
1.

XXIII. ročník / č. 112 ÚNOR  2014

       Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,

skončily vánoční svátky a já věřím, že jste si je užili v klidu 
a pohodě v kruhu svých nejbližších a snažili se načerpat no-
vých sil.

Společně se znovu setkáváme na  počátku nového roku 
2014 a  tak si přejme, ať je lepší než rok minulý. Ráda bych 
se trochu poohlédla za  uplynulým rokem a  zrekapitulovala 
události, které se v naší obci udály. Připomeňme si, jaké cíle 
jsme si na počátku roku 2013 stanovili a které se nám poda-
řilo splnit.

Největší akcí bezesporu pro nás všechny je začátek vý-
stavby IV. etapy splaškové kanalizace v lokalitě za kostelem, 
která pokračuje dle harmonogramu a pomalu se blíží tento 
rok ke konci.

Začátkem prázdnin jsme se pustili do přestavby budovy 
naší Základní školy, kde byly vystavěny dvě nové učebny. 
Termín výstavby učeben byl sice šibeniční a  s  technickými 
problémy, ale nakonec se vše zvládlo tak, aby nový školní rok 
děti začal už v  nových učebnách. V  budově mateřské školy 
byl stavební fi rmou upraven zase vstupní prostor do školky, 
tak aby se zvětšil.

Další akcí bylo zahájení opravy kapličky sv. Leopolda 
na Veselce, která bude ještě pokračovat i v r. 2014. Na Vesel-
ce jsme se ještě pustili do opravy chodníků, které se již jevily 
jako nebezpečné pro pěší. Firma ZOLP s.r.o. Brno, která prová-
děla opravu, položila novou dlažbu a tak vlastně vznikly nové 
chodníky po kterých se už nikdo nemusí bát chodit.

V  lokalitě „Lišky“ máme zbudovaný nový chodník, který 
nyní umožňuje bezpečný průchod z Lišek ke kapličce. Pamět-
níci si jistě vzpomenou na tuto část, která byla plná vzrostlých 
keřů,  starých a suchých stromů a náletů. V r. 2014 zde bude-
me ještě pokračovat v terénních úpravách, aby se toto místo 
stalo klidnou, odpočinkovou zónou pro pěší.

Na hřbitově jsme vyřešili nebezpečné pukliny na stávají-
cí budově márnice sanací zdiva okolo celé budovy, tak aby 
nedošlo k dalšímu poškozování a naklánění této stavby. Také 
se zbudovala velká dělící stěna v nové části hřbitova, pro pří-
pravu nových hrobových míst. V lokalitě, kde tato stěna nyní 
stojí, narazila odborná stavební fi rma na skalní masiv, který 
byl skryt v zemi, proto musela být vytvořena tak velká opěrná 
zeď.

Ale nejen prací obec žila. Rok 2013 byl také bohatý na kul-
turní akce, začalo to plesem obce a školy, a pokračovalo se 
dalšími plesy – Podskaláku, SK Veselka i dětským karnevalem. 
Nechyběly tradiční kulturní akce jako jsou „Mladé a  Staré 
hody“,  velký dětský den v Troubsku i na Veselce, amatérská 
divadelní představení, beseda se Stanislavem Motlem, ná-

vštěva herce Václava Postráneckého a koncem roku proběhla 
mikulášská nadílka.

Toto bylo malé ohlédnutí za rokem 2013, ale teď již máme 
rok nový a tak vám všem ještě jednou přeji pevné zdraví, lás-
ku, spokojenost i hodně štěstí.

                                                Irena Kynclová 
starostka obce Troubsko

       Obecní úřad informuje

Poděkování

Chci touto cestou poděkovat paní Marii Kučerové z ul. 
Národního odboje 69 za nález peněženky se všemi dokla-
dy a  její okamžité vrácení. Ušetřila mi mnoho nepříjem-
ností, hlavně s  vyřizováním všech dokladů a  přesvědčila 
o tom, že u nás v Troubsku ještě žijí poctiví a čestní lidé. 
Děkuji.

Ing. Ivan Klouda, Sekorova 2, Troubsko

Poděkování

pro rodinu Kráčmarovu za věnování krásného vánoční-
ho stromu obci Troubsko.

Irena Kynclová – starostka obce 

USNESENÍ č. V/2013 Zastupitelstva Obce Troubsko ze 

dne 11.12.2013

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání:         

Usnesení č. V/1 – o bod 6a- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na  akci „Oprava chodníků Troubsko-Veselka, část Veselka“ 
a o bod 6b – dodatek č. 12  Smlouvy o zajištění fi nancování 
systému IDS JMK-nadstandard na rok 2014. 

   
Schvaluje:

Usnesení č. V/1 –  program jednání doplněný o bod 6a ,6b.

Usnesení č. V/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu 
pro členy ZO i pro veřejnost  hlasování zvednutím ruky. 

Usnesení V/4 – kupní smlouvu se zřízením věcného bře-
mene na p. č. 484/2 a p. č. 485 se změnou pojmu v odstavci III. 
ze splaškové kanalizace na dešťovou kanalizaci.        

Usnesení V/6 – dodatek č. 5 ke smlouvě o sběru, svozu a li-
kvidaci komunálního odpadu v Obci Troubsko. 
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Usnesení č. V/6a – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Oprava chodníků Troubsko-Veselka, část Veselka“

Usnesení č. V/6b – dodatek č. 12 Smlouvy o  zajištění fi -
nancování systému IDS JMK zahrnující nadstandard pro rok 
2014.

Usnesení č. V/7 – zřizovací listinu příspěvkové organizace 
Obce Troubsko           

Usnesení č. V/8 – rozpočtové opatření č. 6/2013.
Usnesení č. V/9 – rozpočtové opatření č.7/2013.
Usnesení č. V/10 – rozpočtové opatření č. 8/2013.
Usnesení č. V/11 – pravidla rozpočtového provizoria Obce 

Troubsko na rok 2014.

Pověřuje:

Usnesení č. V/4 – starostku Obce Troubsko k podpisu kup-
ní smlouvy se zřízením věcného břemene na p. č. 484/2 a p. č. 
485 se změnou pojmu v  odst. III. ze splaškové kanalizace 
na dešťovou kanalizaci.

Usnesení č. V/6 – starostku Obce Troubsko k podpisu do-
datku č. 5 ke smlouvě o sběru, svozu a likvidaci komunálního 
odpadu v Obci Troubsko.

Usnesení č. V/6a – starostku Obce Troubsko k podpisu do-
datku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků Troub-
sko-Veselka, část Veselka.

Usnesení č. V/6b – starostku Obce Troubsko k podpisu do-
datku č. 12 Smlouvy o zajištění fi nancování systému IDS JMK 
zahrnujícího nadstandard pro rok 2014.

Usnesení č. V/5 – JUDr.  Surynkovou k  provedení všech 
právních úkonů spojených s  dořešením nájemní smlouvy 
s SK Veselka.

Bere na vědomí:

Usnesení č. V/5 – zprávu JUDr. Surynkové ohledně nájem-
ní smlouvy s SK Veselka.         

Usnesení č. V/3 – z minulého zasedání ZO nebyly uloženy 
žádné úkoly.

Usnesení č. V/12 – informativní zprávy – plán inventur 
za rok 2013, informace o hřbitově, dostavba ZŠ a MŠ, dostav-
ba přeložky chodníku na ul. Lišky, veřejná zakázka – svoz ko-
munálního odpadu, dostavba kanalizace IV. etapa, beseda se 
Stanislavem Motlem, 2. společenský ples Obce Troubsko a ZŠ 
a MŠ. 

Určuje:

Usnesení č. V/2 – ověřovateli zápisu p. Benešovou a p. Mo-
láka, návrhovou komisi ing. Vaňuru a p. Pecinu.       

(OÚ)

Cena za vodné a stočné v roce 2014

Vodné pro rok 2014 činí 41,91 Kč/m³ a stočné 46,09 Kč/
m³, tedy celkem 88 Kč/m³ (v roce 2013 to byla částka 85,56 
Kč/m³). 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny byly schváleny Val-
nou hromadou Svazku vodovodů a  kanalizací Ivančice dne 
28. 11. 2013.

(OÚ)

   Tříkrálová sbírka 2014

Milí spoluobčané, 
ve dnech 4. a 11. 1.  proběhla v obci opět Tříkrálo-

vá sbírka. Tentokrát se – po zkušenostech s bolavýma nohama 
z minulých let - časově rozdělila do dvou dnů.  V sobotu 4. 1. 
se obcházela Veselka, 11. 1. se obcházelo Troubsko.  Došlo tak 
k několika nedorozuměním, když se koledníci po prvé sobotě 
setkávali v Troubsku s výčitkou, jak to, že byl vynechán zrovna 
náš dům a často slyšeli slova : „Čekali jsme na vás a vy nikde...“  
Ale nakonec se všude tu další sobotu dočkali. Účast kolední-
ků byla opět hojná, musíme poděkovat všem dětem, které si 
koledou získávaly naše srdce.  Byly to jmenovitě Valentýnka 
a Tobiáš Krulovi, Markétka a Klára Řezáčovi, Karolína Žilková, 
Adam Brumovský,  Katka a Tomáš Svobodovi, Verča Rejtarová, 
Jana Prokopová, Vendula a Dušan Jedličkovi, Jana Prokopová, 
Krystýnka a Kája Adamovi, Tobiáš a Rozárka Turkovi, Jana Sola-
říková, Hana Prokopová, Ena Černohorská, Katka Hájková. Také 
je třeba poděkovat všem dospělým, však Vy víte kdo chodil.

Troubskou sbírku organizovala paní Jarmila Blažíko-
vá a  letos asyl koledníkům poskytla paní Dana Brumovská, 
u které se pak konzumovalo občerstvení připravené nejen jí, 
ale i maminkami (možná i tatínky) koledníků. 

Nejvíce však musíme poděkovat těm, kteří poskytli svůj 
příspěvek. Částka opět zlomila rekord svou výší, která činila 
44.442,- Kč. O to více pak mrzí, když někteří přímo odmítnou 
příspěvek, byť by byl jen symbolický, dát. Ale i ti nakonec pa-
tří k těm statečnějším s nějakým názorem, jinde se jen za zá-
clonou mihly oči, které potichu couvaly zpět do stínů. Přitom 
málokterý vložený peníz je smysluplnější. Letos se vybíralo 
přímo pro Oblastní charitu Rajhrad, která největší část pro-
středků věnuje na vybavení projektu Chráněné bydlení pro 
osoby s demencí.

Troubští  koledníci



3.

A  když jsem si nemohl vzpomenout, čím že jsem chtěl 
ukončit tento kratičký článek, tak jsem si uvědomil, že každý 
z nás může jednou být na té druhé straně, nehledě k tomu, že 
svou láskou a štědrostí děláme náš svět společným a lepším. 

Ať žije tříkrálová sbírka 2015!
 Přemysl Blažík

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

K  problematice Odpadového hospodářství byl na  we-
bových stránkách obce vytvořen odkaz se stejným názvem. 
Po otevření odkazu můžete získat informace o aktuální pro-
blematice k odpadům, kterou se obec zabývá.

Nejnovější aktuality jsou:

•  Umístění druhého kontejneru na sběrový textil od společ-
nosti E+B textil, s.r.o. ve sběrném hnízdě na ul. Ostopovic-
ká (u zahrady domu Munkova č. p. 16);

•  Informace k veřejné zakázce s názvem Svoz a likvidace ko-
munálního odpadu v obci Troubsko;

•  Kompletní nová sběrná hnízda na ulici Ostopovická (u že-
lezniční trati vedle garáží) a na Veselce, ulice U rybníka.

 (BK)

PŘEHLED NÁKLADŮ NA SVOZ A ODSTRANĚNÍ KOMU-

NÁLNÍHO ODPADU

Náklady na svoz a odstranění komunálního odpadu za rok 
2013 = 1 422 992 Kč vč. DPH.

Příspěvek za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM. a.s. 
= 76 846 Kč.

Počet obyvatel obce přihlášených ke svozu komunálního 
odpadu: 2 222.

Tabulka: 
Obyvatelé, kteří byli zahrnuti do výpočtu nákladů na  svoz 

a odstranění komunálního odpadu

Druh poplatku
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obyvatelé s trvalým pobytem (TP)  580 Kč 1 676 75,45 %
obyvatelé s úřední adresou TP 
na Obecním úřadě (obyvatelé poplatek 
nehradí) 

0 Kč 43 1,93 %

děti, které se v roce 2013 narodily 
(děti jsou od poplatku v roce narození 
osvobozeny) 

0 Kč 23 1,03 %

děti do věku 15 let
(děti platí od roku 2013 pouze 50% 
poplatku) 

290 Kč 368 16,56 %

senioři nad 80 let
(senioři platí pouze 50% poplatku)  290 Kč 75 3,37 %

 nemovitosti určené k rekreaci / objekt 580 Kč 37 1,66 %
 CELKEM 2 222 100 %

Z  tabulky je patrné, že na  téměř 23 % obyvatel doplácí 
obec na  svoz jejich odpadu. Ve  fi nančním vyjádření se jed-
ná o částku bezmála 167 tis. Kč. Proto jednou z cest jak snížit 
náklady na svoz odpadu je např. intenzivnější třídění odpadu 
do separačních nádob nebo veřejná soutěž na Svoz a likvida-
ci komunálního odpadu, která je před dokončením.

Výpočet poplatku na rok 2014:

1 346 146 Kč (1 422 992 – 76 846): 2 222 = 605,82 = 606 

Kč/nákl. na jednoho obyvatele.

Jak se počítá výše částky místního poplatku za odpady?

(zákon č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, ve  znění 
pozdějších předpisů)

Sazba poplatku je dvousložková a je tvořena:

•  z částky 0 - 250 Kč za osobu a kalendářní rok – výši této 
částky stanoví obec libovolně dle svého uvážení

 a
•  z částky až 750 Kč za kalendářní rok, stanovené na základě 

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpo-
čítaných na všechny poplatníky
Maximální možná výše poplatku tedy může dosáh-

nout až 1000 Kč. 

OBEC TROUBSKO má v platnosti obecně závaznou vyhláš-
ku č. 3/2012, která určuje sazbu poplatku – vzhledem k pro-
měnlivosti nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu je každoročně aktualizována přílohou, ve které jsou 
vyčísleny skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu rozpočítaných na všechny poplatníky.

V  roce 2013 byla částka vyčíslena na  580 Kč (pouze 
skutečné náklady. Obec upustila od připočtení částky – bod 
a) 0 – 250 Kč).

Pro rok 2014 byla částka vyčíslena na  606 Kč (pouze 
skutečné náklady. Obec upustila od připočtení částky – bod 
a) 0 – 250 Kč).

Sběrná místa na Ostopovické ulici a na Veselce
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ZO na svém jednání dne 3. února 2014 rozhodlo místní 
poplatky za odpady v roce 2014 nezvyšovat a ponechat je ve 
výši 580 Kč. Protože se nemění Obecně závazná vyhláška k 
odpadům, zůstane i zachováno zvýhodnění některých sku-
pin občanů (viz. tabulka).

Obec Troubsko hledá cesty jak zvýhodnit občany za sna-
hu třídit odpad, neboť čím více budeme třídit odpad, tím 

menší bude objem vyprodukovaného netříděného tzv. 

směsného komunálního odpadu a náklady obce na jeho 

sběr a svoz budou nižší!

Místní poplatky 2014

  ODPADY  580 Kč / osoba
s trvalým pobytem v obci, cizinec s trvalým nebo pře-

chodným pobytem delším 90-ti dnů
•  za rodinný dům, ve kterém není hlášena 

žádná osoba  k trvalému pobytu a vlastník 
nemá v obci trvalý pobyt  580 Kč

•  chaty                           580 Kč/objekt/rok

 Majitelé chaty s trvalým pobytem v Troubsku jsou od 
poplatku osvobozeni.

•  dle OZV č. 3/2012 děti do 15 let (včetně roku, kdy 15 let 
dovrší) platí polovinu poplatku,  tj. 290 Kč/osobu

•  občané 80 a více let platí polovinu poplatku, 
 tj. 290 Kč/osobu

    PSI  200 Kč/1. pes 
(každý další pes + 50 %, tzn. 2 psi = 500 Kč, 3 psi 800 Kč 
atd.)

Zaplatit můžete v úřední den od 17. 2. – 30. 4.

Pondělí     8.00 – 11.00     13.00 – 17.00 hod
Středa  8.00 - 11.00     13.00 - 17.30 hod
Občané Veselky mohou využít k zaplacení den 24. 2. 

- od 16-18 hod. v pohostinství Na Veselce.

Více informací www.troubsko.cz, tel. 547  227  054 
p. Šimeč ková

Proč je důležitá recyklace elektrospotřebičů

Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin

Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále kle-
sají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. Mo-
derní výrobky, především elektronika, se například neobe-
jdou bez kovů vzácných zemin.

Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají 
při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato, 
jejich zdroje jsou přitom velmi omezené, a to jak množstvím, 
tak lokalitou výskytu. Jejich naleziště se z velké části soustře-
ďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další země s prud-
ce se rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje 
export těchto surovin. Důvod je prostý – začala je využívat 
sama.

Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se 

bez těchto vzácných kovů neobejde, jsou telefony. Mezi prv-
ky, které z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným 
zobrazováním a kvalitním zvukem - patří Yttrium, Lanthan, 
Cer, Praseodym, Neodym, Europium, Gadolinium, Terbium 
a Dysprosium.

Urban mining čili městská těžba

Evropská unie klade stále větší důraz na  důslednou re-
cyklaci elektrospotřebičů po skončení jejich životnosti. Ho-
voří se o „urban mining“, tedy „městské těžbě“. Nemůžeme si 
zkrátka dovolit nechat všechny cenné a opakovaně použi-
telné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve skle-
pech a garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba z nich 
tyto suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby.

Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatel-
ské fi rmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiá-
ly, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu 
jich pak lze využít jako druhotné suroviny. 

Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další ma-
teriály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent 
hmotnosti spotřebičů, které defi nitivně dosloužily. 

Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se 
ve velké míře vyskytují ve zpětném odběru, je třeba popu-
lární mikrovlnka.

Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří 
železo. Na  celkové hmotnosti přístroje se železné kompo-
nenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě 
sklo (16 %) a plasty (12 %).

Recyklace není výdělečný byznys

Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní pro-
středí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích 
obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypič-
tějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chla-
dicích zařízeních. 

To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňu-
je všechny tyto požadavky, není výdělečnou činností. Celý 
systém zpětného odběru a  recyklace starých spotřebičů 
může fungovat jedině díky fi nancování zodpovědnými vý-
robci, kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je ELEK-
TROWIN. 

zdroj: www.elektrowin.cz

Kam s nefunkční zářivkou?

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří 

do popelnice na  směsný odpad, protože z  nich mohou při 

rozbití unikat nebezpečné látky. 

Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech 
svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak 
naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé 
zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do 
tříděného skla, i  když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlast-
ně? Zářivky (trubicové i  kompaktní úsporné) totiž obsahují 
malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení 
a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní 
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a  odevzdat ji 
v obchodě při nákupu té nové. 

Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je 
její odevzdání ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora ji 
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od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádo-
by, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec 

Troubsko zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který ne-
jen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hra-
dí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obec-
nímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání 
s  komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k  ochraně 
životního prostředí v naší obci a na nás všech je, abychom se 
k němu alespoň malým dílem připojili. Malá sběrná nádoba 

kolektivního systému EKOLAMP je umístěna na Obecním 

úřadě ve vstupní chodbě. 

Více se o  problematice nakládání s  nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.

Obec ve světě veřejných zakázek – 3. část

Veřejnou zakázkou malého rozsahu, která byla dokončena 
v roce 2013, je Oprava chodníků – Troubsko, část Veselka. 
O  opravě chodníků se diskutovalo několik let před tím, než 
byla oprava skutečně provedena. Již v  roce 2008 byla zpra-
cována projektová dokumentace na opravu části ulice U ryb-
níka a Pod Vinohrady. Tento projekt zahrnoval opravu vozov-
ky v  šířce 5 metrů, podél vozovky vybudování prostoru pro 
parkování vozidel a opravu chodníků. Část projektu tj. opravu 
chodníků se podařilo zrealizovat až v  loňském roce. Vedení 
obce plánuje, že v roce 2014 proběhne i oprava vozovky.

A nyní stručně několik informací k veřejné zakázce (dále 
jen VZ). Zadavatel, tj. obec Troubsko, vyhlásil VZ v srpnu 2013. 
Celkem se přihlásilo pět nabídek a hodnoceny nakonec byly 
tři z nich. Začátkem září byl vyhlášen vítěz veřejné zakázky, 

který však neposkytl zadavateli součinnost potřebnou k uza-
vření smlouvy o dílo. Vítězný uchazeč totiž zaslal těsně před 
podpisem smlouvy zadavateli písemné vyjádření, že není 
schopen z  kapacitních důvodů na  uvedenou zakázku na-
stoupit, a tím i uzavřít smlouvu o dílo. Obci tím nastala velmi 
nepříjemná záležitost, protože s opravou chodníků počítala 
a měla na investiční akci v rozpočtu vyčleněné fi nanční pro-
středky. Nezbývalo však nic jiného, než vyhlásit VZ znovu.

Opakovaná VZ, kdy předmětem zadávací dokumentace 
byla oprava chodníků, která začínala před rodinným domem 
na  ulici U  Rybníka č. p.  2 a  končila před rodinným domem 
na ulici Pod Vinohrady č. p. 88, a  to včetně demontáže stá-
vajícího chodníku a montáže nového chodníku, byla vyhlá-
šena v  druhé polovině září 2013. Na  základě doporučení 
hodnotící komise byla vyhlášena vítězem zadávacího řízení 
společnost ZOLP s.r.o., se sídlem Brno, Kohoutovická 3, PSČ 
641 00. Smlouvu o dílo podepsala paní starostka 7. října a ná-
sledně byly zahájeny práce na opravách chodníků. Spoluprá-
ce s vybraným uchazečem probíhala velmi dobře, pracovníci 
se snažili vždy vyhovět občanům při demontáži původního 
chodníku a pokládce dlažby nového chodníku. Firmě ZOLP 
s.r.o. musíme poděkovat i za vstřícný přístup, kdy bezplatně 
provedla zpevnění povrchu pro nádoby na  separovaný od-
pad na ulici U rybníka.

O tom, jak se oprava chodníků podařila, se můžete pře-
svědčit osobně, když Veselku navštívíte nebo alespoň na fo-
tografi ích ve zpravodaji nebo na webu obce (odkaz Fotoga-
lerie).

(BK)

Informace k IV. etapě výstavby kanalizace

Vážení spoluobčané,
pokračuje výstavba IV. etapy splaškové kanalizace v nové 

zástavbě. Hotová je první část této etapy, a to na ulicích Luč-
ní, Sadová, Slunná, Jarní a Letní. Nyní pokračujeme na druhé 
straně na ulicích Sekorova, Hodakova, Munkova a Marie Ce-
cilie.

Do vašich poštovních schránek jste obdrželi ve 2. kalen-
dářním týdnu letáček se základními informacemi a  orien-
tačním postupem výstavby na výše zmíněných ulicích, který 
zpracovala fi rma IMOS – zhotovitel výstavby kanalizace (po-
stup je zveřejněn níže). Nyní jsou již do zmíněných ulic umís-
těny tabulky se zákazem vjezdu. 

Tímto vás všechny žádám o  pochopení a  spolupráci při 
celé výstavbě, která není technicky vůbec jednoduchá. Firma 
IMOS provede pouze část výkopu na  celé ulici, takže bude 
umožněn vjezd nejen záchranky či hasičů. Nebude tedy roz-
kopána celá ulice. Po položení potrubí bude hned proveden 
zához. S vašimi automobily budete moci vjíždět po skončení 
pracovní doby, tj. po 16 hodině zpět do ulice. Začátek prací 
bude vždy cca od 6:30 hod., kdy by vaše vozidla neměla být 
na  ulicích zaparkována. V  opačném případě se vystavujete 
nebezpečí, že bude auto poškozeno nebo dokonce mohou 
být práce zastaveny do doby, než bude auto odtaženo. Děku-
ji vám všem za vstřícnost při této výstavbě.

Pokud se rozhodnete, aby vaši domovní přípojku proved-
la fi rma IMOS, je možná domluva s pracovníky IMOS přímo 
na místě, kteří jsou velmi vstřícní a ochotní.

Pokud někdo z  občanů potřebuje naléhavou zdravotní 
péči s každodenním výjezdem k ošetření, nebo je plně inva-
lidní, je nutno tuto skutečnost nahlásit na  Obecním úřadě, Nové chodníky na Veselce
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nebo přímo na místě pracovníkům IMOSU, aby byl umožněn 
průjezd pro tyto občany.

Podrobné informace o průběhu výstavby jsou uveřejňo-
vány aktuálně každý týden na webu obce Troubska.

Plně chápu, že výstavba kanalizace přináší spoustu ome-
zení, ale buďme trpěliví, aby výstavba probíhala v co nejkrat-
ším termínu a mohla být zdárně dokončena.

Děkuji vám všem za  ochotu, vstřícnost a  pochopení při 
tak velké výstavbě.

Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

 Orientační postup výstavby kanalizace - 1. čtvrtletí 2014

■ Stoka AB2, úsek Š42 až Š59

Od 7. 1. – zahájení výstavby kanalizace v křižovatce ulic 
Sekorova a  Ostopovická. Postup výstavby bude prováděn 
z této křižovatky směrem do ulice Sekorova. Dále pak do ulice 
Hodakova, přes polní proluku do druhé části ulice Hodakova, 
kde bude stoka budována rovně touto ulicí až do křižovatky 
Hodakova a Marie Cecílie. Poté ulicí Marie Cecílie směrem do 
slepé ulice.

Termín výstavby hlavní stoky: 2. až 9. týden.

■ Stoka AB2-1, úsek Š43 až Š63

Od 13. 1. – zahájení výstavby kanalizace v křižovatce ulic 
Sekorova a Munkova. Postup výstavby bude prováděn z této 
křižovatky směrem do ulice Munkova, přes polní proluku do 
druhé části ulice Munkova, kde budou práce hned za polní 
prolukou prozatímně ukončeny.

Termín výstavby hlavní stoky: 3. až 4. týden.

■ Stoka AB2-2, celá stoka

Od 27. 1. - zahájení výstavby kanalizace v křižovatce ulic 

Sekorova a Hodakova. Postup výstavby bude prováděn z této 
křižovatky směrem do slepé části ulice Sekorova.

Termín výstavby hlavní stoky: 5. až 6. týden.

Stoka AB2-3, celá stoka

Stoka AB2-4, celá stoka

Stoka AB2-5, celá stoka

Stoka AB2-6, celá stoka

Od 10. 2. - zahájení výstavby kanalizace v dalších slepých 
ulicích na ulici Hodakova směřujících k dálnici D1. 

Termín výstavby hlavní stoky: 7. až 14. týden.
Termíny výstavby jsou orientační, vyhrazujeme si právo 

na  změnu, především z  důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek a technických problémů.

Aktualizace postupu výstavby kanalizace Troubsko - 1. 
čtvrtletí 2014 (30.1.2014)

Stoka AB2, úsek Š42 až Š59

•  zahájení pokládky potrubí na  ulici Hodakova od šachty 
Š50.
Stoka AB2-1, úsek Š43 až Š70

•  zahájení pokládky potrubí na  ulici Munkova od šachty 
Š63
Stoka AB2-2, úsek Š45 až Š73

•  zahájení pokládky potrubí na ulici Sekorova od šachty Š45

Předpoklad postupu prací na další období

Na již vybudovaných úsecích stok bude průběžně probí-
hat pokládka kanalizačních odboček k jednotlivým nemovi-
tostem. Následně po dobudování stoky AB2-2 je naplánová-
no postupné dobudování stok AB2-3, AB2-4, AB2-5, AB2-6. 

 IMOS a.s. Brno, zhotovitel stavby

  Zprávy ze Základní a mateřské školy

Novinky ze základní školy

Úvodem bych ráda popřála všem čtenářům úspěšný start 
do nového roku. Před Vánocemi jsme se loučili těsně před 
jarmarkem, na  jehož příjemné atmosféře se podíleli i  děti 
a  žáci ZŠ a  MŠ. Mohli jste si prohlédnout a  nakoupit jejich 
vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace nebo drobné dá-
rečky. V podvečer vystoupili děti s koledami, tanečky a živým 
betlémem. Na závěr jsme si společně zazpívali při rozsvěcení 
vánočního stromečku. 

Vánoční prázdniny, které letos trvaly až do 5. 1., byly jistě 
příjemnou odměnou za čtyři měsíce intenzivní práce. Proto 
se nyní všichni odpočati a svěží zapojili do příprav na 2. po-
loletí školního roku. Žáci 5. ročníku úspěšné absolvovali 1. 
kolo matematické olympiády a již se připravují na druhé kolo. 
V lednu rovněž proběhlo třídní a školní kolo recitační soutě-
že. Vítězové se pod vedením paní učitelky M. Vackové připra-
vují na okresní kolo soutěže, které proběhne v Ivančicích. Se 
stejným nadšením připravuje  paní učitelka M. Prudilova své 
žáky na Pythagoriádu. Na jaro nás ještě čeká soutěž Klokánek 
a pro žáky 5. a 3. ročníku SCIO testy. 

Pro rozšíření všeobecného přehledu nabízíme našim žá-
kům i mnoho zajímavých besed a kulturních akcí. Mimo jiné 
například beseda s Policií ČR, záchranáři či odborníky na zdra-
vou výživu. Navštívíme divadlo Radost i planetárium. Výstavba kanalizace na ulici Sekorova
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Ani ve sportu nebudeme zahálet. Tak jako vloni se i letos 
zapojíme do plavecké soutěže. Stalo se již tradici zúčastnit se 
Bosonožského běhu. 

Nyní ale žijeme přípravami na zápis do 1. ročníku. Proběh-
ne v atmosféře plné hudby. Více prozradí v příštím příspěvku 
paní učitelka J. Mitášová. 

 Mgr. Ivana Kašparová

Zima ve školce

Nový rok 2014 jsme ve školce přivítali tematickým dnem 
Tři králové. Na chvíli jsme se proměnili v krále se zlatou koru-
nou a prožívali dlouhé putování za narozeným Ježíškem.

I když nám počasí nedopřává zimních radovánek, máme 
spoustu jiných úkolů a akcí. Jednou z nich je zápis do 1. třídy. 
Pro rodiče předškoláků jsme uspořádali informativní schůz-
ku, kde se mohli dozvědět, co všechno by mělo jejich dítě 
zvládat, než nastoupí do školy. Hravou formou se děti učí 
zvládat školní povinnosti a  přípravy na  vstup do školy jsou 
v plném proudu.

Z plánovaných akcí zmíním návštěvu nově zrekonstruo-
vaného Planetária v Brně, množství pohádkových i naučných 
představení a  výukových programů. Začátkem jara plánu-
jeme v prostorách MŠ uspořádání burzy dětského oblečení 
a věříme, že návštěvnost bude o něco početnější než v loň-
ském roce.

Přejeme všem dětem, aby se dočkaly sněhové nadílky 
a rodičům co nejméně starostí.

ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TROUBSKO

NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

proběhne v pondělí 3. března

a v úterý 4. března od 10 do 17 hodin.

Přihlášky lze vyzvednout v budově 

MŠ Troubsko, Zámecká 4 

v týdnu od 10. do 15. února, v době od 8 do 16 hodin.

(nyní jsou již ke stažení na webových stránkách školy, 
v sekci Mateřská škola)

K zápisu si přineste:

- řádně vyplněnou přihlášku

- občanský průkaz

- rodný list dítěte

Upozornění: Přijímací řízení musí být vedeno s oběma 

zákonnými zástupci (dle občanského zákoníku jsou nosite-

li rodičovské zodpovědnosti oba rodiče). Pokud se k zápisu 

dostaví jen jeden ze zákonných zástupců, je potřeba před-

ložit zmocnění druhého zákonného zástupce k  jednání 

jménem obou a to včetně adresy pro doručování v případě 

rozdílných adres .

 Jarmila Kadlecová
 vedoucí učitelka MŠ

      Co se v obci událo

Třetí řemeslný vánoční jarmark (1. prosince)

První adventní neděli se konal v  pořadí ji třetí řemeslný 
vánoční jarmark v  Katolickém domě. Nabídka byla nejzají-
mavější ze všech tří ročníků. Pro ty, kteří se nemohli osobně 
zúčastnit, jsme připravili několik postřehů od samotných vy-
stavovatelů:

Oldřiška Kališová- Alternativní studio na Veselce

„Na  jarmarku jsem nabízela čaje, čajové kolekce, mýdla 
z Francie, hedvábné šperky a dětské dílničky na doma (výrobky 
z Drutěvy). Nejvíce se prodávaly čaje, mýdla a dětské dílničky.

S organizací jarmarku jsem byla spokojena, ale určitě bych 
doporučila informovat o konání jarmarku i občany z okolních 
obcí a také rozmístit po obci navigační tabule pro kolemjdou-

Recitační soutěž

Vítězové, M. Král, V. Sklanářová, E. Valeš, P. Vodička, 
E. Černohorská, J. Čížek

Tři králové z MŠ
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cí. Určitě nesmí chybět ani dostatečná propagace ve zpravo-
daji Troubský hlasatel. Těším se na příští jarmark.“

Gabriela Trnková

„Nabízely jsme stříbrné šperky a bylinné soli do koupele. 
S organizací jsem byla spokojena. Prodávalo se velice dobře 
a prodala jsem hodně jak stříbra, tak solí. Určitě budu mít zá-
jem opět v příštím roce zúčastnit. Děkuji organizátorům jar-
marku za ochotu a vstřícné jednání!“

Ing. Věra Novotná – studio VERA

„Vystavovala jsem netradiční vánoční dekorace, svícny, 
adventní věnce, věnce na  dveře. Spokojená jsem byla s  ce-
lým průběhem jarmarku. Výborný punč, cukroví a  vánoční 
koledy navodily příjemnou atmosféru. Děti kupovaly nejvíce 
hvězdičky, vločky, sněhuláčky a další drobné dekorace. Ostat-
ní pak hlavně adventní svícny a věnce na dveře. Na  jarmar-
ku jsem byla již druhým rokem, ale letošní ročník mě velice 
překvapil velkým zájmem o moje zboží. Velice si toho cením, 
a proto se ráda zúčastním také v příštím roce.“

Jarmila Kadlecová – MŠ Troubsko

„Na  jarmarku jsme vystavovali a  prodávali výrobky dětí 
z naší mateřské školy. Byly to především andílci, těstovinové 
ozdoby, držáky na  ubrousky, koupelová sůl, mýdla s  kozím 
mlékem, vánoční ozdobné koule, svícínky, kořenky, batikova-

ná trička. K  naší nabídce jsme připojili i  výrobky od rodičů. 
Nejvíce se prodávaly těstovinové ozdoby na stromeček, vá-
noční koule a koupelová sůl. Organizace jarmarku byla jako 
vždy bez problémů, jen po  skončení jarmarku vznikl malý 
zádrhel při rozsvěcování stromku. Pro děti pak byla celá akce 
moc zdlouhavá, protože před tím ještě měly vystoupení v Ka-
tolickém domě. Samozřejmě se rádi zúčastníme i  s  malým 
vystoupením našich dětí příští rok.“

Poděkování patří opět zaměstnancům Obecního úřadu 
za vytvoření vánoční atmosféry, dalším dobrovolníkům, kte-
ří navařili výborný vánoční punč či upekli vynikající vánočku 
a v neposlední řadě paní učitelkám. 

Vstupné bylo dobrovolné a  podařilo se vybrat částku 
8504 Kč. Finanční příspěvek bude předán ředitelce Mgr. Kaš-
parové k  nákupu pomůcek a  hraček pro děti navštěvující 
školku a školu.

Tak za rok ve stejný čas snad na viděnou při čtvrtém roč-
níku jarmarku!

(BK)

Vánoční naladění (neděle 22. prosince)

Počasí v neděli 22. prosince vůbec nenasvědčovalo tomu, 
že už se blíží Štědrý den. Mrholilo, prostě typická podzimní 
plískanice. Možná v některém nákupním centru to na Zlatou 
neděli někoho mohlo vánočně naladit. Ale umělý sníh, umě-
lé stromky, Santa a sobíci, zvonění rolniček, blikající světýlka 
a pořád dokola koledy, to není nic pro nás. 

Ještě, že na nedělní podvečer byly v Troubsku připraveny 
dvě akce. „Živý betlém“ na Veselce a koncert skupiny Grupa. 
Jenže, co si vybrat? Obojí se časově shodovalo. Betlém už 
jsme několikrát viděli, tak zvítězila i trochu pohodlnost a roz-
hodli jsme se pro Katolický dům. V  zaplněném sále Kaťáku 
bylo pěkně teploučko, a vládla tu příjemná předvánoční at-
mosféra. Bylo poznat, že většina návštěvníků koncertu jsou 
skalní příznivci jazzového orchestru Big Band Grupa ze Stře-
lic. Trubských nás tam bylo pár a někteří jsme doposud znali 
pouze střelickou dechovou kapelu Frajárenku. O to větší byla 
naše zvědavost. Obě kapely vede ředitel Základní umělecké 
školy ve Střelicích, troubský rodák pan Robert Kukla.

Koncert byl opravdu nádherným překvapením, hlavně 
klasické swingové, vánočně laděné skladby, kde jednotliví 
muzikanti předvedli svá sóla. Všichni byli vynikající, včetně 
pana kapelníka Roberta. Při jeho sóle na  trubku mi běhal 
mráz po zádech. Bylo vidět, s  jakou radostí muzikanti hrají, 
jak je hudba ohromně baví. Velice příjemné zjištění, že o ten-
to druh hudby je zájem i mezi mladými hudebníky. 

Loňské Vánoce už jsou minulostí, věřím však, že kapelu 
Grupa Big Band ze Střelic čeká úspěšná budoucnost a už se 
těším na další její vystoupení.

Jarka Bartoňková

       Kulturní okénko

Setkání s  panem Miloslavem Šimkem a  Zuzanou Bu-

bílkovou

Tento příjemný dubnový večer se zaplnil sál Katolického 
domu v Troubsku do posledního místečka. Přijeli k nám milí 
hosté pan Šimek, paní Bubílková a kapela O. O. T.. M., s pořa-
dem „S politiky netančím“. Psal se rok 1999 a politická satira 

Momentky z jarmarku
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byla díky těmto dvě-
ma protagonistům 
velmi populární.

V  první části ve-
čera se opakovaly 
úspěšné scénky z  te-
levize, které byly díky 
s t e j n o j m e n n é m u 
pořadu velice zná-
mé. Kapela O. O. T. M. 
(dnes Lokomotiva) 
občas zahrála známé 
rockové pecky, aby si 
diváci odpočinuli od 
smíchu, který se celý 
večer ozýval ze všech 
stran v sále. Mohlo se 
také fotit, ale jenom 
do přestávky.

Po  přestávce ale 
byla situace jiná. Zkoušely se nové scénky, které podle ohlasů 
diváků v sálech v celé republice byly úspěšné. Poté automa-
ticky zařadily do vysílání televize. S tímto pořadem vystupo-
vali umělci alespoň osm roků, až do úmrtí pana Šimka v roce 
2004 - (16. 2. to bude 10 let, co nás opustil). Potom se paní Bu-
bílková osamostatnila a ještě donedávna vystupovala s poli-
tickou satirou na různých televizních stanicích, ale takového 
věhlasu již nedosáhla. Nyní moderuje zábavné pořady v TV 
Šlágr, nicméně politická satira ji stále láká, témat je pořád 
dost, takže uvidíme.

Po  ukončení úspěšného programu byla autogramiáda, 
umělci dostali kytice a drobné dárečky s troubskou kerami-
kou. Velice dojemné bylo setkání pana Šimka s  jistou paní 
z Veselky, která též v mládí bydlela v Praze, blízko jeho bydliš-
tě, takže se dobře znali. Neviděli se mnoho roků a tak si chvíli 
popovídali.

Ještě dlouhou dobu se na představení vzpomínalo, jako 
na jedno z nejlepších, které se podařilo zajistit. Také padl di-
vácký rekord. Bylo prodáno 313 vstupenek!

V příštím čísle Hlasatele bude zveřejněn komplexní pře-
hled všech akcí, které pořádala obec Troubsko od roku 1992 
až do roku 2013.

Pavel Doležal a spol.

    Nové knihy v naší knihovně

Knihy zakoupené od října až do vydání zpra-
vodaje:

Jarmila Loukotková – Odměna

Román Odměna je trochu jiného zaměření, zabývá se psy-
chologií mladého muže, který uniká z průměrnosti a vydává se 
na dráhu zločinu. Je to dílo nadčasové!

Vladimír je hlavní postavou celého příběhu, je to mladý 
muž, který pochází z početné, slušné, ale chudé rodiny. Má prá-
ci, dívku Milenu, ale chybí mu dostatek peněz, ale i  inteligen-
ce. Je to tuctový a prostý člověk. Jak se tak potácí průměrným 
životem, začíná být nespokojený a touží po  jiném stylu života. 
Prochází Václavák, dívá se do výloh obchodů a  je očarován 
krásnými drahými věcmi, šperky nebo oblečením. Chtěl by svou 
dívku zahrnout všemi těmi krásnými poklady, ale potýká se stá-
le s nedostatkem peněz! Šetří, utahuje si opasek, dělá přesčasy, 
ale stejně jí nemůže koupit zájezd k moři! Dává si inzerát, chce 
si půjčit rychle peníze, pak je poctivě vrátit a přidat věřiteli ještě 
odměnu. Prosím o půjčku, záruka, úrok a zn. „Odměna“. Zaplétá 
se víc a víc, sníží se ke krádeži, ukradne drahý prsten a tím je Vla-
dimírův osud zpečetěn! 

Přečtením knihy pochopíme, proč lidé páchají trestné činy, 
jak se cítí před činem, při činu a potom... Vladimírův jeden přečin 
přerůstá v druhý, až se nakonec muž zaplétá a dopustí se nejhor-
šího zločinu - vraždy!

Pip Vaughan-Hughes - Krvavá relikvie

Děj napínavé románové prvotiny nás přivádí do středověké 
Anglie roku 1235. Průvodce dějem a  hlavní hrdina se jmenuje 
Petroc a žije poklidným a jednoduchým životem řádového no-
vice. Studuje a jeho hlavní starostí je udržet si alespoň přiměřeně 
čistou duši a odolávat svodům místních dívek a piva. Jednoho 
dne se však ocitne uprostřed rafi novaně nastražené zlověstné 
pasti. Je obviněn z brutální vraždy církevního hodnostáře a krá-
deže relikvie nevyčíslitelné hodnoty. Dává se na  útěk, ale vra-
žedný templář, který na něj past nastražil, je mu v patách a po-
daří se mu zabít Petrocova nejlepšího přítele. Petroc se rozhodne 
pomstít jeho smrt a očistit své jméno. Svůj osud sváže s osudem 
tajuplného lovce relikvií a s jeho pomocí se pokouší odhalit, co 
se kolem něj vlastně děje. Stojí před nelehkými úkoly. Musí vypá-
trat, jak a proč se jeho osud protnul s osudem starobylé relikvie 
a musí pomstít smrt přítele. Současně se musí vyhýbat nástra-
hám lásky, která přichází v podobě překrásné řecké princezny.

Franchesca Simonová - Darebák David chystá léčku

Nenapravitelný darebák Páté pokračování veselých příbě-
hů uličníka Darebáka Davida. Jednoduché a  svižné čtení pro 
nejmenší čtenáře. Další sbírka vyprávění o  nenapravitelném 
rebelovi Davidovi přináší dvanáct příběhů, v  nichž se setkává-
me s Davidem, jeho rodinou a spolužáky třeba na pěším výletě, 
v nóbl restauraci, na fotbale nebo o Vánocích. Náš hrdina nikdy 
nezklame a svým chováním vždycky dělá čest svému jménu - Da-
rebák David. Kniha je určena pro děti věku 6 až 8 let.

a další knihy: 

Karel Čapek – Krakatit
Rex Stout – 3x Nero Wolfe
Arthur Hailey – Penězoměnci
Jindřich Šimon Baar – Hanýžka a Martínek
Vlastimil Vondruška – Přemyslovská epopej IV.
Edgar Allan Poe – Jáma a kyvadlo a jiné povídky
George R. R. Martin – Hra o trůny

Pan Šimek se v Troubsku setkal se svou 
dávnou pražskou sousedkou

Skupina O. O. T. M., u piana frontman skupiny zpěvák a sklada-
tel Petr Vondráček
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E. L. James – Padesát odstínu šedi
Anders Jacobsson – Bertův supertajný deník
Vlasta Švejdová – Na hradě už nestraší
Jiří Žáček – Dobrý den, dobrou noc
Jiří Žáček – Na svatýho Dyndy
Jan Vašut – Dračí kronika
Oscar Wilde – Obraz Doriana Graye
Dan Brown – Inferno
Jo Nesbø – Sněhulák
Wilbur Smith – Bludný kruh
George Orwell – Farma zvířat

   Nová kniha obohatila fond troubské knihovny

V přátelském duchu se nes-
la návštěva knihovny naší 
občanky paní Oldřišky Ka-
lišové, která je autorkou 
knihy „Řeka života“ – alter-
nativní kniha pro lidskou 
mysl.
V našem uspěcha ném světě 
je tato kniha zamyšlením nad smyslem života a  jsem velmi 
ráda, že nám autorka tuto knihu věnovala. Věřím, že si kniha 
najde mnoho příznivců.
                          Irena Kynclová – starostka obce Troubsko   

Kniha v útlém (ovšem na informace bohatém) provedení 
má za cíl zamyslet se, být schopen vyhodnotit svůj život a ob-
novit rovnováhu s cílem nalézt vnitřní klid a mír. Uvědomit si 
nové možnosti v sobě, vidět v sobě člověka svobodného, sa-
mostatného, zralého, aniž by bylo potřeba se uchylovat k po-
citům strachu a viny. Mnoho lidí je uzavřeno v malosti svých 
myšlenek, trápí se pro minulost, která už byla a nemůžeme 
ji změnit nebo budoucnost, o  které si vytváříme představy 
a domněnky, většinou založené na iluzi strachu.

Jste člověk, který si myslí, že ho nemůže potkat nic jiného 
než štěstí, radost a hojnost, kam se podívá? Pak tuto knihu 
číst nepotřebujete.

Jste člověk, který neví, kudy kam? Už přestáváte věřit 
v dobrou budoucnost, protože vás v minulosti potkalo mno-
ho zlého? Pak můžete najít inspiraci třeba v knize. Nelze oče-
kávat beletrii nebo klasickou četbu, nýbrž aktivní text.

Čerpat z knihy může každý, kdo uzná, že změna k dobré-
mu je možná.

Etická část knihy pojednává o vzdálení se pravosti hod-
not a Pravdě v lidském nitru, mluví o přibližování a vzdalová-
ní se etice v běžném životě. Ono vzdálení lidé často nazývají 
zlo. Avšak zlo můžeme považovat za odvrácenou stranu Svět-
la, či pouhý odraz tmy od Světla. Může tma pohltit Světlo? 

Zamyšlení by mělo vést k návratu víry v existenci vyšších 
hodnot. Texty se opírají o životní příběhy, ve kterých autorka 
knihy procházela lekcemi, zkouškami a životními poučeními 
pro konečné a přitom stále se rozvíjející Poznání. Pády a vze-
stupy bere jako práci oddělování zrna od plev. Odhalování 
a přijetí stinných a světlých stránek jako vysvobození z vlast-
ního zajetí mysli.

Praktická část popisuje způsoby, jak pracovat s  vlastní 
myslí. 

Lidská mysl má své nemoci, bývá původcem nezdarů 
i úspěchů. Nejčastějším postižením lidské mysli bývá malo-

myslnost. Již sama 
myšlenka startuje 
proces osudu. Člo-
věk přetížený myš-
lením by se měl ob-
racet na  možnosti 
odreagování mysli. 
V  této knize nalez-
nete mentální tech-
niky ověřené v pra-
xi. Nejsou lékem 
na všechno, mohou 
však být pomocní-
kem na  cestě k  cíli 
klidu, míru a štěstí či dlouho odmítané či hledané lásky.

Cesty mysli popisují svědectví, o tom, že se lidský duch 
dokáže přemísťovat na jakékoliv místo ve světě i vesmíru, kde 
dokáže načerpat nebo přenášet energii a informace.

Souvislost všeho hledejme v myšlence. Jak uvnitř, tak na-
venek. Evoluce lidstva spočívá v kultivaci jednání, které pro-
bíhá v mysli.

Čím je lidstvo vyspělejší, tím více zapomíná na přirozenost. 
Duše člověka skrývá informace pro život každého jednot-

livce. Srdce ví, co dělat. Informace podává celé lidské tělo. 
Každá nemoc či nepříznivá situace, která se nám děje je za-
ložena na  souvislosti vzniku. Paměťové stopy těla dokážou 
vypovídat o  hlubokém svědectví nitra. Každá buňka ví, co 
potřebuje pro své uzdravení. 

Ti, kteří hledají ve  svém životě trvalé hodnoty, by měli 
sobě věnovat pozornost.

Pro čtenáře zpravodaje připravil 
knihovník Aleš Sedláček

       Plánované akce

Autorka knihy se starostkou a knihov-
níkem
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 Věnováno lidské mysli, tomu prchavému i trvalému okamžiku v éteru.

Síla proudící myslí je energie myšlenky čeřící nekonečnou hladinu. Pozvednu-li sebe, své 

myšlenky, povznáším ostatní“

 Pomíjivé nechme odpočinout, nepomíjivé proudit.
 Pomíjivé ztrácí na síle, má sílu dostředivou.
 Nepomíjivé stále proudí, pulzuje, roste, rozpíná se bez omezení, působí odstředivě.

 I když vše pomine, tvé srdce bude zářit, mysl se stane součástí univerzálního vědomí. Tebou bude 
kolovat síla přesahující vše, celý vesmír i Planetu Zemi.

 Zastav se, kam spěcháš? Není kam… Vychutnej si sváteční chvilku života naplněnou klidem.
Když se příjemně slaví, také spěcháte, nebo si přejete, aby oslava nikdy nekončila?
Naslouchej potřebám duše, které ponoukají tvé kroky k majestátu lásky.
Potkala jsem cestu, kde není kam spěchat, cestu, kde je potřeba umět se zastavit, vyjádřit vděk prostřednictvím 
nádechu a výdechu.  Uvědomit si své sny jako naděje, důvěru, že mohu, a víru v požehnání. Tak stoupám vzhůru,  
i když připoutána k Zemi, protože tady mám právě teď být…

 Slovo „mohu“mi dává pocit vděčnosti, vděčnost obohacuje život, skutečné žití obsahuje věčnost, její 
neomezenou sílu. Pocit „mohu“ mi dodává odvahu v životě vykonat cokoliv.

 SKUTEČNOU KNIHU nosí každý člověk sám v sobě. Říká se jí  „Kniha života“. Jen ten, který je ochoten se zastavit  
a nahlédnout do této knihy ukryté v nitru jako poklad, může číst z její hluboké moudrosti.

 Kniha „Řeka života“, kterou jste vážení a milí čtenáři obdrželi, nemusí změnit váš 
život, ale může pomoci změnit myšlenky, nasměrovat váš pohled jiným směrem a otevřít se 
změně, která začíná v mysli. Otevření se změně uvnitř mysli za pomocí vědomého nádechu 
a výdechu může znamenat v lidském životě objevení důležitého mezníku, kdy si uvědomíte 
sílu myšlenky a její dopad na vlastní osud.

www.oldriska-masaze.cz

CH.F. Ctirad  Troubsko 
s podporou Podskaláku a Obce Troubsko 

po ádá  
 

TRADI NÍ TROUBSKÝ 
MASOPUST 

 
 

v sobotu  1. b ezna 2014  od 9 hod. 
   

MASOPUSTNÍ 
        PR VOD MASEK  

 
 
 

v úterý  4. b ezna 2014  od 20 hod. 
 

MAŠKARNÍ   
OSTATKOVÁ ZÁBAVA 

S  POCHOVÁVÁNÍM  BASY 
 

v  sále  Katolického  domu  v Troubsku 
 
 

Vstupné  60,- K            - masky  zdarma 
 

P im en   bohatá  tombola !         Hraje:  Kapela „Karla Pešla“ 
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       Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k  životnímu jubileu v  měsících 
únoru a březnu těmto našim spoluobčanům:

paní Jindřiška Pazourková, ul  U rybníka     70 let
paní Jana Široká, ul  Sadová     70 let
pan Václav Vyzibla, ul  Pod vinohrady    70 let
paní Libuše Rejdová, ul  Pod vinohrady  70 let
paní Marta Bednářová, ul  Pod vinohrady  70 let
pan Josef Křivánek, ul  Veselka    70 let
pan Otto Prokop, ul  Vyšehrad    71 let
paní Anna Hernjoklová, ul  Lišky    72 let
paní Irena Haiserová, ul  Zahradní   72 let
Paní Elena Kamenická, ul  U dráhy    72 let
pan Josef Zavadil, ul  Nár  Odboje    72 let
pan Vladimír Bedřech, ul  U rybníka    72 let
paní Jindřiška Bartoňková, ul  Nár  Odboje   73 let
paní Věra Tkáčová, ul  Nár  Odboje    74 let
pan Ing  Vítězslav Žák, ul  Ostopovická 74 let
pan Karel Váňa, ul  Nová   74 let
pan Josef Brázda, ul  Jihlavská   74 let
pan František Dujka, ul  Vyšehrad   74 let
paní Jana Pelikánová, ul  Nár  Odboje 74 let
paní Marie Vágnerová, ul  U dráhy  75 let
pan Ing  Josef Hofman, ul  Hodakova  75 let
pan Milan Pacner, ul  Zahradní     76 let
paní Vlasta Mahnová, ul  Jihlavská   80 let
pan Vladimír Schütz, ul  Jarní     80 let 
paní Marie Chylíková, ul  U rybníka   81 let
paní Josefa Růžičková, ul  Pod vinohrady   81 let
paní Růžena Tůmová, ul  Veselka   82 let
paní Olga Hamříková, ul  Nár  Odboje   82 let
paní Marie Fričová, ul  Hodakova  84 let
paní Olga Váchová, ul  U dráhy    85 let
paní Zdenka Pazourková, ul  Nár  Odboje  86 let
pan František Novotný, ul  U rybníka 88 let
paní Ludmila Kuklová, ul  Vyšehrad     91 let
paní Marie Tesařová, ul  Nár Odboje   95 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti do dalších let 

                                    
Matrika OÚ, L. Chaloupková

      Sportovní informace

     Tělocvičná jednota SOKOL Troubsko ČESKÁ 

OBEC SOKOLSKÁ

V  neděli 22. prosince se v  troubské sokolovně uskutečnil 
již čtvrtý vánoční večírek dětí, které navštěvují Veselé cvičení. 
Po  úvodní rozcvičce a  protažení čekaly na  děti čtyři soutěžní 
disciplíny – běh obratnosti, hod na cíl, skládání puzzle a malo-
vání vánočních symbolů. Na závěr setkání přišel Ježíšek a nadě-
loval. Nechyběla ochutnávka cukroví od maminek a  babiček. 
Večírek byl tím nejlepším zakončením cvičení v roce 2013. At-
mosféra byla úžasná, což je vidět z úsměvů dětí na fotografi ích. 

Stejně jako vloni si musím trošku postesknout nad malou 
účastí dětí, které chodí cvičit do naší sokolovny.

(BK)

AKTUÁLNÍ ROZPIS CVIČENÍ  

DEN ČAS CVIČENÍ CVIČITEL
Pondělí 20.00 – 21.00 Pilates ženy Končická

Úterý
17.00 – 18.00 Senioři Horáčková
18.00 – 19.00 Florbal Beneš

Středa 20.00 – 21.00 Kondiční cvičení 
ženy Končická

Pátek 20.00 – 22.00 Volejbal Svěráková

Sobota
9.00 - 10.30 Badminton Jelínková

10.30 - 12.00 Stolní tenis Hanák
18.00 – 20.00 Florbal Beneš

Neděle 17.00 - 18.00 Veselé cvičení
Děti od 4 let věku Končická

Dle pravidel ČOS jsou uvedená cvičení pořádána pro 
členy ČOS. Pokud máte zájem o cvičení, přihlaste se prosím 
u cvičitele.
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  CVIČENÍ PILATES

Před cvičením:

•  je vhodné přijít na cvičení s prázdnějším žaludkem než prá-
vě po  velkém jídle, protože pohybem svému zažívacímu 
traktu v této situaci zrovna nepomůžete. Menší svačinka je 
ale vhodná proto, aby Vás od cvičení neodvádělo kručení 
v prázdném žaludku nebo závratě díky nízké glykémii.

•  u  pití platí totéž. Naplněný močový měchýř opět působí 
jako rušivý element, stejně jako časté odbíhání na toaletu. 
Proto je  lepší zásadní doplnění pitného režimu odložit až 
po cvičení. V průběhu lekce je spíš než pití vhodnější pouze 
svlažení úst, když už by bylo v parnějším počasí potřeba. 

S sebou na cvičení:

•  základ cvičení tvoří cvičení na  podložce. Proto kvalitní 
podložka by měla tvořit jeden z  pilířů Vaší výbavy. Lze 
použít speciální pilates podložku, nebo pevnější a  vyšší 
karimatku.   Cílem je zajistit si komfort při cvičení a  tím 
maximalizovat Vaše soustředění na správné cvičení, kdy 
žádné tlačící kosti a jiné nepříjemnosti nebudou odvádět 
Vaši pozornost někam jinam. 

•  pro vlastní pohodlí je důležitý i správný výběr cvičebního 
oblečení. Je  lepší vyhnout se volnému až plandavému 
oděvu (i když jste třeba i více boubelatí, cvičíte přece pro 
sebe a ne pro módní časopis). Jako ideální se jeví leginy 
a  tílko. Dámám vřele doporučuji minimalizovat počet 
šňůrek a zapínání v oblasti páteře volbou spíše sportovní-
ho prádla.

•  cvičí se na boso, tím pádem odpadá starost se speciální 
obuví. Někomu by se mohly hodit pantofl e pro příchod 
na sál a pohodlné ponožky pro ty zimomřivější.
 (BK)

      Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v  této rubrice jsou 

uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s  nimiž 

redakční rada nemusí vždy souhlasit nebo si není 

schopna ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená. 

★ ★ ★

Poděkování

Když má člověk v  místě bydliště obchod, bere jej jako 
samozřejmost a ani si toho neváží. Myslím, že ostatní vesni-
ce by nám mohly závidět. Tím chci pochválit obchod paní 
Benešové. Má zboží, na které si člověk jen vzpomene. Když 
potřebuji nějaký dárek nebo sladkost, vždy u  ní dobře na-
koupím.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Benešové 
za ochotu, se kterou vždy poradí a se zákazníkem promluví. 
Ještě se nestalo, že by měla špatnou náladu, i když se třeba 
nemusí cítit dobře. Kéž by se tak pěkně chovali všichni, kteří 
stojí za pultem.

(Alena Klimková)

  Autocentrum K.E.I. radí…

  Proč mýt vůz pravidelně a jakým způsobem?

1. Proč mýt vůz pravidelně?

•  Automobilovému laku a karoserii vozu příliš dlouhé ob-
dobí bez mytí škodí (nejvíce škodí popílek ve větších měs-
tech, padající prach, mastná špína a ostatní poletující ne-
čistoty v ovzduší).

•  Nejde jen o pouhé umytí vozu, ale i o následné nanese-
ní ochranného vosku, který chrání lak před vnějšími vli-
vy (prach a špína natahují do sebe vodu, v zimě i se solí). 
V těžko přístupných místech na voze např. podběhy, pod 
plastovými lemy nebo ve spojích karosérie pak při znečiš-
tění, ve vlhku vzniká nežádoucí koroze. Takřka nezbytné 
je mýt vůz v zimních měsících, kdy na karoserii útočí kro-
mě soli či vody také štěrk či třeba inverzní spad.

•  Pokud je vůz čistý, prodlužuje se životnost karoserie vozu. 
•  Na zašlý lak, na zaprášený nebo znečištěný vůz není hezký 

pohled a ještě se o něj zašpiníte.
2. Jak často mýt vůz?

Ideálně byste měli vůz mýt několikrát do roka, z toho jed-
nou, hlavně po skončení zimního období, by měl být využit 
kvalitnější program, který by měl obsahovat navoskování ka-
roserie a umytí podvozku. 

3. Jakým způsobem?

Existují dva způsoby mytí: v  automyčkách a  ruční mytí. 
V obou případech se používají speciální mycí prostředky, kte-
ré vozidlo dokonale očistí a ochrání karoserii vozu. Ruční mytí 
je zpravidla šetrnější k laku, ale také fi nančně nákladnější. 

4. Výhody mytí v automyčkách

Pro snadnější mytí vozů v  automyčce doporučujeme, 
aby každý vůz před vlastním mytím (i  při ručním mytí) byl 
předmyt vysokotlakým přístrojem WAP. Proto je ideální mycí 
linka s obsluhou. Věnujte také pozornost vybírání samotné-
ho mycího programu. S  obsluhou se také můžete poradit 
o přípravcích pro ošetření vozidla či o dalších příplatkových 
programech. Existují i takové mycí linky, kde Vám nabídnou 
posezení s občerstvením.

Příště poradíme se zabezpečením vozu před krádežemi.

★ ★ ★

Zprávy z Katolického domu (KD)

Právě probíhá plesová sezona a mnozí ze čtenářů si jistě 
povšimli, že by sál KD potřeboval vymalovat, že strop není 
hezký, svítidla jsou zastaralá atd. Víme o  tom, rádi bychom 
sál vylepšili, ale pokud nám do střechy zatéká, nemůžeme 
s tím nic dělat. V loňském roce jsme byli nuceni opravit stře-
chu nad hostincem a kuchyní. Oprava zbývající části střechy, 
která je rovněž v havarijním stavu, si vyžádá vysokou fi nanční 
částku. V tomto roce opravíme tedy jen část střechy, pokud 
seženeme fi nanční prostředky.

Prvním krokem bylo vyklizení půdního prostoru, který 
byl zaplněn harampádím za několik desítek let. Na pátek 15. 
listopadu odpoledne jsem objednal kontejner 20m3 a pozval 
členy výboru na brigádu. Přišli jen dva starobní důchodci. Ta-
hali jsme těžké věci z půdy po úzkém schodišti a za několik 
hodin jsme asi z poloviny kontejner naplnili. S nejtěžšími věc-
mi nám pomohl syn pana Chaloupky. V sobotu nám pomohli 
mladí muži ze souboru Podskalák. Do oběda byl kontejner 
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vrchovatě naplněn, půda vymetena a schodiště čistě umyté. 
Za  obětavou práci děkuji panu Pavlu Chaloupkovi, pánům 
Vítězslavovi Volánkovi, Pavlu Bartoňkovi, Romanu Koutnému 
a Martinovi Křivánkovi. 

Stále přemýšlím o tom, proč je o práci ve spolku tak malý 
zájem. Nedalo mi to a oslovil jsem několik lidí, abych zjistil pří-
činy. Zhruba všem vadí název Katolický dům a to, že prý se tam 
scházejí jen věřící. Název Katolický dům byl zachován z úcty 
k  jeho stavitelům a zakladatelům spolku. Dává záruku toho, 
že KD bude sloužit všem občanům a že kulturní akce a zábava 
budou probíhat v mezích slušnosti. KD slouží k rozvoji evrop-
ských křesťanských, kulturních, mravních a sociálních hodnot 
ve společnosti, zajišťuje kulturní akce, plesy, divadla a koncer-
ty. Mohou se v něm pořádat prodejní akce, výstavy, školení, 
kurzy, semináře, sportovní akce apod. KD je na Moravě něko-
lik desítek, například v Blansku, Přerově, Ostravě, Frýdku-Míst-
ku, Kopřivnici aj. Ve spolku se mohou scházet všichni občané 
bez rozdílu. Členské příspěvky se nevybírají. Členové spolku 
se řídí stanovami spolku a seznámit se s nimi může každý, kdo 
o ně bude mít zájem. Příslušnost ke katolické víře se vyžaduje 
jen od členů výboru spolku. Dle stanov spolku nesmí spolek 
ani jeho majetek sloužit zájmům žádné politické strany. 

Rádi bychom ve spolku uvítali schopné, podnikavé a od-
vážné lidi. KD by se mohl stát chloubou obce. Chce to jen 
dobré nápady, odvahu a fi nanční prostředky. Vždyť v místě 
a  okolí působí řada fi rem, které by nám mohly poskytnout 
sponzorské dary a  pak využívat KD k  prezentaci svých pro-
duktů či k fi remním akcím.

Pavel Mífek, předseda spolku

★ ★ ★

Řemeslný jarmark

Říkala jsem si, že budu psát jen o samých pozitivních vě-
cech. A tak jsem se těšila na třetí Vánoční řemeslný jarmark. 
O tom, že máme moc šikovné spoluobčany – řemeslníky se 
už v Hlasateli psalo a také tentokrát nezklamali. Nabídka byla 
pestrá, ceny přijatelné, prodejci ochotní, dobrý punč i něco 
na zub, prostě samé nej až do doby, než měly vystoupit děti 
z Mateřské a Základní školy. 

Příjemná, pohodová nálada se změnila ve zmatek a pře-
křikování dětí a dospělých, kteří se hrnuli co nejblíže k pódiu. 
No, snad se to uklidní, až začnou děti vystupovat, říkala jsem 
si, a šla si sednout na balkón, abych lépe viděla. Na vystoupe-
ní dětí jsem se moc těšila, je to vždy dojemné, jak se ti malí 
človíčci snaží předvést to, co umí. Na  pódiu se rojili andílci 
a čertíci, ale v sále to nadále hučelo jako v úle. Paní ředitelku, 
která se snažila o slavnostní úvod, slyšelo snad jen pár lidí, co 
stáli přímo pod pódiem. Děti byly moc roztomilé, ale jejich 
hlásky neměly šanci přehlušit hučení v  sále. Škoda, dojem 
z pěkného odpoledne byl pokažen. 

Prosím, nešlo by to příště nějak ozvučit, nebo zařídit jinak, 
aby snaha dětí a paní ředitelky s u čitelským sborem nepřišla 
na zmar?!

Jarka Bartoňková

Novinky ve sportovním centru F4A

S  novým rokem přichází i  nová 
předsevzetí, každý rok jsou stejná, ale 
ne vždy se nám je daří plnit. Chceme 

hubnout a více sportovat. Někdy nám brání čas, jindy vůle, 
rodina nebo zaměstnání, ale ruku na srdce jsou to jen výmlu-
vy. Pryč s nimi. 

Nejtěžší je vždycky začít!
Stejně těžké je však vytrvat!

Letos můžete vše změnit, v  soboru 1. března pořádá 
sportovně relaxační centrum Fit4All den otevřených dveří. 
Centrum se nachází v blízkosti Campus Square, na ulici Chi-
ronova 8, dostupnost MHD zastávka Kamenný vrch (trolejbus 
26 a 3, autobus 50).

Sportovní centrum Fit4All se profi luje jako centrum pro 
celou rodinu. Na celkové ploše o  rozloze 10 000 m2 najde-
te špičkově vybavenou posilovnu, krásné prostorné sály pro 
skupinové lekce, indoor walking nebo funkční trénink a halu 
se čtyřmi badmintonovými kurty. 

Pro relaxaci jsou zde oddělené sauny, nechybí ani solári-
um, příjemná kavárna s  wi-fi  a  rodiče uvítají dětský koutek 
s možností hlídání a venkovní lanové centrum pro větší děti. 
V areálu je i možnost využít služeb profesionálních trenérů, 
výživové poradenství s celkovou tělesnou diagnostikou (mě-
ření složení těla) nebo širokou nabídku regeneračních služeb 
– fyzioterapeut, masáže. Navíc bezplatné parkování pro zá-
kazníky přímo u areálu.

V den otevřených dveří bude Fit4All nabízet služby sálo-
vých lekcí zdarma po celý den. Vyzkoušet může opravdu kaž-
dý, v nabídce lekcí jsou i kurzy pro seniory anebo kroužky pro 
děti. Udělejte si čas pro sebe a svoji rodinu.

Vedení F4A

       Zdravý životní styl 

Chvála sportu a pohybu

Zrovna, když jsem přemýšlela o tématu tohoto článku, tak 
se mně dostal do ruky velmi zajímavý článek, o který bych se 
s Vámi ráda podělila.

Meduňka 1/2014 
MUDr. R udolf Zemek – Chvála sportu a pohybu

Když se nepohybujeme …

Kdo se po léta pohybuje jen prostřednictvím dopravních 
prostředků a  výtahů, ten musí počítat s  řadou tzv. civilizač-
ních chorob – navíc v  poměrně mladém, tj. v  produktivním 
věku, tedy v  době, kdy je nutno vykonávat činnost vedoucí 
k výdělku. Pokud člověk zatěžuje své tělo výlučně jen v rám-
ci své výdělečné činnosti a  jinak se „nehne“, může se dočkat 
nemilého překvapení. Tělo absolutně nesportujícího člověka 
začne již ve čtyřiceti letech vykazovat,  když ne nemoci, tak 
potíže, které výdělečnou činnost ztěžují. To platí jak pro lidi 
pendlující mezi garáží a výtahem, tak pro dělníky na stavbě 
nebo pro nesportující číšníky, argumentující tím, že na place 
denně naběhají několik kilometrů. Platí to ovšem i pro zaryté 
zahrádkáře, kteří o víkendech dřepí nad záhonky, ale když si 
jdou k  lékařům pro štos receptů, říkají, že mají o  víkendech 
na zahrádce pohybu dost. 

To všechno není pohyb vedoucí ke zlepšení nebo zacho-
vání „minimálního“ zdraví nutného k udržení práceschopnosti 
až do důchodu a zdraví nutného k radosti ze života v penzi.

Jaké jsou důsledky životního stylu bez pohybu? Tomu, kdo 
nesportuje, v  první řadě slábnou všechny svaly, včetně sva-
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lu srdečního. Nepohyblivým lidem „nezakrní“ jen biceps, ale 
i srdce. To po létech bez sportovního zrychlení tepu nakonec 
zleniví tak, že se jeho majitel ještě před padesátkou zadýchá 
již v prvním patře. Ve svalech ani v srdci nesportujícího člově-
ka se netvoří, respektive nerozšiřují vlásečnice, jimiž se k tká-
ním dostává kyslík. 

Stávající cévy se u absolutních nesportovců „zanášejí“ cho-
lesterolem mnohem rychleji než u pohybujících se vrstevníků. 
Stoupá krevní tlak a mnohonásobně se zvyšuje riziko srdeční-
ho infarktu, a to – ještě před penzí.

Dalším zdravotním problémem zarytých nesportovců jsou 
klouby. Vzhledem k tomu, že se prakticky nikdy nedostanou 
až do krajní polohy a svaly kolem nich se vlastně nikdy na do-
raz neprokrví, vzniká to, čemu se souhrnně říká revmatismus. 
Klouby – a s nimi většinou záda – pořád nebo s přestávkami 
bolí. K  tomu jako důsledek nespálených kalorií přistupuje 
nadváha. Tuk obaluje vnitřní orgány a několik nadbytečných 
kilogramů tlačí na klouby, které o to víc bolí a odpor k pohybu 
ještě zvyšují. Vzniká tak typický civilizační bludný kruh vedou-
cí k nemocem, jako je ateroskleróza, vysoký krevní tlak, infarkt, 
mrtvice, dna, revma, apod. Kofein, nikotin a případné vedlejší 
účinky užívaných léků stav dodatečně zhoršují. 

Proč sportovat?

Základním vlivem sportovního pohybu je zvýšené prokr-
vení zatěžovaných svalových skupin. Při delším běhu, jízdě 
na kole, na běžkách či plavání se prokrví prakticky celé tělo. 
Tím je myšlen stav, kdy se rozšíří cévy, především ovšem vlá-
sečnice, které se bez přiměřené sportovní zátěže nejen nikdy 
za život nerozšíří, ale často ani nevytvoří. Při sportu se kyslík 
dostane i do těch tkání, kam u nepohyblivých lidí nikdy ne-
přijde. Srdce zrychlí tep a vlásečnice se rozšíří i v něm, případ-
ně se vlivem systematické rozumné sportovní zátěže vytvoří 
nové. A  to je principem preventivního protiinfarktového, 
potažmo protimrtvičného účinku sportu. Souběžně s tím se 
v zadýchaném těle spálí tuky a přebytečný cukr. Sport tak má 
mj. i  výrazný antidiabetický efekt stabilizující hladinu krev-
ního cukru. A tím, jak se člověk při tělesné zátěži potí, mívá 
i větší žízeň a hodně pije. Ledviny tak dostanou svoje a vy-
plaví z těla řadu škodlivin. Klouby se při sportu nejen prokr-
ví, ale dostanou se často do tzv. krajních poloh, do nichž se 
v běžném životě nedostanou ani náhodou. To brání vzniku 
artrózy. V poslední době se uvažuje i o protirakovinném (an-
tikancerogenním) účinku sportu. 

Závěrem tedy přeji, ať najdete pro sebe vhodnou pohy-
bovou aktivitu, začleníte ji do svého režimu tak, že se stane 
běžnou součástí Vašeho života.

(EŠ)

      Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 111: 
Nejkrásnější svátky v roce jsou svátky vánoční. Užijte si 

je se svými blízkými. To vám přeje redakce zpravodaje Troub-
ský hlasatel.

Vylosování byly a  cenu obdržely: Jana Ptáčková, Vlasta 
Skřípková a Helena Hloušková.

Přijde chlápek do kina a  říká pokladní: „Dva ……… 

(1. část tajenky)“. Slečna za  přepážkou: „……… 

(2. část tajenky)?“ „Ne, to je  ……… (3. část tajenky).“

Vyluštění tajenky z  tohoto zpravodaje zasílejte do 28. 2. 
na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz.

  (BK)

        Troubský hrnec

Bukovský ovocný koláč

Přísady na těsto: 1 hrnek hladké mouky, 1 hr-
nek polohrubé mouky, ½ hrnku cukru, ½ hrnku 
oleje, 2 vejce, 1 prášek do pečiva, 1/8 až ¼ l mléka.

Přísady na  žmolenku: 15 dkg hrubé mouky, ½ kostky 
Hery, 10 dkg cukru, 1 vanilkový cukr, 2 lžičky mleté skořice.

Postup: Vše zamíchejte a rozetřete na plech vyložený pe-
čícím papírem. Navrch položte jakékoliv ovoce (jablka, švest-
ky, ostružiny, sezónní ovoce) a posypte ho žmolenkou. Výbor-
ný je ještě posyp mandlovými lupínky. Pečeme cca 30 minut 
při 170 stupních.

Recept nám zaslala p. Červená ze Severních Čech

Buchta s dětskou přesnídávkou

Přísady: 2 vejce (žloutky zvlášť a z bílků sníh), 1 hrnek pís-
kového cukru, ½ hrnku oleje, 1 hrnek mléka, 2 hrnky polohru-
bé mouky, 1 vanilkový cukr, 1 kypřící prášek, 2 skleničky dět-
ské přesnídávky. Na polevu – 500g bílého jogurtu a granko.

Postup: Žloutky ušleháme s pískovým a vanilkovým cuk-
rem, pak postupně přidáváme olej, mléko, polohrubou mou-
ku s kypřícím práškem a nakonec přidáme ušlehaný sníh z bíl-
ků. Těsto nalijeme na vymazaný a hrubou moukou vysypaný 
plech a rozetřeme na něj dětské přesnídávky. Upečeme – při 
obvyklé teplotě 180 stupňů. Na horkou buchtu vylijeme a ro-
zetřeme bílý jogurt a posypeme grankem.

1
UBYTOVACÍ ZA ÍZENÍ NA LODÍCH

2
K LNA K ODKLÁDÁNÍ SUCHÉ TRÁVY

3
ZAKRSLÉ STROMY

4
KROKOVA DCERA

5
VÁRKA

6
P ÍB H (anglicky)

7
PÁDOVÁ OTÁZKA

8
K E OVITÉ BOLESTI

9
ZÁBAVNÍ PODNIK

10
OPAKY LÍC

11
JMÉNO CHRUŠ OVA

12
ZÁRMUTEK

13
 JMÉNO (9.8.)

14
PLUHEM ROKRÝVANÁ

15
PRAVOSLAVNÝ OBRAZ

16
KABÁT DO MRAZU

17
POVAHA

18
MO SKÝ SAVEC

19
RADAR

20
SLADKOVODNÍ RYBA
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Utopenci

Přísady: 2 kg špekáčků, 1 hlávka zelí, 30 dkg cukru, 10 dkg 
soli, 1 l vody, ½ l octa.

Postup: Nejprve uvaříme nálev – vodu, cukr, sůl a  ocet 
svaříme. Pozor – nálev je dobré ochutnat, jestli vám bude vy-
hovovat jeho chuť. Nálev necháme vychladnout. Mezitím si 
nakrouháme zelí. Do sklenice skládáme špekáčky, vrstvu zelí, 
opět špekáčky a vrstvu zelí. Postupně špekáčky a zelí proklá-
dáme. Nakonec vše zalijeme vychladlým nálevem.

Utopence necháme alespoň 2 týdny uležet, nejlépe se 
přesvědčíte ochutnáním.

Dobrou chuť. (HS)

      Jak se máte, sousede?

Máme tu zimu, byť v době příprav tohoto čísla Troubské-
ho hlasatele se spíše vypadá, že jaro převezme vládu ihned 
po podzimu. Sníh a pravý zimní mráz prostě není. Tedy na ho-
rách, přesněji na sjezdovkách, sníh je – ale jen uměle vytvo-
řený. Což má jednu výhodu. Když jedete po horách a hledáte 
sjezdovku, nemůžete ji přehlédnout. Představuje jediné bílé 
místo v panoramatech hor. 

A  tak pokud vám zima chybí, taková ta pravá ladovská 
zima, alespoň vás bude těšit příjemné setkání se sousedem 
z obce. Mně nechal nějaký dobrý soused milý vzkaz ve schrán-
ce, právě v době kdy jsem se vrátila z jarních hor. Zanechal mi 
tam užitečné babské rady, které jak doufám, chtěl nebo chtě-
la, abych vám je předala. Zde jsou:

� světle zelené pokojové květiny budete mít, pokud 
je budete zalévat odstátou vodou s rozdrcenými skořápkami. 
Skořápky necháte pár dní ve vodě odstát a pak zaléváme.

� dřevěné prkénko jako nové – namočte prkénko 
na noc do octové vody (poměr 1:3 – více vody). Ráno pak pr-
kénko osušte a lehce ho naolejujte.

� čistá mikrovlnka – do mikrovlnné trouby postavte 
mísu s vodou a zapněte mikrovlnku naplno. Ohřívejte, dokud 
se vnitřek důkladně nezapaří. Pak rozřízněte citrón na dvě po-
loviny a těmi troubu vytřete. Znovu zapněte, aby se vytvořila 
pára a pak už jen vytřete do sucha.

� boj proti potravinovým molům – po odstranění, vy-
hození zasažených potravin a omytí skříněk, položte do skří-
něk bobkový list, pomerančovou kůru nebo mýdlo. Ani jedna 
z  těchto věcí molům nevoní. Tyto suroviny tam můžete dát 
jako prevenci.

Doufám, že tyto osvědčené rady vyzkoušíte a proberete 
se sousedy. Moc si přeju, aby až toto číslo Hlasatele budete 
držet v rukách, byla krásná bílá zima.

 (HS)

     Inzerce

ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

NEHLEDEJTE
v tom žádnou vědu!

Najděte ve svém okolí červený kontejner, 

tam můžete odložit vysloužilé drobné 

elektrospotřebiče!

Hlídání dětí
Nabízím hlídání dětí 

s možností výuky angličtiny.

Místo hlídání dle domluvy, v době 
Po - Pá od 7.00 do 17.00 hod. 
v pozdějších hodinách a o víkendech 

po vzájemné domluvě.

Hodinová sazba 70,- Kč. 
 Hodinová sazba s Aj 100,- Kč

Tel.: 776 146 876
E-mail: 

tomanova-andrea@seznam.cz

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

zpravodaj.th@seznam.cz.
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www.fit4all.cz

Sportujte v novém roce Vy 
i Vaše děti jen 5 minut 
od Vašeho domu
Ve Sportovním centru fit4all, 
Chironova 8, Nový Lískovec 
Posilovna, sálové aktivity, 
tenis, badminton, dětská herna, 
cvičení pro seniory a mnohem více.

S VÝSTŘIŽKEM INZERÁTU 

ZÍSKÁTE 30% SLEVU 

NA SPORTOVNÍ SLUŽBY

Více informací na recepci fit4all Tel.: +420 511 187 766 nebo na emailu info@fit4all.cz

Krásné sportovní centrum s kavárnou se nachází 5minut od Campus Square, ulice Chironova 8
(dostupnost trolejbus 26 a 37, linka 50 – zastávka Kamenný vrch)

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.do sběrné nádoby.

Odevzdejte Odevzdejte nefunkční zářivku nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Nabízíme všem podnikatelům a jiným šikovným spoluobčanům Troubska v příštím čísle zpravodaje bez-

platnou inzerci.

Inzeráty zasílejte nejpozději do 15. března 2014 na adresu zpravodaj.th@seznam.cz.
Inzeráty mohou být ve formátech: .doc, .xls, .pdf nebo .jpg.


