
1.

XXVII. ročník / č. 140 říjen 2018

   Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané, 

všechny vás zdravím v těchto krásných podzimních dnech, 
kterými si ještě prodlužujeme léto. Protože končí moje vo-
lební období 2014 – 2018 chci poděkovat nejen všem čle-
nům zastupitelstva obce Troubsko za práci pro obec, ale také 
vám všem za účast ve volbách. Byť končí toto volební obdo-
bí, ve volbách jste si zvolili nové členy zastupitelstva. Obec 
Troubsko tedy bude jistě pokračovat dále v investicích, opra-
vách ale rovněž třeba v rozvoji kultury. 

Nejaktuálnější událostí, kterou obec Troubsko uspořádala 
ve spolupráci se ZŠ a MŠ, byla „burza dětského oblečení“. Ko-
nala se v sobotu 13. října a dle velkého ohlasu se již stala tra-
dicí. 

S přáním hezkých podzimních dnů vás všechny zdraví
 Irena Kynclová 
 Starostka obce Troubsko

   Obecní úřad informuje

USNESENÍ VII.  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-

STVA OBCE TROUBSKO konaného dne 26. září 2018 v za-

sedací místnost OÚ

Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing.  Blanka Končic-
ká, Doc. Petr Kaniok, Ing. Pavel Vašek, Helena Benešová, Helena 
Sedláčková, Ing. Petr Kamenický, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Po-
spíšil, Vladimír Ryba, Markéta Vališová, Jarmila Kadlecová, Pa-
vel Rejda, Oldřich Rejda, Vítězslav Volánek.

Schvaluje:

Usnesení č. VII/1a: způsob hlasování zvednutím ruky.
Pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VII/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost. 
Pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VII/2: program jednání 
Pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VII/4: Darovací smlouvu pozemku p.  č. 1444/1 
o  výměře 96 m2 a  pozemku p.  č. 1442/61 o  výměře 86 m2 
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VII/5: Darovací smlouvu pozemku p.  č. 1058/1 
o výměře 63 m2 a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VII/6: vyvěšení záměru obce Troubsko č. 1/2018, 
viz příloha č. 4.
Pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VII/7: převod svěřeného majetku do užívání ZŠ 
a MŠ Troubsko, dle přílohy č. 5
Pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VII/8: OZV č. 1/2018, o nočním klidu.
Pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VII/12a): vyplacení mimořádné odměny ve výši 
3000 Kč paní Heleně Sedláčkové za  aktivitu v  oblasti kultu-
ry – zástupce obce při životním jubileu seniorů, dle dohody 
o provedení práce. 
Pro 14; proti 0; zdržel se 1; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VII/12b): vyplacení mimořádné odměny ve výši 
3000 Kč paní Heleně Benešové za  aktivitu v  oblasti kultu-
ry – zástupce obce při životním jubileu seniorů, dle dohody 
o provedení práce. 
Pro 14; proti 0; zdržel se 1; Usnesení bylo schváleno.

Bere na vědomí:

VII/9: zprávu o činnosti fi nančního výboru.
VII/10: zprávu o činnosti kontrolního výboru.
VII/11: stav veřejných zakázek.
VII/13: informativní zprávy.

Určuje:

Usnesení č. VII/1c: ověřovatele zápisu - Ing. Petra Kamenic-
kého a Ing. Blanku Končickou.

★ ★ ★

Obecně závazná vyhláška obce Troubsko č. 1/2018, 

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Troubsko se na  svém zasedání dne 
26.  9. 2018 usnesením č. VII/8 usneslo vydat na  základě 
ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku:
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Čl. 1

Předmět 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení vý-
jimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymeze-
na dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního kli-
du dodržována.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od  dvacáté druhé 
do šesté hodiny1.

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba noč-

ního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí 

být doba nočního klidu dodržována

1.   Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. 
prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu no-
vého roku.

2.   Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin, 
a to v následujících případech:

a)  v noci ze dne konání tradiční akce „Ostatková zábava“ 
na den následující konané jednu noc z úterý na středu 
(úterý před Popeleční středou),

b)  v noci ze dne konání tradiční akce „Pálení čarodějnic“ 
na den následující konané jednu noc z 30. dubna na 1. 
května,

c)  v noci ze dne konání tradiční akce „Předhodová zába-

va“ na den následující konané jednu noc z pátku na so-
botu nebo ze soboty na neděli (týden před Svatodušní 
nedělí – květen, červen),

d)  v  noci ze dne konání tradičních „Svatodušních slav-

ností“ na den následující konaných jeden víkend v noci 
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli nebo ze sobo-
ty na neděli a z neděle na pondělí (7 týdnů po Veliko-
noční neděli),

e)  v  noci ze dne konání tradiční akce „Letní fotbalo-

vá noc“ na den následující konané jednu noc z pátku 
na sobotu nebo ze soboty na neděli (konec června),

f )  v  noci ze dne konání tradiční akce „Pololetní noc“ 
na den následující konané jednu noc z pátku na sobo-
tu nebo ze soboty na neděli (přelom červenec - srpen),

g)  v noci ze dne konání tradiční akce „Staré hody“ na den 
následující konané jednu noc ze soboty na neděli (nej-
bližší sobota ke svátku Nanebevzetí Panny Marie, tj. 15. 
srpen),

h)  v  noci ze dne konání tradiční akce „Štěpánská zába-

va“ na den následující konané jednu noc ze dne 26. pro-
since,

i)  v  noci ze dne konání tradičních akcí „Společenského 

plesu“, „Folklorního plesu“ a  „Sportovního plesu“ 

na den následující konané jednu noc z pátku na sobotu 
nebo ze soboty na neděli v měsíci lednu a únoru,

1   Dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích.

3)  Informace o  konkrétním termínu konání akcí uvede-
ných v odst. 2 tohoto článku obecně závazné vyhlášky 
bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce mi-
nimálně 5 dnů  před datem konání. 

Čl. 4

Účinnost

1.  Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně zá-
vazná vyhláška č. 2/2017, o  nočním klidu, vydaná dne 
5. 4. 2017.

2.  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnác-
tým dnem po dni vyhlášení.

(OÚ)

★ ★ ★

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Ve  dnech 5. a  6. října proběhly volby do  zastupitelstva 
obce Troubsko. Zápis o výsledku voleb je zveřejněný na we-
bových stránkách obce. Zastupitelstvo obce v období 2018 
– 2022 bude tvořeno těmito občany:

Nezávislí za lepší Troubsko pro naše děti

1. Markéta Bobčílová
2. Milan Švejda
3. Dalibor Bartoš
4. Zuzana Hortová
5. Vladimíra Litworová
– počet hlasů 5100

Křesťanská a  demokratická unie – Československá 

strana lidová

1. Irena Kynclová
2. Helena Sedláčková
3. Helena Benešová
4. Pavel Chaloupka
– počet hlasů 3 923

SNK Troubsko 

1. Martin Křivánek
2. Jarmila Kadlecová
3. Přemysl Blažík
4. Vítězslav Volánek
– počet hlasů 3 898

Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti

1. Jiří Pospíšil
2. Vladimír Ryba
– počet hlasů 2 309

Počet voličů v seznamu – 1 814.
Počet vydaných obálek – 1 117.
Počet odevzdaných obálek – 1 117.
Volební účast – 61,58%.

Všem občanům, kteří přišli k volbám, a zvoleným zastupi-
telům blahopřejeme!

(OÚ)
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★ ★ ★

Jak hospodaříme?

Ve dnech 8. a 9. října proběhlo dílčí přezkoumání hospo-
daření obce Troubsko, okres Brno-venkov za  přezkoumané 
období leden až září. Kontrolu provádí 2x ročně (dílčí a pak 
konečnou) odbor kontrolní a  právní - oddělení přezkumu 
obcí z Jihomoravského kraje.

Závěr dílčí kontroly zní: Při dílčím přezkoumání hospoda-
ření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závaž-
nost nedostatku uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) 
zákona o přezkoumávání hospodaření.

(OÚ)

★ ★ ★

Informujeme o změnách v odpadovém hospodářsví

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY BIO MÍSTA

Od 3. října je změna provozní doby BIO MÍSTA ve středu. 
Nová provozní doba je od 16 do 17 hodin.

SADA TAŠEK NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Od začátku října jsou opět k dispozici na OÚ Troubsko sady 
tašek na třídění odpadu v domácnosti. Jedná se o tři kusy ta-
šek v barvách – žlutá na plast, modrá na papír a zelená na sklo.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz směsného komunálního odpadu z domácností pro-
bíhá opět jen jednou za dva týdny vždy v lichém týdnu. Zna-
mená to tedy, že odpad z popelnic občanů bude znovu vyve-
zen ve středu 24. října.

(BK)

★ ★ ★

Dokončené podzimní investice

V  průběhu letních prázdnin a  prvního měsíce školního 
roku se podařilo dokončit tyto investiční akce:

Rekonstrukce prostor České pošty

 – informovali jsme vás v minulém zpravodaji.

Rekonstrukce chodníků a oprava VO na ul. Školní

Již v roce 2016 bylo vedením obce rozhodnuto, že se ob-
noví kryt vozovky na ulici Školní. Z důvodu možnosti získat 

 
Vyu ijte dotaci a  127 500 K  a i te si do své domácnos  nový, úsporný kotel. 
 
UPOZORN NÍ – V roce 2022 bude zakázán provoz kotl  na tuhá paliva 1. a 2. emisní ídy.  
 
Dotace je ur ena na vým nu kotl  na pevná paliva s ru ním p ikládáním v rodinných domech za nový 
ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenza ní kotle i tepelná 
erpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.  

 

O dotaci lze ádat elektronicky  31. 3. 2019. Informujte se na Krajské ad  Jihomoravského kraje. 
 

www.kr-jihomoravsky.cz  

VÝZVA PRODLOU ENA! 

Na co je dotace ur ena a jaká je její výše? 
Dotaci vyu ijete v rodinných domech na vým nu kotl  na pevná paliva s ru ní ikládáním, které nespl jí 
p adavky 3., 4. nebo 5. t ídy dle SN EN 303-5. 

Její výše závisí na typu kotle a lokali rodinného domu: 

Typ nového zdroje 
% podpory  

(všechny 
oblas ) 

Podpora bez kombinace s NZÚ  
(max. dotace v K ) 

Ostatní oblas  Prioritní oblas  

Tepelná adla / Kotle na biomasu – samo inná 
dodávka paliva 

80 % 120 000 127 500 

Kotle na biomasu – ru ní dodávka paliva 80 % 100 000 107 500 

Plynové kondenza ní kotle 75 % 95 000 102 500 

Kombinované kotle na uhlí a biomasu – samo inná 
dodávka paliva 75 % 75 000 82 500 

 
Na co ji ete vyu ít? 

ete ji pou ít na zdroj vytáp ní a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy 
spalinových cest a další. 

Kdo dotaci poskytuje? 
Dotace byla zajišt na Ministerstvem ivotního prost edí z Opera ního programu ivotní pros í. Všechny 
informace podává a ádos ijímá Krajský ad Jihomoravského kraje. 

Je mo ný další bonus? 
Ano, a to a  40 síc K , p i sou sném podání ádos  o dotaci z programu Nová zelená úsporám. 

Pro ? 
Sní íte emise zne iš ujících látek, zlepšíte ivotní prost edí ve svém kraji a navíc ušet íte. Od roku 2022 budou 
moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které spl jí minimáln  3. emisní ídu (zpravidla se jedná o 
kotle s datem výroby po roce 2000).  

i porušení tohoto zákazu hrozí pokuta .000 K . 

kn te si o dotaci na Krajské adu Jihomoravského kraje. Kontakty na projektové mana erky:  

Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371 
Bc. Jana Skácelová, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407 
Ing. Anna Gelová, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231 
Bc. Kate ina Fa lková, e-mail lkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425 
Ing. Silvie Huberová, e-mail: huberova.silvie@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 412 
 

www.sfzp.cz/kotlikovedotace 
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dotace na  tuto investiční akci se termín realizace posouval. 
V roce 2016 ani v roce 2017 nebyl vyhlášen žádný dotační ti-
tul, a proto se dál nečekalo a v  letošním roce byly zahájeny 
práce na  vizuální změně ulice Školní. O  jednotlivých inves-
tičních akcích vás budeme seznamovat postupně, protože 
stavební práce se netýkaly jen opravy chodníků a veřejného 
osvětlení, ale i výměny zábradlí, opravy lávek atd.

Výběrové řízení na  rekonstrukci chodníků a  opravu ve-
řejného osvětlení se uskutečnilo v měsících březen a duben 
2018. Obec obdržela dvě cenové nabídky a vítězným ucha-
zečem se stala společnost Petr Bednář se sídlem v Troubsku. 
Jedná se o  fi rmu, se kterou obec dlouhodobě spolupracuje 
a je s výsledky prací velmi spokojená.

Z fotografi í je patrné, že se oprava chodníků vydařila. Cel-
kové náklady akce byly ve výši 2 290 tis. Kč.

Oprava komunikace na ulici Veselka

Po mnoha letech slov došlo k činům. Ve spolupráci se Svaz-
kem vodovodů a kanalizací Ivančice byla opravena na Vesel-
ce část komunikace zvaná „esíčko“. Práce týkající se vodovodu 
a kanalizací zajišťoval a fi nancoval Svazek. Obec organizačně 
a fi nančně odpovídala za nový asfaltový povrch, Dodavate-
lem povrchu byla společnost COLAS CZ, a.s. a celková hodno-
ta díla byla ve výši 986 tis. Kč. Na tuto investici navazuje ještě 
veřejná zakázka malého rozsahu č. 7/2018 s názvem Oprava 
Veselského náměstí včetně zábradlí a schodů.

Boží muka před domem č. p. 71 v Troubsku

Za  fi nanční spoluúčasti Jihomoravského kraje jsme re-
staurovali památku sloupová Boží muka před domem č. p. 71 
na ulici Nár. odboje v Troubsku. 

Kulturní památka byla velmi poškozená. Celý povrch Bo-
žích muk překrývala vrstva tvrdé cementové omítky, kte-

rá ve  velkých plochách 
na  mnoha místech, ze-
jména na soklu, opadáva-
la. Obnažené cihlové zdi-
vo bylo prosáklé vzlínají-
cí vlhkostí, spárovací mal-
ta se vydrolila. Cílem re-
staurátorských prací bylo 
zastavení degradace pa-
mátky a  celkové zlepšení 
jejího estetického vzhle-
du.

Oprava proběh-
la ve  spolupráci se zku-
šenou fi rmou S_LUKAS 
s.r.o., Brno. Celkové ná-
klady opravy byly ve výši 
130  680 Kč, z  toho dota-
ce Jihomoravského kraje 
byla ve výši 46 tis. Kč.

Oprava komunikace u hřbitova

Oprava povrchu komunikace byla poslední stavební akci 
v  prostorách u  hřbitova. Pro připomenutí – vybudovalo se 
nové parkoviště, opravil se chodník, zvětšilo se sběrné místo 
na separovaný odpad, vyměnila se brána u bio-místa a zpev-
nila se cesta směrem od kostela na ulici Lišky. Nový povrch 
položila společnost ALPINE Bau CZ, a.s., Krásno nad Bečvou, 
za cenu 580 tis. Kč.

Oprava tří lávek přes Aušperský potok

Současným trendem je po nepříjemných událostech, kdy 
se zřítilo několik lávek provádět kontrolu mostů, mostků a lá-
vek. Stejným způsobem postupovalo také vedení obce a ne-
chalo autorizovanou fi rmou prověřit lávky přes Aušperský 
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potok. Na  základě výsled-
ků kontroly pak byly vybrá-
ny tři lávky, které by mohly 
ohrozit bezpečnost obča-
nů. K provedení opravy byla 
vybrána společnost PS MO-
ZADO s.r.o., která se už po-
dílela v minulosti na několi-
ka investičních akcích. Cel-
kové náklady opravy byly 
ve  výši 541 tis. Kč. Opra-
vou prošly lávky v  parčíku, 
u  prodejny Hruška a  u  zá-
kladní školy.

Oprava zábradlí na ulici Školní

Pro opravu zábradlí na ulici Školní byla na základě výbě-
rového řízení zvolena společnost RESPO, spol. s.r.o. se sídlem 
v  blízkosti opravovaného zábradlí. Celkové náklady opravy 
byly ve výši 1 225 tis. Kč. Stavební práce se staly o to složitěj-
ší, protože je bylo nutné zkoordinovat s opravami chodníků 

a veřejného osvětlení, které prováděla jiná fi rma. Dílo se po-
dařilo a 31. srpna podepsala starostka obce za stranu objed-
natele Protokol o předání a převzetí prací s výsledkem „bez 
vad a nedodělků“.

Oprava veřejného osvětlení a chodníku na ulici Polní

Konečně se dostalo i na opravu osvětlení a chodníku na uli-
ci Polní. Je to spojnice pro pěší, kteří míří z místní části Vesel-
ka do středu obce. V rámci této opravy nebylo možné chodník 
rozšířit, protože to neumožňovalo vlastnictví okolních pozem-
ků. I tak je nový chodník moc pěkný a osvětlení umožní, aby se 
chodci cítili bezpečně. Věříme, že investici ocení všichni oby-
vatelé Veselky, kteří si jdou vyřídit věci na obecní úřad či poštu 
nebo si vyjdou jen tak na procházku. Stavební práce proved-
la společnost JaRo elektro s.r.o., Nebovidy za cenu 1 556 tis. Kč.

(BK)

★ ★ ★

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská od-
povědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moder-
ního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních le-
tech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabý-
vat už v průběhu 19. století. Sice nepoužívali termíny „ekolo-
gie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomova-
li, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v dů-
sledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat 
přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat 
půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nej-
starší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl 
vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chrá-
něných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu 
přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, 
ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelá-
řích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, 
řada fi remních materiálů zůstává jen v  elektronické podobě, 
tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i  města a  obce. Rekultivu-
jí zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na  zacho-
vání linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení 
za úspornější světla, podporují místní fi rmy, motivují spoluob-
čany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce 
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znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí 
obec předat specializované fi rmě, která si nechá za jeho likvi-
daci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí ko-
lektivní systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a  jejich násled-
ná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětov-
ně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny 
získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyk-
lace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) 
do přírody.

Zpětný odběr zářivek pro obec Troubsko zajišťuje již několik 
let kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří 
hustou síť sběrných míst, přispívána provoz sběrného místa, 
zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační fi rmy i samot-
nou recyklaci. Díky tomu ušetříme nemalé fi nanční prostředky, 
které bychom jinak museli utratit na  likvidaci nebezpečných 
odpadů. 

Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOL-
AMP podaří recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbo-
jek. To představuje 25 kg rtuti, která by jinak mohla znečistit 
vodu o  objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte 
i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte 
úsporky do koše.

Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

★ ★ ★

   Zprávy ze Základní a mateřské školy

První měsíc nového školního roku uběhl jako 
mávnutím čarovného proutku. Všichni jsme již 
přivykli pracovnímu režimu s  pravidelnou vý-
ukou a  domácí přípravou. Mnozí si pochvalují 
přesný řád, který nám školní docházka ukládá, 

a ani si neuvědomí, že každý rok se ledacos změní a zmoder-
nizuje. A tím nemyslím jen to hmatatelné a materiální (o tom 
vás pravidelně informujeme). Vlastně už ani nevnímáme, co 
vše se za posledních šest let změnilo jak ve stylu výuky, tak 
i v celkovém přístupu ke vzdělání a výchově na naší škole. Pro-
to vám, milí čtenáři, nabízím alespoň malé ohlédnutí za změ-
nami, které jsou pro naše žáky a jejich správný rozvoj rovněž 
velice důležité.

Jistě se shodneme, že klima školy tvoří především kvalitní 
a empatičtí pedagogové. Jsme rádi, že v posledních letech se 
daří náš pedagogický sbor stabilizovat a splňujeme požadav-
ky MŠMT na 100% kvalifi kovanost. Z důvodu nárůstu počtu 
žáků jsme se na  ZŠ posunuli z  původních 6 pedagogických 
pracovníků na současných 12. 

Samozřejmostí je, že pedagogové musí pracovat podle kva-
litního plánu. Vytvořili jsme nový školní vzdělávací program. 
Z něj se odvíjí potřeba, aby každý pedagog pravidelně vypra-
covával tematické plány k  jednotlivým předmětům. Jelikož 
dokonalá znalost cizího jazyka se stává potřebou, zavedli jsme 
výuku anglického jazyka od první třídy a navýšili jsme, v rámci 
možností, počet hodin ve vyšších třídách. Rovněž jsme upravi-
li výuku čtení a psaní v 1. ročníku. Přešli jsme od genetické me-
tody k analyticko-syntetické. S potřebou předávat žákům stále 
nové aktuální informace jsme provedli kompletní výměnu veš-
kerých výukových materiálů, učebnic i pracovních sešitů. Pří-
mo povinností pedagogů je střídání různých metod a  forem 
práce. Proto často zařazujeme výuku „v  terénu“. Zde se děti 
poutavou formou a za pomoci praktických cvičení seznamu-

jí s tématy obtížně pojímatelných jen z učebnice. Aby pedago-
gové byli pravidelně informováni o nových poznatcích, které 
budou dětem předávat i o nových možnostech zpestření a po-
sílení výuky, jsou podporováni v účasti na seminářích a škole-
ních. Navíc mají vyčleněný čas na samostudium.

Naše škola se začala zaměřovat na podporu zdravého ži-

votního stylu a  sportu. O  tom svědčí účast žáků v  mnoha 
projektech (Zdravá pětka, Česko sportuje a Hravě žij zdravě). 
A nejedná se jen o formální účast. Musíme být pyšní na naše 
žáky, kteří se pravidelně umisťují na prvních stupních při spor-
tovních utkáních jak ve  fl orbalu, tak i  v  horolezení. Velkým 
úspěchem bylo loňské první místo v celorepublikovém pro-
jektu Olympijský víceboj, kde pravidelně soupeří stovky škol. 
Dále jsme našim žákům rozšířili škálu kroužků. Obzvláště 
nabídka hudebních oborů a sportu je na vysoké úrovni.

Pomoc při řešení výchovných či vzdělávacích problémů 
v posledních letech nabízí kvalitní výchovný poradce přímo 
na naší škole. Pro prevenci patologických jevů, předcházení ši-
kaně nebo závislosti na omamných látkách pravidelně zajišťu-
je náš preventista vzdělávací programy pro děti.

S rozvojem nových IT technologií jsme také my přešli k sys-

tému elektronického objednávání stravy a naši žáci a jejich 
rodiče si zvykají na elektronické žákovské knížky. Funkční 
a  přehledné internetové stránky obsahují jak povinnou do-
kumentaci, tak rovněž informace o průběhu vzdělávání a ak-
cích školy. Vše v souladu s GDPR. V celorepublikovém srovnání 
jsme se umístili mezi prvními šesti školami (a to i mezi ma-
teřskými, základními a středními školami).

Celý průběh výchovy, vzdělávání i chodu celé organizace 
je zaštítěn povinnými směrnicemi a řády, které se pravidelně 
aktualizují.

I přes tyto obšírné změny si zakládáme na statusu školy 

rodinného typu, kde individuální a empatický přístup k dě-
tem, který propojen s úzkou spoluprací s rodiči je pro nás pri-
oritou.

Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

★ ★ ★

Prvňáčci

Letošní datum 3. září bylo dlouho očekávaným dnem pro 
všechny děti, ze kterých se stali školáci – prvňáci. Nejinak 
tomu bylo také pro děti z Troubska a Omic. 

Ráno vypadalo v  každé rodině podobně. Rodiče si vza-
li na tento slavnostní den dovolenou, děti nemohly dospat, 
slavnostní oblečení, aktovka na  záda a  jde se nebo jede 
se. Před školou se sešli rodiče, děti i paní učitelky. Všichni se 
společně odebrali do Katolického domu, kde dvacet prvňáč-
ků ofi ciálně přivítala paní ředitelka, paní starostka a pan farář. 
Děti dostaly knížku, která jim tento slavnostní den bude při-
pomínat a od třídních učitelek na krk „medaili“ „Mise 1. třída“ 
začíná. Následovala společná cesta do školy, první vyučovací 
hodina ve třídě 1. A anebo 1. B, hodinka hraní ve školní dru-
žině. Rodiče měli v této době první třídní schůzku. A pak už 
plni dojmů hurá domů všechno rodičům, babičkám i dědeč-
kům povykládat, jaké to v té velké škole bylo.

Přejeme všem dětem z  prvních tříd, aby se jim ve  škole 
líbilo, aby se toho hodně naučily a  jednou na „Misi 1. třída“ 
v dobrém vzpomínaly. 

Eliška Krejčová
učitelka třídy 1. B
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Najít si čas sportovat

- to je motto letošního čtvrtého ročníku Evropského týd-
ne sportu, do kterého se už podruhé zapojí naše škola. V prv-
ním ročníku jsme soutěžili ve skákání přes švihadlo, letos si 
zahrajeme kuličky, které patří mezi nejstarší sporty v historii 
lidstva. Hrávali je svého času i Caesar či Romulus Augustus. 
Novodobá historie kuliček v České republice se začíná psát 
v roce 1999, kdy byl založen Český kuličkový svaz a jsou pra-
videlně pořádány turnaje ve hraní kuliček. Dne 27. září 2018 
jsme se zapojili do Evropského týdne sportu a vyzkoušíme si, 
jak dobře si umíme zacvrnkat. 

Iva Dobšíková
učitelka třídy 1. a 4. třídy, preventista

★ ★ ★

Zprávičky z naší školičky

Měsíc září je každoročně, a to nejen pro nově přijaté děti, 
měsícem plným nových dojmů, přátelství, ale někdy také slzi-
ček. Děti se seznamují s novými kamarády, hledají si své mís-
to v kolektivu. V novém prostředí mají největší radost z po-
znávání nových hraček. V  tu chvíli se většinou zapomene 
i na smutek po mamince a tatínkovi. Letos se děti velice tě-
šily na chvíli, kdy budou moci vyběhnout na zahradu a vydo-
vádět se na nově vybudovaných 3D prolézačkách. V polovi-
ně září nám nově zasazená tráva dovolila zahájit hry na školní 
zahradě i na těchto prvcích. 20. září zavítalo do naší mateřské 
školy divadlo Koráb s představením „Pohádka pro 3+1 prasát-
ka“. Všechny děti jsme museli pochválit za vzorné chování bě-
hem divadla. Veselí se střídalo s napětím a prasátka i vlk si zís-
kali právem u dětí velký potlesk.   

Divadlo Koráb nás také provedlo naší Zahradní párty, kte-
rá se vzhledem k nepříznivému počasí konala v sále Katolic-
kého domu. Děti z mateřské i základní školy se ale nenecha-
ly odradit a s nadšením předvedly tanečky a písničky, které 
se již naučily. Nechyběly zde ani soutěže v tanci, či s balonky 
a bublinová show.            

V následujících dnech a týdnech nás čeká spousta dalších 
zážitků, o které se s vámi rádi podělíme zase příště. 

Hana Kroupová
učitelka MŠ

★ ★ ★

   Co se v obci událo

Dětský den (15. září)

Obec Troubsko pořádala opět pro děti v  sobotu 15. září 
(pro nepřízeň počasí na druhý pokus) již tradiční rozloučení 
s  prázdninami, tentokrát s  tématikou „sportovní odpoledne 
zaměřené ke  100. letům výročí naší republiky“. První termín 
byla sobota 1. září, ale ta celá propršela. Jako doprovodný pro-
gram bylo zajištěno malování na obličej z divadla Kejkle. Po-
zvání přijali také členové Hasičského dobrovolného sboru ze 
Střelic, kteří sklidili velký úspěch s velkou cisternou a malým 
zásahovým vozidlem. O obě tyto vozidla byl velký zájem a ha-
siči umožnili nejen prohlídky obou vozidel, ale hlavně si všich-
ni mohli vyzkoušet hasičskou výzbroj a zkusit stříkání vody.

Celkem bylo připraveno 10 stanovišť s drobnými nebo pro 
někoho i obtížnými úkoly. U startu obdrželi mapku České re-
publiky s názvy měst. Každé stanoviště bylo opatřeno jménem 
města s drobným výkladem o jmenovaném městě a s úkolem. 
Děti se tedy mohly setkat např. s Kutnou Horou – kde hleda-
ly stříbro, nebo s Novým Městem na Moravě, kde zase zkou-

Fotky z akcí MŠ a ZŠ Troubsko
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šely biatlon. Nechybělo samozřejmě Brno s Kometou a střel-
bou na hokejovou branku a mnoho dalších. Nakonec si moh-
ly u nápisu Troubsko vyzvednout párek v rohlíku. Samozřejmě 
u každého stanoviště děti dostaly sladkou odměnu.

Celkem se zúčastnilo 119 dětí. Mezi nejmladší účastníky 
patřili roční děti a mezi nejstarší zase 12-ti leté děti.

Chci vyzvednout ochotu a pomoc všech mých spolupra-
covníků, dobrovolníků i  kamarádů a  opravdu poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravách a na realizaci dětského 
dne. Bez těchto lidí se totiž žádná taková velká akce nemůže 
nikdy uskutečnit. A jediná odměna pro nás všechny jsou roz-
zářená očka a spokojenost našich nejmladších. Jsem opravdu 
moc pyšná na to, že takových lidí je pořád ještě hodně. Velký 
dík patří TJ Sokolu Troubsko za zapůjčení areálu fotbalového 
hřiště včetně zázemí.

Účinkující na stanovištích:
Kutná Hora  Katka Hájková a Marek Faitl
Znojmo  Lída Otoupalíková s manželem
Praha  Hanča Pýchová a Hanča Korbičková
Pardubice  Iva Pernicová, Rozita Turková
Nové Město na Moravě   Pavla Turková, Tomáš Turek, Tobiáš 

Turek a Laďa Kyncl
Třeboň   Gabča Říhová, Maruška Procházko-

vá, Michal Balabán
Brno   Vlasta a Hanča Prokopovi, Vendulka 

Jedličková
Plzeň  Jirka a Matěj Pospíšilovi
Ostrava  Pavel a Lucka Chaloupkovi
Harrachov  Míša Lukášková

Prémiové stanoviště: čtyřčlenná posádka Sboru dobrovol-
ných hasičů ze Střelic. Zdravotník: Pavel Bartoněk. U startu se-
děly: Hela Sedláčková a Iva Fretzerová. Troubsko – posádka, 
která se starala o občerstvení pro děti – ve složení Mira Vin-
cent a Tomáš Říha. Spojka po stanovištích: Helena Benešová

Tak snad jsem na někoho nezapomněla. Velké díky všem.                                                                                               

Irena Kynclová
Starostka obce

★ ★ ★

Vítání občánků

V letošním roce se již podruhé uskutečnilo vítání nových 
občánků do života. Děti mezi občany naší obce přivítala sta-
rostka paní Irena Kynclová. S  pásmem básniček a  písniček 
vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky 
Hany Kroupové. 

Přivítány byly tyto děti:
Klára Pokorná z ulice Vyšehrad.
Pavel Konečný z ulice U rybníka.
Thea Paračková z ulice Vyšehrad.
Aneta Rys z ulice Pod vinohrady.
Tony Vybíral z ulice Vyšehrad.
Šárka Šilingerová z ulice Veselka.       
Viktor Peša z ulice Nár. odboje.
Jiří Kubeš z ulice Nár. odboje.
Nella Nemuchovská z ulice Nár. odboje.
Lukáš Pozdenkov z ulice Hodakova.                            
Petr Bartoš z ulice Munkova.                                  
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Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojené dět-
ství.

Libuše Chaloupková     
Matrika OÚ

★ ★ ★

   Nové knihy v naší knihovně

Backman, Fredrik – My proti vám

Román My proti vám vypráví o  měsících 
následujících po  událostech, které otřásly 
Medvědínem v  předešlé knize. Nejlepší ka-

marádky Maya a Ana tráví léto na odlehlém ostrově a snaží se 
nechat celý svět za sebou, ale nic nedopadne tak, jak doufaly. 
Řevnivost mezi Medvědínem a  sousedním městem Hedem 
přerůstá v zuřivý boj o peníze, moc a přežití, který vypukne 
naplno ve chvíli, kdy se střetnou oba hokejové kluby. Zároveň 
vyjde na povrch tajemství jistého mladého hráče a celé měs-
to musí ukázat, zač vlastně stojí.

Dvořáková, Petra – Dědina: pole, závist, chtíč a otčina

Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá prodej-
na, zabíjačky… a  sám život. Nevěra a  jeden nezdařený po-
hřeb. Nemoderní výchovné metody a rozšlápnuté kuře. Bab-
ka s dědkem srostlí jak dva stromy. Život, tady ještě stále spja-
tý s  půdou, zvířaty a  hospodařením. To všechno je Dědina, 
tragikomický příběh vyprávěný očima jejích obyvatel.

Ferrante, Elena – Geniální přítelkyně

Neapolská periferní čtvrť Luzzatti, padesátá léta minulé-
ho století. Právě tam a tehdy začíná příběh jednoho ženské-
ho přátelství. Jeho vypravěčkou je Elena, která už jako sta-
rá žena vzpomíná na svůj život, který byl vždycky ovlivňován 
silnou osobností geniální Lily. Sama je přitom klíčovou posta-
vou zas pro Lilin osud. Úhelným kamenem jejich kompliko-
vaného vztahu je snaha obstát v mužském světě, jehož kon-
venční hranice jsou pro ně stejně tak svazující jako hranice je-
jich čtvrti plné pokrytectví a násilí.

Ferrante, Elena – Příběh nového jména

Ve  druhém dílu tetralogie Geniální přítelkyně italské au-
torky Eleny Ferrante je přesvědčivě zachyceno období mlá-
dí dvou přítelkyň Eleny a Lily, objevování vlastního těla a se-
xuality. Toto téma rezonuje s historickým pozadím děje, s bá-
ječnými šedesátými lety, kdy se Itálie jakoby probouzí k živo-
tu, poznává zábavu, bezstarostnost, hmotný blahobyt (či ale-
spoň jeho iluzi). Přichází sexuální revoluce, ale i  studentské 
a dělnické nepokoje, vyostřují se střety mezi pravicí a levicí…

Flynn, Gillian – Ostré předměty

Stěží si představit hrůznější zločin než uškrcení malé hol-
čičky. Zapomenuté missourijské maloměsto Wind Gap se ješ-
tě nevzpamatovalo z  jedné brutální vraždy, a už je tu další, 

stejně strašná a nepochopitelná. Proč nevinné dívky? A proč 
jim vrah vytrhal skoro všechny zuby? Pro mladou chicagskou 
reportérku Camille Preakerovou, která ve Wind Gap vyrůsta-
la, je takový případ vítaným sólokaprem. Jenže to, co se zprvu 
zdálo jako kariérní příležitost, získá nakonec mnohem osudo-
vější a tragičtější podobu. Ukáže se, že posedlost jde v tomto 
příběhu až na krev. A to do slova a do písmene.

Francis, Dick – Expert

Hrdinou napínavého románu je Tony Beach, obchodník 
a skvělý znalec vína a alkoholických nápojů. Pochází z dosti-
hové rodiny a nedokáže se vyrovnat s odkazem svých před-
ků, které provázela nezměrná statečnost a odvaha, vlastnos-
ti, jichž si Tony velice váží, ale u sebe je postrádá. A zcela ne-
připraven se ocitá v situaci, kde by je tolik potřeboval. Spolu 
se soukromým detektivem se totiž vydává po stopách velké-
ho průmyslového podvodu s vínem a whisky, za kterým sto-
jí majitel plnírny lahví.

Hanišová, Viktorie – Houbařka

Mladá Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí se sbě-
rem hub. Jako dobrovolná poustevnice se s nikým nepřáte-
lí ani neopouští Pošumaví. Jen občas vyrazí za  psychiatrič-
kou do Plzně přesvědčit ji o svém vyrovnaném duševním sta-
vu. Zpráva o matčině smrti proto Sářin život příliš nezmění. 
Zúčastní se pohřbu, setká se s bratry, kterým se už dávno od-
cizila, a vrátí se zpátky do lesa. Jenže co se zdá jako nepatr-
nost na povrchu, bouřlivě bují pod ním. Dědické řízení do je-
jího života navrátí rodinu, která ji zavrhla. A domek se postup-
ně rozpadá. Obchody nejdou. Začíná být jasné, že Sára bude 
muset svůj houbařský způsob života opustit. A jedinou ces-
tou ven je přestat odvracet oči od toho předchozího.

Klevisová, Michaela – Dům na samotě

Výtvarnice Nela po  rozchodu s  přítelem zůstala sama 
ve starém mlýně, který původně s partnerem chtěli zrekon-
struovat. V  téže době bylo v  nedalekém lese nalezeno tělo 
mladé dívky, ucházející se o  práci v  místních dostihových 
stájích. Při vyšetřování vyjde najevo, že oběť byla naposledy 
spatřena s bývalým Neliným přítelem. Dvě podobně prove-
dené vraždy se nedávno staly v Praze, a tak není divu, že do-
sud poklidnou středočeskou vesnicí začne obcházet strach. 
Přesunul se sem z hlavního města sériový vrah? A kdo v noci 
chodí okolo mlýna, jako by tu něco hledal?

Mornštajnová, Alena – Strašidýlko Stráša

Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle 
malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak 
mu nikdo neřekne jinak než Stráša. O tom, jak se malý Stráša 
skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co všechno spolu zaži-
jí, vypráví nová kniha oblíbené spisovatelky Aleny Mornštaj-
nové s báječnými ilustracemi Galiny Miklínové.

Morrisová, Heather – Tatér z Osvětimi

Kniha Tatér z Osvětimi vznikla podle skutečného příběhu, 
jenž souvisí s jedním z nejznámějších symbolů holocaustu – 
čísly, která měli vězňové vytetována na předloktí. Když se slo-
venský žid Lale Sokolov stal v tom strašlivém místě tatérem 
a musel označovat své spoluvězně čísly vyvedenými nesma-
zatelným inkoustem, využil svou nepatrnou volnost k činům. 
Díky své práci mohl vyměňovat šperky a peníze z majetku za-
vražděných židů za  jídlo, které pomáhalo ostatní vězně dr-
žet naživu. Kdyby byl dopaden, čekala by ho jistá smrt. Za své 
přežití mu vděčí mnozí.¨

Scott, Michael – Kněžka

Šestá kniha série Tajemství nesmrtelného Nikolase Flame-



10.

la. Dva, co se musí stát jedním, který pak znamená vše. Jeden 
svět zachrání, druhý ho zničí.

Shaff erová, Mary Ann – Spolek přátel krásné literatury 

a bramborových koláčů

Je krátce po druhé světové válce a Juliet Ashtonová, úspěš-
ná autorka humoristických esejů vydaných pod názvem Izzy 
Bickerstaff  rukuje, se rozhlíží po námětu na novou knihu. Sho-
dou okolností se prostřednictvím korespondence s  jedním 
z  jeho členů dozvídá o Spolku přátel krásné literatury a ko-
láče z bramborových slupek, který během války založili oby-
vatelé okupovaného ostrova Guernsey, a  jejich osudy ji na-
tolik zaujmou, že se je rozhodne navštívit osobně. Před Juli-
et vyvstávat živý obrázek společenství, kde v těžkých dobách 
krystalizují lidské povahy a osudy se proplétají zcela nečeka-
ným způsobem. 

Scheunemann, Frauke – Z pohledu jezevčíka

Herkules je malý jezevčík a jeho panička Carolin je pro něj 
ten nejbáječnější člověk na světě. Jenže je tu ještě Carolinin 
přítel Thomas, kterého Herkules nemůže ani cítit. Thomas je 
pánovitý, hlučný a nemá rád psy. Kromě toho se ani ke Caro-
lin nechová pěkně. A tak se Herkules rozhodne společně s ko-
courem Felixem, že se Thomase zbaví. Jejich rafi novaný plán 
jim vyjde, ale od té doby Carolin celý den brečí a přitom po-
slouchá příšernou hudbu. Je nabíledni, že potřebuje nového 
chlapa! A právě toho chce Herkules hledat. Ale jak najít toho 
pravého, když má naprosto jiné představy než jeho panička?

Svěrák, Zdeněk – Nejznámější dětské písničky

Zpěvník plný not, akordů a textů pro všechny děti i dospě-
lé, kteří si rádi zahrají a zazpívají známé písničky oblíbených 
autorů Z. Svěráka a J. Uhlíře. Je také skvělou pomůckou pro 
paní učitelky i vychovatelky, které děti doprovázejí na hudeb-
ní nástroj – klavír, kytaru nebo i fl étnu.

Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček

knihovník
★ ★ ★

   Plánované akce

Výsadba stromu republiky (27. října)

Český zahrádkářský svaz v Troubsku daruje obci strom a to 
lípu srdčitou k uctění 100. výročí vzniku Československé re-
publiky. Strom bude vysazen v sobotu 27. října v dopoledních 
hodinách na návsi v obci. Srdečně zveme občany, aby se při-
šli na tuto akci podívat!

Pavel Doležal
Jednatel ČZS Troubsko

Vánoční jarmark (2. prosince)

Obec Troubsko ve spolupráci s MŠ a ZŠ Troubsko pořádá 8. 
ročník vánočního řemeslného jarmarku. Akce se bude konat 
v neděli 2. prosince (čas bude upřesněn) v prostorách sálu Ka-
tolického domu. Po skončení jarmarku bude slavnostní roz-
svícení vánočního stromu na návsi.

Zájemci s nabídkou produktů se mohou registrovat e-mai-
lem podatelna@troubsko.cz nebo osobně na  OÚ u  paní Ši-
mečkové do 26. listopadu. 

(OÚ)

Divadlo „Na útěku“ (17. listopadu)

V  sobotu 17. listopadu  od  18 hodin v  Katolickém domě 
uvede nám dobře známý Divadelní spolek Kroměříž – kome-
dii francouzských autorů „Na úteku“. Nejde o námět ojedině-
lý – hra, kdy se na cestu za osobní svobodou vydávají dvě ne už 
nejmladší ženy, je téma věčné, a tedy herecky i divácky vděčné. 

Předprodej vstupenek je zahájen od 15. října u Pavla Dole-
žala na ulici Školní 54.

Srdečně zvou a pěkný zážitek přejí zahrádkáři Troubsko

★ ★ ★

Hravé cvičení (4. listopadu)

Věděli jste, že pohyb u dětí rozvíjí jejich duševní rozvoj?
Touha malých dětí hýbat se, je stejně přirozená, jako jejich 

touha po poznávání nových věcí. 
Proč jezdit daleko, když mají děti možnost hýbat se také 

v Troubsku. Vyšlete děti od 4 – 8 let do „Hravého cvičení“, ať 
vyzkouší, zda by je to bavilo. Nás to baví a  víme, že cvičení 
bude bavit také je. Věříme, že umět skákat přes švihadlo, bra-
vurně přejít lavičku, pohoupat se na kruzích, pořádně se pro-
táhnout může být pro dnešní děti výzva. Dopřejte jim ji, a vy 
si odpočiňte! 

Zkušební lekce v NEDĚLI 4. LISTOPADU od 16-17 hodin 

v Sokolovně v Troubsku. Děti by měly mít vhodné sportovní 
oblečení, sálovou sportovní obuv a dále pití.

Kapacita cvičení je omezená. Pokud vás nabídka za-
ujala a  máte zájem vyslat dítě/děti, pište na  e-mail: 
blanka.koncicka@seznam.cz, pošleme Vám více informací.

Blanka Končická a Lucka Kanioková

★ ★ ★

    Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uvá-

děny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakční 

rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna ověřit 

všechna fakta v příspěvku uvedená. 

★ ★ ★

Autocentrum K.E.I. radí: 

K čemu slouží EGR ventil a opravdu se jej máme obá-

vat? 

Jedná se o  součástku, jejíž hlavním úkolem je snižování 
emisí výfukových plynů motorů a to tak, že část spalin pro-
jde spalovacím procesem dvakrát.  EGR ventil tedy pracuje 
na principu vedení části výfukových plynů zpět do motoru.

Jak se o EGR ventil starat? 

Jelikož jde o součástku, jíž procházejí výfukové plyny, při-
rozeně se zanáší.  Pokud se EGR ventil používá správně, pak je 
jeho poruchovost minimální.  Abyste předešli nadměrnému 
zanešení, doporučujeme tankovat osvědčená paliva, pravi-
delně měnit motorový olej dle doporučení výrobce vozu, ale-
spoň jednou za jízdu motor vytočte do vyšších otáček a udr-
žujte palivový systém v čistotě, např. přidáním čistících aditiv. 
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Obavy z opravy? 

Nadměrné zanesení EGR ventilu může mít za následek ne-
pravidelný volnoběh či škubání motoru v nízkých otáčkách, 
klepání motoru, obtížné starty či nemožnost nastartovat 
a zvýšení hodnot emisí výfukových plynů. Oprava EGR ven-
tilu stejně jako zanešené škrticí klapky se provádí speciálním 
zařízením, které za pomocí výrobcem schválené chemie še-
trně propláchne ventil tak, že nedochází k  jeho k  poškoze-
ní.  Bude-li se ovšem jednat o  velké zanesení nebo závady 
na elektrické části, výměně se bohužel nevyhnete. 

V některých autech je řešení snadné a po fi nanční stránce 
ani moc nebolí, ovšem zanedbáváte-li servis svého vozu, ná-
sledná oprava se Vám může také prodražit.  Pokud si nechá-
te opravit vůz v autorizovaném servisu, bude Vám nabídnuta 
pro vozy starší čtyř let výrazná sleva na originální díly a práci. 

Není lepší EGR ventil „vyřadit“?

Někteří motoristé volí či v  minulosti volili jinou cestu 
„opravy“ EGR a to jeho vyřazením z provozu. U starších vo-
zidel to šlo udělat pouhým zaslepením, u  novějších je však 
nutný i  zásah do  řídicí jednotky, což může při nesprávném 
provedení vést k různým komplikacím, jako třeba pokles vý-
konu. Vyřazením EGR ventilu vůz přestane plnit požadované 
emisní normy, což znamená nejen problém na emisní kontro-
le, ale takové vozidlo dle zákona nesplňuje předpisy pro pro-
voz na pozemních komunikacích.

Příště Vám poradíme, jak zbavit motor od karbonu. 

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

★ ★ ★

Význam a pěstování česneku v našich zahrádkách.

- Pokračování z minulého čísla 

Nákup sadby česneku – při prodeji sadby dochází k čas-
tým podvodům. Česnek, udávaný jako vhodný k  sadbě, je 
ve skutečnosti konzumní česnek k sadbě nevhodný. Není ga-
rantovaný zdravotní stav, původ ani pravost odrůdy. V žád-
ném případě nesázejte česneky čínské, francouzské a jiné po-
dobné, jsou pro zcela jiné podmínky. 

Česnek roste v  běžných zahradních, nebo polních pod-
mínkách. Nesázejte po bramborách, špatně roste. Také nesá-
zejte po hrachu, póru a cibuli, hůře odolává škůdcům. Nejlé-
pe nepěstovat alespoň tři roky na stejném místě.

Krátce před výsadbou rozloupat na stroužky a mořit v Sul-
ce asi šest hodin, nechat oschnout a sázet. Je to také preven-
ce proti vlnovníku česnekovému, který vysává stroužky a sad-
ba je méně kvalitní.

Výsadba – před výsadbou v  říjnu, nejpozději začátkem 
listopadu, zapravte hnojivo Cererit do  půdy a  promíchejte. 
Vzdálenost řádků od 30 – 50 cm, vzdálenost mezi rostlinami 
stačí 8 – 12 cm. Výsadba stroužků do hloubky alespoň 8 cm.

Přes sezónu okopávat, odplevelovat, občas i zalít. Zhruba 
v polovině června vylomíte u paličáku prostřední stvol, aby 
lépe vyrostly cibule. V červenci, až bude nať žloutnout, je čas 
na sklizeň. Česnek vyryjte, očistěte a nechte i s natí oschnout 
na  suchém větratelném místě. Hodně úspěchů v  pěstování 
této významné zeleniny.

Pavel Doležal
jednatel ZO ČZS Troubsko

Vaše sladká podpora

Máme za sebou další ročník sbírkové akce Koláč pro hos-
pic, která odměňuje ty, kteří podpoří hospic. Tradiční sbírková 
akce slouží jako osvěta o potřebě paliativní péče a zároveň pro 
nás znamená důležitý fi nanční obnos, díky kterému se může-
me zlepšovat. Celý letošní výtěžek nám pomůže ke koupi no-
vých polohovacích lůžek pro nevyléčitelně nemocné v Domě 
léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Letos se částka na podporu rajhradského hospice vyšplha-
la na celkových rekordních 226 900 Kč, k čemuž svou účas-
tí přispěli i obyvatelé Troubska. Tato suma nám pomůže k za-
koupení čtyř kvalitních polohovacích postelí pro nevylé-

čitelně nemocné.
Děkujeme vedení obce Troubsko a všem, kteří se rozhod-

li přispět. Poděkování patří i těm, kteří se zajímali o naše služ-
by a organizaci. Díky vám můžeme nepřetržitě a vysoce pro-
fesionálně poskytovat péči nevyléčitelně nemocným tak, aby 
nebyla ohrožena kvalita jejich života i přes vážnou diagnózu.

Veronika Slezáková
Oblastní charita Rajhrad

★ ★ ★

Ubohý, zelený anonym 

Teď už je dobojováno, už známe výsledky voleb. Já je dnes 
(30. září) ještě neznám, ale věřím, že voliči nejsou hloupí a do-
padlo to dobře, ke spokojenosti většiny občanů.

Původně jsem nechtěla na tu snůšku blábolů, lží a nesmys-
lů vůbec reagovat a uložit ten ubohý zelený nepodepsaný kus 
papíru tam kam patří. Tedy do koše. Jenže pak jsem si uvědo-
mila, že tohle si naši zastupitelé nezasloužili. Myslím, že se od-
vedlo kus poctivé práce. Není mně známo, že by odmítli ně-
jaký projekt v rozporu s názory a potřebami občanů. A proč 
bychom nemohli mít na Školní ulici pěkný chodník se zajíma-
vým zábradlím, které zhotovila místní fi rma Respo? A nebyly 
to halíře... Vždyť ty svařené kolejnice byly jen na ostudu. Děti 
a psi je podlézali a alespoň se nám v potoce už nikdo neuto-
pí. Sice jsme se dostali na řadu až mezi posledními, ale stojí to 
za to, pěkné, moderní a účelné. Moc děkujeme.

Proč nesmyslný asfalt u kostela? Vždyť po tom asfaltu jezdí 
auta, lidé chodí po chodníku. Zahrada u školky se také velmi 
povedla. Co jiného by tam mělo pro děti být? Střelnice nebo 
snad závodní dráha či rozhledna? Hřiště ještě není hotové, 
tak nemá smysl dopředu hodnotit, ale jistě bude přínosem 
jak pro děti a mládež, tak i pro starší spoluobčany.

A jestli ten zelený anonym ví o někom v Troubsku, kdo by 
na  svém pozemku nechal postavit víceúčelovou sportovní 
halu a nechal tam cvičit děti ze školy zadarmo, tak sem s ním. 
Obec ráda přispěje na energie, tak jako teď přispívá Sokolům. 
A vůbec, lepší je zastavět proluky než stavět na nejlepší půdě 
v obci. Ale to bylo v divokých devadesátých letech, která se 
snad už nebudou opakovat. 

Co se týče revitalizace zeleně, tak tam je také potřeba po-
chválit, to se také povedlo. Navíc se na projekt získala dota-
ce a kde je dotace, tam je i přísná kontrola, to mi věřte, kon-
trolují to nejen auditoři z kraje, ale i Finanční úřad. A kde je 
kontrola, tam nemůže být předražený projekt. Takže další bla, 
bla, bla. A že se za celé funkční období se nepřijal smyslupl-
ný územní plán? Tak o tom už nemá ani cenu psát, to už bylo 
vysvětleno tisíckrát.
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Ještě na  závěr. Také my jsme už senioři, ale rozhodně si 
nebudeme hledat lepší vesnici. Nám i našim dětem se tady 
v Troubsku moc líbí. Možná by si měl hledat jinou vesnici ten 
ubohý, zelený anonym, když je tady všechno tak špatné.

Takže nové zastupitelstvo, nenechte se otrávit a pokračuj-
te v započaté práci!

Jaroslava Bartoňková
Dopisovatelka zpravodaje

★ ★ ★

   Křížovka

Při rozhodování jsou důležité zdravý ………….. (1. část ta-
jenky) a správné ………….. (2. část tajenky). Výsledek nás pak 
………….. (3.část tajenky)

Tajenku zasílejte do 30. října na e-mail redakce.

Správná tajenka z  minulého čísla: Skončilo léto a  nastal 
podzimní čas. Listí žloutne, opadává a příroda se pomalu při-
pravuje na zimu.

Odměnu získaly: N. Vařílková, R. Svěráková a J. Ptáčková.

(BK)

   Troubský hrnec

Podzimní buchta s jablky

Už nevíte, co s jablky? Vyzkoušejte pod-
zimní buchtu, kterou zvládnou i  začáteč-
níci! 

Potřebujeme: 4 vejce, 1  hrnek cukru 
krupice, 2 hrnky polohrubé mouky, 1/2 hrnku oleje, 1/2 sáč-
ku kypřicího prášku do pečiva, 50 g lískových oříšků, 2 lžíce 
kakaa, 1/4 hrnku mléka, 4 jablka, 1 hrst rozinek

Pracovní postup: Vejce vyšlehejte s cukrem, přidejte olej, 
mléko, ořechy, kakao, jablka pokrájená na kostičky nebo na-
strouhaná a  rozinky. Dobře promíchejte, přisypte mouku, 
prášek do pečiva. Těsto propracujte a nalijte do koláčové for-
my o  průměru cca 26 cm. Pečte při 180 stupních 45 minut, 
nechte vychladnout a podávejte. A pozor, koláč není ani moc 
sladký.

                           
Dobrou chuť.

(BK)
★ ★ ★

   Inzerce

■ Hledám pěkné bydlení, domek a zahrada. Děkuji. T: 
604 126 970

■ Sháním chalupu, nejlépe směr na Brno. T: 732 219 013

■ Hledáme byt v této obci nebo poblíž. T: 739 826 409

snaha
dolní část páteře
mužské jméno (2.8.)
podfuk na někoho
hotel pro motoristy
podřep na kolena
ztroskotaná loď
zcela opilý
prudce vtrhnout dovnitř
vyrobený z lihu
křestní jm. herce Korbeláře
římská číslice „L“
patřící Evě
konče  na
hebká tkanina
výherce
klima
zvířátko s ostny
z 50% procent
hlasitě vyvolat
mužské jméno (13.10.)
dýně jinak
výrobní závod
druh bonbónu
neklid
dát slib
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