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Usnesení č. VII./2

Vážení a milí spoluobčané,

diskusi k jednotlivým bodům členům ZO a přítomným občanům,

skončily vánoční svátky a já doufám, že jste si je užili v klidu a v pohodě v kruhu svých nejbližších. Tentokrát i vánoce
byly bez sněhu a počasí nám připomínalo spíše jaro.
Společně se znovu setkáváme na prahu nového roku 2015
a tak si všichni přejme, ať je alespoň v něčem lepší než ten
minulý.
Na první adventní neděli jsme tradičně společně rozsvítili
vánoční strom, potěšili se na vánočním jarmarku dětmi z naší
ZŠ a MŠ, které předvedly krásné vánoční pásmo. Nakoupili
jsme si drobné dárky nejen od našich zručných spoluobčanů, ale také od prodejců z blízkého okolí. Z jejich velké účasti
mám radost.

Usnesení č. VII./2
doplnění programu jednání o body 4a), 4b) a 4c)
4a) Dodatek č. 3 ke SoD poskytování komplexních služeb
v odpadovém hospodářství (van Gansenwinkel)
4b) SoD na veřejnou zakázku č. 6/2014 s názvem Zateplení
objektu ZŠ Troubsko
4c) Darovací smlouva na vodovodní řad v délce 18 m a splaškovou kanalizaci v délce 27 m (p. Madronová ul. U dráhy),
Usnesení č. VII./2
doplněný program jednání o body 4a, 4b, a 4c,

A co nás čeká v nejbližší době?
Začala plesová sezóna. Nabídka plesů je v letošním roce
opravdu široká.
Mezi nejdůležitější a očekávané akce patřil určitě zápis
dětí do 1. třídy naší základní školy. Čas ukáže, kolik malých
prvňáčků skutečně zasedne do školních lavic. Obec Troubsko
bude opět finančně přispívat našim novým malým prvňáčkům na školní potřeby.
Začátkem jara pokračujeme v již zavedené tradici, kterou
je velikonoční prodejní výstava. Koná se v neděli 29. března.

Usnesení č. VII./4
kupní smlouvu se zřízením věcného břemene na pozemky
p. č. 470/1, p. č. 470/2 a p. č. 1516/5 v celkové výši 15 500 Kč
a 500 Kč posudek a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy,
Usnesení č. VII./4a
dodatek č.3 ke SoD poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství a pověřuje starostku obce k podpisu
dodatku,

Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

Usnesení č. VII./4b
SoD s vítězným uchazečem na akci „Zateplení objektu ZŠ
v obci Troubsko“ a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy,

Obecní úřad informuje

Usnesení č. VII./4c
darovací smlouvu na převod vodovodního řadu a splaškové
kanalizace a pověřuje k podpisu starostku obce k podpisu
smlouvy,

USNESENÍ VII. zasedání Zastupitelstva obce Troubsko
ze dne 15. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Troubsko po projednání:

Usnesení č. VII./5
kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 233/5 za cenu
20 277 Kč a 500 Kč za znalecký posudek a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy,

URČUJE:
Usnesení č. VII./2
návrhovou komisi Markéta Vališová, Vladimír Ryba,

Usnesení č. VII./6
kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 780/2 p. Veselému
ve výši 6488 Kč a cenu za ZP 500 Kč, tímto pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy,

Usnesení č. VII./2
ověřovatele zápisu Oldřich Rejda a Ing. Petr Kamenický,
Usnesení č. VII./2
zapisovatelku Magdu Hrušákovou
SCHVALUJE:

Usnesení č. VII./7
rozpočtové opatření č. 5/2014,

Usnesení č. VII./2
hlasování zvednutím ruky,

Usnesení č. VII./8
rozpočtové opatření č. 6/2014,
1.

Usnesení č. VII./9
rozpočtové opatření č. 7/2014,

Pokud napadne sníh jednorázově, postupně jej odhrneme,
nebo odmeteme, posypeme naše místní komunikace i chodníky. Problém ale může nastat při vytrvalém sněžení, nebo
když se ke sněžení přidá vítr, který sníh nafouká na již odklizená místa. Při trvale silném mrazu pak nepomůže ani sůl.
Obracím se proto na vás všechny – občany naší obce, ale
i na podnikatelské subjekty se žádostí o pomoc (úklid sněhu
před domy a provozovnami vlastními silami) a o vaše porozumění. Odklidit sníh, nebo posypat kluzké plochy nestihneme
hned a naráz. Pokud nám při této práci pomůžete úklidem
sněhu nebo posypem u vaší nemovitosti, budeme rádi a naše
obec bude upravenější a bezpečnější.
Zároveň vás všechny prosím o pochopení, kdy v některých
místech, na místních komunikacích, si traktorista netroufne
projet se spuštěnou radlicí v obavě, aby při projetí nepoškodil zaparkovaná vozidla. Takové místo raději údržba objede
ve snaze předejít škodám na majetku a následně velkým nepříjemnostem. Po změně situace (po odjetí zaparkovaných
vozidel) pak lidé kroutí hlavami a ptají se, proč není sníh odklizen.
Děkuji vám všem za vstřícnost při řešení problému se sněhem.

Usnesení č. VII./10
Smlouvu o umístění a provedení části vodovodní sítě a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
s obcí Omice a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy,
Usnesení č. VII./12
finanční příspěvek pro TJ Sokol Troubsko na tombolu ve výši
3500 Kč,
Usnesení č. VII./13
zástupce obce do školské rady ve složení Markéta Vališová
a Pavel Chaloupka,
Usnesení č. VII./14
rozpočtové provizorium na rok 2015,
Usnesení č. VII./16
Smlouvu o právu provést stavbu p. č. 463/2, 1552/1 a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy,
Usnesení č. VII./17
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB (viz příloha č. 9)

Irena Kynclová, starostka
★★★

NESCHVALUJE:
Usnesení č. VII./11
vyvěšení záměru č. 9/2014,

Problematika zaběhnutých psů
Každému se může stát, že při svém nedělním výletě nebo
při jiné cestě dál od domova najde zatoulaného či ztraceného psa.
Od roku 2014, kdy vešel v platnost nový občanský zákoník,
již zvíře není věcí, ale „smysly nadaný“ živý tvor.
Podle § 1046 a 1050 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zajaté domácí zvíře stane zvířetem bez pána, jakmile
zvíře získá svobodu a jeho vlastník bez prodlení a soustavně
nestíhá nebo nehledá ve snaze je znovu zajmout. Takové zvíře se zvířetem bez pána nestane, pokud je označeno způsobem, ze kterého lze jeho vlastníka zjistit.
Za opuštěné se považuje domácí zvíře, pokud je z okolností zřejmý vlastníkův úmysl zbavit se zvířete nebo je vyhnat.
Podle § 3 písm. h) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které
není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby
nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení,
výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele.
Jde tedy o zvíře, které není bez pána, ale které svému chovateli jen dočasně utekl.
Zákon předpokládá, že všechno je něčí vlastnictví. Při nálezu zvířete má nálezce (v případě, že nechce nabýt vlastnictví) nejprve zjistit na území, kterého katastru se zvíře našlo
a následně oznámit tuto skutečnost obci, nelze-li z okolností
poznat, komu má být zvíře vráceno. To pochopitelně neznamená, že nemůžete sami zvířeti nějak pomoci, nebo alespoň
pomoci starostovi obce nějakým vhodným způsobem situaci
řešit. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem.
• v případě, že se od vyhlášení nálezu zvířete ujme nálezce, tzn., že o ně pečuje a opatruje, dokud se jich neujme
vlastník. Nálezce nabývá vlastnické právo, pokud se o ně
nikdo nepřihlásí u domácích zvířat do dvou měsíců a zvířat určeného v zájmovém chovu do čtyř měsíců ode dne
vyhlášení nálezu,

Usnesení č. VII./15
dodatek č. xx ke smlouvě o vkladu hospodaření – SVaK Ivančice
UKLÁDÁ RADĚ OBCE:
Usnesení č. VII./11
prošetření situace k prodeji pozemků dle záměru č. 9/2014,
Usnesení č. VII./15
vést jednání s obcemi Střelice a Popůvky o případném vystoupení ze DSO SVaK Ivančice
BERE NA VĚDOMÍ:
Usnesení č. VII./3
kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání – nebyly uloženy
žádné úkoly,
Usnesení č. VII./18
informativní zprávy
(OÚ)
★★★
Odklízení sněhu, údržba chodníků – prosba k občanům i podnikatelům
Je začátek roku 2015 a předpověď počasí naznačuje zatím
mírnou zimu.
Je ale pravděpodobné, že během zimy napadne sníh, bude
námraza a další komplikace, které prostě k zimě patří. Chci
vás požádat, a to nejen občany, ale také podnikatele o pomoc
a určitou toleranci pří údržbě naší obce v zimním období.
2.

• v případě, že nálezce odevzdá nalezené zvíře obci a svěříli obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek
pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat,
pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne
vyhlášení nálezu.
Nalezené zvíře je na náklady obce umístěno v útulku pro
opuštěná zvířata, kde čeká na původního či nového majitele. Pokud se najde původní majitel, hradí náklady na odchyt
a umístění v útulku sám.

Třídění kovů
Od 1. ledna 2015 vzniká obcím povinnost zajistit celoročně
místa pro oddělené soustřeďování kovů. Zastupitelstvo obce
na svém prosincovém zasedání schválilo, že třídění kovů
bude probíhat následujícím způsobem:
1) prostřednictvím sběrných nádob o objemu 1100 l,
které budou v obci trvale umístěny na dvou místech
a to v hnízdech u sokolovny a na Veselce na ulici
U rybníka. Vždy po naplnění bude nádoba odvezena
a vyměněna za prázdnou.
2) formou sběru většího kovového odpadu od občanů
dvakrát ročně. O termínu sběru budou občané včas
informování rozhlasem a na vývěskách.

Za jeden odchyt psa obec vynaloží nemalou částku ze svého rozpočtu - pro představu uvádím přehled odchytu nalezeného psa ze dne 7. 12. 2014:
odchyt psa
2 178 Kč
ošetření veterin. lékařem a ustájení
1 730 Kč
speciální hlídací práce – útulek
3 025 Kč
doprava
605 Kč
CELKEM
7 538 Kč

Co v nádobách třídíme nejčastěji?
•
•
•
•
•
•

Proto je na majitelích zajistit výběhy tak, aby zabránili případným útěkům zvířat z ohrady a předešli tak následným
vzniklým škodám.
M. Hrušáková
★★★

•

Nádoby na směsný komunální odpad pro občany
Obec Troubsko ve spolupráci se společností van Gansewinkel nabízí občanům zvýhodněný nákup nových nádob
na směsný komunální odpad. Více informací je uvedeno v letáčku.
(OÚ)

plechovky od nápojů;
zmačkatelná víčka od jogurtů, termixů, folie od
tavených sýrů a čokolád;
šroubovací uzávěry od nápojů, zavařovacích sklenic;
misky od buchet, paštik;
sprejové nádobky;
ešusy, příbory, hliníkové součástky od přístrojů apod.
(např. papiňáky, ešusy, vidličky, lžíce, nikoliv však nože)
žaluzie.

Co do nádob nepatří?
•

folie spojené s papírem a plastem (obaly od
žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od
kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů, mražených
krémů), celofán;

Vám nabízí možnost odkupu nové nádoby pro směsný komunální odpad:
Nádoba – 120l, provedení plast
nosnost - 60 kg

540,00 Kč bez DPH

Nádoba – 240l, provedení plast
nosnost- 80 kg

780,00 Kč bez DPH

Plastové nádoby:
vhodné pro sběr komunálního a průmyslového odpadu
odpovídají DIN EN 840-1
odolné UV záření, nízkým a vyšším atmosferickým teplotám
hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu
rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
materiál z něhož jsou vyrobeny je recyklovatelný, neobsahuje kadmium
nevhodné pro ukládání horkého popela

Nádoba - 110l, provedení pozink
nosnost - 44 kg

760,00 Kč bez DPH

Pozinkované nádoby:
vhodné pro sběr tuhého domovního odpadu u rodinných domků
jsou opatřeny ve spodní části gumovou obručí,
čímž je výrazně snížena hlučnost při manipulaci
závěsy pro vyklápění odpovídají normě DIN 6629
po dohodě lze popelnice osadit zamykáním víka (zámek není v ceně nádoby)
pozinkovaný plech 200 g/m2 Síla plechu - 0,8 mm
Objem (l) - 110

Kontakt pro objednání: Jana Úšelová – jana.uselova@vangansewinkel.cz, +420737214349

3.

•
•
•

hliníkové nože (je v nich železo);
obaly od jedů, znečištěné a zapáchající obaly;
obaly od nápojů (tetrapaky) - tyto patří do žlutých
kontejnerů na plasty

O Vánocích jsem si hrál na tabletu a dělal pokusy s magnetickou plastelínou a nosil jsem župan, který je šedý. Nosím
skoro všude hodinky a na jaře budu ovládat vrtulník, co jsem
dostal na Vánoce. Patrik Vodička

★★★

O vánocích jsem zažil, že jsem pracoval a strejda se pořezal
flexkou a přijela záchranná služba. David Šindelář

Interaktivní mapa umístění nádob
Vánoce- pohledem žáků 5. ročníku

Na webových stránkách obce je nově v sekci „Odpady“
zveřejněna interaktivní mapa umístění nádob na třídění
odpadu včetně termínu, kdy probíhá svoz nebo výsyp těchto
nádob.

Tyto prázdniny byly příjemné. Byla jsem u babičky a s babičkou na procházce s tetou a pejsky.
Den po Vánocích jsme byly u tety a sestřenice, pak u další
mojí babičky i s mým tatínkem. Tyhle Vánoce byly krásné. Ena
Černohorská

Mapa:
www.google.com/maps/d/edit?mid=zNnPBZMI6QW0.kP9ECwblxwoY

Vánoční prázdniny:
V sobotu jsme s rodinou navštívili vědecký park VIDA.
Tento park je zaměření na fyziku a je tam i kousek chemie.
Dozvíte se zde plno zajímavých věcí např., jak funguje lidské
srdce, můžete zde spatřit Pythágorovu větu, zkusit si zajezdit
na kole po laně, jak funguje motor od auta, tsunami, zkusíte
si potopit malý model ponorky a mnoho dalších zajímavých
věcí. Kateřina Pospíšilová

Obec Troubsko děkuje všem občanům, kterým není lhostejné množství směsného komunálního odpadu a odpad třídí!
(OÚ)

Zprávy ze Základní a mateřské školy
Milí čtenáři,
Vánoce jsou již jen milou vzpomínkou
a ve škole se pilně učí. Blíží se pololetní vysvědčení a děti se snaží ze všech sil napravit to, co se
v minulých měsících nepovedlo.
Nabízíme malé ohlédnutí za Vánocemi a přidáváme přání
všem občanům v té podobě, jak ho naše děti zapsaly.

Vánoční jarmark:
Dne 30.11. se uskutečnil v Katolickém domě v Troubsku
vánoční jarmark. Mateřská škola a základní škola si přichystala vystoupení. Zpívali vánoční koledy, tancovali a hráli divadlo. Když vystoupení skončilo, začal jarmark. Některé děti

Přání pro čtenáře - 2. ročník
Milí Troubšťané,
ráda bych vám popřála do nového roku 2015 hodně lásky,
dospělým lidem hodně penízků, malým školáčkům, ať si najdou kamarády. To vám přeje Hana Zůbková
Občané obce Troubsko,
chci vám popřát do nového roku 2015. Přeju vám štěstí,
zdraví a lásku. Přeje vám Jindra Vala
Milí lidé,
přeju vám do nového roku hodně zdraví, ať se vám hodně
daří, ať máte hodně peněz, ať každý se sebou kamarádí…a
hlavně hodně štěstí. Natálka Nohálová

Vláďa Panaščuk, Daneček Petřík - Eskymák

Milí spoluobčané,
já vám přeju hodně štěstí a lásky, a ať hodně vyděláváte.
Přeje Míša Čermák
Milí občané Troubska,
přeju vám hodně lásky a hodně štěstí. Ať se vám daří, ať
máte zdraví, ať máte radost a jste milí. Dominik Paszkowski
Vánoce- vybráno z prací žáků 4. ročníku:
O Vánocích jsme se koukali na pohádky. Večer jsme si dali
štědrovečerní večeři. Potom jsme šli nahoru do mého pokoje.
Tam jsme počkali, než Ježíšek zazvoní. Když Ježíšek zazvonil,
šli jsme dolů. Byly tam dárky. Potom jsme dárky rozbalili. Až
jsme si rozbalili dárky, potom jsme si sedli na sedačku a koukali jsme se na filmy. Terezka Pavlíková

Sandra Pištová, Kamilka Čundová - PF
4.

Skupina Poutníci

Jarda Hovězák - Tři králové

části koncertu vánoční písně a koledy. Nejznámější „Panenku“ si zazpíval celý sál.
Po skončení příjemného poutnického koncertu pokračoval country bál se skupinou Jantar. Tam už však byli jen přespolní.
Děkujeme panu hostinskému, že nám kromě gastronomických pochoutek připravuje také kulturní zážitky.
J. Bartoňková
Začala plesová sezóna (10. ledna)
Jako první se letos chopili uspořádání společenského plesu Podskaláci. V sobotu 10. ledna se v Katolickém domě tancovalo za doprovodu kapely Tremolo. Pořadatelé mohou být
spokojeni, ples se opravdu vydařil. Tentokrát nepřišla žádná
pohroma v podobě ucpaných toalet. Jen dvakrát nás poškádlil silný vítr, který způsobil krátkodobý výpadek elektřiny. Naštěstí se neztratila tombola, jako ve Formanově filmu „Hoří,
má panenko“! A ta byla opravdu bohatá, žádný jelen v říji.
Ani se nekonala volba Miss plesu, jako ve zmíněném snímku.
Zato se konala soutěž, nevím, jak ji nazvali pořadatelé, podle
mne „O nejrychlejšího zajíčka v pojídání mrkve“. Vlastně ani
netuším, kdo vyhrál, ale na tom nesejde, hlavně, že byla dobrá nálada a nikdo ze soutěžících si nevylomil zub.
Potěšitelný je také velký zájem mladých o tyto akce. Pěkně
společensky ustrojení, vystupování na úrovni. My, co už toho
více pamatujeme, jsme byli v menšině. A to ještě někteří mladí Podskaláci dali přednost Mysliveckému plesu ve Střelicích
a do Troubska dorazili až po půlnoci.
Skoro na závěr se sice někteří jedinci, posilnění alkoholem
a do té doby zalezlí v šenku, trochu více rozparádili, ale pořadatelé, spolu s kapelou, je zvládli uklidnit.
První letošní ples dopadl na výbornou. Doufejme, že to tak
bude pokračovat až do „Ostatků“.

Adélka Vávrová - Tři králové
ze ZŠ prodávaly výrobky na účet školy. Všechny výtvory, co
se na jarmarku prodávaly, byly vyráběné samotnými dětmi
a paními učitelkami. Všem se to moc líbilo. Eva Jelínková
Věřím, že jste do nového roku 2015 vykročili zvesela a plni
elánu. Přeji vám, za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko,
aby vám optimismus a štěstí, podpořené pevným zdravím,
vydrželo. A to nejen v letošním roce.
Mgr. Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Co se v obci událo
Country vánoce s POUTNÍKY (12. prosince)
Díky panu hostinskému Miloslavu Dočekalovi jsme se
v pátek 12. prosince vánočně naladili. Postaral se nám o pěkný kulturní zážitek s legendární country skupinou Poutníci.
Mimochodem v letošním roce oslaví skupina 45 - první koncert se konal 4. 12. 1970 v Country klubu v Maloměřicích. Od
doby svého vzniku se ve skupině vystřídalo mnoho hudebníků a zpěváků. Mimo jiné i Robert Křesťan, který později založil
country kapelu „Druhá tráva“, která také vystupovala na prknech Katolického domu (duben 2012).
Ale vraťme se na vánočně vyzdobený „Kaťák“, kde nám
Poutníci v současném složení - Jan Máca, Jakub Bílý, Jiří Pala
a Peter Mečiar zahráli známé hity i nové skladby a v druhé

J. Bartoňková
Zápis do ZŠ Troubsko (22. ledna)
Ve čtvrtek 22. ledna proběhl v naší základní škole zápis
dětí do 1. ročníku. Začátek zápisu byl inzerován ve 14 hodin
a plánovaný konec byl určen v 17.30 hodin. Už kolem půl druhé přišli první zájemci a od dvou hodin ruch neustal. Několikrát se vytvořila i fronta. Poslední rodiče s dětmi pak odcházeli před 18 hodinou.
5.

Tentokrát jsme budoucí prvňáčky pozvali na cestu po Safari. Hned u vchodu děti dostaly papírovou mašinku se svým
jménem. Dále již děti a rodiče pokračovali po tygřích stopách
na podlaze. V přízemí bylo první stanoviště u opičí dráhy. Pan
učitel zde prověřil ohebnost a fyzickou zdatnost dětí, jejich
prostorovou představivost, orientaci v prostoru a logické
uvažování. Za splněný úkol dostaly děti na památku obrázek
opičky a malinkou opičku do okénka u mašinky. V 1. patře budovy na děti a rodiče čekala ještě 3 stanoviště. U papoušků
děti přivítali 2 živí ptáčci v kleci. Úkolem zde bylo převyprávět
pohádku podle zpřeházených obrázků. U slona a tygra děti
počítaly, kreslily postavu krotitele a klec pro tygra. Někteří
již četli písmenka, jiní recitovali básničku nebo zpívali. Úkolů bylo hodně a všechny děti dostaly možnost být úspěšné.
A nutno říci, že ji využily. Okénka mašinek byla plná zvířátek.
Při loučení a závěrečném zhodnocení průběhu zápisu děti
dostaly drobné dárečky z keramiky, které si pro ně připravily
v keramické dílně děti ze školní družiny. Mnozí rodiče vyjadřovali své překvapení nad zmodernizovaným vybavením tříd
či rozmanitostí dětských prací na stěnách i vtipnost školáků,
kteří v převlečení za zvířátka budoucí prvňáčky doprovázeli. Díky přátelské až rodinné atmosféře při zápisu, odcházely
s úsměvem a radostí i ty děti, které do školy vstupovaly s jistými obavami.
O tom, že naše škola postupně získává nazpět své dobré
jméno, bezesporu svědčí narůstající počet žáků ve škole. Ten
se za poslední dva roky zdvojnásobil. Tolik dětí, kolik jsme
letos zapsali, jsem ve školním archivu nedohledala za posledních deset let ani jednou. Pozitivní je i to, že k nám každý
rok přicházejí i děti, které neprošly naší mateřskou školou,
a jejich rodiče se o pozitivních změnách na naší škole dozvěděli od spokojených rodičů našich žáků. Věříme, že doba kdy
mateřská škola praskal ve švech, a k zápisu přišlo 9 dětí, je
již pryč. Doslovně jako první vlaštovky k nám po mnohaleté
pauze nastupují děti z okolních obcí jako Popůvky a Omice.
Zásluhu na tom má na straně jedné finanční podpora obce,
díky které máme na naší škole vybavení srovnatelné s velkými moderními městskými školami, na straně druhé bezesporu zaměstnanci školy. Právě oni totiž umožňují plně využít devizu naší školy, kterou je nižší počet žáků ve třídách.
Je to odborný přístup k žákům se specifickými vzdělávacími
potřebami, nadstandartní aktivity pro všechny děti, možnost
individuálního rozvoje nadaných žáků a okamžité potlačení
náznaků šikany. Citlivý, vstřícný a přiměřeně náročný přístup
pedagogických pracovníků s přihlédnutím ke specifikům
osobnosti každého žáka umožňuje vychovávat sebevědomé
a vzdělané žáky, kteří se bez problémů začlení do jakéhokoliv
kolektivu při přechodu na druhý stupeň. Každý rok také od
nás odchází několik žáků 5. ročníku na víceletá gymnázia, kde
velmi dobře prospívají.

vydává na nebezpečnou cestu do Londýna, aby v poslední
hodince stála po boku své nejlepší přítelkyni, která má být
na příkaz samotného krále upálena, netuší, že se sama ocitne
přímo na šachovnici mocných a v ohrožení života. Musí nalézt tajemnou korunu, aby zachránila svého otce a zastavila
králův teror.
Brown, Laurie Krasny - Když Dinosaurům někdo umře
Nikdo nejsme na světě napořád a každý se několikrát v životě setkáme s tím, že nám zemře někdo milý a hodně blízký.
Ztratí se nám člověk, jehož život byl s naším hodně propleten, a teď nám moc chybí a neumíme to pochopit. Děti jsou
na tom úplně stejně: také ony se musejí vyrovnávat s naší
konečností. Mají spousty otázek, plno starostí, krásných nápadů, umějí si opatrovat vzpomínku. Potřebují, abychom
jim na otázky odpověděli, starosti nesli s nimi, nápady jim
pomohli uskutečnit a vzpomínky uchovat. Potřebují si o tom
všem povídat a my velcí to často neumíme. Bojíme se, jsme
příliš smutní nebo prostě nevíme, odkud začít.
Knížka, která dětem přibližuje těžké téma smrti, a přitom
je půvabná a srozumitelná. Pro všechny, kdo to myslí s výchovou vážně. Tato knížka nám může pomoci doma, ve školce,
ve škole na prvním stupni.
Green, John - Hledání Aljašky
Románový debut dnes už známého Johna Greena je strhujícím vyprávěním o dospívání a hledání sama sebe. Šestnáctiletý Miles, posedlý sbíráním posledních slov významných
osobností a touhou hledat velké Možná, je spíše outsiderem
mezi svými vrstevníky. Jeho život získá zcela novou podobu,
když přejde na internátní školu Culver Creek. Zde se rychle
spřátelí se svérázným spolubydlícím a okouzlující, naprosto
nepředvídatelnou Aljaškou Youngovou. Okamžitě je vtažen
do světa, kde se porušují školní pravidla, pořádají různé večírky i provokace. Miles ožívá v dennodenním kontaktu s novými kamarády a stále víc miluje fascinující Aljašku. A tak vývoj
směřuje k okamžiku, kdy se všechno nečekaně navždy změní... Živý, naléhavý a nekonečně dojemný příběh. Americkou
knihovnickou asociací byl zařazen mezi deset nejlepších knih
pro dospívající.
Vondruška, Vlastimil - Ještě že nejsem kat
Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v renesanční Praze. Román vznikl na podkladě autorovy stejnojmenné divadelní hry. Nabízí plno zvratů, napětí, ale i zábavných situací a nečekané rozuzlení. Hlavními hrdiny nejsou
detektivové, známí z jiných Vondruškových románů, ale
zdánlivě nesourodá trojice hrdinů – staroměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie.
a další knihy:
• Green, John - Papírová města
• Lindgren, Astrid - Madynka zachránkyně
• Lindo, Elvira - Manolito Brejloun
• Žáček, Jiří - Chytré pohádky pro malé rozumbrady

Mgr. Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Nové knihy v naší knihovně
Bilyeau, Nancy – Koruna
Píše se rok 1537 a v Anglii vládne Jindřich VIII.
Joanna Staffordová pochází ze starobylé šlechtické rodiny, ale rozhodla se vstoupit do kláštera,
aby unikla intrikám a nástrahám královského dvora. Když se

Upozornění knihovníka
V poslední době se začal objevovat problém s pozdním
vrácením knih. Chtěl bych upozornit čtenáře, že výpůjční
doba je 1 měsíc. Vzhledem k faktu, že knihovna je otevře6.

ná pouze 1 den v týdnu, chápu, že se někdo s vrácením knih
o týden nebo dva zpozdí. Bohužel se však začali objevovat
případy, kdy se knihy vrací až po 6 měsících nebo dokonce
i po delší době. Chci Vás, čtenáře požádat o respektování
doby výpůjčky, neboť na některé knihy čekají další čtenáři.
Prozatím nebylo potřeba řešit tuto situaci rozesíláním upomínek, popřípadě pokutami za pozdní vracení. Proto bych
chtěl apelovat na čtenáře, aby knihy řádně vraceli, nebo mi
případně o výpůjčce dali vědět na e-mail knihovny (knihovna.troubsko@email.cz).

Na koncert nebude zajištěn prodej vstupenek, počet diváků je omezen kapacitou kostela. Termín bude ještě upřesněn.
Kdo jsou moravští učitelé?

Pěvecké sdružení moravských učitelů (dále jen PSMU) založil Ferdinand Vach, významný pedagog a skladatel. Podařilo
se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia
sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit
se od moravského provincionalismu a doznívající vlastenecké
nostalgie. Položil tak základy moderní sborové interpretaci,
opřené o suverénní technickou dokonalost a umocněné stylovou vytříbeností a hlubokým procítěním ideového obsahu,
s nutností zcela nové koncepce umělecké práce - progresivní
dramaturgie, vyspělá hlasová kultura, absolutní intonace,
zpěv zpaměti. PSMU přispělo k obohacení národní kultury
i tím, že podnítilo založení nových pěveckých sborů, ale také
vznik četných a osobitých sborových děl.

R. Sedláček, knihovník

Plánované akce
Tradiční troubský masopust (14. února a 17. února)
K.A.T. Kaťák Troubsko s podporou Podskaláku a obce
Troubsko pořádá tradiční troubský masopust. V sobotu 14.
února od 9 hodin proběhne masopustní průvod masek
a v úterý 17. února od 20 hodin jste srdečně zváni do sálu
Katolického domu na maškarní ostatkovou zábavu s pochováním basy. Další informace k oběma akcím budou zveřejněny na vývěskách a na webových stránkách obce.
V. Volánek

Právě z Kroměříže zazářila v roce 1903 hvězda, dosavadní
stálice mezi ostatními mužskými pěveckými sbory. Díky stylové a obsahové vytříbenosti a vyspělé hlasové kultuře pronikalo PSMU od roku 1905 i do ciziny, kde působilo jako objev a doznávalo triumfálních úspěchů. Vachovo průkopnické dílo dále
rozvinul Prof. Jan Šoupal, pod jeho vedením dosáhlo sdružení
suverénních vítězství v náročných světových sborových soutěžích. V roce 1964 převzal funkci dirigenta skladatel a hudební
teoretik Prof. Antonín Tučapský, který vnesl do činnosti sboru
řadu nových progresivních prvků. Po krátkém působení dirigenta Oldřicha Halmy, známého zejména úpravami lidových
písní, stanul roku 1975 v čele PSMU Prof. Lubomír Mátl, který
vede sbor k novým interpretačním metám dodnes.

Divadelní představení Noc na Karlštejně (15. března)
Divadelní soubor z Budišova odehraje v Katolickém domě
v Troubsku úspěšný muzikál
NOC NA KARLŠTEJNĚ, který vznikl z původní veselohry
Jaroslava Vrchlického, podle které byl později natočen i slavný film. Romantická úsměvná historka ze života otce vlasti
doprovázená dnes již zlidovělými písněmi s melodiemi Karla
Svobody.
Představení se uskuteční v neděli 15. března od 16 hodin
v sále Katolického domu. Vstupenky budou v předprodeji.
Srdečně zvou a krásný zážitek přejí pořadatelé
- zahrádkáři Troubsko

PSMU je výjimečným tělesem také po stránce organizační.
Na rozdíl od jiných sborů nemá a nikdy nemělo vlastní zázemí.
Zatímco jiná pěvecká tělesa se scházejí v místě bydliště, a to
až několikrát týdně, v PSMU to možné není. Členové pocházejí z míst roztroušených po celé Moravě, od Českého Těšína až
po Břeclav. Původním povoláním jsou většinou učitelé, ale častěji k nám přicházejí členové i jiných profesí. Sjíždí se většinou
jednou za tři týdny o víkendech do místa prvního koncertu, absolvují zkoušky, koncert a druhý den přejíždí do místa druhého
koncertu. Na takových zkouškách se programový repertoár již
jen sezpívá podle uměleckých záměrů sbormistra. Hlavní část
studia se však odbývá na pravidelných čtyřdenních soustředěních na začátku prázdnin nebo operativně na jednodenních
soustředěních většinou v Lipníku nad Bečvou.

Velikonoční výstava (29. března)
V neděli 29. března se uskuteční v sále Katolického domu
prodejní výstava s tématikou jara a Velikonoc. Bude možné
si prohlédnout jarní výzdobu a nakoupit si různý velikonoční
a jarní sortiment. Tato prodejní výstava se bude konat od 10
do 16 hodin. Všechny vás srdečně zveme.

PSMU nastudovalo přes 700 skladeb našich i zahraničních
autorů. Vzhledem k tradicím je repertoár PSMU spjat zejména s dílem Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Stranou však
nezůstávají ani sbory jiných českých skladatelů - Pavla Křížkovského, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera, Emila Axmana, Vítězslava Nováka, Václava
Kálika, Eugena Suchoně, Petra Ebena i Antonína Tučapského.
Zahraniční sborová tvorba je zastoupena díly skladatelů od
renesance až po současnost (Jacobus Gallus-Handl, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomas Luis de Victoria, Orlando di
Laso, Johannes Brahms, Igor Stravinský, Carl Orff, Quido Pipolo a mnoho dalších).
informace o PSMU převzaty z webu: www.psmu.cz
(OÚ)

Nabízíme volné prodejní místa pro prodejce s vhodným zbožím na tuto akci. V případě zájmu o prodej, kontaktujte Obecní
úřad Troubsko – osobně nebo na tel. čísle 547227054, a to nejpozději do 25. 3.
(HS)
Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů (březen)
Obec Troubsko Vás srdečně zve na koncert PSMU - Pěveckého sdružení moravských učitelů, který se bude konat
v březnu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Troubsku.
7.

Naši jubilanti

Naše první mužstvo hraje III. třídu a v polovině soutěže jim
patří slušná 3. příčka. I když bychom rádi postoupili do vyšší
soutěže, tak se ztráta dvanácti bodů na 1. místo jeví jako nedostižná. Trenéry jsou Zdeněk Škrabal a Květoslav Carda.
Béčko hraje IV. třídu a zatím zůstává za očekáváním. Nejvyšší počet obdržených branek ze všech účastníků hovoří za vše,
prostě 10. příčka je zklamáním. Trénují společně s áčkem.
Dorostenci hrají okresní přebor pod vedením Romana Štrofa. Především jeho zásluhou si vytvořili dobrou partu. V konkurenci čtrnácti družstev si po několika letech strádání vedou
nad očekávání dobře a prozatím jsou na průběžném 5. místě.
Starší přípravku trénuje Miroslav Soldán a mladší přípravku
Marek Mahn. Nad nimi dozoruje Eva Staňková, která pro děti
zařizuje vše potřebné. V těchto kategoriích nejsou výsledky až
tak důležité. Nejvíce nás těší velký počet troubských dětí, „poletujících“ po hřišti trénink co trénink. Musíme ovšem zajistit
také jejich bezpečí a tím je pořízení bezpečnostních hliníkových branek. Jejich cena je však nyní nad naše finanční možnosti, ale je to náš prvotní úkol. Případnému mecenáši patří
předem poděkování.
Novinkou Fotbalové asociace České republiky je od 1. 7.
2015 fotbalová (r)evoluce, kdy veškeré činnosti (registrace,
hostování, přestupy, zápisy o utkání, hlášení výsledků…) bude
probíhat elektronicky.
Po dlouhé době náš fotbalový oddíl uspořádal v Katolickém domě v Troubsku dne 26. prosince Štěpánskou zábavu.
Chtěli bychom ji pořádat každý rok. Díky našemu předsedovi
Romanovi Holičkovi se podařilo na vylosování tomboly přivést
známou osobnost z fotbalového prostředí. Losování se ujal
Petr Švancara – bývalý prvoligový hráč Zbrojovky Brno, Slavie
Praha či Slovanu Bratislava. Poděkování patří obci Troubsko
a všem sponzorům, kteří přispěli na pořádání zábavy. Snad se
vám, co jste ji navštívili, líbila a pobavili jste se.
Jiří Kroupa, sekretář oddílu

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci únoru a březnu těmto spoluobčanům:
pan Jaroslav Mikulášek, ul. Vyšehrad .........................
paní Jindřiška Pazourková, ul. U rybníka ..................
paní Jana Široká, ul. Sadová ..........................................
pan Václav Vyzibla, ul. Pod vinohrady .......................
paní Marta Bednářová, ul. Pod vinohrady.................
paní Libuše Rejdová, ul. Pod vinohrady ....................
pan Josef Křivánek, ul. Veselka .....................................
pan Otto Prokop, ul. Vyšehrad ......................................
paní Anna Hernjoklová, ul. Lišky .................................
paní Irena Haiserová, ul. Zahradní ..............................
paní Elena Kamenická, ul. U dráhy ..............................
pan Vladimír Bedřech, ul. U rybníka ...........................
pan Josef Zavadil, ul. Nár. Odboje ...............................
paní Jindřiška Bartoňková, ul. Nár. Odboje ..............
paní Věra Tkáčová, ul. Nár. Odboje .............................
pan Karel Váňa, ul. Nová .................................................
pan Ing. Vítězslav Žák, ul. Ostopovická .....................
paní Jana Pelikánová, ul. Nár. Odboje ........................
pan František Dujka, ul. Vyšehrad ...............................
paní Marie Vágnerová, ul. U dráhy ..............................
pan Ing. Josef Hofman, ul. Hodakova ........................
pan Milan Pacner, ul. Zahradní .....................................
paní Vlasta Mahnová, ul. Jihlavská ..............................
pan Vladimír Schütz, ul. Jarní ........................................
paní Marie Chylíková, ul. U rybníka ............................
paní Josefa Růžičková, ul. Pod vinohrady ................
paní Růžena Tůmová, ul. Veselka .................................
paní Olga Hamříková, ul. Nár. Odboje .......................
paní Olga Váchová, ul. U dráhy ....................................
paní Zdenka Pazourková, ul. Nár. Odboje ................
pan František Novotný, ul. U rybníka .........................
paní Ludmila Kuklová, ul. Vyšehrad ............................
paní Marie Tesařová, ul. Nár. Odboje ..........................

70 let
71 let
71 let
71 let
71 let
71 let
71 let
72 let
73 let
73 let
73 let
73 let
73 let
74 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
76 let
76 let
77 let
81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
83 let
86 let
87 let
89 let
92 let
96 let

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.

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Matrika OÚ, L. Chaloupková
Kdy přejí zastupitelé obce oslavencům?

★★★

Přát chodí oslavencům paní Helena Benešová, Helena
Sedláčková a Jarmila Kadlecová. Pokud není s oslavencem
domluven přesný termín návštěvy, přejeme oslavencům 1 – 2
dny před datem narozenin nebo 1 – 2 dny po datu narozenin,
nebo v den narozenin. Termín je určen dle možností volného času p. Benešové, p. Sedláčkové a p. Kadlecové. Pokud by
některý z oslavenců chtěl domluvit přesný termín návštěvy,
kontaktujte prosím p. Chaloupkovou na matrice OÚ – osobně
nebo volejte na tel. číslo 547 227 054.
(HS)

Tříkrálová sbírka 2015
Milí spoluobčané, když jsem loňského roku končil svou informaci o Tříkrálové sbírce zvoláním „Ať žije Tříkrálová sbírka
2015!“ zdálo se, že je to ještě daleko, celý rok. Ale kolo času
se rychle otočilo a v sobotu 3. a neděli 4. ledna se opět vydali
koledníci, aby u Vašich dveří zazpívali svou koledu a nabídli
vám možnost přispět do Tříkrálové sbírky, pořádané Oblastní
charitou Rajhrad. A tak jsme v sobotu s houfem dětí vyrazili
po Troubsku a v neděli na Veselku.
Celkem bylo koledníků 38, jmenovitě Saša a Max Svěrákovi, Martin Vlach, Verča Rejtarová, Jana Prokopová, Janča a Petr
Solaříkovi, Ena Černohorská, Kristýna a Klaudie Adamovi, Tobiáš a Rozitka Turkovi, Adam Brumovský, Marian Jílek, Eda Valeš,
Adélka a Martínek Královi, Valentýnka a Tobiáš Krulovi, Dušan
Jedlička, Markéta a Klára Řezáčovi a Adélka Kadlecová. Z dospělých, kteří neváhali a obětovali své volno, je třeba poděkovat

Sportovní informace
Zprávy z fotbalového oddílu Tělovýchovné jednoty
Sokol Troubsko
Do ročníku 2014 – 2015 má náš fotbalový oddíl přihlášeno
pět družstev. Áčko, béčko, dorost a dvě přípravky.
8.

paním, slečnám a pánům: Evě Solaříkové, Marcele Pilmajerové,
Petru Svobodovi, Martinu Křivánkovi, Tereze Novotné, Katce
Hájkové, Pavlu Krulovi, Lucii Králové, Jarmile Kadlecové, Vendule Jedličkové, Haně Prokopové a v neposlední řadě panu Milanu
Svěrákovi, který bez velkého rozmýšlení zaplnil místo jako náhradník a ušetřil tak bolavé nožky koledníků. Logistickou stránkou se zabývali manželé Blažíkovi a azyl pro konzumaci občerstvení poskytla Daniela Brumovská, jejíž polévky po procházce
chladným a čerstvým povětřím navracely teplo a energii do prochladlých údů. Jestliže loňský rok zaznamenal rekordní výtěžek
sbírky v naší obci, letos byl opět vyšší. Přispěli jste pro dobrou
věc celkovou částkou 45 640 Kč. Trošku nás mrzelo, že jsme se
s některými potenciálními dárci minuli – buď neslyšeli zvonek,
nebo nebyli doma – a chodili pak sami za námi, s žádostí o možnost daru. A tak musíme příští rok vymyslet, jak vás informovat
včas a případně, když už se mineme, aby kdokoliv mohl přispět
později. Příští rok to jistě bude lepší. Děkujeme všem!
Přemysl Blažík

vlivem snižující se teploty klesá, a pokud není v dobré kondici, může se stát, že ráno přijdete k autu a jednoduše nenastartujete. Doporučujeme před zimní sezónou zkontrolovat
baterii zátěžovým testem a případně ji řádně dobít.
Dále by se nemělo zapomenout na veškeré provozní kapaliny. Základní je kontrola chladicí kapaliny – za pomoci hustoměru, který ukáže, jakému mrazu odolá. V případě potřeby je třeba
dolít chladicí médium, aby směs nemrzla minimálně do třicetistupňových mrazů. Vhodné je zkontrolovat a případně dolít
olej a brzdovou kapalinu, případně kapalinu posilovače řízení.
Důležitá je nejen příprava vozidla, ale také jeho správná
zimní výbava jako je rozmrazovač zámků a skel, smetáček
na ometání sněhu, škrabka na skla, pracovní rukavice, startovací kabely, sněhové řetězy či přenosná svítilna. A v komplikovaném zimním provozu dvojnásob platí, že neuškodí přemýšlet: vždyť k čemu je řidiči kupříkladu rozmrazovač zámků,
nedobytně zamčený v zamrzlém autě?

★★★

★★★

Příště se dozvíte, jak si vybrat letní pneumatiky.

Zprávy z Katolického domu (KD)

Věděli jste, že?

Na plesovou sezonu jsme připravili společenský sál tak,
aby se v něm hosté dobře cítili. Nakoupili jsme nové ubrusy,
umyli okna a vyprali záclony. Děkuji panu Chaloupkovi za vylíčení podhledu galerie a jeho synovi za odborné zapojení
nových svítidel.
V tomto roce plánujeme dokončení rekonstrukce střechy
nad galerií. Potom veškeré síly zaměříme na opravu jeviště
a sálu. Plánujeme ještě další akce, jako výměnu 3 oken na čele
budovy za plastová, instalaci bleskosvodu a zateplení západní strany budovy, ale vše je závislé na získání k tomu potřebných finančních prostředků. Uděláme vše pro vybudování
důstojného kulturního centra, do kterého budou lidé rádi
chodit za zábavou a kulturou. Věřím, že Obecní úřad, Rada
obce, obecní zastupitelstvo a Úřad a Rada JMK nás v našem
úsilí jistě podpoří.
Přeji všem občanům, ať se na akcích konaných v KD dobře
baví a ať dobrá nálada vydrží všem po celý rok.
Pavel Mífek, předseda spolku

• za deset let zajistil systém EKO-KOM recyklaci pro více než
5 miliónů tun odpadu?
• třídit odpady má možnost 99 % obyvatel v 6025 obcích
celé České republiky?
- docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je v průměru pouhých 102 metrů?
• podle posledních dat Evropského statistického úřadu dosahuje Česká republika 69,7 % recyklace obalových odpadů, což ji v rámci srovnání s ostatními zeměmi EU řadí na 4.
místo?
• díky třídění odpadů se snížila za jeden rok produkce emisí
o 1 114 840 tun CO2 ekv.?
• 70% obyvatel České republiky aktivně třídí odpad, což je
nárůst o 14 % za posledních 10 let?
• v průměru vytřídí každý z nás ročně téměř 40 kg papíru,
plastů, sklad a nápojových kartónů?
• za jeden rok se v České republice zrecykluje 71 % veškerých obalů evidovaných v systému EKO-KOM?
• díky třídění odpadu bylo za jeden rok zachráněno 23 km2
přírody?
• recyklací se ročně uspoří přes 27 000 000 GJ energie? Tolik
energie spotřebuje v průměru za rok více než 300 000 domácností, což je jeden kraj.

★★★
Autocentrum K.E.I. radí - Jak na zimu
Nastalo zimní období a s tím spojené nástrahy pro řidiče
a jeho vozidlo. Poradíme Vám na co si dát pozor, jak se připravit a co mít po ruce.
V první fázi dbejte na řádné zimní pneumatiky. I když nenapadne zrovna metr sněhu, venkovní teploty se určitě budou pohybovat kolem bodu mrazu a správné zimní pneumatiky dokážou zkrátit brzdnou dráhu vozidla i o několik metrů.
A to už může někomu zachránit i život. Díky speciální směsi
slouží dobře do zhruba dvacetistupňových mrazů.
Další neméně důležitou zásadou je ,,vidět a být viděn“. To
se týká nejen řádné kontroly osvětlení, zda všechny žárovky
svítí tak jak mají, ale zrovna tak je nutné mít funkční stírací
lišty, aby vám místo setření neudělaly z čelního skla jednu
velkou šmouhu. Také je důležité včas vyměnit letní náplň
v ostřikovačích za nemrznoucí směs. Nezapomeňte, že první
mrazíky můžou přijít dřív, než první sníh. S jejich příchodem
dostane nejvíce zabrat autobaterie. Kapacita akumulátoru

Sběrnou síť pro recyklaci obalů dnes v rámci svých zákonných povinností nabízí spotřebiteli 20.233 firem vyrábějících
nebo dovážejících balené zboží. Tyto firmy prostřednictvím
systému EKO-KOM spolupracují s obcemi ČR.
Struktura nevratných obalů 2013

9.

• Procentuální zastoupení jednotlivých materiálů používaných klienty systému EKO-KOM k balení jejich výrobků
se v letech prakticky nemění a materiálová struktura se liší
v pouhých jednotkách procent oproti předchozím letům.
• Množství využitého odpadu každoročně stoupá. V roce
2013 zajistila společnost EKO-KOM, a.s., za své klienty využití a recyklaci pro 635 892 tun odpadů z obalů.
• Každý měsíc se systému EKO-KOM daří využít či recyklovat
přes 50 tisíc tun domovního a průmyslového odpadu.
Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů 2013

Jak jde vidět na grafu, v České republice se z obalů nejvíce
recykluje papír, následuje sklo, plasty, kovy a nápojové kartony. Celková míra recyklace obalového odpadu systémem
EKO-KOM odpovídala 72 procentům obalů. Systém EKO-KOM
kromě splnění zákonných povinností pozitivně přispěl
i k ochraně životního prostředí v ČR.
Statistiky odpadu za rok 2013:
• V roce 2013 jsme vyprodukovali v ČR téměř 24 milionů tun
odpadu.
• Většina pochází z produkce podniků – hlavně stavebních
firem.
• Komunální odpad činil více než tři miliony tun, což je
o 12 % víc než před deseti lety
Rok 2013 v přepočtu na jednoho obyvatele:
• V roce 2013 vyhodil každý 307 kilogramů nepotřebných
věcí.
• Do barevných kontejnerů na tříděný odpad dal zhruba
sedminu.
• Nejvíce vytřídil papíru – bezmála 14 kilo. Následuje sklo,
plasty a další odpad.
• Zbytek končí na skládkách anebo ve spalovnách.
Povinně se musí třídit kovy a bioodpad
Od ledna 2015 se budou povinně třídit bioodpad a kovy.
Nově tedy ke sklu, papíru a plastům, které se třídí už 14 let,
přibydou další suroviny. Vyvstává tím nový úkol pro obce,
na které zajištění třídění spadne. Navíc ministerstvo životního
prostředí teprve chystá vyhlášku, která určí, jak se bude nakládat s bioodpadem.
Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že bioodpad už
v současnosti kompostuje asi tisíc českých obcí, což je šestina
ze všech. I přesto na skládkách stále končí spousta trávy nebo
listí, které mohou jít do kompostu. Obce mnohdy netuší, jaké
povinnosti pro ně vyplývají z vyhlášky. „Vyhláška stanovuje
třídit biologicky rozložitelný odpad od 1. dubna minimálně
do 30. října každého roku,“ upřesnila pro ČT mluvčí ministerstva pro životní prostředí Petra Roubíčková. Zda obce postaví
ke každému domu popelnici, rozdají lidem pytle, nebo vybudují kompostárnu, už bude na nich.

Se začátkem třídění bioodpadu se počítá s možným snížením objemu popelnic až o třetinu. V minulém roce měla Česká republika snížit množství bioodpadu sváženého na skládky na polovinu oproti roku 1995, to se ale nepodařilo. Za to
může dostat pokutu od Evropské komise.
(BK)
★★★
ZE ŽIVOTA SPOLKŮ - tentokrát zájmová činnost zahrádkářů
Český zahrádkářský svaz (ČZS) v Troubsku existuje již od
roku 1964. Za celou padesátiletou historii se stal nedílnou
součástí života občanů v obci a zúčastnil se mnoha akcí, které
se v minulosti i v současnosti v obci konají.
Máme kolem třiceti platných členů, většinou těch dříve
narozených. Pro členy a ostatní občany zajišťujeme ovocné
stromky a keře, sadbové brambory a pořádáme odborné
přednášky na aktuální téma, dle zájmu členů.
Součástí svazového života bývají i populární zájezdy, které
pořádáme na jaře a podzim - na výstavy, po památkách a občas také spojené návštěvou vinných sklípků.
Hlavní náplní členů ČZS bývá úprava vlastních předzahrádek, kterou též přispívají ke vzhledu ulic v naší obci. Co se
týká kulturního vyžití, pořádáme dvakrát ročně v Katolickém
domě ochotnická divadelní představení jak pro naše občany,
tak pro návštěvníky z okolních obcí.
Na jaře letošního roku spustíme své webové stránky, které
se připravují - budete o nich informovaní.
Pokud by měl někdo z nových občanů naši obce zájem posílit naše řady a obohatit činnost ČZS o své zkušenosti, budete vítáni. Veškeré informace obdržíte na tel. čísle 731563994.
P. Doležal
jednatel ZO ČZS

Křížovka
Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 117 – Povídání
o jmelí
Čarovná moc je jmelí přisuzována snad od nepaměti. Keltští kněží a Druidové, považovali jmelí za posvátnou rostlinu
a jeho snítky věšeli v domech k zahánění zlých duchů a čarodějnic. Keltové věřili, že jmelí zajišťuje plodnost a nosí štěstí. Odtud tedy plyne vánoční zvyk, kdy se lidé o vánočních
svátcích a zejména o štědrém večeru líbají pod zavěšeným
jmelím. Podle Keltů polibek pod jmelím nosí nejenom štěstí,
lásku, plodnost, odvahu ale poutá k sobě milence. Proto také
bylo líbání pod jmelím tak oblíbené. Na štědrý den směl muž
políbit každou ženu procházející pod jmelím. Po každém polibku tito dva účastníci utrhli společně jednu bobulku jmelí.
Poslední bobulka - pro štěstí - však musela zůstat na zavěšené
větvičce až do příštích vánoc. O vánočních svátcích by se jmelí
mělo darovat, neboť jen tak může přinést štěstí. Jmelí, které si
sami uříznete, nebo koupíte, štěstí prý nenosí.
Správné vyluštění tajenky zaslalo rekordní počet 11 osob
a první tři luštitelé správné tajenky – ženy obdržely malou pozornost: Jana Ptáčková, Vlasta Skřípková a Marie Partyková.
10.

Masopust
Jedná se o lidovou veseselici s maškarním průvodem doprovázeným (1. část tajenky) muzikanty. Při Masopustu je převzata nadvláda nad obcí od starosty, v průvodu masek jsou ženich
a nevěsta, (2. část tajenky) a různí řemeslníci a další. Průvod se
přesunuje od chalupy k chalupě, všude je veselí, tančí se a připraveny jsou i různé říkanky. Závěrem průvodu je vhozen Bakschus
nebo smrtka do vody. (3. část tajenky) je ukončen taneční zábavou. Tradice masopustu, dnů hojného jídla a pití souvisí s pohyblivými Velikonocemi. Masopust končí před Popeleční středou.
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1 - dřívější nádobka na inkoust; 2 - nejdelší polská řeka;
3 - jedna úroveň budovy; 4 - ranní vláha; 5 - část věty; 6 odraz od země; 7 - oranžové ovoce; 8 - dopravovat po řece;
9 - sousední obec; 10 - malý Azor; 11 - námořník, který vede
loďě skrz nebezpečné vody ; 12 - batoh s konstrukcí; 13 chemický prvek (Fr); 14 - vzácnost; 15 - primát; 16 - náhlá
myšlenka; 17 - ohrada; 18 - zadní stranou; 19 - částečná tma;
20 - okrasný pták.
Vyluštěnou tajenku zasílejte na e-mail zpravodaje do 28.
února 2015.
(BK)

Zdravý životní styl
Dieta v lednu? Chyba!
Po vánočních svátcích a novoročním volnu se cítíme sice
odpočinutí, ale také často o několik kilogramů těžší. Máme
představu a dáváme si předsevzetí, že zhubneme, nasadíme dietu, koupíme si permanentku do fitka – budeme tam opravdu
pravidelně chodit a upravíme jí jídelníček do zdravější podoby.

Budeme-li ve svých plánech urputní, nebudeme-li se řídit
zdravým rozumem a vše podřídíme touze, že kilogramy, které
jsme nabrali postupně za posledních několik let, musíme mít
dole do února, nejpozději do března, se může pořádně vymstít.
Leden není příliš příhodným měsícem pro zahájení diety – je
zima, nedostatek slunečních paprsků, což naše tělo zatěžuje.
Navíc jde o období viróz a chřipek. Přidáme-li dietu, neuváženou změnu životního stylu, obranyschopnost organismu selže,
dostaneme rýmu, kašel atd. Navíc: kila se vrátí. Jestliže jsme
silní jedinci a viróza nám nový způsob života nenaruší, vystavujeme se i dalšímu riziku. Jo-jo efektu. Při extrémní dietě sice
rychle zhubneme, ale jak se přestaneme hlídat, trochu polevíme, kila opět poletí nahoru. Nabereme víc, než jsme shodili.
10 rad, jak začít v lednu nově
Neznamená to, že bychom měli naše novoroční předsevzetí hodit úplně za hlavu. Stačí na nový způsob života „najet“ postupně, aby se nám na změny dobře zvykalo, dokázali
jsme si je zažít, cítili se lépe, nestýskalo se nám po „starém“
životě. Jak na to? Především zapomeňte na jakékoli extrémy.
Rada první
Jezte pravidelně, ideálně každé 2,5 až 3 hodiny. Základ je
snídaně, oběd a večeře doplněné o dvě svačiny.
Rada druhá
Nevynechávejte večeři. Jíst se má opravdu v pravidelných
intervalech. Poslední jídlo si dejte 2 až 3 hodiny před ulehnutím. Mělo by být lehčí, chybět ale nesmí!
Rada třetí
Nezavrhujte pečivo. Jídelníček bez příloh a pečiva je nevyvážený, dodávají nám energii. Vsaďte na celozrnné pečivo,
místo knedlíků si dejte vařené brambory, celozrnné těstoviny. Zkuste si příloh dát polovinu, druhou ale vždy nahraďte
zeleninou!
Rada čtvrtá
Vsaďte na zeleninu a ovoce! Dodávají tělu ochranné látky – vitamíny, minerální látky a antioxidanty. V pěti až šesti
denních porcích bychom měli sníst 500 g zeleniny a 100 g
čerstvého ovoce. Zaměřte se na sezónní zeleninu, místo rajčatového salátu z rajčat bez chuti si připravte nutričně hodnotnější například z červené řepy či kysaného zelí.
Rada pátá
Nezapomínejte pít! V zimě nemáme takovou potřebu doplňovat tekutiny jako v létě, pitný režim je však i nyní velmi
důležitý! Snažte se pít pravidelně v průběhu celého dne, ideálně čistou vodu či slabé bylinné čaje.
Rada šestá
Bez tuků to nejde! Omezit příjem tuků je neuvážené, pokuste se ale co nejvíce snížit příjem tuků živočišných, které
jsou obsažené v tučném mase, uzeninách a tučných sýrech.
A také těch skrytých v sušenkách či „zdravých“ müsli tyčinkách s polevou i bez. Nahraďte je tuky zdravými, například
v salátových zálivkách – řepkovým a olivovým olejem. Zdravý
tuk získáte i z tučných ryb, dejte si je nejméně dvakrát týdně.
Rada sedmá
Light potraviny jsou zbytečné! Sice na jednu stranu obsahují například méně tuku, ale často jeho snížení musí výrobce
„dohnat“ něčím jiným. Energetická hodnota tak bývá stejná
jako u NElight verze. Mléčné výrobky vybírejte polotučné.
Rada osmá
Po bio potravinách nezhubnete! Bio uzené, bio smetana
a další mají stejnou energetickou hodnotu jako NEbio.
11.

Rada devátá
Mějte pestrý jídelníček! Člověk by neměl jíst jednotvárně, držet „zázračné diety“. Jste-li zdraví, nemáte žádná dietní
omezení, jezte vše, ale nad složením svého jídelníčku přemýšlejte. Potřebujete-li shodit, lehce omezte příjem energie.
S hubnutím se svěřte do rukou odborníků. Neodborně sestavený jídelníček může způsobit nedostatek důležitých živin,
jejich následky se mohou do budoucna odrazit na zdraví,
například v podobě osteoporózy.
Rada desátá
Začněte se hýbat, pokud jste posledních několik měsíců či
let žádnou sportovní aktivitu neprováděli, začněte svižnými
procházkami či chůzí na pásu v tělocvičně. Měli byste se při
ní mírně zapotit, ale zároveň být schopni mluvit bez lapání
po dechu.
Čerpáno z www.vimcojim.cz
(EŠ)

Troubský hrnec

mínek k výsadbě. Máme štěstí, že v naší obci máme skvělý
obchůdek se všemi těmito proprietami pro sázení. Když se to
tak vezme, tak zima v posledních rocích vlastně ani není. Přes
podzim se propršíme k zimě, která je pro nás tím, že jsou vánoční svátky. No a po nich se koncem ledna už začínají nakupovat semínka. Jaro se už začne trošku ozývat. Takže radostná zpráva pro všechny, co zimu nemají rádi, zima je opravdu
velmi a velmi krátké období. Přitom je to čas, kdy není tolik
povinností kolem domu a zahrady a člověk se může zamyslet
třeba nad svými sny, které by si rád splnil. Když řešíte s někým
různé potíže a problémy, často zazní rada, že se vše nějak vyřeší a že život je krátký, člověk by se měl věnovat i sobě a ne
jen druhým a že některé věci nejsou tak dramatické, jak se
jeví. Teoreticky většina z nás ví, že je pro člověka důležité splnit si své sny, alespoň z části, ale kdo z nás to opravdu udělá?
Splnit si svůj sen je opravdu skvělý pocit. Takže jaro je za dveřmi, dobrá nálada posílená blížícím se hřejivým sluncem taky,
tak hurá sousede na své sny …buďte někdy na sebe milí, ale
ne stále!
(HS)

Chlapácký králík
Přísady: naporcovaný králík, olej, sůl, pepř,
sladká paprika, kečup, 1 – 2 cibule, 1 palice česneku, smetana a trochu mléka.
Postup: Z oleje, soli, pepře, sladké papriky, kečupu, na drobno nakrájené cibule a namačkaného česneku
umícháme marinádu, ve které marinujeme kousky králíka
přes noc. Druhý den dáme králíka i s marinádou do pekáče,
podlijeme vodou a přikryté pečeme asi ½ hodiny při teplotě
200 stupňů. Po půl hodině pekáč odkryjeme a pečeme ještě
přibližně 15 minut. Maso poléváme výpekem v pekáči. Pak pekáč vyndáme na sporák, maso vyndáme do jiné nádoby a do
výpeku přidáme smetanu smíchanou s trochou hladké mouky a mlékem, abychom vytvořili zahuštěnou omáčku k masu.
Maso již do omáčky nevracíme! Podáváme s rýží nebo bramborem a maso přelijeme na talíři naší vytvořenou omáčkou.

Inzerce
Hledám laskavou, spolehlivou a zodpovědnou paní na občasné hlídání syna, 7 let – bydlíme v Troubsku. Bližší informace telefonicky na tel. č. 720 510 196.

Litý perník z bílků
Přísady: 300g cukru (moučka nebo krupice), 260 g hladké
mouky, 2 lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva, 1 koření do perníků
(dle chuti – já dávám celé), 250 ml mléka, 250 ml oleje nebo
rozpuštěného másla (Hery), 6 bílků.
Postup: Do mísy vsypeme cukr, mouku, kakao, prášek do
pečiva a koření a za stálého míchání přiléváme mléko a olej.
Nakonec zlehka vmísíme sníh z bílků. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180° C asi 20 minut. Dle chuti můžeme polít
rozpuštěnou čokoládou (já nepolévám, neboť buchta u nás
zmizí dřív, než to stihnu:-)).
Pokud chceme péct na velkém plechu, vynásobíme
množství surovin 1,5x.
Dobrou chuť.
(HS)

Provádíme rychlé a kvalitní rekonstrukce
bytových jader a rodinných domů.
Dlouhodobé zkušenosti, spolehlivost a dodání těch
nejlepších a nejnovějších materiálů na trhu.

„Když nevíte kudy kam, zavolejte právě nám“.

TEL: 777 595 525
www.stavebni-hokna.cz

Jak se máte, sousede?
Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka…

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

…jakmile minou vánoční svátky, přehoupne se měsíc leden a většina sousedů se už chystá k nákupu rozličných se-
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