
1.

XXI. ročník / č. 103 ČERVENEC  2012

      Zápisník starostky 

Vážení a milí spoluobčané,

tak nám čas zase poskočil o kousek dál a všichni se chys-
táme na léto a s ním spojené prázdniny a čas dovolených. Po-
třebujeme si odpočinout, abychom načerpali spoustu elánu 
a sil do dalšího období. 

My pokračujeme dále ve svých plánech, které se nám daří 
pomalu, ale jistě uskutečňovat. Zdárně jsme dokončili rekon-
strukci zasedací místnosti v  budově obecního úřadu. Čeká 
nás dokončení rekonstrukce knihovny, abychom čtenářům 
umožnili půjčování knih v  novém prosvětleném prostoru. 
Třeba se podaří touto velkou rekonstrukcí přesvědčit a uvítat 
v nové knihovně i další čtenáře, chci tomu věřit.

    

Přeji vám všem krásné prožití prázdnin.

Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

      Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. III Zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 27. 6. 

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Schvaluje: 

Usnesení č. III/l - Program zasedání.
Usnesení č. III/2 - Diskusi k jednotlivým bodům programu.
Usnesení č. III/4 - Směnu pozemku a  prodej pozem-

ku - cena dle zna1eckého posudku, celková cena 6265 Kč, 
ve vlastnictví Obce Troubsko za účelem vybudování nového 
přístupu od kaple na ulici Lišky dle záměru obce č. j. Ry/10a.

Usnesení III/5- Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění fi nanco-
vání systému IDS JMK- nadstandard.

Usnesení č. III/6 - Smlouvu s JMK o právu provést stavbu 
na parcele č. 1481/1.

Usnesení č. III/7 - Závěrečný účet Obce Troubsko za  rok 
2011 a hospodářský výsledek za rok 2011.

Usnesení č. III/8 - Rozpočtové opatření č. 1/2012.
Usnesení č. III/9 - Rozpočtové opatření č. 2/2012.

Bere na vědomí:

Usnesení č. 111/3 - kontrolu plnění úkolu z minulého za-
sedání.

Ukládá: 

Usnesení č. III/l0 - Radě obce prověřit a doložit prodej po-
zemku p. č. 485 a 482/2 na příští zastupitelstvo obce.

Určuje: 

Usnesení č. III/2 - Ověřovateli zápisu ing. Vaňuru, p. Rybu, 

návrhovou komisi p.  Benešovou a  p.  Sedláčkovou, způsob 
hlasování zvednutím ruky.

Noční doprava na trase linky 403

Ve  spolupráci s  obcemi Ostopovice, Troubsko, Popůvky 
a  Omice a  dopravcem BusLine rozšiřuje KORDIS JMK noční 
dopravu na trase linky 403.

Poprvé v  noci ze soboty 9. června na  neděli 10. června 
a  poté pravidelně každou noc před víkendem anebo před 
svátkem vyjíždí nový spoj linky 403 na  trase Brno, Osová 
na mostě – Ostopovice – Troubsko – Veselka – Popůvky – Omi-
ce. Spoj bude z Osové vyjíždět v čase 2:47 hodin a navazuje 
zde na noční linku 91 ze spojení u Hlavního nádraží ve 2:30 
hodin. Přestupní návaznost je také zajištěna v  zastávce Čer-
mákova, kde lze na linku 403 přestoupit z linky 96 ze stejného 
spojení. Od stejného data v noci před nepracovním dnem je 
zaveden nový spoj v čase 2:32 hodin z Ostopovic na Osovou.

Informační letáček s jízdním řádem je vyvěšen na webu obce.
 (OÚ)

REKONSTRUKCE KNIHOVNY A ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Celková rekonstrukce knihovny byla zahájena v  červnu 
a  bude trvat tři měsíce - včetně kompletního vystěhování 
knihovního fondu a vyklizení celého prostoru. Stavební část 
bude ukončena v červenci. Dosud došlo k odstranění příčky, 
která dělila místnosti knihovny, proběhla izolace a pokládka 
podlahy, bylo instalováno nové osvětlení v  podobě bodo-
vých světel zabudovaných do sádrokartonového podhledu. 

Čtenáři se mohou těšit na naprosto jinou tvář knihovny 
s novým nábytkem a uspořádáním prostor. Cílem rekonstruk-
ce je rozšířit, více otevřít a zpřehlednit prostory, poskytnout 
návštěvníkům knihovny příjemnější prostředí, nabídnout 
nové typy služeb, jako je posílení počítačového vybavení atd.

Z  větší části byli oslovení místní dodavatelé, se kterými 
obec již v minulosti spolupracovala a právě spolupráce s nimi 
vytvoří v knihovně atmosféru domácího prostředí.

Dodavatelé a osoby podílející se na rekonstrukci
Návrh interiéru – kolektivní spolupráce zaměstnanců OÚ
Přípravné a ukončovací práce – Pavel Veleba, Zdeněk Ku-

kla, Pavel Doležal, Irena Kynclová, Libuše Chaloupková, Ivana 
Večerková, Magda Hrušáková

Dodavatelé Troubsko:
Miloš Bednář – stavební práce
Alois Procházka – úpravy elektrické sítě a montáž svítidel
Miroslav Drábek – sádrokartonové a malířské práce
Pavel Pernica – výroba a montáž nábytku
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Marek Mahn – pokládka podlahy
Ostatní dodavatelé:
Josef Minařík – topenářské práce
M Computers – dodávka a montáž počítače

Jak vypadala knihovna před a jak se mění její podoba, mů-
žete posoudit na fotografi ích. Na konečnou podobu knihov-
ny se však rozhodně přijďte podívat, koncem srpna, nejpoz-
ději  začátkem září. O  znovuotevření knihovny Vás budeme 
informovat na webu, na úřední desce či na oknech knihovny.

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným, kteří se podíleli 
na rekonstrukci, za úsilí a snahu, kterou vynaložili při zdolává-
ní obecních prostor s velkým množstvím knih v náručí, doda-
vatelům zvlášť za hladký průběh stavebních prací a dodržení 
smluvených termínů. 

Poděkování patří také představitelům rady obce a  za-
stupitelstva, kteří podpořili myšlenku zrekonstruovat pro-
story knihovny a čtenářům za trpělivost po dobu uzavření 
knihovny.   

Další stavební úpravy proběhly v zasedací místnosti obec-
ního úřadu, kde byl proveden sádrokartonový podhled, nové 
osvětlení místnosti a  pořízení nových stolů a  židlí. V  nově 
upravené zasedací místnosti již 27. června proběhlo zase-
dání zastupitelstva obce. Občané se s touto změnou mohou 
seznámit při výstavě obrazů v rámci oslav 775. výročí obce, 
popř. při příležitosti konání voleb do krajů, které nás čekají 
letos na podzim, kde v zasedací místnosti bude jako obvykle 
zasedat volební komise.

   M. Hrušáková

Hledáme nové členy redakční rady

Rádi bychom oslovili další občany obce, kteří by se chtěli 
podílet na tvorbě zpravodaje Troubský hlasatel. Co to pro ně 
znamená? Budou pravidelně přispívat do zpravodaje svými 
články, informacemi, fotografi emi apod. Může být pro ně vy-
tvořena samostatná rubrika. Troubský hlasatel je společným 
dílem mnoha lidí. Každé nové číslo Troubského hlasatele je 
vždy před jeho vydáním schváleno radou obce, aby obsah 
byl v souladu s informační politikou obce. Členství v redakční 
radě je bez nároku na fi nanční odměnu, je to tedy práce zdar-
ma ve volném čase. Doufáme, že to nové zájemce neodradí!

Pokud Vás výzva zaujala a máte zájem o spolupráci s námi, 
napište na  e-mail zpravodaj.th@seznam.cz o  jakých téma-
tech byste chtěli psát. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme 
se na spolupráci.

 (BK)

  Zprávy ze Základní a mateřské školy

Červen v MŠ

Začaly nám toužebně očekávané prázdniny. Utichly škol-
ní lavice i  třídy v  mateřské škole. Na  školní zahradě panuje 
nezvyklé ticho. Zavzpomínejme společně na  to, co jsme 
v mateřské škole v červnu všechno zažili. Navzdory proměn-
livému počasí, kdy deště střídaly horka, jsme s dětmi naplá-
novali několik zajímavých akcí. Slavnostní pasování předško-
láků jsme letos raději umístili do třídy mateřské školy. Děti si 
pro své hosty připravily tanečky, písničkou připomněly blíží-
cí se prázdniny a byly slavnostně pasovány na předškoláky. 
Díky fi nanční podpoře ze strany zřizovatele školy dostaly 
děti na památku trička s obrázkem a seznamem spolužáků, 
kšiltovku a  upomínkovou stužku. Na  závěr složily slib všem 
přítomným, že se budou pilně učit a nosit jen dobré známky. 
Poté si pochutnaly na výborném dortu, který dětem věnoval 
pan cukrář Růžička. 

Dne 19. června jsme pro děti připravily „Cestu za pokla-
dem“. Od školky jsme vycházeli v malých skupinkách po 10 
dětech. Cestou jsme společně plnili různé úkoly. Poznávali 
jsme stromy a  keře, určovali barvy, pojmenovávali zvířata 
a houby. Za každý splněný úkol děti dostaly drobnou odmě-
nu. Bylo celkem sedm stanovišť. Kousek od kostela děti splni-
ly poslední úkol a hledaly poklad. V obrovské krabici na kaž-
dého hledače pokladu čekala malá hračka a sladkost. 

V úterý 26. června jsme na zahradě MŠ uspořádaly pro děti 
sportovní odpoledne plné soutěží a  her. Děti proskakovaly 
žebříkem, procházely slalom s míčkem na lžíci, tancovaly, špl-
haly po provazovém žebříku, stavěly komíny a rozpoznávaly 
cizokrajná zvířata. Hned ráno dostaly na krk kartu s obrázky 
a na každém stanovišti měly možnost po splnění úkolu získat 
razítko. Jednotlivé skupinky dětí strávily plněním úkolů celé 
dopoledne. Na závěr byli vyhodnoceni ti nejšikovnější. Všich-
ni účastníci dostali medaili, malý dáreček a pamětní obrázek.

V pátek 29. června odpoledne se pro děti uzavřela škol-
ka na celé dva měsíce. Hned od počátku července započaly 
přípravné práce a následně celá rekonstrukce koupelen a so-
ciálního zařízení v obou patrech MŠ. Do 16. srpna bude vše 
připraveno na kontrolu Krajské hygienické stanice.

Pohled do rozestavěné knihovny

Nová podoba zasedací místnosti
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Nový školní rok 2012/2013

Poslední srpnový týden se zase všichni zaměstnanci školy 
odpočatí a  plní elánu vrátí do práce. Je třeba nachystat tří-
dy, zkontrolovat učebnice i pomůcky, a ve školce hračky. Ab-
solvujeme školení a připravíme veškerou administrativu pro 
klidný počátek školního roku. Letošní školní rok začíná 3. září. 
Ve  školce uvítáme nově příchozí děti od 6:45 hod. v  mírně 
pozměněné sestavě. Vedoucí paní učitelkou bude paní Hana 
Kroupová, která byla vybrána vzhledem k dosavadním zku-
šenostem, praxi, zodpovědnému vztahu k práci a odborným 
dovednostem a vystupování na veřejnosti.

Se školáky se setkáme před osmou hodinou u  budovy 
základní školy, odtud společně s rodiči přejdeme do Katolic-
kého domu, kde budeme mít pro všechny připravené slav-
nostní zahájení školního roku. Přijďte i vy podpořit naše nové 
prvňáčky. Následně již ve školní třídě jim paní učitelka předá 
učební materiály a pomůcky, na jejichž nákup nám zřizovatel 
přispěl částkou 1000 Kč pro každého žáčka. 

V prvním zářijovém týdnu budou mít děti, a to nejen ze ZŠ 
a MŠ, možnost se seznámit s nabídkou nových kroužků jako 
např. základy bojových umění a sebeobrany, fl orbal, vaření, 
street dance, fotografování, klasického tance včetně jazyko-
vých kurzů AJ, NJ, FR nebo hry na hudební nástroj. Jednotli-
vé kroužky budou otevřeny podle zájmu uchazečů. Ve škole 
bude probíhat kroužek dramatický, náboženství a  výtvarné 
odpoledne pro děti v družině. 

Ve  druhé polovině září připravujeme pro prvňáčky slav-
nostní přivítání do řad školáků. Proběhne v Katolickém domě 
a pro všechny zájemce termín upřesníme na internetu a školní 
nástěnce. Od září nás čeká ještě jedna změna, a to ve způsobu 
plateb školného. Přejdeme pouze na bezhotovostní platby. 

Již teď začínáme připravovat první společnou akci pro 

děti ze základní a mateřské školy. Uskuteční na přelomu září 
a října na zahradě MŠ. Téma jsme zvolili atraktivní - Muziká-
lové a fi lmové melodie. Děti nám předvedou, že si i tímto té-
matem umí poradit. Vystoupí v kostýmech a s velkou chutí 
dobře všechny pobavit. Stalo se pěkným zvykem, že na po-
hoštění se podílejí i rodiče. Kuchařské recepty si můžete vy-
měnit rovnou na místě a věřte, že bývá co ochutnávat. Také 
si opečeme špekáčky a jistě se najde dost témat k přátelským 
hovorům s ostatními rodiči, kamarády, či sousedy.

Hned v říjnu plánujeme… no a na to si počkejte do další-
ho vydání. Zatím si užívejte léta. Všem přejeme hodně sluníč-
ka a málo pracovních povinností.

 Mgr. I. Kašparová

Soutěž s panem Popelou

Základní škola se jako v minulých letech zúčastnila i v le-
tošním školním roce již 11. ročníku ekologické akce „Soutěž 
s panem Popelou“. Soutěž je určena pro školy a měla by pro-
vázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí 
možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem ži-
votního prostředí. 

Pořadatel společnost .A.S.A., spol. s r.o. vychází z přesvěd-
čení, že výchova k  ekologickému cítění má největší efekt 
u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší 
i do domácností. Cílem soutěže je zavedení trvalého systému 
separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpa-
du, ve školách. Hodnocení soutěže probíhá ve dvou katego-
riích a  to 1/ podle množství papíru v  přepočtu na  jednoho 
žáka a  2/ podle celkového množství papíru. Odměňuje se 
pak umístění na 1. až 5. místě vždy věcnou cenou v hodnotě 
5000 Kč.

A  jak dopadla Základní škola Troubsko letos? V  hodno-
cení podle množství papíru v přepočtu na  jednoho žáka se 
umístila na výborném 3. místě s průměrem 569,19 kg na žáka 
a  v  hodnocení podle celkového množství papíru se umísti-
la na  11. místě s  celkovým sebraným množstvím 21060 kg. 
Do soutěže v regionu Jižní Moravy, kam ZŠ spadá, bylo při-
hlášeno 120 škol a školek. Troubským žákům blahopřejeme 
a  troubským občanům děkujeme, že se aktivně do soutěže 
pravidelně zapojují a to i přesto, že sběr papíru probíhá v obci 
od dubna 2011 do samostatných separačních nádob.

 (BK)

OPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ačkoliv prázdniny vyženou děti z mateřské školky, budo-
va rozhodně nezůstane prázdná. Děti, které se na  dva mě-
síce rozprchnou za  nejrůznější zábavou nahradí řemeslníci 
mnoha profesí. Abychom co nejméně narušili chod mateřské 
školky naplánovala obec Troubsko právě na červenec a srpen 
opravu sociálního zařízení dětí v přízemí i poschodí budovy 
MŠ. Nutnost opravy vyplynula ze zprávy  Krajské hygienické 
stanice, která vyhodnotila sociální zařízení jako nedostačující 
a zároveň jako stav havarijní s nutností bezodkladné opravy, 
v opačném případě by hrozilo snížení počtu dětí navštěvující 
mateřskou školku.

Pro upřesnění uvádím, že stavba mateřské školky proběh-
la v sedmdesátých letech minulého století a je možné, že při 
naplánované rekonstrukci mohou nastat nějaké potíže už 
jenom proto, že kvalita použitého materiálu odpovídá své 
době. Tato skutečnost pak může ovlivnit plánovanou výši ná-

Výlet do Dinoparku

Pasování prvňáčků
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kladů rekonstrukce. Práce byly zahájeny počátkem července 
a  potrvají do konce srpna.  Budova MŠ bude opravena tak, 
aby splňovala požadavky dnešní doby. Dne  3. září může být 
opět zahájen provoz mateřské školky. 

A co vše se bude ve školce realizovat? Předkládám čtená-
řům rozsah prací, které si vyžádají výdaje 500 tis. Kč z rozpoč-
tu obce: vysekání starých odpadů a rozvodů, stavební úpravy, 
nové odpady od WC, umyvadel a sprch, výměna stoupaček, 
odsekání stávajících obkladů a  provedení nového keramic-
kého obložení včetně podkladních omítek, výměna okna, 
provedení nové keramické dlažby, dodávka a montáž zařizo-
vacích předmětů (závěsné WC, pisoáry, umyvadla, výtokové 
armatury, sprchové vaničky), napojení nových rozvodů vody 
a nových odpadů na stávající vedení, úprava elektro rozvodů, 
malby a nátěry.

  Jan Helán 

      Představujeme

Petr Molák – člen zastupitelstva

Petru Molákovi je 68 let 
a  už šest let si užívá důcho-
du. Žije v  rodinném domě 
s  manželkou a  rodinou dce-
ry s  vnučkou Evou. Čtvrtým 
rokem každé ráno doručuje 
po Troubsku noviny a časopi-
sy. Jeho koníčkem je zahrada 
a cestování.

Zastupitelem obce jste od 

roku 1990, což je pěkná řád-

ka let. V rozhovorech s pány 

Rybou a Pecinou bylo zmíněno velké množství věcí, které se 

za  posledních dvacet let v  obci změnilo. Přesto se zeptám 

i Vás, jaké změny v Troubsku považujete za dobu od tzv. sa-

metové revoluce za nejvýznamnější?

Vzhledem k tomu, že obec neměla před rokem 1989 tak-
řka žádnou infrastrukturu, bylo nejvýznamnější vybudování 
vodovodu, kanalizace, plynu a telefonních rozvodů. Podařilo 
se zrekonstruovat vozovku na hlavních ulicích obce, Vyšehra-
du a Národního odboje, dále budova Obecního úřadu a pří-
stavba Základní školy. Dalším velkým úspěchem bylo zave-
dení pravidelné autobusové linky MHD z Brna, později linek 
integrované dopravy.

Navážu na  předchozí otázku a  také by mne zajímalo, 

zda něco v  obci postrádáte. Mám na  mysli např. sběrný 

dvůr, centrum pro volný čas, nové sportoviště apod.?

Obci chybí nejvíce sběrný dvůr, ale zatím všechna vytipo-
vaná místa pro jeho výstavbu byla občany z různých důvodů 
odmítnuta.

Působíte jako starosta v Tělocvičné jednotě České obce 

sokolské. Troubská sokolovna má trošku zvláštní postave-

ní, kdy budova patří Tělovýchovné jednotě Sokol a pozem-

ky v okolí sokolovny zase ČOS. Uvažuje se, že by to tak zů-

stalo i do budoucna?

Naše TJ požádala v měsíci dubnu 2012 ústředí České obce 
sokolské o převod pozemků u sokolovny do majetku TJ Sokol 
ČOS Troubsko s tím, že naše sokolská župa v Brně žádost pod-
pořila. Doufám, že v  nejbližší době budou pozemky naším 

majetkem a budeme mít lepší výchozí pozici při vyjednávání 
o dalším pronájmu tělocvičny pro naše členy.

Zůstaňme ještě u sportu. Věnoval jste se Vy sám v mládí 

nějaké sportovní aktivitě a dosáhl jste v ní úspěchy?

V  mládí jsem se věnoval rekreačně kopané, v  zimě ho-
keji a  bruslení. Hlavní zálibou bylo kolo, ovšem pouze opět 
rekreačně. (PS: Kolo jako záliba panu Molákovi zůstala dodnes, 
protože jak je možné vidět, roznos-rozvoz novin provádí právě 
na kole. BK)

A nyní se zastavím ještě u jednoho tématu, které čas od 

času „hýbe veřejným míněním obce“, a to je základní ško-

la. Vím, že Vaše vnučka školu navštěvuje a je ve škole spo-

kojená. Co podle Vás dělat, aby do školy chodilo více dětí 

z Troubska a okolních obcí obzvlášť když víme, že mateřská 

školka je naplněna na 100%?

Úbytek žáků v ZŠ začal po zavedení pravidelné linky MHD 
do Brna a tím větší dostupnosti tamních škol, zvláště když jed-
na škola je přímo u konečné dvou autobusových linek. Další 
velká příčina úbytku žáků v naší škole je v některých rodičích, 
kteří se domnívají, že brněnské školy jsou lépe vybaveny, mají 
více zájmových kroužků a jejich děti budou v těchto školách 
více vzdělány. Většinou však tomu tak není a navíc děti ztrácejí 
své přirozené kamarády ze svého okolí. Obě tyto hlavní příči-
ny však nelze likvidovat – s nadsázkou řečeno bychom museli 
zrušit autobusové linky do Brna a vyměnit rodiče. Pro zlepšení 
situace by mělo být věnováno více pozornosti propagaci ZŠ 
už ve školce. Rodiče předškoláků by měli být více vedeni k zá-
jmu o činnost a aktivity školy a případně se nechat informovat 
od rodičů žáků naší školy, kteří jsou ve valné většině s úrovní 
této školy spokojeni, jak mj. ukázal loňský průzkum.

Vaše přání na závěr našeho rozhovoru?

Je doba dovolených. Proto přeji všem spoluobčanům pří-
jemné prožití letních dnů, hodně sluníčka a málo mraků, hez-
kou dovolenou ať už v Česku nebo v zahraničí.

Mgr. Ivana Kašparová

nová ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Paní Ivaně je 40 let. Je vda-
ná a  s  manželem vychovávají 
dvě děti - Jan (10 let) a Petra (8 
let). Mezi její zájmy patří plavá-
ní, jízda na kole, fi tness, ale také 
období tzv. první republiky, a to 
zejména v  oblasti literatury, fi l-
mu a módy.

Od 1. srpna jste byla jme-

nována ředitelkou Základní 

a mateřské školy Troubsko. Co 

pro Vás tato skutečnost znamená v profesním i osobním ži-

votě?

Tím, že jsem byla jmenována ředitelkou Základní a  ma-
teřské školy Troubsko, se mi otevírá možnost zasahovat, 
ovlivňovat a měnit dění kolem sebe, a to v oboru, který mne 
vždy zajímal a určitým způsobem ovlivňoval život můj i mých 
blízkých. Pocházím z učitelské rodiny. Moje maminka takřka 
celý svůj profesní život věnovala postiženým dětem. Praco-
vala v internátní škole, takže jsem hodně času prožila s dětmi, 
které neměly svůj vlastní domov a na volné dny si je nikdo 
nevyzvedával. Trávily svůj volný čas u nás doma. Pokud učila 
na ZŠ, měla jsem kamarády v její třídě, a když se ve 40 letech 
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stala ředitelkou, brávala mne na všechny školní akce. Dalo by 
se tedy říci, že jsem obrazně řečeno celý život prožila ve ško-
le. Buď v roli žáka, nebo v roli „návštěvníka - pomocníka“. Od 
18 let potom v roli učitele. Nejprve v mateřské škole a po do-
končení pedagogické fakulty na středním odborném učilišti 
a samozřejmě v základní škole. Tím se dostávám k tomu, že 
z vlastní zkušenosti vím, jak lehce jde v mém oboru propo-
jit profesní i osobní život. Nyní mne čeká hodně mnohdy až 
mravenčí práce a je potřeba počítat s tím, že ne všechno pů-
jde rychle a hladce. Administrativy bude více než přímé práce 
s  dětmi, ale i  přes to se najde ještě dost prostoru na  tvůrčí 
pedagogickou činnost. Jsem typ člověka, který se staví k pro-
blémům čelem a snadno se nevzdává. Ke všemu, co jsem kdy 
v životě dělala, jsem přistupovala s plným nasazením a při-
znám se, že totéž očekávám i od ostatních. Škola je vždy tý-
mová práce. Kdo mne zná a k práci takto přistupuje, vždy se 
se mnou dobře shodne. K  plnému pracovnímu nasazení se 
ještě přidá kvalifi kační studium pro ředitele škol. Takže opět 
na čas usednu do lavice, a to na opačné straně než stojí tabu-
le. Mám velké štěstí, že mám doma pevné zázemí a manžela, 
který mne plně podporuje a drží mi palce. I naše děti mi fandí 
a dobře vědí, že jejich máma je vždy na blízku a pomůže jim 
ať radou či skutkem. 

Nedá mi to, abych se Vás nezeptala, jaké plány jako 

nová ředitelka máte? A také by mě zajímalo, zda uvažuje-

te o silnějším propojení ZŠ a MŠ z pohledu společných akcí, 

spolupráce pracovníků obou institucí?

Hned úvodem bych ráda zdůraznila, že necítím potřebu 
za každou cenu měnit vše, tedy také to, co je dobré a zaběh-
nuté. Zaměřím se na ty oblasti, kde jsou dle mého názoru jisté 
rezervy. Plánů jsou spousty a  po  dohodě s  ostatními peda-
gogy dostaly konkrétní časový rámec. Při svých pohovorech 
jsem se setkala i s řadou nových podnětných návrhů za strany 
některých paní učitelek, které budeme postupně realizovat. 
Mým cílem je vytvořit tým pracovníků základní a  mateřské 
školy, který se bude jako celek nejen prezentovat na veřejnos-
ti, ale i  reálně spolupracovat. K  tomu jistě přispějí společné 
akce, na kterých se společně setkají děti, rodiče i pedagogové, 
kteří se budou na  jejich realizaci podílet. Začneme hned od 
září a do Vánoc máme společně naplánovaných pět akcí.

Jste maminkou dvou dětí a jako každý rodič určitě chce-

te pro své děti to nejlepší ať už je to v oblasti vzdělání nebo 

vyplnění volného času. Je známo, že jedno z Vašich dětí na-

vštěvuje troubskou ZŠ, přesto že Vaše trvalé bydliště v obci 

není. Proč jste se takto s manželem rozhodli?

Vysvětlení je zcela prozaické. Mému synovi se ve třetí tří-
dě změnila paní učitelka a již v průběhu roku bylo jasné, že se 
jim obtížně hledá společná řeč. Nakonec jsme se s manželem 
a synem domluvili na radikálním řešení. Nejsem zastáncem 
změny školy v průběhu roku, ale nyní jsem moc ráda, že jsme 
se i přes váhání rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Při výbě-
ru školy jsme upřednostňovali menší školu rodinného typu, 
která má dle mého přesvědčení řadu výhod. Dalším kritériem 
byla paní učitelka. V tomto případě se jedná o paní učitelku 
Janu Mitášovou, která je dle mého soudu vynikající profesio-
nál. Takže volba byla jasná. 

Prozraďte čtenářům něco ze soukromí Vaší rodiny? Jak 

trávíte volný čas, kam letos pojedete na dovolenou?

Jsem narozená ve  znamení raka a  myslím, že je to pro 
mě výstižné. Většinu volného času trávím se svou rodinou. 
Hodně sporujeme, ať je to jízda na kole, lyžování, nebo pla-

vání. Na vycházkách se věnujeme geocachingu (česky „geo-
kešink“ je název hry, ve  které geocacher (kačer) hledá 
geocache (keš) za pomoci vybavení, jehož typickým před-
stavitelem je přijímač GPS). Kontrastem k  těmto aktivitám 
je má záliba ve starých hracích strojcích, gramofonech a še-
lakových deskách. S  manželem se doplňujeme, s  jeho záli-
bou ve starých promítacích strojích a fi lmech. Starší syn hraje 
na kytaru a stepuje, dcera hraje na klavír a plave. Na letošní 
dovolenou si velké plány nedělám. Pokud mi to mé nové pra-
covní povinnosti dovolí, ráda bych společně s rodinou strá-
vila pár dnů na chatě v blízkosti řeky Jihlavy. Oblíbili jsme si 
díky čisté vodě, krásné přírodě a chutným rybám Chorvatsko. 
Možná se nám tam podaří pár pěkných dnů prožít i o letoš-
ních prázdninách.

Oba rozhovory pro čtenáře připravila B. Končická 

      Co se v obci událo

Zájezd do Národního parku Podyjí (12. května)

V  sobotu 12. května 2011 se uskutečnil další z  mnoha 
zájezdů pořádaných Českým svazem zahrádkářů Troubsko. 
Díky panu Pavlovi Doležalovi a  ing.  Vladimíru Procházkovi 
jsme již poznali mnoho krásných a zajímavých míst na Mora-
vě a v Čechách. Tentokrát jsme nejeli daleko. 

Naše první zastávka byla v obci Čížov, která leží v ochran-
ném pásmu Národního parku Podyjí. Na  konci obce, podél 
pohraniční silnice, je zachována, jako jediná v naší republice, 
část železné opony. Z původního zabezpečení státní hranice 
s Rakouskem a Německou spolkovou republikou je obslužná 
komunikace, ježkové a jehlanové zátarasy, oplocení z ostna-
tého drátu a strážní věž. 

Cestou na druhou zastávku, státní zámek Vranov nad Dyjí, 
se začala plnit předpověď meteorologů. Z Rakouska se na nás 
valila černá mračna. Když jsme vystoupili z autobusu, spustily 
se první kapky deště a citelně se ochladilo. Přeháňky nás pak 
provázely po  celý den. Po  prohlídce zámku, který patří mezi 
nejpozoruhodnější stavby středoevropského baroka a  jak 
jsme se dozvěděli od slečny průvodkyně, vznikl přestavbou ze 
zeměpanského románsko-gotického hradu, který v roce 1665 
zasáhl ničivý požár, jsme vyrazili na hráz Vranovské přehrady. 
Vranovská přehrada je rozlohou desátá největší v České repub-
lice a patří mezi nejteplejší. Říká se jí také Moravský Jadran. 

Státní zámek Vranov nad Dyjí



6.

Po chutném obědě jsme se nalodili a vypluli směrem k hra-
du Bítov. Na lodi byla skvělá nálada, škoda jen, že nám počasí 
nedovolilo kochat se krásou přírody z  horní paluby. Pak nás 
však čekala nejhorší etapa, výšlap na hrad po rozmočené, str-
mé, skalnaté cestě. Krásný výhled na jezero a prohlídka hradu 
však stála za vynaloženou námahu. Tento hrad je pozoruhod-
ný zvláště rozsáhlou sbírkou vycpaných zvířat. Poslední majitel 
hradu baron Jiří Haas ml. byl velkým milovníkem zvířat, hlavně 
psů. Pro své psy nechal zbudovat nejen velký psinec, ale také 
vlastní kuchyň, staral se o ně početný personál. Některé psí mi-
láčky si nechal baron po jejich smrti vycpat a vznikla tak sbírka 51 
kusů vycpaných psů, všech možných i nemožných ras, největší 
svého druhu na  světě. Hlavně děti zaujala sbírka vycpaných 
a  přioděných koček a  veverek v  lidských situacích v  dobové 
módě. V rychlosti jsme si ještě prohlédli výstavu starých kočár-
ků a hradních strašidel, doklouzali se na loď a dopluli na hráz. 
Až na malé nedorozumění při vylodění se výlet vydařil. Šťastně 
jsme se vrátili domů a to hlavně zásluhou spolehlivého řidiče 
pana Dalibora Uhlíře. 

Za  pět dní po  tomto zájezdě oslavil náš vedoucí a  prů-
vodce pan Pavel své významné životní jubileum, přeji mu 
za  všechny účastníky zájezdu do dalších let hodně zdraví, 
pohody a hlavně plno skvělých nápadů na další výlety za krá-
sami naši země. 

 J. Bartoňková

Dětský den „Pirátská cesta“ (3. června)

Obec Troubsko tradičně pořádala pro děti k jejich svátku 
tentokrát velkou „pirátskou cestu“. Akce se konala v  areálu 
fotbalového hřiště a  okolí. Celkem se zúčastnilo 131 dětí, 
z  toho nejmladší účastnicí byla malá Klaudinka Adamová 
a  nejstarší Martin Černohorský z Troubska. Celkem bylo 10 
stanovišť, kde si děti u  pirátů a  pirátek mohly zasoutěžit. 
Za  svoji obratnost dostaly body, které si potom vyměnily 
za dukáty. V jarmarku si nakoupily různé sladkosti a drobné 
dárky, na všechny se dostalo. Největším tahákem jistě bylo la-
nové centrum. Lanovka, která byla přes celé fotbalové hřiště, 
prověřila statečnost a velkou odvahu i obratnost. Bylo radost 
pozorovat děti, které ji zvládly a byly na sebe patřičně hrdé. 
Jako doprovodná akce byla např. u  sokolovny prezentace 
fi rmy ORIFLAME, nebo si děti mohly nechat pomalovat své 
obličeje různými motivy a to fi rmou SOLEIL – studio z Ivančic, 
se kterou již spolupracujeme od loňského roku. Dle velkého 
zájmu dětí je vidět, že z toho mají radost. Na fotbalovém hřišti 

zase byl fi rmou pana Michala Strmisky - IDEAL OKNO, s.r.o., 
zapůjčen skákací hrad, kde mohly děti zadovádět. Zakonče-
ním celého dne byl seskok padákem, který připravil Olda Zbí-
ral se svými šesti kolegy z místního letiště v Tuřanech.

Chci opravdu moc poděkovat všem svým spolupracovní-
kům a dobrovolníkům, kteří obětují svůj volný čas a najdou 
odvahu obléct kostýmy a věnovat se dětem,  bez těchto nad-
šenců by se tato akce nemohla uskutečnit. Odměnou jsou jim 
rozzářená očka dětí a  to je za  všechny peníze. Mám radost 
z toho, že takových obětavých lidí není málo. Děkuji.

Sponzoři: Obec Troubsko, Smíšené zboží – H. Benešová – 
Troubsko, IDEAL OKNO, s.r.o. Brno, SOLEI – studio, Ivančice.

Účinkující na jednotlivých stanovištích: 
1 -  LUKOSTŘELBA Markéta Trávníčková, Oldik Zbíral
2 -  MOŘSKÝ SLALOM Gabriela a Veronika Říhovi
3 -   ŽIVOT V MOŘ Iva Pernicová a Katka Hájková
4 -   PUZZLE  Nikola a Renata Blahovi
5  -  JÍDLO PIRÁTU  Pavla Turková, Lenka Hájková, 

Markéta Janáčková
6  -  CHOBOTNICE  Hana a Vlasta Prokopovi
7  -  LOVENÍ DRAVÝCH RYB  Lenka a Milan Svěrákovi
8  -  DOVEDNOST  Monika, Veronika, Ivana Balusovi 

s doprovodem
9  -  LANOVÉ CENTRUM  Karel Bartoň, Tomáš Trávníček, 

Pavel Ondruš, Martin Křivánek, 
Karel Prokop, Roman Koutný   

10  -  VOLNÝ PÁD   Laďa Kyncl a Petr Blaha

Výletníci na lodi

Piráti na startu cesty

9. disciplína – lanové centrum
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START:   Helena Sedláčková a Blanka Kon-
čická

SMĚNÁRNA:   Kateřina Dujková, Iveta Lukáško-
vá, Zdeněk Vávra

JARMARK:   Helena Benešová, Iva Fretzerová, 
Dana Broumovská

Zdravotnický dozor:  Radka Urbánková
Občerstvení u grilu:  Petr Nemuchovský, Libor Doležal

... a mnoho dalších dobrovolníků z řad mladých členů TJ SO-
KOL TROUBSKO, kteří nachystali hudbu a hlídali děti u hradu. 

Dle kladného ohlasu dětí, ale i dospělých soudím, že se 
tato akce velmi podařila a rádi ji zopakujeme příští rok.

  Irena Kynclová 

Dětský den Na Veselce (23. června)

Jako každý rok, tak také letos proběhl v krásném přírod-
ním prostředí Sportovního hřiště na  Veselce „Velký dětský 
den“ jako oslava konce školního roku a  začátku prázdnin. 
Pro děti byly nachystány zábavné soutěže – např. jízda v au-
tíčkách, zdolávání náročné dráhy s míčem, dumání nad há-
dankami…a spousta dalších.  Děti, které měly již po soutěži, 
nebo si chtěly udělat přestávku, se mohly vydovádět ve ská-
kacím hradě, malovat obrázky anebo si nechat namalovat 
obrázky na sebe. Pak jste mohli potkat na hřišti čertíky, draky, 
tygry - co Vás jen napadne. Za každý splněný úkol děti dosta-
ly odměnu a nejrychlejší děti při zdolávání disciplíny na čas 
navíc získaly odměnu za výborný výkon. Kdo měl hlad, mohl 
si naplnit bříško opečeným špekáčkem, grilovaným masíč-
kem, uzenou cigárkou, nebo si dát ledovou kávu, bezlepkové 
mojito (specialita mistra barmana v kuchyni). A kdo si chtěl 
naplnit duševní schránku a poučit se v oblasti pohádek, mohl 
s dětmi zhlédnout pohádku „O Popelce“.  Jak bylo napsáno 
na plakátě, opět ji sehrály tety Dynamitky. Mohli jste vidět ne-
jen bezprostřední herecké výkony, ale i krásné kostýmy. 

Všem, kteří podpořili tento Dětský den, ať už fi nančně 
nebo svoji prací a účastí, patří VELKÝ DÍK!  Opravdu se i letos 
tento den pro děti povedl. Vše dobře vedly velitelky a autorky 
tohoto dne: Petra Zapletalová a Blanka Helánová. Díky.

(Děkujeme také jedné dobré duši, která nás proslavila i v tis-
ku – Brněnské Rovnosti)

  (HS)

Brněnsko tančí a zpívá (23. června)

V  sobotu 23. června se Podskalák Troubsko zúčastnil 
folklórního festivalu „Brněnsko tančí a  zpívá“. Festival se le-
tos kvůli rekonstrukci Staré radnice uskutečnil v příjemném 
prostředí Dělnického domu v Líšni. Po krásném uvedení od 
pořadatelů předvedlo deset děvčat z Podskaláku pásmo Krá-
lovniček na  výbornou. Díky tomu sklidilo od diváků velký 
a zasloužený potlesk. 

Video z akce je umístěno na webu www.podskalak.cz
  V. Volánek  

Výlet do obory Holedná (24. června)

Tělovýchovná jednota pozvala všechny děti, které navště-
vují Veselé cvičení pod vedením sestry Končické na výlet do 
obory Holedná. Malí sokolíci prošli v průběhu tří hodin část 

obory a cestou plnili různé sportovní úkoly jako např. háze-
ní na cíl a běh mezi stromy, dozvěděli se informace z oblasti 
zdravovědy a museli zapojit i hlavu při luštění křížovky nebo 
řešení hádanek. Poděkování patří i maminkám Janě a Blance, 
které sice přišly jako doprovod svých dětí, ale role velitelky 
družstev dětí je neminula. Nejmladším účastníkem byl jede-
náctiměsíční Marek, který se se sportem teprve seznamuje. 
Všichni jsme si výlet užili a příjemně strávené dopoledne bylo 
důstojným zakončením školního roku.

 (BK)

Nové knihy v naší knihovně

V současné době probíhá celková rekonstrukce knihovny. 
Znovu otevření knihovny je naplánováno na měsíc září.

 (OÚ)

      Plánované akce

Oslavy 775 let od založení obce Troubsko (22. září)

Na  měsíc září se připravují velké oslavy k  založení naší 
obce. Informace o  přípravě oslav jsou uvedeny v  různých 
článcích našeho zpravodaje a jak psala paní starostka v zápis-
níku v minulém čísle zpravodaje, oslavy by měly být důstoj-
ným připomenutím významného jubilea.

Družstvo pod vedením Jany

Družstvo pod vedením Blanky



8.

 Řemeslný vánoční jarmark (2. prosince)

Obec Troubsko připravuje jako v loňském roce na 1. ad-

ventní neděli tj. na 2. prosince v prostorách Katolického 

domu řemeslný vánoční jarmark. Nabízíme všem zruč-
ným občanům obce, aby se této akce zapojili a prezentovali 
na tomto jarmarku své výpěstky (cukroví, nápoje, sušené plo-
dy, zavařeniny) a výrobky (drobné rukodělné práce, výrobky 
ze dřeva, textilní výrobky). Finanční výtěžek z  této předvá-
noční akce pak bude věnován na nákup pomůcek a hraček 
do ZŠ a MŠ Troubsko.

Zájemci se mohou průběžně hlásit až do konce září na ad-
rese zpravodaj.th@seznam.cz. Do přihlášky laskavě uveďte 
jméno, bydliště, nabídka produktů na jarmarku.

 (BK)

Český zahrádkářský připravuje

V měsíci říjnu budeme pořadateli divadelního představe-
ní, pohádky pro děti a dospělé, kterou odehraje DS z Kromě-
říže. Koncem měsíce chystáme tradičně zájezd do vinného 
sklípku – tentokráte na trase Valtice- zámek a podzemí, dále 
prohlídka Družstevních sklepů a. s. Valtice, odpoledne potom 
přátelské posezení u Bařinových v Kobylí na Moravě. Zájezd 
se uskuteční 27. října. 

Na závěr roku, v době koncem listopadu, v rámci vánoč-
ního jarmarku v  naší obci, pozveme paní Záděrovou, která 
ochotně předvede a vyrobí zájemcům krásné adventní věnce 
a svícny. Aby i naši členové byli informováni o nových zku-
šenostech při zakládání, pěstování a údržbě svých zahrádek, 
provedeme odbornou přednášku na toto téma.

ČZS v  Troubsku přeje svým členům i  nečlenům hodně 
zdraví a sluníčka v době letních dovolených.

 Pavel Doležal

      Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k  životnímu jubileu v  měsíci 
 srpen a září 2012 těmto spoluobčanům:

Paní Marie Del Faverová, ulice Nová 71 let
Paní Vlasta Skřípková, ulice Vyšehrad 71 let
Paní Mária Vrbová, ulice Zahradní 71 let
Paní Jitka Hrubá, ulice Vyšehrad 71 let
Paní Marie Kamenická, ulice Zámecká 72 let
Pan Stanislav Geršl, ulice Vyšehrad 72 let
Paní Marie Lukášková, ulice Zámecká 72 let
Paní Marie Brázdová, ulice Jihlavská 73 let
Paní Marie Kasáčková, ulice Nár. Odboje 73 let
Pan Tomáš Kamenický, ulice Zámecká 75 let
Paní Jaroslava Doležalová, ulice U rybníka 75 let
Pan Erich Hernjokl, ulice Lišky 76 let
Paní Ludmila Svobodová, ulice Vyšehrad 76 let
Paní Naděžda Vařílková, ulice Školní 76 let
Paní Marie Bartoňková, ulice Školní 77 let
Pan Ladislav Tkáč, ulice Nár. Odboje 79 let
Pan František Putna, ulice Nár. Odboje 81 let
Pan Václav Hanuš, ulice Jihlavská 81 let
Pan Jaroslav Škrabal, ulice Zahradní 82 let

Paní Klotilda Halousková, ulice Pod vinohrady 82 let
Paní Marie Jašová, ulice Nár. Odboje 83 let
Pan RNDr. Jaromír Kuba, ulice Školní 84 let
Pan Jiří Vašulín, ulice Nár. Odboje 85 let
Pan Vladimír Sáček, ulice U dráhy 85 let
Paní Olga Divišová, ulice Nár. Odboje 86 let
Pan Václav Franta, ulice Nár. Odboje 88 let
Paní Zdenka Vašulínová, ulice Pod vinohrady 90 let
Pan Zdeněk Putna, ulice Ostopovická 90 let
Paní Ludmila Volánková, ulice Zámecká 91 let

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

  Obec Troubsko 

      Sportovní informace

SK Veselka – futsal (I. třída OP  2011-2012 – konečný 

stav)

Turnaj 17. června Veselka (pořadatel SK Veselka)

SK Veselka - Japex 06 Ivančice 3:5 (2:1) - Rozhodčí: Za-
hradník Jan.  Branky: Dvořáček Jaroslav, Sedláček Ra-
dek, Komínek Radim - Minster Roman 2, Krajčí Roman 
3, ŽK: Hadraba Miroslav, Ondráček Petr (oba JAP) 

Japex 06 Ivančice - FC Rokytná 3:1 (0:1) - Rozhodčí: Za-
hradník Jan. Branky: Svoboda Dušan 3x - Hašek Luboš

SK Veselka - FC Rokytná 6:2 (2:1) - Rozhodčí: Zahradník 
Jan. Branky: Komínek Radim 3, Dvořáček Jaroslav 2, 
Sedláček Radek -  Kéda Petr, Hašek Luboš

Turnaj 17. června  Padochov (pořadatel Trafo Padochov)

Trafo Padochov - Kalamita Padochov 1:4 (1:2) - Roz-
hodčí: Baláž Karel. Branky:  Juříček Ondřej - Bureš Petr 
3, Koudelka Vít

  Kalamita Padochov - FC Čechie Zastávka 1:8 (1:5) - Roz-
hodčí: Baláž Karel. Branky: Oulehla Patrik - Ustohal Jiří 
3,  Chačatrjan David 2,  Chačatrjan Vahe, Ambrož Ond-
řej, Sláma Jan.

   Trafo Padochov - FC Čechie Zastávka 2:0 (1:0) - Roz-
hodčí: Baláž Karel. Branky: Průša Tomáš, Průša Tomáš, 
ČK: Tribula Radek (ZAS) = 200 Kč = 1 Stop!

Turnaj 16. června  Budkovice (pořadatel  D.T. Budkovice)

Dream Team Budkovice - TJ Sokol Neslovice 22:2 (13:0) 
- Rozhodčí: Zahradník Jan. Branky:  Hubený Jiří 6,  Šla-
panský Jan 3,  Široký Emil 3,  Slavík Milan 3,  Procházka 
Lukáš 2,  Kleibl Michal, Šlapanský Radek,  Muzikar Mar-
tin,  Jerabek Zdenek 2 - Schmolz Jiří 2.

TJ Sokol Neslovice - FC Pitchpunti 4:8 (1:6) - Rozhodčí: 
Zahradník Jan. Branky:  Vašulín Petr 3, Zástěra Tomáš - 
Maša Silvestr 5,  Šípl Michal 2,  Paška Richard

Dream Team Budkovice - FC Pitchpunti 2:3 (0:2) - Roz-
hodčí: Zahradník Jan. Branky: Šlapanský Jan 2 - Paška 
Richard, Zelinka Marek, Maša Silvestr, ŽK: Paška Ri-
chard, Maša Silvestr (oba PIT) 
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TABULKA po 23- 24. kole - konečná
 1. D. T.Budkovice 24 19 1 4 115 : 58 
 2. SK Veselka 24 18 0 6 112 : 54 
 3. Japex 06 Ivančice 24 16 1 7 113 : 49 
 4. FC Pitchpunti 24 13 1 10 83 : 40 
 5. FC Rokytná 24 13 0 11 112 : 39 
 6. FC Čechie Zastávka 24 11 2 11 95 : 35 
 7. Kalamita Padochov 24 7 1 16 53 : 22 
 8. TJ Sokol Neslovice 24 4 0 20 42 : 12

 9. Trafo Padochov 24 4 0 20 39 : 12 

TABULKA STŘELCŮ po 23-24 kole - konečná

1)    Hašek Luboš (FC Rokytná)                      61 branek
2)    Komínek Radim (SK Veselka)                 47 branek  
3)    Dvořáček Jaroslav (SK Veselka)              42 branek

Vítězem I. třídy OP se stalo mužstvo Dream Team Budko-
vice, nejlepším střelcem Hašek Luboš (FC Rokytná) 61 branek 
BLAHOPŘEJEME !

Naše okresní stránky: www.fabv.wz.cz  
Nejrychleji výsledky najdete: http://nv.fotbal.cz/futsal/

kao/jihomoravsky/brno-venkov/souteze.asp?soutez=9B3O-
2A&show=Aktual

 vedoucí I. třídy OP Otruba Karel

 TJ SOKOL ČOS Troubsko

MIROSLAV TYRŠ

Narodil se 17. září 
1832 v rodině lázeňské-
ho a  panského lékaře 
dr.  J. V. Tiersche na  dě-
čínském zámku. Jeho 
otec i  matka pocházeli 
z Čech, avšak z německy 
mluvícího prostředí. Ro-
dina žila v Děčíně pouhé 
čtyři roky. V  roce 1836 
se otec Tyrše nakazil 
tuberkulózou a  odešel 
s  rodinou k  příbuzným 
do Döblingu u  Vídně, 
kde ještě téhož roku 
zemřel. Tyršova matka 
zemřela o dva roky poz-

ději v Kropáčově Vrutici, kam se předtím se synem uchýlila. 
Na tuberkulózu v útlém věku zemřely i jeho obě sestry.

Tyrš byl tedy od svých šesti let vychováván v české vlaste-
necké rodině svého strýce z matčiny strany v Kropáčově Vru-
tici na Mladoboleslavsku, později ve Stránově.

V  roce 1841 se přestěhoval do Prahy ke  svému strýci A. 
Kirschbaumovi a začal studovat. Zprvu na dvoutřídní triviální 
škole u Maltézů a pak na malostranském gymnáziu. Zde se 
začal zajímat o studium antické kultury. 

Od dětství měl chatrné zdraví, a proto na radu svého léka-
ře začal v Praze cvičit. Navštěvoval tělocvičný ústav Schmid-
tův a později ústav Jana Malypetra. 

Revoluce 1848 tehdy šestnáctiletého Tyrše velice ovliv-
nila, a proto se rozhodl přestoupit na akademické gymnázi-
um, které bylo více vlastenecké. Odtud pak odešel studovat 
na přání příbuzných na právnickou fakultu Karlovy univerzity. 
Práva jej nebavila a tak přestoupil na fi lozofi ckou fakultu, kde 
se věnoval studiu fi lozofi e a estetiky. Chtěl získat všestranné 
vzdělání, navíc se věnoval studiu matematiky a na  lékařské 
fakultě i anatomii. V roce 1855 studia ukončil. Neměl však pe-
níze a proto se stal vychovatelem synů továrníka Bartelmusa 
v Novém Jáchymově u Berouna. S jeho syny cvičil, ve volných 
chvílích pracoval na  českém tělocvičném názvosloví. V  ne-
daleké myslivně se seznámil s Jindřichem Fügnerem. V roce 
1860 byl v Praze promován na doktora fi lozofi e a rok poté se 
odstěhoval do Prahy. Žil skromně z nevelkého platu cvičitele 
soukromého tělocvičného ústavu.

 
Zakladatel Sokola

Tyrš byl jedním ze zakládajících členů tělocvičného spol-
ku Sokol Pražský na jaře roku 1862. V letech 1862 až 1864 byl 
jeho prvním tělovýchovným a placeným náčelníkem a práci 
se věnoval naplno. Roku 1863 navrhl vytvoření Sboru pro 
vzájemnost československých spolků tělocvičných a  svolat 
všechny cvičitele, avšak to mu rakousko-uherské úřady ne-
povolily a byl i policejně vyšetřován.

V  době příprav oslav 20. výročí založení Sokola navrhl 
uspořádat veřejné cvičení s  průvodem Prahou. Prvotní svůj 
návrh pak rozšířil na uspořádání sjezdu všech sokolských jed-
not z Čech a Moravy s přizváním bratrských spolků ze světa. 
Stanovil také sokolské zásady - síla a mužnost, činnost a vy-
trvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná práce a kázeň, 
vzájemný bratrský vztah členů. 

Nejen Sokol

Miroslav Tyrš žil dlouho hlavně pro Sokol, ale zabýval se 
i  nadále estetikou a  výtvarným uměním. Stal se předsedou 
výtvarného odboru Umělecké besedy a také byl v porotě pro 
sochařskou výzdobu Národního divadla. Kvůli studiu výtvar-
ných technik cestoval několikrát do zahraničí. V  roce 1881 
byl jmenován docentem dějin umění na  české technice. 
Po prvním všesokolském sletu v roce 1882 mu úřady podmí-
nily možnost učení na univerzitě rezignací činnosti v Sokole. 
Roku 1884 po těžkém rozhodování podmínku splnil, v Sokole 
rezignoval a byl jmenován mimořádným profesorem univer-
zity. Dlouho však neučil. 

Po smrti svého přítele Jindřicha Fügnera se zamiloval do 
jeho dcery Renáty, kterou vychovával a vzdělával jako domá-
cí učitel. Svatba s  Renátou, o  17  let mladší, byla umožněna 
po delším vztahu, když ke sňatku dala svolení jak matka, tak 
její poručník. Brzy po svatbě se u Tyrše objevily první přízna-
ky jeho nervové nemoci, s níž se jezdil léčit do ciziny. Nemoc 
mu stále více ubírala síly. Při svém posledním ozdravném po-
bytu ve svých 51 letech dne 8. srpna 1884 zemřel tragickou 
smrtí – utonul v říčce Ache v Tyrolských Alpách. Podle někte-
rých zdrojů se jednalo o nehodu, podle jiných o sebevraždu 
kvůli následkům syfi lis. Druhého všesokolského sletu v roce 
1891 se tedy již nedočkal.

Miroslav Tyrš je pohřben na Olšanských hřbitovech a sdílí 
zde mohylu společně s Jindřichem Fügnerem.

Zdroj: internet
Příště pokračování: Jindřich Fügner

(BK)

Miroslav Tyrš
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      Jak se připravují troubské hody

Co obnáší příprava před hodovou nedělí

Zhruba tři měsíce před začátkem Svatodušních slavností, 
tedy v době kdy končí zima, začíná pro stárky období zkoušek 
a příprav na nový ročník slavností. První kroky míří k vedení 
Katolického domu Troubsko, které vždy vyjde vstříc a umožní 
využívat prostory sálu k nacvičování. 

Zkoušky pak probíhají povětšinou dvakrát až třikrát týdně 
dle předchozí domluvy kolektivu. Hlavní stárek, kterému sem 
tam pomůže nějaký ostřílený mazák, učí nové členy besední 
a kolové tance, nebo troubský unikát Stínání berana. Na zá-
věr každé zkoušky se u skleničky dobrého vínka zpívají a tím 
i  učí lidové písničky. Asi měsíc a  půl před slavností začínají 
se zkouškami také Královničky a troubské dětičky. V průbě-
hu první čtvrtiny zkoušek se povětšinou ustálí seznam a tím 
i počet stárků, kteří se hodů zúčastní. V tuto dobu se zajišťují 
kapely, objednají rozmarýny na  zvaní, vyrábějí plakáty, do-
mlouvají koně a nákup vína. 

Nejvíce aktivity pak začíná tři týdny před slavností a  to 
výběrem a  zajištěním máje, dochystáváním krojů, nákupem 
ozdob a  krepových papírů, výlepem plakátů a  zajišťováním 
všech možných důležitých detailů. Hody jsou v  podstatě 
rozloženy do dvou víkendů a  začínají ve  čtvrtek před prv-
ním víkendem, kdy se hlavním stárkem a  stárkem přes víno 
vybraní chlapci zúčastní cesty do vinného sklepa, spojeného 
s ochutnávkou a zakoupením vína na celé slavnosti. Den poté 
se koná skrze utužování kolektivu a  chystání vína na  zvaní 
- takzvané stáčení vína. U této příležitosti se také vážou roz-
marýny a chystají pozvánky. V sobotu se zhruba od dvanácté 
hodiny rozbíhají přípravy a chystání v areálu sokolovny na ve-
černí předhodovou zábavu. Nedělní zvaní na hody pak začíná 
u kostela v devět ráno a často končí až v podvečer na konci 
Veselky. Veškeré vybrané fi nance pak slouží k  zaplacení de-
chové kapely na hody. V následujících pracovních dnech před 
druhým víkendem jsou zkoušky každý den, s tím, že ve středu 
je generálka s kapelou. V pátek následuje kopání díry na máju 
a zdobení sálu na večerní nedělní zábavu. V sobotu, den před 
slavností, odjíždí na koňském povoze v sedm hodin ráno stárci 
s pomocníky do lesa na kácení máje. V době, kdy jsou chlapci 
v lese, děvčata připravují veškeré krepové ozdoby. 

Kácení i  stavění máje probíhá tradičním nemechanizo-
vaným způsobem. Po dostavění máje probíhá na Sokolovně 
kompletní úklid, chystání a zdobení na nedělní slavnost. Klu-
ci ještě dovezou z  lesa malé břízky, které si stárky nazdobí. 
Chlapci je pak ze soboty na  neděli přivážou svým stárkám 
před domy. Večer se ještě dolaďují poslední básničky a ti, kte-
ří mají energii vydržet, hlídají máju až do nedělního rozbřes-
ku. To, co následuje v  neděli, je vyvrcholením tříměsíčních 
příprav, ale o tom už hlavní stárek.

Vítězslav Volánek  

Postřehy hlavního stárka

Letošní Svatodušní slavnosti proběhly v  poklidném du-
chu. Přispělo k tomu i velice pěkné počasí, které nás dopro-
vázelo po celou dobu příprav i samotného konání slavností. 

Zkoušky plné tance a  zpěvu začaly přibližně tři měsíce 
před termínem hodů a přilákaly hned několik nových, mla-
dých a snaživých párů. I přes počáteční nedostatek chlapců 
se nás nakonec sešlo celkem 14 páru: Pavel Ondruš - Vero-
nika Ruberová, Martin Křivánek – Tereza Novotná, Víťězslav 

Volánek - Ludmila Ruschková. Jakub Doležal - Jana Křiván-
ková, David Šprincl – Veronika Křížová, Roman Koutný - Kris-
týna Hrušáková, Aleš Haiser - Sabina Paříková, Michal Maňas 
- Anička Pillmayerová, Milan Horký –Magda Čoupková, Josef 
Ruschka - Kateřina Kuklová, Jakub Kareš - Karolína Hrušáko-
vá, Petr Hradečný - Jitka Del Faverová, Mirek Brázda - Michae-
la Lukášková a Zdeněk Vávra - Iveta Lukášková.

Díky krásnému počasí se na  tento ročník Svatodušních 
slavností přišlo podívat mnoho lidí, kteří nás provázeli už od 
poloviny průvodu. Obcházení stárek se jako každý rok mír-
ně protáhlo a tak jsme na Vyšehrad dorazili s drobným zpož-
děním. Naše milé tróbské děti už netrpělivě čekaly. Po cestě 
jsme se setkali s  návštěvníky z  Ameriky, se kterými jsme se 
ochotně vyfotili a nabídli jim i trošku vína. Průvod pokračo-
val z Vyšehradu až na prostranství před sokolovnu, které bylo 
díky našim stárkám krásně vyzdobeno, aby mohl pokračovat 
každoroční program: Kolečka, Tróbské děti, Královničky, Čes-
ká beseda a Stínání berana.

Večerní zábava v  sále Katolického domu se již odvíjela 
ve volnějším duchu. Sál byl slušně naplněn, když přišlo při-
bližně 80 lidí. Nemohli jsme zapomenout zatancovat Troub-
skou besedu a na závěr o půlnoci také tu Moravskou.

Po celou neděli nás doprovázela již tradiční kapela, i když 
letos s  jiným názvem Střeličáci. Jsem rád, že se Svatodušní 
slavnosti 2012 vydařily a  děkuji všem příznivcům či sponzo-
rům, kteří nás podpořili, ať už pomocí při všech přípravách 
(stavění máje, chystání sálu, stavění parket), nebo fi nančně. 
Velký dík patří také všem výše zmíněným stárkům a stárkám 
za trpělivost při nácviku besed a hlavně všem rodičům a ba-
bičkám za pomoc s přípravou krojů. Těší mě, že zájem mladých 
o tradiční slavnosti neutuchá a budu se těšit zase příští rok.

Fotogalerie na webu www.podskalak.cz
 Pavel Ondruš 

Troubské Královničky

Veselice před Sokolovnou
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Adélka Kadlecová

Dušánek Jedlička

Janička Solaříková

Kubík Jakubec

Nelinka Konečná

Saša Svěrák

Tobiáš Turek

Adélka Sobolová

Edík Valeš

Jindříšek Vala

Laduška Štarhová

Ondrášek Pavlík

Šimonek Greger

Tobiášek Krula

Andrejka Blažejová

Eliška Duchoňová

Klárka Vidrmertová

Marián Jílek

Pavlínka Jelínková

Šimonek Litwora

Valentýnka Krulová

Anička Štarhová

Filípek Chaloupka

Kristýnka Adamová

Maxík Svěrák

Petřík Solařík

Štěpánek Konečný

Verunka Hofbauerová

Betynka Horáčková

Filípek Sobola

Kristýnka Jelínková

Natálka Drápelová

Přemeček Vala

Terezka Pavlíková

Verunka Lichková

Dominik Pařízek

Gábinka Hanáková

Kristýnka VaIišová

Natálka Vařílková

Rozitka Turková

Terezka Valešová

Žanetka Blažejová
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Svatodušní slavnosti očima dětí

Jako každý rok jsme i letos začali s nácvikem tanečků tý-
den po Velikonocích. Doposud nám totiž šest setkání stačilo. 
Letos se však přihlásil rekordní počet dětí, který dosáhl čísla 
čtyřicet (loni bylo 34 dětí a předloni 32) a z toho větší část dětí 
tancovala poprvé. Zkoušky byly opravdu náročné. Vymezená 
hodina nám zdaleka nestačila a malí tanečníci už ke konci pa-
dali únavou. Myslím, že pro příště bude lepší začít s nácvikem 
o dva týdny dřív. 

V tomto místě musím poděkovat Jarce Blažíkové, Romaně 
Jedličkové a Jitce DelFaverové, které mi s dětmi vydatně po-
máhaly. Samozřejmě musím pochválit i rodiče, kteří s dětmi 
trénovali doma. Někteří z nich se dokonce aktivně zapojili do 
nácviku. Je zajímavé, že svým dětem pomáhají na zkouškách 
víc tatínkové. Tady musím vyzdvihnout tatínka Radima Sobo-
lu, který pomáhal nejen vlastním dětem, ale i cizím. Maminky 
si chodí na zkoušky spíše poklábosit, což je sice fajn, protože 
takovýchto společenských setkání není v Troubsku mnoho, 
ale na  druhou stranu je pro mne velmi náročné „překřičet“ 
tento hlučící dav. 

Na letošním nácviku jsem se poprvé setkala se zajímavým 
úkazem. Přestože bylo děvčat poměrně víc než chlapců, ne-
měli kluci s kým tancovat! Holčičky se totiž rozhodly, že budu 
tančit jenom spolu a jen málokterá chtěla jít do páru s chlap-
cem. Na první zkoušce jsme tedy měli i ryze „klučičí“ dvojice. 
Naštěstí někteří rodiče svá děvčátka přesvědčili, že s klukem 
je to přece jen hezčí a  všech sedmnáct chlapců dostalo do 
páru holčičku. Musím přiznat, že jsem si opravdu oddechla, 
protože to dlouho vypadalo, že se nám některé chlapce spá-
rovat nepodaří. 

Přes veškeré peripetie se děti všech dvanáct tanečků nau-
čily na výbornou a za odměnu si každý z nich vysloužil balíček 
sladkostí. (Tady musím pro změnu poděkovat občanskému 
sdružení Podskalák, který dětem tyto odměny platí, a  také 
paní Helence Benešové, která balíčky vzorně připravuje).

Letošní rok byl výjimečný i  v  tom, že tancovalo víc dětí, 
než kolik jich bylo přihlášených! Občas se stane, že nějaké dítě 
ochoří nebo se na poslední chvíli rozhodne netancovat, a dětí 
pak vystupuje méně, než kolik původně mělo. Tentokrát tomu 
bylo naopak. Přibyl nám totiž tanečník Štěpánek Konečný, kte-
rý se aktivně připojil ke své sestřenici Nelince a vytvořili spolu 
nejroztomilejší dvojici. Díky tomu byl však počet dětí lichý a já 
musela rychle sehnat ještě jednoho tanečníka. Nakonec padla 
volba na krále, který na chvíli opustil sedlo svého koně a v ne-
pohodlných holinkách zatančil. A tak se spokojeným divákům 
předvedlo hned 42 úžasných tanečníků. 

Další letošní novinkou bylo kvarteto zpívajících děvčátek. 
Minulé roky tanečky svým zpěvem doprovázela Katka Hájko-
vá, která už z dětského hlásku vyrostla, a bylo třeba ji nahra-
dit. Měla jsem obavy, že další odvážné dívky nebude lehké 
najít, ale zájem o zpívání byl překvapující. A tak místo jedné 
byly zpěvačky hned čtyři: Anetka Pavlíková, Enča Černohor-
ská, Evička Jelínková a Karolínka Adamová. Zpívat do mikro-
fonu s živou kapelou za zády a ještě před tolika lidmi není vů-
bec jednoduché, o tom se děvčata přesvědčila na generálce 
s muzikou. Na Svatodušních slavnostech však holky zazpívaly 
téměř jako profesionálky a za jejich odvahu a odhodlání jim 
patří velká poklona.

Na závěr bych měla jednu kritickou připomínku. Letošní 
průvod obcí nevypadal jako průvod, ale jako valící se včelí 
roj. Děti byly ze všech stran obklopeny nejrůznějšími rodin-
nými příslušníky až do pátého kolene a v tom chumlu nebyly 

vůbec vidět! Díky tomu průvod ztratil svůj smysl. Vždyť jeho 
účelem je předvést se a ukázat se celé vesnici! Lidé postávají-
cí před svými domy se těší, že uvidí nejen stárky a jízdu králů, 
ale i malé děti v krojích. Letos jim však byl tento pohled ode-
přen. Kdysi dávno se všichni nekrojovaní, tedy i rodiče, vzor-
ně řadili na konec průvodu a děti bez problémů zvládly cestu 
obcí bez jejich asistence. Myslím si, že jeden zástupce rodiny, 
sledující dítě z povzdálí (nikoli jdoucí s dítětem za ruku), by 
mohl pro příště bohatě stačit. 

Seznam tanečních párů

1. Marián Jílek a Janička Solaříková 
2. Tobiášek Krula a Valentýnka Krulová 
3. Filípek Sobola a Adélka Sobolová 
4. Petřík Solařík a Kristýnka Adamová 
5. Edik Valeš a Terezka Valešová 
6. Kubík Jakubec a Eliška Duchoňová 
7. Filípek Chaloupka a Verunka Lichková 
8. Přemeček Vala a Gábinka Hanáková 
9. Jindříšek Vala a Verunka Hofbauerová 
10. Šimonek Litwora a Adélka Kadlecová 
11. Maxík Svěrák a Terezka Pavlíková 
12. Saša Svěrák a Rozitka Turková 
13. Dušánek Jedlička a Betynka Horáčková 
14. Dominik Pařízek a Natálka Drápelová 
15. Šimonek Greger a Laduška Štarhová 
16. Ondrášek Pavlík a Kristýnka Vališová 
17. Štěpánek Konečný a Nelinka Konečná
18. Tobiáš Turek a Andrejka Blažejová  
19. Žanetka Blažejová a Anička Štarhová
20. Klárka Vidrmertová a Natálka Vařílková 
21. Kristýnka Jelínková a Pavlínka Jelínková 
            Pavla Turková

      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 pří-
spěvku uvedená. 

* * *

Nově otevřené sportovně-relaxační centrum v Brně-No-

vém Lískovci

Jestli zatím nemáte na  léto žádné plány 
a  chystáte se prázdniny trávit spíše doma, 
srdečně Vás zveme do nově vybudovaného 

sportovně-relaxačního centra fi t4all, jehož bohatá nabídka by 
měla oslovit skutečně všechny generace. Centrum   fi t4all  na-
jdete v městské části Nový Lískovec (mezi sídlišti Kamenný vrch 
a  Bohunice na  ul. Chironova), je snadno dostupné MHD (za-
stávka Kamenný vrch - linky 26, 29, 50, 90, 95) i osobním auto-
mobilem, který zde můžete bez problémů zdarma zaparkovat 

Už 1. července je otevřena první část provozu, a  to ven-
kovní dětské hřiště „Lanáček“, vnitřní dětská herna s možností 
hlídání dětí, badmintonová hala a kavárna s velkým výběrem 
kvalitní kávy, denním menu (i  v  dětské variantě) vařeným 
z  čerstvých a  sezonních surovin, pizzou, domácími dezerty 
atd. Děti si mohou při pěkném počasí hrát na  bezpečném 
lanovém hřišti, („lanáček“ je určený pro děti od 3 do 12 let) 
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a rodiče posedět na zahrádce kavárny, případně si zahrát bad-
minton nebo tenis (venkovní kurty budou zprovozněny v prů-
běhu července).  V případě horšího počasí je pro děti otevřená 
vnitřní herna s oddělenou částí pro nejmenší děti a batolata 
do 3 let věku a „akčnější“ částí určenou pro děti od 3 do 11 let.

Po  ofi ciálním otevření 1. srpna se nabídka fi t4all rozší-
ří o další sportovní aktivity i  relaxační a  regenerační služby. 
V  prostorné, klimatizované posilovně najdou příznivci indi-
viduálního cvičení velkou kardiozónu, špičkové, moderní 
posilovací stroje (Techno Gym), zónu pro funkční a individu-
ální tréninky pod vedením profesionálních osobních trenérů 
a  fi t bar s  doplňky výživy. Skupinové lekce budou probíhat 
ve 2 příjemných, klimatizovaných, zrcadlových sálech vyba-
vených nejkvalitnějšími cvičebními pomůckami. V  rozvrhu 
najdete lekce dynamické, posilovací, „spalovací“, taneční, ale 
i kompenzační a body&mind pro všechny věkové kategorie 
od nejmenších dětí až po  seniory, začátečníky i  pokročilé. 
Mimo jiné zde budete moci vyzkoušet lekce Indoor Walking 
(jediné v Brně) – chůzi na speciálních trenažerech, díky níž se 
dostanete rychle do formy a kondice.

Relaxovat budete moci ve fi nských a bio saunách, na so-
láriu nebo na  masážích (lávové kameny, sportovní, aroma, 
breussova masáž ad.).Komplexnost služeb doplní výživové 
poradenství a konzultace (případně terapie) s fyzioterapeuty.

I když nabídka fi t4all  kvalitou a rozsahem rozhodně pře-
kračuje běžný standard, ceny v  žádném případě brněnský 
průměr nepřevyšují. Pro pravidelné návštěvníky, studen-
ty a  seniory jsou k  dispozici velmi výhodné slevové karty. 
Po  celé léto bude většina aktivit za  speciální, uváděcí ceny, 
takže neváhejte a přijďte fi t4all vyzkoušet. 

Fit4all je místo, kde může trávit volný čas celá rodina.

 Mgr. Lenka Velinská
* * *

Jak z člověka udělat vola ...

... nám názorně předvedla paní JUDr.  Hana Perutková 
z Krajského úřadu JmK. Na dotaz našeho místostarosty pana 
Petra Blahy, ohledně převozů pacientů do Nemocnice Ivanči-
ce, obsáhle cituje všelijaké paragrafy, aby nám nakonec sdě-
lila, že sice tzv. spádovost nemocnic není v Jihomoravském 
kraji stanovena, nicméně se může jednat například o doho-
du mezi poskytovateli zdravotních služeb, která je sice pro 
pacienta bezvýznamná, ale stejně si mohou zdravotnická 
zařízení dělat, co chtějí. Podle zákona si můžete vybrat jaké-
koliv zdravotnické zařízení. Praxe je však poněkud odlišná - 
vy můžete, oni nemusí, jejich právníci už jim to pěkně ošetří. 
Takže příště pane dr. Kubo, až Vaši manželku v bolestech od-
veze sanitka do FN Brno dostane, pokud o to požádá, (jenom 
doufám, že ta žádost nebude muset být písemná s úředně 
ověřeným podpisem) lejstro, kde ji bude patřičně vysvětle-
no, že dle § 48 odst. 5, pro ni není v nemocnici vhodné lůžko, 
nebo tomu brání personální zabezpečení atd. a ona pěkně 
pošupajdí do Nemocnice Ivančice. Vy si pak můžete stěžo-
vat třeba na lampárně. Pardon, cituji: ,,Požádat Krajský úřad 
JmK – odbor zdravotnictví o prošetření jeho postupu“. Kdyby 
toto byl jediný případ, tak řeknu, že Vaše paní měla zrovna 
smůlu, vím však, že podobné zkušenosti mají nejen Troubští, 
ale i pacienti z Omic a Ostopovic. Nevím, co si o tom mám 
myslet, ale většinou se jednalo o dříve narozené pacienty. Co 
však vím zcela určitě, že v případě Vaši stížnosti dostanete od 
Krajského úřadu vyrozumění, že FN Brno postupovala v sou-
ladu se zákonem č. 172/2011 Sb. atd. Takže mi vychází, že 
bezvýznamný je tady pacient, který nemá patřičné fi nanční 
prostředky. Pan místostarosta by se měl s dotazem, proč tak-
to postupují, obrátit přímo na FN Brno-Bohunice. 

Díky piráti 

V neděli 3. června 2012 uspořádala obec Troubsko v are-
álu Sokolovny a přilehlých prostorách DĚTSKÝ DEN. Cestou 
pirátu prošlo hodně šikovných dětí a byly za to patřičně od-
měněny. Na náladě neubrala ani přeháňka, většinu dětí tato 
sprška neodradila a statečně plnily všechny úkoly. Díky paní 
starostko a ostatní piráti a sponzoři za krásné odpoledne, je 
jen správné, že když se jedná o děti, jde všechna nevraživost 
stranou a celé Troubsko a okolí je jako jedna velká rodina.

Největší zájem byl o skákací hrad a hlavně o lanovku, kte-
rá vedla z koruny stromu přes celé hřiště skoro až k Aušper-
skému potoku. Tečku za skvělým odpolednem udělala ukáz-
ka seskoku padákem.

Oba příspěvky nám zaslala Jarka Bartoňková  

* * *

ODPADY, O DPADY, ODPADY

Ať člověk dělá cokoliv, produkuje odpady. Vypadá to jako 
konstatování příliš příkré a  černobílé, ale je to tak. Praktic-
ky v každém oboru lidské činnosti od kolébky až do hrobu 
produkujeme odpady. A nejen my osobně: odpady vznikají 
v  obchodech, továrnách, nemocnicích, na  polích i  v  lesích, 
v Antarktidě i na Sahaře.

Množství odpadu roste, jak se zvyšuje životní úroveň

Ještě na  počátku minulého století bylo v  komunálním 

Pohled do posilovny

Lanáček pro děti
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odpadu nejvíc popela z  kamen, proto taky dodnes říkáme 
nádobám na odpad „popelnice“. Jenže postupně roste množ-
ství spotřebního zboží a dalších předmětů, které používáme 
a „točíme“ v domácnosti, a kamen ubývá. Dnes je komunální 
odpad tvořen hlavně obaly od potravin a spotřebního zboží. 
A množství odpadů, které vzniká v domácnostech, stále ros-
te. U nás je to kolem 200 kilogramů za rok na obyvatele.

Proč třídíme odpady a jak se recyklují?

  Tříděním odpadů pomáháme šetřit primární zdroje su-
rovin, energie a životní prostředí.

  Pokud odpady už správně třídíme při jejich vzniku, 
umožňujeme tím jejich další využití a recyklaci.

Třídění odpadu

O osudu použitých věcí, které nám už dosloužily, rozho-
dujeme přímo v našich domácnostech a na pracovištích, kde 
vznikající odpad vhazujeme buď do košů na směsný odpad, 
anebo ho vytřídíme a umožníme tím jeho další využití a re-
cyklaci. Vytříděním plastů, skla nebo papírových odpadů do 
barevných kontejnerů však tento proces teprve začíná.

Putování odpadu

Vytříděné odpady z  barevných kontejnerů odváží svo-
zové fi rmy na  dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a  upravují 
na druhotnou surovinu pro další zpracování.

Na těchto dotřiďovacích linkách jsou odpady dále třídě-
ny na různé druhy podle jejich materiálového složení nebo 
podle potřeb a  technologií konečných zpracovatelů. Napří-
klad papír dovezený z  modrých kontejnerů se dále roztřídí 
na noviny, časopisy, kartony, lepenku a další druhy. Plasty ze 
žlutých kontejnerů se třídí na barevné a čiré PET láhve, folie 
podle barev, duté obaly od kosmetiky a podobně.

Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, 
se lisují do balíku a  jsou odváženy ke  konečným zpracova-
telům k recyklaci. Z odpadů se pak pomocí tohoto procesu 
vyrábí buď úplně nové výrobky, nebo se přidávají k  dalším 
surovinám pro výrobu nových předmětů. Z tohoto důvodu je 
celá řada nových věcí kolem nás vyrobena s podílem vytřídě-
ných a recyklovaných odpadů, aniž bychom to poznali nebo 
si to vůbec uvědomili.

Kde najdete informace o třídění odpadu?

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpa-
du řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. 
Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisu-
jí, co do nich patří, a co ne. O místních podmínkách systému 
sběru tříděného odpadu však vždy rozhoduje obec. Všeobec-
ně platí, že dobře vytříděný odpad je takový, který neobsahu-
je zbytky potravin a chemikálií. Jen ten je možné doma vytří-
děný bez problémů uchovávat a následně recyklovat.

Kam s ostatním odpadem?

Ostatní odpady, jako například objemné odpady, pneu-
matiky, vysloužilé elektrospotřebiče, nebezpečné odpady 
(tj. odpady označené oranžovými výstražnými značkami), 
stavební sutě, kovy nebo bioodpady (v  případě, že nemáte 
na bioodpad sběrné nádoby), můžete odvážet do tzv. sběr-
ných dvorů nebo odevzdat při mobilních svozech objem-
ných a nebezpečných odpadů. Pravidla o tom, jaké odpady 
se mohou do sběrných dvorů odkládat, stanovuje sama obec 
nebo město ve svých obecně závazných vyhláškách.

Ing. Milan Hroudný - EKO-KOM, a.s.
regionální manažer pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Informace pro občany k separovanému odpadu

Rada obce si je vědoma toho, že třídění odpadů je jednou 
z  cest, jak zachovat životní prostředí pro další generace. Proto 
na svém jednání 18. června schválila vybudovat dvě nová sta-
noviště pro separační nádoby a to u sokolovny a v ulici U Ledni-
ce (v místě u garáží). Stanoviště s nádobami budou k dispozici 
v průběhu srpna.

Dále ve  spolupráci s  fi rmou Eko-kom dojde k  navýšení po-
čtu separačních nádob hlavně na plasty. Důvodem je, že všech-
ny plastové nádoby, které se hromadí při naplnění kontejnerů 
mimo ně v  různých pytlích a  taškách, nejsou pak zohledněny 
př i vyplácení odměn touto společností. Na  všech stanovištích 
také budou umístěny nádoby na papír. Navýšení proběhne také 
v průběhu srpna 2012.

Rada obce na  svém dalším jednání 25. června rozhodla 
o umístění nádob na biologický odpad. Poskytovatelem nádob 
a jejich svoz bude provádět fi rma .A.S.A., spol. s r.o. v období od 
dubna do konce října. Svoz bude vždy 1x týdně v pondělí nebo 
úterý. Podle potřeby je možné svoz zvýšit na 2x týdně. Kontejne-
ry hnědé barvy budou opatřeny samolepkou o tom, že se jedná 
o  sběr bio-odpadu. Nádoby budou umístěny na  stejných mís-
tech, jako jsou ostatní separační nádoby tj. ulice Ostopovická, 
u kostela, u prodejny a na Veselce. Po vybudování nových stano-
višť budou pak nádoby i zde.

Co do bio-odpadu skutečně patří? Za bioodpad, který se od-
kládá do separačních nádob, lze považovat posekanou trávu, 
spadané ovoce, řezanku a větvičky z ořezu keřů (vše upravené 
na kusy max. 50 cm), hlínu z květináčů (bez květináčů), plevele, 
pokojové rostliny, listí, zbytky ovoce a zeleniny, slupky z citruso-
vých plodů, sedliny kávy a čaje, květináče z  lepenky a rašeliny.   
Naopak zbytky jídel tzv. gastroodpad jako jsou jedlé oleje, kosti, 
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, 
znečištěné piliny a  všechny další biologicky nerozložitelné od-
pady do nádoby nepatří.  (BK)

* * *

Mateřské centrum Indián zahájilo provoz

Milé děti, maminky a tatínkové,
naše mateřské centrum zahájilo koncem dubna provoz – 

pondělním Klubíčkem a  středečním Klubíkem. K  naší velké 
radosti se sešly dohromady dvě skupinky převážně troub-
ských maminek, několik přespolních a  jedna babička, a  sa-
mozřejmě dvě kupky dětí, které se učí stará známá i  méně 
známá říkadla a písničky, pohybové hry a  tvoří z  tradičních 
a  přírodních materiálů. Postupně také přibývá zatím indivi-
duálních jazykových hodin jak pro děti, tak rodiče.

Jako každý začátek, i  ten náš má vedle radostí také sta-
rosti a mouchy – třeba dopolední zumba pro maminky s hlí-
dáním dětí shodou okolností více odpadala, než se cvičila 
a pak - skvělá cvičitelka je tak skvělá, že ji na celé léto pozvali 
na Floridu, takže prozatím mi bohužel nezbývá, než tuto akti-
vitu, která se setkala s velkým ohlasem, zrušit. 

Prázdniny konečně začaly a s nimi letní jezdecký kroužek. 
Do poloviny srpna poběží oba Klubíky a  po  celé prázdniny 
probíhají přípravy na  zářijové otevření dopolední jazykové 
miniškolky a odpoledního Babyclubu s angličtinou. Všechny 
dětské aktivity jsou otevřené i pro jednorázový vstup.

V  červenci zahájíme zápis jak do Klubíků, tak do miniš-
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kolky, začne být také aktivní naše webová stránka. Co dodat? 
Snad jen, že doufám, že naše malé i velké návštěvníky nikdy 
nezklameme. 

Daniela Mauleon (Mateřské centrum Indián), tel: 602 442 485
d.mauleon@hotmail.com, davidoff f@email.cz

* * *

Kozí mléko jako potravina a lék

Kozí mléko bylo pravděpodobně prvním mlékem, které 
člověk používal jako poživatinu. Ve  Švýcarsku, Středomoří 
a ve Francii jsou kozí mléko a produkty z něj vyráběné vyso-
ce ceněny. Kozí mléko je hodnotná, zdravá a lehce stravitelná 
potrava. Má typicky nasládlou chuť a  čerstvé chutná prak-
ticky stejně jako mléko kravské. Pokud je starší, má chuť os-
třejší. Výživová hodnota a obsah sušiny jsou rovněž prakticky 
srovnatelné s mlékem kravským. Kozí mléko obsahuje hodně 
fosforu, vápníku, chloridů a stopových prvků, které mají velký 
význam ve výživě pro syntézu hormonů, vitamínů a enzymů. 
Obsahuje také velké množství esenciálních mastných kyselin, 
které nedovede lidský organismus syntetizovat a je odkázán 
na přívod potravou. Tyto kyseliny snižují riziko infarktu, ateri-
osklerózy a zlepšují imunitu. Patrně preventivně působí i pro-
ti zhoubným nádorům. Bílkovina kozího mléka se liší od bíl-
koviny mléka kravského a to je pravděpodobně důvod, proč 
děti s alergií na kravské mléko dobře snášejí mléko kozí. 

Existuje mnoho předsudků o chuti a zápachu kozího mlé-
ka. Pokud je mléko čerstvé, tak po krátkém navyknutí na troš-
ku jinou chuť než má mléko kravské, je kozí mléko chutným 
a hlavně zdravým zpestřením jídelníčku.

 Jakub Doležal
* * *

Pár slov k chovu slepic

(reakce na příspěvek z TH č. 102)

Je velmi hezké si přečíst o tom, co by se mělo a nemělo 
ohledně chovu slepic. Zvláště, když to píše zkušená cho-
vatelka různého zvířectva. Jen kdyby se alespoň částečně 
řídila tím, co sama napíše. Když projdete kolem jejich vyso-
kého betonového plotu, za kterým jsou zvířata chována, tak 
už na větší vzdálenost je cítit velmi nelibá vůně – dáli se to 
tak vůbec nazvat. Tak si myslím, že s tím čištěním to asi moc 
slavné nebude. Kromě toho klec na slepice je přímo nalepená 
na zeď jejich sousedů, což z hlediska právního není přípustné. 
Zvláště, pokud přímo za zdí spí lidé a kdákání slepic (a často 
i kokrhání kohouta) je budí už v brzkých ranních hodinách. 
Nemluvě o tom, že kolikrát nejde v pokoji vyvětrat z důvodu 
zápachu a okna jsou celá pokálená od much. Toto dříve ne-
bylo, i když předchozí majitelka také chovala slepice. Dalším 
problémem, který majitelé neřeší, jsou velké díry od potkanů, 
které lemují jejich plot.

Jak sama pisatelka uvádí, žijeme na vesnici – to sice ano, 
ale nemůže svým konáním obtěžovat své okolní sousedy. 
V tom mi určitě dají za pravdu i ostatní sousedé z Veselky.

V paragrafu 127 občanského zákoníku se praví: „Vlastník 
věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou po-
měrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon 
jeho práv. Nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat 
sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, 
pachy, pevnými a  tekutými odpady, světlem, stíněním a  vi-
bracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na  sousedící 
pozemek.”

I na vesnici se mají dodržovat zákony…
Dagmar Tesařová

       Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 102

Správné znění tajenky: 
OÚ VÁM PŘEJE PĚKNOU DOVOLENOU

Výherci:
Otto Prokop, Vyšehrad 64
Hana Urbánková, Vyšehrad 58
Marie Dvořáková, Nár. odboje 125

Protože došlo velké množství správných řešení, výherci 
byli vylosováni a čeká na ně sladká odměna.

  (BK)

       Jak se máte, sousede?

Tak máme léto! Pro někoho perfektní období na  odpo-
činek a  užívání si volna, opalování se na  slunci a  koupání. 
Pro někoho příšerná představa vysokých teplot, dusna a su-
cha. Každému zkrátka vyhovuje něco jiného. Jelikož čas běží 
opravdu rychle (hlavně když to nejméně potřebujeme), než 
se párkrát spálíme na slunci, už tu bude září. 

V září bude naše obec slavit 775 let obce Troubsko, bude 
nachystána spousta akcí a atrakcí. Jednou z nich bude spoje-
ní – minulého a současného v naší obci – tedy přesněji: míst 
v  naší obci, která před mnoha lety vypadala naprosto jinak 
než nyní. Z  toho důvodu bych vás, milí sousedé, chtěla po-

Spokojenost dětí při hře



16.

prosit o pomoc. Ráda bych spolu s paní Magdou Hrušákovou 
sestavila „kroniku“ – minulá a současná místa v naší obci - pro 
Troubsko a také Veselku.  K tomu je ovšem zapotřebí doku-
mentace míst naší obce z  doby dřívější. Pokud tedy máte 
doma nějaké fotografi e naší obce z  dřívější doby, např. Váš 
dům, okolí domu, zkrátka cokoliv z  naší obce (mohou tam 
být i lidé), budeme rádi, když nám je zapůjčíte k okopírování. 
Tímto bych chtěla poděkovat několika milým sousedům, kteří 
nám již fotografi e zapůjčili (v  pořádku vše vrátíme!).  Zatím 
nejméně fotek máme z Veselky, také z prostor dřívějšího „D“ 
– areálu chovatelů na Veselce (Drubky, drůbežárny) - dnešní 
Stromovka.  

Prosím, pokud byste něco za  letních večerů našli a  byli 
ochotní fotografi e zapůjčit, přineste je prosím na  OÚ- paní 
Magdě Hrušákové, nebo mi, prosím, zavolejte (Sedláčková 
605 387 456) a já si fotografi e vyzvednu, popřípadě můžete 
nechat vzkaz na OÚ. Děkuji.

Přeji všem milým sousedům (a že jich u nás v obci máme 
hodně) krásné léto!

  (HS)

      Zdravý životní styl - OVOCE JAKO LÉK 

Hrozny bílé – jsou bohatým zdrojem hroznového 
cukru – fruktózy. Obsahují vitamín C, vitamíny sku-
piny B, vlákninu, draslík a  další minerální látky. 

Hrozny se pěstovaly v Asii již 5000 let př. n. l., proto se vysky-
tují v mnoha biblických příbězích. Patří k energeticky nejbo-
hatším a  nejsladším druhům ovoce. Nejzdravější je čerstvé, 
připravují se z něj různé nápoje, oblíbené je v kombinaci se 
sýry, případně sušené.
 100 g obsahuje 16,9 g sacharidů a 302 kJ.

Hrozny modré – jsou zdrojem hroznového cukru 
(fruktózy), obsahují vitamin C, vitamíny skupiny B, 
vlákninu, draslík a další minerální látky. Díky vyso-
kému obsahu antioxidačních látek se významně 

podílí na prevenci srdečních, cévních a nádorových onemoc-
nění, zlepšují činnost mozku a zpomalují stárnutí. 
 100 g obsahuje 16,9 g sacharidů a 302 kJ. 

Jablko – obsahuje cennou vlákninu pektin, která 
zvyšuje pocit zasycení a  tím působí v  prevenci 
obezity. Mechanicky čistí střeva a urychluje střev-
ní peristaltiku, snižuje krevní tlak a hladinu chole-

sterolu v krvi. Nejvíce vitamínů a minerálních látek je obsaže-
no pod slupkou, proto by se měla jíst jablka i s ní. Je vhodné 
konzumovat jablka především v  syrovém stavu, při tepelné 
úpravě ztrácí až 70 % vitaminu C. 

Ø 100 g obsahuje 6,8 g sacharidů, 2g vlákniny a 143 kJ. 

Kiwi – je mimořádně bohatým zdrojem vitaminu 
C, má také vysoký obsah vlákniny, vitaminu A, E, 
draslíku a mnoha dalších minerálních látek. 100g 
(1,5-2 ks) plodu obsahuje přibližně doporučenou 

denní dávku vitaminu C. Kiwi je původem z Číny (originální 
název byl egreš), odkud se počátkem 20. století dostalo 
na Nový Zéland, kde dostalo název podle novozélandského 
ptáka kiwi. 
 100 g obsahuje 13,7 g sacharidů, 3,9 g vlákniny a 240 kJ 

Limety - obsahují velmi málo cukru, hodně orga-
nických kyselin (kyselina citrónová), jsou bohatým 
zdrojem vitamínu C, minerálních látek a látek s an-
tioxidačními, antibiotickými a  protirakovinovými 

účinky. Jsou sladší než citróny, obsahují i kyselinu listovou, ale 
méně vitaminu C. Pochází z  jihovýchodní Asie, rostou v tro-
pických a subtropických oblastech 
 100 g obsahuje 10,5 g sacharidů, 126 kJ 

Maliny - cca jedna miska malin obsahuje téměř 
1/4 doporučené denní dávky vlákniny. Obsahují 
také velké množství vitaminu C, E. Jsou bohaté 

na železo a díky obsahu látky rutinu (rostlinný glykosid) po-
máhají posílit stěnu cév a  tím snižují výskyt krvácení např. 
dásní, z nosu a pomáhají zmírňovat menstruační bolesti 
 100 g obsahuje 6,9 g sacharidů, až 5 g vlákniny, pou-

ze 150 kJ 

Mango – cca 1/4 manga (100 g) obsahuje hodně 
draslíku, karotenoidů, vitaminu E, téměř 1/2 dopo-
ručené denní dávky vitaminu C. Abychom se vy-

hnuli trávícím obtížím, doporučuje se po požití manga asi 2 
hodiny nepít mléko nebo alkohol. Slupka manga je nepoživa-
telná. Tato tropická pochoutka pochází z  Indie. Doporučuje 
se podélně rozkrojit a oddělit pecku, dužinu každé poloviny 
plodu pokrájet na kostky, slupku prohnout ven
 100 g obsahuje 12,8 g sacharidů, 242 kJ 

Pokračování v příštím čísle TH
Zdroj – čerpáno z internetu, www.zdrava5.cz

(EŠ)

      Žijí také s námi

Netradiční domácí mazlíček – strašilka

Nad jejich bizarním zjevem většinou nechápavě kroutíme 
hlavou. Připomínají totiž všechno jiné než živočicha - někdy 
větvičku nebo slabý proutek, jindy okousaný list a  potom 
zase uschlý kus kůry. Jejich latinský název Phasmida či Phas-

matodea je z  řeckého slova phasma, znamenajícího duch 
nebo přízrak. A  ani čeština nezůstává pozadu - říkáme jim 
strašilky. V angličtině bývají nazývány jako „hůlkový hmyz“, 
„chodící hůlky“, „živé listy“ či „hmyzí duchové“. Pojďme tedy 
spolu nakouknout alespoň maličko do říše tohoto hmyzu…

Strašilky jsou tropický hmyz, obývající všechny tropické 
a subtropické oblasti naší planety, převážně vlhčí lesní biomy. 
Nejvíce druhů žije v  jihovýchodní Asii (indomalajská oblast 
je považována za jejich kolébku) a v Jižní Americe. Nicméně 
některé druhy lze nalézt i v Africe - druhy podobné stéblům 
rákosu, v Austrálii, Severní Americe a dále pak na jihu Evropy 
a dokonce i v Anglii, kam byly zavlečeny z Nového Zélandu.

Strašilky tvoří velmi nápadnou skupinu hmyzu, a to jak tva-
rem, tak i velikostí. Nejmenší strašilky jsou některé druhy z Již-
ní a Severní Ameriky, které měří jen o něco málo více než 1 cm. 
Většina známých strašilek však přesahuje délku 5 cm a patří sem 
i praví obři, jež svou velikostí těla přes 30 cm a s nataženýma no-
hama až 55 cm patří mezi největší zástupce hmyzu vůbec.
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Insektárium pro strašilky by mělo být nejméně třikrát vyš-
ší než nejdelší jedinec, aby se mohl hmyz svlékat. Jako insek-
tária se hodí skleněné, nejlépe lepené nádrže typu „akvárií“, 
které postavíme na výšku. 

Mezi vhodné typy patří: 
- vysoké akvárium s  víkem nebo jednou postranní částí 

z pletiva, v závislosti na potřebě větrání
-  standardní terárium s pěti skleněnými stěnami a šestou 

vyrobenou částečně ze skla a částečně z perforovaného 
hliníku

-  různé umělohmotné nádoby přikryté punčochou
-  klece z pletiva (např. nerezavějící včelařské pletivo), které 

jsou výborně odvětrávané 
-  5l láhve přikryté punčochou pro menší druhy či malé 

nymfy větších druhů.

Strašilky jsou výluční býložravci. Výjimkou může být situ-
ace, kdy se v  přemnožených chovech nebo při nedostatku 
potravy okusují jedinci navzájem. Více náchylné k vzájemné-
mu okusování jsou lupenitky, které mají zadeček rozšířený do 
tvaru listu. Je to i  jeden z důvodů, proč se je nedoporučuje 
chovat společně s jinými druhy.

 Strašilky se živí čerstvými listy. Většina druhů žere ostruži-
ník (rod Rubus), jehož zelené listy lze nalézt v živých plotech, 
na zahrádkách a v  lese, městských lesech a  lesoparcích a to 
i v zimě, dokonce i pod sněhem. Příliš zahnědlé a oschlé okra-
je listů strašilky mohou odmítat, v  tom případě je nutné je 
odstřihnout. Častěji se s tím setkáme u choulostivějších dru-
hů a u malých nymf, u velmi nenáročných a běžných druhů je 
tolerance výrazně vyšší. Na jaře dejte pozor na nově vyrážející 
mladé lístky rostlin, které obsahují mnoho toxinů a jsou pro 
krmení nevhodné. Někteří chovatelé jsou toho názoru, že je 
toto nebezpečí přeceňováno. Přesto doporučujeme krmit co 
nejdéle staršími listy, zejména u ostružiníku a novými listy až 
v  době, kdy začnou tmavnout. V  létě je možné většinu „os-
tružinožravých“ druhů krmit také maliníkem a šípkovou růží. 
Některé druhy místo toho žerou listy dubu, břečťanu, ptačí-
ho zobu či hlohu. Výjimku tvoří např. druh Oreophoetes pe-
ruana, který se živí pouze různými druhy kapradin, ale i  jiné 
druhy, které nepřijímají běžnou náhradní potravu, ale např. 
třezalku či blahovičník. 

(ZJ)

      Troubský hrnec

       Kakaovník s rumovou polevou

(recept pochází z Řecka) 

Přísady: 30 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do 
pečiva, 2 vejce, 20 dkg krystalového cukru, 15 dkg 

změklého másla, 4 dkg kakaa, špetka soli, ¼ l mléka.
Rumová poleva: 10 dkg másla, 15 dkg moučkového cukru, 

2 lžičky kakaa, 3 lžičky rumu, 1 velká lžíce vařící vody – ušle-
háme.

Postup: Z uvedených surovin umícháme těsto, nalijeme je 
na tukem vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech a upe-
čeme na 170–180 stupňů. Ihned po vyndání z trouby poma-
žeme polevou – i když je krémovitá, hurá do toho, pěkně se 
na horkém moučníku rozpustí.

  (HS)

       Inzerce

■   Provedu montáž a  opravy elektroinstalace. Dle domlu-
vy. Vlastimil Montag, U  Rybníka 46, Troubsko, Telefon 
606 119 827

■   Od července zahajuji prodej zemědělských produktů. Kozí 
mléko, brambory a  zelenina dle aktuální nabídky. Více 
na www.jdfarma.wbs.cz. 
Jakub Doležal, Školní 54, Troubsko, tel. 731 146 293

.

OFSETOVÁ TISKÁRNA

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

Podolí u Brna 115
PSČ 664 03
Tel.:      544 228 378
E-mail: protissro@volny.cz

www.protissro.cz

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

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

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

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

Troubský hlasatel, zdarma. Vydavatel: Obec Troubsko (www.troubsko.cz). Počet výtisků tohoto čísla: 710 ks. Vychází: 6x ročně. Re-

dakční rada: Blanka Končická (BK), Helena Sedláčková (HS), Eva Šmahlíková (EŠ), Oldřiška Kališová (OK), Zuzana Jasinková (ZJ), Petr Kaniok 
– korektury textu. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz. Registrace MK ČR E 10287. Grafi cká úprava 

a tisk: PROTIS spol. s r.o., Podolí. Uzávěrka dalšího čísla: 15. 9. Distribuce: říjen 2012.

V případě Vašeho zájmu o inzerci napište na e-mail:  zpravodaj.th@seznam.cz.
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| 800 210 210
ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

S Era hypotékou získáte prostředky na koupi 
či rekonstrukci vlastního bydlení, když úspory nestačí. 

Rychlé a jednoduché vyřízení s minimem dokladů
Možnost sjednání mimořádných splátek
Zjednodušené financování hypotéky od jiných bank
Zajistíme až 100% financování

REGIONÁLNÍ 
FINANČNÍ CENTRUM BRNO

Orlí 30, Brno
tel.: 542 426 224

fc.brno@postovnisporitelna.cz

FINANČNÍ CENTRUM 
BRNO-KRÁLOVO POLE

Palackého třída 3048/124 
Brno - Královo Pole

tel.: 515 577 211-213 
fc.brno-palackeho@postovnisporitelna.cz

Era hypotéka
Nejlepší klíč k vašemu bydlení




