XXIV. ročník / č. 119

DUBEN 2015

Zápisník starostky

Obecní úřad informuje

Vážení a milí spoluobčané,
máme tady jaro, vykukuje sluníčko a kromě úsměvů na vašich tvářích také odhalilo nečistoty v obci po zimě. Obec
není k tomuto nepořádku lhostejná. Naši údržbáři se snaží ze
všech sil o úklid obce. Průběžně vysekávají přerostlé porosty
keřů, čistí meze a odvážejí hromádky nečistot po zimě, které
si občané připravili před své domy. Chci vás tímto požádat
o spolupráci při úklidu obce, zejména se jedná o obecní pozemky a komunikace, které jsou v blízkosti vašich domovů.
Budu velmi ráda, když také těmto místům budete věnovat
svou pozornost, a tak všichni přispějeme k uklizené obci.
Teď ale z jiného soudku: obec Troubsko pořádala ve spolupráci s farností a panem farářem mons. F. Koutným v místním
kostele Nanebevzetí panny Marie koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů. Mužský sbor zazpíval nejen duchovní
písně, ale také krásné písně od L. Janáčka, B. Smetany nebo
J. B. Foerstera. Prostředí našeho kostelíka vytvořilo opravdu
velmi úžasnou kulisu pro výkon všech sboristů. Velký dík patří
našemu bývalému rodáku p. Aleši Svěrákovi, který nejen pomohl uskutečnit tak krásný koncert, ale také svým sólovým
zpěvem umocnil celou atmosféru. Koncert se konal v postní
době a určitě ty, kdo jej navštívili, přiměl k zastavení se v každodenním shonu a zamyšlení se nad blížícími se největšími
křesťanskými svátky, jimiž jsou Velikonoce. Velká škoda je, že
si více občanů nenašlo čas na tento zážitek.

USNESENÍ I. zasedání Zastupitelstva Obce Troubsko ze dne
11. února 2015
Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:
Doplňuje program jednání
Usnesení č. I/2 – o bod 4a – záměr budoucího nabytí pozemků
od JMK SÚS p. č. 1481/16, 1481/17, 1481/18, 1483/7, 1481/10,
1481/11.
Schvaluje:
Usnesení č I/2 – program jednání doplněný o bod 4a.
Usnesení č I/2 – způsob hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č I/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu pro
členy i pro veřejnost.
Usnesení č. I/4 – OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního
odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území Obce
Troubsko.
Usnesení č. I/4a – záměr budoucího nabytí pozemků od
JMK SÚS p.č. 1481/16, 1481/17, 1481/18, 1483/7, 1481/10,
1481/11.
Usnesení č. I/5 – Přílohu č. 1 k OZV 3/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Přeji vám všem krásné svátky jara a spokojené prožití velikonočních svátků v rodinném kruhu.
Zároveň vás všechny zvu na prodejní velikonoční výstavu,
která se bude konat v Katolickém domě v neděli 29. března.

Usnesení č. I/6 – pověření pana Oldřicha Rejdy jako zástupce
pro projednávání územního plánu Obce Troubsko.
Usnesení č. I/7 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS na pozemek p. č. 1526/1 a pověřuje starostku obce
k podpisu.
Usnesení č. I/8 – Dodatek č. 14 ke smlouvě o vkladu majetku
do hospodaření SVaK dle zák. 250/2000Sb. a pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 14.
Usnesení č. I/9 – Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na stavbu
„Obec Troubsko- kanalizace IV.etapa“ s firmou IMOS a pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 2.
Bere na vědomí:
Usnesení č. I/3 – kontrolu plnění úkolů usnesení z minulého
zasedání.
Usnesení č. I/10 – informativní zprávy.
Určuje:

Usnesení č. I/2 – ověřovateli zápisu paní Benešovou
a ing. Vaška, návrhovou komisi ing. Kamenického
a p. Chaloupku

Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko
1.

4. Sběrné nádoby na biologické odpady jsou na místech

Obecně závazná vyhláška obce Troubsko č. 1/2015

umístěny od dubna do listopadu. Termíny svozu sběrných
nádob jsou uvedeny na webových stránkách obce.

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Troubsko

5. Papír, který se neshromažďuje do zvláštních sběrných
nádob k tomu určených, sbírá ZŠ a MŠ Troubsko. Sběr
probíhá do přistaveného kontejneru 1x za 2 měsíce –
vyhlášeno místním rozhlasem, zveřejněno na webových
stránkách obce.

Zastupitelstvo obce Troubsko se na svém zasedání dne
11. února 2015 usnesením č. I/4 usneslo vydat na základě
§ 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“),
tuto obecně závaznou vyhlášku:

6. Sběr železa a kovového šrotu, který se neshromažďuje
do zvláštních sběrných nádob k tomu určených, se sbírá
přímo u domů občanů 2x ročně – vyhlášeno místním
rozhlasem, zveřejněno na webových stránkách obce.
7. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Článek 1, Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obce Troubsko, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Článek 4, Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu

1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích
dle čl. 5, odst. 2) přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru
jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,
webových stránkách obce, v místním rozhlase
a v místním zpravodaji Troubský hlasatel.

Článek 2, Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f ) Nebezpečné komunální odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.

2. Sběr malých elektrospotřebičů, monočlánků, baterií
(tužkové apod.) a úsporných žárovek a zářivek se
zajišťuje do speciálních nádob umístěných v budově
obecního úřadu v pracovní dny od 8 – 16 hod., v pátek
do 20 hod.

2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý

3. Shromažďování nebezpečných složek komunálního
odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst.
7).

komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1
písm. a), b), c), d), e), f) a g).
Článek 3, Shromažďování tříděného odpadu

Článek 5, Sběr a svoz objemného odpadu

1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných
nádob.

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem
ke svým rozměrům nemůže být umístěn do zvláštních
sběrných nádob podle čl. 3, odst. 3) (např. koberce,
matrace, nábytek … )

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na místech
podle Přílohy č. 1 této vyhlášky.

2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován
dvakrát ročně jeho odebíráním na předem určených
přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob
k tomuto účelu určených:

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny
a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)

Biologické odpady
Papír
Plasty včetně PET lahví
Sklo

e) Kovy

barva hnědá nebo stříbrná;
barva modrá;
barva žlutá;
bílé sklo barva bílá (zvon),
barevné sklo barva zelená
(nádoba 1 100 l s horním
výsypem);
barva černá.

Určená přechodná stanoviště jsou:
-

1 Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

křižovatka Národního odboje a Ostopovická/u kostela
- 1 ks sběrné nádoby;
Veselka - Jihlavská/u kapličky - 1 ks sběrné nádoby;
na parkovišti u Obecního úřadu - 1 ks sběrné nádoby.

2 Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

2.

Informace o sběru a svozu objemného odpadu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách obce a hlášením v místním rozhlase.

3. Shromažďování objemného odpadu
požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 7).

-

podléhá

Od 1. ledna do 30. dubna 1 x za 14 dní;
Od 1. května do 30. září
1 x za týden;
Od 1. října do 31. prosince 1 x za 14 dní.

Článek 7, Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

Článek 6, Shromažďování směsného komunálního odpadu

2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze
zákonem stanoveným způsobem.

1. Směsný komunální odpad (dále jen SKO) se
shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

Článek 8, Závěrečná ustanovení

a) typizované sběrné nádoby – popelnice 110 l, 240 l - určené ke shromažďování SKO, igelitové pytle pevnější
– pro chatovou oblast;
b) kontejnery 1100l - 3 ks a kontejnery 7 m3 - 2 ks – určené výhradně ke shromažďování SKO produkovaného
na hřbitově;
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného
SKO.

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 určující systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu a systém
nakládání se stavebním odpadem na území obce
Troubsko.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyhlášení.

2. SKO produkovaný v chatové oblasti se shromažďuje do
igelitových pytlů. Svoz těchto pytlů provádí odpovědný
zaměstnanec obce, který pytle po jejich shromáždění
předá osobě, která je oprávněná k nakládání s odpady
podle zvláštních právních předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 12. února 2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 28. února 2015
(OÚ)

Frekvence svozu igelitových pytlů:

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2015
Umístění zvláštních sběrných nádob pro třídění odpadu - stav k 1. 1. 2015

Plasty
včetně PET
lahví

Sklo - čiré

Sklo barevné
(směsné)

Biologické
odpady

1

Křižovatka Národního odboje a Ostopovická/u kostela

1

2

1

1

1

6

2

Školní/u prodejny Hruška

1

2

1

1

1

6

3

Veselka - Jihlavská/u kapličky

1

1

2

1

1

6

4

Ostopovická/u zahrady domu Munkova č.p. 16

1

1

1

1

1

5

5

Národního odboje/u sokolovny

1

1

2

1

1

6

Zámecká/naproti Obecnímu úřadu

1

1

1

1

1

5

7

Ostopovická/u železniční trati (vedle garáží)

1

2

1

1

1

6

8

Veselka-U rybníka/naproti domu č.p. 34

1

1

1

1

1

9

Troubsko-Družstevní ul. (č. p. 512/1)

1

1

1

1

1

9

12

11

9

9

Celkem
3.

1

1

Počet

Ulice/místo

Kovy

Č.

Papír

Počet sběrných nádob

7

6
5

2

52

Místní poplatky 2015
ODPADY - 500 Kč / osoba s trvalým pobytem v obci, cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem delším 90ti dnů
• za rodinný dům, ve kterém není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu a vlastník nemá v obci trvalý pobyt
- 500 Kč
• chaty - 500 Kč/objekt/rok
Majitelé chaty s trvalým pobytem v Troubsku jsou od
poplatku osvobozeni.
• dle OZV č. 1/2015 děti do 15 let (včetně roku, kdy 15 let
dovrší) platí polovinu poplatku, tj. 250 Kč/osoba
• občané věku 80 a více let platí polovinu poplatku, tj.
250 Kč/osoba

Hnízdo na Veselce
Věříme, že umístění těchto dvou kontejnerů osloví další
občany, aby se zamysleli nad separací odpadu a začali odpad
třídit. Děkujeme.

PSI - 200 Kč/ první pes
• každý další pes + příplatek 50 % - tzn. 2 psi = 500 Kč, 3
psi 800 Kč atd.

Plánované stavební akce
Místní poplatky plaťte na Obecním úřadě nejpozději
do 30. dubna 2015 v úředních dnech:
Pondělí 8.00 – 11.00
13.00 – 17.00 hod
Středa 8.00 – 11.00
13.00 – 17.30 hod

Dne 25. května schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na
rok 2015. Ten je základem všech významných investičních
akcí. Zcela jistě bude velké množství občanů zajímat, jaké
obec plánuje významné stavební akce na první polovinu roku
2015.

Více informací www.troubsko.cz, tel. 547 227 054, paní
Šimečková

Zahájili jsme nebo probíhají přípravné práce u těchto akcí:
• oprava chodníků na ul. Ostopovická (pravá strana směrem
k železniční trati);

Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů
Objemný odpad – 17. dubna návoz kontejneru, 20. dubna
odvoz kontejneru. Kontejnery budou umístěny na obvyklých
místech – u kostela, u OÚ a u kapličky na Veselce
Nebezpečný odpad – 23. května v době od 11.30 do 13.00
hod. Obcí bude projíždět valník a bude zastavovat na obvyklých místech – u kostela, u OÚ a u kapličky na Veselce

Změny v hnízdě na Veselce – ulice U rybníka
V lednu byl do tohoto hnízda (místo určené pro nádoby
na separaci odpadu) umístěn kontejner určený pro sběr použitého textilu poskytnutý od společnosti E+B textil s.r.o., Brno.
Jedná se o třetí kontejner na území obce. Sběr použitého textilu probíhá v naší obci prostřednictvím těchto kontejnerů už
od srpna 2011.
V březnu byl do hnízda umístěn stacionární červený kontejner pro sběr malých spotřebičů. Kontejner je opatřen zámkem, aby nedocházelo k nežádoucí manipulaci se spotřebiči,
které občané do kontejneru vhodili jako nepotřebné.

Původní chodník Ostopovická

Nový chodník Ostopovická
4.

• výstavba nového chodníku na ul. Ostopovická od křižovatky Sekorova (levá strana směrem k železniční trati);
• nové hnízdo pro umístění nádob na separaci odpadu na
ul. Ostopovická;
• rozšíření stávajícího hnízda pro umístění nádob na separaci odpadu na ul. Zámecká (u autobusové zastávky);
• přeložka dešťové kanalizace na ul. Školní;
• vybudování osvětlení a dokončení sadovnických úprav
zahájených v roce 2014 na ul. Lišky (v místě přeložky chodníku);
• výsadba nových stromů na ul. Lišky (náhradní výsadba za
pokácené stromy a výsadba nových stromů);
• využití oploceného pozemku vedle hřbitova pro zřízení
BIO sběrného místa, který bude sloužit zejména občanům
k uložení biologicky rozložitelného odpadu z domácností
a zahrad;
• oprava povrchu komunikace na ul. Luční (aktuálně se zpracovává projektová dokumentace nutná k realizaci akce);
• prodloužení splaškové kanalizace na ul. Družstevní;
• prodlouženi dešťové kanalizace na ul. Sadová;
• oprava oplocení fotbalového hřiště – 1. etapa.

• jedna nádoba o objemu 1100 litrů na uložení drobného
kovového odpadu.
• Stávající tři nádoby o objemu 1 100 litrů budou viditelně
označené a dvě z nich budou určeny na separaci biologicky rozložitelného odpadu z hrobů na hřbitově a jedna
na směsný komunální odpad.
Předpokládaná provozní doba místa bude od dubna do
listopadu vždy v sobotu od 15 do 18 hodin. Otevření místa
pro občany očekávejte již tuto sobotu.
Nádoby na bioodpad budou navezeny do hnízd ve
dnech 30. a 31. 3., svozové dny zůstávají ve dnech ÚTERÝ
a PÁTEK.
Jarní úklid
Nastává období jara a mnoho z vás má určitě intenzivní
pocit, že k jaru patří úklid. Také vedení obce řeší především
úklid obecních pozemků, protože ty jsou vizitkou pořádku v obci. Začali jsme proto ve spolupráci s našimi údržbáři
s pravidelným úklidem a vypomáháme si rovněž brigádníky.
Věříme, že jste si zlepšení čistoty povšimli. Začátkem března
byly například uklizeny schody vedoucí ke kostelu a pozemky v okolí kostela. S úklidem budeme pokračovat také v ostatních částech obce. Děkujeme občanům, kteří nám s úklidem
obecních pozemků pomáhají a z vlastní iniciativy provedou
úklid v okolí svého domu.

Zřízení BIO sběrného místa
Rada obce na svém jednání dne 9. března schválila zřízení
tzv. BIO sběrného místa (dále jen místa) v prostorách stávajícího oploceného obecního pozemku vedle hřbitova.
Objemovou plochu místa budou tvořit:
• tři kontejnery o objemu 7 – 9 m³, z toho dva kontejnery
umístěné v přední části na uložení biologicky rozložitelného odpadu a jeden kontejner umístěný v zadní části dvora na uložení objemného odpadu. Přední dva kontejnery
jsou určeny na odpad od občanů ze zahrad.

Uklizené schody ke kostelu

Nové bio sběrné místo

Abychom usnadnili rozhodování občanů, kam s odpadem
ze zahrad, rozhodli jsme se zkušebně umístit jeden velký
kontejner o objemu 7 m³ na křižovatku ulic SADOVÁ a OSTOPOVICKÁ. Kontejner zde byl umístěn od pátku 13. března
do pondělí 16. března. S potěšením musíme konstatovat, že

Důvod, proč rozšiřujeme sběrná místa...

Kontejner na Sadové
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občané respektovali informaci, že kontejner byl určen pouze
na BRKO (biologicky rozložitelný odpad) což jsou například
suché rostliny, větve, zbytky trávy po úpravě trávníku vertikutátorem apod.
V budoucnu určitě tuto úspěšnou akci zopakujeme i na jiných místech v obci. Jen je třeba respektovat požadavek
kompostáren, že pokud ukládáme do odpadu kousky větví
stromů a keřů, musíme je zpracovat tak, aby měly maximálně 30 cm. Přikládám fotku, co všechno bylo umístěno do
kontejneru na ul. Sadová.

Obec podala žádost o dotaci na kompostéry
Jak se dočtete na jiném místě Troubského hlasatele, domácí kompostování představuje nejen šetrnou, ale také užitečnou formu nakládání s bioodpadem domácnosti. Obec
Troubsko se rozhodla domácí kompostování podpořit žádostí o dotaci na zakoupení 250 kompostérů, každý o objemu 0,72 m3, které by byly posléze bezúplatně zapůjčeny
občanům Troubska. Celkově by tak mohla vzniknout kompostovací „infrastruktura“ o objemu 180 m3, jejíž využívání
by nejen zkrášlilo rostliny a plodiny rostoucí na troubských
zahrádkách, ale také ulevilo životnímu prostředí a zprostředkovaně rozpočtu obce. V současnosti je biologický odpad
v Troubsku umisťován do 9 velkoobjemových sběrných nádob, které jsou vyváženy 2x týdně. Pouze však v období od
dubna do listopadu, ve zbytku roku musí občané Troubska
s bioodpadem nakládat podle svého uvážení a svědomí. Obvykle tak končí v popelnici a je bez užitku spálen. Od ekologie
k ekonomice - v případě pořízení kompostérů a jejich využívání by velkoobjemových nádob mohlo být méně, případně
by frekvence jejich svozu mohla klesnout. Obec by tak ušetřila na platbách, což by občané mohli pocítit snížením poplatku za komunální odpad.
Žádost byla podána do Operačního programu životní
prostředí (oblast podpory 4. 1 – zkvalitnění nakládání s odpady), pro obec ji zpracovala společnost Český projekt – elektronické aukce s.r.o. Částka, o kterou obec žádá, je ve výši
715 000 Kč. V případě přiznání dotace by projekt mohl být
spuštěn v srpnu tohoto roku, čili rozmach troubského kompostování by nastal spolu s babím létem.

Obsah kontejneru Sadová
(OÚ)
Kamerový systém v MŠ a videotelefony v ZŠ Troubsko

P. Kaniok

V měsíci březnu byla v mateřské škole provedena instalace kamerového systému. Školka je nyní vybavena čtyřmi
venkovními kamerami. Vzhledem k ničení majetku, ke kterému docházelo ve večerních a nočních hodinách, monitorují
kamery vstup a zahradu. Po tragické události ve Žďáru nad
Sázavou byl na základní škole nahrazen nevyhovující zvonek
s elektronickým zámkem moderními videotelefony, které
slouží k lepšímu zajištění bezpečnosti dětí i učitelů. Celkové
náklady této investiční akce, která byla plně hrazena z rozpočtu obce, dosáhly výše 102 tis. Kč.
O. Rejda

Upozornění pro občany – v případě, že dojde ke schválení žádosti, budou občané vyzváni k projevení zájmu o zápůjčku domácího kompostéru.
(BK)

Zprávy ze Základní a mateřské školy
Beseda s policistkou ČR
Už od útlého dětství se naše děti setkávají s tablety, mobily, počítači a také s internetem.
Z toho pramení nebezpečí dostat se do nepříjemných situací, jako je kyberšikana – vydírání, zneužívání dětí, placené
hry na PC. Protože chceme děti chránit, musíme jim neustále
vštěpovat zásady práce s počítačem. Z tohoto důvodu navštívila naši školu pracovnice Policie ČR, aby děti seznámila s pravidly slušného chování na internetu nazývaného NETIKETA.
Netiketa je jakási pomyslná sbírka pravidel a zásad, která
by se měla dodržovat v internetovém světě. Slovo netiketa je
odvozeno z anglického net = síť a slova etiketa.
Mnoho dětí si myslí, že při vstupu do internetového světa
mají naprostou anonymitu. Což je velký omyl – téměř vždy se
dá pomocí různých metod internetový uživatel vystopovat.
Jak děti, tak dospělí si to často neuvědomují, takže permanentně vstupují do nebezpečí tím, že na chatech nebo diskuzích ostatní uživatele urážejí, vysmívají se jim nebo se o nich
vyjadřují vulgárně.
Děti si musí uvědomit, že v internetovém světě se musí
chovat podobně jako ve světě reálném. Nedávat nikomu žádné informace o sobě a své rodině.
Tato beseda měla svůj význam v tom, že si děti opět uvě-

Požádali jsme o vyjádření k instalaci nových videotelefonů
také ředitelku ZŠ a MŠ Troubsko, Mgr. I. Kašparovou:
S ohledem na tragickou událost, která se odehrála na podzim
v Obchodní škole ve Žďáře nad Sázavou a v souvislosti s projevem pana ministra školství Marcela Chládka, který ve svém vyjádření uvedl, že bezpečnost je v rukou ředitelů škol a zřizovatelů,
jsem požádala o spolupráci při zajištění bezpečnosti ve škole zřizovatele. Jako prvotní se nám jevilo upravení možnosti vstupu
osob do budovy a zajištění přehledu o tom, kdo nám do budovy
vstupuje. Těmto požadavkům plně vyhovuje instalace nových
videotelefonů v budově ZŠ. Nyní mají zaměstnanci přehled
o tom, koho do budovy vpouštějí. Na naší škole totiž nemáme
vrátného, který by mohl celý den dohlížet nad pohybem osob
ve škole. Navíc nyní mohou paní vychovatelky přes videotelefony konzultovat, komu otevřely a které dítě odchází. Mají i pohledovou kontrolu s kým dítě odchází a je monitorován prostor
před vstupními dveřmi. Plně se totiž ztotožňuji s vyjádřením
bývalého ministra školství pana Ondřeje Lišky, že ze školy nelze
udělat pevnost, ale důležitá je prevence.
(OÚ)
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domily, jaká nebezpečí jim mohou hrozit, pokud nebudou
dostatečně opatrné.
Ještě mi dovolte malou informaci pro rodiče:
1. facebook mohou děti využívat až od 13 let!
2. zajímavý odkaz http://www.seznamsebezpecne.cz - film
pro teenagery, rodiče a učitele o nástrahách anonymity internetu.

Čtrnáct dní před Dnem Země budou žáci obcházet občany,
dělat s nimi ankety a informovat je o škodlivosti plastů, ale zároveň o jejich recyklaci. Tímto činem bychom se chtěli pokusit o zápis do Guinessovy knihy rekordů a vzbudit zájem médií, a tak
zviditelnit nejen naši školu, ale celou obec Troubsko.
Prosíme všechny občany Troubska o pochopení a podporu tohoto projektu, kterému dala již i radnice své požehnání.
Je třeba sesbírat asi 1550 plastových (pet) lahví, čímž se obracíme na občany Troubska o podporu celé akce a aktivní zapojení do projektu. Předem děkujeme a věříme, že svým kladným přístupem přispějete ke zdárnému průběhu celé akce.

Etiketa
Umíme se správně chovat? Pozdraví mladší člověk
staršího? Kdo vchází dříve do dveří? Jak se představíme? Tyto
a ještě mnoho dalších otázek si děti s pomocí lektorky ze
společnosti „Učíme“ se zodpověděly v úterý 3. března.
Při předvádění krátkých scének si vyzkoušely, jak by se
zachovaly v různých situacích. Pobavili jsme se, když chlapci
předváděli mladé muže, starého pana učitele, děvčata zase
sličné mladé ženy nebo babičky. Děti úžasně hrály a hlavně
zásady společenské etikety ovládaly.
Všechny děti a samozřejmě i rodiče si zaslouží velkou
pochvalu.

Mgr. P. Zemach, Mgr. Iva Dobšíková
Hodina angličtiny s Mattem
Ve druhém pololetí jsme pro žáky třetích až pátých ročníků
zajistili pravidelné docházky rodilého mluvčího z USA. Lekce
probíhají formou konverzačních témat, která jsou sestavena napříč učivem. Žáci se zde naučí reagovat a odpovídat
na běžné otázky daného tématu a sami je pokládat. Z každé
konverzační hodiny si žáci utvoří krátké poznámky, kterým se
budeme věnovat v dalších hodinách angličtiny.
1. konverzační hodina na téma (Já, rodina, koníčky) proběhla ve čtvrtek 19. února. Žáci na Matta výborně reagovali
a tvořili spoustu otázek i odpovědí. Věřím, že tyto lekce budou velkým přínosem v komunikačním rozvoji našich dětí.

Mgr. Iva Dobšíková

Učíme se - pomáháme
V naší škole preferujeme individuální přístup k žákům.
Prostředí naší školy umožňuje slabším žákům začlenit se do
kolektivu a vlastním tempem zvládnout potřebné učivo. Pomocí jim může být i asistent pedagoga, který těmto žákům
pomáhá a pracuje konkrétně s žáky, kteří jeho pomoc potřebují. Také úzce spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, jsme v kontaktu s odbornými psychology
a radíme se s nimi, jaká cesta je pro konkrétní děti nejvhodnější. V neposlední řadě jsme otevřeni rodičům, kteří znají
své děti nejlépe, a společně hledáme nejvhodnější možnou
cestu, abychom společně došli k cíli v psychické pohodě
a klidu.
Důležité hledisko je také socializace. Slabší žáci se nenásilně začleňují do kolektivu a naopak pro ostatní žáky je to běžná situace, se kterou se setkávají každý den, jsou na ni zvyklí
a nepřipadá jim na tom nic zvláštního a divného. Děti se učí
pomáhat druhým, respektovat se a tolerovat, že každý člověk
je jiný, má jiné potřeby, dovednosti a znalosti. V dnešní době
je tohle hledisko možná to nejdůležitější. Respektovat ostatní
a neodsuzovat je za jiné chování nebo vzhled.
Rozhodně i nadále tuto cestu budeme v naší škole podporovat a budeme otevřeni všem dětem, které naši pomoc
budou potřebovat.

Mgr. Marie Vacková
Názory školáků – účastníků první konverzační hodiny
Ve čtvrtek 19. února se uskutečnila ne tak obyčejná
hodina angličtiny. Byl v ní totiž Matt -Američan, který pobývá
již devět let v České republice, protože je zde zaměstnán.
Tato hodina se mi moc líbila, protože jsme si s Mattem
pohovořili anglicky, a taky proto, že jsem mluvila s pravým
Američanem. Tato hodina angličtiny byla opravdu zajímavá!
Eva Jelínková - žákyně 5. ročníku
Čtvrtek 19. února. Ve škole nás navštívil Matt. Vyrůstal
v Americe. Teď žije v České republice už 9 let. Bydlel v Praze
a teď bydlí Brně. Když přišel, každý z nás mu o sobě něco
řekl a položil mu 5 otázek. A pak nám u jedné otázky řekl,
že čeština je těžká. Potom nám paní učitelka řekla, že nám
o nás něco řekne a mi si to máme zapsat anglicky na počítač
a poslat ji to. A takový byl den s Američanem Mattem.
Ena Černohorská - žákyně 5. ročníku
Ve čtvrtek 19. února přišel do školy Američan Matt, který
žije v České republice 9 let. Nejdřív bydlel v Praze a teď bydlí
v Brně. Byla to příjemná návštěva.
David Vališ - žák 5. ročníku

Mgr. Jana Mitášová
Netradiční oslava Dne Země
Každým rokem se naše děti zapojují do oslav Dne Země,
který připadá na 22. dubna. Například kreslením na chodníku, besedou v knihovně atp. Letos bychom se chtěli pokusit
o oslavu netradiční. Chtěli bychom poukázat na důležitost
třídění odpadu.
Celá akce se nazývá „V obklíčení plastů“, a proto děti naší
školy vytvoří plastový řetěz z PET lahví, který bude pomyslně
obepínat obec Troubsko od školy přes Bosonohy a Veselku,
zpět ke škole. Ve skutečnosti kvůli lepší dokumentaci povede
trasa od školy na hřiště, kde bude instalována největší část
a zpět ke škole.

Zprávy ze školní jídelny - DEN JÓDU
I naše Školní jídelna Troubsko si 6. března připomněla páteční podávanou stravou. Paní učitelky děti seznámily s důležitou funkcí jódu v jejich těle a u školního obědu se podávala
dětem sklenička Vincentky.
Přesnídávka: Šlehaný tvaroh, rohlík, mléko
Oběd:
Polévka cizrnová, Zapečená treska s brokolicí,
brambory, zeleninová obloha, ZŠ jogurt
Svačina:
Pomazánka sardinková, raženka, čaj
7.

Jód je stopový prvek nezbytný pro tvorbu hormonů štítné
žlázy, které ovlivňují látkovou výměnu ve všech buňkách těla
a zajišťují normální růst a vývoj všech tkání a orgánů. Přirozeným zdrojem jódu je potrava. Avšak v oblastech s nízkým
obsahem jódu v půdě a vodě je ho v živočišných i rostlinných
potravinách nedostatek a lidé, kteří zde žijí, jsou ohroženi
jodovým deficitem. Takovou oblastí je celá střední Evropa,
včetně České republiky.
Abychom dosáhli těchto hodnot, je třeba pravidelně konzumovat potraviny obsahující jód, a to zejména mořské ryby
a výrobky z nich, mléko a mléčné výrobky. Už běžně se
v domácnostech používá jodovaná sůl a její spotřeba roste i v pekárenské a uzenářské výrobě. Zajímavý je přirozený
obsah jódu i v některých minerálních vodách, např. 25 ml
(1 doušek) Vincentky pokryje jeho celodenní spotřebu.
POZOR!
Jodový deficit u malých dětí může být zase příčinou snížení inteligenčních schopností, poruch chování a učení. Nízký
přísun jódu v dospívání a v dospělosti může souviset s depresemi, sníženou psychickou a fyzickou výkonností, zvýšenou
únavností, snížením imunity, zvyšováním tělesné hmotnosti a srdeční slabostí. Chorobám z nedostatku jódu se dá
předcházet právě jeho vyšší konzumací v potravě.
Jaké jsou současné doporučované dávky jódu, ukazuje
následující tabulka:
Děti do 5 let

90 mikrogramů

Děti od 6 do 12 let

120 mikrogramů

Děti nad 12 let a dospělé

150 mikrogramů

Těhotné a kojící ženy

200 mikrogramů
S. Tomanová - vedoucí ŠJ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začátkem nového roku jsme s dětmi navštívili místní kostel. Pan farář si s dětmi povídal o tom, kdo vlastně Ježíšek byl
a kde se narodil. Nakonec jsme si společně zazpívali koledy.
Na konci ledna naše školka navštívila divadlo Bolka Polívky. Shlédli jsme představení „Kamarádi ve školce“. Pohádka se
všem dětem líbila a odměnily herce velkým potleskem.
Martina Dufková – učitelka MŠ

Dětský karneval

Nový rok jsme zahájili v mateřské škole tříkrálovým
dnem. Děti si vyrobily královské koruny a seznámily se nejen
s pradávným příběhem, ale i s významem tříkrálové sbírky.
V únoru děti pomohly s výzdobou třídy na dětský karneval,
na který si doma připravily krásné masky. Tančili a soutěžili
zde rytíři, piráti, princezny se zvířátky a plno dalších krásných
masek. Děti dostaly za svou šikovnost a odvahu také sladkou
odměnu. Do mateřské školy za námi přijelo maňáskové divadlo Medoušek s několika krátkými pohádkami.
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Při pravidelných návštěvách základní školy se naši budoucí
prvnáčci seznamují s prostředím školy, plní s panem učitelem
různé úkoly, povídají si pohádky, zpívají a ukazují, co všechno
se už ve školce naučili. Zároveň jsou nenásilnou formou připravováni na vstup do školy.
Nyní se již těšíme na začínající jaro, na velikonoce a další
krásné akce, které nás čekají.
Hana Kroupová – učitelka MŠ
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Co se v obci událo

Holmberg, John-Henri - Temnější odstíny Švédska
Od chvíle, kdy Stieg Larsson svou slavnou bestsellerovou
trilogií Milénium odhalil genialitu švédské krimi, začali čtenáři
na celém světě hltat knihy největších mistrů tohoto žánru. Do
této unikátní sbírky přispěli nejvýznamnější a nejoblíbenější
švédští autoři krimi. Temnější odstíny Švédska osvětlují tuto
okouzlující zemi a její obyvatele jako nikdy předtím. Kniha
obsahuje sedmnáct povídek, mezi nimiž jsou příběhy z pera
takových švédských literárních velikánů, jako je Stieg Larsson, Henning Mankell, Asa Larssonová či Eva Gabrielssonová.

Ochotnický divadelní soubor Budišov (15. března)
V neděli 15. března jsme na prknech Katolického domu
přivítali ochotníky z Budišova. Tentokrát přijeli s muzikálem
„Noc na Karlštejně“. Byla jsem moc zvědavá, jak si s touto populární romantickou komedii plnou známých melodií poradí. Budišovští nezklamali, což rekordní počet diváků náležitě
ocenil. Nezbývá než poděkovat za krásný zážitek, jste čím dál
lepší a obdivuhodnější. Už se těšíme na další představení.

Žantovský, Michael - Havel
Václav Havel pohledem Michaela Žantovského: už tím je
řečeno vše, co nová havlovská biografie přináší. Oba muži
spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství – a politický (a do značné míry i kulturní) odkaz Václava
Havla dodnes Michael Žantovský rozvíjí jakožto diplomat
působící na těch nejprestižnějších velvyslaneckých postech
(USA, Izrael, Velká Británie).
Jeho kniha však nabídne nejenom autorův pohled „zevnitř“; Žantovský dokáže Havlovo působení vnímat i kriticky,
s maximální možnou objektivitou a lidskou i odbornou erudicí. Už prvotní autorův „nástřel“, sestávající ze tří ukázkových
kapitol, vzbudil v nakladatelském světě nefalšované nadšení
– a dnes jsou práva na šestisetstránkovou publikaci (již autor
napsal anglicky a sám si ji coby oceňovaný překladatel přeložil do svého mateřského jazyka) prodána již do deseti jazyků,
přičemž další jazykové mutace jsou v jednání.
Ono nadšení ostatně potvrzují první recenze, vycházející ještě před podzimním vydáním knihy – mluví se v nich mj. o „živé,
podrobné a zasvěcené biografii… působivé, citlivé kronice,
úspěšně postihující spletité osudy velké postavy 20. století“
(Publishers Weekly) či o „impozantním životopise velkého muže
uprostřed dějin těžce zkoušeného národa“ (Kirkus Review).

Více fotografií najdete na webových stránkách zahrádkářů. www.zaharadkari.cz/zo/troubsko.
Kdo má nastavené stránky obce, najde nás v sekci „Kultura
a sport - kulturní organizace“, pod Podskalákama.
J. Bartoňková

Další nové knihy
Adler-Olsen, Jussi: Složka 64
Bilyeau, Nancy: Kalich
Brown, Dan: Digitální pevnost
Moyesová, Jojo: Poslední dopis od tvé lásky
Moyesová, Jojo: Stříbrná zátoka
Murakami, Haruki: Podivná knihovna
Ratnerová, Vaddey: Stín banyánu

Nové knihy v naší knihovně
Coelho, Paulo – Nevěra
Lindě je 31 let a podle mínění všech vede dokonalý život: bydlí ve Švýcarsku, v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, má skvělé manželství,
milujícího manžela, roztomilé a způsobné děti a zaměstnání
novinářky, na které si nemůže stěžovat. Rutina a předvídatelnost každodenního života v ní však začínají budit pochybnosti. Už nedokáže snášet úsilí, které musí vynakládat, aby
vypadala šťastně, zatímco ve skutečnosti k životu pociťuje
nesmírnou apatii. To všechno se změní, když se setká s mužem, s nímž si v době dospívání byla citově blízká. Jacob je
teď úspěšný politik a během interview, které s ním Linda
pořizuje, v ní posléze vzbudí něco, co už dávno nepocítila:
vášeň. Linda teď udělá všechno pro to, aby si tuto nedosažitelnou lásku vybojovala. Bude muset klesnout až na samé
dno lidských citů, aby nakonec došla vykoupení.

R. Sedláček, knihovník

Plánované akce
Velikonoční výstava (29. března)
V neděli 29. března se uskuteční v sále Katolického domu
prodejní výstava s tématikou jara a Velikonoc. Bude možné
si prohlédnout jarní výzdobu a nakoupit si různý velikonoční
a jarní sortiment. Tato prodejní výstava se bude konat od 10
do 16 hodin. Všechny vás srdečně zveme.
(OÚ)

Follet, Ken - Muž s podivnou minulostí
Londýn, slunné léto roku 1914. Na plese debutantek má
být králi a královně představena půvabná Charlotta. Málokdo
ze společenské smetánky tuší, jaká mračna se stahují nad starým kontinentem. Do města přijíždí z Moskvy kníže Alex, aby
tu jménem cara uzavřel důležitou smlouvu. Na tajné jednání
však přichází nezvaný host – tvrdý a nesmlouvavý anarchista Felix s cílem knížete zabít. Odvážný plán však ztroskotává
na nečekaném zvratu – v tom nejnevhodnějším okamžiku
potkává Felix ženu, kterou kdysi vášnivě miloval.

Velikonoce po Valašsku (5. dubna)
Podskalák Troubsko Vás zve do dřevěného městečka
v Rožnově pod Radhoštěm na akci s názvem VELIKONOCE
PO VALAŠSKU (Hod Boží velikonoční). Za Podskalák vystupují
Královničky. (12:00, 14:30 hod.)
V. Volánek
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Milí milovníci divadla,
V neděli 12. 4. 2015 vás srdečně zvu na třetí ročník dětského divadelního festivalu Troubský tyjátr 3,
který proběhne v prostorách Katolického domu v Troubsku. Akce propukne již v 9:30 h ráno prodejní
výstavou kvalitní anglické literatury pro děti i dospělé nakladatelství Usborne. V 10:00h pak budete
moci shlédnout první divadelní soubor. Tak jako každý rok bude naše soutěžící hodnotit odborná
porota s vtipem překypujícím moderátorem v čele. Žáci mohou zvítězit v různých kategoriích, jako
jsou například: Nejlepší divadelní soubor, Nejlepší herec/herečka, Komik souboru a mnoho dalších.
Díky našim sponzorům, kterým touto cestou velice děkuji, nikdo z účinkujících neodejde s prázdnou a
vy diváci se můžete těšit na zábavná představení, drobné občerstvení během přestávek a především
příjemně strávenou neděli.
Naši sponzoři:

Obec Troubsko
Za ZŠ a MŠ Troubsko se těší Marie Vacková, organizátorka akce

Troubský tyjátr (12. dubna)
Svatodušní slavnosti (květen 2015)
Sobota 16. 5.
Neděle 17. 5.

20:00 - Předhodová zábava
9:00 - Zvaní na hody

Sobota 23. 5.

10:00 - Odjezd na kácení máje a s tím spojený
celodenní program
20:00 - Hlídání máje a posezení pod májó
9:00 - Požehnání v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
11:30 - Obcházení stárek
15:00 - Krojovaný průvod z Vyšehradu
16:00 - Slavnostní program v areálu Sokolovny
20:00 - Hodová zábava v sále Katolického
domu
V. Volánek

Neděle 24. 5.

Naši jubilanti

pan Vladimír Vítěz, ul. Nár. Odboje ...................................
paní Marie Elisová, ul. Vyšehrad ........................................
paní Zdena Vejvodová, ul. Pod vinohrady .....................
pan Miroslav Papoušek, ul. Jihlavská ...............................
paní Mária Nováčková, ul. Pod vinohrady .....................
pan Jaromír Pochylý, ul. Nová ............................................
pan Jan Dufek, ul. U rybníka ...............................................
pan Jan Bednář, ul. Pod vinohrady ...................................
paní Marie Rejdová, ul. U rybníka .....................................
pan Josef Pazourek, ul. U rybníka .....................................
pan Stanislav Vávra, ul. Ostopovická ...............................
pan Antonín Čoupek, ul. Nová ...........................................
paní Anna Klíglová, ul. Školní .............................................
pan Jiří Skřípek, ul. Vyšehrad ..............................................
pan Jaroslav Navrátil, ul. Veselka .......................................
paní Jaroslava Čoupková, ul. Pod vinohrady ................
paní Marie Doležalová, ul. Nár. Odboje ..........................
paní Jiřina Gabrielová, ul. Pod vinohrady ......................

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

72 et
72 let
72 let
73 let
73 let
74 let
74 let
74 let
75 let
75 let
76 let
76 let
77 let
.77 let
78 let
78 let
85 let
88 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

paní Jarmila Růžičková, ul. Nár. Odboje ......................... 71 let
pan Antonín Svoboda, ul. Pod vinohrady ...................... 71 let

Matrika OÚ, L. Chaloupková
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Napsali nám

Autocentrum K.E.I. radí… Vyberte si správné letní
pneumatiky

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou
uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž
redakční rada nemusí vždy souhlasit nebo si není
schopna ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená.
★★★
Jak správně kompostovat?
Kompostování je velice užitečná činnost, protože se jednak zbavíte prakticky jakýchkoliv organických zbytků a navíc
je kompost hnojivo a hodí se i na podzim k přikrývání keříků.
Kompostovat můžeme buď klasicky, čili na hromadě, nebo
moderněji v kompostéru, což je rozebíratelná nádoba.

Nezbytná kontrola
Než začneme svůj vůz přezouvat na letní pneumatiky,
měli bychom zkontrolovat jejich stav, zejména hloubku
dezénu, která je pro letní pneumatiky stanovena na min.
hodnotu 1,6 mm a také případná mechanická poškození.
Pokud se hloubka dezénu blíží této min. hranici, zvažte
nákup nových pneumatik. Testy totiž prokazují, že pokud je
opotřebení pod hodnotou 3 mm dochází zejména za deště
až k trojnásobnému prodloužení brzdné dráhy ve srovnání
s novou pneumatikou, což i při rychlostech v běžném
městském provozu může být 10 až 20 m.
Nákup pneu

A nyní obecné rady, jak postupovat při kompostování
Není důležité, kterou variantu kompostování zvolíte, výsledek je vždy stejný. Namísto zbytků trávy, slupek od zeleniny, listí a podobně budete mít ve výsledku kompost. Na nářadí je celá procedura nenáročná, potřebujete jen lopatu
a vidle. Kompost založte smícháním něco hlíny a třeba trávy
z posekané zahrady. Lze použít prakticky jakýkoliv organický
odpad, například slámu, piliny, větvičky, cokoliv co zplesniví
a podobně. Nerozloží se kosti, větvičkám případně kouskům
dřeva to chvíli trvá, ale to nijak moc nevadí. Není rozumné
kompostovat větve z růžiček, hnijí dlouho a trny zraňují
i po delší době, což v kombinaci s kompostem není zrovna
zdravé (myslím, že není nutno vysvětlovat proč). Vždy po přidání většího množství hmoty (třeba po posekání zahrádky)
přidejte také pár lopat zeminy. Za letních dní se přesvědčte,
že je kompost vlhký, v suchém probíhá rozklad mnohem pomaleji, pokud vůbec. Pomoc je snadná, pokropit váš kompost. Rozklad kompostovaných odpadů se dá správně podpořit umělým nasazením žížal. Ve větší hromadě se vesele
namnoží a vydrží na věky a navíc se následně s kompostem
dostanou na záhony, kde také odvádějí dobrou službu.
Co se ale do kompostu nehodí, je ze záhonů odstraněný
plevel. Patrně totiž namísto hnití a zkompostování zakoření
a bude vám vesele růst dále. Proto je vhodné jej buď vyhodit
do popelnice, nechat uschnout na slunci a spálit, nebo zalít
v nádobě vodou a nechat zkvasit. Podobně se připravují kvašené kopřivy na hnojivou zálivku – kopřivy zalijete v nádobě
vodou a necháte dva až tři týdny stát, ono to zkvasí a rozloží
se. A následně můžete vykvašené plevele nalít na kompostér
- na kompost vysloveně patří. A spolu s nimi také zbytky kávy
a čaje, rostlinky mají také rády jejich povzbuzující účinky, tak
proč jim nedopřát? Kafující či čajující rodina může mít i spotřebu přes kilogram svého „povzbuzovadla“ za měsíc, tudíž
když budete čajové lístky nebo lógr schovávat, tak kompost
obohatíte poměrně nemalým množstvím.
Správnému kompostování napomůžete, když celou hromadu (případně obsah kompostéru) jednou za čas proryjete
vidlemi, jednak se tam lépe dostane vzduch a jednak se jednotlivé složky promíchají.
A jak využít váš výtečně připravený kompost?
Prostě stáhnete vidlemi horní nerozloženou vrstvu, až se
dostanete k uzrálému. Říká se, že je potřeba kompost přesít
přes prohazovačku, ale pokud je kvalitně vyzrálý, tak v zásadě
není potřeba. A použití? Na záhonky, pod sazenice, na přikrývání. Kvalitního kompostu nemůže být nikdy dost.
(BK)

Při samotném nákupu pneu, byste měli vždy zvážit nejen
ekonomické náklady na jejich pořízení, ale i kvalitu. Jedná se
totiž o velmi významný bezpečnostní prvek a opět bylo testy
prokázáno, že pneumatiky od renomovaných producentů
mají daleko lepší jízdní parametry než ekonomicky výhodné
pneu od „no name“ výrobců. Zejména při brzdění pak může
být tato levnější pneumatika příčinou dopravních nehod.
Vozidlo obuté na kvalitních letních pneumatikách zastaví
totiž daleko dříve a při rychlostech nad 100 km/h můžou být
rozdíly brzdných drah značně odlišné.
Při výběru pneumatiky je důležité dodržování rozměrů
a indexů pneumatik, které jsou doporučované výrobcem
vozidla. Použitím jiných rozměrů můžete způsobit např.
proměřování rychloměrů, nevhodné fungování systémů
posilovače volantu, ABS, přilnavost. Důležité je také zaměřit
se na datum výroby pneumatiky, po několika letech totiž
i nepoužívaná pneumatika ztrácí důležité jízdní vlastnosti.
Zimní pneumatiky v létě
Spousta řidičů si z ekonomických důvodů ponechává
i na léto zimní pneu, které již nebude používat další zimní
sezónu. Tato varianta „dojíždění“ ale skrývá mnoho nevýhod
– vysoká hlučnost, vyšší spotřeba paliva a v první řadě také
velké bezpečnostní riziko v prodloužené brzdné dráze a to
bezmála o 20 m při rychlostech nad 80 km/h.
Příště se dozvíte, proč se vyplatí navštívit autorizovaný servis.
★★★
Zprávy z Katolického domu (KD)
Plesová sezona je za námi. Myslím, že všichni hosté byli
spokojeni a výborně se bavili.
Nyní jsme se zaměřili na zvelebení společenského sálu.
Nechali jsme vyměnit čalounění a molitanovou výplň dvanácti sedáků dřevěných židlí. Tuto práci nám ochotně, kvalitně a rychle provedla paní Horská. Za to ji patří náš dík.
Rovněž děkujeme panu Bednářovi, který zazdil otvor
po starých dveřích na galerii a z podesty schodiště zazdil
nové plastové dveře se zárubní do místnosti naproti dveří do
šatny.
Větší akcí byla výměna tří oken na čele budovy za plastová. Tuto práci provedla firma Okna Macek, včetně zabudování parapet nejen k novým oknům, ale i ke stávajícím šesti
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Zdravý životní styl

oknům. Děkujeme panu Chaloupkovi, který firmu oslovil
a vyjednal s ní padesátiprocentní mimosezonní slevu. Provedení vnějších i vnitřních zednických prací přislíbil pan Bednář.
Děkujeme také paní místostarostce Ing. Blance Končické,
která z vlastní iniciativy a zcela nezištně pro KD zajistila bezúplatným převodem padesát šest téměř nových konferenčních židlí. Jejího postoje k naší snaze vybudovat pro občany
naší obce důstojný kulturní stánek si hluboce vážíme.
V dalších dnech budeme pokračovat v rekonstrukci KD
podle našeho plánu. Nejnutnější je dokončit rekonstrukci
poslední části střechy nad čelem budovy. Veškerá naše snaha
je však závislá na získání k tomu potřebných financí.
Pavel Mífek, předseda spolku
★★★

Křížovka
Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 118 na téma Masopust
Jedná se o lidovou veselici s maškarním průvodem doprovázeným lidovými muzikanty. Při Masopustu je převzata nadvláda nad obcí od starosty, v průvodu masek jsou ženich a nevěsta, principál a různí řemeslníci a další. Průvod
se přesunuje od chalupy k chalupě, všude je veselí, tančí se
a připraveny jsou i různé říkanky. Závěrem průvodu je vhozen Bakschus nebo smrtka do vody. Den je ukončen taneční
zábavou. Tradice masopustu, dnů hojného jídla a pití souvisí
s pohyblivými Velikonocemi. Masopust končí před Popeleční
středou.
Správné vyluštění tajenky zaslalo 6 luštitelů a první tři luštitelé správné tajenky obdrželi malou pozornost – R. Svěráková, P. Hanák a P. Pokorný.

Významná osobnost
Vašim úkolem je nejen v křížovce vyluštit jméno významné osobnosti, ale také napsat, kdo to je a co má společného
s obcí Troubsko.
1

1 - odcestovat

2

2 - pohádková
postava

3
4
5
6
7
8
9

3 - město ve Francii
4 - vazal

Klíčení a vše o něm
Proč vlastně klíčit doma?
Potraviny jsou nejzdravější ve stavu syrovém, protože
v sobě uchovávají co nejvíce živin. Vařením, pečením a jinou
tepelnou úpravou živiny ztrácejí, a vy z nich tedy nedostanete
vše, co byste potřebovali. Co je nejdůležitější, když jíte potraviny syrové, dostanete z nich takzvané enzymy, které jsou pro
náš život nezbytné. Enzymy můžete přirovnat k pracovní síle
těla, která se stará o každý biochemický a fyziologický proces.
Na nich závisí, zda můžete chodit, mluvit, dýchat nebo trávit
jídlo. A nyní to klíčové – klíčky jsou nabité k prasknutí zmíněnými enzymy, kromě toho také vitaminy a vlákninou, stejně
tak jako nukleovými kyselinami RNA a DNA (které se vyskytují
jen v živých buňkách).
Jaké potraviny se dají naklíčit?
Nejčastěji se dají naklíčit luštěniny jako čočka, fazole a cizrna, můžeme ale klíčit i obilniny nebo různé potraviny jako
vojtěšku, řeřichu, mungo, jáhly, quinou, pohanku, pšenici,
ječmen, sóju nebo oves.
Co vlastně proces klíčení znamená?
Jedná se o proces, kdy se semeno namočí, a poté z něj vyrazí klíček. Tento živý výhonek se jednoduše sní. Každé klíčící semeno má v sobě výživnou energii potřebnou pro růst
celé rostliny. A tu si spotřebujete celou pro sebe vy! Když se
semínko vloží do vody, začnou se v něm uvolňovat enzymy,
nasaje do sebe vodu a zvětší velikost na dvojnásobek. Zvýší se také obsah živin a semínko se také takzvaně „předtráví“
(ulehčí vám práci s trávením).
Co se dá používat ke klíčení?
• Prvním krokem je výběr potraviny, kterou budete chtít
naklíčit.
• Druhým krokem je namočení potraviny do vody. Nasypte
například trochu hrachu do misky, propláchněte jej a poté
zalijte vodou tak, aby ve vodě hrách plaval. Přiklopte
pokličkou a nechte 24 hodin nabobtnat.
• Třetím krokem je proplach a rozdělení potraviny. Jeden
den utekl, a tak stačí propláchnout a rozdělit hrách do
dvou misek na klíčení. Opět přiklopte a nechte 24 hodin
klíčit.
• Čtvrtým krokem je to samé – opět klíčky propláchněte.
A nechte je naposledy ještě více naklíčit.
• Pátým krokem je konzumace klíčků.
Při klíčení si dávejte pozor, aby potraviny nebylo hodně.
Může vám poté začít hnít a místo kýženého efektu se dostaví
nežádoucí pach a smutek.

5 - usušená tráva
6 - jméno herce
Sharifa
7 - maximálně
(jinak)
8 - oslavovat

Jak používat klíčky v běžném jídelníčku?
Klíčky mají všestranné využití - do salátu a polévek, ale
také do obědů ke špaldě, kernotu, do rýžových pokrmů, k vaječné omeletě. Dokonce i samotné na dobré celozrnné pečivo s máslem.

9 - vestibul
10

10 - ne lícem

Vyluštěnou tajenku zasílejte na e-mail zpravodaje do 30.
dubna.
(BK)

Zajímavosti o klíčcích
• naklíčená semena obsahují o 500% více vitaminů
• pravidelná konzumace klíčků vede ke zlepšení zažívání,
imunity a zdraví
• klíčky způsobují zásaditost v těle, což je v dnešní
překyselené době více než potřeba!
12.

Inzerce

• hladina vitaminu B se při klíčení zvedla v naklíčeném
semenu až o 2000 %!
Pokud se do klíčení dáte, tak ať Vám tento proces doma
dělá radost.
Zdroj: http://www.lenkacerna.cz
(EŠ)

Troubský hrnec
Jehněčí kýta na houbách a víně
Přísady: jehněčí kýta vykostěná, tuk
(sádlo nebo olej), sůl, pepř mletý, hořčice,
mouka hladká, bílé víno, 1 polévková lžíce
worcestrové omáčky, cibule, houby (sušené,
čerstvé nebo podušené a zamražené).
Postup: Jehněčí kýtu nakrájíme přes vlákno
na plátky, posolíme, popepříme, potřeme trochou hořčice,
obalíme v hladké mouce a orestujeme v pánvi na tuku (sádlo
nebo olej). Maso po orestování vyndáme na talíř. V hrnci
na tuku (sádlo nebo olej) zpěníme najemno nakrájenou
cibuli, aby zesklovatěla a vložíme orestované maso. Mezitím
do pánve nalijeme trochu bílého vína a prudce povaříme, aby
se alkohol odpařil, a přidáme do hrnce k masu. Dále přidáme
houby, přilijeme trochu vody, mírně dle chuti ještě přisolíme
a dusíme do měkka. Omáčku není třeba již dohušťovat.
Příloha: rýže, bramborová kaše, bramborové knedlíky
nebo mačkané brambory s osmaženou cibulkou.
Tip: Místo jehněčího masa je možno použít maso hovězí
zadní i vepřová kýta – ty se ale budou muset naklepat.

Zahradnické služby
Nabízíme návrhy, realizaci a údržbu zahrad
xzakládání trávníku výsevem, pokládka travních kobercĤ
xpéþe o trávník (seþení, hnojení, vertikutace, postĜiky)
xvýsadba a údržba živých plotĤ
xvýsadba a údržba stromĤ a keĜĤ
xzávlahové systémy

tel. 728 256 027 e-mail: zelen.pokorny@gmail.com
www.zahradypokorny.cz

eM O t k

Maková bábovka

Markéta Dobrovodská

Přísady: 200 g hrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 120 g
Hery, 4 vejce, 250 g moučkového cukru, 200 ml vlažného mléka, 1 vanilkový cukr, 120 g mletého máku.

Sleva platí při zakoupení kompletních dioptrických brýlí nad 1999,Slevy se nesčítají a nelze je vyměnit za hotovost.
Slevu lze uplatnit i bez tohoto kupónu.

Postup: Heru utřeme se žloutky a cukrem, pak přidáme
mléko, mouku smíchanou s práškem do pečiva, vanilkový
cukr a umletý mák. Nakonec lehce vmícháme tuhý sníh z bílků. Formu na bábovku opravdu dobře vymažeme a vysypeme strouhankou nebo hrubou moukou a těsto do ní nalijeme. Pečeme při 180 stupních.
Dobrou chuť.
(HS)

SLEVA

NA VEŠKERÉ PROGRESIVNÍ BRÝLE
(multifokální)

2000,-

eM O t k
ČNÍ

PTIKA

Palackého nám. 25, Rosice
tel: 702 933 880
www.emoptik.cz

platnost kupónu: do 30.6.2015

Sleva platí při zakoupení kompletních dioptrických brýlí nad 1999,Slevy se nesčítají a nelze je vyměnit za hotovost.
Slevu lze uplatnit i bez tohoto kupónu.

Jak se máte, sousede?

SLEVA

Až se jaro zeptá…
Jaro už klepe na dveře, přímo buší! Všichni jsme nedočkaví
prvních paprsků, kterými sluníčko tak šetří. Zahrádkáři obhlíží své pozemky. Kdypak budou moci vyběhnout s hráběmi
a upravit záhonky k setí? Meteorologové slibují nadprůměrně teplý konec března, no, ti už toho naslibovali… Děti
již vyzkoušely odrážedla, kola, koloběžky. Písek je stále studený a maminky ještě nechtějí vytáhnout kyblíky a lopatičky
ze sklepů.
Užijme si tento krásný jarní čas. Venku ještě není tolik práce. Využijme slunečné chvíle k procházkám. Opusťme teplá
křesla před televizory a nekonečné seriály! Pozdravme přátele a známé. Nebo aspoň dokořán otevřete okna a pusťte jaro
a dobrou náladu k vám domů!
H. Benešová

NA VEŠKERÉ KANCELÁŘSKÉ BRÝLE
(degresivní)

1000,-

eM O t k
ČNÍ

PTIKA

Palackého nám. 25, Rosice

platnost kupónu: do 30.6.2015

tel: 702 933 880
www.emoptik.cz

Sleva platí při zakoupení kompletních dioptrických brýlí nad 1999,Slevy se nesčítají a nelze je vyměnit za hotovost.
Slevu lze uplatnit i bez tohoto kupónu.

SLEVA

NA VEŠKERÉ JEDNOOHNISKOVÉ BRÝLE

500 ,-

eM O t k
ČNÍ

PTIKA

Palackého nám. 25, Rosice

platnost kupónu: do 30.6.2015

tel: 702 933 880
www.emoptik.cz

V případě Vašeho zájmu o inzerci napište na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz.
13.

Den fascinace rostlinami

Nenechte si ujít již v pořadí třetí ročník této celosvětové akce.
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. a Výzkumný ústav pícninářský, ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͘
se připojí s tématem:

„Příroda známá i neznámá“
20. května 2015
« otevřeno 9:00 – 14:00 » « vstup zdarma »
Čeká Vás pestrý program pod širým nebem i ve světle laboratoří:









Kriminálka ZVT – metody detekce a identifikace mikroorganismů nejen pomocí DNA
Rostlina jako chameleon, aneb pokuste se změnit její barvu.
Půda nebo kámen?
Čmeláci aneb naši domácí mazlíčci. Odvážíte se pohladit čmeláka?
Dveře laboratoří dokořán. Zkusíte si vyizolovat DNA?
Fabaceae v gastronomii, aneb něco malého na zub.
Stroje do řady! Prohlídka maloparcelové techniky nejen pro velké kluky.
Hrátky s dusíkem. Co dokáže pár kapek kapalného dusíku?
TČšíme se na Vaši návštČvu.
Více info na www.vupt.cz/aktuality

BIOODPAD

www.vangansewinkel.cz

VHAZUJTE

NEVHAZUJTE

• seno, slámu, posečenou trávu, listí
• květiny (kořeny i se zeminou, listy)
• zbytky ovoce a zeleniny
• kávovou sedlinu

• zbytky jídel a vaječné skořápky
• maso a kosti
• oleje a tuky
• uhynulou zvěř

• sáčky od čaje

• dlouhé větve
• popel z uhlí a briket
• zvířecí exkrementy
• jiný odpad jako papír, plast, sklo, textil,
nebezpečný odpad, kamení a smetky z
chodníku

• zbytky pečiva
• kousky větví stromů i keřů
(nastříhané a jinak zpracované do 30 cm)

zelená linka:

800 169 576

U Vlečky 592, 664 42 Modřice
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