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Zápisník starostky

Usnesení č. IV/7 – smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č.1513/2, 1513/11, 1513/10,
226/1, 1513/8, 1513/1,1460/1 a pověřuje starostku obce
k podpisu.
Usnesení č. IV/8 – smlouvu o právu provést stavbu p. č. 1494
a pověřuje starostku obce k podpisu.
Usnesení č. IV/9 – kupní smlouvu na nákup 250 kompostérů pro domácnost s vítězným uchazečem dle VZ č. 6/2015
– Zkvalitnění nakládání s bio-odpady v Troubsku a pověřuje
starostku obce k podpisu a převod kompostérů do vlastnictví
občanů po uplynutí doby výpůjčky tj. 5 let.
Usnesení č. IV/10 – smlouvu o dílo č. 201508 na stavební
úpravy výdejny stravy v ZŠ Troubsko s firmou SAIS Brno, spol.
s r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu.

Vážení a milí spoluobčané,
skončili nám všem prázdniny a už je tu září, které je pro
mnohé větší děti měsícem, který by možná chtěly vyškrtnout
z kalendáře. Končí jim volno a začínají opět povinnosti ve
škole. Jinak se na to dívají rodiče a jinak malí prvňáčci, kteří
se do školních lavic určitě těšili. Letos jsme jich přivítali 18, a
to je již velký počet. Počasí nám letos opravdu přeje, i když by
mohlo být méně teplo a občas i zapršet. Ale kdyby tomu tak
bylo, stejně se najde dost lidí, kteří nejsou nikdy spokojeni …
Končí nám tedy doba dovolených, sluníčka, dlouhých dní
a teplých nocí.
Doufám, že jste si všichni odpočinuli a nabrali tak energii a
sílu do dalších pracovních dní.

Bere na vědomí:
Usnesení č. IV/3 – kontrolu plnění úkolů usnesení z minulého zasedání - nebyly uloženy žádné úkoly.
Usnesení č. IV/11 – rozpočtové opatření č. 2, 3, 4 – informativní zprávy.

Krásné babí léto.
Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

Určuje:
Usnesení č. IV/2 – návrhovou komisi pana Vladimíra Rybu
a pana Oldřicha Rejdu, ověřovateli zápisu pana ing. Petra
Kamenického a pana Vítězslava Volánka.
(OÚ)

Obecní úřad informuje
USNESENÍ IV. zasedání Zastupitelstva Obce Troubsko ze
dne 26. 8. 2015

★★★

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání

Poděkování a rozloučení

Doplňuje program jednání:
Usnesení č. IV/2 – o bod 4a – dodatek č. 1 ke smlouvě o
smlouvě budoucí o převodu majetku.

K poslednímu srpnu ukončil pracovní poměr na Obecním
úřadě Troubsko pan Pavel Doležal a odešel do starobního
důchodu. Mnoho čtenářů zpravodaje pana Doležala zná,
protože je to člověk aktivní i v jiných oblastech. Přesto jsem
se rozhodla vám ho představit. Zároveň mu tímto chci poděkovat za dlouholetou činnost pro obec a rozloučit se s ním
jako s pracovníkem údržby obce. Pan Pavel Doležal je věkem
stále ještě mlád, v letošním roce dosáhl věku 63 roků. Bydlí
v Troubsku na ulici Školní.

Schvaluje:
Usnesení č. IV/2 – program jednání doplněný o bod 4a.
Usnesení č. IV/2 – způsob hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č. IV/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu
pro členy ZO i pro veřejnost.
Usnesení č. IV/4 - smlouvu a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemek p.č. 1510/3 a pověřuje starostku
obce k podpisu.
Usnesení č. IV/4a – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o převodu majetku a pověřuje starostku obce k podpisu.
Usnesení č. IV/5 – smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 1496/1 a 1496/2 a pověřuje starostku obce
k podpisu.
Usnesení č. IV/6 – smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1303/14 a pověřuje starostku obce k podpisu.

Pane Doležale, podělte se s čtenáři zpravodaje o své soukromí.
Rod Doležalů je v obci jeden z nejstarších. Předkové po
několik generací byli zemědělci, děd, otec, já i můj syn Jakub
byli nebo jsou farmáři. Jsem ženatý, vychovali jsme dvě děti syna a dceru, kteří jsou již dnes dospělí. Máme krásnou vnučku Barunku, která roste jako z vody. Ač původním povoláním
kovoobráběč, vrátil jsem se k našemu rodovému poslání.
Jsem zahradníkem a dnes pomáhám na rodinné farmě. Mezi
moje koníčky patří pěstování květin a různých dřevin, stará1.

me se společně o naše zahrady. Také mám rád kondiční jízdy
na kole. Pracuji dlouhá léta ve svazu zahrádkářů, kde mám na
starost zájezdovou činnost a další aktivity. V době, když jsem
ještě byl v pracovním procesu, jsem pomáhal při zajišťování
mnoha kulturních vystoupení předních umělců v Troubsku.
Dodnes zajišťuji divadelní představení. V letech 1975 – 1992
jsem byl promítačem v místním kině jak v Troubsku, tak na
Veselce. Velmi populární v té době bývalo letní promítání
kina na Veselce (v dnešní Stromovce), nebo v areálu troubské
sokolovny.
Jak dlouho jste pracoval na pozici údržbáře v obci?
Tuto funkci jsem zastával od května 1996 do srpna 2015,
tedy skoro dvacet let. Předtím jsem pracoval ve VŠUP Troubsko jako zahradník a pracovník v polním pokusnictví. Tehdy
se začaly na obcích zřizovat služby obecních údržbářů - údržba zeleně, drobné opravy inventářů, zimní údržba chodníků
a místních komunikací.
Po domluvě s bývalým panem starostou jsem nastoupil
do zaměstnání v obci. Nakoupila se postupně, podle potřeby,
technika, sekačka, malotraktor a další stroje a nářadí nezbytné pro údržbu obce.

Čerstvý senior Pave Doležal
Určitě máte pro další etapu vašeho života plány a sny,
prozradíte nám je?
Především si chci užívat důchodu, hlavně být zdravý a
podle možností pokračovat v dosavadních aktivitách, organizovat zájezdy a divadelní představení, pracovat ve svazu zahrádkářů. A hlavně se věnovat své rodině a práci na rodinné
farmě.

A jak se obec za tu dobu změnila?
Od mého nástupu v roce 1996 se v obci hodně změnilo.
Do té doby nebyla v obci dobudována infrastruktura, musel
se dokončit vodovod, dešťová a splašková kanalizace, přibyly nové místní komunikace a chodníky, přečerpávací stanice
a mnoho dalšího, jak přímo v Troubsku, tak i v místní části
na Veselce. Také se rozrostla výstavba nových domů za kostelem. V současné době se zde, na poslední ulici, dokončila
kanalizace a místní komunikace.
Po výměně oken a nové střechy na Obecním úřadě se postupně dostávalo i na další obecní objekty. Hlavně místní škola – letos se nám během prázdnin pěkně vybarvila. Také se
hodně změnilo k lepšímu na vzhledu obecních ploch veřejné
zeleně.

Děkuji vám za rozhovor a přeji Vám do dalších let pevné
zdraví a duševní svěžest!
(BK)
★★★
Nákup domácích kompostérů
Kompostérů je celkem 250 ks a budou do obce dodány ve
třech samostatných dodávkách. První dodávka proběhne v
pondělí 5. října.

Jak se změnila práce obecního údržbáře od vašich začátků do dneška?

Postup distribuce kompostérů občanům:
• zaměstnanec obce telefonicky osloví zájemce o kompostér, provede kontrolu údajů uvedených v návratce, informuje občana o možném termínu odběru kompostéru
a provede kontrolu parcelního čísla, kde bude kompostér
umístěn. Parcelní číslo se uvádí do Smlouvy o výpůjčce a
darování (dále jen „Smlouva“);
• kompostér bude občanovi vydán proti podpisu Smlouvy
v domluveném termínu odběru v úředních dnech – pondělí a středa, mimořádně v sobotu v době od 10 do 12
hod.

Každý začátek je těžký. Pracoval jsem mnoho let sám na
pozici údržbáře. Je pravda, že rajón údržby nebyl tak rozsáhlý
jako dnes. Udržoval se střed obce, školní zahrady, areál hřbitova, Veselka a zatravněné plochy kolem komunikací. Postupně s novou výstavbou byly nároky na údržbu obce vyšší,
práce přibývalo, vše se nedalo stihnout včas ke spokojenosti
všech občanů.
Poslední dobou pracují na obci tři zaměstnanci (do mého
odchodu jsme byli čtyři) a myslím si, že je to tak dobře, protože je obec stále uklizená a čistá.
Jaké období v roce je pro údržbáře nejnáročnější?

Další informace:
• místem předání kompostéru bude parkoviště u Obecního
úřadu;
• kompostér musí být umístěný na katastrálním území obce
Troubsko;
• pokud v jednom domě bydlí osoby dvou samostatně hospodařících domácností, pak nárok na kompostér může

To si nevyberete. V letošním parném létě to bylo dosti náročné na údržbu zeleně. V zimě musíte sledovat předpověď
počasí a když sněží, nebo je náledí musíte brzy ráno vstávat,
než jdou lidé do práce, a postarat se, aby byly komunikace
sjízdné a chodníky posypané.
2.

Kontejnery na BIO sběrném místě
nery o objemu 7 m³, které se vyváží ihned po naplnění. Zatím
bylo v kontejnerech shromážděno téměř 10 tun biologicky
rozložitelného odpadu, který by s největší pravděpodobností
skončil jako běžný odpad v popelnicích.
Děkuji proto všem občanům, kteří místo využívají, a není
jim lhostejné životní prostředí.
(BK)
★★★
Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů
Objemný odpad – pátek 2. října návoz kontejnerů, pondělí 5. října odvoz kontejnerů. Kontejnery budou umístěny na
obvyklých místech – u kostela, u Obecního úřadu a u kapličky
na Veselce
Nebezpečný odpad – 24. října v době od 8 do 10 hod.
Obcí bude projíždět vozidlo svozové firmy a bude zastavovat
na obvyklých místech – u kostela, u Obecního úřadu a u kapličky na Veselce
(OÚ)
★★★

Kompostér u obchodu p. Benešové
uplatnit každá domácnost a se zástupcem každé domácnosti bude uzavřena samostatná Smlouva;
• vzor Smlouvy je zveřejněn na webu obce v odkaze DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY;
• s podobou domácího kompostérů se můžete seznámit
před obchodem paní Benešové, na fotografiích na webu
obce a ve zpravodaji.
(OÚ)

Oprava části plotu fotbalového hřiště
V červenci byla dokončena oprava první linie plotu na fotbalovém hřišti. V poslední době nevzhledný a rozpadající se
betonový plot byl nahrazen plotovými panely Lario. Plotové
panely plní kromě ochranné funkce také funkci estetickou.
Stavbu zvoleného plotu lze provádět bez odborníků, ale
některé práce vyžadují značnou zručnost, kterou při opravě
plotu předvedli zaměstnanci obecního úřadu – naši údržbáři.
Náklady na opravenou část plotu byly vyčísleny na 48 000 Kč.
Zbylé linie plotu se budou průběžně opravovat v následujících letech.

★★★
Bio sběrné místo
Od letošního dubna je v provozu bio sběrné místo v prostorách u kostela. Provozní doba je vždy v sobotu od 15 do 18
hodin a provoz je plánován do konce listopadu.
Jsem ráda, že se bio sběrné místo stalo součástí odpadového hospodářství obce. Občanům jsou k dispozici dva kontej-

3.

V našem příběhu se do nepříjemných situací dostává
nová žákyně Aranka, která se po přestěhování z města na
vesnici, kvůli rasistickým útokům spolužáků, snaží včlenit do
nového kolektivu. Některé problémy se ale i po přestěhování opakovaly a diváci byli více či méně připraveni je efektivně vyřešit.
Představení si připravil dramatický kroužek ZŠ Troubsko
pod vedením Mgr. Marie Vackové.

SPORTUJEME HRAVĚ
V letošním školním roce se ve škole s dětmi naučíme novou míčovou hru pocházející z Kanady. U nás se hraje asi pět
let a jmenuje se kin-ball.
Proti sobě hrají tři buňky (družstva) po čtyřech hráčích, a to
s míčem, jehož obvod je 122 cm.
Buňky jsou barevně rozlišené. Hráči musí při hře spolupracovat a každý z členů se účastní každé herní situace.
Cílem hry je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil
a míč se dotkl země.
Typická scénka jak probíhá jedna výměna v kin-ballu:
• Odpaluje černý tým. Zakřičí „Omnikin modrá“.
• Modrý tým má za úkol balón chytit. Podaří se jim to.
• Modrý tým se seběhne k balónu a tři hráči ho podepřou
a jeden odpaluje.
• Zakřičí „Omnikin bílá“ a odpálí. Bílý tým má za úkol balón
chytit, ale ten jim spadne na zem.
• Modrá a černá získá bod. Rozehrává bílý tým.

Nový plot u fotbalového hřiště
(OÚ)

Hlavní výhody kin-ballu:
• Každý člen týmu je v pohybu nejméně 72 % herního
času.
• Kin-ball umožňuje a je založen na společné hře dívek
a chlapců.
• Kin-ball ze své podstaty vylučuje vyhraněný individualismus.
• Kin-ball je především o spolupráci všech hráčů.
• Ze hry nelze nikoho strategicky vyloučit.
• Nemusíte být sportovní talent, ale užije si i vrcholový
sportovec.

Zprávy ze Základní a mateřské školy
Milí čtenáři,
tentokrát bych vás všechny, ale především ty,
jež jste se neúčastnili naší zahradní slavnosti,
ráda alespoň pomyslně pozvala na divadelní
představení s názvem Aranka. Představení začínalo po krátkém programu žáků ze ZŠ a MŠ cca v 16.30 hod.,
a jak sám název napovídá, šlo o hru s romskou tematikou.
Než vám lehce přiblížím samotné představení, ráda bych
vás seznámila s metodou, kterou bylo toto představení realizováno. Jedná se o tzv. divadlo fórum (dále jen DF), pracující
s problémovými tématy.
V 70. letech 20. století jej založil Brazilec Augusto Boal a
metoda měla původně sloužit jako obrana proti politickému
útlaku. V divadelních představeních, jejichž velkou předností
je zapojení diváků do děje, se otevírají závažná témata jako je
rasismus, šikana, fyzický či jiný útlak apod.
Podstatou této metody je jednoduchý, krátký příběh rozdělený do několika scén, tzv. anti-model, který končí pro hlavního hrdinu vždy špatně. Má za úkol vzbudit negativní reakci
publika.
Po odehrání příběhu se do představení vloží vypravěč,
v DF nazývaný Joker, který zprostředkovává komunikaci mezi
diváky a herci. Poté se příběh hraje znovu. Tentokrát na něj
mohou diváci reagovat, zastavovat děj a vkládat vlastní náměty, které by mohly příběh posunout pozitivním směrem
k lepšímu konci. Velmi důležitá je improvizace herců počítající
s výrazným charakterem postav.

(více na stránkách www.kin-ball.cz)
Mgr. Iva Dobšíková
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Nový školní rok jsme zahájili v krásně vymalované, uklizené a vyzdobené mateřské škole. Ke stávajícím dětem nastoupilo 14 nováčků. Někteří nadšeně, někteří s obavami, co je ve
školce čeká. Seznámili se s novým prostředím, s paní učitelkami i dalšími zaměstnanci, a také s pravidly, která jim usnadní
pobyt ve školce.
Hned v prvních dnech se děti daly do práce. Učí se stříhat,
lepit, malovat štětcem a barvami, tančí, cvičí, zpívají, učí se
spolu pěkně komunikovat a zvykají si na nové kamarády. Na
vycházkách poznávají více naši obec a krásy přírody. V letošním školním roce se chceme ještě více zaměřit na sportovní
aktivity dětí.
Jedno dopoledne k nám do mateřské školy přijel kouzel4.

ník, který svým krásným vystoupením vykreslil údiv v očích
a úsměv na tvářích dětí a odstartoval tak nový školní rok.
Nyní se již všichni těšíme na další akce, které budou probíhat v dalších dnech a týdnech.

V naší školní jídelně se celý kolektiv snaží dětem připravovat stravu bez různých dochucovadel a umělých surovin. Děti
dostávají každý den čerstvou zeleninu a ovoce, připravují se
jim zeleninové i ovocné saláty. Polotovary u nás nenajdete,
kuchařky vše připravuji a vaří samy, i když naše vybavení dost
zaostává za většinou školních kuchyní.
Naštěstí se naše zaostalost v letošním školním roce změní, protože obec Troubsko nám koupila nový kuchyňský univerzální robot. Doposud nám sloužil přístroj, který zde je od
sedmdesátých let.
Obec nám také pořídila konvektomat, který umožní zdravější vaření. Výhodou konvektomatu je vaření s minimálním
použitím tuku a zachováním většího množství minerálních
látek a vitamínů zachování barvy a váhy připravovaných pokrmů. Například tak můžeme díky konvektomatu kvalitně
připravit dětem i dušenou zeleninu, jako přílohu k hlavnímu
chodu.

Hana Kroupová a Dagmar Vašíková – učitelky MŠ
Za celý kolektiv mateřské školy vás srdečně zvu na další
PODZIMNÍ BURZU dětského oblečení. Přijďte prodat, co již
doma nevynosíte, schováváte na půdě, anebo čeho se prostě
jen chcete zbavit a víte, že to poslouží dál. Ale také si přijďte
nakoupit levné a krásné věci pro vaše děti. Podpoříte tak naši
mateřskou školu a s prázdnou určitě neodejdete!
Jarmila Kadlecová a kolektiv MŠ Troubsko

Těší nás, že můžeme i my přispět ke zdravému růstu vašich dětí.
Svatava Tomanová s kolektivem kuchařek

Podzimní burza dĒtského

Závěrem bych ráda pozvala všechny rodiče s dětmi na již
5. ročník drakiády, která se uskuteční v říjnu. Zváni jste také
na dílničky v naší škole spojené s lampionovým průvodem
obcí. Tato akce se uskuteční v listopadu. Podrobnější informace naleznete na našich stránkách www.zs-troubsko.cz

obleĀení
9. - 10. 10. 2015
Mš Troubsko, Zámecká 4

Mgr. Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Pátek 9.10.2015: 15:30 – 18:30 pĜíjem zboží
Sobota 10.10.2015: 8:00 – 13:00 prodej zboží
- 13:30 – 14:30 výplata a výdej neprodaných vČcí

Co se v obci událo

PĢijímáme pouze Āisté a nepoškozené vĒci do 50ks od velikosti 0 do
velikosti 176.
–
–
–
–

Dětský den (29. srpna)

koĀárky, autosedaĀky
pĢíslušenství pro miminka – fusaky, postýlky, židliĀky, …
sportovní vybavení – lyže, brusle, snowboardy,...
obleĀení a boty na období podzim/zima

Poslední prázdninovou sobotu pořádala obec Troubsko
pro děti na rozloučenou s prázdninami opět dětský den plný
zábavy a soutěží, tentokrát s podtitulem „Středověk“. Šlo
o v pořadí již dvanáctý ročník. Dovolte mi trochu zavzpomínat. Začínala jsem s partou lidí, které to vždy bavilo, což na
dětském dni bylo vidět a díky Bohu stále vidět je. Začínalo se
„Pohádkovým lesem“ v krásném prostředí myslivecké chaty,
jež měla své kouzlo. Pokračovali jsme na fotbalovém hřišti a
okolo hřiště s různými jinými disciplínami a soutěžemi, aby
děti byly vždy nadšené a spokojené. Letos jsme dětský den
přesunuli na prostranství kolem ulice Lišky a do jejího blízkého okolí. Samozřejmě, za tolik let pořadatelé kolem mě
změnili, ale důležité je, že vždy rádi vloží svůj čas a energii na
100 %, což mě velice těší.
Také tentokrát bylo připraveno 10 stanovišť, kde si mohli
děti nejen zasoutěžit, ale hlavně také prověřit svou šikovnost
i obratnost. Zahájení celého dne provedla skupina historického šermu „Přemyslovci“ svým vystoupením se středověkými zbraněmi. Na startu pak byly děti pasovány „středověkým
mečem na šermíře nebo na šermířku“, dostaly středověkou
pečeť a mohly se pustit na cestu. Velká část dětí projevila
svou statečnost a odvahu tím, že soutěžila bez přítomnosti
svých rodičů, kteří vše pozorovali v bezpečné vzdálenosti.
Byla radost sledovat, jak jsou na sebe hrdé, že náročné úkoly

Na e-maillové adrese skolkatroubsko@seznam.cz nebo osobnĒ v budovĒ MŠ
Troubsko si žádejte o osobní Āíslo. FormuláĢ pro pĢijetí zboží do prodeje je k
vyzvednutí v budovĒ MŠ nebo ke stažení na web. stránkách školy.

FormuláĢ doporuĀujeme vyplnit a zboží oznaĀit v klidném prostĢedí domova.

ZVEME MAMINKY, TATÍNKY, BABIÿKY, DđDEÿKY, TETIÿKY...A
ŠIROKOU VEġEJNOST.

TĒší se na vás kolektiv MŠ Troubsko

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Ve výživě platí jedna rozumná věta: „Nejsou nezdravé
potraviny, ale nezdravá jsou jejich množství.“ Jeden prohřešek ve výživě nevadí, neohrozí na životě.
Přesto si děti zaslouží výchovu ke správnému výběru potravin co nejvíce přirozených a co nejméně zpracovaných a
s tím související možnost vnímat skutečnou chuť původních
surovin.
To jsou slova Mgr. Jana Stávkové z Ústavu ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno.
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zvládají. Za zdolání disciplín, jako bylo třeba házení slaměných kroužků, skákání gumy, vázání uzlů, mlácení cepem,
nebo rýžování zlata, děti dostaly krásné erby, které ve stanu
s občerstvením vyměnily za párek v rohlíku a fruko, nebo obdržely odměnu, kterou si samy mohly vybrat. Velmi zajímavá
byla také chůze na chůdách, stanoviště s živými dravými ptáky a spousta dalších disciplín.
Rodiče se během závodění potomků mohli věnovat občerstvení, které bylo připraveno ve stanu. Všichni jsme si
mohli pochutnat na grilovaném masíčku, klobáskách nebo
na debrecínkách z udírny, jež připravili šikovní kuchaři včele s Markem Mahnem, Petrem Balusem a Tomášem Říhou. A
k tomu ochutnat chlazené pivečko, nebo malinovku, která
v parném dni přišla velmi vhod.
Celkem se zúčastnilo tentokrát jen 111 dětí, snad to bylo
vinou velmi vysokých teplot, jež panovaly. Nejmladšímu
účastníkovi byly dva roky a nejstarším soutěžícím byl čtrnáctiletý chlapec.
Velmi si vážím pomoci všech mých spolupracovníků, dobrovolníků a kamarádů v čele opět s Markétou Trávníčkovou.
Chci velmi poděkovat všem, kteří pomohli vytvořit krásný,
i když tentokrát velmi slunečný den. Bez obětavých lidí se
podobná akce nemůže uskutečnit, a tak jsem opravdu velmi hrdá na to, že jich mám okolo sebe stále takové množství.
Odměnou pro nás všechny jsou rozzářené oči dětí, což je za
všechny peníze.

ráno ve velkém stanu, jehož stín lákal soutěžící, rodiče dětí
nebo jen kolemjdoucí na chlazenou limonádu či pivo. Nechybělo ani něco k zakousnutí.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří jakkoli pomáhali s přípravou, chodem i úklidem dětského dne. Bez těchto
dobrovolníků, kteří akci věnují nejen svůj volný čas, by se podobné akce nemohly uskutečnit.

Učinkující
Slaměné kroužky – Iva a Monika Balusovy.
Kelímek – Bára Lhotecká s přítelem Michalem.
Svíčky – Hanka Šlezingerová a Hanka Kroupová.
Lžička – Iva Pernicová a Pavla Turková.
Cep – Hanča a Vlasta Prokopovy.
Guma – Petra Kavalcová a Verča Balusová.
Uzly – Jarmilka a Luboš Kadlecovi.
Ptáci – Jana, Pepa a Martin Urbánkovi.
Chůdy – Kája Prokop ml. a Jirka Otoupalík.
Rýžování zlata – Gábina a Verča Říhovi.
Zdravotníci: Peťa Otoupalíková a Lenka Mahnová.
Spojka mezi stanovišti: David Říha.
Nápojový technik: Laďa Kyncl.
Start: Hela Benešová, Iva Fretzerová, Hela Sedláčková.
Pasování: Markéta Trávníčková.
Stavění a úklid stanů: Marek Mahn, Tomáš Říha, Petr Balus,
Laďa Kyncl, Tomáš Turek, Tomáš Vařílek, Jakub Kroupa, Martin
Urbánek, Karel Prokop st.
Šermířská skupina Přemyslovci

Díky všem!
Irena Kynclová – starostka
★★★
Dětský den – podruhé (29. srpna)

Účastníci zájezdu před zámkem Emy Destinové
více fotografií najdete na www stránkách zahrádkářů Troubsko

V sobotu 29. srpna uspořádala obec Troubsko za podpory mnoha dobrovolníků Dětský den. Akce se konala na ulici
Lišky a přilehlých travnatých pozemcích. O zahájení se tentokrát postarala šermířská skupina Přemyslovci za Znojma,
která nám sehrála krátký příběh o „dobývání“ dívčího srdce. I
přes velké horko si přišlo zasoutěžit 110 dětí. V 10 zastávkách
si osvěžily svoje znalosti a vyzkoušely pohybové dovednosti,
za které byly po zásluze odměněny. O žízeň i hlad bylo posta-

Na startu
6.

Znalosti o přírodě (ptáci)

Podskalák v akci
Všichni byli dobří a patří jim dík a obdiv za to, co předvedli.
Mně se v tom horku ani nechtělo palcem hýbati, natož v kroji
tancovati. Škoda jen, že diváků nebylo více, asi dali přednost
nedalekému koupališti.
Takže, omladino, bylo to super, jen tak dál! Dík za pěkný
zážitek, už se těším na další vystoupení.
J. Bartoňková

Rýžování zlata
H. Benešová
★★★
Podskaláci v kole (29. -30. srpen)

★★★
Poslední srpnový víkend se ve Střelicích konaly dožínky.
V sobotu mělo dožínkové odpoledne podtitul „Okolí v kole“.
Jak název napovídá, předvedly se soubory jak z blízkého, tak
ze vzdálenějšího okolí Střelic.
Vystoupení zahájili v sobotu ve 14 hodin omičtí stárci s
„Československou besedou“. Pak předvedly děti omického
souboru Rákosníček pásmo písniček a tanečků. Po krojovaných z Nového Lískovce přišel na řadu náš Podskalák. Právě
kvůli nim jsme se vydali v sobotním parném odpoledni do
Střelic a nelitovali jsme. Naši stárci se opravdu vytáhli a předvedli perfektně nacvičené vtipné scénky ze života troubské
chasy před více jak sto lety. Ve spolupráci s chlapci ze Střelic předvedli parádní, hravé, netradiční pásmo tance a písní.
To vše za doprovodu cimbálové muziky Omičan. Program
zakončila skupina z Brna - Komína s vystoupením „Dožínky
v Komíně“.

Zájezd – Národní divadlo Praha (5. září)
Obec Troubsko pořádala v sobotu dne 5. září zájezd do
Prahy do Národního divadla, a to na představení „Strakonický
dudák“. Myslím si, že návštěva našeho národního divadla je
pro každého člověka, který se zajímá o kulturu, velkým svátkem. Velká škoda je, že většina našich spoluobčanů tento
názor nesdílí a ukázali to svým zájmem o tento druh zábavy. Počasí se nám vydařilo a tak jsme čas před představením
využili pro procházku Prahou. Po zhlédnutí představení jsme
ještě navštívili restauraci „Velkopavlovická kozlovna“, a to přímo v areálu pivovaru, kde se někteří z nás odměnili dobrou
večeří s výborným čepovaným pivkem.

Troubští občané v hledišti Národního divadla
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informaci uvádím, že v rámci 60. výzvy bylo schváleno 804 žádostí, dalších 183 žádostí bylo vloženo do zásobníku projektů
a 73 žádostí bylo zamítnuto.
V srpnu 2014 obec obdržela Registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
z prostředků SFŽP. Předpokládané celkové výdaje na projekt
byly vyčísleny na 2 522 991 Kč, z toho 1 201 080 Kč podpora
EU Fond soudržnosti a 60 054 Kč dotace ze SFŽP ČR Jako způsobilé výdaje projektu byly určeny výdaje ve výši 1 201 080 Kč
a dále byla určena dotace SFŽP ČR ve výši 60 054 Kč. Všechny
ostatní výdaje související se zateplením byly označeny jako
nezpůsobilé výdaje projektu.
V průběhu prací na projektu se vyskytlo několik důležitých
skutečností, které bylo nutné operativně vyřešit. Mezi nejvýznamnější určitě patřilo vyřešení zástavy budovy ZŠ v souvislosti s úvěrem Českomoravské záruční a rozvojové banky,
kterým byl v minulosti poskytnutý na výstavbu kanalizace
na Veselce. Banka žádosti obce vyhověla, vzdala se zástavního práva a tak se budovu školy podařilo vyjmout ze zástavy
v požadovaném termínu.

Účastníci zájezdu
Těm, kteří se zúčastnili tohoto výletu, se představení za
účasti spousty známých herců snad líbilo, i když tradiční pojetí bylo zmodernizováno.
I. Kynclová
★★★

V prosinci 2014 (týden před Štědrým dnem) bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Zateplení objektu Základní
školy v obci Troubsko“, prohlídka místa plnění byla stanovena
na 29. prosince 2014, takže se neodpočívalo ani v době vánočních svátků.

Zateplení Základní školy v Troubsku (červen až srpen)
Vyhláška Ministerstva obchodu a průmyslu č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov ukládá obcím od roku 2013
mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budov ve veřejné správě. Obec Troubsko tak zajistila průkazy energetické
náročnosti u budov Obecního úřadu, Základní školy a mateřské školy. Budova Základní školy byla dle výsledku zpracování označena písmenem „E“ – nehospodárná a právě tento výsledek byl prvotním podnětem pro to zabývat se myšlenkou
zateplením ZŠ (pozn. horší už je jen písmeno „G“, které označuje mimořádně nehospodárnou energetickou náročnost).
Vzhledem k tomu, že obec chtěla získat finanční prostředky z dotací EU na zateplení budovy ZŠ, oslovila obec
společnost Český projekt-poradenství s.r.o., která se zabývá
zpracování žádostí a administrací projektů EU (obec s uvedenou společností již dříve spolupracovala na akci Revitalizace
zeleně nebo při výběru svozové firmy na likvidaci odpadu).

V lednu 2015 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek.
Deseti uchazečům byla zaslána Zadávací dokumentace, pět
uchazečů předložilo nabídku a stejný počet nabídek bylo
hodnotící komisí posuzováno. Vítězným uchazečem se stala
společnost SAIS Brno spol. s r.o. s nejnižší nabídkovou cenou,
která byla jediným hodnotícím kritériem. Dokumenty k veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele.
V březnu 2015 obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory ve výši 60 054
Kč. V dokumentech byly upřesněny důležité termíny akce, tj.
ukončení realizace akce do 1. 10. 2015 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30. 11. 2016.
Jediným parametrem projektu byla plocha zateplení konstrukce minimálně 878 m².

Začátkem roku 2014 byla k naší radosti zveřejněna 60.
výzva Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa
3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, kterou se obec Troubsko rozhodla využít. Následovalo mnoho aktivit, aby bylo
možné předložit žádost, jako například:
• zpracování výpočtů pro ověření možností splnění technických podmínek přijatelnosti žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí tzv. Energeticko-ekonomicko-enviromentální analýza;
• dopracování výpočtu z Průkazu energetické náročnosti
budovy do podoby Energetického auditu;
• položkový rozpočet na stavební práce;
• kompletace technických podkladů z minulých období –
spotřeby paliv a energií, informace o způsobech vytápění
apod.

Poté už jen čekalo na konec školního roku 2014/2015, aby
mohly být zahájeny stavební práce. Na webových stránkách
obce byl vytvořen odkaz s názvem „Zateplení objektu Základní školy“ a jeho součástí byl informační seriál, který popisoval postupné kroky na stavbě a průběžně byla doplňována
i fotodokumentace. Čtenářům, kteří nemají možnost přístupu na webové stránky obce, tento seriál předkládáme:
 10. července 2015 (datum vložení informace na web)
Začátkem června 2015 proběhla první schůzka všech zainteresovaných stran a bylo předáno staveniště k realizaci díla
s názvem „Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko“.
Zhotovitelem díla je společnost SAIS Brno spol. s r.o., který
byl vybrán na základě veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce. Investiční výdaje související s realizací díla ve
výši cca 2,3 mil. Kč budou částečně hrazeny z dotace Operačního programu Životní prostředí – Fondu soudržnosti, z dotace Státního fondu životního prostředí a z rozpočtu obce.
Vlastní práce byly zahájeny 8. června s tím, že obě strany,

V květnu 2014 byla akceptována Žádost o podporu s názvem „Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko“ a
bylo jí přiděleno akceptační číslo a oficiální ID projektu. Pro
8.

jak objednatel, tak i zhotovitel, započali s přípravnými pracemi, jako například vyklizení půdního prostoru, návoz stavebního materiálu, příprava okolních pozemků pro stavbu lešení
a mnoho dalších aktivit.
Občanům obce, kteří prochází ulicí Školní, stavební ruch
určitě neušel. Každým dnem bylo možné vidět, že se v okolí
základní školy děje stále něco nového. Proto jsme se rozhodli,
že na webu obce vytvoříme nový odkaz a budeme vám poskytovat aktuální informace a příslušnou fotodokumentaci.

Všímaví občané mohli také zaznamenat, že část fasády
nad střechou sborovny už svítí novotou. Na stěnu školy byly
naneseny obě barvy, které budou použity pro naši základní
školu. Kdo má možnost se pohybovat v blízkosti ZŠ Labská
(Brno – Starý Lískovec), může se blíže seznámit s výsledky
práce zhotovitele. Právě společnost SAIS Brno spol. s r.o. prováděla na této škole zateplení.
I uvnitř školy se ledacos upravuje a mění. V průběhu srpna
proběhne v malé družině výměna linolea a určitě největším
zásahem bude přestavba výdejny a prostor školní jídelny.
Tak užívejte léto a dále sledujte dění nejen v okolí školy,
ale v celé obci.

 17. července 2015
Práce na zateplení objektu Základní školy pokračují podle
časového harmonogramu. I přes velké teplo se dělníkům daří
plnit termíny a případné problémy při realizaci díla se řeší
na pravidelných kontrolních dnech, které se konají vždy ve
středu v dopoledních hodinách. Tuto středu tj. 15. 7. proběhlo důležité jednání k výběru barvy budoucí fasády. Zpracovatel projektové dokumentace poskytl k výběru čtyři barevné
varianty v různých kombinacích. Všichni, kteří měli možnost
se na výběru jedné z variant podílet, se jednomyslně shodli
na variantě označené písmenem „C“. Nechte se překvapit. Věřím, že se vám barva bude líbit.
V průběhu stavebních prací dojde i k výměně vchodových
dveří za hliníkové, které budou více „spolupracovat“ se zabezpečovacích a kamerovým systémem budovy ZŠ a bude
nahrazena i původní stříška nad vchodem. Na fotografiích je
patrné, že její demontáž už proběhla.
Bohužel jsme neuspěli se žádostí o dotaci na nové oplocení kolem školy a školní zahrady. S ohledem na celkové náklady zateplení školy a další investice do ZŠ a MŠ v letošním
roce je více než pravděpodobné, že se nový plot vybuduje až
v roce 2016.

 18. srpna 2015
V horkých letních dnech zhotovitel dokončil zateplení
půdy. Byla jsem se v těchto prostorách podívat, jak probíhají
práce a také abych vše zdokumentovala. Opravdu jsem pracovníkům nezáviděla, ba právě naopak, pracovat při teplotě
50°C a více stupňů není nic příjemného. Byla jsem ráda, že
mohu pokračovat někam k vodě.
Postupně se kolem objektu odstraňuje lešení a už z dálky
je vidět, že volba barev fasády byla dobrá. Od minulého týdne jsou instalovány nové vstupní dveře, stříška nad vchodem
se namontuje až později. Blíží se začátek školního roku, a tak
se upravuje i okolí školy. Škoda jen, že jsme neuspěli se žádostí o dotaci finančních prostředků na nové oplocení kolem
školy. Vše nové by ještě více vyniklo.
Začínají přípravné práce na stavebních úpravách výdejny.
Pro žáky Základní školy to bude v měsíci září znamenat určitá
omezení, ale poté se mohou těšit na zbrusu nové prostory
jídelny a efektivnější systém vydávání obědů.
 28. srpna 2015
Přiblížil se den „D“ a za pár dnů začíná nový školní rok. Pro
děti Základní školy to znamená, že 1. září vstoupí do budovy, která se oblékla do nového kabátu a její žlutá barva září
do dáli. Všichni, kteří se na této akci podíleli, obec Troubsko,
zhotovitel, externí odborníci vykonávající autorský a technický dozor, drobní řemeslníci, paní ředitelka a další, věří, že se
škola bude líbit a hlavně, že se tak krásná fasáda nestane terčem vandalů.
Příchodem ke škole zjistíte, že došlo také k opravě okolních prostor. Kolem budovy jsou okapové chodníky, nádvoří
je vyskládáno z nové dlažby a zbývá už jen namontovat stříšku nad vchod a přidělat popisné číslo (vyrábí se nové) a držák
praporu.

 23. července 2015
Je středa 22. července, krátce po 19 hodině. Stojím před
budovou Základní školy a zdravím se s dělníky, kteří i v tuto
pokročilou dobu na stavbě pracují. Vytahuji fotoaparát a dělám další fotky, které možná časem budou mít historickou
hodnotu.
A jaké jsou novinky, které by vás mohly zajímat? Ve středu
proběhl už čtvrtý kontrolní den. Původně vybrané odstíny
barev se musely nahradit odstíny s menší sytostí, aby bylo
možné dodržet cenovou kalkulaci. Bylo rozhodnuto, že když
je kolem budovy postavené lešení, že se mimo rozsah projektové dokumentace kompletně vymění klempířské prvky
tj. podokapní žlaby a svodné potrubí. Ty stávající prvky už
jsou na hranici životnosti a v krátké době by se stejně musely
měnit. Pokračuje výměna oken na záchodech – z hygienických důvodů se stávající okna nahrazují většími okny. V této
souvislosti se také vymění splachovací nádržky a provede se
jejich nové propojení s přívodem vody.
Samozřejmě se toho událo mnohem více. Však máte možnost se při procházce obcí, například cestou na zmrzlinu,
sami přesvědčit.

Co napsat na závěr informačního seriálu? Přeji žákům
úspěšný vstup do nového školního roku, rodičům hodně radosti ze svých dětí a našim učitelům děkuji, že si vybrali pro
své působení venkovskou školu v Troubsku a věřím, že se dětem budou věnovat i nadále s nadšením a trpělivostí.
Už jsem děkovala osobně i na webu obce, a tak poděkuji ještě prostřednictvím zpravodaje Troubský hlasatel všem,
kteří se na úspěšné realizaci projektu podíleli:

 31. července 2015
Stavební práce pokračují podle harmonogramu. Postupně se zjišťují problémy, na které je třeba reagovat. Včera
byla například vystavena objednávka na dodávku a montáž
klempířských prací (žlaby, svody, háky) nad rámec původního rozsahu projektové dokumentace v hodnotě téměř 75 tis.
Kč. Čekáme na cenovou nabídku na stříšku nad vchodem do
budovy, nové vstupní dveře v hodnotě 67,5 tis. Kč už byly objednány.

• vedení obce a zejména p. Rejdovi, který se pravidelně
účastnil kontrolních dnů a operativně řešil problémy a
pracovníkům údržby, kteří fyzicky pomáhali při různých
stěhovacích a vyklízecích pracích;
• ředitelce Mgr. Kašparové, paní učitelkám a ostatním pracovníkům Základní školy za přípravu školy na zahájení
školního roku;
9.

Vstup do ZŠ Troubsko
• zhotoviteli díla společnosti SAIS Brno, spol. s r.o. – Ing. Ševčíkovi, Ing. Daškovi a stavebním dělníkům;
• Ing. Krejčímu za výkon technického dozoru, Ing. Weignerovi za výkon autorského dozoru;
• panu Lhoteckému za práce na sociálních zařízeních;
• pracovníkům společnosti Český projekt – poradenství
s.r.o. za administraci celého projektu – jejich práce však
skončí až zpracování Závěrečného vyhodnocení akce a
ukončením akce ze strany poskytovatele dotace.
Zpracovaly: M. Hrušáková, B. Končická

Nové knihy v naší knihovně
Dahl, Roald – Karlík a továrna na čokoládu
Karlík žije se svými rodiči a prarodiči v polorozpadlém domku. Žijí nedaleko obří továrny na čokoládu, kde kdysi Karlíkův děda pracoval a poznal
osobně samotného majitele Willyho Wonka. Ten jednoho
dne vyhlásí soutěž - pět dětí, které najdou zlaté kupóny v některých z jeho čokolád, vyhrají exkurzi do legendární výrobny
sladkostí, kterou neměl nikdo šanci spatřit více než patnáct
let. Souhrou šťastných náhod Karlík kupón získá. Návštěva
se pro všechny děti kromě Karlíka promění v hrůzný zážitek,
protože Umpalumpové, kteří sladkosti vyrábějí, je postupně
vytrestají za jejich špatné vlastnosti. Jedno spadne do čokoládové řeky, další zfialoví, jiné svrženo do odpadní šachty.
Nakonec zbývá jen Karlík. Pan Wonka pro něj přichystal nebývalé překvapení.

Nový kabát základní školy ze všech světových stran

Dandová, Dagmar – Já, Julie a dovolená
Bety je 45 let, je vdova, má protivnou sestru, nesnáší švagra, zbožňuje neteř Julii a rozhodne se zcela změnit svůj život.
Zatím totiž téměř vše, co se do té doby snažila udělat, dopadlo katastrofálně. Ale po roce 1989 se otevřou hranice a
pro Bety nové obzory. S kamarádkou Líbou odhodlaně založí
cestovní kancelář a s prvním zájezdem a naprostou neznalostí odjíždí do Chorvatska. Pro jistotu si s sebou bere dvě
pomocnice, ale brzy zjistí, že obě mají hlavu jenom na ozdobu. Dochází k dalším katastrofám nejen v Chorvatsku, ale i v
Čechách. Julie utíká z domova, míří za tetou a v patách má
rozzuřené rodiče. Bizarní příhody se stupňují, naštvaní turis10.

té pomalu, ale jistě zakládají Betyin antifanklub, a pohromy
se na Bety hrnou ze všech stran. Vzpamatuje se z toho ještě
někdy? Životní kotrmelce hlavní hrdinky jistě pobaví všechny čtenáře, kteří se nad vtipně napsanou knihou chtějí zasmát.

Naši jubilanti
Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci říjnu
a listopadu 2015 těmto našim spoluobčanům:
paní Mífková Ludmila, ul. Zámecká
paní Vaňková Anna, ul. U lednice
pan Pecina Karel, ul. Pod vinohrady
paní Bukvová Božena, ul. Pod vinohrady
paní Vítězová Hedvika, ul. Nár. Odboje
paní Vyziblová Anna, ul. Pod vinohrady
pan Ing. Putna František, ul. Nár. Odboje
paní Zbíralová Markéta, ul. Vyšehrad
paní Dufková Marcela, ul. U rybníka
paní Navrátilová Zdenka, ul. Veselka
pan Horáček Karel, ul. Školní
paní Doležalová Zdenka, ul. Školní
paní Pacnerová Anna, ul. Nár. Odboje
pan Nováček František, ul. Pod vinohrad
paní Bučková Eva, ul. U lednice
paní Koláčková Marie, ul. U lednice
pan Růžička Arnošt, ul. Nár. Odboje
paní Světlíková Miroslava, ul. Nár. Odboje
paní Šustrová Eva, ul. Nová
paní Pacnerová Ludmila, ul. Zámecká
paní Vozdecká Blažena, ul. Pod vinohrady
paní Pacnerová Věra, ul. Zahradní
pan Kasáček Miroslav, ul. Nár. Odboje
pan Světlík Miloš, ul. Nár. Odboje
paní Hanušová Libuše, ul. Jihlavská
paní Chaloupková Emílie, ul. U rybníka
pani Weinhöferová Ludmila, ul. Nár. Odboje
paní Kroupová Jiřina, ul. Pod vinohrady
pan Šmíd Bohumil, ul. Školní
pan Vojta Antonín, ul. U dráhy
paní Roupcová Marie, ul. Školní
pan Des Josef, ul. U rybníka
paní Hladká Marie, ul. Hodakova
paní Koukalová Vlasta, ul. Pod vinohrady
paní Vrtěnová Vlastimila, ul. U rybníka
paní Kráčmarová Milada, ul. Nár. Odboje
paní Melounová Marie, ul. Nár. Odboje
paní Michnová Božena, ul. U rybníka
paní Chylíková Zdenka, ul. Úzká

May, Peter – Čtvrtá oběť
Někde uprostřed města sedí vrah a v klidu si sestavuje svůj
další plán. Kaalbringen, klidné letovisko, je ovládnuto hrůzou
- v rychlém sledu zde došlo ke třem brutálním vraždám. Kdy
a kde může znovu udeřit „vrah se sekerou“, jak se mu začalo
říkat? Odejde odtud jen tak pryč, nebo už má vyhlédnutou
další oběť? Komisař Van Veeteren musí v sérii vražd najít souvislosti, které ostatním unikají. Jeho největším protivníkem je
čas, neboť čtvrtá oběť už se nachází ve zlověstném sevření
vraha...
Čtvrtá oběť je mistrovské dílo. Policejní pracovní postupy
jsou tu podrobně zobrazeny jako nápadité metody, kterými
lze s neobvyklou hloubkou a naprostou věrohodností zkoumat zločiny i jejich skutečné či zdánlivé původce.
Další nové knihy:
Patterson, James – První láska.
Gogela, Evžen – Tajemství staré bambitky.
Picoultová, Jodi – Čas odejít.
Přádová, Hana – Labyrint viny.
Vian, Boris – Pěna dní.
Radek Sedláček, knihovník

Plánované akce
Řemeslný vánoční jarmark (6. prosince)
Obec Troubsko připravuje již pátým rokem v prostorách
Katolického domu na neděli 6. prosince řemeslný vánoční
jarmark. V roce 2015 se konání jarmarku posouvá až na druhou adventní neděli!
Nabízíme všem zručným občanům obce, aby se do této
akce zapojili a prezentovali se svými výrobky s vánoční tématikou. Finanční výtěžek z dobrovolného vstupného bude
věnován do ZŠ a MŠ Troubsko na nákup hraček a pomůcek
pro děti.
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Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě, nebo na adrese podatelna@troubsko.cz a to nejpozději do 30. listopadu.
Do přihlášky laskavě uvádějte jméno a příjmení a nabídku
produktů.

Matrika OÚ, L. Chaloupková

Sportovní informace
Vánoční koncert (12. prosince)
Triatlon, jeden z nejtěžších sportů, zažívá boom
Obec Troubsko připravuje na sobotu 12. prosince od 18
hod. v sále Katolického domu v Troubsku „Vánoční koncert
Moravanky Jana Slabáka“.
Vstupenky budou v předprodeji na Obecním úřadě. Více
informací naleznete v nejbližších dnech na obecních vývěskách.
(OÚ)

Stejně jako běh, tak i triatlon se těší stále větší oblibě mezi
sportující populací. Triatlon je silově vytrvalostní individuální sport, který sestává ze tří částí - plavání, cyklistika a běh.
Rozlišujeme u něj čtyři disciplíny - sprint, olympijský, střední
a dlouhý neboli Ironman. Jsou to závody, kde startuje několik tisíc závodníků, jimž přihlíží davy fanoušků. Není výjimkou
ani návštěvnost přes 200 tisíc diváků.
11.

Vidět znamená dívat se daleko dopředu a nelepit se na nárazník vozidla před vámi. Díky tomu budete vidět nejen to, co
se děje vpředu před Vámi jedoucím vozidlem, ale i kolem něj.
Takto získáte dostatek času reagovat na nenadálé situace.
V dnešní době je u nových vozidel již standardně z výroby
aktivováno tzv. denní svícení. Spousta řidičů si však neuvědomuje, že toto denní svícení svítí pouze v přední části vozidla,
nikoliv však v zadní. Tudíž pokud dojde ke snížené viditelnosti (déšť, oblačné počasí, mlha, atd.) nebo projíždíte tunelem,
řidiči zapomínají, že vodidlo není plnohodnotně osvětleno a
díky tomu není vůz viděn.
Ing. Simona Křivánková

Mgr. Josef Křivánek
V tomto sportu úspěšně reprezentují ČR manželé Simona
a Pepa Křivánkovi z Troubska - Veselky. Ti se věnují především
dlouhému triatlonu - Ironmanu. V dlouhém triatlonu absolvují v jeden den, bezprostředně po sobě 3,8 kilometrů plavání, 180 kilometrů cyklistiky a závěrečných 42 kilometrů běhu.
Účastní se závodů jak v ČR, tak v zahraničí (světová série Challenge, Ironman, startovali také v USA). V letošním roce pravidelně manželé Křivánkovi dosahovali časů - v případě Simony těsně nad 9 hodin, v případě Pepy hluboko pod hranicí 9
hodin, což jim oběma několikrát vyneslo i medailové pozice.
Pokud máte zájem dozvědět se o jejich sportovním počínání a triatlonu více, můžete navštívit jejich webové stránky
www.krivankovi.eu, kde pravidelně zveřejňují fotografie a reporty z absolvovaných závodů.
(BK)

Napsali nám
Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou
uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakční rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená.
★★★
Autocentrum K.E.I. radí…
Jak jezdit bezpečně
Pravidel pro bezpečnou jízdu je několik. Mezi
nejdůležitější patří pravidlo vidět a být viděn.

Další neméně důležité pravidlo je plné soustředění se na
řízení vozidla a vše co se děje kolem něj. Naučte se již před
jízdou nastavit si správně sedadlo, aby se vám sedělo pohodlně. Zpětná zrcátka si nastavte tak, abyste měli správný výhled
na to co se děje za vámi a kolem Vás. Nezapomeňte na nastavení navigace a rádia, abyste se jim během jízdy nemuseli věnovat. Zkuste minimalizovat i telefonní hovory během jízdy.
I když používáte hands free sadu, může nastat situace, kdy
přemýšlíte nad obsahem hovoru a v tento moment je vnímání všeho co se děje okolo vás minimální.
Pravidel bezpečné jízdy je samozřejmě mnohem více.
Shrňme si tedy ty nejdůležitější do několika bodů: pamatujte na pravidlo vidět a být viděn, zachovávejte bezpečný odstup, nejezděte „ve vláčku“, vždy přizpůsobte rychlost vozidla
podmínkám, které panují okolo vás, ať už je to počasí nebo
hustota provozu. Vždy a za všech okolností se plně věnujte
řízení vozidla. Zbytečně nepřeceňujte svoje schopnosti a nikdy nespoléhejte na to, že vozidlo před vámi má horší brzdy.
Při delších jízdách nezapomínejte na pravidelné přestávky, ať
už na rozhýbání rozlámaného těla nebo nadýchání čerstvého
vzduchu.
Příště vysvětlíme, proč je doporučováno při opravách
používat originální náhradní díly.
★★★
Zapiš se do historie s čápem Brunem
Na podzim se dětem a jejich rodinám otevře v Brně-Slatině nové herní centrum – BRuNO family park. Jednak u této
události můžete být osobně a jednak zde můžete natrvalo
nechat i svou stopu.
Family park vypisuje anketu: „Dej jméno klukovi a holčičce, kamarádům čápa Bruna“. Hraje se o roční permanentku
(12 vstupů) pro toho, kdo dá jméno klukovi a holčičce, kteří v centru doprovázejí čápa Bruna – maskota family parku.
Všichni, kdo se do ankety zapojí, se mohou těšit na volné
vstupy do herního centra, což jistě každého potěší. Anketa
běží na webových stránkách do letošního 31. října www.facebook.com/BRuNOFamilyPark Podrobné podmínky tam
najdete také.
Centrum si už nyní získává fanoušky. Jednak zaujme zvenčí svým nezvyklým tvarem, ale uvnitř bude nabité množstvím
netradičních atrakcí a aktivit. Všechny atrakce mohou děti
absolvovat i se svými akčními rodiči, čímž se umocní jejich
společné zážitky.
12.

Procházky nacvičili staronové pásmo tanců. V průběhu slavnosti se stárkům dostalo také pozvání do naší krásně opravené kaple, ve které nový pan farář všem účastníků pěkně
požehnal. Během celého dne tvořila hudební doprovod dechová hudba Střeličáci a finální vystoupení na večerní zábavě
v areálu sokolovny bylo zakončeno za potlesku návštěvníků
Moravskou besedou.

Malba na stěně – čáp Bruno, kluk a holčička,

Vizualizace BRuNO family park
Z těch nejzajímavějších atrakcí můžeme zmínit „Čapí oko“
– prostor ve 22 metrech nad zemí (výška jako 7. patro) – jedná
se o panoramatickou vyhlídku s prosklenou podlahou. Těšíte
se na ten pocit pod vašima nohama? Další výzvou bude tobogán „Tenké střevo“ začínající 18 metrů nad zemí a kroutící se
až dolů do přízemí. Z jiných zajímavostí stojí za zmínku „Podzemní nory“ – systém téměř 100 metrů chodeb pod úrovní
země.
Celý koncept herního centra se inspiroval říší přírody a
hlavně světem čápů – je proto zaměřen na pohyb, kreativitu,
zábavu a zdraví nejen samotných dětí, ale také jejich rodičů.
První z kreativních kroků je právě pojmenování kluka a
holčičky. Těšíme se na vaše nápady a příběhy.
Mgr. Jaroslav Kaleta, manažer projektu
★★★
Akce souboru Podskalák (Léto-Podzim)


Staré hody (15. srpna)

Letos osmý ročník již tradičních starých hodů v Troubsku
se konal přesně v den zasvěcení našeho farního chrámu
Nanebevzetí Panny Marie, a to 15. srpna. Na krásný sobotní
den se přibližně měsíc připravovalo deset párů zdravě naladěných krojovaných, kteří pod taktovkou matadora Martina

Účastníci starých hodů 2015
Pavel Bartoněk – Milada Bartoňková.
Petr Ošlejšek – Alena Ošlejšková.
Vítězslav Volánek – Marcela Pillmayerová.
Zdeněk Vávra – Iveta Vávrová.
Milan Šprincl – Eva Šprinclová.
Přemysl Blažík – Jarmila Blažíková.
Petr Svoboda – Dana Svobodová.
Dušan Jedlička – Vlasta Prokopová.
Karel Prokop – Eva Solaříková.
Honza Marčan – Renata Marčanová.
Sklepník/Vedoucí: Martin Procházka + Sklepník/Řečník:
Oldřich Valeš
Sepsal:
Vítězslav Volánek


Dožínky ve Střelicích (29. a 30. srpna)

Přijali jsme pozvání na sobotní program představení folklorních souborů „Okolí v kole“ i nedělní představení v rámci
střelických dožínek, které se konají jednou za pět let a jsou
oslavou proběhlé sklizně. Sobotní program byl novinkou a
myslím, že se pořadatelům vydařil obsahem i organizací.
V rámci sobotního programu se představili krojovaní
z Omic s československou besedou, dětský soubor Rákosníček, krojovaná skupina z Komína s dožínkovým pásmem,
chasa ze Starého Lískovce zatančila brněnská kola a Podskalák předvedl scénku obsahující převážně již zapomenuté písně ze sbírky Písně lidu v Troubsku.
Naše vystoupení doprovodila cimbálová muzika Omičan,
která hrála během celého odpoledne a prokládala tak mezery mezi vystoupeními.
Děkuji všem tanečníkům (i střelickým kamarádům a CM
Omičan), kteří museli vložit do přípravy více úsilí, než je obvyklé. Jednalo se totiž o nové vystoupení a všichni se tak podíleli na jeho vzniku.
Nedělní program dožínek už byl především v režii Střelic13.
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kých, a tak bylo možné vidět předávání dožínkového věnce
hospodáři a hospodyni, vystoupení střelických dětí a střelická
kola v podání místní chasy. Podskalák se za pomoci „ženáčů“
zúčastnil průvodu dědinou a u hasičky předvedl troubskou
besedu za doprovodu DH Střeličáci. Na závěr jsme se připojili
ke Střelickým a společně si zatančili besedu moravskou.

120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské
v Praze 1895 (15. října)
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Na závěr vás srdečně zveme na naše vystoupení v Paláci
šlechtičen v Brně (sídlo etnografického ústavu Moravského
zemského muzea) k příležitosti 120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské.
Program bude průřezem roku ve vesnici na Brněnsku a
představí se v něm soubory z Tuřan, Troubska, Líšně, Ochoze, Žatčan, Moravských Knínic a Újezdu u Brna. Podskalák vystoupí s letničními zvyky královniček a stínáním berana.
Na národopisné výstavě v Praze v roce 1895 byly zastoupeny právě soubory z Troubska, Líšně a ze Šlapanic. Ve výstavním oddělení byla kromě měšťanské světnice z Brněnska také
selská vesnice s krojovými figurami z Troubska (na obrázku) a
Líšně a dále výšivky z Troubska, Šlapanic, Ořechova a Klobouk
u Brna.
Brožurku z výstavky, která proběhla v Troubsku rok před
samotnou výstavou v Praze a byla v podstatě takovou přípravou, je možné si prohlédnout na adrese www.podskalak.cz/
vystavka.pdf.

6 pomƽckaprozlepšenízraku
16
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Tajenka z minulého čísla zpravodaje:
Pranostika na měsíc září - Pěkné růže v zahrádkách věští
pěkný podzimek a pozdní zimu.
Odměnu obdrží: Jana Ptáčková, Vlasta Skřípková a Květoslava Svěráková - obyvatelky z Troubska.
Tajenkou křížovky je tentokrát vtip z fotbalového prostředí:
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T

K

R

O

E

Vyluštění tajenky posílejte na e-mail zpravodaje do 15. října.
Pro dlouhé podzimní večery čtenářům nabízíme ještě jeden úkol a to – vytvořte ze slova POZDRAV co nejvíce výrazů s tím, že:
ve výrazu se nesmí opakovat písmena;
k písmenům se nesmí přidávat háčky a čárky;
musí se jednat o výrazy v českém jazyce;
výrazy musí být spisovné, nikoliv slang;
jako výraz se nepočítá jednohlásková slova – předložky, spojky.
Vyhraje a odměnu získá ten, kdo vytvoří co nejvíce výrazů,
které zašle do redakce zpravodaje do 15. října.
(BK)

Fotogalerie, videa a další informace na www.podskalak.cz.
Sepsal: Martin Křivánek

Křížovka

D

Zdravý životní styl - zelí
V podzimních měsících si můžeme naložit a uskladnit bílé
zelí. Je velmi vhodné po celé zimní období pro přípravu salátů nebo jako příloha k masitým pokrmům. Oblíbené je pro
velké množství vitamínů, které je v něm obsažené (především
vitamíny B a C), ale také pro výskyt minerálních látek, které
napomáhají zvyšovat celkovou obranyschopnost našeho organismu.
Potřebné suroviny a pomůcky k naložení zelí
· kameninový sud s krycí miskou a obsahem 10 litrů
· kruhadlo
· velký ostrý nůž na půlení hlávek zelí
· čistá vanička
· 10 kg hlávkového zelí
· 15 - 20 dkg soli

Baví se dva fandové o fotbalového přestávce:
Víte, jak se řekne čínsky ………. (1. část tajenky)?
Nevíte? Přeci ŤAN.
A víte, jak se řekne čínsky ……… (2. část tajenky) (opakování 1. části tajenky)?
No přeci SPAR- ŤAN!
14.

· maximálně 20g kmínu, to odpovídá 1 balení kmínu
· 1 kus křenu
· 1 snítka kopru
· 15 dkg cibule
· 4 - 6 stroužků česneku
Seznam surovin a jejich množství je závislé na množství
požadovaného výsledného produktu a na tom, jaký sud, do
kterého budeme zelí nakládat, doma vlastníme. Je samozřejmě možné množství surovin přizpůsobit obsahu soudku a
chutím celé rodiny.
Postup nakládání zelí
Cibuli oloupeme a nakrájíme na dlouhé nudličky nebo půl
kolečka. Česnek a křen oloupeme. Křen ještě nakrájíme na
plátky nebo menší špalíčky. Zakoupené zelí zbavíme vrchních
listů - bývají většinou poškozené nebo špinavé. Hlávky rozpůlíme ostrým nožem a na kruhadle nakrouháme. Pod kruhadlo
si připravíme vaničku, do které bude zelí padat. Při krouhání
zelí střídavě přidáváme očištěnou a na dlouho pokrájenou cibuli a přisypáváme sůl a kmín.
Máme-li zelí nakrouhané, ve vaničce je dobře promícháme, aby došlo k rovnoměrnému rozložení soli, kmínu a cibule. Připravený sud začneme pěchovat nakrouhaným zelím. Je
důležité zelí po přidání dobře upěchovat, aby pustilo šťávu,
protože tak včas dojde ke správnému kvašení. Při plnění přidáváme stroužky česneku a křen - ten podpoří křehkost a svěží chuť zelí. Přebytečnou šťávu, která se začne tvořit, odebereme. Zatím ji ale nevyléváme, necháváme si ji připravenou,
pokud by byla potřeba k doplnění. Po naplnění sudu zelím
vložíme snítku kopru - přidá zelí jemnější a pikantnější chuť.
Je-li zelí méně, než k hornímu okraji, zatížíme zelí hladkým
čistým kamenem nebo prkénkem, aby se nám při kvašení
příliš „nezvedalo“. Okraj soudku vytřeme, osušíme a na soudek přiložíme misku. Okraj zalijeme čistou studenou vodou.
Během kvašení se může na okrajích objevit bílá pěna – povrchová plíseň. Je nutné ji okamžitě sebrat, stěnu sudu otřít a
dbát na odstranění příčiny – tedy dbát na to, aby zelí nebylo
„nasucho“ a byl vždy dostatek šťávy na zelí.
Při kvašení zelí může dojít k tomu, že není dostatek šťávy
v soudku. V tom případě je nejlepší svařit vodu se solí a po
vychladnutí ji do soudku přilít. Poměr je asi 20 g soli na 1 litr
vody. Doba kvašení zelí je závislá na kvalitě sklepa nebo jiných prostor, ve kterých máme soudek uskladněný. Po 3 – 4
týdnech už obvykle můžeme zelí ochutnávat. Teď už stačí vymýt sud a můžeme se pustit do nakládání zelí.
Slaný závin se zelím a pikantní klobáskou
Ingredience: 1 listové těsto, 500 g kysaného zelí, 100 g pikantní klobásy, 100 g plátků anglické slaniny, 1 vejce, 2 cibule,
1 červená paprika, 1 lžička kmínu, 150 g plátkového sýra, 2
lžíce tuku, 2 lžičky soli

Postup: Cibuli i klobásu pokrájíme na kostičky, orestujeme
na tuku, přidáme zelí, sůl a udusíme do poloměkka. Těsto rozválíme, rozložíme na ně slaninu i sýr, pokryjeme zelnou směsí,
širšími proužky kapie a zabalíme. Závin potřeme rozšlehaným
vajíčkem, posypeme kmínem a vložíme na 30 minut do trouby, kde pečeme při 160 °C.
(BK)

Troubský hrnec
Kokosová hrníčková bábovka
Přísady: 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek kokosu, 1 hrnek cukru krupice, 1 hrnek mléka,
½ hrnku oleje, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový
cukr, 3 vejce.
Postup: Nejdříve umícháme žloutky s krupicovým cukrem a vanilkovým cukrem. Pak přidáme mouku smíchanou
s práškem do pečiva, kokos, olej a mléko. Nakonec vmícháme
opatrně ušlehaný sníh. Těsto nalejeme do vymazané a strouhankou vysypané bábovkové formy. Pečeme při 170 – 180
stupních, přibližně 45 minut. Vychladlou bábovku polejeme
čokoládovou polevou.
Jemná roláda
Přísady:
na těsto -5 vajec, 3 plné lžíce hladké mouky, ¼ prášku do
pečiva, ½ vanilkového cukru, 2 plné lžíce krupicového cukru.
na náplň – 10 dkg másla, 1 žloutek, 10 dkg cukru, 1 kostka
tvarohu, nějaké ovoce nebo marmeláda.
Postup: Nejdříve uděláme těsto. Umícháme bílky s cukrem,
pak pomalu přidáváme žloutky, mouku smíchanou s práškem
do pečiva a vanilkový cukr. Těsto nalejeme na plech vyložený
pečícím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě při 160 – 180
stupních. Teplou roládu 3 x zamotáme a rozmotáme. Vychladlou roládu potřeme náplní, kterou vytvoříme tak, že všechny
přísady náplně smícháme. Hotovou roládu necháme v chladnu alespoň 2 hodiny odpočívat.
Dobrou chuť.
(HS)

Jak se máte, sousede?
Při posledním zasedání zastupitelstva naší obce přišla řeč
na koše pro psí exkrementy. Hovořilo se o lokalitě cesty pod
kostelem, kam chodí hodně pejskařů na procházky se svými
mazlíčky. Jedna paní by ráda přidala další koš na cestu nebo
možná i dva, prý je to ke koši daleko. Takový jeden koš stojí
něco kolem šesti tisíc korun. Nejde tedy o levnou záležitost.
Pokud člověk ujde pár kroků navíc, nejen že se projde a udělá
něco pro své zdraví, ale také ušetří pár tisícikorun obci (i když
při tom nese teplý poklad svého miláčka, kterého má tolik rád
– co by pro něj neudělal…nebo pro čistou obec?). Procházejme se, každá procházka po čisté cestě je prospěšná zdraví lidem i pejskům a také obci.
Ovšem najdou se i takoví lidé, kteří mají eminentní zájem o
tyto koše, a to v tom, že je chtějí ničit. Buď je zapálí, nebo do
nich hodí petardy. A pak do vzduchu letí nejen obsah koše,
ale také tisícové částky za koš.
Ještě jedno upřesnění k tomuto tématu exkrementních
15.

psí košů. Pro některé chovatele zvířat je třeba dodat, že do
těchto košů patří psí exkrementy uložené v igelitovém sáčku.
Nepatří do nich použité stelivo od koček!
Sousedé, přeji vám krásné procházky, uklizené cesty a příjemné podzimní popovídání si se sousedy.
(HS)

Inzerce
I Prodej medu přímo od včelaře z Vysočiny. Med lesní (medovicový, tmavý) 130 Kč / kg.
Kontakt: Šmahlíková Eva, Troubsko, tel. 602 874 958

NOVÉ PROGRAMY
V TV NABÍDCE
Rádi bychom vás informovali o zařazení nových kanálů do programových
nabídek služby Televize.
Od 29. 9. můžete v síti Selfnet nově sledovat Barrandov Plus, Kino Barrandov,
Slovak Sport 2 HD a Extasy. Rozšiřujeme také nabídku DVB-T, v rámci které
nyní naladíte 37 kanálů zdarma ke všem programovým nabídkám, a to na všech
televizorech s DVB-T tunerem v domácnosti.
Pro zobrazení nových kanálů je třeba pouze přeladit váš televizor, resp. set-topbox. Návod najdete na www.selfnet.cz nebo na kanálu Selfnet ve vaší televizi.
Nově zařazeným programům musely uvolnit místo 4 analogové televizní kanály.
Stále ale nabízíme celkem 15 analogových kanálů pro starší typy televizorů.

www.selfnet.cz

Zákaznické centrum 533 383 335

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