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      Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,

vstoupili jsme do druhé poloviny letních prázdnin. Počasí 
nám letos přeje, i když by mohlo být méně teplo a občas i za-
pršet. Ale kdyby tomu tak bylo, stejně by se našlo dost lidí, 
kteří by nebyli spokojeni …..

V průběhu letních měsíců funguje obec stejně jako jindy. 
Určitě jste zaznamenali, že se rozběhla výstavba kanalizace 
v  zástavbě za  kostelem. Hlavně je nepřehlédnutelné sta-
veniště společnosti IMOS Brno a.s., které je umístěno hned 
vedle hřbitova. Mohu Vás ujistit, že po dokončení kanalizace 
bude místo uvedeno do původního stavu a zpět rozvezena 
ornice, která nyní tvoří ochranný val celého staveniště. Další 
stavební akcí, které jste si mohli všimnout, je rozšíření učeb-
ních prostor v Základní škole. A tak bych mohla pokračovat.

Léto však patří hlavně dovoleným a odpočinku. Přeji pro-
to všem načerpání mnoha sil ze slunečních paprsků a našim 
školákům úspěšné vykročení do nového školního roku.

Irena Kynclová 
Starostka obce Troubsko

      Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. II/2013 Zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 

29. 5. 2013

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání o bod:

Usnesení II/1: o  bod 4a – dotace na  mzdy zaměstnanců ZŠ 
a MŠ Troubsko.
o bod 4b – žádost o poskytnutí úvěru FRB.

Schvaluje:

Usnesení II/2 – program s  doplněním o  bod 4a – dotace 
na  mzdy zaměstnanců ZŠ a  MŠ Troubsko a  4b – žádost 
o poskytnutí úvěru FRB.
- způsob hlasování zvednutím ruky
-  diskusi k  jednotlivým bodům programu pro členy ZO 

i pro veřejnost
Usnesení II/4 – zahájení jednacího řízení bez uveřejnění 

na část opčního práva v rámci akce „Troubsko – kanalizace 
IV. etapa“ – vodovod + dešťová kanalizace ul. Luční s pů-
vodním zhotovitelem IMOS Brno, a.s.

Usnesení II/4a – dotaci na mzdy zaměstnanců ZŠ a MŠ Troub-

sko v  částce celkem 90  000 Kč na  měsíce duben – září 
2013.

Usnesení II/4b – žádost o  poskytnutí úvěru z  FRB ve  výši 
50 000 Kč p. Svobodové Jarmile na opravu a rekonstrukci 
kuchyňské části domu.

Usnesení II/5 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou 
se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2012 o místním poplat-
ku za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení II/6 – smlouvu o zřízení věcného břemene na parc. 
č. 602/2.

Usnesení II/7 – částku 2.500 Kč na neinvestiční náklady na 1 
žáka ZŠ Střelice pro školní rok 2012/2013.

Usnesení II/8 – smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni parc. č. 1506/1.

Usnesení II/9 – darovací smlouvu parc. č. 472.
Usnesení II/10 – darovací smlouvu – dešťová kanalizace + ko-

munikace na pozemcích ul. Družstevní.
Usnesení II/11 – smlouvu o zřízení věcného břemene na parc. 

č. 1516/1.
Usnesení II/15 – Závěrečný účet Obce Troubsko za rok 2012 

s výhradou.
Usnesení II/17 – Rozpočtové opatření č. 1/2013.

Volí: 

Usnesení II/12 – nového člena kontrolního výboru Mgr. Po-
spíšila. 

Pověřuje:

Usnesení II/4 – starostku Obce Troubsko k podpisu smlouvy 
na část opčního práva v rámci akce „Troubsko – kanalizace 
IV. etapa“ s původním zhotovitelem IMOS Brno, a.s.

Bere na vědomí:

Usnesení II/3 – plnění úkolů usnesení z minulého zasedání ZO.
Usnesení II/13 – činnost fi nančního výboru.
Usnesení II/14 – činnost kontrolního výboru.
Usnesení II/16 – Hospodářský výsledek za rok 2012.
Usnesení II/18 – Informativní zprávy:

Paní starostka informovala:

- Dostavba ZŠ a MŠ. 
-  1. 6. dětský den „Šmoulí olympiádu“, v případě deštivé-

ho počasí se akce odkládá na 2. 6.
- Nový správce hřbitova od 1. 6. 
- SK Veselka – dodatek č. 1. 
- Systémové opatření k výsledku hospodaření obce.

Určuje:

Usnesení II/2 – ověřovateli zápisu: ing. Kamenický a p. Blaha, 
návrhovou komisi: p. Ryba a ing. Vaňura.
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USNESENÍ č. III/2013 Zastupitelstva Obce Troubsko ze 

dne 1. 7. 2013

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání: 

Usnesení č. III/2
- o bod 3a – rozšíření kontrolního výboru na 5 členů.
- bod 3b – dovolba dvou členů kontrolního výboru.
-  bod 3c – odměny nově zvolených členů kontrolního 

výboru. 

Schvaluje:

Usnesení č. III/2 – program jednání doplněný o bod 3a, 3b, 3c.
Usnesení č. III/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu.
Usnesení č. III/2 – hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č. III/3a – zvýšení počtu členů kontrolního výboru 

na 5 členů.
Usnesení č. III/3b – pana Karla Pecinu a pana Vladimíra Rybu 

za členy kontrolního výboru. 
Usnesení č. III/3c – Odměnu pro člena kontrolního výboru 

ve výši 1240 Kč. 
Usnesení č. III/4 – Smlouvu o dílo „Troubsko-přeložka chodní-

ku-lokalita Lišky“ – dodavatel: KOVO-MONTA s.r.o. za část-
ku 195 903 Kč bez DPH.

Usnesení č. III/5 – Doporučení hodnotící komise a  souhlasí 
s vybraným uchazečem, který předložil nejnižší nabídko-
vou cenu - KVADROS a.s. Brno - částka 1 922 960 Kč bez 
DPH. 

Usnesení č. III/6 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni.

Pověřuje:

Usnesení č. III/4 – starostku Obce Troubsko k podpisu smlou-
vy s fi rmou KOVO-MONTA s.r.o.

Usnesení č-III/5 - starostku Obce Troubsko k podpisu smlouvy 
s fi rmou KVADROS a.s. Brno.

Bere na vědomí: 

V  usnesení z  minulého zasedání nebyly uloženy žádné 
úkoly.

Určuje:

Usnesení č. III/2 – ověřovateli zápisu p. Benešovou a p. Zbíra-
la, návrhovou komisi p. Pecinu a Mgr. Pospíšila. 

EKO-KOM, a.s. informuje

V  roce 2010 byla společností EKO-KOM. a.s. zpracována 
studie „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komu-
nálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. 
Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos 
celého systému třídění a  recyklace odpadů v  ČR. Studie je 
každoročně aktualizovaná.

V roce 2012 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů 
a nápojových kartónů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 
27  034  318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v  průměru 
spotřebuje za  rok 300  000 domácností. V  případě tolik dis-

kutovaného oteplování přispěl EKO-KOM ke  snížení emisí 
o 1 114 840 tun CO2 ekvivalentu, což představuje více než 1% 
celkových emisí skleníkových plynů ČR.

Společnost EKO-KOM předala obci Troubsko „Osvědčení 
k  výsledkům“, kterými obec přispěla ke  zlepšení životního 
prostředí snížením uhlíkové stopy v roce 2012 o 51,447 tun 
CO2 ekvivalentu. Osvědčení je vystaveno na obecním webu.

Na závěr:

Za množství odpadu, které obec v roce 2012 vytřídila a pře-
dala k využití, jsme obdrželi fi nanční částku 76 056,50 Kč. Dle 
mého názoru by částka mohla být i vyšší, pokud by se více oby-
vatel Troubska chovalo ekologicky. 

V současné době máme vytvořeno 6 sběrných hnízd, na kte-
rých je umístěno 35 separačních nádob na  plast, papír, bílé 
a barevné sklo a na bio-odpad. V roce 2013 budou zřízena dal-
ší dvě nová hnízda – jedno v  Troubsku (předpokládá se místo 
v nové zástavbě) a  jedno v části Veselka. Vzdálenost od domů 
ke  kontejnerům se zase výrazně zkrátí. Jen změna myšlení je 
dlouhodobý proces. Proč v pondělí, kdy probíhá svoz komunál-
ního odpadu, je mnoho popelnic „obaleno“ igelitovými taškami 
s papírem, plasty nebo bio-zbytky? Mysleme i na další generace, 
životy našich dětí, vnuků.

 (BK) 

Dosavadní průběh a  plán výstavby kanalizace 

v Troubsku

Po předání a převzetí staveniště 30. dubna 2013 probíhaly 
přípravné práce nutné pro zahájení vlastních prací na výko-
pech a pokládce kanalizačního potrubí. Bylo nutno aktuali-
zovat vyjádření správců inženýrských sítí, ty následně nechat 
vytýčit, schválit projekty dopravního značení a zbudovat za-
řízení staveniště.

Pro zařízení staveniště posloužil obecní pozemek situo-
vaný poblíž hřbitova. Na  pozemku byla provedena skrývka 
ornice jako opatření proti jejímu znehodnocení, dále pro-
vizorní příjezdná komunikace a  zpevněné plocha pro sklad 
materiálu a umístění staveništních buněk. Zařízení staveniště 
bude sloužit také jako mezideponie pro zásypové materiály 
a vykopanou zeminu, která bude následně odvezena k trva-
lému uložení.

Výstavba kanalizace bude probíhat postupně od oblasti 
u Troubského potoka směrem k Bosonohám. Jako první bu-
dovaný úsek byla vybrána ulice Luční, kde se kromě splaško-
vé kanalizace zrealizuje i výstavba nového vodovodu a také 
kanalizace dešťová a  nový povrch komunikace. Do konce 
tohoto roku se předpokládá vybudování stok AB3, AB3-1, D, 
vodovodu V1, stoky AB1 a  AB1-1. To znamená, že kanalizace 
by měl být hotová na ulicích Luční, Ostopovická, Sadová, Let-
ní a Slunná. Situační výkres jednotlivých kanalizačních stok 
a vodovodu je k nahlédnutí na OÚ.

Dovolím si připomenout, že o  výstavbě kanalizace byly již 
otištěny příspěvky v TH číslo 106 a 108, které byly vydány v úno-
ru a červnu 2013. 

 Jan Helán, člen rady
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 Zprávy ze Základní a mateřské školy

Léto v Základní škole

Těsně před příchodem léta žáci naší školy regenerovali 
své síly na škole v přírodě v nádherném středisku nedaleko 
Slušovic. Po dopolední výuce se přenesli do Starých řeckých 
bájí a  pověstí a  pomáhali vystavět město Théby, osvobodit 
krásné Heleny nebo putovat spolu s Odyseem a nalézt skrytý 
poklad. Počasí nám přálo, děti byly spokojené a po návratu 
do školních lavic nabité síly využily při napsání závěrečných 
písemných prací. 

Po  uzavření klasifi kace děti čekalo ještě pár překvapení 
na závěr školního roku. V posledním červnovém týdnu se již 
pomalu začaly připravovat na prázdniny, což naše škola pod-
pořila účastí na  výchovně vzdělávacím programu v  Avion 
shopping parku nazvaném „Chorvatsko v  Avionu“. Zde žáci 
krom získání informací o této oblíbené letní destinaci mohli 
také ochutnat pár tamních specialit a vyrobit si karnevalové 
masky ze sádry. 

Dva dny před vydáním vysvědčení děti poměřily své síly 
na „kolečkiádě“ a zúčastnily se sportovního dne plného dob-
rodružství s doprovodným programem na téma „Canisterapie 
a psí agility“. Poté již slavnostně přebraly vysvědčení z rukou 

třídních učitelek a „hurá na  prázdniny“. Doufáme, že si tyto 
dny provoněné sluníčkem užívají nejen děti, ale také rodiče! 

Naše škola během prázdnin nezahálí. Díky podpoře zřizo-
vatele školy se zde plně rozběhla přístavba dvou místností, 
čímž naše škola získá velmi potřebné a užitečné další prosto-
ry. Na nové odborné učebny se už moc těšíme! 

Věříme, že nejen učitelé, ale také všichni žáci se v  první 
školní den vrátí do lavic odpočatí, plni dobré nálady a  od-
hodlání rozšířit své vědomosti o další nové poznatky. V tento 
den, 2. září, proběhne také slavnostní zahájení školního roku 
a přivítání našich prvňáčků do řad školáků. Sejdeme se před 
osmou hodinou u budovy základní školy a odtud se společně 
s rodiči přesuneme do říše pohádek v Katolickém domě.

Jak známo konec léta znamená pro většinu dětí návrat 
k všedním povinnostem. Abychom se měli zase na co těšit, 
zpříjemníme si tento čas společným setkáním a posezením 
na zahradě Mateřské školy, které proběhne na přelomu září 
a října.

Přejeme příjemný zbytek prázdnin a  těšíme se na  vidě-
nou!

 Za ZŠ Troubsko Mgr. Kateřina Kamenická

Zprávy z Mateřské školy Troubsko

Měsíc červen byl pro nás i pro děti velmi nabitý. Absolvo-
vali jsme celodenní školní výlet do zámku Milotice, kde byl 
pro děti připravený program a do ZOO Hodonín. I přes parné 
počasí jsme si to my i děti moc užili. 

Nesmím opomenout naši velkou červnovou akci společ-
ně s rodiči – „ Pasování předškoláků“. Akce je v naší školce již 
třetím rokem a těší se velké oblibě. Všichni předškoláci jsou 
pasováni do role školáků a  uvedeni pomyslnou bránou do 
základní školy, kam si je tentokrát odvedla jejich budoucí 

Program v Avionu

Škola v přírodě
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paní učitelka. A  neminulo nás ani velké loučení a  příprava 
na prázdniny. Na rozloučenou jsme dětem přichystali několik 
zábavných dnů (opékání špekáčků, zmrzlinové poháry s pře-
kvapením, sportovní dopoledne atd.).

Na začátku školního roku 2013/2014 přivítáme nově při-
jaté děti, a to hned krásnou hudební pohádkou v prostorách 
mateřské školky. Můžeme se těšit i na Muzikálové odpoledne 
společně se ZŠ, zajedeme si do divadla Radost a pomaličku 
rozjedeme rok plný změn, učení a zážitků. 

Začátek roku nám přinese i pár novinek. Školka bude za-
pojena do projektu „Malý zahradník“, což je vzdělávací pro-
gram určený mateřským školám. Zaměřuje se na  přírodu 
a  ekologii. Cílem projektu je vzbudit v  dětech zájem o  pří-
rodu, zodpovědnost a  samostatnost. Využijeme naší velké 
a prostorné zahrady k vytvoření záhonů, pěstování ovocných 
keřů a různých bylinek. 

Ráda bych Vám touto cestou také sdělila, že od 1. srpna 
jsem byla jmenována paní ředitelkou ZŠ a  MŠ Troubsko do 
funkce vedoucí učitelky mateřské školy. Při té příležitosti chci 
poděkovat bývalé vedoucí MŠ a  mojí kolegyni paní Haně 
Kroupové za odvedenou práci a věřím, že její zkušenosti mi 
v začátcích pomohou lépe zvládat provozní záležitosti školky.

A to je poslední novinka před prázdninami, kterou asi už 
stejně víte a nyní už zbývá popřát všem krásné léto, dětem 
prázdniny, plné sluníčka a odpočinku a na všechny se bude-
me těšit v pondělí 2. září.

  Jarmila Kadlecová
    vedoucí učitelka MŠ

      Představujeme

Dovolte mi, abych vám 

dnes představila paní Helenu 

Sedláčkovou.

Heleno, čtenáři si určitě rádi 
na  úvod našeho rozhovoru pře-
čtou něco zajímavého o  Tobě 
a Tvé rodině.

Jsme klasická rodina - mám 
jednoho manžela a  společně 
vychováváme dva syny. Byd-
líme na  Veselce v  rodinném 

domě, který jsme s manželem a s pomocí rodinných přísluš-
níků a  přátel postavili. Naše rodina patří mezi rodáky obce. 
Dokonce i já, což hodně lidí neví. Narodila jsem se na Vesel-
ce, bydleli jsme na ulici Jihlavská – vedle hospody, moje ma-
minka se jmenovala za  svobodna Svobodová. Když mi byly 
dva roky, tak jsme se odstěhovali do Šlapanic u Brna, ale jako 
dítě jsem každé prázdniny trávila u babičky a dědy na Veselce 
a  nakonec jsem si tu našla i  životního partnera, a  vrátila se 
natrvalo zpět do Troubska.

Bydlíš v části Veselka a v minulosti, když jsme o Veselce mlu-
vily, tak jsi často vzpomínala, jak tato část obce vypadala dří-
ve, kdo významný zde bydlel, jaké živnosti veselští provozovaly 
apod. Udělejme si procházku do minulosti a  znovu zavzpomí-
nejme …

Nejsem žádný velký pamětník, vše znám z vyprávění mé 
maminky. Vím, že rodina měla na Veselce hospodu, k ní pa-
lírnu, můj děda tady měl pekárnu a byl skvělý pekař. K tomu 
všemu patřil velký dům, který obývala spousta podnájemní-
ků. Podnájemníci pak postupně odcházeli do svých vlastních 
domů na Veselce a okolí. Na Veselce býval mlýn s rybníkem, 
kam děda chodil pro mouku. Ten mlýn vlastnil také někdo 
z rodiny, ale vzdálenější, jak se říká přes koleno. Já osobně si 
pamatuji bruslení a  rybaření na Veselském rybníce, zábavy, 
hody a letní kino v Drupce, neboli v Déčku, třešňovou alej ko-
lem silnice na Popůvky a pojízdnou prodejnu, která nahradi-
la malý obchůdek na Veselce, Velkou cenu – závody, které se 
jezdily přes Veselku.

Profesně se věnuješ malým dětem, založila jsi svoji mini škol-
ku, kterou úspěšně provozuješ. Co Tě k práci s dětmi přivedlo a co 
tě nejvíce motivuje?

Po  mateřské dovolené jsem hledala vhodnou práci, aby 
mne bavila a abych zvládala všechny povinnosti spojené s ro-
dinou. Přes moji kamarádku jsem se dostala k práci s dětmi, 
která mě začala bavit a u které jsem zůstala a kterou se sna-
žím rozvíjet. Co mě motivuje? Upřímnost dětí, jasně a zřetel-
ně vám dají okamžitě najevo, jak to vidí. Když je vše fajn, tak 
se na vás usmívají a jsou s vámi rádi, když se jim něco nelíbí, 
hned vám různými způsoby předvedou, že to není to pravé. 
Je to od nich jasná a pravdivá odpověď – bez přetvářky. Sa-
mozřejmě mluvím o mladších dětech, ne o středoškolských 
a starších.

Společně s Helenou Benešovou chodíte přát jubilantům. Jed-
ná se o  lidi, kteří hodně pamatují a  určitě při vašich setkáních 
sem tam zabrousí do svých mladých let. Na co nejvíce vzpomí-
nají?

Samozřejmě vzpomínají, jak vše bylo dřív, hlavně u těch 
věcí, které jim byly blízké nebo kterých se přímo účastnili. Ně-
kdo byl spojen s  Katolickým domem, jiný zase se Sokolem, 

Princezny a princové z MŠ
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s Podskalákem atd. Ale spíše se zajímají, jestli jejich vrstevníci 
jsou ještě v plné síle, kdo další slaví kulatiny a jak se má. Za-
jímají se také o současné dění v obci. Často totiž ze zdravot-
ních důvodů nemohou podniknout vycházku po  obci, aby 
svoje známé navštívili a aby zjistili novinky v obci. Moc bych 
všem touto cestou chtěla poděkovat za velmi příjemná přije-
tí, které se nám s paní Benešovou dostalo a dostává.

Na  závěr mi dovol, abych ti poděkovala za  aktivní přístup 
při tvorbě zpravodaje Troubský hlasatel. Jsi jednou z důležitých 
osob, bez kterých by zpravodaj nebyl takovým, jaký je. Děkuji 
a budu ráda, když popřeješ našemu obecnímu listu něco do bu-
doucích let.

Přeji zpravodaji Troubský hlasatel ještě mnoho dalších ak-
tivních let, aby zůstal stále stejný – plný stránek, které se dají 
číst a které jsou hlasem naší obce. 

(BK)

      Co se v obci událo

Výlet do obory Holedná (22. června)

Tělovýchovná jednota Sokol ČOS Troubsko uspořádala 
pro děti, které navštěvují Veselé cvičení pod vedením sestry 
Končické tradiční výlet do obory Holedná. Tentokrát se výle-
tu zúčastnilo pět dětí, které vytvořily dvě soutěžní družstva. 
V průběhu tří hodin plnila družstva různé sportovní či vědo-
mostní úkoly nebo soutěž ve zručnosti. Nejmladším účastní-
kem byl opět Marek Fait, tentokrát už o rok starší (začátkem 
července oslovil dva roky), takže celou trasu mohl absolvovat 

po vlastních nohách. Všichni jsme si výlet užili a na jeho konci 
čekala na děti sladké odměna a drobné dárky. Příjemně strá-
vené dopoledne bylo důstojným zakončením sportovního 
školního roku.

Pokud máte zájem, přiveďte vaše dítě do sokolovny. 

Cvičit budeme opět každou neděli od 17 do 18 hodin. 

Začínáme 8. září.

  (BK)

      Kulturní okénko (1995 a 2003)

V dnešním vydání Hlasatele si připomeneme hned dvojí 
vystoupení, mají totiž něco společného. Protagonisté první-
ho již bohužel nejsou mezi námi. Věnujeme jim alespoň ma-
lou vzpomínku.

Helena Růžičková se narodila jako Helena Málková 13. 
června 1936 v Praze do rodiny legionáře a úřednice. Otcem 
byla již od dětství vedena k umění. Jako čtyřletá žačka sou-
kromé baletní školy Heleny Štěpánkové hostovala v  baletu 
pražského Národního divadla („Ptáčník“ či „Z pohádky do po-
hádky“) a v Německém divadle. Po roce 1948 nemohla kvůli 
otci studovat ani medicínu, ani herectví. Po studiích na Vyšší 
zdravotnické škole na Alšově nábřeží se stala (a i krátce pra-
covala) zubní laborantkou. 

Herecká činnost Heleny Růžičkové spočívala zejména 
v kinematografi i. Byla nevšední komický typ, v němž využí-
vala svůj temperament, postavu, spontánnost a  výřečnost. 
I přes svou pozdější vysokou nadváhu byla (díky svým balet-
ním začátkům) velmi čilá, pohyblivá a mrštná. 

Obdiv celého národa si získala zejména svým nebojác-
ným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také 
v několika knížkách, a vynesla ji osmdesáté druhé místo v an-
ketě Největší Čech (2005). Helena Růžičková nakonec 4. ledna 
2004 podlehla rakovině v plzeňské nemocnici v nedožitých 
osmašedesáti letech. 

Jiří Růžička mladší se narodil 8. ledna 1956. Proslavil se 
po  boku své matky Heleny Růžičkové, se kterou účinkoval 
mimo jiné ve slavné pohádce Tři oříšky pro Popelku a v oblí-
bené fi lmové trilogii Slunce, seno... Jeho doménou byly role 
korpulentních, dobrosrdečných mladíků a diváky si získával 
i na zájezdech jako vtipný vypravěč.

Kvůli silné nadváze a  poruchám metabolismu sužovaly 

Fotky z výletu
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Jirku dlouhodobé zdravotní potíže, přesto kolem sebe doká-
zal šířit přátelskou a pohodovou atmosféru. Zemřel 20. února 
1999 ve věku pouhých 43 let.

Helena a Jirka Růžičkovi

Představení dvou populárních herců se uskutečnilo 
v květnu roku 1995. Mělo název:

„Mámo, povídej“.

Na jevišti stál robustní stůl a dvě židle, testované na váhu 
180– 200 kg. Takový byl pokyn z  agentury. Jirka s  Helenou 
přijeli ke Katolickému domu zadní stranou (z Družstevní uli-
ce), aby nemuseli zdolávat schody. Tehdy přesně přede dveř-

mi končil asfalt a  začínala polní cesta. Bylo zrovna po  dešti 
a  utvořila se tam obrovská kaluže. Jirka se vysoukal z  auta 
a jednou nohou rovnou po kotník do vody. Utrousil jakousi 
nadávku a s mokrou nohou seděl na jevišti celé představení.

Hezky se vzpomínalo na zážitky z divadelních a fi lmových 
představení a diváci se náramně bavili. Po skončení proběhla 
na jevišti autogramiáda a prodávaly se knížky. Každou knihu 
Helena a Jirka osobně podepsali s věnováním. Na závěr jsme 
se vyfotili v šatně a Helena několika z nás věštila budoucnost 
z dlaně, očí a věřte, že mnoho těchto předtuch se vyplnilo. 
Pokud vím, tak jen jednou se trochu „sekla!.

Jirka neustále oslovoval Helenu „mámo“, ona jeho vždycky 
okřikla: „Ty debile“, zvlášť když byl trochu vulgární. Zkrátka oba 
mluvili jako běžní smrtelníci, tedy tak jak jim „zobák narost“.

Před odjezdem oba povečeřeli - snědli dvě velké oblože-
né mísy a 15 rohlíků a pak ještě dlouho jsme s nimi vykládali 
o radostech a strastech života.

Suchánek, Sochor a Troška

Dalšími hosty, kteří navštívili Troubsko, byla trojice uměl-
ců. Pan Jaromír Suchánek - televizní reportér, pan Josef So-
chor - zpěvák a  zvlášť milý host pan režisér Zdeněk Troška. 
Vystupovali u  nás na  podzim roku 2003. A  tady jste již milí 
čtenáři jistě pochopili, že Helena a Jirka Růžičkovi a Zdeněk 
Troška patří neodmyslitelně k sobě. Však jak také ve svém vy-
stoupení Helena s Jirkou o panu režisérovi moc pěkně poví-
dali, tak naopak pan Troška s úctou vzpomínal na Jirku a moc 
fandil Heleně. Odivoval její statečnost v boji se zákeřnou cho-
robou, všichni jsme doufali, ale marně, že zvítězí.

Ale teď už k samotnému vystoupení. Jeviště v sále Katolic-
kého domu bylo vyzdobeno ve stylu venkova, květiny, trakař 
s otepí sena a další rekvizity. Nad oponou byl nápis: „Troub-
sko zdraví slunce, seno a Trošku“. Milí hosté přijeli v podve-
čer a  po  krátkém přivítání začalo představení. Byl to večer 
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příjemného povídání a písniček, které mezi scénkami zazpí-
val pan Josef Sochor, ten v  té době s  malou kapelou jezdil 
také po lázeňských domech. Pan Suchánek – bývalý televizní 
sportovní hlasatel, vyprávěl o zážitcích z různých televizních 
přenosů a na dotaz, zda se stýká se synem - hercem Micha-
lem Suchánkem - odpověděl dost vyhýbavě. Když se dově-
děl, že Michal vystupoval v  Katolickém domě, vyhrkl: „Ten 
gauner byl tady taky“?

Pan režisér Troška, ohromný vypravěč, nám líčil zážitky 
z  natáčení pohádek a  veseloher, kterých už natočil pěknou 
řádku. Jeho fi lmy jsou pohodové, úsměvné, vždy u odborné 
kritiky propadnou, ale národ je miluje. 

Byl to nádherný večer, vystoupení trvalo 2 hodiny a diváci 
odměnili umělce dlouhým potleskem ve  stoje. Jako zvlášt-
ní bonus na samý závěr jsme slyšeli směsku melodií a písní 
z Troškových fi lmů. Po představení byla autogramiáda a spo-
lečné focení s diváky. Pak ještě povídání v šatně, umělci poz-
dě v noci odjeli do Brna do hotelu Slovan, kde byli ubytováni.

Do pamětní knihy nám pan režisér napsal: „Všem skvělým 
lidem v Troubsku samou radost, moře lásky a fajn lidi kolem 
sebe ze srdce přeje Váš Zdeněk Troška“.

Pavel Doležal a spol.

V příštím čísle Hlasatele – setkání s Vaškem Neckářem

 Nové knihy v naší knihovně

Vondruška, Vlastimil

Přemyslovská epopej III.

Třetí část čtyřdílné románové fresky 
o životě posledních přemyslovských krá-
lů začíná v době, kdy král Václav I. reali-
zuje svůj politický sen - prostřednictvím 
sňatku svého prvorozeného syna Vladi-
slava ovládnout rakouské země. Jenže 
Vladislav umírá a  následníkem trůnu 
se stane mladší bratr Přemysl. Aby Pře-
myslovci udrželi rakouské země, musí se 

oženit s Markétou Babenberskou. Stává se nekorunovaným 
vládcem zemí na sever od Alp. Je však více rytířem než diplo-
matem a podcení volbu nového římského krále, jímž se stane 
zdánlivě neškodný Rudolf Habsburský. V bitvě na Moravském 
poli s ním Přemysl II. Otakar prohraje a padne.

Fulghum, Robert

Vzpomínky na jedno dobrodružství

Jakmile jednou propadnete tangu, 
jste lapeni na  celý život. Robert Ful-
ghum ten pohlcující pocit zná. Aby své-
mu osudu šel ještě více naproti, vydává 
se do země tangu zaslíbené: nasedá 
na loď, která při obeplouvání Jižní Ame-
riky ztroskotá, cestuje po Argentině vla-
kem s domorodci, je na ulici přepaden 
a okraden, málem přijde o život při silné 
vichřici, chodí na  hodiny provazocho-
dectví, s  chutí jí, pije a  seznamuje se, 

přemýšlí o  argentinských dějinách, diktatuře, ekonomice, 
kultuře a mentalitě. Ale především: tancuje, tancuje, neustále 
tancuje. Tancuje i po svém návratu do Spojených států, mož-
ná tancuje i právě teď.

Lustig, Arnošt

Zloděj kufrů

Ludvíček a  Markétka. Jí je dvanáct 
a on je o dva roky starší. Taky je už dva 
roky v  Terezíně: Ludvíček je čtvrtinový 
Žid a sirotek, přišel sem z dětského do-
mova, zatímco Markétka přijela společ-
ně s rodiči a bratrem. Chlapec vykonává 
různé práce, přivydělává si jako nosič 
kufrů, zametá ulice, vozí mrtvé Přede-
vším, však kufry vykrádá - vybírá si ty, 
které mohou být bohatých lidí, bere si, 
co se mu hodí nebo co potřebuje, co by 

mohl vyměnit. Postupem času se naučil odhadovat kufry i je-
jich majitele, takže se nesplete. Bere bohatým, protože těm 
chybět nebude, zatímco chudým to málo nechává. Pravidla, 
která platí v běžném světě, přece neplatí. Krást? Krást! I Mar-
kétka, která tohle chování nedovede vůbec pochopit, s ním 
později souhlasí. Abys přežila, musíš se přizpůsobit, musíš 
udělat cokoli. I v tomhle pekle můžeš být šťastná, vysvětluje 
Ludvíček dívce. Je do ní zamilovaný až po uši. Ještě nikdy ne-
byl tak šťastný! 

Další knihy

Stevensová, Taylor Neviňátko
Grisham, John Calico Joe
Follett, Ken Zima světa
Weirová, Alison Nevinná zrádkyně
Přibský, Vladimír  Vraždění lazebnic a Milenec královny 

vdovy
Stevensová, Amanda Okřídlená duše
Simonsová, Paulina  Měděný jezdec a Taťána a Alexandr
Linková, Charlotte Šmírák
La Motte, Anders Game (Vítejte ve hře)

Knihy zakoupené v měsíci květen a červen 2013

Pavel Veleba, knihovník
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      Plánované akce

Dětský den pořádný OÚ (31. srpna)

Oslava dětského dnu, která musela být z důvodu nepříz-
nivého počasí přeložena a zároveň i oslava nového školního 
roku se koná v prostorách před sokolovnou a na fotbalovém 
hřišti od 14 hodin. Vstupné za dítě činí 20 Kč. Sportovní sou-
těže budou probíhat do 16 hodin, poté se mohou děti těšit 

na šmoulí diskotéku. 

Zájezd na Jižní Moravu (12. října)

Český zahrádkářský svaz v  Troubsku pořádá jedno-

denní zájezd na Jižní Moravu. Trasa zájezdu bude směrem 
na Čejkovice, kde navštívíme novou výrobnu bylinných čajů 
SONNENTOR – exkurze s možností nákupu čajů a koření. Dále 
si prohlédneme krajinu kolem Mušovských jezer a večer strá-
víme příjemným přátelským posezením ve  vinném sklípku 
ve Starovicích. 

Bližší informace a rezervace u pana ing. Procházky na ul. 
Národního odboje 3, nebo pana Pavla Doležala, Školní 54.

Setkání s Václavem Postráneckým (19. října)

Obec Troubsko zve všechny obča-
ny na  představení populárního herce 
pana Václava Postráneckého a  názvem 
„Střípky z hereckého života“. Zábavný 
večer se bude konat v Katolickém domě 
v Troubsku.

Vstupenky budou v předprodeji! Sle-
dujte vývěsky.

Řemeslný vánoční jarmark (1. prosince)

Obec Troubsko připravuje již třetí rok na  1. adventní 

neděli v  prostorách Katolického domu řemeslný vánoč-

ní jarmark. Nabízíme všem zručným občanům obce, aby se 
této akce zapojili a  prezentovali na  tomto jarmarku své vý-
pěstky (cukroví, nápoje, sušené plody, zavařeniny) a výrobky 
(drobné rukodělné práce, výrobky ze dřeva, textilní výrobky). 
Finanční výtěžek z této předvánoční akce pak bude věnován 
na nákup pomůcek a hraček do ZŠ a MŠ Troubsko.

Zájemci se mohou průběžně hlásit až do konce září na ad-
rese zpravodaj.th@seznam.cz. Do přihlášky laskavě uveďte 
jméno, bydliště, nabídka produktů na jarmarku.

  (BK)

     Naši jubilanti

V  této rubrice uveřejňujeme jména oby-
vatel obce Troubsko, kteří oslavují 70  let 
a  více. K  významným, kulatým životním vý-
ročí: 70, 75, 80, 85, 90 a  více let přejí našim 
spoluobčanům osobně zastupitelé obce 

a předávají malý dárek.
Osobní přání jubilantům na určitý termín je pouze po do-

mluvě, a to na Obecním úřadě u p. Chaloupkové nebo přímo 
s  p.  Benešovou a  s  p.  Sedláčkovou. V  případě, že není do-
mluven přesný termín, proběhne gratulace zastupitelů obce 
v rozmezí několika dnů kolem data narození jubilanta (tedy 
před datem narozenin, nebo v den narozenin, nebo po datu 
narozenin) – dle možnosti volného času p. Benešové a p. Sed-
láčkové.

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci srp-

nu a září 2013 těmto našim spoluobčanům:

Paní Kroupová Eva, ul. Nár. Odboje, 70 let
Paní Skopalová Jaroslava, ul. Družstevní, 70 let
Pan Srna Václav, ul. Nár. Odboje, 70 let
Paní Zátrapová Anna, Nár. Odboje, 70 let
Pan Bareš Rostislav, ul. Nár Odboje, 70 let
Paní Kuchaříková Marie, ul. Vyšehrad, 70 let

Paní Del Faverová Marie, ul. Nová, 72 let
Paní Skřípková Vlasta, ul. Vyšehrad, 72 let
Paní Vrbová Mária, ul. Zahradní, 72 let

Pan Geršl Stanislav, ul. Vyšehrad, 73 let
Paní Lukášková Marie, ul. Zámecká, 73 let

Paní Brázdová Marie, ul. Jihlavská, 74 let
Paní Kasáčková Marie, ul. Nár. Odboje, 74 let

Paní Doležalová Jaroslava, ul. U rybníka, 76 let
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Pan Kamenický Tomáš, ul. Zámecká, 76 let
Paní Svobodová Ludmila, ul. Vyšehrad, 77 let
Paní Vařílková Naděžda, ul. Školní, 77 let
Pan Hernjokl Erich, ul. Lišky, 77 let

Paní Bartoňková Marie, ul. Školní, 78 let

Pan Tkáč Ladislav, ul. Nár. Odboje, 80 let

Pan Hanuš Václav, ul. Jihlavská, 82 let
Pan Putna František, ul. Nár. Odboje, 82 let
Paní Halousková Klotilda, ul. Pod vinohrady, 83 let

Paní Jašová Marie, ul. Nár. Odboje, 84 let

Pan Sáček Vladimír, ul. U dráhy, 86 let
Pan Vašulín Jiří, ul. Nár. Odboje, 86 let

Paní Divišová Olga, ul. Nár. Odboje, 87 let

Pan Franta Václav, ul. Nár. Odboje, 89 let

Paní Vašulínová Zdenka, ul. Pod vinohrady, 91 let

Paní Volánková Ludmila, ul. Zámecká, 92 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Velice se omlouváme paní Nečesané Blaženě, kterou jsme 
v minulém čísle uvedli nesprávně jako paní Nečasovou.

 Matrika OÚ, L. Chaloupková

      Historická ohlédnutí

Historie požárů v Troubsku v 18. a 19. století

Rok 1757

Toho roku v době žní – 30. července – vznikl požár v čís-
le 28 (později přečíslováno na  číslo 26) Josefa Bělohubého 
na dolním konci vesnice a rozšířil se tak, že vyhořela celá stra-
na až k zámku, obytná stavení s chlévy a stodolami. U zámku 
se oheň z čísla 2 přenesl na druhou stranu, kde shořely ještě 
čtyři domy. Budovy byly většinou ze dřeva a doškem kryté, 
takže vyhořely do základů.

Vrchnost, Anna Marie ze Sekenberku, poskytla postiže-
ným pomoc tím, že jim darovala stavební kámen a dřevo, kte-
ré si museli sami v lese připravit. 

Rok 1785

16. července ve čtyři hodiny ráno, za velké bouře, uho-
dil blesk do věže farního kostela a zapálil ji. Věž byla kryta 
šindelem. Včasnou pomocí jí shořela jenom polovina. Ještě 
téhož roku byla opravena za 41 zl. 14 kr. V  roce 1796 byla 
pokryta měděnými plotnami, na  náklady Marie Cecílie ze 
Sekenberku.

Rok 1790

V  červnu vznikl požár zámeckého pivovaru, který vznikl 
neopatrností sládka Jana Vávry. Pivovar vyhořel i s přilehlými 
stájemi. Jeho budova v areálu zámku nebyla obnovena a pi-
vovar byl přenesen na Veselku.

Rok 1853

1. srpna vznikl oheň na čísle 19 u Bartoňka Václava a sho-
řelo i č. 20 přední stavení a chlévy. Oheň se přenesl velkou 
vichřicí na  druhou stranu ke  stodolám, kde shořela stodola 

u čísla 41 a 85, v čísle 42 shořelo všechno, v čísle 45 jen stodo-
la a v čísle 40 přední stavení a chlévy. Oheň vznikl z neopatr-
nosti při vyškváření sádla. 

Rok 1856

11. června vznikl oheň na  gruntě č. 7 Tomáše Bartoňka, 
který byl založen mstivou rukou nájemnice Terezie Hrbko-
vé. Požár zničil také sousední domy, přední stavení i chlévy 
na čísle 8, 61, 9 a 10. V čísle 7 se udusily dvě krávy. Jmenovaná 
se z toho pomátla na rozumu a brzo zemřela.

Rok 1858

16. října si udělali dva malí chlapci ohníček pod kůlnou 
v čísle 65, z čehož vznikl požár, který zničil střechu toho domu.

Rok 1863

Ve stolařské dílně v čísle 60 vyšlehly plameny z přetope-
ných kamen, zapálily a požár zničil ještě sousední domy číslo 
62 a 61. které vyhořely do základů.

Rok 1867

Požár, vzniklý v selské usedlosti č. 2/7, jejíž hospodářem 
byl Jan Dobšík, založil sám hospodář po hrozném činu, který 
před tím vykonal. Ze žárlivosti ke své ženě, které byl již třetím 
manželem, ze zuřivosti zle dobil dobytek kopáčem, potom 
podřezal tříletou dcerušku a  hodil ji pod lavici, pak zapálil 
a sám se oběsil. Jmenovaný žhář, vrah a sebevrah byl ve škop-
ku, jako zvíře, zakopán za hřbitovní zdí. Hrobařem byl tehdy 
Jan Kuda.

Rok 1869

V tomto roce vyhořely panské stodoly v Trpíně a také sto-
dola Jana Vykoukala, rolníka z čísla 56/57. Stodola lehla po-
pelem.

Rok 1871

Na počátku ledna mstivá ruka neznámého pachatele za-
ložila požár, který vyvolal rozruch v celém okolí, když během 
šesti týdnů založil další čtyři ohně. Při prvním shořely domy: 
číslo 71/44 Antonína Konečného, číslo 72/45 Martina Melou-
na, číslo 73/46 Jakuba Bartoňka a 74/47 Františka Otoupalíka.

Při druhém požáru byly postiženy domy číslo 76/49 Fran-
tiška Melouna, číslo51/50 Tomáše Doležala a stodola Tomáše 
Putny č. 54/55.

Po třetí vyhořel statek Jakuba Konečného číslo 12/9.
Při čtvrtém lehly popelem usedlosti Šimona Kroupy 

č. 21/19 a Martina Krejčího č. 54/55.
Pátý oheň zničil stodolu Josefy Dobšíkové č. 7/2.
Všechny domy a  stodoly byly kryté došky a  ohně byly 

zakládány v noci. Z ohavného činu byl podezříván svobod-
ný chasník Petr Otoupalík, syn ¼ láníka Františka Otoupalí-
ka č. 74/47, kde byl založen první požár. Ač byl šest měsíců 
ve vyšetřovací vazbě, nepřiznal se a byl propuštěn.

Rok 1881

Na mlatě u čísla 17 si rozdělal oheň malý chlapec Tomáš 
Rejda, čímž zapříčinil požár stodoly Antonína Bartoňka č. 
19/47. Od ohně nepozorovaně odběhl. Jmenovaný zůstal 
v  první světové válce nezvěstný, ale v  roce 1930 se neoče-
kávaně ohlásil z Ruska, že by se chtěl vrátit, ale nakonec se 
nevrátil.
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Rok 1886

Při požáru panských stodol vyhořela skladovaná sláma, 
jetelina a seno. Škoda byla kryta pojištěním.

Rok 1889

Požárem byla zničena stodola rolníka Martina Franty č. 
71/44, původce nebyl zjištěn.

Rok 1899 
Při bouřce a  průtrži mračen zapálil blesk stáje rolníka J. 

Absolína, č. 18.

Rok 1903 
V sousední obci, Střelicích, byl v měsíci červnu a červenci 

založen školákem Smutným větší počet požárů, a to vesměs 
budov, které byly ještě pokryty slaměnými doškami.

Když byl tento školák dopaden, přiznal se, že zapaloval 
proto, aby nemusel jít do školy, poněvadž učitelé byli u ha-
sičů. Ve Střelicích v té době již byl Sbor dobrovolných hasičů. 
Ohně vypukly vždy před osmou hodinou ráno, nebo před 
jednou hodinou odpoledne. Někdy byly požáry i dva. Míst-
nímu sboru v těžké a obětavé práci pomáhal Sbor dobrovol-
ných hasičů z  Bosonoh, který se mnohdy vracel k  novému 
ohni již z Troubska, kde sbor ještě nebyl.

Tato událost byla také jedním z důvodů, proč se v Troub-
sku začalo uvažovat o založení hasičského sboru.

Sepsal Pavel Veleba, knihovník

★ ★ ★

   BOHU KE CTI - BLIŽNÍMU KU POMOCI

Na začátku minulého století vznikla v naší obci řada spol-
ků, mezi které se zařadil i spolek hasičský. V roce 1905 byl sta-
rostou obce Josef Konečný, rolník z čísla 39, který dal popud 
k založení DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU. 

Na ustavující schůzi, která se konala 15. listopadu 1905, 

seznámil přítomné občany s důležitostí založení sboru a vy-
ložil jim, jakým dobrodiním by hasičský sbor pro obec byl. 
Jeho myšlenka se ujala a stala se skutkem. Dobrovolně se 
přihlásilo 22 členů činných a 16 členů přispívajících. Členo-
vé při svém vstupu museli přednést (a snad i podepsat) slib, 
který zněl:

„Slibujeme při všem, co je nám svato, a v plné shodě se 

svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužit 

své vlasti, že budeme poslušní všech zákonů a  nařízení, 

všech nadřízených činovníků a  bez odmluvy plniti jejich 

nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude, bez váhání 

a bez odporu.

Slibujeme, že budeme tělem a  duší připraveni pomoci 

bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky 

věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se 

brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinnosti ob-

čanských a hasičských.“ (zkráceno)

První výbor hasičského sboru

Konečný Josef  - starosta sboru
Kroupa Josef - místopředseda
Doležal Jan - náčelník

Bartoněk Vilém - první podnáčelník
Vykoukal Josef - druhý podnáčelník
Sojka Vilém - jednatel
Kamenický Tomáš - pokladník
Kroupa Tomáš - zbrojmistr

Výbor pak zvolil za četaře sboru: Melouna Františka a Rů-
žičku Tomáše.

Sbor dobrovolných hasičů v Troubsku byl přijat za člena 
hasičské župy brněnské číslo 16, se sídlem v Rosicích, kde se 
stal také členem všeobecné podporovací pokladny dobro-
volných hasičských sborů.

Příspěvky do pokladny: činní členové 20 hal. měsíčně, při-
spívající členové dobrovolně.

Schůze se konaly v hostinci čtyřiapadesáti usedlých, (poz-
ději p. Šalplachta), jehož nájemcem byl Bartoněk František.

Hasičská zbrojnice byla před zámkem, (dnes přestavěno 
na obecní úřad), vedle bylo postaveno dřevěné leziště se žeb-
říkem pro cvičení a sušení hadic.

Nářadí a  výzbroj bylo zakoupeno od fi rmy K. Churaina 
v Hlinsku, pro činné členy byl zakoupen potřebný počet plá-
těných krojů a helmic. Již v tomto prvním roce byla zakoupe-
na stříkačka od fi rmy Hiler z Brna.

O svátku sv. Štěpána chodili členové sboru po koledě, jejíž 
výtěžek byl velice pěkný. 

Aktivita v roce 1906

Po celý rok 1906 byli členové nově založeného spolku vel-
mi aktivní. Každou neděli se konalo cvičení s nářadím, každou 
sobotu byly procvičovány hasičské signály. Často se cvičilo 
na dvoře br. zbrojmistra Tomáše Kroupy. Z počátku se cvičilo 
se zámeckou stříkačkou starého typu, do níž se musela voda 
nalévat.

Nová čtyřkolová vozová stříkačka, která byla zakoupena 
v roce založení sboru, byla vyzkoušena při požáru na Veselce. 

1. listopadu, na  svátek Všech svatých, hořelo v  hostinci 
na Veselce u pana Leopolda Svobody, jemuž shořela střecha 
se všemi zásobami na půdě. Práce byla stěžována tmou, bylo 
to večer po šesté hodině, za velkého větru. Na pomoc přijely 
sbory z Bosonoh, a ze Starého Lískovce. Byl to „křest ohněm“ 
mladého sboru. Sbor pomáhal při požáru ve  Střelicích (20. 
12.) a tamtéž se zúčastnil svěcení hasičské stříkačky. 17. listo-
padu obdržel sbor 12 metrů dlouhý přistavovací žebřík.

Finanční prostředky byly znovu získávány koledou hasičů 
na sv. Štěpána, kdy se všichni obyvatelé obce ukázali, ve pro-
spěch hasičského sboru, štědrými dárci.

Činnost sboru v letech 1907 – 1908

Na valné hromadě sboru – 20. 12. 1906 – se starosta sbo-
ru Josef Konečný vzdal funkce a místo něho byl zvolen Jan 
Doležal, rolník č. 25, náčelníkem Vilém Bartoněk a jednatelem 
zůstal Vilém Sojka.

Jednalo se také o zřízení odbočky na Veselce, ale bylo od 
toho nakonec upuštěno.

Hořelo v lese, kam se sbor pro velikou vzdálenost dostavil 
pozdě, s úspěchem pak zasáhl při požáru domu Jana Doleža-
la, kde shořela pouze střecha.

V  kronice je tohoto roku uváděn obecní strážník, který 
měl při požárech udržovat pořádek u  diváků a  nabádat je 
k výpomoci. Celý rok se cvičilo a pro pospolitost a bratrské 
porozumění členů se konaly vycházky do přírody.

První hasičský ples se konal 26. ledna 1908, měl velký 
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úspěch, výtěžek byl dán do hasičské pokladny. Troubský ha-
sičský sbor byl pozván na slavnosti desetiletého trvání sbo-
ru ve Střelicích, 29. června 1908 se zúčastnil župního sjezdu 
v  Řečkovicích, dvacet členů cvičilo na  okrskovém cvičení 
v Bosonohách.

V  roce 1908 byly zakoupeny dvě svítilny, jedna signálka 
a soubor ucpávek na hadice. Bylo upraveno leziště se žebříky 
pro cvičení a také pro sušení hadic. Od svého založení ode-
bíral sbor časopisy „Ochrana hasičská“ a „Užitečný rádce“, byl 
o ně mezi členy velký zájem.

Rok 1909 – 1910

V roce 1909 praktická cvičení ochabovala, sbor nebyl vo-
lán k požáru. V následujícím roce byl předsedou zvolen opět 
Jan Doležal. Sbor pomáhal při požáru v Bosonohách, v pan-
ském lese na Podskalí i v lese střelickém. Nakoupený materiál 
byl pečlivě udržován. Cvičilo se opět každý měsíc.

Rok 1911

Dne 5. června se konalo v Troubsku první veřejné cvičení 
spojené s okrskovým cvičením hasičských sborů z Bosonoh 
a Střelic. Hlavní dozorce, pan Krčmář, ohodnotil cvičení jako 
vzorné. Při tomto cvičení byl zvolen pan starosta obce – Josef 

Konečný, čestným předsedou hasičského sboru v Troub-

sku. Za  jeho zásluhy o  sbor a  o  celou obec, mu pan Vilém 
Bartoněk předal diplom čestného předsedy.

Na  velikonoční svátky se sbor zúčastnil slavnosti „Vzkří-
šení“ v plném počtu. Každoročně, od svého založení, pořádá 
sbor spolkový ples.

Při květnové průtrži mračen byla obec zachvácena po-
vodní, při které hasiči obětavě řídili záchranné práce, při které 
pomáhali všichni lidé.

V roce 1911 jedná náčelník sboru Vilém Bartoněk se sta-
vitelem Bučkem ohledně vybudování nádrží na  vodu, aby 
v případě požáru byl dostatek vody. Pro nepříznivý stav obec-
ní pokladny neobdržel sbor žádnou podporu.

Rok 1912 – 1913

21. července 1912 se troubský hasičský sbor zúčastnil 
okrskového cvičení v Ostopovicích, kde byl založen nový ha-
sičský sbor.

15. června 1913 byl čestný předseda Josef Konečný zvo-
len za poslance do zemského sněmu. Na jeho počest uspo-
řádal sbor velkolepou oslavu. Slavnosti se zúčastnily i  jiné 
místní spolky.

21. září 1913 kontroluje župní dozorce pan Pavlík výkon 
stříkačky a shledává ji, až na nepatrnou vadu, jako vyhovující.

Když 7. listopadu umírá poslední potomek majitelů troub-
ského panství, jemuž ještě proudilo v žilách trochu šlechtické 
krve rodu Sekenberků – Ferdinand Hodák, zúčastnili se jeho 
pohřbu hasiči ve  svých stejnokrojích pro jeho všestrannou 
pomoc a podporu sboru.

29. listopadu pomáhají hasiči z Troubska při požáru v Po-
půvkách. Během roku se opět opravovalo leziště, poněvadž 
cvičení na něm bylo životu nebezpečné.

Válečná léta 1914 – 1918

Činnost veškerých spolků, tedy i hasičského sboru utichá, 
neboť mnoho členů muselo nastoupit vojenskou službu. 
V této těžké době je na den 18. října svolána čestným předse-
dou sboru, Josefem Konečným, mimořádná schůze. Je vzpo-
menuto všech, kteří museli odejít do války. Je rozhodnuto, 

aby výstroj a výzbroj odešlých členů na vojnu byla uložena 
na suchém místě a řádně ošetřena.

Přehled starostů, jednatelů, náčelníků a  zbrojmistrů 

sboru 1905 – 1918

Starosta: 1905 – 1906  Konečný Josef
 1907 – 1918 Doležal Jan
Jednatel: 1905 – 1914 Sojka Vilém
 1915 – 1918 Pazourek Jan
Náčelník: 1905 – 1906  Doležal Jan
 1907 – 1914  Bartoněk Vilém
 1915 – 1918  Meloun Josef
Zbrojmistr: 1905 – 1914  Kroupa Tomáš

Období po první světové válce

V prosinci roku 1918 se vrátil do vlasti náš první prezident, 
„tatíček Masaryk“ – prezident „Osvoboditel“. Celý národ ho 
uvítal tak, jak se vítají vladařové. Přijel na hrad českých králů, 
aby se ujal řízení našich českých věcí. Komenského proroctví 
se tak stalo skutkem.

Vojáci se vraceli do svých domovů, ale ne všichni se do-
čkali návratu. Z devatenácti činných členů hasičského sboru 
v Troubsku, kteří museli narukovat, jich sedm zůstalo na vá-
lečném poli. Jejich jména jsou vyryta na  Pomníku padlých, 
který byl postaven uprostřed obce, aby nedal zapomenouti 
budoucím.

Šťastného návratu z války se nedočkali: 

 Buček Antonín

 Doležal Jan

 Fiala Jindřich

 Kuba František

 Kučera Tomáš

 Růžička Eduard

 Sojka Vilém

Poznámka: Uvedena jsou pouze jména členů hasičského 
sboru. 

První valná schůze hasičského sboru se po válce konala 
12. ledna 1919, na  které byl starostou zvolen Doležal Jan, 
jeho zástupcem se stal Kroupa Josef, náčelníkem Bartoněk Vi-
lém. Sbor měl v té době 31 činných a 12 přispívajících členů. 
Na svou činnost sbor obdržel 100 Kčs od zemského výboru 
a stejnou částku věnoval velkostatkář Hugo Ptačník.

Během léta 1919 byl sbor třikrát volán ku pomoci. V červ-
nu hořely panské chlívy v  Popůvkách, kde shořely střechy 
a  na  půdách hodně krmiva, v  srpnu sbor pomáhal znovu 
v Popůvkách, v listopadu pak v Ostopovicích.

V prvním poválečném roce se projevila u členů určitá lik-
navost. Starosta sboru i  jeho zástupce připomínají na  člen-
ských schůzích potřebu poctivého přístupu k  povinnostem 
ve sboru, do kterého se všichni dobrovolně přihlásili a vzali 
tak na  sebe povinnost poctivě a  nezištně sloužit pro blaho 
svých bližních.

V  roce 1920 (27. 7.) pomáhají hasiči při likvidaci požáru 
u paní Kroupové č. 40, v  říjnu při požáru stohu p. Suchého. 
Pomáhají i při hašení požáru na Veselce č. 110, v Popůvkách 
při hašení stodoly. 
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V roce 1920 i 1921 pořádá sbor na Veselce vinobraní, aby 
členové byli za svou práci alespoň nějak odměněni.

Rok 1923

Po  nových volbách se novým starostou stává Jan Čech, 
zástupcem František Doležal, náčelníkem František Meloun, 
jednatelem Josef Bartoněk, zbrojmistrem Karel Kostelecký 
a vzdělavatelem Jan Čech. 

27. října sbor doprovodil na  poslední cestě k  věčnému 
odpočinku prvního předsedu a zakladatele sboru, čestného 
starostu br. Josefa Konečného. Zemřel také František Kame-
nický, jeden ze zakládajících členů sboru.

V  tomto roce bylo místo dřevěného leziště postave-

no železné, které zhotovil kovářský mistr Silvestr Rejtar. 

Rozpočet: 4500 Kčs.

(pokračování v dalším čísle zpravodaje)
Sepsal Veleba Pavel, (červenec 2013)

      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. 

★ ★ ★

Genetické zdroje pícnin ve Výzkumném ústavu pícni-

nářském 

Při procházkách v okolí Troubska můžete na polích vidět 
malé parcelky s různými druhy jetelovin. Jedná se o pokusy 
s  tzv. genetickými zdroji rostlin. Naskýtá se otázka, co jsou 
to genetické zdroje a proč se takovéto pokusy vůbec dělají. 
Odpověď je prostá. Pod pojmem genetický zdroj si můžeme 
představit např. odrůdu, plané druhy rostlin, rozpracovaný 
šlechtitelský materiál, jež je nositelem dědičné informace 
a  má současné nebo předpokládané budoucí využití. Ge-
netické zdroje rostlin představují hospodářsky a  politicky 
významnou složkou majetku každého státu a  je povinností 
státu si svoje genetické zdroje chránit. V České republice je 
tato činnost legislativně ošetřena zákonem č. 148/2003 Sb. 
o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikro-
organismů významných pro výživu a zemědělství a provádě-
cí vyhláškou k zákonu č. 458/2003 Sb. Na základě této legis-
lativy probíhá v ČR již 20 roků „Národní program konzervace 
a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity“, je-
hož koordinátorem je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 
Praha-Ruzyně a na němž se podílí 15 výzkumných pracovišť 
– tzv. kurátorů kolekcí. Jedním z řešitelských pracovišť je také 
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko, který je ku-
rátorem kolekce jetelovin a ostatních pícnin s výjimkou trav. 

Národní program má 5 cílů:

1. Shromažďování genetických zdrojů. V Troubsku jsou 
shromažďovány především nově vyšlechtěné domácí a  za-
hraniční odrůdy získané přímo od majitelů, dále plané půvo-
dy a ekotypy získané formou individuálních sběrů na přiroze-
ných stanovištích jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

2. Zkoušení a popis výnosových, morfologických a kva-
litativních charakteristik. Získané vzorky zájmových druhů 
jsou zkoušeny a  hodnoceny v  polních podmínkách. Morfo-
logické znaky (výška rostliny, počet lodyh, počet květů atd.) 
se hodnotí v  individuálních výsadbách, kterým předchází 
předpěstování rostlin v sadbovačích. Poté jsou rostliny pře-
sazeny na venkovní stanoviště do sponu 50x50 cm. Samotné 
hodnocení se provádí na deseti rostlinách každého genetic-
kého zdroje podle znaků uvedených v příslušných klasifi ká-
torech. Biologické znaky (rychlost obrůstání, začátek kvetení, 
odolnost proti vyzimování atd.) a hospodářské znaky (např. 
výnos semen, výnos zelené biomasy, výnos sena) jsou hod-
noceny přímo v  porostu na  parcelách o  velikosti 10 m2, jež 
jsou založeny zvlášť ve třech opakováních na píci a ve třech 
opakováních na semeno. Kvalitativní znaky (např. klíčivost se-
men, hmotnost tisíce semen) jsou zjišťovány v laboratorních 
podmínkách. 

3. Uchovávání v  genové bance. Semenné vzorky gene-
rativně množených druhů jsou dlouhodobě uchovávány 
v  centrální Genové bance pro Českou republiku ve  VÚRV 
v.v.i. v Praze-Ruzyni, kde jsou skladovány ve dvou kolekcích. 
V  aktivní kolekci, jsou uchovávány všechny vzorky semen 
a v základní kolekci, jsou uchovávány semenné vzorky, které 
slouží jako dlouhodobá rezerva pro budoucnost. Vzorky se-
men jsou skladovány při teplotě -18°C v obou kolekcích. Pro 
případ nepředvídatelných okolností nebo katastrof je na zá-
kladě dvoustranné dohody ve VÚRV v  Piešťanech založena 
bezpečnostní duplikace. Do této kolekce jsou zahrnovány 
nejcennější vzorky zemědělských plodin ČR jako například 
staré krajové odrůdy, materiály ohrožené vymizením, origi-
nální genetické linie apod. V  budoucnu se počítá s  ukládá-
ním vzorků do Global Seed Valut, což je celosvětová semen-
ná banka na Špicberkách, která je v provozu od roku 2008. 
Poloha této celosvětové banky byla vybrána zcela záměrně 
s ohledem na odlehlost od okolního světa. To zajišťuje jistou 
míru bezpečnosti před jejím poškozením či dokonce zniče-
ním. Celý komplex je zapuštěn do hloubky 120m uvnitř hory. 
Je zde zajišťována stálá teplota -18°C. I v případě technické-
ho selhání chlazení je zaručeno udržení teploty pod bodem 
mrazu díky věčně zmrzlé půdě zvenčí. Tato banka je vybudo-
vána jako jakási záloha pro jednotlivé genové banky neboť 
velká část velmi důležitých a cenných genetických zdrojů se 
nachází v bankách politicky nestabilních zemí. 

4. Evidence dat. Evidence české kolekce genetických 
zdrojů je vedena v  databázi EVIGEZ (EVIdence GEnetických 
Zdrojů). Tato databáze zahrnuje tři informační okruhy o ge-
netickém zdroji. Jsou to pasportní data (základní informa-
ce o  genetickém zdroji), popisná data (popisy genetických 
zdrojů na  základě morfologických, fenologických, biologic-
kých a  hospodářských znaků dle klasifi kátorů) a  skladová 
dokumentace genové banky. Tato evidence je centrální a pro 
zájemce a uživatele je přístupná na http://genbank.vurv.cz/
genetic/resources/.

5. Regenerace položek. Součástí uchovávání genetic-
kých zdrojů je také jejich regenerace. Regenerovány jsou po-
ložky, u nichž dojde během skladování ke snížení klíčivosti, 
nebo položky s malým množstvím semen ve vzorku. Rege-
nerace zájmových druhů je z hlediska časového, fi nančního 
a  technického velmi náročná. Provádí se buď v  prostorové, 
nebo technické izolaci. Při prostorové izolaci je důležité za-
bezpečit izolační vzdálenosti, aby se zabránilo zkřížení rostlin 
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s planě rostoucími druhy. U hmyzosnubných rostlin, kterými 
bobovité druhy jsou, je tento problém velice těžko zvládnu-
telný. Z tohoto důvodu je jistější zaizolování regenerovaných 
položek izolačními klecemi s  přísunem opylovačů v  době 
kvetení. Nevýhodou této metody je fi nanční náročnost, vý-
hodou pak je možnost regenerování více položek na  malé 
ploše nejlépe přímo v areálu pracoviště. 

Základní kolekce Výzkumného ústavu pícninářského, 
spol. s r. o. obsahuje bobovité pícniny, pícniny jiných čeledí 
(např. rod svazenka, krmný sléz a  další) a  některé další bo-
bovité druhy. Vedle těchto druhů je ústav držitelem části ko-
lekce hrachorů a vikví, kolekce rodu světlice a části kolekce 
druhů květnatých luk. Celkově kolekce ústavu čítá 2071 pas-
portních záznamů, z tohoto počtu je 1532 položek dostup-
ných pro uživatele a v genové bance je uloženo celkem 1996 
vzorků. Největší část kolekce zaujímají tradiční pícní druhy 
- vojtěška setá, jetel luční a jetel plazivý. V kolekci těchto dru-
hů jsou zastoupeny krajové odrůdy, staré i nově vyšlechtěné 
odrůdy z tuzemska i ze zahraničí, některá domácí i zahraniční 
novošlechtění a dále plané formy získané na sběrových ex-
pedicích, jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Poměrně rozsáh-
lá je také kolekce ostatních druhů rodu jetel, která obsahuje 
okrajové kulturní druhy (jetel alexandrijský, jetel nachový, 
jetel zvrácený aj.) a dále také planě se vyskytující jetele (jetel 
prostřední, jetel horský, jetel panonský aj.). U skupiny hracho-
rů a  vikví se jedná o  plané formy těchto druhů, stejně jako 
u druhů květnatých luk, kam spadají plané druhy ostatních 
čeledí využitelné v trvalých travních porostech. 

Shromážděné genetické zdroje jsou využívány:
• Ve šlechtitelských programech
• Při řešení vědeckých a výzkumných projektů
• Ve vzdělávacích a výukových programech
•  Při propagačních akcích pro odbornou a laickou veřej-

nost
• Při tvorbě druhové bohatých směsí
•  Při repatriaci na  původní lokality v  případě vzácných 

a ohrožených druhů
Práce s  genetickými zdroji, která na  pracovišti probíhá 

kontinuálně od padesátých let minulého století, vyústila do 
vydání knižní publikace, nesoucí název Rostliny čeledi Fa-

baceae LINDL. (bobovité) České republiky (se zvláštním 

zaměřením na  druhy významné pro zemědělství). Tato 
kniha byla v roce 2012 oceněna na celostání výstavě „Země 
živitelka“ v  Českých Budějovicích Zlatým klasem. Autorský 
kolektiv troubského ústavu v ní představuje jednotlivé dru-
hy čeledi Fabaceae (bobovité, dříve motýlokvěté), s nimiž je 
možno se setkat na území České republiky ve volné přírodě, 
na polích, zahradách, nebo v parcích. Každý druh je stručně 
popsán z hlediska jeho výskytu, dále z hlediska morfologic-
kého a  případně také pěstitelského. U  druhů hospodářsky 
významných jsou uvedeny některé výnosové a  kvalitativní 
charakteristiky a  možnosti jejich využití. Na  doplnění jsou 
uvedeny některé druhy u nás se nevyskytující, ale s nimiž, pří-
padně s produkty z nich vyrobenými nebo plody se můžeme 
setkat na našem trhu. Většina druhů je dokumentována foto-
grafi í rostliny, květů, plodů či detaily plodenství. Bližší infor-
mace o této knize lze najít na www.vupt.cz a v případě zájmu 
je publikace k prodeji za cenu 250 Kč. Objednávky lze zasílat 
na adresu: Dana Pokorná, Výzkumný ústav pícninářský, spol. 
s.r.o., Zahradní 1, 664 41 Troub-
sko; e-mailem: pokorna@vupt.
cz, nebo telefonicky na  čís-
le 547  138  811. Odběr je také 
možný osobně na místě s plat-
bou v hotovosti nebo na dobír-
ku. K ceně zásilky se připočítává 
poštovné a balné.  

Zpracovali: 
Ing. Jan Pelikán, CSc., 
Ing. Daniela Knotová

★ ★ ★

Staň se mladým novinářem!

Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa, vyhle-
dáváš zážitky a zaznamenáváš je na papír? Chtěl by ses stát 
novinářem, televizním moderátorem či rozhlasovým zpravo-
dajem? Ale je ti mezi sedmým a devatenáctým rokem a tou-
žíš jím být právě teď? Potom neváhej a přidej se k nám!

Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková organi-
zace uznaná Ministerstvem školství mládeže a  tělovýchovy 
zaměřená na  děti, které si hrají na  novináře. Jihomoravská 
redakce DTA se nazývá Klub Litina, jejíž členové se pravidelně 
schází, učí se vylepšovat své psaní článků, natáčí rozhovory 
se slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky novinář-
ským průkazům na místa, kam se jen málo kdo smí podívat.

Brněnští malí novináři spolupracují s  Českým rozhlasem 
Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní 
a fi lmové festivaly (Písní a tancem Luhačovice, Dětský fi lmový 

Pohled do zákulisí genové banky
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a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní soutěž 
dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losi-
nách a další).

Členové mají i vlastní pořad na internetovém rádiu Domi-
no a inspiraci do něj nehledají jen v České republice. V před-
chozích letech navštívila redakce z moravské metropole naše 
sousední státy, a tak se dostala například do Slovenského roz-
hlasu či polského Deníku.

Na rozdíl od dospělých novinářů, naši redaktoři nic nemu-
sí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na interneto-
vé Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit reportáže 
na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás není nic po-
vinné.

Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám přidat! Více in-
formací najdete na www.dta.cz, zájemci se mohou hlásit na li-
tina.dta@gmail.com. A pokud se nechcete s námi pravidelně 
scházet, můžete se stát pouze externími redaktory. Je to jen 
na vás!

★ ★ ★

Zprávy z Katolického domu (KD)

Počátkem měsíce června provedla fi rma pana Rudolfa 
Kosteleckého z  Veselky opravu střechy nad kuchyní a  hos-
tincem KD. Tato fi rma odvedla prvotřídní práci a  dokončila 
ji před stanoveným termínem. Za perfektní spolupráci panu 
Kosteleckému děkuji.

Rovněž bych chtěl poděkovat panu Dočekalovi staršímu, 
otci současného nájemce hostince. Po bývalém nájemci pře-
vzali hostinec a přilehlé místnosti v žalostném stavu. Vlastní 
prací a vlastními náklady dokázal vytvořit příjemné prostředí 
nejen v  hostinci, ale i  v  přilehlých prostorách a  před budo-
vou KD. Chodbu zateplil přepážkami a opatřil topnými tělesy. 
Chodba, vstupní hala a WC jsou čistě vymalovány. Dále opra-
vil kotelnu, zvelebil šatnu a přísně hygienický sklad potravin 
opatřil uzavřenou chladící místností. Ve sklepě panuje vzorný 
pořádek, sudy piva se tam spouští nově zbudovaným elek-
trickým výtahem. 

V nejbližší době plánujeme vymalování sálu a sanaci vlh-
kého zdiva u jeviště. Chceme opravit střechu celé budovy, ale 
vzhledem k nedostatku fi nančních prostředků ji budeme nu-
ceni provést po etapách. 

Bývalý nájemce hostince skončil v KD před 20 měsíci a do-
dnes neuhradil faktury za nájemné a spotřebované energie. 
Tyto peníze nám chybí, neboť jeho dluh dosáhl částky, která 
by stačila pokrýt cenu za  výměnu podlahy jeviště. On však 
hraje o  čas a  doufá, že bude jeho dluh promlčen. Proto se 
jednání s  výborem spolku vyhýbá, doporučenou poštu ne-
přebírá a doma se nechává zapírat. Po obci pak šíří neprav-
divé informace o tom, že spolek údajně dluží jemu. Pokud je 
mi známo, tak před cca 12 lety údajně obdržel od smluvního 
pivovaru Bernard několik set tisíc Kč na  vybavení hostince 
a zařízení spojených s jeho provozem. Do jiných částí KD ne-
investoval. Po vypršení smlouvy si vše odstěhoval. Má-li vůči 
spolku nějaké nároky, nechť je doloží a jsou-li oprávněné, bu-
dou zohledněny v dohodě o narovnání, kterou hodláme jeho 
desetileté působení v KD uzavřít. 

Výsadbu nového stromu jsme zadali odborné fi rmě. Do-
jde k tomu na podzim. V době prázdnin provádíme běžnou 
údržbu budovy a nutné opravy. 

Pavel Mífek, předseda spolku 

Informace redakční rady:
Požádali jsme bývalého nájemce hostince Katolický dům 

o  vyjádření k  obsahu části článku týkající se jeho osoby. Ani 
po opakované urgenci se nám nepodařilo získat názor. 

(BK)

★ ★ ★

Autocentrum K.E.I. radí …

Na co si dát pozor při nákupu ojetého vozu?

1. Čím začít koupi ojetého vozu?

Nechte si předložit veškeré doklady k vozidlu a porovnej-
te je se skutečností. Překontrolujte tzv. identifi kátory - zejmé-
na VIN kód, číslování skla. U automobilů vyrobených do září 
2001 ověřte také číslo motoru (u mladších vozidel už se číslo 
motoru neuvádí). Součástí kontroly by měla být i  technická 
kontrola a měření emisí.

2. Jak se nestát obětí podvodu?

Na ojeté vozy se mohou vztahovat práva třetích osob - mo-
hou být např. předmětem zástavy anebo pořízená na  leasing. 
Abyste se nestali obětí podvodu, je vhodné zjistit, zda na vůz 
nejsou žádná práva cizích osob vázána. V prodejnách ŠKO-

DA Plus Vás na vůz zatížený právy upozorní.

3. Jak nekoupit kradený vůz?

Bez odborníků a  specializovaných agentur se při koupi 
vozu přes inzerát nikdy zcela nevyvarujete tohoto rizika. Vždy 
se však vyplatí zjistit původ automobilu. Pokud je vůz indivi-
duálně dovezený z ciziny, zvyšuje se pravděpodobnost toho, 
že jde o opravené nabourané vozidlo. Vyšší je i riziko koupě 
kradeného vozu. 

4. Jak zjistit historii vozu?

Kontrolou servisní knížky. Ta je vždy dokladem o  tom, 
v  jakém je vozidlo stavu a  jak o něj předchozí majitel pečo-
val. Pokud Vám nebude předložena, je to signál, že něco není 
v pořádku. Vůz například nebyl pravidelně servisován, nebo 
byl bouraný. 

5. Jak poznat, že vůz byl bouraný?

Platí, že žádná závažnější nehoda nelze na  automobilu 
zcela opravit. Vždy po ní zůstanou stopy. Jednou z metod je 
měření hloubky laku speciálním diagnostickým přístrojem. 
Tuto službu Vám udělají v autobazarech. Při laickém zkoumá-
ní vozu se sledují spáry mezi jednotlivými komponenty na ka-
rosérii. Mnohé prozradí i odstíny laku.

Jak zkontrolovat vůz před koupí a  jak uzavřít kupní smlou-
vu? Poradíme Vám příště.

★ ★ ★

      Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 108
Redakce Troubského hlasatele Vám přeje pěkné léto a vy-

dařenou dovolenou!

První tři luštitelé, kteří zaslali správnou tajenku a získávají 
cenu: Jana Ptáčková, Marie Dvořáková a Helena Hloušková. 

Na novou křížovku se můžete těšit v říjnu.
 (BK)
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      Zdravý životní styl 

     Ruce jako vizitka

Ukažte mi své ruce a  já vám řeknu, kdo jste. Ruce 
prozradí váš věk i  to, že si od stresu ulevujete kousáním 
nehtů, nažloutlé prsty zase mají kuřáci. Abyste na  sebe 
neprozradili příliš, věnujte rukám péči, kterou potřebují. 
Mít krásné ruce stojí hodně péče, nečekejte zázraky za pár 
dní. Alespoň jednou týdně si najděte čas na  důkladnou 
manikúru, ve  výbavě by vám neměly chybět ostré nůžky, 
přípravek na zatlačování kůžičky kolem nehtů, pilník (nikdy 
ho nikomu nepůjčujte, snadno se jím pak přenáší infekce), 
hydratační krém, peeling (jednou týdně jím vydrbejte 
ruce, ať se zbavíte odumřelých buněk), výživa na  nehty, 
bezbarvý lak. 

Mazat a mazat

Kůže na rukách je tenká, inklinuje k vysušení, k čemuž při-
spívá hlavně to, že ji několikrát denně myjeme. Mastný fi lm 
na jejím povrchu, který v pokožce napomáhá udržet vlhkost, 
narušuje mýdlo a příliš teplá voda. Suchá kůže rychleji stárne, 
má tendence k popraskání, je drsná. Nejvíc ale rukám škodí, 
když bez rukavic myjeme nádobí, vytíráme podlahu. Napadlo 
by vás si na obličej nanést jar? Tak proč chemické koktejly do-
přáváte svým rukám? 

Aby vaše ruce byly jemné a vyživené, pořiďte si na úklid 
rukavice, vybírejte si jemná mýdla s  nízkým pH, kohoutek 
nastavte na  vlažnou vodu, ruce ručníkem jemně otírejte 
a na závěr na ně vždy naneste krém. Ten byste měli aplikovat 
nejméně čtyřikrát za den, na noc klidně silnější vrstvu. Neza-
pomínejte, že ruce vysušují i  oblíbené antibakteriální gely, 
nepoužívejte je proto na celé ruce, ale jen na spodní část dla-
ní a prstů. 

Chybějící vitamíny

Nehty jsou vlastně mrtvé buňky, které nás i po své smrti 
dovedou pěkně potrápit. Někdo má pocit, že mu nehty vůbec 
nerostou, jinému se třepí a jsou křehké, další je má přesušené. 
Neduhy nehtů bývají znamením, že vám něco schází - nedo-
statek železa se může projevit lámavými nehty, za třepící neh-
ty někdy může nedostatek vitaminu C či kyseliny listové. Jestli 
kvalita vašich nehtů není valná, nic nezkazíte, když si pořídíte 
tabletky se zinkem, hořčíkem, selenem či křemíkem. K zpev-
nění nehtů vám mohou pomoci také vyživující bezbarvé laky. 
Ty používejte vždy pod barevné laky, jinak vám nehty nepři-
rozeně zežloutnou. 

Aby nehty a kůžička kolem nich nebyla příliš suchá, neza-
pomínejte vtírat krém i sem, dobré je používat vyživující olej 
na nehty, který do nich a kůže denně vmasírujete. To oceníte, 
hlavně, když trpíte na záděrky, které jsou neduhem suchých 
rukou. Kůžičku kolem nehtů nikdy nestříhejte, ruce namočte 
na pár minut do teplého olivového oleje a pak kůži jemně za-
tlačte špachtličkou. 

Pár týdnů takové péče, a budete mít výstavní ruce!!!
Zdroj: internet

 (BK)

      Troubský hrnec

Kynutá ovocná buchta – trochu jinak

Přísady: 20 dkg hladké mouky, 20 dkg polohrubé mouky, 
2,5 – 3 dcl mléka, 5 dkg droždí, špetka soli, 8 dkg krystalové-
ho cukru, 10 dkg změklé Hery, 2 žloutky, 2 bílky ušlehané s ½ 
balíčkem vanilkového cukru, ovoce (jakékoliv).

Postup: Vypracujeme klasické kynuté těsto – uděláme 
z  trošky mléka, cukru a  kvasnic kvásek. Mezitím si do mísy 
dáme – mouku, sůl, cukr, Heru a žloutky. Jakmile je kvásek vy-
kynutý, přidáme ho spolu s mlékem do přichystaných surovin 
a umícháme řidší těsto. Do něho pak ještě pomalu vmíchá-
me ušlehaný pevný sníh z bílků. Těsto necháme kynout (při 
horkém letním počasí stačí hodinka). Vyky nuté těsto dáme 
na vymazaný a vysypaný plech, poklademe ovocem a posy-
peme drobenkou. Upečeme na 180 stupních dozlatova ve vy-
hřáté troubě.

Božtěšický koláč

Přísady: ¼ l vody, 20 dkg cukru, ½ kostky Hery, 40 dkg 
polohrubé mouky, špetička soli, 2 vejce, 1 prášek do pečiva, 
čerstvé jahody (nebo jiné ovoce), drobenka.

Drobenka – 20dkg polohrubé mouky, 10 dkg cukru, máslo 
přidáváme, dokud nevytvoříme drobenku.

Postup: Krátce svaříme vodu, cukr, Heru a trošku soli. Poté 
necháme nepatrně vychladnout a do ještě teplé směsi přidá-
me mouku s práškem do pečiva a vejce. Těsto promícháme 
a vylejeme na vymazaný a vysypaný plech. Poklademe řídce 
ovocem a posypeme drobenkou. Pečeme ve vyhřáté troubě 
na 180 stupňů do růžova. Zkusíme špejlí.

Pozn.: Ovoce dáme opravdu jen řídce, neboť koláč je vel-
mi jemný a s velkým množstvím ovocem by se rozpadal.

(HS)

      Jak se máte, sousede?

V televizi proběhla reportáž o tom, jak si většina zeměděl-
ců nebo pěstitelů musí hlídat svoji úrodu, přesněji úrodu čes-
neku, před zloději. Tráví na poli a zahradách celé dny a noci, 
aby odměnu za jejich snahu a práci nezískal někdo jiný. Ně-
kdo, kdo chce bez práce a potu přijít k výdělku. Což je mimo-
chodem v dnešní době velice populární.

Ale vraťme se ke krádeži cizího výpěstku, Bohužel i do naší 
obce tento nešvar dorazil!! Údajně u nás mizí části úrody če-
hokoliv – brambor, rajčat, česneku, cibule…zkrátka, čeho si 
vzpomenete. A jak se říká, že něco zlé je pro něco dobré, prý 
tato zlodějna vyvolala velký zájem o dobré hlídací psy. O ta-
kové, kteří se nezaleknou ničeho a právě naopak do něčeho 
se rádi zakousnou a to bez varování. Dokonce se prý někde 
ve světě dá najmout člověk s hlídacím psem, který vám vaši 
úrodu ohlídá. A jeho cena? Malý podíl z úrody. 

Někdy, ale úplně také postačí, když něco tajemného za-
šustí v noci v keři u zahrady, nebo zavrčí zpoza stromu. Třeba 
dobrý soused.

  (HS)



16.

Zápis do street dance
pod vedením mistrů ČR

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

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

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

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

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

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

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

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

TERÉNNÍ 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Přijedeme za Vámi a zajistíme:

pomoc při běžných úkonech, při osobní 
hygieně

pomoc při zajištění stravy, chodu 
domácnosti

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

dohled na klienta v rodině

Sami si určíte, které služby potřebujete.

Kontaktní telefon:  607 404 271
Ing. Lenka Andrlová

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