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XXI. ročník / č. 105 PROSINEC  2012

      Zápisník starostky 

Zdravím všechny spoluobčany ke konci roku 2012. Chce 
se mi říci, že čas běží jako bláznivý, neboť jsme se jen před 
malou chvilkou vrátili odpočatí z dovolené a ejhle, bude zase 
konec roku. Už se můžeme společně těšit na čas vánoční spo-
jený s  rodinou, dárky a pohodou, ale také na čas, který nás 
nutí, se trochu zastavit a popřemýšlet, co je nás důležité a co 
je důležité pro naše děti. Jestli vygruntovaný dům, velký stro-
meček, plno drahých dárků, nebo jen čas strávený v klidu se 
svou rodinou, přáteli, sousedy…

Zahájili jsme advent rozsvícením našeho stromu na návsi 
a prožili jsme společně v pořadí již druhý vánoční řemeslný 
jarmark, který mne překvapil a ukázal, že naši spoluobčané 
jsou velmi zruční a dokáží vyrobit nádherné věci.

My nadále pokračujeme dále ve svých plánech, které se 
nám daří pomalu, ale jistě uskutečňovat. Chystáme všech-
ny potřebné kroky, aby výstavba nové splaškové kanalizace 
v nové zástavbě mohla začít v příštím roce.

Naši dva údržbáři se snaží celý katastr obce po  celý rok 
uklízet. Průběžně nejen vysekávají přerostlé porosty keřů, 
odstraňují staré, shnilé stromy, které jsou nebezpečné, odvá-
žejí hromady odpadů, které neukáznění občané odhazují do 
přilehlých mezí… 

Nastupuje zima a  tak bych vás všechny chtěla požádat 
o  spolupráci při úklidu sněhu na  pozemcích před vašimi 
domy, abychom, pokud bude bílá zima, vše společnými sila-
mi zvládli.

A za to vám děkuji.

Nakonec vám všem, milí moji spoluobčané, přeji krásné 
prožití svátků vánočních a do nového roku 2013 hlavně hod-
ně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, elánu  a úspěchů.

Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

       Obecní úřad informuje

USNESENÍ  č.  V/2012 Zastupitelstva obce Troubsko ze 

dne 28. 11. 2012

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Schvaluje:

Usnesení č. V/2 – Program zasedání;
Usnesení č. V/2 – Diskusi k jednotlivým bodům programu;
Usnesení č. V/2 -  Hlasování zvednutím ruky;
Usnesení č. V/4 – Návrh pana Peciny na snížení poplatku  

za svoz kom.odpadů pro děti do 15 let na částku 290,- Kč – 
doplnění čl. 6 osvobození a úlevy, odst. 2. OZV č. 3/2012; 

Usnesení č. V/4 - Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom.odpadů, 
upravenou v čl. 6 - osvobození a úlevy;

Usnesení č. V/5 – Doplněný návrh pokynů pro zpracování 
návrhu územního plánu Obce Troubsko s  vypuštěním části 
věty v čl. 2, str. 35 (je nutno do ÚP Troubsko doplnit plochu 
pro transformační stanici 110/22 kV, včetně napojení na  síť 
110 kV(dle ZÚR JMK plocha TE 15);

Usnesení č. V/6 -  Dodatek č. 11 Smlouvy o zajištění fi nan-
cování systému IDS JMK – nadstandard na rok 2013;

Usnesení č.V/7a - Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
ul. Lišky - p. č. 1516/4;

Usnesení č. V/7b - Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
ul. Lišky - p. č.  469/2;

Usnesení č. V/7c - Smlouvu o zřízení věcného břemene –
ul. Lišky - p. č. 1516/8;

Usnesení č.V/7d - Smlouvu o zřízení věcného břemene –
ul. Lišky - p. č. 1516/7;

Usnesení č. V/8 - Kupní smlouvu mezi Obcí Troubsko a p.
Götzingerem a ing. Havránkem na p. č. 1481/8 v k. ú. Troub-
sko o výměře 35 m2 za cenu 1000,- Kč/m2;

Usnesení č.V/9 – Smlouvu o spolupráci  a úhradě nákladů 
spojených s užíváním hřbitova v Troubsku;

Usnesení č.V/10 - Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
p.č.1393/7 a 1515/7 – ulice Družstevní;

Usnesení č. V/11 - Pravidla FRB;
Usnesení č. V/12 - Pravidla pro zadávání veřejných zaká-

zek malého rozsahu;
Usnesení č. V/13 – Dotace na mzdy zaměstnanců ZŠ a MŠ 

Troubsko v celkové částce 176 000,- Kč;
Usnesení č. V/14 - Rozpočtové provizorium na rok 2013;
Usnesení č. V/15 – Rozpočtové opatření č. 4/2012;
Usnesení č. V/16 – Rozpočtové opatření č. 5/2012;
Usnesení č. V/17 – Darovací smlouvu mezi Obcí Troubsko 

a  p.  J. Horským na  pozemky p.  č. 1442/5 o  výměře 142 m2 
a p. č. 389/1 o výměře 2949 m2, k. ú. Troubsko;

Usnesení č. V/19 – Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 – 
Požární řád Obce Troubsko.

Ruší:

Usnesení č. V/18 – Projednávání bodu programu č. 18.

Určuje: 

Usnesení č. V/2 – Ověřovateli zápisu p.  Končickou 
a ing. Kamenického, návrhovou komisi p. Rybu a p. Moláka.

Bere na vědomí:

Usnesení č. V/3 – Kontrolu plnění úkolů z minulého zase-
dání ZO;
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Usnesení  č.V/21 – Informaci o částečném auditu;
Informaci o plánu inventur;
Informaci o možné dostavbě ZŠ;
Poskytnutí dotace ve výši 10 000,.-Kč občanskému sdru-

žení Podskalák na dokrytí nákladů hodů.
(OÚ)

Nové osvětlení kostela

Významná dominanta obce Troubsko kostel Nanebevzetí 
Panny Marie už není zahalena do tmy ze strany od Ostopovic 
jak tomu bylo v minulých letech. Od listopadu je kostel osví-
cen ze všech stran a  objekt se stal zajímavým orientačním 
bodem pro všechny lidi z okolí. 

Nápad nově osvítit kostel se zrodil v hlavě pana ing. Pet-
ra Vaňury. Oslovil starostku obce a nabídl jí spolupráci. Spo-
lupráce nespočívala jen v  tom, že organizačně zajistí nové 
osvětlení, ale pan Vaňura se také na  této akci fi nančně po-
dílel. Zbývá už jen nastavit stejnou barvu světla do žlutého 
tónu tak, aby pohled na kostel byl ze všech stran stejný a dílo 
může být předáno. Panu Vaňurovi jménem obce děkujeme. 

Protože se jedná o  troubského rodáka a  druhé volební 
období také o zastupitele, napíšeme o něm více v některém 
z dalších čísel našeho zpravodaje. 

 (BK)

Třídění odpadu

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady 
sbírat odděleně a zajišťovat tříděný sběr využitelných složek 
komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunál-
ních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit 
obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

Obec Troubsko je zapojena do systému EKO-KOM, a  to 
na  základě Smlouvy o  zajištění zpětného odběru a  využití 
odpadů z obalů.  Na základě této smlouvy pak obec získává 
nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a násled-
ného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na zá-
kladě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích 
a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních 
odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytří-
děných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sbě-
ru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s  provozem 
systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

Základní informace pro správné třídění odpadu

Žlutý kontejner na plasty

ANO

Do kontejnerů na plasty patří fó-
lie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté 
PET láhve, obaly od pracích, čistících 
a  kosmetických přípravků, kelímky 
od jogurtů, mléčných výrobků, balící 
fólie od spotřebního zboží, obaly od 
CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren vhazujeme 
v menších kusech.

NE

Naopak sem nepatří mastné oba-
ly se zbytky potravin nebo čistících 

přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných lá-
tek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner na papír

ANO

Hodit sem můžeme například 
časopisy, noviny, sešity, krabice, pa-
pírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo 
knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem 
můžete také vhazovat, zpracovatelé 
si s tím umí poradit. Bublinkové obál-
ky vhazujeme pouze bez plastového 
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelář-
skými sponkami. Ty se během zpra-
cování samy oddělí.

NE

Do modrého kontejneru nepatří 
uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. 
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité 
dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do 
popelnice.

Zelený kontejner na sklo

ANO

Do zeleného kontejneru může-
me vhazovat jakékoliv sklo, napří-
klad lahve od vína, alkoholických 
i  nealkoholických nápojů, sklenice 
od kečupů, marmelád či zavařenin. 
Patří sem také tabulové sklo z oken 
a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné 
rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený 
a bílý kontejner, vhazujeme do bílé-
ho čiré sklo a  do zeleného sklo ba-
revné. 

NE

Do těchto nádob nepatří keramika a  porcelán. Nepatří 
sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlace-
ná a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do 
obchodu.

 Kontejner označený oranžovou nálepkou na  nápojový 

karton 

ANO 
Kontejner na  nápojové 

kartony nemusí být nutně 
celý oranžový, důležité je 
opět označení sbírané ko-
modity oranžovou nálepkou 
na  kontejneru. Pokud najde-
te oranžovou nálepku, pak 
sem patří krabice od džusů, 
vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vho-
zením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE

Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých 
potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony sil-
ně znečištěné zbytky potravin. 
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Věděli jste, že ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! 
V roce 2011:
• vytřídil každý Čech průměrně 38,9 kg odpadů;
• 68 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady;
• bylo 72 % obalů využito a recyklováno.

Co ukázala studie společnosti EKO-KOM?

Podmínkou dostatečné účasti obyvatel na  třídění odpa-
dů je dostupná sběrná síť. Je prakticky ověřeno, že pokud 
vzdálenost, kterou musí občan ujít k nejbližšímu kontejneru, 
přesáhne 400 metrů, pak bude odpad třídit nejvýše 5% po-
pulace. Pro stabilní zapojení nejméně 65% spotřebitelů do 
třídění odpadu musí být sběrné kontejnery rozmístěny tak, 
aby běžná donášková vzdálenost nepřesahovala 150 metrů. 

Co na to obec?

Aktuálně je v obci zřízeno pět sběrných míst, a to:
- na ulici Ostopovické, 
- u kostela, 
- u sokolovny (nové místo od srpna 2012),
- u prodejny, 
- u zastávky naproti OÚ (nové místo od srpna 2012),
- u hospody na Veselce. 

Na uvedených místech je umístěno celkem 29 nádob ur-
čených na třídění platů, papíru a skla. Dalších 6 nádob je pro 
bio-odpad. Nádoby jsou buď bezplatně zapůjčeny od spo-
lečnosti EKO-KOM a.s. (polovina nádob) nebo jsou pronajaty 
za úplatu od společnosti .A.S.A., a.s.. 

Snahou vedení obce je zřídit minimálně další tři mís-

ta – v každé části obce jedno, tj. na Veselce nejlépe na ulici 
U rybníka nebo Pod Vinohrady, za kostelem na ulici Ostopo-
vická směrem k  železniční trati a  ve  starém Troubsku smě-
rem na  Střelice nebo Omice. Největším problémem však je 
„nezájem“ občanů vlastníci pozemek vedle pozemku obec-
ního, kam se dají kontejnery umístit, o  sousedství s  nimi. 
Na druhou stranu je nutné pochválit obec, že vždy na nových 
místech zpevní prostor pod nádobami a pokud je to možné, 
tak vybuduje také na náklady obce plot či jiné zakrytí místa. 
Údržbáři obce pak na místech udržují čistotu a pořádek.

Obec uvítá i  další tipy občanů kam separační nádo-
by umístit. Nápady zasílejte na  adresu redakce zpravodaje 
Troubský hlasatel zpravodaj.th@seznam.cz.

(BK)

Zprávy ze Základní a mateřské školy

Školní rok je v  plném proudu. To nejdůležitější, co jsme 
za první tři měsíce prožili, vám alespoň stručně popíší naše 
paní učitelky.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projek-
tu www.proskoly.cz, který vznikl v  roce 2007 ve  spolupráci 
s centrem nadání a Dětskou Mensou ČR.  Původně se jednalo 
o pomůcku pro žáky základních a středních škol. Časem uzrá-
val v místo, kde žáci, studenti, jejich učitelé a rodiče mohou 

zjišťovat své schopnosti a nalézt oblasti, ve kterých jsou dobří 
a  na  kterých rozvoj je naopak třeba se zaměřit. V  současné 
době server obsahuje testy dětských schopností a testy pro 
nejmenší i unikátní test volby povolání. Projekt je koncipován 
jako internetová aplikace s možností neomezeného opako-
vání testů pro neomezený počet žáků pro celý rok. Testy jsou 
žákům dostupné kdykoliv a z kohokoliv počítače připojené-
ho k  internetu. Není nutné vypracovávat ve  škole při vyu-
čování a  ihned po testování je možné výsledky konsultovat 
s  učitelem, výchovným poradcem či rodičem. Po  ukončení 
testu žáci obdrží certifi kát se svým výsledkem. Volíme mezi 
testy pro nejmenší, paměťové testy, angličtina pro nejmen-
ší a čtenářská gramotnost. Samostatnou složkou je i měření 
školního a třídního klimatu. Získali jsme tím certifi kát „Aktivní 
škola“.

Již na  konci loňského školního roku jsme se zapojili do 
projektu Klokanův kufr, díky kterému Mateřská škola získa-
la komplexní metodickou pomůcku – kufr, který obsahuje 
názorné manipulační pomůcky ze dřeva či laminovaného 
papíru uložené v  dílčích menších kufřících věnovaných ob-
lastem jako je motorika, zrak, sluch atd. Tento projekt vytváří 
odbornou aplikaci k uznávané metodice „Diagnostika dítěte 
předškolního věku“ brněnských autorek Mgr. Jiřiny Bednářo-
vé a PhDr. Vlasty Šmardové.

 Mgr. K. Kamenická

Výlet na rozhlednu v Tišnově. Jednoho sobotního rána 
jsme se sešli na hlavním nádraží. Vlakem jsme dojeli do Tišno-
va, odkud jsme se vydali na nedalekou tišnovskou rozhlednu. 
Mlha každým krokem mizela, takže když jsme vyšlapali scho-
dy na rozhlednu, odměnou nám byl krásný výhled do okolí. 
Ani po cestě na rozhlednu a zpět jsme se nenudili. Hráli jsme 
různé zajímavé hry, při kterých byla velká legrace. Odmě-
nou na konec byla polévka v malé tišnovské hospůdce. Výlet 
se všem líbil, počasí bylo nádherné a společně jsme st rávili 
opravdu hezké chvíle.

 Mgr. J. Mitášová

A co se odehrálo v naší školce? Snad všichni jsme měli 
v  dětství svoji nejoblíbenější hračku, plyšáčka a  snad právě 
proto, jsme se rozhodli uspořádat Den plyšáků, aby nás děti 
seznámily se svým nejmilejším plyšáčkem, kamarádem a pří-
telem pro ně nepostradatelným, kterého nám představily, 
nakreslily, zacvičily si s ním. Rovněž nám pověděly, čím je pro 
tak důležitý.

Po obědě se s ním spokojeně stulily pod peřinku a odpo-
čívaly.

V  Den podzimu nás v  MŠ navštívila víla LISTOPADKA 
(v podobě paní učitelky MŠ) a všechny děti pomocí kouzelné 
lucerničky s  podzimním světýlkem pasovala na  skřítky PO-
MOCNÍČKY. Děti oblečené na  počest této vzácné návštěvy, 
v barvách podzimu, vybraly si své skřítkovské jméno podle 
své nálady, fantazie a  dostaly od víly úkoly, jak nejlépe se 
starat o  podzimní přírodu a  připravit BROUČKY ke  spánku 
na školní zahradě.

S  vílou si rovněž zatančily, zazpívaly i  zarecitovaly a  při 
loučení se již těšily na další setkání při uspávání broučků.

Dne 13. listopadu se konaly Dílničky a uspávání broučků. 
Jak jinak se rozloučit s podzimem, než právě lampiónovým 
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průvodem s uspáváním broučku, na což již netrpělivě čekali 
nejen naši podzimní skřítkové z MŠ, ale i děti ze ZŠ.

A protože svého broučka si musíme nejdříve z přírodnin 
vyrobit, setkali jsme se nejprve v ZŠ na tvořivých dílničkách, 
kde byla výborná atmosféra a hojná účast všech „broučkomi-
lů“. Myslely jsme i na děti, co nemohly dorazit a broučky z ka-
mínku, skořápek a listí jim rovněž udělaly. Kdo si chtěl i něco 
odnést domu, vyráběl i  z papíru. Pomoci přišli i maminky, tá-
tové a babičky.

Průvodem s lampiony jsme odnesli své broučky na zahra-
du MŠ, kde jsme jim zazpívali, zatančili a své broučky uložili.

 S. Peterková

Poslední listopadovou sobotu se školáci vydali na naučně 
poznávací výlet do Kralic nad Oslavou. Navštívíme pomník 
Bible kralické a kostel sv. Martina. Zábavnou formou se děti 
naučily pracovat s mapou a busolou a připomněly si základy 
zdravotní výchovy.

Zvolna se blíží vánoční čas, a  proto konec listopadu byl 
věnován přípravám na vánoční jarmak. S mnohými z vás jsme 
se setkali na našem vystoupení v Katolickém domě 2. prosin-
ce. V  prosinci si školáci připomenou vánoční obyčeje, když 
zajedeme do Strážnice na program určený základním školám 
„Radujme se, veselme se“. 

Přejeme klidné prožití adventního času a krásné Vánoce!

Mgr. Ivana Kašparová
Ředitelka ZŠ a MŠ

       Co se v obci událo

Čáry báby Cotkytle (20. října)

V  sobotu 20. října k  nám opět zavítal divadelní spolek 
z  Kroměříže. Tentokrát s  veselou pohádkou autora Zdeňka 
Kozáka: Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševě-
da. Pohádková komedie s veselými písničkami, v níž známé 
pohádkové postavy zažívají zcela nečekané situace a setkání, 
pobavila malé i odrostlejší diváky.

Zvláště děti s napětím sledovaly, co se přihodí, když bába 
Cotkytle s dcerou Zindulkou pomáhají splnit úkol místo princi 
ze sousedního království, chudému Honzovi Princovi. Tomu 
ale král Makovec Bohabojný nechce dát svou dceru Zlátenku 
za manželku. Kohopak asi připomínal spící děd Vševěd, když 
rozesmál dospělé diváky a sklidil velký potlesk? Nakonec vše 
dobře dopadne jako v každé pohádce. Nevěstu dostane jak 
Honza, tak i princ a děd Vševěd.

Herci byli jako vždy skvělí, výborná režie, prostě příjemně 
strávený podvečer. 

P.S. Některým dospělým divákům, kteří mají rádi klasi-
ku, se zdála pohádka příliš bláznivá. Nám a našim vnučkám 
a vnukovi a jejich kamarádům se však moc líbila. 

J. Bartoňková

 Zájezd zahrádkářů do Valtic a  příjemné pose-

zením ve sklípku v Kobylí (27. října)

Koncem října se uskutečnil další, již tradiční podzimní zá-
jezd, spojený s přátelským posezením ve vinném sklípku. 

Do Valtic jsme dorazili přesně v 10 hodin, kdy byla pláno-
vaná prohlídka státního zámku, předběhla nás však jiná vý-
prava. To nám ovšem vůbec nevadilo, alespoň jsme si mohli 
v klidu odskočit, protáhnout se a prohlédnout okolí zámku. 

Valtice, město ležící až do roku 1920 v Dolních Rakousích, 
sdílelo s touto zemí společné správní, hospodářské i církevní 
dějiny. Pak byly na základě Saint-Germainské smlouvy předá-
ny tehdejšímu Československu.

Valtický zámek byl ve svých dějinách hradem, knížecí re-
zidencí a  později pohodlným zámeckým sídlem. V  majetku 
pánů z Lichtensteinu bylo šlechtické sídlo s krátkými přestáv-Návštěva předškoláků

Drakiáda

Podzimní světýlka
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kami od roku 1395 až do roku 1945. Konec druhé světové vál-
ky postihl i valtický zámek – co nebylo odvezeno majiteli, to 
padlo za oběť rabování. Od roku 1996 je valtický zámek, kte-
rý tvoří významnou součást Lednicko-Valtického areálu, za-
psán na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Tolik krátce z historie. Škoda jen, že jsme si nemohli 
patřičně prohlédnout významná umělecká díla, která byla 
umístěna v místnostech bez světel. I  šlechta asi šetřila a  tak 
některé salóny zůstaly bez osvětlení. Paní průvodkyně nebyla 
vybavena baterkou a tak nám jistě krásné a zajímavé obrazy 
zůstaly utajeny. Tak snad někdy příště, až bude svítit sluníčko.

Po prohlídce zámku jsme zamířili do „Valtického Podzemí“. 
Zde se nás ujal sympatický pan průvodce – sklepiér, který nás 
provedl unikátním labyrintem podzemních chodeb. Se skle-
ničkou dobrého vínka jsme se prošli historickou části obno-
vených vinných sklepů, v některém i poseděli a poslechli si 
poutavé vyprávění o  historii i  současnosti Podzemí a  vinař-
ství. Pan sklepiér přidal i  pár veselých historek, které se tu 
přihodily, a prozradil nám, které celebrity zde mají pronajaté 
privátní boxy s vínem. Hodinka příjemně uplynula, o to horší 
bylo opuštění tohoto milého prostředí. Lilo jak z konve, po-
časí nás opět zradilo. A tak místo prohlídky města a zámecké 
zahrady jsme se rozprchli do místních restaurací, kde jsme 
přečkali dobu do odjezdu autobusu směr sklípek v Kobylí. 

Času na 30 km přesun jsme měli dosti a tak když se panu 
řidiči podařilo ve Velkých Pavlovicích špatně odbočit a trochu 
jsme si zajeli, nic se nedělo. Alespoň jsme si mohli důkladně 
prohlédnout stavbu nového kruhového objezdu v  Husto-
pečích. Přesně v  17 hodin, tak jak bylo naplánováno, jsme 
zastavili u  penzionu RONIKA, kde nás přivítal majitel pan 
Bařina a uvedl nás do útulného sklípku. Tady jsme se mimo 
jiné dozvěděli, že v Kobylí je 168 ha registrovaných vinic a asi 
500 vinařů. Pak nám pan majitel s rodinou dal ochutnat sor-
timent svých vín. Degustaci doplnil výkladem a  poté si už 
každý mohl vybrat podle svého gusta, co bude večer popí-
jet. Ovšem ten kdo se těšil, tak jako já, na burčáček, ten byl 
zklamán. Místo burčáku nám byl podán jabčák, čili zkvašený 
ovocný mošt, a tak jsme raději zůstali u vínka.

Pití i  jídla bylo, co hrdlo ráčilo. Trochu jsme si zazpívali, 
někteří i  zatancovali, inu když se sejde parta báječných lidí 
u dobrého jídla a pití, tak je to ta nejbáječnější zábava, kte-
rou vám žádná televize nenahradí. A tak není divu, že se nám 
z vlídného sklípku do nevlídného počasí (pro změnu začalo 
sněžit), vůbec nechtělo. Co naplat, všechno má svůj konec, 
po 23 hodině jsme vyjeli k domovu. Omladina ještě po pří-
jezdu do Troubska zapadla na  Kaťák, kde zrovna probíhalo 
HOLOVINSKÉ PARTY se skupinou PROJEKT ROCK Boba Šmída. 
My ostatní jsme zapadli do postele, ještě že jsme měli hodinu 
k dobru, protože se zrovna měnil čas.

Takže, Pavle, dík za  podařený zájezd! Velké poděkování 
patří panu řidiči Daliborovi, který to s  námi vydržel, i  když 
musel být druhý den ráno v šest hodin na placu. Už se těšíme 
na příští zájezd.

J. Bartoňková

   Koncert rockové legendy (16. listopadu)

V pátek 16. listopadu vystoupil v Katolickém domě v Troub-
sku pan Vladimír Mišík se skupinou Etc. Legendární zpěvák 
ve svém programu předvedl své nové i starší písně od 60. let až 
po současnost. Sál byl skoro zaplněn a umělec s kytarou v ruce 
za doprovodu kapely zpíval své bluesrockové a rockové pecky. 
Hezkým momentem bylo předání portrétu od místního malíře 
p. Vašulína, který předal p. Miloš Dočekal za hostinec Katolický 
dům, který tento koncert pořádal. Spokojení diváci bouřlivým 
potleskem odměnili účinkující umělce.

 P. Doležal

 Vítání občánků (24. listopadu)

V  sobotu 24. listopadu proběhlo v  obřadní síni Obecní-
ho úřadu Troubsko slavnostní přivítání nových občánků. Děti 
přivítala paní starostka. Krátké pásmo předvedly děti z ma-
teřské školy pod vedením p.Hany Kroupové.

Přivítány byly tyto děti: Tomáš Gach z ulice Nár. odboje, 
Patrik Lysoněk z ulice Školní, Denisa Kolaříková z ulice Pod 
vinohrady, Adéla Staňková z ulice Letní, Nela Illková z uli-
ce Munkova, Nikol Střechová z  ulice Munkova, Veronika 

Adámková z ulice Nár.odboje, Jan Kolář z ulice Munkova.

Útulný sklípek p. Bařiny
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Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a  spokojené 
dětství.

 Matrika OÚ

Stanislav Motl opět v Troubsku (28. listopadu)

Ve čtvrtek 29. listopadu navštívil 
naši obec novinář a publicista Stani-
slav Motl. Dvouhodinový program 
začal přátelským přivítáním a projek-
cí 45 minutového dokumentu s  ná-
zvem Mraky nad Barrandovem. Sláva 
i  zatracení českých fi lmových hvězd 
v  době protektorátu a  v  časech po-
válečných ortelů. Po shlédnutí fi lmu 
následovala diskuze, které  se ujal 
sám pan Motl a poutavě vyprávěl své 

dojmy a zážitky z  rozhovorů se spoustou našich předváleč-
ných a válečných hereckých hvězd. Beseda pod záštitou obce 
se uskutečnila v salónku hospody na sokolovně a zúčastnilo 
se jí přibližně šedesát diváků. 

V. Volánek

2. Řemeslný vánoční jarmark (2. prosince)

První adventní neděli se konal Druhý řemeslný vánoční 
jarmark v Katolickém domě. Své výrobky vystavovalo 13 pod-
nikatelů a opět nechyběly výrobky dětí z MŠ a ZŠ Troubsko. 
Nabídka byla určitě zajímavější než v loňském roce – velký zá-
jem sklidily ručně šité výrobky od paní Pillmayerové nebo do-
mácí sladkosti od paní Zádrapové. Široká nabídka adventních 
věnců a  jiných vánočních doplňků mohla uspokojit všechny 

návštěvníky jarmarku. Návštěvníci si mohli zakoupit nástěnný 
kalendář na rok 2013 s motivy obce, který byl vyroben spe-
ciálně pro oslavy výročí obce. Příjemným zakončením bylo 
vystoupení dětí a  diváci si připomenuli pohádku Tři oříšky 
pro Popelku, známé vánoční koledy a tradiční zvyky ve Fran-
cii nebo Velké Británii. Poděkování patří opět zaměstnancům 
Obecního úřadu za vytvoření vánoční atmosféry, dalším  dob-
rovolníkům, kteří navařili výborný vánoční punč či upekli vy-
nikající vánočku a v neposlední řadě paní učitelkám. 

Vstupné bylo dobrovolné a  podařilo se vybrat částku 
9300 Kč. Finanční příspěvek bude předán ředitelce Mgr. Kaš-
parové k  nákupu pomůcek a  hraček pro děti navštěvující 
školku a školu.

Tak za rok ve stejný čas na viděnou při 3. ročníku jarmarku!
 (BK)

Nové knihy v naší knihovně

 Nové knihy v naší knihovně zakoupené v září 

a říjnu

Woodová, Barbora  Vyvolená
Vondruška, Vlastimil  Přemyslovská epopej 2
McClure, Ken   Záměna
Larsson, Christina  Soukromá jatka
Weber, Michael  Neronův Řím
Vandenberg, Philips  Ramses Veliký
Smith, Tom Rob  Dítě číslo 44
Carter, Philips   Oltář z kostí
Nesbo, Jo   Sněhulák
Viewegh, Michal  Mráz přichází z hradu
Čermáková, Dana  Fenomén Svěrák
Francis, Felix   Spřízněni krví
Rollins, James   Ďáblova kolonie
Diener Michelle  Úklady královského dvora

Pavel Veleba, knihovníkVystavovatelka p. Kališová s dcerou
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       Plánované akce

  Živý betlém (21. prosince)

V pátek 21. prosince od 18.30 hod. se koná opět tradiční 
akce „ Živý Betlém“ na Veselce. Dobrovolníci sehrají příběh 
o Ježíškovi vše za doprovodu koled, pití punče a ochutnávky 
perníčků. 

Vánoční turnaj ve stolním tenise (22. prosince)

Spolek přátel nenižší sítě pořádá v soboru 22. prosince od 
11 hodin v sokolovně Troubsko Vánoční turnaj ve stolním te-
nise. Účastníci turnaje nechť zaplatí na baru v hospodě na so-
kolovně zápisné 200 Kč a to do 18. prosince.

V  ceně zápisného je hovězí guláš a  hodnotné ceny pro 
vítěze!

  Plesová sezóna 2013

Plesy probíhají v sále Katolického domu: 
•  11. ledna Školní a  obecní ples (společný ples OÚ 

Troubsko a ZŠ a MŠ Troubko)
•  1. února Sportovní ples SK Veselka – k tanci hraje ka-

pela „ TOM SAWYER BAND“. 
• 3. února Dětský maškarní ples 

       Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k  životnímu jubileu v  měsících 
prosinec 2012 a leden 2013 těmto spoluobčanům:

70 let

 Anna Bučková, ul. Nová, Eva Čupová, ul. Veselka, Pavel 
Veleba, ul. Vyšehrad, Josef Michna, ul. Jihlavská, Danuše 
Ruberová, ul. Vyšehrad, Pavel Mifek, ul. Zámecká, 70 let 
71 let

 Marie Partyková, ul. Nár. Odboje, Olga Fialová, ul. Nár. Od-
boje 
72 let

 Marcelína Valentová, ul. Nár. Odboje, Bohuslav Široký, ul. 
Sadová, August Turek, ul. U lednice
73 let 

Jaroslava Kroupová, ul. Školní 
75 let

Ladislav Dvořák, ul. Nár. Odboje
76 let 

Vlasta Bartoňková, ul. Nová, Ladislav Kyncl, ul. U rybníka
77 let 

Jiřina Vojtová, ul. U dráhy
79 let 

Bohumila Sáčková, ul. U dráhy, 

80 let 

 Marta Břínková, ul. Pod vinohrady, Zdenka Potužáková, ul. 
Nová
81 let 

Dagmar Fráňová, ul. Vyšehrad
82 let 

Josef Svoboda, ul. Vyšehrad
83 let 

Marie Hanušová, ul. Vyšehrad, Marie Kubová, ul. Školní
86 let 

Dagmar Dvořáková, ul. Nová
87 let 

Paní Marie Berková, ul. Družstevní 

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let ži-
vota.

 OÚ Troubsko

      Sportovní informace

Fotbal 

A2B – III. třída muži – sk. B v tabulce Troubsko muži A na 2. 
místě s 24 body. 

A3B – IV. třída muži – sk. B v tabulce Troubsko muži B na 9. 
místě se 16 body. 

C1A – OP dorost – v tabulce dorost Troubsko na 14. místě 
s 1 bodem. 

G2B – III. třída starší přípravka – sk.B v tabulce Starší pří-
pravka Troubsko na 5. místě s 9 body. 

Futsal SK Veselka 

O1A – okresní přebor - v  tabulce SK Veselka na 6. místě 
s 18 body. 

 TJ SOKOL ČOS Troubsko

Cvičení seniorů

Cvičení pro seniory v  úterý od 17 do 18 hodin vede 
Mgr. Mirka Horáčková. Vystřídala Vlastu Bartoňkovou, zakla-
datelku tohoto oddílu a  dlouholetou vedoucí. Všechny cvi-
čenky jsou Vlastě vděčné za  její obětavost a  přejí jí hodně 
zdraví a elánu do dalších let.

Seniorky by rády ve  svých řadách uvítaly nové členky, 
a proto neváhejte a přijďte mezi nás!

 Sestry M. Horáčková + M. Zbíralová
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Veselé cvičení pro děti

TJ SOKOL ČOS Troubsko organizuje již čtvrtým rokem cvi-
čení pro děti. Z původního záměru, kdy cvičení bude určeno 
pro holčičky ve  věku 5 až 8 let, postupem času sešlo a  po-
hybové aktivity mohou navštěvovat děti bez rozdílu pohlaví. 
Nejmladší sokolíci jsou ve věku tří let a do cvičení chodí i ško-
láci (1.-3. třída ZŠ). 

V letošní sezóně cvičíme každou neděli od 17 do 18 ho-

din. Cílem je vzbudit v dětech zájem o sport, podle možností 
troubské sokolovny naučit děti houpání na kruzích, skok přes 
kozu, přelézání překážek, kotrmelec, stojku apod. Každoroč-

ně také slavíme vánoce – vždy poslední prosincové cvičení 
uspořádáme vánoční besídku se soutěženi a  hlavně ochut-
návkou cukroví. Na  konci sezóny zpravidla v  červnu jdeme 
na přírodovědnou výpravu do obory Holedná, kde děti plní 
různé úkoly a soutěže.

Uvítáme mezi námi další cvičence z Troubska a okolí, kteří se 
chtějí nedělní podvečer protáhnout a aktivně tak zahájit nový 
kalendářní týden.

Blanka Končická 
cvičitelka dětí

       Historická ohlédnutí (povídání o významných 
osobnostech)

František Vašulín

Při listování v obecních i soukromých kronikách, (ti starší 
při vzpomínkách na své mládí), velmi často objevujete jméno 

člověka, který svým příkladným životem a svou prací pro věci 
veřejné, se nesmazatelně zapsal do historie Troubska, - pan 
František Vašulín, - ve 20. století výrazná osobnost veřejného 
života obce.

Právě letošního roku, přesně 12. listopadu 2012, to bylo již 
40 let od jeho úmrtí, kdy jsme se s ním rozloučili – v jeho osm-
desáti letech. Nápis na mramorové desce jeho hrobu říká, že 
se narodil před 120 lety - 3. října 1892. 

Narodil se jako druhý syn kováře Františka Vašulína a Ma-
rie (roz. Doležalová). Po obecné a měšťanské škole maturo-
val v roce 1911 na ústavu pro vzdělávání učitelů na Starém 
Brně. V 19 letech se stal učitelem, první tři roky učil v Příbrami 
u Rosic. Učitelem v Troubsku byl od svých 20 let, později byl 
řídícím učitelem Obecné školy (1945) a posléze ředitelem zá-
kladní školy. To byl počátek jeho velmi aktivního života. Jako 
správný kantor se obětavě věnoval mnoha dalším oblastem 
veřejného života v obci. 

Od školních let se věnoval cvičení v Sokole, a to v Bosono-
hách. V roce 1911 byl spoluzakladatelem Tělocvičné jednoty 
v Troubsku. Cvičil na prvním sokolském sletě v Brně v červnu 
1914 a zanedlouho dělal „šerhu“ jízdy troubského honění krá-
le na slavnosti Moravský rok v Brně. Všechno překazila první 
světová válka. 1. srpna 1914 narukoval, odjel na frontu a  již 
26. listopadu 1914 přešel s dalšími vojáky do ruského zajetí. 
Jako zajatec prošel několika zajateckými tábory hlavně na Si-
biři, později byl jako legionář zařazen do jednotek dělostře-
lectva. Po šesti letech se s legionáři nalodil na parník Amerika, 
který po dvou měsících plavby zakotvil v Terstu. Domů přišel 
21. června 1920. 

Ihned po návratu začal učit v Troubsku, v říjnu se oženil 
s  Hedvikou Křížovou z  Bosonoh, se kterou se seznámil již 
před válkou.

Jeho srdeční záležitostí byl Sokol. V roce 1922 byl zvolen 
starostou Sokola. Tuto funkci zastával 29 let. V té době zajis-
til stavbu sokolovny, kde byla od roku 1923 zahájena bohatá 
tělocvičná a kulturní činnost v obci, včetně udržování starých 
zvyků a obyčejů, které obnovil Sokol již v roce 1911. 

A znovu přišla katastrofa – druhá světová válka, okupace. 
František Vašulín byl zatčen gestapem 28. června 1943, obvi-
něn ze spoluúčasti na odbojové činnosti, vězněn v několika 
věznicích, propuštěn 22. ledna 1944 s podlomeným zdravím.

Po většinu života se zapojoval i do oblasti řízení a správy 
obce. V roce 1927 – 1931 byl starostou obce, od roku 1930 byl 
kronikářem obce, psal rovněž kroniku školní. Od roku 1950 
až 1964 zastával funkci zástupce matrikáře, následně od roku 
1964 do roku 1968 byl hlavním matrikářem. V letech 1921 až 
1927 byl také obecním knihovníkem.

Vašulínové se dostali do Troubska z  obce Hlína u  Rosic 
(grunt č. 10 z r. 1680), ze kterého se rod po několika genera-
cích rozvětvil (1836) do Střelic a Troubska.

Sepsal Pavel Veleba,  listopad 2012 
(Zdroj – Jiří Vašulín a kroniky obce)  

       Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uvá-
děny subjektivní názory dopisovatelů, s  nimiž redakční 
rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna ověřit 
všechna fakta v příspěvku uvedená. 

xxxxx

Sokolíci při hodině
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Malé ohlédnutí

Český zahrádkářský svaz v Troubsku byl založen již v roce 
1966. Tehdy bylo registrováno až kolem stovky základních 
členů. Hlavní náplní činnosti byla péče o  veřejnou zeleň 
v obci a nákup hnojiv, zeminy a výpěstků pro občany. Byla zří-
zena také sběrna ovoce a zeleniny, kam občané hojně vozili 
své přebytky na výkup. Sběrna bývala u p. Vařílka a u Doleža-
lů. Svaz zahrádkářů měl i svoji knihovnu pro vzdělávání členů.

V současnosti je věkový průměr členů přes 50 let a je nás 
registrováno 30. Náplní naší činnosti je zajištění ovocných 
stromků a keřů a zajištění bramborové sadby. Pro své členy 
pořádáme taky odborné přednášky – na jaře o pěstování ze-
leniny – přednášel p. ing. Karel Křivánek, a na podzim s námi 
besedoval p.  Marek Chaloupka o  zakládání okrasných za-
hrad. Jako jedna z  mála organizací pořádáme také zájezdy. 
Na  jaře jezdíme po vlastech českých, navštěvujeme výstavy 
a památky, hrady a zámky. Stalo se také malou tradicí, že pod-
zimní zájezd spojíme s návštěvou vinného sklípku. Byli jsme 
již v Čejči, Velkých Pavlovicích, Miroslavi, Šatově, Mutěnicích, 
Charvátské Nové Vsi a letos také v Kobylí. Zájezdy do sklípku 
bývají hned obsazené, těší se zájmu mladých i starších.

 Pavel Doležal

* * *

Mateřské centrum INDIÁN  

Vážené maminky a milé děti,

Rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky z prvních měsíců 
naší miniškoličky.

Co jsme se společně naučili? 
První nová říkadla, anglické písničky, pohybové básnič-

ky, vytvořili jsme první výtvarná veledíla. Objevovali jsme 
podzimní přírodu, zkusili pouštět draka a vyzdobili si zahra-
du obrázkem Indiánů v nadživotní velikosti. Přijela se k nám 
podívat televize, takže jsme si užili našich pět minut slávy 
v regionálním vysílání ČT1. Všem nám to moc slušelo! (Na re-
portáž a spoustu dalších fotek se můžete podívat na našem 
facebookovém profi lu.)

A další aktivity mateřského centra? 
Krom Klubíku a Klubíčku (program pro maminky s dětmi) 

slaví své první úspěchy na bitevním poli cizích jazyků první 
skupinka malých angličtinářů. Držte jim s námi palce!  

Na  podzimní slavnosti jste vyrobili opravdu překrásné 
věnce a vyřezané dýně zdobily po několik týdnů dětem pří-
chod do školičky. 

Po  adventním tvoření nás před vánocemi čeká vánoční 
minibesídka s překvapením, na kterou se moc těšíme.

Bude nám potěšením uvítat u nás také Vás!

Mateřské centrum INDIÁN  
tel. 602 442 485 
e-mail: d.mauleon@hotmail.com

* * *

Poděkování p. Jízdnému

 
Spolek Katolický dům Troubsko děkuje panu Jiřímu Jízd-

nému za zateplení a oplechování štítu Katolického domu. 
Za výbor spolku Jiří Koutný, jednatel 

* * *

Zdraví z lesa

Každoročně přibývá těch, kdo si uvědomují spjatost s pří-
rodou.

Častěji vyhledáváme svatostánek zvaný les.
Les neposkytuje jen nehmotné uspokojení v podobě kli-

du a zdravého vzduchu, ale také hmotné dary. Z lesa se těží 
dřevo, aniž bychom se ptali, jestli smíme, sbíráme pro vlastní 
potřebu houby a jiné plody.

Les je považován za  samozřejmého dárce bez nároku 
na odměnu. Jako nevyčerpatelný zdroj všeho se v budoucnu 
může jevit přetížen nebo vyčerpán.

Příroda cítí nespravedlivé zásahy stejně jako člověk tře-
ba v případech, kdy se uvnitř nachází něco, s čím si nemůže 
sama pomoci.

Bosonožský hájek u naší obce byl jmenován chráněným 
územím. Bohužel – došlo k  rozporu v  otázce ochrany. Mezi 
chatami a  lesem, mezi polem a  lesem, na  jeho okrajích se 
nalézají odpady. Uvnitř svatostánku, který se snaží lidem po-

Děti v centru INDIÁN
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moci na jejich cestě k uzdravení, se nachází PET láhve, sklo, 
konzervy a jiné odpadky. 

Může sám les najít sílu k uzdravení?
Když je člověk nemocný hledá oporu a  uzdravení v  pří-

rodě. Když onemocní les, kdo jej zachrání? Kde je prevence 
čistoty přírody?

Vzájemná pomoc přírody člověku a  člověka příro-

dě by měla být v harmonii. Pokud si přejeme, aby příroda 
neztrácela na síle a my s ní, je potřeba nalézt v sobě pokoru 
a úctu. Třeba tím, že si na procházku lesem vezmeme pytel 
na odpadky a tyto doneseme do kontejneru.

U zbořeného lesního domku mezi hájkem a polem smě-
rem na Žebětín se již odpadky z tohoto území nachází ve vel-
kých černých pytlech.

VÝZVA: LES hledá pomoc, kdo má možnost zajet s od-
povídajícím vozidlem k místu mezi polem a lesem a odpady 
od rozpadlého domu odvézt. OK.

O. Kališová

* * *

Martinská husa na Kaťáku

Tak to v Troubsku nepamatuji. Nový hostinský pan Milo-
slav Dočekal to začíná rozjíždět ve velkém stylu. V sobotu 10. 
listopadu v předvečer svátku Sv. Martina uspořádal již čtvrté 
posezení u kytary s country a folk skupinou METAMORFOZA, 
tentokrát pojaté jako,,martinské“. Proto také byly na  jídel-
ním lístku husí speciality a  svatomartinské víno a  pivo. Zá-
jem o  martinskou husu byl tak veliký, že už ve  čtvrtek pře-
stal pan hostinský brát objednávky. Takže husa se na nás již 
nedostala, ale moc jsme si pochutnali na restovaných husích 
játrech a na husích játrech v bramboráku na šalotce a  jabl-
kách. Dobrým tahem také bylo umístění kapely na pódium 
a otevřít sál, kde se nekouří. Když jsme přišli něco po páté ho-
dině odpoledne, sál už byl skoro plný. Když jsme o půl deváté 
odcházeli, bylo v sále i v hospodě lidí jako při obecním plese. 
Ovšem „troubčáci“ by se dali spočítat na prstech jedné ruky. 
Možná přišli později, třeba se někdy zastaví na meníčko, které 
je také velice chutné a cenově zajímavé. Vaří se též minutky 
a k dostání jsou i různé pochoutky k pivu a vínu. Nechci dě-
lat hospodě na Kaťáku reklamu, máte možnost se sami pře-
svědčit. Je mi jasné, že někteří „troubčáci“ na Kaťák ze zásady 
nepůjdou, třeba ,,Bernardovci“, ale to je každého věc. Takže je 
zatím většina akcí pořádána hlavně pro široké okolí, zatím co 
místní sedí doma u televize. Pivo posoudit nemohu, ale dob-
ré jídlo a příjemnou obsluhu ano, ještě kdyby se tu nekouřilo 
celý den nejen v době oběda. Vím, že se nedá zavděčit všem, 
ale pan hostinský se snaží, aby bylo co nejvíce spokojených 
hostů, a zatím se mu to daří. Jen tak dál.

 J. Bartoňková

* * *

Pochvala p. Kukly

Vyslovuji poděkování panu Zdeňku Kuklovi za údržbovou 
činnost, t.j. vysečení trávy na  mezích při vjezdu do Troub-
ska ve směru od Střelic a kolem silnice vedoucí k posledním 
domků na Vyšehradě.

 Markéta Zbíralová, Vyšehrad 60

Plevelné rostliny kolem nás, jejich význam z hlediska 

pěstitele a spotřebitele a jejich regulace (2. část)

Plevele na zahradách a veřejných prostranstvích

Na  našich zahrádkách a  zahradách by měl podle obec-
ného i mého názoru převažovat ekologický přístup s využi-
tím běžných nebo i  netradičních postupů regulace plevelů 
a pouze minima zásahů chemických i za cenu větší náročnos-
ti na práci nebo lépe s pozitivním využitím a pouze usměrňo-
váním přirozeného vývoje porostů. 

Praktické zásady pro pěstování běžných zahradních 

rostlin a  potlačení plevelů podle postupů ekologického 

zemědělství:

Ekologické zemědělství nahlíží na plevele (podobně jako 
integrované) jako doprovodné rostliny pro plodinu, které je 
třeba řadou pěstitelských opatření udržet v počtu, který ne-
způsobí významné ztráty výnosu a kvality, zříká se však che-
mikálií. 

Dělí plevele na:
Velmi nebezpečné, obvykle statné druhy, které zname-

nají pro plodiny velkou konkurenci i při malém počtu. Jsou to 
zejména vytrvalé druhy pcháč oset, pýr plazivý, šťovík tupo-
listý a kadeřavý, dále svízel přítula, oves hluchý, ježatka kuří 
noha, laskavec ohnutý, merlíky (hlavně bílý a zvrhlý) a lebe-
dy, na zdejších pozemcích by zde mělo být zařazeno i rdesno 
blešník, případně červivec, jedovaté zde se vyskytující dur-
man obecný, blín černý, lilek černý, na  loukách pryskyřníky, 
dále někdy mléče, pohanka svlačcovitá nebo svlačec, pelyněk 
černobýl případně vzrostlé brukvovité hořčice rolní a ředkev 
ohnice a u ozimů spíše na polích chundelka metlice, výdroly 
řepky, obilnin a slunečnice a místně další, např. na pozemcích 
VÚP Troubsko výdrol krmného slézu.

Příležitostné (přechodné) – zahrnují většinu druhů 
středního vzrůstu, které škodí spíše ve  špatně zapojených 
porostech a při větším přemnožení, jsou to např. rdesno pta-
čí, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, 
chrpa, mák vlčí, kakosty, v  zahradách pě´tour maloúborný, 
přemnožená violka rolní, a další

Nevýznamné plevele: přízemní, méně se přemnožující: 
např. rozrazily, drchnička rolní, většinou violky, sedmikrásky, 
pomněnky apod.

Opatření proti plevelům v ekologickém zemědělství, 

aplikovatelná na zahrady  

-  nepřímá, preventivní se považují za základní, zahr-

nují všechny způsoby podpory plodiny oproti na-

stupujícím plevelům

-  patří sem účelný osevní postup plodin, střídání plodin 
zlepšujících a zhoršujících

- výběr vhodných druhů a odrůd
-  výběr vhodných meziřádkových vzdáleností, např. pro 

umožnění plečkování rostlin nebo naopak jen vláče-
ní, které jsou obvykle při větším zaplevelení mnohem 
méně pracné než okopávání

-  případně naopak setí naširoko a například u nás u píc-
nin využívání směsí druhů nebo pro vytrvalé jeteloviny 
(vojtěška, jetel luční) a jetelotrávy se s výhodou využí-
vají konkurenceschopné krycí plodiny (např. obiloviny 
a  luskoviny), které pomohou překonat počáteční po-
malejší zapojení porostu

- omezení zdrojů zaplevelení mimo osévané plochy
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-  opatření zpracování půdy – orba, rytí, vláčení, podob-
ně hrabání případně překopávání záhonů a  kultivace 
by měly být zaměřené na vzcházení a pak opakovaně 
na potlačení vzcházejících plevelů 

-  včasné setí a  sázení a  vytvoření vhodných podmínek 
pro plodinu, obyčejně jsou z  hlediska konkurence-
schopnosti plodiny zásadní časné termíny setí a sázení, 
které lze považovat za důležité a  levné základní opat-
ření pro využití zimní vláhy, zapojení porostu plodiny 
a její podporu v konkurenci plevelů

-  zapojený porost si většinu plevelů udržuje sám pod 
prahem škodlivosti

Přímá mechanická opatření

Pro přímé mechanické zásahy je rovněž základní otázkou 
včasnost, tj. zejména pak u ekologických zemědělců při vlá-
čení porostů, které je nutno použít již na čerstvě vzešlé nebo 
ještě klíčící plevele (obvykle se používají speciální odpružené 
prutové brány), zřejmě by šly použít u určité zeleniny např. 
pružné švédské hrábě, u  hlouběji setých plodin s  většími 
semeny, případně u brambor je velmi vhodné kultivovat již 
před jejich vzcházením, tzv. naslepo

-  platí to i  při použití plečky a  následném okopávání 
nebo u oorávání brambor, případně i ručním pletí, kdy 
je vhodnější a snadnější plet malé rostliny

-  důležitým poznatkem, podporovaným i pozorováními 
z našich pokusů je, že po vypletí přerostlých plevelů je 
plodina omezována i  dodatečně po  řadu týdnů a  ně-
kdy až do sklizně neboť voda a hlavně živiny jsou vyčer-
pány a vytrhání plevelů je již příliš nepomůže vrátit

-  další možností je přesečení nebo opakované přeseká-
vání obrůstajících rostlin jetelovin, jetelotrav nebo i za-
kládaných vysetých luk a trávníků, které většinu pleve-
lů potlačí, podobně je možné využit mulčovačů nebo 
u trávníků kosení nebo různých sekaček

-  hlavně v zahradnictví se použivají různé způsoby mul-
čování, nebo-li nastýlání povrchu jak organickými hmo-
tami, jako listím, slámou, kůrou, tak případně zakrývání 
fóliemi a netkanými textiliemi, které však někdy dobře 
nepůsobí na vytrvalé plevele 

-  v užších řádcích nebo při zapojení porostu je leckdy po-
třeba i ruční okopávání různými typy motyk a pletí vytr-
háváním či vypichováním plevelů, objevují se i přístroje 
na vytrhávání vzrostlých plevelů a pod.

 Petr Šmahel, Zemědělský výzkum Troubsko

Dokončení v příštím čísle TH

* * *

Jak se vyvázat z dlouhodobých smluv na energie 

Blíží se konec roku a  mnozí dodavatelé zemního plynu 
se připravují na změnu cen pro rok 2013. Změna ceny je dle 
Energetického zákona brána jako změna Všeobecných ob-
chodních podmínek a  pokud zákazník nesouhlasí se změ-
nou, může od smlouvy na dodávku plynu odstoupit. 

Tato možnost je zajímavá především pro zákazníky, kteří 
uzavřeli víceleté smlouvy. Tyto smlouvy ve  většině případů 
garantují nižší (nejnižší) cenu, ale pouze proti monopolnímu 
dodavateli. Tím je u nás RWE a RWE má nejvyšší ceny. Proto 
tyto smlouvy zdaleka nejsou výhodné, spíše naopak. 

Jak odstoupit od těchto smluv? 
Dodavatel je povinen zveřejnit nový ceník nejpozději 

30 kalendářních dnů před začátkem jeho účinnosti. A to pí-
semným oznámením nebo zveřejněním na svých webových 
stránkách. V případě, že zákazník se změnou ceníku nesou-
hlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 
desátého dne před nabytím účinnosti změny ceníku. V opač-
ném případě se novelizovaný ceník stává závazným pro dal-
ší smluvní vztah. Tzn., že pokud se dodavatel chystá změnit 
cenu k 1. 1. 2013, musí novou cenu zveřejnit začátkem pro-
since a zákazník má pouhých 20 dnů na odstoupení. 

Je potřeba poslat dodavateli dopis s  jednoduchým tex-
tem např: 

Věc: Odstoupení od smlouvy o sdružených službách do-
dávky plynu a elektřiny. 

Z  důvodů nesouhlasu se změnou ceníku odstupuji od 
smlouvy na dodávku zemního plynu (elektřiny) u odběrné-
ho místa č………. EIC kod……. Zároveň tímto odvolávám 
plnou moc, kterou jsem Vám udělil ke všem úkonům směřu-
jícím k zajištění dodávek plynu (elektřiny). Ukončení požaduji 
k datu ……… (31. 3. 2013). Dále Vás žádám o písemnou ak-
ceptaci výpovědi. 

Termín ukončení stanovte tak, abyste měli alespoň 3 mě-
síce na sjednání nového dodavatele. 

Ing. Luděk Štarha 
Poradce pro energie 

* * *

Řidiči a chodci pozor!

     
Léto ukončilo své panování a na řadu přichází opět pod-

zim a s ním spojené změny počasí, teplot a také zkrácení dne. 
V  ranních hodinách komplikuje viditelnost pozdní rozední-
vání či mlhy a se změnou času krácení dne, kdy odpoledne 
kolem šestnácté hodiny bude šero.

Od podzimu do jara ztěžují řidičům i  chodcům pohyb 
na  silnici zhoršené klimatické podmínky. Déšť, mlha, popa-
dané listí, náledí či sníh jsou příčinou mnoha dopravních 
nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním 
podmínkám dostatečnou důležitost nebo si ještě neuvědo-
mili, že skončilo období teplého počasí a suchých silnic. Spo-
léhají i na to, že na kluzké nebo vlhké vozovce mají stejnou 
nebo nepatrně větší brzdnou dráhu jako na suché.  Tak čas-
to dochází k tomu, že řidič, který zpomalí nebo zastaví před 
přechodem pro chodce (aby dal chodci přednost) je ohrožen 
nebo sražen vozidlem jedoucím za ním. 

Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za sní-
žené viditelnosti jsou hůře vidět. V  letním období nosí více 
pestré oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné, ale v zim-
ních měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení je vět-
šinou tmavé. Řidiči vozidel, motocyklu nebo cyklisté mají po-
vinnosti svítit, chodci takovou povinnost nemají, i když jsou 
na silnicích nejzranitelnější, proto by měli více myslet na svoji 
bezpečnost a  mít např. refl exní doplňky (pásky na  bundě, 
tašce…), kterými na sebe při osvětlení upozorní, jelikož řidič 
může tmavou postavu zahlédnout až na poslední chvíli.

REFLEXNÍ DOPLŇKY BY PRO CHODCE I CYKLISTY

 MĚLY BÝT SAMOZŘEJMOSTÍ PO CELÝ ROK
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Chodci a cyklisté:

 Jste na silnicích nejzranitelnější. 
 Musíte o  to více myslet na  svoji bezpečnost a  zvýšit 

svoji viditelnost v silničním provozu. 
 „VIDĚT A BÝT VIDĚN“ je základní pravidlo bezpečnosti 

na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci platí dvoj-
násob.

 Využívejte refl exní a fl uorescenční materiály a kombi-
nujte je tak, abyste byli dobře vidět za světla i tmy.

NEVHODNÉ OBLEČENÍ CHODCŮ BÝVÁ ČASTO PŘÍČI-

NOU DOPRAVNÍCH NEHOD

Řidiči:

 Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často pří-
činou dopravních nehod (delší brzdná dráha, snížená 
adheze, nebezpečí smyku). 

 Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a  stavu 
vozovky. 

 Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rych-
lostní limity, při špatné viditelnosti, mokré, zasněžené 
nebo namrzlé vozovce zpomalte. 

 Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce 
na brzdu, ale vyšlápněte pedál spojky a opakovaně se-
šlapávejte brzdu. Nestrhávejte prudce volant. 

 Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky – 
lesem a přes mosty nebo nadjezdy, kde se námraza drží 
nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší dovolenou rychlost, 
ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi. 

nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK

Preventivně informační oddělení

       Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 104
„Skončilo léto a nastal podzimní čas. Listí žloutne, opadá-

vá a příroda se pomalu připravuje na zimu.“
Vítězové určeni losováním, kteří obdrží drobné upomín-

kové předměty:
- Helena Hloušková
- Marie Dvořáková
- Hilda Hanáková

Správné znění tajenky ze zpravodaje TH č. 105 se svým 
jménem a adresou bydliště zasílejte na adresu zpravodaj.th@
seznam.cz nebo formou sms na číslo: 606 073 646.

  (BK)

       Zdravý životní styl - včelí med a člověk

Med je příjemná potravina, která vyjasňuje 
mysl a prodlužuje život (Askepiades – starořecký lékař)

V medu nám příroda dala jeden ze svých nejlepších a nej-
vzácnějších darů (Zander)

Pravidelné denní užívání medu v malých dávkách upev-
ňuje naše zdraví a posiluje imunitu lidského organismu. Je to 
dobrá a výrazná prevence hodnotným přírodním produktem 
(výsledek lékařských výzkumů posledních desetiletí.

Co je med?

Med je hodnotná potravina přírodního charakteru, kte-
rá je vytvořena společenstvím včel ze sesbíraných sladkých 
šťáv rostlin – nektaru nebo medovice na živých částech rost-
lin (stromů) a kterou včely přetváření, kombinují a obohacují 
svými specifi ckými látkami, ukládají a nechávají zrát v plás-
tech. Různé druhy kvalitního medu jsou prakticky stejně 

hodnotné. Liší se barvou, chutí, vůní apod. ale vždy je to 
med – tj. hodnotná přírodní potravina a lidový lék. 

Med prospívá dětem, sportovcům, dospělým i starým li-
dem – nemocným i zdravým.

Druhy medu

Květový med je přírodní koncentrát nektaru z květů, rost-
lin, v převážné většině z rostlin léčivých. Je snadno stravitelný 
díky obsahu jednoduchých cukrů – glukózy a fruktózy. Obsa-
huje pylová zrna různých rostlin, které obohacují med o vý-
znamné přírodní látky s povzbuzujícími účinky. Květový med 
je velice ceněn v lidovém léčitelství.

Medovicové (lesní) medy jsou zpravidla tmavší, což způ-
sobují rostlinná barviva obsažená v míze dřevin. V porovná-
ní s  květovými medy obsahují více fruktózy a  dextrinů, ale 
hlavně větší množství minerálních látek a stopových prvků, 
prospívajících lidskému organismu. 

Smíšený med je směsí určitého podílu medů nektaro-
vých – květových a medů medovicových – lesních. Proto ob-
sahuje přírodní látky jak např. z  léčivých rostlin, tak i cenné 
minerální látky a stopové prvky z lesních medů. Smíšený med 
má výhody květového i medovicového medu. 

Pastový med je přírodní, zpravidla květový, popřípadě 
smíšený med specielně upravený do pastové konzistence 
řízenou krystalizací. Med je zpracován pouze mechanicky, 
bez přísad. Proto je to plnohodnotný přírodní včelí med, 
který si uchovává všechny cenné látky a v průběhu času se 

nábytkový element

velký hluk

„biograf“ jinak

knižní dílo

bochník chleba

pochutina z rajčat

vánoční hvězda

zapletená buchta

vánoční sladkosti

zdravá obilovina

rovný terén

sušenky

kdo má svátek 6.12.

druh koření

domácí zvíře

lidově „stolní tenis“

lenoch (na peci)

pomůcka osobní hygieny

Na (1. část +2. část) hvězdiček, (3. část) nanesou mnoho vajíček.
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již nemění – dále nekrystalizuje. Má světle bělavou až na-
žloutlou barvu a výbornou, lahodnou chuť. Snadno se roz-
tírá, ale neteče.

Krystalizace medu je přirozená vlastnost všech medů, 
jen doba krystalizace je u různých medů různá. 

Med jako lék - Příznivě ovlivňuje krevní oběh, vyživuje 
srdce atd. Pylová zrna v květových a smíšených medech jsou 
zdrojem vitamínů. Med je vzácně vyvážený přírodní produkt 
– je to velice cenná přírodní látka, která by neměla chybět 
v naší stravě. Med je čistý přírodní produkt a účinný tradiční 
lidový lék. Med odpovídá zdravé výživě a zvyšuje přirozenou 
odolnost lidského organismu.

Zdroj – čerpáno z internetu a odborné literatury.
(EŠ)

      Troubský hrnec

  Bábovka Rumina 

Přísady: 2 vejce, ¾ hrnku cukru krupice, ½ hrnku oleje, 
150 ml kysané smetany, 100 ml rumu, 2 hrnky polohrubé 
mouky, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 50g mletých 
ořechů, 1 lžíce kakaa. 

Postup: Vejce rozšleháme s  cukrem, postupně přidáme 
olej, kysanou smetanu, rum, ořechy, nakonec mouku smícha-
nou s práškem do pečiva a vanilkovým cukrem. Můžeme část 
těsta obarvit kakaem. Pečeme zhruba 45 – 50 min. na  160 
stupňů. 

 Divoké vepřové nudličky 

Přísady: 600g vepřové kýty, 1 cibule, 1 větší mrkev, ½ ce-
leru, 200ml červeného vína, 1 lžíce cukru, 4 bobkové listy, 6 
kuliček jalovce i nového koření, sůl, mletý pepř, máslo, olej 

Postup: Na  oleji osmažíme do zlatova na  plátky nakrá-
jenou cibuli, přisypeme cukr. Krátce opečeme a  přidáme 
na plátky nakrájenou mrkev a celer, dále bobkový list, jalo-
vec, nové koření. Nakonec vložíme osolené a opepřené maso, 
nakrájené na  nudličky. Maso opečeme a  podlijeme vínem. 
Dusíme do měkka, popřípadě podléváme vodou. Když je vše 
měkké, přidáme plátek másla na zjemnění a můžeme podá-
vat. 

Do nového roku 2013 přejeme všem jen ty nejlepší a nej-
chutnější jídla a pochutiny. 

 (HS)

 
      Jak se máte, sousede?

Na zahradě se mému známému usadil krtek. Přesněji ře-
čeno – pod zahradou se mu zabydlel krtek a rozhodl se, že si 
na  jeho pozemku vybuduje podzemní město, plné velkých 
obchodních center se spoustou vchodů dovnitř. Dobře, když 
hrabal krtince první dva dny, tak to ještě bylo docela milé. Dvě 
krtčí hromádky na zahradě – no Bóže – „je to milej krteček“ 
(už ho vidím: má modré kalhotky, v ruce malý rýček a jeho ka-

marádka je myška). Ale krtek známému za týden ukázal, jaký 
je dříč. Jakmile krtek vyhrabal asi 15 krtčích hromádek po za-
hradě a stále hodlal pokračovat, (spolehněte se, že hromádky 
nebyly na místě, kde je kompost nebo roste plevel. Největší 
krtince se tyčily na zeleném trávníku, mezi okrasnými květi-
nami, v záhonu mrkve a podobně) začal známý kout plány, 
jak se krtkovi pomstít. Dával lahve do země, aby krtka zvuk, 
který způsobí vítr, vyhnal. Koupil plašič na krtky – zaručeně 
nefunguje. Chtěl krtka vytopit, tak dobře zahradu ještě ne-
zalil. Koupil jed na krtky – který si chtěl po deseti dnech boje 
s krtkem sám vzít. Ale nic nezabralo. Ať vymýšlel, co vymýšlel, 
krtek stále ve své píli a odhodlání, mít co nejvíce krtinců, vedl. 
Dělal to mému známému naschvál! Můj známý kapituloval, 
vzdal to. „Ať si to tady rozryje, už tady chybí jen cedule: Tady 
je krtkovo!“ Ale světe, div se! Krtek se slitoval a opustil zahra-
du (asi už neměl kudy hrabat). Prohrabal se asi o dva pozem-
ky dál, k sousedovi, který si vysadil na podzim nový trávník.  
Tak hodně pevné nervy, sousede!

Přeji vám, ať nepotkáte žádného takto pracovitého krtka. 
Ať už je to krtek zahradní nebo krtek lidský, kterého bohužel 
stále přibývá. Ten lidský vám dokáže rozrýt dobrou náladu 
svým urýpaným a zlým chováním jedna dvě. Dokáže vám dě-
lat naschvály a vůbec ho nezajímá, že vám škodí! Ale věřím, 
že pokud byste mu rozryli jeho prostor a území, tak by se mu 
to nelíbilo. A tak NEBUĎME KRTKY!  Neboli, nečiňme druhým 
to, co bychom nechtěli, aby oni činili nám. Kdyby můj známý 
rozryl celou zahradu a rozcupoval krtkovi všechny chodbičky, 
věřím, že by krtek vzal tlapky na ramena, sbalil modré kalhot-
ky a rýček a fuk pryč.

      
Krásné Vánoce a hodně hodných a milých sousedů do no-

vého roku!!
 (HS)

Příjemné prožití svátků vánočních

a mnoho štěstí, zdraví, osobních

i pracovních úspěchů v roce 2013

Vám přeje

Obec Troubsko
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Každodenní zápas s tvrdou vodou stojí peníze
a jedná se o VAŠE PENÍZE, které Vám zbyte n  
prote ou mezi prsty. M žeme Vám nabídnout více
modelových ad kompaktních elektronicky ízených
zm k ova  vody pro domy, byty a firmy. 
Po ízením a instalací zm k ova e vody získáte
neúnavného pomocníka v boji s vodním kamenem
a ochráníte všechna za ízení p icházející s vodou
do kontaktu. 
    M kká voda = aktivní ochrana p ed vodním kamenem

Zdarma zm íme Vaši tvrdost vody a spole n  
vybereme nejvhodn jší model.

Dále nabízíme:
  -rozvod vody, kanalizace, topení a centrálních vysava
  -montáže a vým ny kotl , oh íva  a za izovacích 
   p edm t , montáž solárních kolektor
  - išt ní domovní kanalizace

 
 
 

Vás zve do dopolední 

miniškoli ky 
 

s aktivní angli tinou a pestrým výtvarným   
i hudebním programem 

 
Jste na mate ské dovolené a chcete mít chvilku asu také pro sebe? P itom 

Vašemu dítku dop át radosti malého kolektivu? 
P ijdte se seznámit s t mi, kdo se o Vaše d ti budou starat, s programem, 
který nabízíme a prost edím našeho mate ského centra s velkou zahradou. 

 
Kdy?  po tel.domluv  kdykoliv 
Kde?  Nár. odboje 54, Troubsko  
Pro koho? pro d ti od 1,5 let  
 

T šíme se na vás! 
 
 

d.mauleon@hotmail.com    
tel.:  602 442 485   
www.materskecentrumindian.cz 

 
 
 

 

d.mauleon@hotmail.com    
tel.:  602 442 485   
www.materskecentrumindian.cz 

Rodilí mluv í z anglického klubu ve St elicích  
zvou d ti a mládež 6-18 let na 

Soboty s Angli tinou 

Více na www.nemolfc.cz/akce/ 

WE  ARE  ON  TARGET  FOR  SOME  FUN! 
SO  WE  HOPE YOU  CAN  COME! 
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OFSETOVÁ TISKÁRNA

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

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

www.protissro.cz

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

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

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

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

      Inzerce


