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      Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,

skončilo nám všem období prázdnin a dovolených, snad 
se nám tedy podařilo načerpat energii ze spousty sluníčka, 
kterou budeme všichni potřebovat na  následující zbytek 
roku. Už nastal podzim a tak jsme se vrátili zpět ke svým po-
vinnostem. Pro děti to znamená, že opět začala škola. Přiví-
tali jsme naše malé prvňáčky, pro které to byl jistě význam-
ný den a  tak jsme jim ho chtěli ještě více umocnit, třeba 
i tím, že jsme dětem zahráli v našem rozhlase veselé písnič-
ky na jejich první cestu do školy. Na slavnostním zahájení, 
které se konalo v Katolickém domě, jsem nejen s paní ředi-
telkou p. Mgr. I. Kašparovou, ale s celým učitelským sborem 
velmi ráda přivítala celkem 18 malých prvňáčků. V krásně 
vyzdobeném sále děti dostaly nejen sladkosti, ale i krásné 
knihy, které jim budou navždy připomínat tento pro ně vý-
znamný den. Všem dětem jsem popřála, aby se jim ve škole 
dařilo, měly samé jedničky, naučily se spoustu nových věcí, 
našly nové kamarády, no prostě, aby se jim v té naší škole 
líbilo.

Z těchto důvodů obec zažádala již v březnu 2013 o do-
taci z  Regionálního operačního programu Jihovýchod 
na dostavbu dvou nových učeben. Výběrové řízení na zho-
tovitele stavby organizovala odborná fi rma, vítězem se 
stala brněnská fi rma Kvadros, s.r.o., která zahájila již 10. 
července stavební práce. Stavba byla ještě před výstavbou 
staticky posouzena, zda výstavba 2 učeben na stávající te-
rase je možná. Po odstranění stropu terasy se odhalil velmi 
závažný problém. Železné nosníky, které držely strop, byly 
skoro celé zkorodované, takže strop nad kotelnou se již pro-
věšoval. Nechci domýšlet, co všechno se mohlo stát. Nyní 
je stavba dokončena a teď řešíme vnitřní vybavení učeben, 
aby děti měly tyto učebny již co nejdříve k dispozici. Až v říj-
nu se dozvíme, jestli jsme dotaci obdrželi. 

Doufám, že spolu prožijeme ještě kousek babího léta, 
ale protože čas velmi kvapí, tak se už můžeme pomalu tě-
šit na vánoce. Tento rok již potřetí chystáme znovu vánoční 
jarmark, a proto žádám všechny šikovné ženy i muže, pod-
pořte tento jarmark opět svou účastí.  Velká účast ukazuje, 
že je o tuto akci velký zájem. Ať se v obci ukáže každý, kdo 
něco umí a chce to předvést. Osobně se velmi těším. 

S přáním krásného podzimu vás zdraví

Irena Kynclová 
Starostka obce Troubsko

      Obecní úřad informuje

Aktuální situace k budování splaškové kanalizace

Dosud bylo provedeno: 
-  Splašková kanalizace v ulici Luční od napojení na stávající 

stoku až po šachtu Š86 v křižovatce s ulicí Ostopovickou 
včetně vysazení odboček – stoka AB3

-  Vodovod v  ulici Luční včetně napojení na  stávající řad 
a přeložky stávajícího řadu – vodovod V1

-  Dešťová kanalizace v  ulici Luční, všechny monolitic-
ké šachty, úsek litinového potrubí nad plynovodem až 
po šachtu ŠD7 – stoka D

-  Splašková kanalizace v ulici Sadová od napojení na stáva-
jící stoku až po šachtu Š3 – stoka AB 1
Předpoklad do konce roku 2013:

-  Dokončení stoky D, provedení odboček z vodovodu, do-
končení stoky AB 1 po ulici Ostopovickou (Š11), provede-
ní stok AB1-1, AB1-2, AB1-3 (ulice Sadová, Letní, Jarní)

 p. Meluzín, IMOS a.s. Brno

Šmoulí olympiáda

Na zakončení prázdnin pořádala obec Troubsko pro děti 
„Šmoulí olympiádu“. Akce se konala v  areálu fotbalového 
hřiště a okolí. Celkem se zúčastnilo 170 dětí, z toho nejmlad-
ším účastníkům byly 2 roky a nejstarším 11 let. Celkem bylo 
10 stanovišť, kde si děti mohli u šmoulů zasoutěžit. Za svoji 
obratnost dostaly body, které si potom u „taťky šmouly“ vy-
měnily za  dukáty. V  jarmarku si mohly potom vybrat různé 
sladkosti a  drobné dárky, na  všechny se dostalo. Největším 
tahákem jako každým rokem bylo lanové centrum. Dráha  
lanovky byla přes celé fotbalové hřiště. Prověřila statečnost 
a  velkou odvahu našich dětí. Bylo radost je  pozorovat jak 
jsou na sebe hrdé, že to zvládly. Jako doprovodná akce bylo 
zapůjčení šmoulího skákacího hradu, kde si děti mohly zado-
vádět. Krásným překvapením byl seskok „Gargamela“ v  po-
dáním Oldy Zbírala se svými kolegy – parašutisty z místního 
letiště v Tuřanech.  

Chci opravdu moc poděkovat všem svým spolupracovní-
kům a dobrovolníkům, kteří obětují svůj volný čas a najdou 
tu odvahu obléct kostým a věnují se dětem. Bez těchto obě-
tavých lidí se takováto akce nemůže vůbec uskutečnit. Jsem 
ráda, že jich pár okolo sebe mám. Odměnou nám všem jsou 
rozzářené oči dětí a to je za všechny peníze.

Účinkující šmoulové na jednotlivých stanovištích :
1/  Šmoulinka -  Gábina Říhová, Veronika Říhová
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2/  Nešika - Nikola Blahová, Michal Kristek
3/  Mlsoun - Oldik Zbíral, Honza Haiser, Magda Vališová
4/  Kutil - Iva Balusová, Veronika Balusová, Petra Kavalcová
5/  Farmář - Iva Pernicová, Pavla Bartoňková
6/   Koumák - Karolina Hrušáková, Kristýna Hrušáková
7/   Šikula- Hanča Prokopová, Vendula Jedličková
8/   Šprýmař - Milan Svěrák, Lenka Svěráková  
9/    Čiloun - Karel Bartoň, Pavel Ondruš, Markéta Trávníčková, 

Vlasta Prokopová, Karel Prokop, Petr Balus
10/  Silák - Lenka Hájková, Markéta Janáčková

Výměna dukátů  -  taťka Šmoula - Petr a Renata Blahovi
Start: Dáša Rejdová, Helča Sedláčková
Jarmark: Helča Benešová, Iva Fretzerová
Zdravotnický dozor:  Petra Otoupalíková
Děda šmoula: Laďa Kyncl

Díky všem. 
 Irena Kynclová - starostka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Předčasné volby do  Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční dle rozhodnutí prezidenta re-
publiky ve dnech 25. a 26. 10. 2013.

Volby se na  území České  republiky konají ve  dvou 

dnech:

§  v pátek probíhá hlasování od 14.00 hod. do 22.00 hod.

§  v sobotu probíhá hlasování od 8.00 hodin do 14.00 ho-
din

Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let.

Oprávnění voliči pro volby do Parlamentu jsou zapsáni 
do stálého seznamu voličů. Stálý seznam voličů je veden 
obecním úřadem pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni 
k trvalému pobytu. Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsá-
ni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění 
údajů nebo provedení opravy. 

Volební místnost

Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informová-
ni oznámením starostky obce nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb. Je-li na  území obce zřízeno více volebních okrsků, 
uvede starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých 
volebních okrsků. V  oznámení jsou uvedeny adresy voleb-
ních místností. Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní 
na webových stránkách přehled o telefonním spojení do kaž-
dé volební místnosti ve svém správním obvodu.

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěše-
ny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále 
prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání 
kandidátů; pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením 
voleb, při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným 
pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace 
o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uve-
dením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý 
volební okrsek rovněž vybavena zákonem č.  247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dopl-
nění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
který musí být voličům na  jejich žádost zapůjčen k nahléd-
nutí.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po  příchodu do volební místnosti prokáže okrsko-
vé volební komisi svou totožnost a  státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem České repub-
liky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, 

nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič 
měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s  voličským 
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové voleb-
ní komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštní-

ho seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním 

okrsku na  území České republiky, popřípadě zvláštním 

volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo 

konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního sezna-
mu voličů obdrží volič od  okrskové volební komise prázd-
nou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného 
obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu měst-
ského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s volič-
ským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební 
kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politic-

Starostka se Šmoulinkou

Účinkující se svým hradem
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kou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím 
lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž 
politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech 
volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. 
Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice 
nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůsta-
ne v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem 
k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úpl-
nou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak 
nemusí obsahovat všechna čísla.

Na  hlasovacím lístku těch politických stran, politických 
hnutí a koalic, u kterých bylo při registrace rozhodnuto o škrt-
nutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, 
původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Hlasovací obdrží voliči nejpozději 1 den přede dnem vo-

leb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, ane-
bo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební ko-
misi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku

Po  obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích líst-
ků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, 

nebude mu hlasování umožněno.

V  prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič 
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické 
strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlaso-
vat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, 
politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlaso-
vacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koali-
ce zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů 

uvedených na  témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 

z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovací-
ho lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo ko-
alice se počítají i  takové hlasovací lístky, na nichž jsou jmé-
na kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým 
úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na  hlasovacím lístku 
přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hla-
sovací lístek ve  prospěch politické strany, politického hnutí 
nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na  pře-
depsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Po-
škození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho 
platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voli-
če je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

 
Způsob hlasování

Po  opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič úřední obálku s  hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.

 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-

né. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 
tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací 
lístek za  něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) 
důvodů obecní úřad a  ve  dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V  takovém případě okrs-
ková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voliči, kteří mají z výše uvedených důvodů zájem o pře-
nosnou volební schránku se mohou telefonicky nahlásit 
na obecním úřadě 547227054.

Voličský průkaz

Při volbách do  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vy-
hlášení voleb, tj. od 28. 8. 2013.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede 

dnem voleb, tj. od 10. 10. 2013, předá osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s  ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voli-
či zašle na jím uvedenou adresu.

Možnosti podání žádosti:
-  v případě LISTINNÉHO podání žádosti (doručené nej-

později 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. 10. 2013) 
je třeba, aby podpis voliče žadatele byl opatřen jeho 
úředně ověřeným podpisem. Podle ust. § 8 odst. 2 
písm f ) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je 
tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnos-
ti hradit správní poplatek

-  v případě ELEKTRONICKÉHO podání žádosti (doručené 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do18. 10. 2013) 
musí být žádost podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem voliče

-  žádost lze podat též v elektronické podobě prostřed-
nictvím DATOVÉ SCHRÁNKY (doručena musí být nej-
později 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. 10. 2013)

-  OSOBNĚ na  obecním úřadě lze žádost podat nej-

později 2 dny před dnem voleb (tj. 23. 10. 2013).

 (OÚ)

Obec ve světě veřejných zakázek

Ani naší obci se nevyhnula aplikace zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. I když dosud byla většina veřejných 
zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“), přesto je nutné 
respektovat některá ustanovení uvedeného zákona. Pro 
proces VZMR platí pro obec Pravidla č. P2/2012 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „Pravidla“).  Tato 
Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách obce, stejně 
tak jako odkaz na profi l zadavatele, kde jsou veřejné zakázky 
a související dokumenty průběžně zveřejňovány. 

Ve  zpravodaji budeme čtenáře postupně informovat 
o  významných veřejných zakázkách a  v  tomto čísle se 
zaměříme na  nákup nového traktoru. Hlavním důvodem 
vyhlášení VZMR byla skutečnost, že stávající traktor pomalu 
dosluhuje a stále větší množství peněz je investováno hlavně 
do jeho oprav.

Obec Troubsko (dále jen „zadavatel“) vyhlásila 19. 7.2013 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle § 6 a § 

18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

č. 3/2013 s názvem „Nákup traktoru“. Předmětem VZMR 
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byla dodávka traktoru včetně příslušenství a  tím bylo 
rozmetadlo a  radlice, parametry traktoru a  příslušenství 
byly specifi kovány v zadávací dokumentaci. Předpokládaná 
hodnota VZMR byla určena částkou 770.000 Kč bez DPH. 
Konec soutěžní lhůty byl stanoven na  29. 7. 2013 do 12 
hodin. 

Na  zá kladě Pravidel vyzval zadavatel tři dodavatele 
k  předložení cenové nabídky. Zadavatel současně uveřejnil 
na  profi lu zadavatele dokumenty Výzva k  podání nabídky 
a  Zadávací dokumentace. Do konce soutěžní lhůty obdržel 
zadavatel osm nabídek. Hodnocení nabídek probíhalo 
v období od 5.8.2013 do 12.8.2013.  Na jednání rady obce dne 
12.8.2013 rada projednala a  schválila Protokol o  posouzení 
a hodnocení nabídek. Způsob hodnocení nabídek a důvody 
vyřazení nabídek jsou uvedeny ve  zmíněném Protokolu, 
který je založen v  dokumentaci k  VZMR. Rada schválila, že 
na  základě hodnocení nabídek je nejvýhodnější nabídkou 
nabídka společnosti HITL, s.r.o., Dobelice 57, PSČ 672 01 a dále 
rada souhlasila, aby Kupní smlouva na  nákup traktoru byla 
podepsána s  vítězným uchazečem. Na  základě rozhodnutí 
rady obce podepsala starostka obce dne 12.8.2013 
Rozhodnutí o  výběru nejhodnější nabídky, následně byl 
dokument zveřejněn na  profi lu zadavatele a  zaslán všem 
uchazečům prostřednictvím datové schránky.

Dne 21.8.2013 podepsal zadavatel s vítězným uchazečem 
Kupní smlouvu na dodávku 1 kusu traktoru John Deere s radlicí 
a rozmetadlem. Traktor byl v září 2013 dodán a nového člena 
vozového parku si můžete prohlédnout na fotografi i.

 (BK)

   Zprávy ze Základní a mateřské školy

Začátek roku v Mateřské škole

Děti i  rodiče jsme v naší školce přivítali v pondělí 2. září. 
V  posledním srpnovém týdnu jsme si dali velmi záležet 
na  tom, aby prostředí školky působilo příjemně a  čistě. Vy-
bourala se příčka ve vstupní hale, vymalovalo se na hezkou 
žlutou barvu a šatny se vybavily barevnými košíčky, které vše 
krásně rozzářily. Děti jsou velmi šikovné. I když spadlo pár sl-
ziček, odloučení od maminky a tatínka zvládly výborně! Začá-
tek roku máme úspěšně za sebou a teď už nás čeká školní rok, 
plný poznání, her, zkušeností a radosti.

Ráda bych vás informovala, že 1. října proběhla v MŠ bese-
da s paní psycholožkou Mgr. Bínovou z pedagogicko-psycho-
logické poradny. Hlavním tématem byla školní zralost – tedy 
jak by mělo být dítě připravené na 1. třídu ZŠ. Paní magistra 
zodpověděla i další zajímavé otázky a beseda byla přínosem 
nejen pro zúčastněné rodiče.

V  měsíci říjnu plánujeme v  prostorách mateřské školy 
BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ. Dovoluji si vás na tuto akci po-
zvat a  budeme moc rádi, když se burza stane v  naší školce 
a celé obci tradicí.

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ V MŠ TROUBSKO

Pátek 18. října, 16:00 – 18:00: příjem zboží
Sobota 19. října, 8:00 – 12:00: prodej zboží, 12:00 – 14:00: 
výdej peněz a neprodaných věcí                                                                              

Přijímáme:
čisté zimní oblečení, hračky, obuv, zimní sportovní po-
třeby (lyže, sáňky, brusle atd.), kočárky a jiné potřeby pro 
děti
počet kusů je omezen na 30 ks na 1 prodávajícího

Nepřijímáme:
poškozené či znečištěné zboží

Informace pro prodávající: formuláře s pokyny a osobním 
číslem jsou k vyzvednutí v MŠ Troubsko v pracovních dnech 
od 9 hod. do 16 hod.. Poplatek na burze činí 10% z výnosu 
a bude použit na náklady spojené s touto akcí.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, obraťte se na kontakty: skol-
katroubsko@seznam.cz nebo mobil 607107896 (vedoucí uči-
telka MŠ). 

Všem dětem a rodičům přeji úspěšný školní rok 2013/2014.
 Jarmila Kadlecová
 vedoucí učitelka MŠ Troubsko

Září v Základní škole

Letní prázdniny uběhly jako voda a školní rok je již v pl-
ném proudu. V letošním létě ale budova školy neodpočívala. 
Přímo před očima nám zde vyrostly dvě nové třídy. V prvním 
patře bude multifunkčně relaxační učebna. Ta bude určena 
především pro výuku jazyků, výchov, a  jak z  názvu patrno, 
také k relaxaci dětí. Nově jsme se zapojili do kampaně „Celé 
Česko čte dětem“ a právě čtenářské skupinky tam najdou pří-
jemné zázemí.  Počítáme s  využitím učebny nejen při výuce, 
ale i o přestávkách a v odpoledních hodinách. V prvním patře 
školy bude multimediální učebna. Bude vybavena výpočet-
ní technikou i  interaktivní tabulí. Zde bude probíhat nejen 
výuka informatiky, ale i přírodovědy, vlastivědy, matematiky 
a  jazyků. Anglický jazyk letos nově nabízíme již od prvního 
ročníku.

Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v budově Katolic-
kého domu. Společně se zástupci obce zastoupené starost-
kou Irenou Kynclovou jsme přivítali osmnáct prvňáčků. V na-
šem pohádkovém hradě si společně zasoutěžili a  odcházeli 
s náručí plnou dárků.

Obdobně jako v  loňském roce nabízíme i  letos našim 
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školákům širokou škálu kroužků, jako například anglický 
a německý jazyk, hru na klavír a fl étnu, dramatický a výtvar-
ný kroužek, kroužek vaření, fotografování a  práce s  počíta-
čem. Neopomíjíme ani sport. Pro chlapce nabízíme fl orbal, 
pro dívky street dance a společně se mohou sejít v bojových 
sportech a sebeobraně.

Rádi bychom dětem i rodičům zpříjemnili podzimní dny 
i  podvečery zajímavým programem. Pokud bude příznivé 
počasí, setkají se společně děti za školy se ,,školčátky“, i jejich 
rodiče na hudebním odpoledni na zahradě MŠ. Dále připra-
vujeme drakiádu, uspávání broučků s  dílnami a  lampiono-
vým průvodem i oblíbené sobotní výlety. 

Začátkem září byly spuštěny nové webové stránky školy. 
Stránky jsou nyní přehlednější a zájemci tu najdou všechny 
potřebné informace týkající se školy a školky. Obsah stránek 
je pravidelně aktualizován, zejména fotogalerie. Žáci si zde 
mohou vkládat svoje příspěvky, nechybí ani schránka dů-
věry.

Mgr. Ivana Kašparová
 ředitelka MŠ a ZŠ Troubsko

      Co se v obci událo

Šmoulí olympiáda (31. srpna)

Tak na  potřetí se to konečně povedlo, a  stálo to za  to. 
Šmoulí olympiáda se konala poslední srpnové odpoledne, 
přičemž původně měla zahájit prázdniny. Avšak pro trva-
lý déšť na konci června se přesunula na jejich konec. I když 

černé mraky vypadaly hrozivě a dokonce spadlo i pár kapek, 
počasí se přece jen umoudřilo a sluníčko pěkně hřálo.

Již před druhou hodinou odpolední se začala tvořit fronta 
u  zápisu. Na  170 dětí od 2 do 12 let soutěžilo v  deseti dis-
ciplínách. Trasa byla tentokrát pro nejmenší závodníky dosti 
náročná, ale s  pomocí maminek, tatínků, dědečků a  babi-
ček ji zvládli všichni. Po  splnění všech úkolů si děti vysou-
těžené body vyměnily za Šmoulí penízky a za ty si nakoupi-
ly ve  Šmoulím stánku různé hračky. A  nechyběl ani Šmoulí 
skákací hrad. Všechny děti dokázaly, jak jsou šikovné, zručné 
a statečné. Šmoulí odpoledne zpestřil také perfektní seskok 
tří parašutistů. 

Byla to krásná tečka za letošními prázdninami. Nezbývá, 
než se těšit na začátek těch příštích. Jaké překvapení si pro 
nás pořadatelé vymyslí?

Velké poděkování patří všem „Šmoulům“ a  také obci 
a  sponzorům. Odměnou jim byly nadšené děti a  spokojení 
rodiče. 

Jarka Bartoňková

Zahájení školního roku
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KULTURNÍ OKÉNKO

Tentokrát zavzpomínáme na zvlášť milého hosta, zpěváka 
Václava Neckáře. Je to neuvěřitelné, ale brzy oslaví své 70 
narozeniny. Narodil se 23. října 1943 v Praze.

Václav Neckář pochází z  umělecké rodiny, již od mládí 
vystupoval v dětských operních rolích v  inscenacích Státní-
ho divadla Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem. Po maturitě 
v roce 1962 se stal elévem Divadla pracujících v Mostě, roku 
1964 byl angažován do plzeňského písničkového divadla 
Alfa. V té době začal nahrávat pro Československý rozhlas (Až 
louky rozkvetou, Jen tak).

Později byl přijat za  člena divadla Rokoko, kde účinkoval 
ve  hrách Čekání na  slávu, Konvenční vražda nebo Filosofská 
historie, většinou spolu s  Martou Kubišovou a  Helenou Von-
dráčkovou se kterými v  roce 1968 založili pěveckou skupinu 
Golden Kids (Zlatá kůzlata). V  roce 1970 trio ukončilo svou 
činnost, protože Marta Kubišová měla zákaz vystupování.
Od roku 1971 Václav Neckář účinkoval s vlastní skupinou Bacily, 
jejímž vedoucím byl zpočátku Ota Petřina a od roku 1974 Jan 
Neckář (bratr Václava Neckáře). V listopadu 2002 postihla Václa-
va Neckáře mozková mrtvice, která měla za následek výpadky 
řeči. Po dlouhé rehabilitaci se opět vrátil na koncertní pódia.

Václav Neckář a jeho Bacily

Na tento koncert se všichni v Troubsku mimořádně těšili. 
Uskutečnil se v dubnu 2006. Byli jsme moc zvědaví na tuto 
pěveckou legendu, zvláště po  jeho mozkové příhodě, kdy 
teprve začínal pomalu vystupovat.

Samotná příprava koncertu byla malým hororem. Posklá-
dat velké množství aparatury na  jeviště Katolického domu, 
o rozměrech 6 x 9 m, byl malý zázrak. Desítky metrů kabeláže, 
refl ektory, mikrofony, repro-bedny a  další efekty bylo třeba 
sladit, proto se začátek koncertu protáhl téměř o hodinu.

Kapela dorazila dvě hodiny před akcí a probíhala zkouška. 
Vašek přijel i se svým synem, který mu dělal osobní ochranu 
a hlídal mu texty písní, které se promítají na TV monitoru, kte-
rý je umístěn před zpěvákem.

Samotný koncert byl naprosto profesionálně provede-
ný. Vašek zpíval tak, jak ho známe z mladších let. Jeden hit 
za  druhým, ale zpíval i  nové písně. Mezi písničkami hrála 

rocková kapela Bacily s legendárním Otou Peřinou a Honzou 
Neckářem.

Následovala autogramiáda v sále pod jevištěm a společné 
focení. Vašek byl v sedmém nebi, nesmírně nadšený z atmo-
sféry v sále, kterou utvořilo více jak 250 diváků. V šatně větši-
nou seděl sám u stolu, kapela se s ním málo bavila. To proto, 
že si o vše, co chce, musí říci, aby si neustále bystřil paměť.

Nás pořadatele si velmi oblíbil. Byli jsme mu k ruce a za-
řizovali vše, co potřeboval. Nesmírně šťastný byl, že měl svůj 
samostatný záchod, aby se nemusel motat mezi diváky a osa-
zenstvem v šenku.

Dostal krásný obraz se svým portrétem od Pavla Vašulína, 
neustále se na něj díval a děkoval. Než se všechno uklidilo, 
odvezlo a kapela odešla do svých aut, už byla skoro půlnoc.
Co ještě dodat? jako herec se Vašek proslavil především rolí 
mladého eléva ve  fi lmu Jiřího Menzla Ostře sledované vla-
ky, na  motivy stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Hrál 
i hlavní role ve fi lmech Skřivánci na niti a Šíleně smutná prin-
cezna.

Pavel Doležal a spol.

Příště: Setkání s MORAVANKOU a Jožkou Černým.

  Nové knihy v naší knihovně

Krásná literatura

Jonasson, Jonas Stoletý stařík
Moyesová, Jojo Než jsem tě poznala
Moloy, A. J.  Jmenuji se X
O´Brien, Kevin Údolí slz
Fieldingová, Joy Potok stínů
Moorová, Marg. De Virtuos
Nesbø, Jo Švábi
Prošková, Denisa Od Babinského po Kamínka
Boučková, Tereza Šíleně smutné povídky
Sequens, Jiří Hříšní lidé města brněnského
Harden, Blaine Útěk z tábora 14
Grisham, John Podfuk
Young, Paul WM Křižovatky

Naučná literatura

 Velká encyklopedie vědy
Biallowons, Simon František
Fedorovski, Vladimír Carevny Velké Rusi
Barová, Renata Bylinková lékárna
Volkovi, R. a Fr. Vaříme s bylinkami
Bohne, Burkhard Bylinky do kuchyně
Fischer, Heide Bylinky pro ženy

Knihy pro mládež

Urban, Jiří Deník malé blondýnky 1
Urban, Jiří Deník malé blondýnky 2
Miler, Zdeněk Jak krtek uzdravil myšku
Kinney, Jeff  Deník malého poseroutky 7
Collinsová, Suzanne Hunger Games, Aréna smrti

Knihy zakoupené v měsíci červenci, srpnu a září 2013

Pavel Veleba, knihovník
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      Plánované akce

Plesová sezóna 2014

Národopisný soubor Podskalák zve na plesy v těchto ter-
mínech:

25. ledna - Společenský ples
22. února -  Krojovaný ples

      Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci říjen 

a listopad těmto spoluobčanům:

70 let

Paní Markéta Zbíralová, ulice Vyšehrad, ing. František Put-
na, ulice Nár. Odboje.

71 let

Paní Marcela Dufková, ulice U  rybníka, paní Zdenka Na-
vrátilová, ulice Veselka, pan Karel Horáček, ulice Školní.

72 let

Paní Zdenka Doležalová, ulice Školní, paní Anna Pacnero-
vá, ulice Nár. Odboje, pan František Nováček, ulice Pod vino-
hrady, paní Eva Bučková, ulice U lednice, paní Marie Koláčko-
vá, ulice U lednice.

73 let

Pan Arnošt Růžička, ulice Nár. Odboje, paní Miroslava Svět-
líková, ulice Nár. Odboje, pan Hynek Pavelec, ulice Vyšehrad.

74 let

Paní Eva Šustrová, ulice Nová, pan Rudolf Solařík, ulice 
Nár. Odboje.

75 let

Pan Luboš Rejda, ulice Pod vinohrady, paní Ludmila Pac-
nerová, ulice Zámecká.

76 let

Paní Blažena Vozdecká, ulice Pod vinohrady, paní Věra 
Pacnerová, ulice Zahradní, 

pan Miroslav Kasáček, ulice Nár. Odboje, pan Miloš Svět-
lík, ulice Nár. Odboje.

78 let

Paní Libuše Hanušová, ulice Jihlavská.

79 let

Paní Emílie Chaloupková, ulice U  rybníka, paní Ludmila 
Wienhöferová, ulice Nár. Odboje.

80 let

Paní Jiřina Kroupová, ulice Pod vinohrady, ing. Miloš Kříž, 
CSc., ulice Hodakova.

81 let

Pan Antonín Vojta, ulice U dráhy.

82 let

Paní Marie Roupcová, ulice Školní, pan Josef Des, ulice 
U rybníka, pan Stanislav Kamenický, ulice Nár. Odboje.

84 let

Pan Břetislav Lukášek, ulice Zámecká, paní Marie Hladká, 
ulice Munkova.

85 let

Paní Vlasta Koukalová, ulice Pod vinohrady, paní Vlastimi-

la Vrtěnová, ulice U rybníka.

88 let

Paní Milada Kráčmarová, ulice Nár. Odboje.

89 let

Paní Marie Melounová, ulice Nár. Odboje.

91 let

Paní Růžena Doležalová, ulice Nár. Odboje.

92 let

Paní Božena Michnová, ulice U rybníka.

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let 

života.

 Matrika  OÚ, L. Chaloupková

      Sportovní informace

  Tělocvičná jednota SOKOL Troubsko ČESKÁ 

OBEC SOKOLSKÁ

ROZPIS CVIČENÍ od září 2013

DEN ČAS CVIČENÍ CVIČITEL

Pondělí 20.00 – 21.00
Pilates

ženy s. Končická

Úterý
17.00 – 18.00 Senioři s. Horáčková

18.00 – 19.00 Florbal b. Beneš

Středa 20.00 – 21.00
Kondiční cvičení

ženy s. Končická

Pátek 20.00 – 22.00 Volejbal s. Svěráková

Sobota 18.00 – 20.00 Florbal b. Beneš

Neděle

17.00-18.00 Veselé cvičení

děti (4–10 let) s. Končická

18.00 – 19.30 Badminton s. Jelínková

Dle pravidel ČOS jsou uvedená cvičení pořádána pro členy 

ČOS. Pokud máte zájem o cvičení, přihlaste se prosím u cvičitele.
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Futsal SK Veselka

Zápasy na hřišti SK Veselka:
Sobota 5. 10. – v 9 hod. SK Veselka/Jablíčko, v 11 hod. SK 

Veselka/Pitchpunti, v 13 hod. Veselka/Tetčice.
Neděle 13. 10. – v 9 hod. SK Veselka/Bratčice, v 12 hod. SK 

Veselka/Nebovidy
Neděle 20. 10. – v 9 hod. SK Veselka/Silůvky, v 12 hod. SK 

Veselka/ Budkovice

      Historická ohlédnutí

    BOHU KE  CTI - BLIŽNÍMU KU POMOCI

- dokončení

ROK 1924

Členové dobrovolných hasičů vykonávají poctivě veškeré 
úkoly, zvláště dobrou službu vykonávali hlídkováním v době 
žní. 28. října se sešli v hasičce, kde činní členové vykonali slav-
nostní slib, že budou veškeré hasičské povinnosti plnit přes-
ně podle stanov a  spolkových řádů. Večer se pak zúčastnili 
oslav u pomníku padlých, kde promluvil kapitán českých legií 
– František Svoboda, který bydlel u kostela č. 241.

Na závěr roku byla vypracována zpráva pro župní výbor, 
která pro nás uvádí zajímavá čísla. Počet činných členů bylo 
30. Počet přispívajících členů 23. 

Sbor měl člověka, který se staral o vzdělávání členů. Hasiči 
vlastnili stříkačku z  roku 1905, čtyřkolovou, kterou zhotovi-
la fi rma Hiler z Brna. Za dobu své existence pomáhali v obci 
při deseti požárech a dvou povodních. (16. května 1911 a 6. 
června 1912. Kromě toho 13x pomáhali i  v  sousedních ob-
cích. Sbor se také zúčastnil různých poplachových cvičení, 
hasičských slavností v okolních obcích, jednoho okrskového 
cvičení dokonce v Praze (v roce 1923).

V roce 1924 má obec 201 domovních čísel a 1115 obyvatel.

Zajímavosti a fakta z let 1925 – 1927

Novoroční sbírka pro sbor: 1132 Kčs, výtěžek z plesu 856 
Kčs.

3. 2. 1925 byla pořízena lékárnička s obvazy a léky.
Byl ustaven VII. Okrsek sborový, do kterého byly zařazeny 

obce: Troubsko, Lískovec, Bosonohy, Ostopovice a Popůvky.
19. dubna 1925 sehráli hasiči divadelní představení s ná-

zvem „Pro čest hasičstva“, které bylo pro úspěch opakováno. 
Výtěžek byl určen na  nákup materiálu pro ušití pracovních 
obleků.

Je projednáván návrh br. Suchého, aby byly v obci zřízeny 
vodní nádrže. Obec je tomu příznivě nakloněna.

K  20. výročí trvání hasičského sboru (1905) bylo nále-
žitě vzpomenuto. V  sobotu 29. srpna 1925 se konala slav-
nost u pomníku na padlých, v neděli pak byla sloužena mše 
za zemřelé členy, které se zúčastnili všichni členové v krojích. 
Odpoledne bylo provedeno poplachové cvičení, slavnost-

ní průvod na letní cvičiště Tělovýchovné jednoty Sokol, kde 
po  předání diplomů se slavnostním prosloven byla taneční 
zábava.

Po uspořádání dobrovolné sbírky byla zakoupena moto-
rová stříkačka od fi rmy Hrček a  Neugebauer v  Králově Poli. 
14. 11. 1926 byla provedena zkouška, docíleno bylo 41 metrů 
dostřiku.

V roce 1927 se hasičský sbor představil s novou stříkačkou 
na  cvičení v  Lískovci a  Ostopovicích a  na  veřejném cvičení 
pro obyvatele obce. Nová stříkačka pracovala třemi proudy 
bez poruch při požáru na Veselce v  domě pana Seitla a  při 
požáru na velkostatku.

Byly zakoupeny nové hadice, kterých bylo velmi potřeba. 
Sbor provádí sbírky, navíc pořádá čajový večírek a v listopadu 
1927 také hody se stárky v místní sokolovně.

Od roku 1928 do II. světové války

Dobrovolní hasiči v  Troubsku pracovali a  vyvíjeli svou 
činnost tak, jako dříve. Některé roky byly na činnost bohaté, 
jiné chudobnější, ale i v těch byly plněny základní povinnos-
ti a byla projevována a plněna snaha naplňovat heslo „Bohu 
ke cti, bližnímu ku pomoci“. Členové pomáhali při požárech 
nejen v obci, ale i v blízkém okolí. Zajišťovali požární hlídky 
nejen o  žních, ale také při divadelních představeních, i  při 
promítání kina. Starali se o svou hasičskou techniku, během 
roku cvičili a tak se stále zdokonalovali. Byli aktivní i na poli 
kulturním, pořádali různé zábavy, jako Martinské hody, kaž-
doročně pořádali plesy, často vinobraní, atd. Kromě zábav 
pořádali různé přednášky, a také hráli divadelní hry, např. r. 
1937 hru „Podvodnice z lásky“. Téhož roku byl založen ženský 
samaritní odbor, do něhož se přihlásilo devět žen.

Přehled funkcionářů hasičského sboru mezi dvěma svě-
tovými válkami

Starosta Doležal Jan, č. 25 1919
 Čech Jan, říd. učitel 1921
 Čech Jan, říd. učitel 1925
 Meloun Frant. č. 27 1926
 Bartoněk Vilém 1936
 Bartoněk Vilém 1936

Místostarosta Kroupa Josef, č. 19 1919

Náčelník Bartoněk Vilém, č. 54 1919
 Meloun Frant. č. 27 1921
 Meloun Frant. č. 27 1925
 Bartoněk Vilém, č. 54 1926
 Vykoukal František 1936
 Vykoukal František 1938

Jednatel Doležal František, 32 1919
 Bartoněk Josef,  č. 59 1921
 Burian Josef 1925
 Burian Josef 1926
 Dalajka Antonín 1936

ROK 1939

V tomto roce se změnil název Sboru dobrovolných hasičů 
na „Hasičskou jednotu“.

Ve volbách 24. 12. 1939 byl opět potvrzen starostou sboru 
Bartoněk Vilém a jednatel   Dalajka Antonín. 
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Bylo také voleno velitelství jednoty: 
Velitelem byl zvolen Koláček Josef zástupci velitele: Krou-

pa Tomáš a Bartoněk Stanislav, vedoucí žen: Dalajková Julie.

Období let 1940 – 1945 

Od roku 1939 byla Československá republika obsazena 
Němci a  vyhlášen Protektorát Čechy a  Morava. Německými 
úřady byla zakázaná jakákoliv veřejná činnost.

 V roce 1941 byla zakoupena nová moderní automobilová 
stříkačka – typ TATRA 17. Z nařízení německého velitele byl 
náš sbor zařazen do pohotovostního družstva pro ochranu 
Brna. Výcvik s  novými povely podle německých hasičských 
sborů musel být prováděn pod přísnou kontrolou zodpověd-
ných velitelů, i správy obce.

Starostou obce byl v těchto letech František Doležal, kte-
rý ve  sboru zastával funkci místostarosty. Hasičský sbor tr-
val stále, poněvadž byl potřeba pro požární službu a hlavně 
v protiletecké obraně.

V roce 1945 se přehnala našim krajem válečná litice. Boj 
o  naši obec trval od 18. do 24. dubna, kdy byla naše obec 
osvobozena. Následkem leteckého bombardování a  dělo-
střelecké palby bylo mnoho domů v obci zničeno.

Vyhořely domy - u dráhy č.: 307, 155, 199, 192 a 316, u kos-
tela č. 283, v dědině č. 27, v Trpíně č. 167 a 137, na Vyšehradě 
č. 202 a 211 a na Veselce č. 169 a 313. Sbor mohl zasáhnout 
jen při požáru domů: č. 137 a 27, jinak to pro bojové akce ne-
bylo možné. 

V  době Protektorátu byli vedoucími sboru: Jakub Holá-
nek, Josef Koláček, a Antonín Dalajka.

ROK 1945

Hasičský sbor začal pracovat hned po  osvobození 
a po ukončení války začal dávat do pořádku výzbroj a výstroj, 
která po válce zůstala. Největší škodou a ztrátou byla úplně 
zničená motorová stříkačka, pořízená v roce 1941, která se již 
nedala dále používat.

Na valné hromadě, konané 23. září 1945, byl zvolen nový 
výbor: 

Starosta: František Svoboda, č. 241, místostarosta: Fran-
tišek Vykoukal, jednatel: Zdeněk Kukla, pokladník: Emil Ja-
hoda, velitel: Jakub Holánek, zástupci velitele: Josef Koláček 
a František Vykoukal, zbrojmistr: Ladislav Růžička, strojmistr: 
František Adamec.

Čestným starostou byl jmenován bývalý náčelník a  sta-
rosta sboru – Vilém Bartoněk

Sbor měl uloženo v Občanské záložně v Bosonohách 60 
tisíc Kčs.

Stav členstva: 42 členů činných a 37 přispívajících.
40. výročí založení sboru bylo vzpomenuto na slavnostní 

valné hromadě, která se konala 18. 11. 1945.

VÝBĚR UDÁLOSTÍ DO ROKU 1947 – 1955 

ROK 1947

Starosta František Svoboda, velitel Jakub Holánek.

Zničená stříkačka byla dána do opravy u  fi rmy Hrček 
za 108 000 Kčs.

Statkář Jan Horský, (Bedřich Hochberg přijal jméno Hor-
ský) daroval sboru druhou stříkačku, přívěsný agregát, ang-
lický typ o velkém výkonu.

11. května 1947 proběhlo slavnostní předání stroje před-
sedovi MNV, který jej dále předal veliteli hasičů. (Průvod obcí, 
koncert u pomníku padlých, na závěr veselice.)

22. června 1947 se konala slavnost svěcení v zámecké za-
hradě v parku. Polní mši sloužil farář P. Edvard Gryc. Byla od-
pálena salva z hmoždířů, konal se koncert. Za kmotřenky při 
svěcení byly požádány všechny vdané ženy se jménem MA-
RIE. (Bylo jich několik desítek.) Po svěcení, proběhlo okrsko-
vé cvičení a na závěr se konala veselice. Kmotřenky darovaly 
sboru 23 305 Kčs.

9. listopadu 1947 pořádal sbor Martinské hody se stárky.
Škody na hasičském majetku, vzniklé za bojů o naši obec, 

byly vyčísleny částkou 162 000 Kčs.

ROK 1948

Po únorových událostech byl na obci ustaven akční výbor, 
v němž sbor zastupoval Josef Koláček, který byl též okrsko-
vým velitelem.

Stará ruční stříkačka, která sloužila sboru v prvních letech 
po založení, byla prodána obci Zahrádka za 20 000 Kč.

ROK 1949

Zahájení náboru hasičského dorostu.
Moravská zemská hasičská jednota (MZHJ) zanikla. Byla 

vytvořena Krajská hasičská jednota (KHJ). Troubsko je zařaze-
no do V. okrsku této jednoty.

11. listopadu 1949 – Martinské hody se stárky, jichž se zú-
častnily panímámy ve starobylých troubských krojích.

ROK 1950

 
Na  hasičské leziště byla namontována poplachová elek-

trická siréna. V  prosinci převzal sbor do užívání spolkovou 
klubovnu, pořízenou MNV při adaptaci obecního domu č. 
150.

Akce: Samaritánský kurz ve Střelicích, vyšetření veřejných 
studní, spolkový ples i Martinské hody. Hlídky v kině, na zá-
vodech atd.

ROK 1951

5. ledna 1951 jednáno o  rozpuštění dosavadního sboru 
dobrovolných hasičů v Troubsku a o ustavení Místní hasičské 
jednoty a Místního požárního sboru. O této reorganizaci bylo 
členstvo uvědomeno až na  výroční schůzi 31. března 1951. 
Předsedou MHJ zvolen Josef Koláček.

ROK 1953

Opět nový název sboru: Československý svaz požár-
ní ochrany, místní jednota v  Troubsku, okres Brno-venkov 
(ČSPO). Předsedou byl zvolen František Dufek. Velitelem Jo-
sef Koláček.

Název hasič se mění na  požárník. Členský příspěvek byl 
stanoven na 6 Kčs ročně.
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ROK  1973 - 1974

25. září 1973 vzniklo z rozhodnutí výboru požárního sbo-
ru  družstvo mládeže, jejímž vedoucím byl pověřen Jančík 
Eduard st.. Prvními členy družstva starších žáků byli: Volánek 
Jan, Hanuš Josef, Vonšák Jaroslav, Putna František, Lysoněk 
Josef ml., Procházka Jan, Kuba Lubomír, Jančík Karel, Pacner 
Milan, Kulíšek Zdeněk.

 
Mladí požárníci prošli intenzivním školením (ve  škole) 

a výcvikem, který byl prováděn na sokolském hřišti, cvičení 
s vodou u rybníku v Popůvkách. Do konce roku se zúčastnily 
řady brigád na výstavbě požární zbrojnice a na údržbě požár-
ní techniky.

Za dobrou práci byly z rozhodnutí rady MNV zakoupeny 
žákovskému družstvu nové stejnokroje, které jim byly slav-
nostně předány 15. 5. 1974. Celkem 29 mladých požárníků 
bylo rozděleno na družstvo dorostu, smíšené družstvo star-
ších žáků a družstvo mladších žáků. Velitelem družstva doros-
tu – Volánek Jan. Mladí požárníci se zúčastnili několika sou-
těží (Židlochovice, Hrušovany a  p.) na  kterých získali pěkná 
umístění a ohodnocení.

ROK 1975

Od založení požárního sboru v Troubsku uplynulo plných 
sedmdesát let. Na  toto významné výročí bylo vzpomenu-
to na  slavnostní členské schůzi, která se konala 21. června. 
V průběhu této schůze se s aktivní činností rozloučil předse-
da ČSPO Troubsko Josef Koláček, který ve sboru pracoval více 
než 30 let. Za svou dlouholetou činnost byl jmenován čest-
ným předsedou troubského sboru. Rozloučil se též František 
Dufek, jmenovaný čestným členem výboru požárního sboru. 

Největším darem, který požárníci k tomuto svátku dostali, 
byla požární zbrojnice. Novou budovu jim předal předseda 
MNV František Weinhöfer. S výstavbou zbrojnice bylo zapo-
čato v roce 1972 v rámci akce Z. O výstavbu se významným 
dílem přičinil Tomáš Kamenický, který byl za tuto práci vyzna-
menán. 

Sepsal Veleba Pavel, (červenec 2013)

      Napsali nám

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

★ ★ ★

Nový projekt podpoří komunitní plánování sociálních 

služeb na území ORP Šlapanice

Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s  roz-

šířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047 

je prevence vyloučení prostřednictvím rozvoje dostupných, 
kvalitních a  efektivních sociálních služeb pro obyvatele 
správního obvodu ORP Šlapanice. Jedná se o dvouletý pro-
jekt realizovaný v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015. 

Na  tento projekt získalo město Šlapanice fi nanční do-
taci z  Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost 
v  rámci Evropského sociálního fondu Evropské unie ve výši 
2  490  525,22 Kč a  příspěvek ze státního rozpočtu ve  výši 
439 504,46 Kč.

Hlavním záměrem projektu je podpora realizace a vyhod-
nocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociál-
ních služeb metodou komunitního plánování ve  správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice.

Cíle projektu budou naplněny díky realizaci klíčových akti-
vit projektu.  Prostřednictvím realizačního týmu bude zajiště-

no rozšíření povědomí o procesu komunitního plánování 

sociálních služeb směrem k zadavatelům, poskytovatelům 
i uživatelům sociálních služeb. Budou pořádány kulaté stoly, 
veřejná setkání a bude posílena informační kampaň za úče-
lem oslovení a získání nových účastníků a rozšíření cílových 
skupin do procesu komunitního plánování. Záměrem je tedy 
zapojit co nejvíce ze 40 obcí ve  správním obvodu ORP Šla-
panice a získat zástupce poskytovatelů a uživatelů sociálních 
služeb, kteří se zapojí do procesu komunitního plánování 
a budou se podílet na přípravě a sestavení komunitního plá-
nu, proběhne odborné vzdělávání účastníků procesu ko-

munitního plánování sociálních služeb, budou zpracová-

ny podklady a následně 3. komunitní plán a akční plány 

na rok 2014 a 2015, vzniknou pracovní skupiny a posílí se 
činnost řídící skupiny, čímž bude podpořen proces středně-

dobého plánování rozvoje v ORP Šlapanice.
Každý občan má možnost se zapojit do komunitního plá-

nování sociálních služeb ve správním obvodu ORP Šlapanice 
a vstoupit do některé z pracovních skupin. 

Aktuální informace o možnosti zapojení, veřejných setká-
ní budou pravidelně zveřejňovány ve zpravodaji.  

Informace o sociálních službách a o jejich plánování 
získáte na: Městský úřad Šlapanice, dbor sociální, pracoviště 
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Kontaktní osoba: Mgr.  Soňa Střechovská, telefonní číslo: 
533 304 600 

Jan Šlancar, manažer projektu

★ ★ ★

Zprávy z Katolického domu ( KD)

Na počátku měsíce srpna jsme nechali provést sanaci vlh-
kého zdiva na jevišti a v sále. Tuto práci nám provedla fi rma 
HW-PANTY spol. s  r.o. Firma používá rakouskou patentova-
nou technologii, která spočívá ve vtlačování destiček z kvalit-
ního nerezu do zdiva pomoci vibrací. Destičky jsou z vlnitého 
plechu a  ve  zdi se překrývají. Práce byla provedena rychle 
a kvalitně. Majiteli fi rmy panu ing. Pantůčkovi děkuji.

Děkuji také hospodáři našeho spolku panu Pavlovi Cha-
loupkovi, který pracoviště pro provedení sanace zdiva připra-
vil. Musela být odstraněna podlaha jeviště a odstraněno dře-
věné obložení stěn v sále. Po provedení sanace zdiva uvedl 
vše do původního stavu.

Během prázdnin jsme provedli rekonstrukci salonku za je-
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vištěm. Salonek je čerstvě vymalován, je opatřen novými sví-
tidly a má krásnou novou laminátovou plovoucí podlahu, kte-
rou odborně položil pan Pavel Chaloupka, za co mu patří dík.

Tento salonek nabízíme veřejnosti k oslavám naroze-

nin, křtin, svateb, podnikových oslav apod. Kapacita sa-

lonku je cca 25 hostů. Občerstvení zajistí hostinec pana 

Dočekala.  Objednávky přijímá pan Pavel Chaloupka.

Rádi bychom našim občanům prostředí v  sále co nejví-
ce zpříjemnili. K tomu potřebujeme fi nanční prostředky. Ne 
všichni občané naší obce nás však v našem úsilí podporují. 

Sál KD je na nastávající sezonu připraven a kulturní akce 
se mohou naplno rozjet. Bohužel nedostatek fi nančních pro-
středků nám nedovolil nechat sál vymalovat a vyměnit pod-
lahu jeviště, která je v havarijním stavu.

Na příští rok plánujeme další opravu střechy, která je rov-
něž v havarijním stavu, pokud nám to výše fi nančních pro-
středků dovolí. Zvláště spoléháme na zastupitele obce a věří-
me, že nás budou v našem úsilí podporovat. 

Závěrem bych chtěl požádat organizátory kulturních a ji-
ných akcí, aby včas o nich informovali našeho správce pana 
Chaloupku, aby sál, jeviště a vše ostatní mohl včas přichys-
tat. V současné době se o připravovaných akcích dovídá jen 
z Troubského hlasatele.

 Pavel Mífek, předseda spolku

★ ★ ★

Prosím všechny čtenáře zpravodaje Troubský hlasatel 
o  pomoc. Pracuji na  rodinné kronice a  hledám pamětníky, 
kteří znali mé předky, a to rodinu Večeřovu a Doležalovu z Bo-
sonoh.

Děkuji za jakoukoliv informaci. 
 Veronika Kašparová
 Mobil: 776687175

★ ★ ★

 Autocentrum K. E. I. radí…

Jak zkontrolovat vůz před koupí a  jak uzavřít kupní 

smlouvu? 

6. Co prozradí úvodní vizuální kontrola vozu?

Kontrola vozu prozradí mnohé, od oděrek na karoserii až 
po závažnější problémy. Důležité je obhlédnout interiér, kte-
rý Vám řekne, jak se k vozu předchozí majitel choval. Ohma-
taný volant, příliš ošlapané pedály prozradí, jak moc byl vůz 
používán a zda tachometr nebyl přetočený.

7. Co kontrolovat na karoserii?

Pečlivě sledujte místa, která často podléhají korozi - pra-
hy, blatníky, páté dveře... Užijte přitom trochu síly, protože 
někdy jsou inkriminovaná místa opravená nepříliš pečlivě. 
Zbystřete, pokud jsou často korodující části překryté čerst-
vým nátěrem nebo plastovými lemy.

8. Podvozek - má cenu ho prozkoumat?

Samozřejmě! Nejlepší je vůz zvednout a podvozek pořád-
ně zkontrolovat. Důraz klaďte na korozi podlahy a na výfuk, 
který často reziví. Rovněž na větší olejové netěsnosti, nerov-
noměrně sjeté pneumatiky a vady náprav.

9. Na co dávat důraz při zkušební jízdě?

Předváděcí jízda by měla být samozřejmostí. Sledujte při 
ní, zda vůz drží stopu, jak se chová v prudkých zatáčkách, zda 
brzdí souměrně a jaký má motor zvuk. Při jízdě se nebojte víc 
sešlápnout plyn.

10. Je třeba uzavřít kupní smlouvu?

Jen řádně sepsaná kupní smlouva je zárukou, že se v pří-
padě potíží domůžete svých práv. Vůz v ní musí být přesně 
specifi kován (identifi kátory, najeté kilometry, stáří apod.). 
Mělo by v  ní být uvedeno, že na  voze nejsou práva dalších 
osob. Další náležitosti dobré smlouvy: počet klíčů předáva-
ných k vozu, podrobnosti o STK a emisích apod. V optimálním 
případě by měl být součástí smlouvy také zápis o technickém 
stavu vozidla, ve kterém jsou uvedené veškeré závady.

Stali jste se účastníkem dopravní nehody? Pozor 

na „Lovce nehod“. Více informací získáte v dalším vydání.

★ ★ ★

Bitva u Slavkova - 2. prosince 1805

Bitvu u  Slavkova jsem spíš chápal jako nelákavou kapi-
tolu z historie v hodině dějepisu. Slavkov není zrovna, co by 
kamenem hodil, bylo to kdysi dávno a jako by se nás to ne-
týkalo. Když ale půjdete na „Ostopovský kopec“, dá se z urči-
tého místa podstatná část slavkovského bojiště přehlédnout. 
Vlastně to ani tak daleko nebylo, neměla teda bitva i na nás, 
naši obec nějaký vliv?

Letmé nahlédnutí do kroniky říká, že francouzské vojsko 
(asi nějaký oddíl, pár set vojáků), přitáhlo i do Troubska 16. lis-
topadu 1805, tábořilo za humny, nechalo se zásobovat obcí 
a protože to bylo v zimních měsících, pálili všechno dřevěné, 
co bylo po ruce. Dva až tři dny před bitvou prošla po „jihlav-
ské“ silnici (ta už asi padesát roků existovala), podstatná část 
„okupační“ posádky v Jihlavě (snad 10 až 15 tisíc vojáků), aby 
navýšila počet vojáků pro bitvu.

Několik dní po  bitvě museli troubčáci pohřbívat mrtvé 
na bojišti. A v kronice je zmínka, že se na nebožtících obo-
hacovali. Týden po bitvě se opět asi za našimi humny usadili 
„bavoráci“ (Napoleonovi spojenci), pravděpodobně pobrali, 
co ještě komu zůstalo, spálili, co se ještě spálit dalo, pobi-
li slepice, dobytek, možná vzali i to, o co se obohatili ti naši 
hrobníci.

Myslím si, že to nebylo zas až tak málo, jak bitva do cho-
du obce zasáhla a možná, že i nějaký zvídavý troubčák bitvu 
z ostopovského kopce pozoroval.

 (Autor příspěvku je občan Troubska, 
který nechtěl být jmenován)

★ ★ ★
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      Křížovka

1 - končetina, 2 - tmel, 3 - začátek manželství, 4 - cirkusový 
stan (slang.), 5 - domácí zvíře, 6 - zemědělský stroj, 7 - oddělo-
vání, 8 - ohmatání, 9 - jména skladatele Hurníka, 10 - odplata 
za  vinu, 11 - plod dubu, 12 - jeden z  prstů, 13 - ženské jméno 
(11.9.), 14 - otáčet, 15 - potom, 16 - vyrobený z gelu, 17 - kovat, 
18 - mít sny, 19 - představený kláštera, 20 - pojmenování, 21 - 
číslovka  

Vyluštění tajenky zasílejte do 31. 10. 2013 na  e-mail
zpravodaj.th@seznam.cz

(BK)

Zdravý životní styl - PODZIMNÍ POTRAVINY

Podzimní sychravé počasí ovlivňuje nejen naši náladu, ale 
i chutě. Vítr, tma nebo déšť působí na psychiku a probouzejí 
podzimní únavu a ospalost. Člověk v tomto období podvě-
domě vyhledává výživnější a hutnější stravu. Je důležité na-
slouchat signálům vlastního těla a zařadit do jídelníčku do-
statek sezónní zeleniny a ovoce.

Přehled potravin, které by neměly v podzimním jídelníčku 
chybět:

Mrkev 
Svědčí zraku i pokožce. Mrkev vaříme jen krátce a hlavně 

vždy společně s nějakým tukem. 
Zelené bylinky 
Rozmarýnu má antiseptické účinky a  prospívá i  játrům. 

Snítka čerstvého rozmarýnu příjemně provoní pečené bram-
bory a odvar z něj prospěje po jídle zažívání. Při nachlazení 
si můžeme uvařit čaj z  tymiánu; na čerstvý už asi teď těžko 
narazíme, ale poslouží i sušený. 

Dýně 
Je to typicky sezónní zelenina. Má poměrně neutrální 

chuť, takže ji můžeme připravovat jak na sladko, tak ve slané 
úpravě. Dobře stravitelná je v polévkách i jako pyré, ale lze ji 
přidávat i do kuskusu, do rýže apod. Díky vláknině usnadňuje 
zažívání, ale také pomáhá odvádět z těla toxiny. 

Med 
Od podzimu sladíme čaj medem. Nemusíme se bát kalo-

rií - má jich méně než cukr. Svými přednostmi ho mnohoná-
sobně předčí. Celkově posiluje organismus, zvyšuje imunitu, 
podporuje hojení zánětů, je vyhledávaný při nachlazení, pro-
spívá zažívání, nervové soustavě, je to všelék. 

Červené hrozny 
Jejich slupka je bohatá na polyfenoly, což jsou látky pů-

sobící jako antioxidanty. Ze zeleniny je na  ně nejbohatší 
brokolice, z ovoce černý rybíz, právě tmavé hrozny, ale třeba 
i  šípky a  švestky. Doporučená denní dávka je zhruba 200 g 
červených hroznů.

Hrušky 
S blížící se zimou jíme obvykle víc masa, tělo tedy dostává 

pořádnou porci živočišných bílkovin. Je překyselené, a proto 
náchylnější k zánětlivým procesům. Hrušky jsou povahy zása-
dité. Pomáhají i jablka, banány, hrozny. 

Zázvor 
Čerstvý zázvor má především protivirové účinky. Zároveň 

pomáhá proti únavě, proti zánětlivým procesům, takže pod-
zim a zima je ideální období pro jeho konzumaci. 

Červené zelí a kedlubny 
Jsou bohaté na  vitamin C, kterého je nám v  zimě třeba 

ve zvýšené míře. 

Kysané zelí 
Kysáním zelí se zvyšuje podíl vitaminu C a navíc přítomné 

enzymy chrání naši střevní mikrofl óru. Konzumujeme ho sy-
rové, jen okapané, neproplachujeme. 

Zdroj: internet
www.zijemenaplno.cz

(EŠ)

  Netradiční domácí miláček 

Ježek bělobřichý

Ježek bělobřichý je africký druh ježka. Žije od Senegalu 
po  Súdán a  v  Zambii. Vyskytuje se v  různém prostředí - od 
savan až po lesnaté oblasti.

Tento druh je menší, než naši ježci. Měří asi 18 – 23 cm 
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Tajenka: Sluníčko se rozloučilo, .........(1. část), s travičkou, 
na cestu jim zamávalo paprskovou .......(2. část). Jděte všichni 
.......(3. část), musím podzim přivítat.
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a váží 30 – 70 dkg. Je celoročně aktivní - nezimuje.  Jsou to 
noční zvířata. Ve dne spí a probouzí se večer, kdy se vydávají 
za potravou. V přírodě se dožívá pouze 2 – 3 let, v zajetí až 8 
let.

Mládě ve  věku 6- 8 týdnů se velmi rychle ochočí, ztrácí 
plachost a  stane správným, i  když trochu zvláštním, domá-
cím mazlíčkem. Ochočit se dají i starší ježečci, pokud máme 
dostatek trpělivosti. Ježečci mohou mít různé barvy od bílé 
až po skoro černou a mohou být i strakatí.

Ježci jsou hmyzožravci. Nejjednodušším krmením v zaje-
tí je kvalitní kočičí krmení - granule , konzervičky a kapsičky. 
Měli by dostávat hmyz - nejlépe cvrčky (můžeme je zmrazit 
a  pak vždy několik rozmrazit a  přidat do krmení). Přes léto 
i například luční kobylky atd. Moučné červy jen omezeně, pro 
dlouhodobé krmení nejsou vhodní. Hmyzem zpestřujeme 
krmení asi 3x týdně. Dále můžeme dávat mleté libové maso 
- syrové i  vařené  (hovězí, drůbeží, rybí), kuřecí křídla (bez 
větších kostí) a  krky,  tvaroh, neslané a  netučné sýry, vejce 
(ideální je malé křepelčí), myší holátka, sladké ovoce (banán, 
hruška, mango atd.). Jako pamlsek může občas dostat piškot. 
Samozřejmostí je čistá voda, kterou dáváme nejlépe do na-
páječek, protože ježečci ji často špiní a vylévají. Nejvíce se mi 
osvědčilo dávat vodu do napáječek pro hlodavce.

K  ubytování je nejvhodnější „faunabox“. Lze použít 
i akvárium, ale čistění je pak pracnější. Velikost by měla být 
minimálně 70 cm. Pokud budeme večer ježečka pravidelně 
vypouštět, tak postačí, jinak pořídíme raději větší. Ježeček 
je zvíře velmi aktivní, dokáže i  dobře šplhat a  překonávat 
překážky. Ocení vyvýšenou poličku na  lezení a dřevěný do-
meček, ve kterém ve dne spí a v noci ho často používá jako 
průlezku. Jako substrát použijeme piliny.

Samičky mívají 1 – 2 vrhy v roce. Březost trvá 35 dní a rodí 
se  2 -7 mláďat. Po  narození jsou mláďata slepá a  holá, ale 
rychle se vyvíjí. První bodliny se začnou objevovat už druhý 
den po narození a mají vždy bílou barvu. Samice je začíná od-
stavovat asi ve věku 3-4 týdnů, v šesti týdnech jsou již samo-
statná a mohou se oddělit od matky. Pohlavně dospívají asi 
ve dvou měsících, kdy je potřeba oddělit samečky od samic. 
Odchov malých ježečků je velmi zajímavý a úžasný zážitek

 (ZJ)

 Troubský hrnec

Jablkový moučník

Přísady: 40 dkg hladké mouky, 15 dkg mletého cukr, 25 
dkg Hery, 2 žloutky, 1 prášek do pečiva, 2 bílky na sníh, jablka, 
skořice, rozinky, ořechy, máslo.

Postup: Smícháme heru, mletý cukr, žloutky, pak přidáme 
hladkou mouku, prášek do pečiva. Vypracujeme těsto a roz-
dělíme na dva díly. Jeden díl rozválíme na vymazaný plech, 
druhý díl dáme do mrazáku ztuhnout. Těsto na  plechu po-
klademe strouhanými jablky, posypeme skořicí, rozinkami, 
posekanými ořechy a kousky másla. Ušleháme sníh ze dvou 
bílků, trochu ho osladíme a rozetřeme na jablka a na povrch 

nastrouháme ztuhlý druhý díl těsta. Pečeme v  předehřáté 
troubě do růžova.

Obrácený listový koláč s jablky

Přísady: balíček listového těsta, 8 – 10 jablek, 5 lžic krupi-
cového cukru, 12 dkg másla, hrst nasekaných ořechů, 1 lžička 
skořice.

Postup: V  koláčové formě rozpustíme máslo s  cukrem 
na světlý karamel. Přidáme nastrouhaná jablka, ořechy, sko-
řici a  podusíme. Vyválíme listové těsto, položíme na  jablka 
a  upečeme dozlatova. Upečený koláč propíchneme několi-
krát špejlí a  necháme vychladnout. Pak vyklopíme tak, aby 
jablka byla nahoře. Můžeme ozdobit šlehačkou nebo jen po-
sypat mletým cukrem.

Rady od našich kuchařek: 
•  nové brambory se lépe škrábou, když je předtím dáme 

do vody s hrstí soli;
•  aby se bábovka nepřipalovala zespod, posypte dno 

formy dětskou krupičkou;
•  drobenku na koláče můžete vylepšit trochou strouha-

ného kokosu nebo sekanými oříšky.

(HS)

      Jak se máte, sousede?

„Dobře, jen škoda, že už léto skončilo.“ 

Nastal podzim. Za  chvíli bude všude barevné podzimní 
listí na stromech, práce na zahrádce volá, ať trošku zrychlíme 
se sklizní našich produktů a vrhneme se do porytí zahrady. 

Na léto nám zůstanou jen vzpomínky. Jako ta na letní Pra-
hu. Praha, naše hlavní město, je opravdu krásné. V létě je plné 
cizinců, což je v  pořádku. Ale pak i  našinec je tam bohužel 
jako cizinec. V  okolí Staroměstského náměstí na  vás každý 
obchodník mluví anglicky. U  Besedního domu je obchod 
vynikající návrhářky Blanky Matragi. V obchodě jsou v nabíd-
ce její šaty, porcelán, boty …. Obdivovali jsme tyto věci jen 
za výlohou a najednou se u nás zastavil chlapík a začal: „Vy 
chóčetě pakupíť matraci?“ A máme tu ruštinu. Hrdě jsme mu 
řekli, že jsme Češi. S úsměvem odešel, najednou neměl zájem 
dál s námi komunikovat. Proč?

Kampa vás opravdu nadchne. A když jsme v Praze, tak se 
svezeme na lodičce po Čertovce. Ať to stojí, co to stojí! Na lo-
dičku vás lákají praví chlapi, černoši. Oblečení jsou v pruho-
vaných halenách a  pruhované čepici s  nápisem – Pražské 
Benátky a opět na vás mluví anglicky. Na otázku jestli mluví 
česky, odpověděli:“ Pany, jen trochu.“

Takže do Prahy na  výlet v  létě… URČITĚ!, ale obrňte se, 
protože v letní době je tam našinec vlastně cizinec.

Pěkný slunný podzim vám všem.
 (HS)
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OFSETOVÁ TISKÁRNA

VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ 
I BAREVNÝ TISK,I BAREVNÝ TISK,
JEDNOSTRANNÝJEDNOSTRANNÝ
I OBOUSTRANNÝI OBOUSTRANNÝ
DO FORMÁTU A2DO FORMÁTU A2

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

www.protissro.cz

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

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

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

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

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

6x ročně. Redakční rada: Blanka Končická (BK), Helena Sedláčková (HS), Eva Šmahlíková (EŠ), Zuzana Jasinková (ZJ), Petr Ka-
niok – korektury textu. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz. Registrace MK ČR E 10287. 

Grafi cká úprava a tisk: PROTIS spol. s r.o., Podolí. Uzávěrka dalšího čísla: 15. 11. Distribuce: PROSINEC 2013.

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

farma Vlčkov  1/4 strany pdf

V případě Vašeho zájmu o inzerci napište na e-mail: zpra-

vodaj.th@seznam.cz.

�Na konci uvést:

Troubský hlasatel, zdarma. Vydavatel: Obec Troubsko 

(www.troubsko.cz). Počet výtisků tohoto čísla: 710 ks. Vy-

chází: 6x ročně. Redakční rada: Blanka Končická (BK), Helena 

Sedláčková (HS), Eva Šmahlíková (EŠ), Zuzana Jasinková (ZJ), 

Petr Kaniok – korektury textu. Příspěvky do zpravodaje za-

sílejte na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz. Registrace MK 

ČR E 10287. Grafi cká úprava a tisk: PROTIS spol. s r.o., Po-

dolí. Uzávěrka dalšího čísla: 15. 11. Distribuce: PROSINEC 

2013.
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Zápis do street dance
pod vedením mistrů ČR

Taneční studio B-Fresh si dovoluje pozvat všechny 
milovníky hudby a pohybu, bez rozdílu věku

a pokročilosti, k návštěvě našich tanečních kurzů!
Pokud máte doma dítko, které se Vám nadšeně pohupuje 

při poslechu hudby a rádi byste mu formou tanečních 
lekcí dopřáli základy nejen taneční, ale komplexní 

pohybové průpravy, pokud jste toužili se tanci věnovat 
víc než jen doma v pokojíčku a chcete začít tento koníček 

dělat naplno, nebo pokud patříte k těm, kteří mají rádi 
tanec, ale chcete si jej užívat už jen kondičně, vás všechny 
srdečně zveme k zápisu a k vyzkoušení 2 LEKCÍ ZDARMA! 

ZÁPISY NOVÝCH ČLENŮ
11., 12. a 13. září 2013

kdykoliv mezi 16. až 19. hodinou
Klobásova 34, Starý Lískovec
(Areál DTJ a bývalého kina)

www.b-fresh.cz
Těší se na vás kolektiv pedagogů a trénérů TS B-Fresh

TERÉNNÍ 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Přijedeme za Vámi a zajistíme:

pomoc při běžných úkonech, při osobní 
hygieně

pomoc při zajištění stravy, chodu 
domácnosti

doprovod k lékaři, na úřady, na nákup, 
na procházku,…

dohled na klienta v rodině

Sami si určíte, které služby potřebujete.

Kontaktní telefon:  607 404 271
Ing. Lenka Andrlová

Lístek, o.p.s., Kroupova 102a, 
625 00 Brno-Sta rý Lískovec

Troubský hlasatel, zdarma. Vydavatel: Obec Troubsko (www.troubsko.cz). Počet výtisků tohoto čísla: 710 ks. Vychází: 6x ročně. 
Redakční rada: Blanka Končická (BK), Helena Sedláčková (HS), Eva Šmahlíková (EŠ), Zuzana Jasinková (ZJ), Petr Kaniok – korektury textu. 

Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz. Registrace MK ČR E 10287. 

Grafi cká úprava a tisk: PROTIS spol. s r.o., Podolí. Uzávěrka dalšího čísla: 15. 9. Distribuce: ŘÍJEN 2013.

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

VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ 
I BAREVNÝ TISK,I BAREVNÝ TISK,
JEDNOSTRANNÝJEDNOSTRANNÝ
I OBOUSTRANNÝI OBOUSTRANNÝ
DO FORMÁTU A2DO FORMÁTU A2

Podolí u Brna 
PSČ 664 03
Tel.:       544 228 
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

KinderGarten
Jazykové a fi remní školky 

www.KinderGarten.cz

Více info na 774 222 060
 nebo mailu

campus@kindergarten.cz

Anglická školka
Brno Campus

TEAK BRNO                                  R. Kilián : tel. č.: 602 734 255 
                  spol, s.r.o.                                                                                                    rkilian@centrum.cz 

Služby : Zemní práce, Montáž betonové dlažby, Nákladní autodoprava 

- Traktorbagr catepillar, kontejnery AVIA a ARBOL do 8t, valník s hydraulickou rukou 5t 

Produkty ájurvédské medicíny
„Ecce Vita“ MUDr. Freje a pořadu „Víte, co jíte“
nakoupíte v Alternativním studiu na Veselce.

Současně zde probíhají
detoxikační akce těla i mysli

www.oldriska-masaze.cz

PRODÁM

rodinný dům
v Bosonohách 3+1 

se zahradou.
Cena 2 599 000,- Kč

Telefon:
737 961 183
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