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XXVI. ročník / č. 131 DUBEN 2017

   Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,

po  zimě plné sněhu tady máme jaro. Vykuk ující sluníč-
ko odhalilo úsměvy na tvářích, ale také spoustu nečistot, jež 
v obci ponechala zima. Nejsme k nepořádku v ulicích lhostej-
ní, a proto se v následujících týdnech uskuteční několik „úkli-
dových akcí“. V měsíci dubnu budou přistaveny velkoobjemo-
vé kontejnery na odpad z domácností a kontejner na nebez-
pečný odpad. Nepotřebné a  staré pneumatiky budeme sbí-
rat přímo u rodinných domů. Údržbáři obce, teď již zase v po-
čtu tří, se snaží ze všech svých sil o úklid po dlouhé zimě a bo-
jují s nánosy posypového materiálu na silnicích. Průběžně čis-
tí meze a odváží hromádky nečistot po zimě, které si občané 
připravili před své domy. Za to jim velmi děkuji, neboť tento 
drobný úklid před rodinnými domy není opravdu běžný. Nově 
byl rozšířen provoz sběrného místa na bioodpad u hřbitova.

Budu velmi ráda, když všichni přiložíme ruku k dílu při úkli-
du obce. Přispějeme tím k její čisté a uklizené podobě.

Přeji vám všem krásné svátky jara a spokojené prožití svát-
ků velikonočních.

Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

   Obecní úřad informuje

USNESENÍ I. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE TROUBSKO konaného dne 25. ledna 2017 v zaseda-

cí místnosti OÚ

Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing.  Blanka Končická 
MBA, PhDr. Petr Kaniok Ph.D., Pavel Chaloupka, Ing. Petr Kame-
nický, Helena Sedláčková, Jarmila Kadlecová, Helena Benešová, 
Markéta Vališová, Vladimír Ryba, Vítězslav Volánek, Mgr. Jiří Po-
spíšil, Ing. Pavel Vašek.
Omluven: Roman Komínek, Pavel Rejda.

Schvaluje:

Usnesení č. I/1a: způsob hlasování zvednutím ruky
pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/1b: diskusi k  jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost
pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/2: program jednání
pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/4: cestovní náhrady za používání silničních mo-
torových vozidel, stravné a stanovení průměrné ceny pohon-
ných hmot pro rok 2017, viz příloha k zápisu
pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/5: podání návrhu obce Troubsko na  zrušení 
opatření obecné povahy ZÚR JMK, vydaných dne 5. 10. 2016 
usnesením č. 2891/16/Z29 a  pověřuje starostku k  dalšímu 
jednání ve výše uvedené věci
pro 11;   proti 1;   zdržel se 1.

Usnesení č. I/6: smlouvu na poskytnutí individuální dotace 
na rok 2017 pro Katolický dům ve výši 100 000 Kč

pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/7: smlouvu na poskytnutí individuální dotace 
na rok 2017 pro TJ Sokol Troubsko, spolek ve výši 150.000 Kč

pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/8: smlouvu na poskytnutí individuální dotace 
na rok 2017 pro Podskalák z.s., ve výši 60 000 Kč

pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/9: smlouvu na poskytnutí individuální dotace 
na  rok 2017 pro Římskokatolickou farnost Troubsko ve  výši 
200 000 Kč

pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/10: OZV č. 1/2017 o regulaci provozování ha-
zardních her
pro 10;   proti 2;   zdržel se 1.

Usnesení č. I/11b): VZ č. 2/2017 výstavba přechodu na ulici 
Národního odboje a výstavba lávky přes potok na ulici Školní 
pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/11d): VZ č. 4/2017 výstavba veřejného osvět-
lení pro přechod pro chodce u budovy OÚ
pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/11e): VZ č. 5/2017 nákup traktoru
pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Usnesení č. I/11f): VZ č. 6/2017 nákup služebního vozidla
pro 13;   proti 0;   zdržel se 0.

Bere na vědomí:

Usnesení č. I/11a) – VZ č. 1/2017 výstavba kolumbária – 
2. část (29 urnových míst).
Usnesení č. I/11c) – VZ č. 3/2017 úprava parku, rozšíření 
mostu přes potok a výstavba lávky, parkové úpravy na návsi 
a v okolí budovy OÚ.
Usnesení č. I/11g) – Připravované akce:
• Výstavba prodloužení ul. Družstevní (dokončovací práce)
•  Výstavba chodníku a veřejného osvětlení na ul. Polní (od R. 

Křivánka po dálniční most)
•  Oprava vodovodu a přípojky splaškové kanalizace v MŠ
• Oprava na ulici Školní (obě strany)
Usnesení č. I/12 – informativní zprávy.



2.

Určuje:

Usnesení č. I/1c – návrhovou komisi: pan Pavel Chaloup-

ka a  pan Ing.  Petr Kamenický, ověřovatele zápisu: pan 

PhDr. Petr Kaniok Ph.D a paní Helena Benešová.

(OÚ)
★ ★ ★

Zhotovili jsme vlajku obce Troubsko

Na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny ze dne 8. lis-
topadu 2016, o  udělení znaku a  vlajek, byla obci Troubsko 
udělena vlajka pro obec Troubsko. Všechny administrativní 
kroky, které vedly k získání dekretu o udělení vlajky, uskuteč-
nila fi rma ALERION, s.r.o., která zajistí rovněž výrobu vlajek.

Na  slavnostním aktu udělení vlajky obci Troubsko jsem 
dne 14. února převzala v Praze z rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny Jana Hamáčka Dekret o udělení vlajky obci Troub-
sko, který je uložen na OÚ Troubsko. Dekret obsahuje popis 
vlajky – modrý list se žlutým stonkem vinné révy se dvěma 
hrozny a třemi listy, bílým vinařským nožem – košířem a kro-
jidlem, oboje ostřím k žerdi a hrotem k hornímu okraji listu. 
Poměr šířky k délce listu 2:3.

Po  zhotovení vyšívaného znaku obce Troubsko, který je 
vystaven v  zasedací místnosti OÚ, bude mít obec Troubsko 
rovněž slavnostní vyšívanou vlajku obce, včetně venkovních 
vlajek. Rozšířili jsme tak velký počet obcí a měst, které znak 
a vlajku obce již mají.

Irena Kynclová, starostka obce

★ ★ ★

Bio sběrné místo opět v akci

BIO SBĚRNÉ MÍSTO u  kostela se pro občany otevřelo už 
od středy 8. března. Pro rok 2017 je upravena provozní doba: 

STŘEDA: 17 – 18 hodin      SOBOTA: 10 – 12 hodin 
Věříme, že rozšíření provozních hodin občané uvítají. V pří-

padě potřeby je možné ještě provozní dobu upravit. 
Od 1. dubna jsou k dispozici nádoby na bio odpad v hnízdech.

(BK)

   Zprávy ze Základní a mateřské školy

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis k  povinné školní docházce pro školní 
rok 2017/2018 se koná podle § 36, 37 a 46 záko-
na č. 561/2004 Sb. (školský zákon) dne 12. dubna 

od 15 do 17 hodin v budově Základní školy na ulici Školní 11.
Více o tom, co naše škola dětem nabízí, i potřebné infor-

mace o  náležitostech zápisu se dočtete na  našich interne-
tových stránkách (zs-troubsko.cz) v  sekci Zápis 2017/2018. 
Zde rovněž naleznete potřebné dokumenty ke stažení a vše 
o  tom, co by měl váš předškoláček umět. Takže – pojďte 
s námi do pohádky…. Těšíme se na vás.

Za všechny zaměstnance Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka 
MŠ a ZŠ Troubsko

★ ★ ★

Přišlo jaro, a to nás láká do přírody a k pohybu na čerstvém 
vzduchu. Naše škola se již delší dobu orientuje na podporu 
pohybových aktivit u našich dětí a tak alespoň malé ohléd-
nutí za našimi sportováními. Rovněž vám připomeneme, co 
našim dětem nabízíme pro rozšíření vědomostí a všeobecné-
ho přehledu.

Hodina tělocviku navíc!

Od  počátku nového roku 2017 pravidelně jednou týdně 
navštěvujeme se školní družinou sokolovnu. Učíme se pravi-
dla vybíjené a trénujeme hru. Soutěžíme v běžeckých disci-
plínách. Šplháme na tyči, cvičíme na kruzích. „Kdo si hraje, ne-
zlobí“! Snažíme se dětem nabídnout maximální sportovní vy-
žití v rámci školní družiny.

Marek Řeháček – vychovatel ve ŠD

Školní sportování

Také v letošním školním roce jsme se zúčastnili plaveckých 
závodů, které se tradičně konají na  ZŠ Labská. Tentokrát se 
nám sice nepodařilo dostat na stupně vítězů, jak bylo zvykem 
v předcházejících ročnících, ale v nabité konkurenci – většina 
dětí z jiných škol plave závodně – jsme se rozhodně neztrati-
li. Například Adélce Vávrové na stupně vítězů chyběla pouhá 
jedna vteřina. Ostatní závodníci Matěj Křivánek, Natálie Dra-
pelová, Dominik Paszkowski, Hana Zůbková a Lukáš Kamenic-
ký se umístili uprostřed startovního pole ve svých kategoriích.

Žáci naší školy se po mistrovství ČR v horolezectví zúčast-
nili také nominačních závodů Československého poháru. 
Pro nemoc jsme nemohli závodit v plné sestavě, takže nako-
nec se dostavili pouze dva z osmi – Natálie Drapelová a Filip 
Sobola. Pro Natálku to byly vůbec první závody, Filip zúro-
čil již předchozí zkušenost a skončil těsně pod stupni vítězů 
na čtvrtém místě se ztrátou pouhých 0,5 vteřiny. Vzhledem 
k tomu, že lezení na rychlost trénujeme jen okrajově, považu-
ji výsledky obou závodníků za úspěch.

Pavel Zemach
učitel ZŠ Troubsko

Exkurze

Dne 2. března proběhla exkurze žáků 4. a 5. ročníku do pra-
coviště LINKA ve  Starém Lískovci. Přednáška byla na  téma 
„Město podle našich přestav“. Město totiž nejsou jen ulice 
a domy, ale hlavně lidé, kteří mají své sny a přání.
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Celý program byl zaměřen zejména na to, aby se žáci za-
mysleli nad fungováním města jako celku a  zkusili navrh-
nout vlastní model města. Vyzkoušeli si práci s různým ma-
teriálem (dřevo, papír, textil). Jedním z důležitých cílů bylo 
zamyslet se, jaký je (nebo může být) prostor, v  němž žije-
me. Žáci museli při výrobě vlastního města projevit svou 
zručnost a kreativitu. Zamýšleli se nad tím, co je městu ku 
prospěchu a co ne. Jednotlivé části pak skládali dohromady 
a rozestavěli dle toho, kam by je bylo vhodné umístit (např. 
pekařství, přístav, zoologická zahrada, drogerie, autooprav-
na, nádraží atd.).

Celý program byl skvěle zorganizovaný, žákům byli k ruce 
zaměstnanci LINKY, kteří jim vše ochotně vysvětlili i poradi-
li. Jako bonus si žáci své město mohli pojmenovat – POTŘEB-
LOST. Název vznikl podle toho, že zde bylo vše, co potřebují 
lidé ke svému životu (a dokonce také něco navíc). Kdo chtěl, 
mohl si svůj výrobek odnést domů. Všichni žáci se do progra-
mu aktivně zapojovali a některé jejich výrobky byly skuteč-
ně vyvedené.

Alena Pešavová
učitelka ZŠ Troubsko

Keramická dílna

V  naší školní družině opět uskutečnila keramická dílna, 
a  to 28. února. V  první části dílny děti vyráběly překvapení 
pro naše budoucí prvňáčky. Děti s přípravou pomáhaly velmi 
ochotně. Právem si zaslouží velké poděkování.

Následovala druhá část dílny, která byla určena nadcháze-
jícím jarním svátkům. Pod odborným vedením velmi ochot-
né paní keramičky, která s naší školou spolupracuje již čtvr-
tým rokem, děti vytvořily pěkný velikonoční motiv, který jistě 
dokreslí příjemnou atmosféru svátků jara.

Musím pochválit pracovní nadšení účastnících se žáků. Ke-
ramické dílny patří mezi oblíbené činnosti ve školní družině. 
Ovšem ve vážné většině jsou doménou děvčat. Bohužel ten-
tokráte se vzhledem k nemocnosti účastnilo méně dětí.

Další keramickou dílnu předběžně plánujeme na  konec 
měsíce dubna.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

proběhne dne 12. dubna od 15 do 17.30 hodin. Případ-
ně mohou rodiče nebo zákonní zástupci své děti nahlásit 
přes e-mail: druzina.troubsko@seznam.cz. Obratem bude za-
slána závazná přihláška na formuláři školy.

Dana Vlachová
zaměstnanec školní družiny ZŠ Troubsko

★ ★ ★

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí 

s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání v  následujícím školním 
roce se vztahuje na  všechny děti, které dosáhnou pěti let 
do 1. září 2017 a je bezplatné.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělá-
vá v mateřské škole ve školském obvodu, v němž má dítě mís-
to trvalého pobytu. Je možné přihlásit dítě i do jiné než spá-
dové mateřské školy, pokud má škola volnou kapacitu. Ředi-

tel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí řediteli 
spádové mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní 
docházky v pracovních dnech, a to nejméně 4 hodiny denně. 
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, kte-
ré připadají na období školních prázdnin v souladu s organi-
zací školního roku.

Ve  školním řádu mateřské školy budou stanoveny pod-
mínky uvolňování dětí ze vzdělávání a  omlouvání absencí 
včetně dokládání jejich důvodů.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PROBĚHNE VE  DNECH 3. května od  10 do  12 hodin 

a 4. května od 14.30 do 16.30 hodin.

Přihlášku si můžete stáhnout v elektronické podobě na in-
ternetových stránkách školy www.zs-troubsko.cz nebo vy-
zvednout osobně v  mateřské škole u  provozní pracovnice 
ve dnech 24. a 25. dubna od 7 do 10 hodin.

K zápisu si přineste:
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rodný list dítěte
• vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře o zdra-

votním stavu dítěte
Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně ma-

teřskou školou ve spolupráci se zřizovatelem.
Bližší informace ohledně zápisu do mateřské školy nalez-

nete na internetových stránkách školy v průběhu měsíce dub-
na.

Kateřina Kamenická
zaměstnanec MŠ Troubsko 

Pokusy s VIDA! SCIENCE CENTRUM

Hudební pohádka- Babička Chrochta vypráví
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★ ★ ★

   Co se v obci událo

Sportovní ples SK Veselka (27. ledna)

Počátkem tohoto roku proběhl již tradiční XV. sportovní 
ples SK Veselka. Ples byl veselý, taneční, bujarý…no zkrátka 
zábavný. Také letos byly slosovatelné vstupenky a vítězka vy-

hrála skvělou Loveckou soupravu (na myši, komáry, mraven-
ce a podobné návštěvníky domovů), samozřejmě s platným 
loveckým povolením a „Myslivcem“ na blízku. Letos bohužel 
netančily Dynamitky, ale snad v  příštím roce opět nastoupí 
v plné síle. Ples oživilo vystoupení skupiny irského tance Níl 
Na Lá, které bylo skvělé.

★ ★ ★

Dětský pohádkový maškarní ples (29. ledna)

Letošní dětský ples byl 
ve  znamení pohádek. Děti 
mohly na plese potkat prin-
ceznu, vodníka, vílu a  také 
herce Divadla Kejkle, kteří se 
postarali o zábavný program 
a  veselou náladu na  karne-
vale. Děti tancovaly, sou-
těžily, zapojili se také rodi-
če a  všichni byli odměněni. 
Na  děti čekala bohatá tom-
bola. Děkuji všem sponzo-

rům, bez nichž by se nám nedařilo tak pěkný karneval pro 
děti připravit.

Sponzoři dětského plesu: Obec Troubsko, SK Veselka, Rej-
dovi, Kostelečtí, Turkovi, Blahovi, Chaloupkovi, Otoupalíkovi, 
Kynclovi, Sedláčkovi, Potraviny Hrdlička.

(HS)

Jarní dětská burza (4. března)

V sobotu 4. března pořádala obec Troubsko ve spolupráci se 
ZŠ a MŠ Troubsko v Katolickém domě jarní dětskou burzu. Za-
čátek byl v 9 hodin, ukončení ve 12 hodin. Účastnilo se jí 10 ma-
minek, a to nejen z Troubska, ale také ze širokého okolí. Na bur-

Sportovní ples SK Veselka_irský tanec

Divadlo Šikulka

První vysvědčení

Zábavná matematika

Čeština ve třetí třídě
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ze si mohly maminky i babičky pro své děti i vnoučky nakou-
pit jarní oblečení, obuv, hračky, kočárky a sportovní vybavení.

Jako doprovodný program byla módní přehlídka ručně 
malovaných letních šatů, triček a  klobouků, a  to nejen pro 
děti, ale i pro dospělé. Nákupem těchto velmi hezkých věcí 
přispěl každý 100 Kč pro nadační fond „Pro dětský smích“, kte-
rý se zabývá pomocí těžce onkologicky nemocným dětem 
a postiženým dětem, a to přímo a v konkrétních případech. 
Přehlídce byla přítomna předsedkyně správní rady tohoto 
fondu paní Tobiášová, která krátce představila práci fondu.

Burzu jsme pořádali poprvé. Podle spokojenosti prodáva-
jících, ale i kupujících, kterých jistě po dobrých ohlasem při-
bude, ji budeme opakovat na podzim letošního roku. Těšit se 
opět můžete na doprovodný program.

Irena Kynclová
starostka obce

★ ★ ★

   Nové knihy v naší knihovně

Ashton, Juliet – Takoví jsme byli

Román Juliet Ashton je tím pravým pro všech-
ny, kdo věří v osud a lásku. Ta však může mít různé 
podoby: od té velké a spalující až po tichou a vy-

trvalou, která často přijde až tehdy, kdy ji už vůbec nečeká-
me. Ale co se stane, když člověk, jehož milujete, nemůže být 
váš? Život nikdy není takový, jak si člověk plánuje. Přináší ztrá-
ty v podobě zklamání a podrazů i od těch nejbližších, ale i ne-
čekané nálezy ve chvílích dokonalého štěstí. O tom všem vy-
práví kniha plná překvapivých zápletek, dokonalých postře-
hů, skvěle vykreslených charakterů, ale i britského humoru.

Cameron, W. Bruce – Psí poslání

Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí spl-
nit své poslání. Autor románu Psí poslání, který si zamilovali 
čtenáři po celém světě, Bruce W. Cameron je přesvědčený, že 

jeden pes se může narodit několikrát za sebou, aby se mohl 
zdokonalovat v rozličných dovednostech a aby mohl čím dál 
tím lépe chápat člověka. I hlavní hrdina knihy se na svět vra-
cí znovu a znovu. Jeho první pokus dopadá tragicky. Potom 
hledá smysl života jako neposedný retrívr malého chlapce 
Ethana. Ani tahle pokus nemá dlouhé trvání. Když se narodí 
znovu, nosí v srdci jediné přání – znovu spatřit Ethana, které-
ho nadevše miluje…

Cohen Corasanti, Michelle – Mandlovník

Ahmed Hamid je nadán výjimečným matematickým ta-
lentem, kterým uvádí v úžas celou rodnou vesnici. Místo bez-
starostného dětství však s celou rodinou a ostatními Palestin-
ci žije v neustálém strachu. Všechno vyvrcholí v den Ahme-
dových dvanáctých narozenin, kdy se ocitne bez otce a rodi-
na ztratí i střechu nad hlavou. Ahmed je nucen převzít roli ži-
vitele a postarat se o matku a mladší sourozence. Na rozdíl 
od okolí se odmítá osudu podvolit a v sobě žít jen nenávistí 
k státu Izrael. Jde za svým cílem a usilovnou prací se mu po-
daří získat stipendium na izraelské univerzitě. Je si vědom sli-
bu, který dal kdysi otci - touží život zasvětit vědě a svým bliž-
ním pomoci z bídy a beznaděje. 

Cornwell, Patricia – Kalné vody

Na scéně je opět známá dr. Kay Scarpettová. Tentokrát vy-
šetřuje smrt mladíka, který se zdánlivě utopil při potápění. 
Kay pracuje v neznámém prostředí, navíc čelí urážkám míst-
ních strážců zákona, jimž se nelíbí její způsoby. V případu se 
objeví rozpory, vloží se do něj FBI a Kay narazí na stopu nebez-
pečných plánů – ve hře je terorismus celosvětového dosahu.

Cornwell, Patricia – Scarpettová

Kay Scarpettová opustila soukromou forenzní patologic-
kou praxi v  Charlestonu a  odjela do  New Yorku, protože ji 
místní policie požádala, aby vyšetřila jednoho zraněného pa-
cienta na  psychiatrickém vězeňském oddělení v  nemocnici 
Bellevue. Spoutaný Oscar Bane si vymohl osobně ji. Sotva se 
ho dotkne, začne Bane mluvit – a Scarpettová vyslechne je-
den z nejbizarnějších příběhů, s jakým se kdy setkala. Ke zra-
něním přišel Bane v den vraždy – tu však podle všeho nespá-
chal. Scarpettová je na pochybách: Má co do činění s šílen-
cem, který je na ni fi xovaný? Anebo je jeho paranoidní histor-
ka pravdivá a skutečně ho sleduje pravý vrah? Jisté je pouze 
to, že někdo mučil a pak zabil mladou ženu – a brzy následu-
jí další úmrtí. Ať má tyto vraždy na svědomí kdokoli, ví na mi-
nutu přesně, kde se cíle jeho zločinů právě nacházejí.

Cornwell, Patricia – Stopa

Kay je pozvána na  bývalé pracoviště v  Richmondu, aby 
konzultovala nevysvětlitelnou smrt čtrnáctileté školačky. Po-
stupně se prokáže těsná souvislost s jiným případem a dok-
torka spolu s  policií je na  stopě psychopatickému vrahovi, 
který je s ní a s její neteří Lucy v překvapivém spojení. Kromě 
obvyklé morbidnosti se autorka tentokrát soustředila na psy-
chologický portrét duševně narušeného jedince.

Czendlik, Zbigniew – Postel, hospoda, kostel

Není kněz jako kněz – Zbygniew Czendlik je toho skvě-
lým důkazem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpo-
vídá své farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazu-
je. Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě 
je jako doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu 
nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? K čemu by vedl své 
děti a co je v životě nejdůležitější? Ale hlavně – jak to, že u nás 
nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na mno-
ho podobných otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho po-
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zoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, ži-
vot i Boha.

Doležalová, Marie – Kafe a cigárko aneb Historky z he-

reckého podsvětí

Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fenomén, kte-
rý se pro zástupy čtenářů stane čtvrteční drogou? Jak přetavit 
spontánní (rozuměj úplnou náhodou vzniklý) nápad v pres-
tižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout toho, že vám lidi za celý 
rok nenapíšou jediný negativní ohlas? Jednoduše: především 
nesmíte mít nic z toho v úmyslu. Právě naopak! Vy musíte jen 
tak mimochodem uskutečňovat sen o  vlastním blogu, aniž 
byste si stavěli jakékoli vyšší cíle. Pak už zbývá jen pár dalších 
předpokladů: důvěrně znát svět, o kterém píšete. Psát tak, aby 
se všichni aktéři popisovaných příhod poznali, a cítili se poli-
choceni či pobaveni, nikoli dotčeni. Musíte být vtipná a inteli-
gentní a psát tak dobře, že vaše články vyhledávají i lidé, kte-
ří by za jiných okolností žádný blog ani historky z hereckého 
zákulisí nikdy nečetli (ze zásady). A hlavně – musíte umět sho-
dit sama sebe a dělat to s takovým šarmem a grácií, že všech-
ny vaše chyby a trapasy budou čtenáři milovat. 

Další nové knihy:
Erskinová, Barbara – Spáčův hrad.

Fitzsimmons, Matthew – Příliš krátký provaz.

Gabaldon, Diana – Vážka v jantaru.

Hartl, Patrik – Malý pražský erotikon.

Hartl, Patrik – Okamžiky štěstí.

Heaberlin, Julia – Černooké Zuzany.

Kepler, Lars – Lovec králíků.

Kuber, Annie – Kolik je hodin, Vlku?

Lebeda, Jan – Pohádky skřítka Medovníčka.

Lobel, Arnold – Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc.

Ness, Patrick – Volání netvora: příběh života.

Picoultová, Jodi – Je to i můj život.

Vondruška, Vlastimil – Husitská epopej III.

Vondruška, Vlastimil – Husitská epopej IV.

Vurm, Bohumil – Příběh templářů 2.

Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček, knihovník

★ ★ ★

   Plánované akce

Pozvánka na jarní zájezd (13. května)

Český zahrádkářský svaz v  Troubsku pořádá jednodenní 
zájezd na moravskou Hanou. Zájezd se uskuteční v sobotu 

13. května. Autobus bude přistaven v 8 hodin u MŠ. Zájem-
ci hlaste se u pana Ing. Procházky na ulici Národního Odbo-
je 3, nebo u Pavla Doležala, ulice Školní 54, tel.: 731 563 994.

TRASA:
Brodek u Přerova – návštěva fi rmy „Naděje“, která se za-

bývá výrobou léčivých tinktur a esencí získaných z pupenů 
stromů a keřů.

Obec Příkazy – zde budeme obědvat a  navštívíme Ha-

nácký skanzen.

Odpoledne zakončíme v královském městě Litovel a na-
vštívíme Městskou vyhlídkovou věž a  regionální muzeum 
a prohlédneme si historický kamenný most.

ČZS Troubsko

Svatodušní slavnosti

Sobota_27. května

20 hodin –   Předhodová zábava v areálu Sokolovny. (Hraje 
kapela Tremolo)

Sobota_3. června

10 hodin –   Odjezd na  kácení máje a  s  tím spojený celo-
denní program

Neděle_4. června

9 hodin –   Mše svatá ve farním kostele
11.30 hodin –   Obcházení stárek
15 hodin –   Průvod krojovaných z Vyšehradu
16 hodin –   Slavnostní program v areálu Sokolovny
20 hodin –   Hodová zábava v sále Katolického domu - hra-

je kapela Střeličáci

Víťa Volánek
spolupořadatel akce

   Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci dub-

nu a květnu těmto našim spoluobčanům:

paní Jana Moláková, ul. Nár. Odboje  70 let
pan Pavel Chaloupka, ul. Nár. Odboje  70 let
pan Petr Juračka, ul. Školní  70 let
pan Rudolf Pazourek, ul. Lišky  70 let
paní Jaroslava Pospíšilová, ul. Nár. Odboje  71 let
pan Stanislav Gabriel, ul. Pod vinohrady  71 let
paní Jarmila Růžičková, ul. Nár. Odboje  73 let
pan Antonín Svoboda, ul. Pod vinohrady  73 let
pan Vladimír Vítěz, ul. Nár. Odboje  74 let
paní Marie Elisová, ul. Vyšehrad  74 let
paní Mária Nováčková, ul. Pod vinohrady  75 let
paní Anna Pelikánová, ul. Hodakova  76 let
pan Jan Bednář, ul. Pod vinohrady  76 let
pan Jan Dufek, ul. U rybníka  76 let
paní Marie Rejdová, ul. U rybníka  77 let
pan Josef Pazourek, ul. U rybníka  77 let
pan Antonín Čoupek, ul. Nová  78 let
paní Anna Klíglová, ul. Školní  79 let
pan Jiří Skřípek, ul. Vyšehrad   79 let
paní Jaroslava Čoupková, ul. Pod vinohrady  80 let
paní Věra Bělohoubková, ul. U dráhy  87 let
paní Marie Doležalová, ul. Nár. Odboje  87 let
paní Jiřina Gabrielová, ul. Pod vinohrady  90 let

Líba Chaloupková, 
pracovnice OÚ

   Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v  této rubrice jsou 

uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž re-

dakční rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schop-

na ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená.
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Čtyřicet let společné myslivosti Troubska, Střelic a Po-

půvek

Rok 1980 v  novém Mysliveckém sdružení Střelice, vznik-
lém po  spojení MS Troubska a  MS Střelice, byl ve  znamení 
sžívání se s touto novou skutečností. Z kroniky je patrno, že 
upadl zájem o společné akce. Pravidelné zájezdy, které do té 
doby sklízely velké úspěchy mezi členy i  rodinnými přísluš-
níky, ztrácely na  svojí atraktivnosti. Slabá byla rovněž účast 
na členských schůzích a brigádách. Sloučení obou sdružení 
přeci jen bylo nařízeno okresem a nešlo o přirozený vývoj. Ale 
čas ukázal, že myslivci umí být opravdoví kamarádi a rozdí-
ly se postupně setřely. Do života sdružení se postupně vráti-
ly také manželky myslivců. Tradice zájezdů až na pár výjimek 
se sice již neobnovila, ale v devadesátých letech získaly obli-
bu velikonoční ochutnávky vína a pálení čarodějnic na chatě 
v Rožku. Ženy myslivců podpořily svoje manžele při obnově 
mysliveckých plesů. Bez jejich pomoci by nebylo možné při-
pravit přes 500 porcí různých zvěřinových specialit pro ná-
vštěvníky plesu. Společné soužití myslivců ze Střelic, Troub-
ska a Popůvek bylo prověřeno na začátku devadesátých let, 
kdy došlo k transformaci mysliveckého sdružení podle nové-
ho zákona. V létě 1992 proběhly přípravy, především se zjiš-
ťoval názor každého jednotlivce na  to, zda zůstat společně 
nebo se opět rozdělit. Všichni členové se tehdy vyslovili pro 
zachování sdružení. Nic tedy nebránilo tomu, aby 10. pro-
since 1992 bylo na Ministerstvu vnitra ČR registrováno nové 
Myslivecké sdružení Výrovka Střelice. Po  té byla na  začátku 
dubna v roce 1993 podepsána nájemní smlouva se znovu za-
vedeným honebním společenstvem podle nových pravidel. 
Zatím poslední změna, odrážející nové zákonné požadavky 
na občanská sdružení, přišla v roce 2015 a přinesla přejme-
nování na Myslivecký spolek Výrovka.

Výměra nové sloučené honitby činila 1856 ha (1245 ha ze-
mědělské půdy a  601 ha lesní půdy). Rok 1992 přinesl dal-
ší rozšíření honitby na konečných 1946 ha (761 ha les, 1146 
ha pole, 11 ha vodní plochy, 28 ha ostatní pozemky), kdy do-
šlo k  připojení popůvecké části za  dálnicí. Nájemní smlou-
va byla platná 10 let. V  roce 2003 se hranice znovu měnily 
podle předpisů novelizovaného zákona. Na  severu se hra-
nicí opět stala dálnice a část lesa (Souděnec) u západní hra-
nice připadlo Lesům Horský. Podoba této honitby je platná 
i dnes, její výměra je 1455 ha (590 ha lesů, 843 ha polí a 22 
ha ostatních pozemků). Na přiloženém obrázku současné ho-
nitby popisujeme názvy nejznámějších tratí a míst, tak jak se 
zachovaly z  období před vznikem první republiky a  sloužili 
k vzájemnému informování o přesném místě, kde kdo při po-
chůzce zpozoroval zajímavost mysliveckou nebo i přírodní.

Také v  tomto období se myslivci snažili a  nadále sna-
ží o  uchování zvěře v  přírodě. Avšak v  souvislosti se všemi 
okolnostmi se stále jedná o úkol nesnadný. Neblahého vlivu 
chemizace v zemědělství na zvěř si myslivci dlouho všímali. 
V roce 1982 v časopise Myslivost vyšel článek o nadměrném 
používání umělých hnojiv a  chemických prostředků k  niče-
ní plevelů a  hubení škůdců v  souvislosti s  likvidací drobné 
zvěře. I  přes tyto potíže se myslivci a  zemědělci snažili do-
hodnout. Zemědělci přenechávali myslivcům odpad z čistič-
ky obilí, zavázali se k oznamování zahájení senoseče, sklizně, 
noční orby, použití chemických postřiků, aby mohli myslivci 
včas provádět sběr vajec z ohrožených polí nebo vyhnat zvěř 
z daného porostu. Myslivci za to pomáhali při zemědělských 
pracích a při zamezování škod způsobených zvěří na země-

dělských porostech. Tato dohoda vznikla daleko dříve před 
tím, než se o oznamovací povinnosti zemědělců začalo hovo-
řit v loňském roce v nově připravovaném zákoně. Rozvoj ze-
mědělské činnosti však přinesl další hrozbu, se kterou nejsme 
schopni se zcela vypořádat dodnes. Byla vyšlechtěna vysoce 
výnosná odrůda řepky olejky (tzv. dvojnulová s limitovaným 
obsahem kyseliny erukové a glukosinulátů), která způsobu-
je u srnčí zvěře silné krvácivé průjmy, končící jejím oslepnu-
tím a úhynem. Problémy nastávají v zimních měsících při ne-
dostatku jiné potravy, kdy tato zvěř spásá řepková pole. Za-
tím jedinou pomocí, která částečně brání otravám srnčí zvě-
ře, je přikrmování přímo uprostřed řepkových lánů. S  tímto 
nápadem přišel v  roce 1998 myslivec a  zemědělec Petr Ju-
račka, který navrhl umístit do řepkových polí jesle se senem. 
Srnčí zvěř seno ochotně bere a známky otravy se neprojevu-
jí v tak velké míře.

Další obtíže, které ovlivnili myslivecké hospodaření v osm-
desátých a devadesátých letech, byla závažná virová onemoc-
nění zvěře. V prvé řadě se jednalo o vzteklinu, na kterou bylo 
upozorňováno od roku 1981. Problém byl o to větší, že se jed-
ná o smrtelnou nákazu přenosnou na člověka. Hlavním šiři-
telem nákazy je liška obecná. Tuto chorobu se snažili dostat 
pod kontrolu celorepublikově několika způsoby. V roce 1983 
došlo k plynování liščích nor, ale nebyla nalezena žádná uhy-
nulá liška. Pořádaly se naháňky na lišky, které také nepřináše-
ly velké výsledky. Se všemi ulovenými liškami bylo zacházeno 
jako potenciálně infekčními a byly odevzdávány na vyšetření 
veterinární správě. Ke konci osmdesátých let klesly počty li-
šek, pravděpodobně následkem uhynutí, ale vzteklina se dále 
objevovala po celé Evropě. Až v  roce 1992 se přišlo na způ-
sob vymýcení vztekliny. Začalo se s orální vakcinací pomocí 
návnad, které jsou vyrobeny z rybí moučky a obsahují kaps-
li s vakcínou. Kladení návnad bylo uloženo nájemcům honi-
teb, tedy myslivcům. Vakcinace probíhala 2x ročně (na  jaře 
a na podzim). Zprvu byla místa s uloženou vakcínou 4x kon-
trolována ve  čtrnáctidenních intervalech. Hlášení o  roznosu 
a kontrolách byla odevzdávána okresní veterinární správě. Po-
slední „ruční“ vakcinace proběhla v roce 2000. Po té bylo při-
stoupeno k celoplošnému leteckému rozmístění návnad. Tím-
to způsobem došlo k potlačení vztekliny v celé Evropě.

Ne u  každého onemocnění se však dospěje k  takovému 
úspěchu. V  roce 1991 se v  Jihomoravském kraji vyskytl mor 
prasat. Na jeho výskytu se jistě podepsalo přemnožení divo-
čáků v osmdesátých letech, divočáci začali působit velké ško-
dy na  zemědělských plodinách. V  roce 1987 byla ve  Čtverci 
ve  Střelicích pozorována minimálně sedmdesáti kusová tlu-
pa černé zvěře. V říjnu roku 1991 bylo vydáno mimořádné ve-
terinární opatření a vyhlášeno ochranné pásmo vztahující se 
na katastry 83 obcí včetně Střelic, Troubska a Popůvek. Nařizo-
valo zde maximální odlov černé zvěře všemi povolenými způ-
soby lovu. Veškerá ulovená i uhynulá zvěř musela být předlo-
žena k vyšetření. Mor prasat způsobil téměř úplné vymizení 
divočáků. Znovu se černá zvěř začala ve Střelicích lovit v roce 
1996. Náš spolek se může pochlubit jednou zajímavostí ze ži-
vota černé zvěře. V roce 1986 pes Lubomíra Absolína aporto-
val živé selátko. To bylo umístěno do odchovny, kde se o něj 
staral Martin Procházka. Jednalo se o bachyňku Cilku, velmi 
dobře si zvykla. Jistě se v Troubsku najdou pamětníci, kteří si 
vzpomenou na  jejich vycházky. Po roce byla Cilka uměle in-
seminována. Úspěšně zabřezla a před vrhem utekla do volné 
přírody. Později byla v lese několikrát pozorována s pěti selaty. 
Pravděpodobně také ona podlehla morové nákaze.
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V osmdesátých letech se přemnožila také zvěř vysoká, její-
muž chovu se věnovala státní honitba na Bučíně. V roce 1984 
Jan Pacholík ve Střelicích ulovil první kus vysoké - laň. V roce 
1989 byl povolen mimořádný odlov 7 kusů vysoké a první je-
len byl uloven Petrem Juračkou.

V osmdesátých a začátku devadesátých letech se mysliv-
ci pokoušeli o  zvýšení stavů bažantí zvěře. Velké zkušenos-
ti byly s odchovem bažantích kuřat v umělých líhních na od-
chovně v  Troubsku, kde se o  malé bažantíky pečlivě staral 
Martin Procházka. Po sloučení byla odchovna dále dobudo-
vávána a upravována. Proběhla zde rekonstrukce elektroin-
stalace, úprava vnitřních prostor i vnějších voliér. Několik let 
byla na  odchovně udržována chovná skupinka bažantů (2 
kohouti a  11 slepiček), díky které bylo ročně vyproduková-
no až 300 bažantích vajec. S  postupem času se přistoupilo 
k nákupu šesti- až osmitýdenních kuřat. Vybudovaly se dvě 
voliéry pod Vaneckým koutem v oplocené vodárně v katas-
tru Střelic. Záhy se však ukázalo, že voliérový odchov bažan-
tů není vhodný pro vypouštění a  hlavně udržení odchova-
ných bažantů ve volné přírodě. Kromě toho u pozemku vo-
dárny za školou byl stržen plot domnělým novým majitelem 
pozemku a voliéry se staly volně přístupné veřejnosti a pře-
devším venčeným psům. To zabránilo udržení bažantů v kli-
du a způsobovalo jejich velké úhyny. Proto bylo od chovu ba-
žantů upuštěno. Odchovna v Troubsku ztratila svoje původ-
ní uplatnění a v roce 1996 se začala přestavovat na klubov-
nu. Vybudovalo se připojení na vodovod a sociální zařízení. 
Postavila se kuchyňka, která kromě využití pro myslivecké 
akce slouží k vaření na Letní noci. V postupném přestavování 
a opravování pokračujeme do dnes.

Odchovna nebyla jediná stavba, které se myslivci věno-
vali. Těsně před sloučením vyhořela lovecká chata v katastru 
Troubska. Rozhodnutí postavit novou chatu padlo ještě v sa-
mostatném sdružení Troubsko. Hned v roce 1979 bylo získá-
no povolení ke stavbě a začalo se s pracemi. Chata od své-
ho vzniku byla označena jako „v Rožku“. V roce 1980 byla vy-
budována celá hrubá stavba za značného přispění střelické 
vojenské jednotky s  podplukovníkem Františkem Weinho-
ferem, který byl rovněž členem mysliveckého sdružení. Také 
na  této stavbě se podepsal malý zájem střelických mysliv-
ců. Postupně byl upraven exteriér a interiér chaty. Velký po-
díl na všech pracích měli členové Josef Páleník, Petr Juračka, 
Miroslav Hulán a Zdeněk Pelc. Chata byla s úspěchem zkolau-
dována a uznána ke svému účelu v roce 1995. Od té doby je 
chata pravidelně udržována a v roce 2013 dostala novou stře-
chu. K úpravám okolí chaty bylo přistoupeno v roce 2015, kdy 
bylo před chatou vybudováno venkovní posezení pro akce 
při pěkném počasí. V letech 2003 až 2009 probíhaly na cha-
tě v Rožku velice úspěšné dětské dny, které se po té přesunu-
ly na dostupnější hřiště v Troubsku. Ale i zde naši myslivci po-
kračují v pomoci při realizaci a zajištění hezkého zážitku dě-
tem se svými dravci.

Velké stavební úpravy zaznamenala také chata v katastru 
Střelic Výrovka, na  kterou bychom vás chtěli pozvat při dni 
otevřených dveří v sobotu 29. dubna (viz pozvánka). Výrovka 
má velice bohatou a živou historii. Byla postavena již v roce 
1953 jako původní srubová stavba určená pro výrování (tj. 
způsob lovu pernaté škodné dorážející na sedícího výra jako 
potravního konkurenta), odtud pochází i samotný název cha-
ty. Výrování zde bylo provozováno až do začátku šedesátých 
let. Velkou zajímavostí chaty je především dřevěná plastika, 

jejímž autorem byl střelický občan, řezbář Heřman Kotrba 
(spolu s bratrem Karlem byli oceněni státním vyznamenáním 
za restaurování levočského oltáře). Na tomto ušlechtilém díle 
ztvárnil 10 druhů živočichů. Heřman Kotrba měl vždy klad-
ný vztah k přírodě a střelickým myslivcům. Myslivecká spo-
lečnost řezbu dostala darem 19. června 1953. Myslivci ji na-
zvali „Sněm zvěře“ a zavěsili na východní boční straně věže 
Výrovky pod oknem pro střelbu na dravce. Na tomto místě 
byla umístěna až do roku 2000. Po jejím sejmutí ji restauroval 
současný člen mysliveckého spolku Josef Svoboda, který také 
vytvořil její repliku. Ta byla roku 2013 zavěšena na původní 
místo na Výrovce. Chata Výrovka prošla několika stavebními 
úpravami. Na začátku sedmdesátých let to bylo dobudování 
kuchyňky ve věži pod střílnou a v roce 2009 proběhly značné 
opravy především vnitřku chaty. Původní umakartové oblo-
žení bylo nahrazeno dřevěným, opraveno bylo trámoví a vy-
bavení kuchyňky.

Za zmínku jistě stojí ještě připomenutí tradičních Ostatko-
vých zábav s maškarádou, kterým se myslivci v Troubsku vě-
novali od vzniku prvního mysliveckého sdružení. Po slouče-
ní se v nich několik let pokračovalo, ale bylo stále méně zá-
jemců z řad členů, kteří se aktivně podíleli především na ma-
sopustním průvodu a zvaní na zábavu vlastní. Postupně také 
opadal zájem veřejnosti, snad z toho důvodu, že tradice po-
chovávání basy spadá do všedního dne. Poslední ročníky na-
vštěvovalo jen něco málo přes sto účastníků. Poslední Ostat-
ková zábava pořádaná myslivci v Troubsku proběhla v  roce 
1999. Od té doby je účast myslivců na společenském životě 
obcí přesunuta do Střelic ve formě tradičního Mysliveckého 
plesu a dvou Letních nocí pořádaných společně se střelický-
mi hasiči. Ale věříme, že i tyto akce se dostávají do povědomí 
troubských občanů a přichází se za námi pobavit, ochutnat 
myslivecké speciality, případně mít štěstí v každoroční boha-
té nejen zvěřinové tombole.

V  osmdesátých letech úspěšně pokračoval provoz mys-
liveckého kroužku zvláště díky Mojmíru Kozlovi, který se 
v roce 1985 zasloužil také o založení Družiny mladých mysliv-
ců na okrese Brno-venkov. Členové Družiny pod jeho vede-
ním třikrát vyhráli soutěž družstev ve střelbě, každoročně po-
řádanou v Soběšicích. Po určitou dobu byl dalším vedoucím 
kroužku Antonín Svoboda. Bohužel, od roku 1990 se nenašel 
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nikdo, kdo by se nadále dětem věnoval. Ve sdružení na pár 
let zůstala zachována pouze výchova mladých adeptů mys-
livosti. K vedení mysliveckého kroužku se v roce 2002 vrátily 
členky mysliveckého sdružení Jitka Berkovcová (roz. Pacho-
líková) a Ivana Šimečková (roz. Mifková). Tereza Kroupová je 
další vedoucí kroužku. Patří mezi odchovankyně novodobé-
ho kroužku, v roce 2007 úspěšně složila zkoušky z myslivosti 
a byla přijata do mysliveckého sdružení. Za patnáct let prošlo 
kroužkem téměř 50 dětí. Některé kroužek navštěvovaly krát-
ce, jiné u myslivosti vytrvaly a v dospělosti se z nich staly mys-
livci. Někteří v myslivosti a lásce k přírodě nalezli nejen životní 
koníček, ale také budoucí povolání a vystudovali Střední les-
nickou školu v Hranicích. V současné době je náš myslivecký 
kroužek jediný na okrese Brno-venkov.

Věříme, že se nám podařilo ukázat, že myslivost není jen 
o lovu, jak bývá často prezentováno. Láska k myslivosti a zna-
lost přírody je pro každého myslivce srdeční a celoživotní zá-
ležitostí, která dává životu jiný rozměr a smysl. Pojďte s námi 
oslavit naše výročí na výstavu!

Za Myslivecký spolek Výrovka Jitka Berkovcová
(čerpáno z Kroniky Mysliveckého sdružení)

★ ★ ★

LÉČIVÉ ÚČINKY ZELENINY A OVOCE

(pokračování)

Hrozny

Všechny druhy hroznů patří k nejzdravějším druhům ovo-
ce u  nás. Hrozny obsahují kyselinu listovou, minerální lát-
ky, nejvíce draslíku. Ten pomáhá organizmu při odstraňová-
ní odpadních látek, řídí srdeční rytmus, ale pomáhá i  jasné-
mu myšlení, Vláknina, která je ve slupkách hroznů, podporu-
je činnost střev. Šťáva z hroznů působí močopudně a žlučo-
pudně, mírně prohání. Snižuje též kyselost žaludečních šťáv. 
Zmírňuje únavu a deprese. Pro svou výživovou hodnotu jsou 
doslova energetickou bombou.

Hlávkový salát

Obsahuje kyselinu listovou a vitamín B, který zlepšuje čin-
nost mozku, paměť, koncentraci a spánek. Salát povzbuzuje 
trávení a činnost jater. Má uklidňující účinky.

Denně snězte alespoň 150 g salátu s  rajčaty a bylinkami. 
Nejvíc živin mají saláty velkolisté. Rádi ho konzumují i drob-
ná domácí zvířátka.

Jahody

Jezte je vždy vyzrálé a  čerstvé, stačí sníst 20 dkg denně 
v  době sezóny. Dají se dnes již koupit celoročně, ale doma 
vypěstované jsou chutnější a voňavější, i když možná trochu 
drobnější. Jahody obsahují mangan, který účinkuje jako af-
rodiziakum. Také urychlují látkovou výměnu a dodávají tělu 
vitamíny E a C, které vážou volné radikály. Přinášejí úlevu při 
revmatismu a dně.

Jahody nejsou náročné na pěstování, stačí zdravé sazenice 
vysázet do  dobře vyhnojené půdy 
do sponu 30 x 50 cm. Starší výsadby 
na jaře vyčistěte od odumřelých lis-
tů a dobře přihnojte, v době kvete-
ní a tvorby plodů zalévejte. Základ-
ní choroby jsou plíseň šedá a škůd-
ce roztočík jahodový. Proti plísni 
šedé (vyskytuje se hlavně při vlh-

kém létě) jsou přípravky: EUPAREN MULTI, ROVRAL FLO. Ošet-
řit na Začátku kvetení a o týden později druhý postřik. Na za-
čátku růstu ošetřit proti roztočíku jahodovému, přípravky 
jsou: SUMITHION SUPER 1. Přípravky se neustále mění, proto 
je dobré se informovat třeba na internetu.

Pavel Doležal Pavel
jednatel ZO ČZS Troubsko

★ ★ ★

Nový škůdce na buxusech (krušpáncích)

Je to zavíječ zi-
mostrázový (Cy-
dalima perspecta-
lis). Drobný motý-
lek naklade na  lis-
ty zimostrázu vajíč-
ka, ze kterých se vy-
líhnou housenky, ze-
lené barvy s černými 
pruhy a nápadně lesklou černou hlavou. Tyto začnou okuso-
vat listy i  kůru keřů. Při přemnožení mohou keře i  zlikvido-
vat. V  našich podmínkách má motýl 2 až 3 generace. Hou-
senky z poslední snůšky přezimují mezi listy v kokonech. Svůj 
žír začínají uvnitř keře a všimnete si jich většinou, až mizí lis-
ty na okrajích keřů.

Pravidelně prohlížejte keře od března do října. Při menším 
napadení můžete housenky sbírat ručně. Osvědčilo se i ošet-
ření silným proudem vody z tlakového postřikovače. Pod keř 
rozložte igelit a housenky zničte. Chemický postřik je složitěj-
ší, musíte prolít celý keř. Účinné jsou přípravky CAREO, DECIS, 
KARATHE. Ošetření v půlce dubna, v červnu a koncem října. 
Je šance, že se výhony opět zazelenají. Je to pracné, ale tyto 
aromatické keře si to zaslouží. Škůdce je nový, byl u nás zjiš-
těn před třemi lety. Zřejmě byl dovezen z Asie.

Z časopisu „Receptář“ vybral Pavel Doležal, jednatel ZO 
ČZS Troubsko

★ ★ ★

Informujeme o činnosti Katolického spolku

Ještě jsme se ani nerozkoukali a  už je tu konec první-
ho čtvrtletí roku 2017. V únoru dokončil pan Chaloupka, Ví-
tek Volánek a Roman Koutný odvětrání jeviště na půdu. Jak 
jsem vás informoval v prosincovém čísle Troubského hlasa-
tele v závěru roku 2016, proběhlo výběrové řízení na rekon-
strukci topení v sále Katolického domu. Práci provede fi rma 
Thermona ze Zastávky u Brna. V současné době se upřesňu-
jí technické podrobnosti o počtu a umístění radiátorů a ve-
dení rozvodů, vyvložkování komína atd. Dne 26. ledna letoš-
ního roku nám byla schválena dotace 100  000 Kč z  rozpoč-
tu obce. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní starostce 
Ireně Kynclové, radě obce a členům obecního zastupitelstva, 
bez kterých by tento projekt nemohl být realizován. Zbytek 
uhradíme z vlastních prostředků. Práci máme v plánu provést 
v průběhu letních prázdnin.

V měsíci dubnu proběhne valná hromada spolku, na kte-
rou bych vás chtěl pozvat. Zde budeme nejenom hodnotit 
uplynulé období, ale musíme odsouhlasit změnu názvu spol-
ku a  popřípadě změnit stanovy v  souladu s  novým občan-
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ským zákoníkem. Proběhne také volba předsedy a členů vý-
boru spolku v souladu se stanovami.

Rovněž bych chtěl poděkovat členům výboru, zvláště hos-
podáři panu Pavlu Chaloupkovi, Podskalákům a  všem, kte-
ří nás v našem úsilí o zvelebení Katolického domu podporu-
jí a pomáhají.

Jiří Koutný, předseda spolku

★ ★ ★

Spolky na obci

Je dobře, že tady jsou, patří do obce. Na štěstí se nepřeži-
ly, ale stále zatím žijí. Jsou to party nadšenců, zapálených pro 
dobrou věc. V naší obci je to Sokol, Podskalák, SK Veselka, za-
hrádkáři, kuželkáři, Katolický dům a v neposlední řadě mysliv-
ci. (Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla). Bývali zde ješ-
tě velice populární hasiči, ti bohužel nepřežili. Také Červený 
kříž a Český svaz žen zanikl.

Zastavím se u myslivců, kteří letos oslavují 70. výročí Mys-
liveckého spolku Výrovka. Vzpomněla jsem si, že také můj 
tchán (Bohumil Bartoněk st.), byl také jedním z prvních členů 
tohoto spolku (viz přiložené foto). Tenkrát bylo ještě víc zají-
ců než myslivců.

Potěšil mě článek v minulém čísle Hlasatele od paní Jitky 
Borkovcové. Hlavně to, že vzpomněla našeho dobrého ka-
maráda Oldu Valeše, který už bohužel není mezi námi. To byl 
opravdu myslivec srdcař, stejně tak jako pan Zdeněk Kukla st. 
Je jen dobře, že jsou zde mladí pokračovatelé.

Obec spolky podporuje a za to ji patří dík. Mám jen obavu, 
aby spolky nezničila byrokracie, různé příkazy, zákazy, vyhláš-
ky, hlášení, nařízení a kdo ví, co ještě.

Na závěr mi dovolte malou vzpomínku na našeho skvělého 
dědu. V květnu to bude 25 let, co nás navždy opustil.

Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka

★ ★ ★

Autocentrum K.E.I. radí: Jak vybrat tu správnou žárov-

ku?

Přinášíme vám zajímavé tipy a rady, které vám mohou být 
užitečné v  nepříjemné situaci, když u  světlometu přestane 
svítit žárovka.

Výběr správné žárovky

Obecně záleží například na  druhu světlometů, a  přede-
vším na  jejich stáří. U  starších jednodušších světlometů se 
obvykle používaly dvouvláknové žárovky H4 (Favorit, Feli-

cia, atd.). Pro moderní současné světlomety se používají jed-
novláknové H7 (Fabia, Octavia, atd.). Toto označení je uve-
deno na patici každé žárovky. Jakou žárovku dát do Vašeho 
světlometu zjistíte po  vyjmutí doslouživší žárovky, případ-
ně z návodu k obsluze. Je také důležité dávat pozor, abyste 
koupili žárovku pro správné napětí – do osobních aut mu-
sejí mít vždy 12 V, nákladní vozy používají napětí 24V. Po za-
koupení žárovky se podívejte, jestli pevně drží v obalu. Žá-
rovka by v něm neměla “poletovat“, stejně tak by na ní ne-
měly být otisky prstů. Prohlédněte si i vlákna uvnitř žárovky, 
musejí být kolmá k patici. Když budou jakkoli vychýlená, vy-
berte si jinou žárovku. Stejně tak nelze doporučit nákup žá-
rovek s modrou baňkou. Jejich užívání na českých silnicích 
není dovoleno.

Životnost žárovek

Většina běžných autožárovek má životnost asi 300 až 400 
hodin. Je ale možné získat i žárovky s prodlouženou délkou 
životnosti, nazývají se Longlife, jejich životnost může dosa-
hovat až 1300 hodin. Neznačkoví výrobci tuto hodnotu vů-
bec neuvádějí.

Je nutné dbát na homologaci žárovek?

Důležitá je také homologační značka ve  tvaru E + číslo 
země (E7 ČR) uvedená na krabičce či přímo na žárovce. Do-
poručujeme kupovat pouze žárovky známých značek, ne-
boť u nich máte jistotu, že nepůjde o plagiát, se kterým byste 
mohli mít problémy na STK.

Výměna žárovek

U většiny vozů je výměna žárovek možná přímo na místě. 
Existují ovšem i výjimky (plynové výbojky), majitel pak musí 
s výměnou žárovek do servisu. Při výměně žárovek je potřeba 
počkat několik minut, až žárovka vychladne, a poté ji vymě-
nit. Žárovky byste se neměli dotýkat holýma rukama, protože 
mastný pot by poškodil skleněnou baňku. Jestli jste na ní pře-
ce jen sáhli, můžete to napravit, když ji otřete hadříkem na-
močeným v lihu.

Proč je důležitá kontrola a  čistění klimatizace? Vysvětlíme 
příště.

Autocentrum K.E.I., Brno – Vinohrady

★ ★ ★

Portál Šlapanicko.info už 3 roky informuje o aktuálním 

dění v regionu

Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst ak-
tuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém 
portálu www.Slapanicko.info najdete vše, co o dění v regio-
nu chcete vědět.

Portál Šlapanicko.info je v provozu od roku 2014 a postup-
ně se z něj stal největší informační web v regionu. Šlapanic-
ko.info denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. 
Portál není zaměřený na specifi cké téma, a proto si na něm 
každý najde něco zajímavého.

Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky 
zaměstnání a brigád na Šlapanicku. Firmy a personální agen-
tury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku 
míst ve vašem okolí najdete na www.slapanicko.info/prace.

Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionál-
ních akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném sezna-
mu událostí z celého regionu na adrese www.slapanicko.info/
kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automa-
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ticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvi-
dí stovky fanoušků.

Portál Šlapanicko.info podporuje regionální dění a spolu-
pracuje s řadou institucí v regionu, např. Muzeem Brněnska 
a  Městskou knihovnou Šlapanice. Píšeme o  Šlapanicku pro 
Šlapanicko.

Věra Sychrová
Regiony Brněnska

★ ★ ★

   Křížovka s vtipem

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 130:
Dobrý den, řekne sněženka za tenkou okenicí sněhu.
Dobrý den, řekne potůček a vyrazí ven z břehu.
Pak stébla zelené trávy napřímí se a vstanou 
a sníh kamsi vytratí se s tichounkým Na shledanou!

Správnou tajenku zaslalo 11 luštitelů. Vylosovány byly 
a cenu obdržely: M. Procházková, H. Vítězová a V. Wagnerová.

★ ★ ★

…….. (1.část tajenky) vyčítá Hurvínkovi:
„Teda Hurvajs, to od  tebe bylo ……….. (2. část tajenky)! 

Mánička ti upekla bábovku a  ty jsi jí rozbil okno ……… (3. 
část tajenky)!“

Hurvínek jen ledabyle odpoví „To ……. (4. část tajenky) ká-
men. To byla ta bábovka.“

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

(BK)

   Zdravý životní styl

Vitamíny a minerály na jaře

Jaro je obdobím, kdy je organismus často vyčerpaný z pře-
stálé zimy a nedostatečného příjmu kvalitní čerstvé zeleni ny 
a ovoce. Proto je třeba obohatit (před)jarní jídelníček a dodat 
tělu cenné látky a cítit se dobře.

Klíčky jako zásobárna vitaminů

Výborným zdrojem vitaminů, které si můžete „vyrobit“ pří-
mo u vás doma a konzumovat absolutně čerstvé, jsou obyčej-
né rostlinné klíčky. Klíčky a výhonky obsahují velké množ-
ství vitaminů, minerálů a enzymů. Při procesu klíčení začnou 
v  semenech probíhat metabolické děje, které mají poskyt-
nout dostatek živin rostoucímu rostlinnému organizmu. Akti-
vují se v nich enzymy a až několikanásobně v nich vzroste ob-
sah vitaminů, zejména B a C. Naklíčená semena také obsahu-
jí velké množství železa a hořčíku.

Nakličování není vůbec obtížné a  můžete do  něj zapojit 
i děti, které baví pozorovat, jak ze zdánlivě neživého semín-
ka klíčí nová rostlinka. A co nakličovat? Můžete zkusit fazoli 
mungo nebo semínko vojtěšky (alfalfa). Jsou to vděčné plo-
diny, které snadno klíčí a naklíčené dobře chutnají.

Použít je pak můžete na  mnoho způsobů. Nejvíc živin si 
zachovají, pokud je využijete ve studené kuchyni - do salá-
tu nebo jen tak posypané na chlebu. Při přípravě teplých po-
krmů je přidávejte až na konci (jsou výborné třeba do rizota 
nebo kuskusu).

Mořské řasy jako prvotřídní zdroj minerálů

Mořské řasy obsahují tak velké množství cenných látek, že 
je vlastně možné označit je spíš za doplněk výživy, než za po-
travinu. V jídelníčku si tedy zaslouží místo vždy, ne jen v jar-
ním období. Řasy obsahují 10 – 20× více minerálních látek 
než zelenina, jsou bohaté především na vápník, železo a jód. 
Některé druhy řas (Wakame, Nori) také mají až 15× více váp-
níku než mléko. Důležité je, že živiny obsažené v mořských řa-
sách, jsou organismem velmi dobře stravitelné.

Jestliže se obáváte jejich příliš silné mořské vůně, můžete 
nejprve vyzkoušet takové druhy řas, které mají jen velmi jem-
né aroma – k těm patří například Kombu nebo Nori (ze které-
ho se dělá sushi). Dobré je také to, že řas stačí použít oprav-
du malé množství, aby zvýšily výživovou hodnotu pokrmu.

Mořské řasy můžete dávat do polévek, do rizot a zelenino-
vých směsí, výborné jsou do  salátů. Můžete je přidávat při 
vaření luštěnin, které pak bývají snáze stravitelné a obohace-
né o živiny obsažené v řasách. A řasu Nori si můžete jen tak 
osmahnout a konzumovat samotnou.

Dobré trávení je základ

Používejte výrobky, které podporují zdravé trávení. To je 
důležité nejen pro správné vstřebávání živin, ale také pro 
podporu přirozené imunity. Výborné jsou v  tomto směru 
všechny kysané produkty, které obsahují ty správné bakte-
rie a enzymy. Nemusí to ale zdaleka být jen mléčné výrobky. 
Japonské fermentované speciality jako např. přírodní sójová 
omáčka shoyu nebo pasta miso, jsou nejen výborná dochu-
covadla, ale přinášejí také všechny výhody, které mají potra-
viny prošlé fermentací.

Pohyb je pro jarní očistu těla nezbytný

Aktivní pohyb Vás udržuje čilé a v kondici. Prospívá nejen 
našemu tělu, ale i naší duši, pravidelný pohyb nebo sport zvy-
šuje hladinu endorfi nů, hormonů dobré nálady. Aktivnímu 
pohybu je dobré a prospěšné věnovat se aspoň třikrát týdně. 

1 MÍSTO PRO BOHOSLUŽBY
2 ZAHNAT ŽÍZE
3 RAJ ATOVÁ POCHUTINA
4 POHÁDKOVÉ ÁRY
5 M STO POD JEŠT DEM
6 ADA STROM
7 ŠATNÍ ŠK DCI
8 PROUT NÁ TAŠKA
9 KARETNÍ HRA
10 SRÁŽKA CENY
11 DRUH KV TENSTVÍ
12 DRUHÁ TRÁVA
13 UZDRAVIT
14 NEZÁKONN SEBRAT
15 ÁST ATLASU
16 AFRICKÝ STÁT
17 SOKOLSKÝ SRAZ
18 SKLÁDACÍ MATRACE
19 MUŽSKÉ JMÉNO (13.4)
20 KOU OVOD
21 DOMÁCÍ PTÁ EK
22 POHONNÁ HMOTA
23 STAVEBNÍ STROJ
24 LÉ IVÁ ROSTLINA
25 NEP IM ENÁ REAKCE T LA
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Alespoň půlhodina pohybu denně posílí Vaše srdce, kardio-
vaskulární systém a svalovou soustavu. Přes zimu často tro-
chu zlenivíme, ale na jaře je právě ten pravý čas dát se opět 
do formy.

Mějte krásné a pohodové jarní dny!

Čerpáno z: www.spektrumzdravi.cz;   www.countrylife.cz

(EŠ)

   Troubský hrnec

Domácí chléb

Přísady: 3 větší hrnky hladké mouky, 1,5 hrnku teplé vody, 
1 čajová lžička soli, 1 čajová lžička kmínu, ½ balení droždí.

Postup: Ze všech přísad uděláme v míse těsto, poté je ro-
zetřeme na pomoučený vál (těsto je řídké). Necháme 30 mi-
nut kynout, zatím si rozehřejeme troubu na 200 – 220 stup-
ňů. Do trouby dáme na minutku hrnec (ve kterém pak upeče-
me chléb), aby se nahřál. Poté jej vytáhneme, vytřeme más-
lem a mokrýma rukama přeneseme přeložené těsto do hrnce 
(nebo jednoduše shrnout do hrnce z válu). Přiklopíme poklič-
kou a dáme péct na 30 minut. Po 30 minutách sundáme po-
kličku a necháme ještě 15 – 20 minut dopéct kůrčičku.

Vajíčková pomazánka

Přísady: 7 vajec uvařených natvrdo, plnotučná hořčice, 
máslo (Perla, Flora…), pomazánkové máslo, tavený šunkový 
sýr, 100g šunkového salámu, sůl.

Postup: Do mísy vydlabeme uvařené žloutky, přidáme 2 – 
3 lžíce másla a 2 lžičky hořčice. Lehce osolíme. Dobře umíchá-
me ve žlutou pěnu. Pak přidáme na drobno nakrájený salám, 
2 ks (obdélníčky) taveného šunkového sýra, ½ pomazánkové-
ho másla. Vše smícháme. Nakonec do pomazánky nastrouhá-
me na hrubém struhadle všechny bílky. Promícháme, dochu-
tíme solí. Můžete přidat nakrájené kyselé okurky, papriku či 
pažitku podle fantazie a chuti.

Dobrou chuť. (HS)

   Inzerce

�  Hledám rodinný dům, stav stačí dobrý. T: 722 012 297.

�   Koupím chalupu nebo chatu v této oblasti nebo směrem 
na Brno. T: 774 340 338.

�  Koupím RD se zahradou v Troubsku, tel.: 608 420 339

�  HLEDÁM BYT. DĚKUJI. T: 607 127 906

�   NABÍZÍM PRÁCI Z  DOMOVA NA  VČ NA  2-3 H DENNĚ/ 
7-10 TIS. MĚS. NEBO NA HČ OD 25 OOO MĚS. VÍCE INFO 
NA www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

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

DEN FASCINACE ROSTLINAMI 
Den otev ených dve í 

 
Výzkumný ústav pícniná ský, spol. s.r.o. Troubsko a Zem d lský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko 

po ádá 18. 5. a 19. 5. 2017 od 8 – 14 hod. 
Den otev ených dve í na téma ,,DEN FASCINACE ROSTLINAMI“ 

Vedení obou spole ností srde n  zve ob any k návšt v  specializovaných laborato í molekulární genetiky, 
fytopatologie i laborato e k um lému odchovu melák . 

Pro ú astníky bude také p ipraveno krátké promítání film  s biologickou tématikou a drobné ob erstvení. 

T šíme se na Vaši návšt vu. 
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