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    Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané, 

po  roce se dostávám k  tomu, abych jako starostka naší 
krásné obce měla tu čest vás všechny pozdravit na začátku 
nového roku 2017 s přáním: hodně štěstí, pevné zdraví a čis-
tou mysl! Neztrácejte však ani smysl pro humor a zbytečně se 
nerozčilujte nad malichernými věcmi.

Na  moment se ale zastavím u  právě skončeného roku 
2016. Začnu tím, že minulý rok byl pro naši obec velmi úspěš-
ným, hlavně co se týká dobrého hospodaření a s tím spoje-
ným naplňováním obecní pokladny. Nemalou měrou jste 
k tomu přispěli také vy, kteří tady bydlíte odjakživa, nebo jste 
si Troubsko vybrali jako svůj nový domov. Protože daňové 
příjmy obcí a měst jsou spojeny i  s počtem jejich obyvatel, 
ráda bych apelovala na všechny, co v Troubsku bydlí a nejsou 
přihlášeni k trvalému pobytu, nebo jejich fi rmy mají sídlo jin-
de než v Troubsku, aby tak pro další rozvoj naší obce učinili. 
Jsou-li ovšem v naší obci spokojení. Konstatuji, že máme tr-
vale přihlášených 2 225 obyvatel, včetně cizinců. Když vidím 
stále velký zájem o výstavbu, tak lze usuzovat, že naše obec 
patří díky životní úrovni obyvatel a poskytovaným službám 
mezi oblíbené a žádané lokality.

Mnozí z vás jistě pozorně sledují dění v Troubsku. Vidíte, že 
opravujeme a stavíme chodníky, komunikace, budujeme po-
slední části kanalizace, modernizujeme mateřskou i základní 
školu, obměňujeme veřejné osvětlení. Nesmím zapomenout 
na velké investice týkající se hřbitova a spoustu malých pro-
jektů. Také v roce 2017 máme řadu záměrů na zlepšení bydle-
ní v naší obci, ale o tom až příště.

A co nás čeká v nejbližší době? Začala plesová sezóna. Dal-
ší akcí bude Jarní dětská burza s doprovodným programem. 
Čas ukáže, kolik malých budoucích prvňáčků se zapíše k nám 
do ZŠ a MŠ při zápise do 1. třídy.

Budu velmi ráda, když se spolu sejdeme v  letošním roce 
nejen na kulturních, sportovních a jiných akcích.

 Irena Kynclová 
 Starostka obce Troubsko

   Obecní úřad informuje

USNESENÍ VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO TROUBSKO ko-

naného dne 7. prosince v zasedací místnosti OÚ

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Schvaluje:  

Usnesení č. VI/1a: způsob hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č. VI/1b: diskusi k  jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost. 

Usnesení č. VI/2a: doplnění programu o bod 8d).

Usnesení č. VI/2b: vyřazení bodu č. 14 z programu jednání.

Usnesení č. VI/2c: program jednání doplněným o bod č.8d) 
a s vyřazeným bodem č. 14. 

Usnesení č. VI/4: Smlouvu o  bezúplatném převodu vlast-
nictví – IO 04 kanalizace splašková, IO 05 kanalizace dešťo-
vá a IO 02 vodovodu v celkové hodnotě 2 786 599 Kč včetně 
DPH a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

Usnesení č. VI/8a: poskytnutí individuální dotace na  rok 
2017 pro Katolický dům ve  výši 100.000 Kč na  rekonstrukci 
topení, dle žádosti.

Usnesení č. VI/8b: poskytnutí individuální dotace na  rok 
2017 pro TJ Sokol Troubsko, spolek ve výši 150 000 Kč na ce-
loroční činnost a na výměnu oken, dveří, zábradlí, dle žádosti.

Usnesení č. VI/8c: poskytnutí individuální dotace na  rok 
2017 pro Podskalák z. s., ve výši 60 000 Kč na celoroční čin-
nost, dle žádosti.

Usnesení č. VI/8d: poskytnutí individuální dotace na rok 2017 
pro Římskokatolickou farnost Troubsko ve  výši 200  000 Kč 
na opravu krovu a věže kaple Všech Svatých v Troubsku, dle 
žádosti.

Usnesení č. VI/9:  rozpočet sociálního fondu na rok 2017, viz 
příloha č. 5.

Usnesení č. VI/10:  rozpočet FRB na rok 2017, viz příloha č. 6. 

Usnesení č. VI/11:  rozpočet Obce Troubsko na rok 2017, viz 
příloha č. 7.

Usnesení č. VI/12:  rozpočtový výhled Obce Troubsko na rok 
2018-2021, viz příloha č. 8. 

Usnesení č. VI/13:  přílohu č. 1 na rok 2017 k OZV č. 1/2016 
o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2017 ve výši 400 Kč.

Usnesení č. VI/15: převod svěřeného majetku do hospoda-
ření ZŠ a MŠ Troubsko.

Neschvaluje:  

Usnesení č. VI/5: záměr na  zřízení provozovny typu CLUB 
BONVER.

Bere na vědomí:

Usnesení č. VI/6: činnost fi nančního výboru.

Usnesení č. IV/7: činnost kontrolního výboru.

Usnesení č. IV/ 16: informativní zprávy.

Určuje: 

Usnesení č. VI/1c: návrhovou komisi ve složení paní Jarmila 
Kadlecová a paní Markéta Vališová a ověřovatele zápisu paní 
Ing. Blanka Končická, MBA, a pan Vítězslav Volánek.
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MÍSTNÍ POPLATKY 2017

ODPADY- 400 Kč / osoba s  trvalým pobytem 
v obci, cizinec s trvalým nebo přechodným po-
bytem delším 90-ti dnů

- za  rodinný dům, ve  kterém není hlášena žádná osoba  
k  trvalému pobytu a  vlastník nemá v  obci trvalý pobyt 
400 Kč

- chaty -   400 Kč/objekt/rok
Majitelé chaty s trvalým pobytem v Troubsku jsou od po-
platku osvobozeni

- dle OZV č. 1/2016 děti do 15 let (včetně roku, kdy 15 let 
dovrší) platí polovinu poplatku,  tj. 200 Kč/osoba

- občané mající 80 a více let platí polovinu poplatku, tj. 200 

Kč/osoba

PSI -  200 Kč/ první pes (každý další pes + 50%)
        (tzn. dva psi = 500 Kč, tři psi 800 Kč atd.)

Zaplatit můžete v úřední den od 1. 3. – 30. 4. 

Pondělí: 8 – 11, 13 – 17 hod.
Středa: 8 – 11, 13 – 17.30 hod.

Občané Veselky mohou využít k  zaplacení čtvrtek 16. 3. 

od 15.30 – 17.30 hod. v pohostinství Na Veselce.

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

★ ★ ★

Vodné a stočné 2017

Vodárenská akciová společnost - divize Brno-venkov sta-
novila pro rok 2017 cenu vodného ve výši 45,20 Kč vč. DPH 
a  cenu stočného ve  výši 48,30 Kč vč. DPH. Celková cena 
na 1 m3 vody tedy činí 93,50 Kč vč. DPH.

(OÚ)

★ ★ ★

Jak proběhly oslavy Nového roku?

Silvestr, tedy poslední den roku slavený 31. prosin-

ce, je velmi společenskou akcí. Na oslavách nechybí alkohol, 
 ohňostroje, všeobecné veselí a zábava, novoroční předsevze-
tí a dobré jídlo. Lidé se loučí se starým rokem a vítají rok nový. 
Nejčastěji někdo uspořádá večírek doma a pozve své přátele. 
Ostatní vyrážejí ven, do barů a na náměstí, nebo Silvestr slaví 
v poklidu domova u televize. Odpočítává se blížící půlnoc, kdy 
se otevře šampaňské, pouští se rachejtle, sledují se ohňostro-
je a  lidé si dávají novoroční předsevzetí a přejí si do Nového 
roku. Oslavy se většinou protáhnou do časných ranních hodin.

Ne jinak tomu bylo i v letošním roce v Troubsku. V ulicích 
se rachejtle ozývaly již v odpoledních hodinách a s blížícím se 
večerem přibývaly ohňostroje. Obliba zábavní pyrotechniky 
při silvestrovských oslavách každým rokem roste, avšak méně 
nadšení jsou z této atrakce majitelé čtyřnohých miláčků, kte-
ří se snaží v tyto dny co nejvíce ušetřit psy od stresu a nervo-
zity z doprovodných efektů ohňostrojů. 

Že probíhaly velké oslavy spojené s  příchodem Nového 
roku i v naší obci, bylo několik dní vidět v ulicích, kde se vá-

lelo množství smetí především po vyhaslých petardách a dal-
ší nepořádek. O netradiční zakončení silvestrovských oslav se 
však postarali vandalové ničící odpadkové koše. Jejich náhra-
da přijde obecní pokladnu na téměř 20 tisíc Kč.

I přes to, co s sebou silvestrovské oslavy přinesly, bych Vám 
chtěla popřát v Novém roce hodně zdraví, radosti, pohody, 
pracovních úspěchů a co nejméně starostí.

Magda Hrušáková
účetní obce

★ ★ ★

Začínáme pronajímat okna v kolumbáriu

Dovolte mi, abych Vás seznámila s  možností  pronajmout 
si urnové místo v  nově vystavěném kolumbáriu na  hřbito-
vě obce Troubsko. Kolumbárium obsahuje 23 kolumbárních 
oken, do kterých se vejdou maximálně tři urnové schránky. Od 
února 2017 je tady možnost uzavřít s obcí jako pronajímate-
lem smlouvu o nájmu urnového místa v kolumbáriu. Cena náj-
mu na deset let je 1 200 Kč, a dále si nájemce odkoupí do svého 
vlastnictví epitafní desku z mramoru v ceně 4 210 Kč. Nájemce 
- kupující je oprávněn na epitafní desku vytesat na své nákla-
dy nápis dle vlastní volby. Zájemci o pronájem urnového mís-
ta se mohou dostavit na obecní úřad v úředních dnech a uza-
vřít Smlouvu o nájmu urnového místa a k tomu Kupní smlou-
vu epitafní desky.  Informace o pohřebišti naleznete na strán-
kách obce a na vývěsce hřbitova v Řádu veřejného pohřebiště.

Andrea Zahradníková
pracovnice OÚ

 

Odpadkové koše po silvestrovských oslavách
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Plánujeme investice v roce 2017

Zastupitelstvo obce na  svém posledním jednání v  loň-
ském roce schválilo rozpočet na rok 2017. Po mnoha letech 
rozpočtových provizorií, kdy se rozpočet na daný kalendář-
ní rok schvaloval až s  jeho začátkem, se konečně podařilo 
schválit rozpočet obce „včas“. Poděkování patří zaměstnan-
cům obecního úřadu a  členům fi nančního výboru, protože 
poskládat dohromady velké množství informací a čísel není 
jednoduchou záležitostí.

Na  základě těchto skutečností je možné občany sezná-
mit s plánovanými investicemi v letošním roce. Záměry jsem 
rozdělila do dvou částí, a to na akce, které již byly zahájeny 
a bude se v nich pokračovat, a na nové projekty:

Zahájené akce

• Rekonstrukce budovy obecního úřadu Troubsko: 
Projektová dokumentace na  celkovou rekonstrukci budovy 
obecního úřadu včetně prostor knihovny, pošty a  lékařů je 
zpracována a  letos bude vydáno stavební povolení. S ohle-
dem na stav celého objektu a rozpočtované fi nanční nákla-
dy bude rekonstrukce prováděna postupně. V roce 2017 by 
měly být stavební práce zaměřeny na úpravy prostor, kde je 
umístěna Česká pošta a dále na nezbytně nutné statické prá-
ce, jelikož nevyhovující statika ohrožuje existenci budovy 
úřadu. 

• Výstavba víceúčelového hřiště: V  loňském roce byla 
zpracována studie konečné podoby prostor mezi fotbalo-
vým a dětským hřištěm. Při zpracování studie proběhla věc-
ná diskuse se všemi zainteresovanými stranami včetně napří-
klad vedením fotbalového oddílu s cílem navrhnout takové 
prostorové řešení hřiště, které bude variabilní a bude maxi-
málně akceptovat požadavky budoucích uživatelů.

• Obnova krytu vozovky ulice Školní: Také k  této akci 
má obec k  dispozici projektovou dokumentaci, která zahr-
nuje nejen opravu povrchu na ulici Školní, ale rovněž opravu 
chodníků, vybudování nového přechodu na ulici Národního 
odboje, dvě nové lávky přes potok apod. Předpokládáme, že 
nový povrch vozovky bude položen až v roce 2018, ale někte-
ré dílčí stavební práce (jsou popsány níže mezi novými akce-
mi) proběhnou už letos.

Nové akce

• Výstavba kolumbária (2. část): V roce 2016 byla zahá-
jena výstavba kolumbária. V  letošním roce bude postavena 
druhá část, ve  které vznikne dalších 29 kolumbárních oken. 
Podoba první části je zachycena na fotografi ích.

• Výstavba nového přechodu z  ulice Národního od-

boje do parku a výstavba lávky na ulici Školní: V loňském 
roce byla vypracována studie, jak by mohla vypadat „náves“, 
tj. prostory před obecním úřadem směrem k  základní ško-
le. Jedná se o významné místo v obci, kterým denně prou-
dí množství občanů. Podle vedení obce nestačí jen opravit 
chodníky a povrch na ulici Školní, ale je nutné se zabývat ce-
lým prostorem, který je označován jako tzv. náves. Nový pře-
chod u autobusové zástavky před křižovatkou na ulici Národ-
ního odboje je nezbytný a bude na něj navazovat lávka přes 
potok směrem na ulici Školní. Občanům se uleví při přechá-
zení a zvýší se jejich bezpečnost.

• Výstavba veřejného osvětlení na  přechodu pro 

chodce u  budovy obecního úřadu: Přechod není v  sou-
časné době osvětlen a s ohledem na množství vozidel, kte-
ré jezdí po ulici Zámecká, je osvětlení nutné z důvodu bez-
pečnosti. Zvažovalo se vybudování zpomalovacího semaforu 
na této ulici, ale na základě různých zjištění bylo od toho ná-
vrhu ustoupeno.

• Výstavba - prodloužení ulice Družstevní: V roce 2017 
bude zadáno zpracování projektové dokumentace na  do-
končení povrchu na ulici Družstevní směrem k ulici Zámec-
ká. Výstavba povrchu by měl být realizována v roce 2018. Část 
povrhu je už provedena, fotografi e zachycují průběh výstav-
by.

• Výstavba chodníku a  veřejného osvětlení na  ulici 

Polní: Tato část obce byla mnoho let zanedbávána, přestože 
je spojnicí mezi Troubskem a částí Veselka. Plánované výdaje 
jsou ve výši 2,1 mil. Kč.

• Oprava chodníků na ulici Školní - obě strany: Opra-
va chodníků byla zahájena v  loňském roce, a  to opravou 
chodník na ulici Zámecká. Rekonstrukce bude dále pokračo-
vat na ulici Školní. Plánované výdaje jsou v rozpočtu ve výši 
3 mil. Kč.

• Nákup traktoru: V roce 2013 byl zakoupen traktor John 
Deere 2320, který se zejména při letošní zimě používá napří-
klad pro odklízení sněhu. Jednalo se o menší traktor, který je 
z provozního hlediska mobilnější a dokáže obsloužit i méně 
dostupné terény. Stávající a  větší druhý traktor dosluhuje, 
a proto bude zakoupen nový v předpokládané ceně 1,2 mil. 
Kč.

• Nákup služebního vozidla pro potřeby obecního 

úřadu: V roce 2017 bude zakoupeno nové služební vozidlo. 
Stávající vozidlo bude dále v provozu a začne se využívat pro 
rozvoz obědů občanům obce.

• Oprava vodovodu a  přípojky splaškové kanalizace 
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v  mateřské škole: Stavební práce navážou na  rekonstrukci 
školní kuchyně, která proběhla v roce 2016, a jsou nezbytné 
pro bezproblémový provoz v mateřské školce. Objekt mateř-
ské školy se stále potýká s podobnými problémy jako v minu-
losti budova základní školy. Jen pro připomenutí. V  základ-
ní škole zhavaroval v  roce 2013 před začátkem topné sezó-
ny kotel, o  letních prázdninách pak následovala kompletní 
rekonstrukce topení včetně výměny kotle. V  roce 2014 byly 
zahájeny práce na zateplení fasády. Nový kabát dostala bu-
dova základní školy v roce 2015 a na základě požadavků hy-
gieny byly provedeny stavební úpravy školní výdejny a jídel-
ny. V roce 2016 se opravily šatny včetně výměny skříněk a na-
konec o prázdninách proběhla oprava plotu kolem školního 
hřiště. Zásah do staré budovy znamená velké množství pro-
blémů a občas ze skříně vypadne i nějaký kostlivec…

To je přehled těch nejvýznamnějších investic v roce 2017. 
Na  závěr mi dovolte jedno zamyšlení. Měli bychom si uvě-
domit, že budovy Základní školy, Mateřské školy a  Obecní-
ho úřadu jsou jedním z nejdůležitějších míst v obci. Bohužel 
byly stavěny v době, kdy se v rámci akcí „Z“ do stavebnictví 
zapojovali občané, dobrovolníci, členové spolků apod. Netvr-
dím, že se stavělo špatně nebo chaoticky, ale doba pokroči-
la. Současně používané technologie a stavební postupy jsou 
někde jinde a umožní projektantům navrhovat stavby s del-
ší životností, větší variabilitou apod. Chceme-li provoz zmíně-
ných objektů zachovat, pak nás to stojí nemalé fi nanční pro-
středky, protože často je levnější postavit nové, než opravo-
vat staré. Tato skutečnost se stoprocentně potvrdila při všem, 
co se dělalo v budově základní školy. Při rekonstrukci obecní-
ho úřadu to nebude jiné. 

Je pravda, že prvotní odhad nákladů na rekonstrukci byl 
mnohem nižší než položkový rozpočet, které předložil pro-
jektant. Náklady se určitě sníží, protože výběrové řízení na do-
davatele proběhne v souladu se zákonem o veřejných zakáz-
kách. S projektantem proběhla také diskuse, zda by nebylo 
levnější postavit novou budovu obecního úřadu. Možná bylo, 
ale obec nemá vhodný pozemek, pokud bychom nechtěli 
umístit budovu obecního úřadu vedle hřbitova. Tam je totiž 
jediný volný prostor v majetku obce. Počítá se s ním jako s re-
zervou pro rozšíření hřbitova. Také se nabízí možnost získat 
zpět do majetku obce od současných majitelů věž a zámek. 
Oba objekty dlouhodobě chátrají a  jistě by byly po  opravě 
důstojnou součástí celého komplexu na troubské návsi. Tím-
to vším se vedení obce zabývalo, než se rozhodlo zahájit prá-
ce na rekonstrukci obecního úřadu.

Kritizovat, že něco nejde, je to drahé, nemožné a podob-
né pesimistické názory jsou bohužel součástí dnešního svě-Výstavba na ulici Družstevní

Opravený chodník na ulici Zámecká
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ta. Ale kromě kritiky je třeba hledat řešení, protože se může 
stát, že když nyní například nezačneme něco dělat s budovou 
obecního úřadu, časem nám může spadnout na hlavu. Pak už 
na opravu bude pozdě. 

(BK)

★ ★ ★

Jen rozhodnutí zastupitelstva nestačí

Společnost BonverWin a.s. požádala v loňském roce obec 
Troubsko, aby mohla zřídit provozovny typu „CLUB BON-
VER“ v  areálu společnosti PRADE Holding a. s. na  ul. Jihlav-
ská 320/2, na parc. č. 1263/1. Žádosti projednala rada, vždy se 
zamítavým stanoviskem a  doporučila žádosti projednat za-
stupitelstvem. Dne 20. dubna zastupitelstvo obce neschvá-
lilo zřízení této provozovny svým usnesením č. II/8 a se stej-
ným výsledkem proběhlo i  jednání dne 5. prosince, kdy za-
stupitelstvo obce neschválilo zřízení této provozovny svým 
usnesením č. VI/5.

Přesto bylo 15. prosince 2016 na  Ministerstvu fi nancí ČR 
zahájeno pod jednacím číslem MF-44609/2016/34-1 první ří-
zení o  vydání povolení k  provozování loterie nebo jiné po-
dobné hry v provozovně CASINO BONVER na adrese Jihlav-
ská 320/2 v Troubsku. Obec byla ministerstvem vyzvána, aby 
zaslala podklady prokazující narušování veřejného pořádku 
v  provozovně CASINO BONVER na  uvedené adrese, ke  kte-
rému došlo v příčinné souvislosti s provozem loterií a jiných 
podobných her. Podklady pak budou sloužit jako důkazy pro 
rozhodnutí o  žádosti provozovatele. Ministerstvu je možné 
zaslat například úřední záznamy obecní policie či Policie ČR.

Je možné prokázat narušování veřejného pořádku něče-
ho co neexistuje? Je možné zaslat úřední záznamy k něčemu 
co neexistuje, ale vede se o tom jen „papírové“ řízení o vydá-
ní povolení? Odpovězte si sami....

Proto se obec rozhodla vydat obecně závaznou vyhlášku  
o  regulaci provozování hazardních her a  jejím cílem je úpl-
ný zákaz provozování hazardních her na celém území obce 
Troubsko. To je totiž jediná cesta, aby se podobná věc v bu-
doucnu neopakovala.

(BK)

★ ★ ★

    Zprávy ze Základní a mateřské školy

Do nového roku 2017 jsme vstoupili příjem-
ně naladěni po  vánočních svátcích a  plni elá-
nu. Přejeme i  vám, milí čtenáři Hlasatele, aby 
byl celý rok pro vás úspěšný a pokud na vás če-

kají nějaká životní překvapení, tak ať jsou ta překvapení pří-
jemná.

V  prvním letošním vydání zpravodaje se dozvíte, co se 
v naší škole a školce odehrálo před Vánočními svátky, v lednu 
a co připravujeme na počátku jara.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Dne 30. listopadu proběhla na ZŠ Labská konverzační sou-
těž z anglického jazyka, které se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. 

Cílem byl zájem o  rozvoj studia anglického jazyka, posílení 
motivace a schopnost použít anglický jazyk v běžné konver-
zaci. Ze 4. ročníku se přihlásili žáci: Martin Král, Veronika Lich-
ková, Sofi e Peterková, Veronika Sklenářová a Laura Drobiličo-
vá; z 5. ročníku: Tereza Bednářová, Natálie Drapelová, Eduard 
Valeš, Filip Sobola a Daniel Petřík.

Soutěž proběhla ve  dvou kategoriích a  obsahovala dvě 
části – písemnou část, kde byl poslech s porozuměním a čte-
ný text; ústní část, která obsahovala krátký úvod o sobě sa-
mém, zodpovězení základních otázek a následně konverza-
ce na vybrané téma (např. Animals, School, Family and hou-
se, Food and drink aj). Hodnocena byla zejména jazyková po-
hotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a  gramatická 
správnost. 

Chtěla bych všechny žáky pochválit za  jejich odhodlání 
a  odvahu. Přestože nemohl zvítězit každý, všem patří velká 
chvála již z toho důvodu, že vyhráli sami nad sebou, překo-
nali svůj strach a trému. Chválím zejména Veroniku Lichko-

vou, která obsadila krásné 5. místo a samozřejmě nesmíme 
opomenout ani na  výherce celé kategorie za  žáky 4. roční-
ku – Martina Krále, který anglickou soutěž zvládl bravurně. 
Kategorie žáků 5. ročníku byla náročnější, i přesto se naši žáci 
umístili mezi těmi lepšími. Šikulky!

Pevně věřím, že příští rok bude soutěž stejně úspěšná. An-
glický jazyk je sice náročný, ale velmi důležitý, jelikož se jím 
dorozumíte prakticky všude. 

So, again next year 

Alena Pešavová
učitelka ZŠ Troubsko

Děti v ZŠ

Děti v ZŠ



6.

★ ★ ★

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ A  MISTROVSTVÍ ČR V  RYCHLO-

LEZENÍ

Dne 7. prosince  se vybraní žáci naší školy účastnili Olym-
pijského víceboje se Šárkou Kašpárkovou. Významným hos-
tem byla Věra Růžičková, olympijská vítězka v  gymnastice. 
Děti se s nimi mohly nejen vyfotografovat, ale mohly si také 
potěžkat zlatou medaili. Rozcvičení před vlastními závody 
vedla osobně Šárka Kašpárková. Přestože naše děti byly jed-
noznačně nejmladší, ve startovním poli se neztratily a svými 
výkony si získaly obrovské uznání i od všech rozhodčích. V so-
botu 17. prosince se konalo v Brně Mistrovství České a Slo-
venské republiky v  rycholezení. Také děti z  naší školy, kte-
ré navštěvují horolezecký kroužek, se tohoto klání zúčastni-
ly. Přestože lezení na rychlost téměř netrénujeme, protože se 
zaměřujeme především na lezení na obtížnost, holky se v ob-
rovské mezinárodní konkurenci neztratily a 7., 8., 9., a 15. mís-
tem velmi mile překvapily. Děkuji také všem rodičům, bez 
kterých by kroužek nemohl ani fungovat.

Pavel Zemach
učitel ZŠ Troubsko

★ ★ ★

NÁVŠTĚVA V MÍSTNÍM KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY 

MARIE A KAPLE VŠECH SVATÝCH 

 
V pátek 6. ledna  navštívili žáci základní školy kostel Na-

nebevzetí Panny Marie a  kapli Všech svatých v  Troubsku. 

Pan farář provedl děti kostelem, ukázal jim hořící Betlémské 
světlo a vysvětlil, jak se dostalo do naší země, jaký má vý-
znam a jak se o něho v kostele starají. Při vzpomínání na Vá-
noce jsme si společně zazpívali koledy za  doprovodu var-
han. Děti zaujal poutavý výklad pana faráře při příležitosti 
svátku Tří králů.  

Svátek Tří králů je spojován se slavností Zjevení Páně a cír-
kev ho na  Západě a  Východě oslavuje 6. ledna. Tři králové 
představují mudrce Kašpara, Melichara a  Baltazara, kteří se 
vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a přines-
li mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Bible nám neříká, kolik bylo 
u lůžka Ježíše mudrců, ani jejich jména, ta jim byla přisouze-
na dle středověké legendy. Kašpar přinesl Ježíši zlato, které 
symbolizovalo královskou důstojnost, Melichar kadidlo, kte-
ré se používalo a používá při bohoslužbách, Baltazar přinesl 
myr hu - symbol Ježíšova lidství. 

Podle různých výkladů představují tři králové tři období 
lidského života. První z králů je zobrazován jako mladík, dru-
hý jako muž a třetí jako stařec. 

V  katolických zemích obcházel 6. ledna všechny domy 
kněz i  s  ministranty, učitelem a  žáky. Kněz vykuřoval domy 
kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou. Po  koledě kněz 
napsal posvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká pís-
mena K + M + B (nebo C + M + B) a příslušný letopočet. Písme-
na jsou vykládána jako počáteční písmena jmen králů nebo 
počáteční písmena latinské věty „Christus mansionem ben-
dictat“ (Ať Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok). 

Děti si odnesly krásný zážitek, mohly se podívat, jak se hra-
je na varhany. Paní varhanice jim vše vysvětlila a děti zjistily, 
že je to velmi složité. 

Svátek Tří králů naše škola zakončila návštěvou kaple 
Všech svatých, kde si děti mohly prohlédnout také betlém. 
Rozloučili jsme se s panem farářem poděkováním a přáním 
všeho nejlepšího do nového roku. 

Miroslava Jelínková
asistentka pedagoga

★ ★ ★

DOTAČNÍ PROGRAM – „MOUDRÝ UČITEL, SPOKOJENÉ 

DĚTI“

Od počátku léta loňského roku jsme svědomitě připravo-
vali veškeré podklady a zprávy potřebné pro splnění podmí-
nek dotačního programu, který vyhlásilo MŠMT. Žádost se 
všemi přílohami jsme podali o prázdninách. Naše úsilí se zú-
ročilo v kladném výsledku výběrového řízení. V prosinci jsme 
obdrželi od  MŠMT rozhodnutí o  přijetí naší žádosti o  dota-
ci z EU pro mateřskou a základní školu. Cílem dotace je re-
alizace aktivit vedoucích k rozvoji čtenářské pregramotnos-
ti a gramotnosti, podpoře dětí ohrožených školním neúspě-
chem a personální podpoře. 

Z dotačního programu máme tedy možnost dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracovníků a  příležitost přijmout 
do  tříd další kvalifi kované asistenty. Rovněž můžeme poří-
dit nový výukový materiál, pomůcky a obohatit naše školní 
knihovny. S realizací jednotlivých úseků programu postupně 
začínáme již od ledna tohoto roku.

Ivana Kašparová
ředitelka MŠ a ZŠ Troubsko

ZŠ na výletě

Skanzen Strážnice
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ROZVOJ ŘEČI A ČTENÍ

Důležitým úkolem rodičů i  školských zařízení je dbát 
na správný vývoj řeči jako základního předpokladu mezilidské 
komunikace. Na dítě a jeho vývoj řeči působí prostředí, ve kte-
rém vyrůstá, a osoby, se kterými se stýká. V raném věku má 
v rozvoji řeči hlavní úlohu rodina. Nevhodné výchovné styly 
či nedostatek podnětů mohou mít za následek pomalejší vy-
zrávání řeči. Pomoci s rozvojem řeči můžeme tak, že pečlivě 
vyslovujeme a jsme mluvním vzorem, mluvíme pomalu a jas-
ně, a udržujeme oční kontakt. Při nácviku hlásek postupujeme 
od jednoduššího ke složitějšímu, cvičíme s dítětem několikrát 
denně po krátkých časových intervalech, cvičení se snažíme 
spojovat s malováním, zpěvem. Snažíme se o to, aby si dítě vy-
tvářelo kladný pocit z komunikace a bylo sebejisté. U větších 
dětí se snažíme zvětšovat slovní zásobu nejlépe pomocí knih. 
Hlasité čtení navíc rozvíjí čtenářské schopnosti, které jsou ne-
dílnou součástí lidské komunikace i běžného života.

Dagmar Vašíková
speciální pedagog ZŠ Troubsko

★ ★ ★

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Krásné adventní období jsme v  mateřské škole zaháji-
li účastí na vánočním jarmarku v Katolickém domě. Paní uči-
telky zde nabízely výrobky, které vytvořily společně s dětmi, 
a děti předvedly svoje vánoční pásmo tanečků, veršů a koled.

Hned druhý den jsme se vydali na  výlet do  skanzenu 
ve Strážnici. V pořadu „Veselme se, radujme se“ se děti sezná-
mily se starými lidovými zvyky a tradicemi, nazdobily si per-
níčky a vyrobily drobné předměty ze dřeva a papíru.

Mikuláš přišel do školky s malým zpožděním až 7. prosince. 
Členové divadla Koráb zahráli dětem svoje „Mikulášské před-
stavení“ a také jim rozdali sladkou nadílku. Děti napětím té-
měř nedýchaly, když čekaly, zda se nad nimi rozsvítí mikuláš-
ská berla jako znamení toho, že byly hodné.

A potom už nastal správný předvánoční čas rovněž v ma-
teřské škole. Děti s paní učitelkami a tetou Monikou pekly li-
necké cukroví a  vánočku, vyráběly papírové řetězy, zdobily 
stromečky a pilně nacvičovaly vánoční vystoupení.

Moc bychom chtěli poděkovat panu Michalovi Absolíno-
vi, který nám daroval dva stromečky a také chvojky na výzdo-
bu školky.

Na vánoční besídce děti předvedly pásmo tanečků a příbě-
hů zakončené živým betlémem. Na závěr si se všemi přítom-
nými zazpívaly koledy a ochutnaly upečené dobroty.

Dne 19. prosince jsme se vypravili na divadelní představení 
do ZŠ, které si pro nás připravili žáci z dramatického kroužku.

A konečně zavítal tak dlouho očekávaný Ježíšek také k nám 
do mateřské školy. Děti našly pod stromečkem nové hračky 
a všechny také malý osobní dáreček, který si odnesly domů. 
Při vánoční nadílce rozkrajovaly jablíčka, pouštěly lodičky 
z ořechových skořápek a zpívaly koledy.

Vánoční čas jsme zakončili v prvním lednovém týdnu svát-
kem Tří králů. Děti si vyrobily královské koruny a seznámily se 
s významem tříkrálové sbírky. Navštívily místní kapličku a kos-
tel, kde si prohlédly betlémy. Poslechly si příběh o Kašparovi, 
Melicharovi a Baltazarovi a za doprovodu varhan si naposle-
dy zazpívaly koledy. 

Nyní si všichni užíváme bohaté sněhové nadílky, a tak vás 
z naší zahrady mohou pozdravit nejen děti, ale také různě vel-
cí sněhuláci. 

Hana Kroupová
učitelka MŠ Troubsko

★ ★ ★

    Co se v obci událo

Živý Betlém na Veselce (23. prosince)

Dne 23. prosince 2016 se konal na  hřišti na Veselce kaž-
doroční živý Betlém. Tentokrát napadl sníh, takže představe-
ní proběhlo v krásné zimní, sněhové atmosféře. Ten, kdo při-
šel brzy, před začátkem představení, mohl spatřit malé andě-
ly, jak dovádí na sněhu. Prostě pohádka. Přišlo hodně milých 
lidí, perníky se snědly a punč byl skvělý (jen ho bylo málo, ale 
v příštím roce bude více)! Hudební doprovod se zpěváky byl 
úžasný. 

Přípravný tým tvoří: předseda SK Veselka Pavel Rejda, Olin 
Rejda, Martin Sedláček, Dalibor Sedláček, Ruda Kostelecký, 
Honza Helán ml. a Tomáš Turek. 

Účinkující: Marie – Jana Urbánková. Josef – Martin Urbá-
nek. Ježíšek – miminko z Veselky Bohumil Rampula ml. Pa-
sáčci – Rozita Turková, Josef Urbánek a Zdeněk Sedlák. Bet-
lémská hvězda – Helena Sedláčková. Tři králové – Marcela He-
lánová, Renata Blahová a Ivana Fretzerová. Andělé – Terezka 
a Anetka Kostelecká, Kamilka Čundová, Anežka a Petra Helá-
nová a Nikola Rejdová. Nuzní – Blanka Helánová, Jitka Šustro-
vá a Hana Křivánková. Vypravěč – Andrea Tesařová. Hudební 
doprovod – Veronika Tesařová, Katka Hájková a Tobiáš Turek. 
Zpěv – sbor Pavly Turkové.

Návštěva Mikuláše v MŠ



8.

Všem velice děkuji, že mají stále elán a chuť se na  této 
pěkné vánoční akci podílet. Děkuji také všem, kteří se přišli 
podívat a podpořili tak naši snahu.

(HS)

★ ★ ★

Tříkrálová sbírka 2017 (7. - 8. ledna)

Milí sousedé, když jsem se loňského roku 
ve své zprávě z výpravy Tříkrálové sbírky loučil 
slovy „A třeba se nám podaří zlomit i tu pátou 
desítku!“ , bylo to jen v  rovině přání. Všechno 
to bylo až za rok a hleďme, rok se s rokem se-

šel a podařilo se! 
V  sobotu 7. a  neděli 8. jsme jako každoročně obešli naši 

obec s  výpravou dětí a  dospěláků, abychom vykoledovali 
dary pro Charitní sbírku. V sobotu ráno po požehnání naším 
panem farářem Františkem Koutným jsme se rozběhli po vsi. 
Loni mrzlo, letos ještě více, sněhu bylo, naštěstí dětí jako sme-
tí také, takže jednotlivé úseky, které děti obcházely, nebyly 
tak dlouhé, tudíž nosy a  prsty dlouho nenamrzaly. V  nedě-
li jsme obešli Veselku. Dík patří koledníkům: Dušanovi a Ja-
kubovi Jedličkovým s doprovodem Venduly Jedličkové, Lucii 

Paračkové a Adélce Sobolové s doprovodem Tomáše Svobo-
dy, Tedíkovi a Rozitce Turkovým s doprovodem Kateřiny Háj-
kové, Adélce a Martínkovi Královým s doprovodem maminky 
Lucie Králové, Miladce Bartoňkové a Nelince Konečné s do-
provodem Milady Bartoňkové, Markétce a Kláře Řezáčovým 
s doprovodem maminky Martiny Řezáčové, Kristýnce a Klau-
dince Adamovým s  doprovodem Evy Solaříkové, Přemkovi, 
Jindřišce a  Zuzance Valovým s  doprovodem jejich mamin-
ky a Hany Prokopové, Šimonu a Martinovi Konečným s do-
provodem Terezky Novotné, Andrejce a Marianovi Jílkovým 
s doprovodem Martina Křivánka, Michaele Dobešové a Lau-
ře Drobiličové s doprovodem Terezy Kuklové, Janě Prokopo-
vé a  Kateřině Svobodové v  doprovodu Veroniky Rejtarové, 
Edovi Valešovi a Tobiáši Turkovi v  doprovodu Přemysla Bla-
žíka, Janě a Petrovi Solaříkovým s doprovodem Marcely Pill-
mayerové, Vendule a Nele Růžičkovým s doprovodem Roma-
ny Svěrákové, Valentýnce a Tobiáši Krulovým s doprovodem 
tatínka Pavla Kruly a Davidovi a Adélce Kadlecovým a obě-
ma rodičům Jarmile a Lubomíru Kadlecovým. Zvláštní dík pa-
tří Daniele Brumovské za obětavé nabídnutí prostor vlastní-
ho domu včetně tradičních čtyř druhů polévek i různých po-
chutin, Vlastě Prokopové za ušití plášťů pro krále a rodičům 
za ochotu nechat děti koledovat a zpívat. Dík také patří orga-
nizátorům – logistikům naší části Tříkrálové sbírky Evě Solaří-
kové a Jarmile Blažíkové.

Největší dík ale patří těm, kteří darovali. Letošní sbírka je 
za námi, bylo to pěkné sejít se v tak hojném počtu a společ-
ně něco udělat pro dobrou věc. A kolik že se tedy letos vybra-
lo? 57 728 Kč. 

Přemysl Blažík
organizátor akce

★ ★ ★

    Knihovna informuje

Nové knihy v naší knihovně

Jon Baird – Cech objevitelů 

Zlatý věk dobrodružných příběhů znovu ožívá 
s tímto skvěle ztvárněným a akčním příběhem, který kombi-
nuje bravurní vyprávění ve stylu Kiplinga s nezaměnitelným 
stylem Tintinových dobrodružství.

Na pozadí konzervativního klubu gentlemanů ze starého 
světa funguje tajná organizace dobrodruhů, Spolek objevite-
lů, kteří neohroženě cestují do těch míst, kde světlo ustupuje 
do stínu, aby se zmocnili mýtu. Hledají tajemství skryté v po-
hořích, ztracené v pouštích, pohřbené na mořském dně a za-
mrzlé hluboko v  ledu. Cílem je odhalit tajemství, které leží 
za hranicemi tohoto světa. Zlatý věk dobrodružných příběhů 
znovu ožívá s tímto skvěle ztvárněným a akčním příběhem, 
který kombinuje bravurní vyprávění ve stylu Kiplinga s neza-
měnitelným stylem Tintinových dobrodružství.

Na pozadí konzervativního klubu gentlemanů ze starého 
světa funguje tajná organizace dobrodruhů, Spolek objevite-
lů, kteří neohroženě cestují do těch míst, kde světlo ustupuje 
do stínu, aby se zmocnili mýtu. Hledají tajemství skryté v po-
hořích, ztracené v pouštích, pohřbené na mořském dně a za-
mrzlé hluboko v  ledu. Cílem je odhalit tajemství, které leží 
za hranicemi tohoto světa.

Evžen Boček – Aristokratka na koni

Mladá aristokratka Marie Kostková z Kostky opět řeší nezá-

Trikralova
sbirka
2016
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viděníhodné problémy. „Nejchudší zámek v Čechách“ zůstá-
vá věrný svému označení, a tak tu hraběcí rodinka ani perso-
nál rozhodně nemají ustláno na růžích. Místo davů návštěvní-
ků se na zámku kupí neproplacené faktury za vodu a hrozí, že 
záhy bude největší atrakcí každodenní koupel obyvatel zám-
ku v kašně s dešťovkou. Chce to nějaký nápad… 

Sandra Brownová – Skryté zlo

Emory Charbonneauová, dětská lékařka a  maratonská 
běžkyně, zmizí na horské stezce v Severní Karolíně. Vydala se 
tam na trénink, ale také si chtěla uspořádat myšlenky a uvá-
žit, zda má smysl udržovat manželství, které se rozpadá. Než 
policie začne po pohřešované pátrat, stopa dávno vychladla 
a horskou divočinu sevřela mlha a sněžení. Policie má pode-
zření, že za zmizením Emory vězí právě její manžel. Strhující 
příběh, v němž nic není tak, jak se jeví, je nabitý nečekanými 
zvraty a prostoupený vášnivými emocemi. Vyprávění o lásce, 
zradě a volbě, kterou musí člověk učinit, aby přežil.

Robert Bryndza – Dívka v ledu

Poté, co je v parku v jižním Londýně pod vrstvou ledu na-
lezeno tělo mladé ženy, na místo přijíždí detektiv šéfi nspek-
tor Erika Fosterová. Oběť, krásná dívka z mocné a bohaté ro-
diny, měla podle všeho dokonalý život. Když Erika začne pá-
trat hlouběji, vynoří se souvislosti mezi její vraždou a  smr-
tí tří prostitutek, které někdo uškrtil, svázal jim ruce a hodil 
do vodních ploch po Londýně. Jaká je spojitost mezi dcerou 
vlivného lobbisty, který si myslí, že může ovlivňovat i vyšet-
řování, a  mrtvými imigrantkami? Jaké temné tajemství dív-
ka v ledu skrývala? 

Paulo Coelho – Vyzvědačka

V  Coelhově románu Vyzvědačka ožívá skutečný příběh 
Maty Hari, slavné kurtizány obviněné ze špionáže, která byla 
před sto lety popravena pro velezradu. Mata Hari byla taneč-
nice, šokující a těšící publikum za první světové války, a stala 
se důvěrnicí některých z nejbohatších a nejmocnějších mužů 
té doby. Odvážila se překonat moralismus a provinční men-
talitu počátků 20. století, ale nakonec za to zaplatila vlastním 
životem. Když v pařížském vězení čekala na popravu, jedním 
z  jejích posledních přání bylo pero a papír, aby mohla psát 
dopisy.

Jeff rey Deaver – Ocelový polibek

Vražednou zbraní se může stát cokoli. Když to umíte nále-
žitě použít. Amélie Sachsová pronásleduje muže podezřelé-
ho z vraždy. Jde mu v patách až do nákupního centra, a za-
tímco podezřelý v  klidu popíjí kávu, Sachsová přivolá posi-
ly a přemýšlí, jak ho zatknout, aniž by vyvolala rozruch. Její 
snaha ale přijde vniveč: centrem se vzápětí rozlehne zoufa-
lý křik, protože kohosi rozdrtil porouchaný eskalátor, a v na-
stalém zmatku podezřelý uprchne. Zpočátku to vypadalo 
jako nešťastná shoda okolností s tragickým následkem. Brzy 
se ale začnou vynořovat skutečnosti, které smrt z  eskaláto-
ru staví do zcela jiného světa. Ne, nebyla to náhoda, ale prv-
ní ze série vražedných útoků. Zdá se, že vyšetřovatelé mají co 
do činění s nadmíru inteligentním zabijákem, který za svou 
vražednou zbraň zvolil předměty každodenní potřeby.
Je zcela zjevné, že pachatel plní jakousi záhadnou misi. Co 
chce světu krvavě sdělit? Kolik lidí ještě bude muset zemřít, 
než Amélie Sachsová a  Lincoln Rhyme odhalí jeho úmysly 
a identitu?

Joy Fieldingová – Zmizení Samanthy Shipleyové

Pro Caroline a Huntera Shipleyovi to měla být báječná osla-
va desetiletého výročí svatby. Týden si užívali v  nádherném 
přímořském mexickém letovisku Rosarito s  přáteli a  svými 
dvěma malými dcerkami a těšili se na poslední slavnostní ve-
čer. Když se však vrátili do apartmá, jejich dvouletá dcera Sa-
mantha byla beze stopy pryč… Celých patnáct let, které uply-
nuly od únosu, Caroline víceméně jen přežívá. S Hunterem se 
rozvedli a Michelle, starší z obou dcer, je čím dál tím více ne-
zvladatelná. K tomu jí rok co rok volají novináři, takže když se 
v den patnáctiletého výročí zmizení v telefonu ozve „Myslím, 
že se ve skutečnosti jmenuju Samantha, asi jsem vaše dcera,“ 
je Caroline zprvu přesvědčená, že je to jen další trik, kterým se 
z ní snaží někdo vymámit důvěrné informace…

Jean Giono – Muž, který sázel stromy

Mistrovská povídka z roku 1953. Stylově čistá a dějově jed-
noduchá povídka vypráví o prostém, osaměle žijícím pastýři 
ovcí ve vyprahlé a vylidněné Provenci, s nímž se v roce 1910 
poprvé setkal a který tiše a bez nároků na vděk, den co den 
sázel v okolních kopcích stromy. Usoudil, že kraj bez stromů 
hyne a  rozhodl se situaci napravit. Poslední setkání autora 
s tímto člověkem se v roce 1933 odehrálo v zalesněných kop-
cích, kam se s vodou vrátil život a lidé. Je o „muži, který sázel 
naději a vypěstoval štěstí“.

Jiří Hájíček – Dešťová hůl

Předešlé literární sondy obrácené do minulosti české ves-
nice následuje nyní román ze současnosti. Opět silný pří-
běh, v němž kromě lidí tentokrát hrají důležitou roli pozem-
ky — zděděná pole a spory kolem jejich vlastnictví. Venkov-
ská krajina jihočeských blat je vůbec v  textu silně přítom-
na a  kromě jedinečné atmosféry dodává příběhu i  historic-
ký kontext a  také nepřímo vstupuje do osudů hlavních po-
stav. Zbyněk, profesí správce pozemků, se po mnoha letech 
setkává se svou dávnou láskou, aby jí pomohl se zdánlivě jed-
noduchým majetkoprávním problémem. Vrací se na venkov 
a zamotává se do nejasných okolností pozemkového sporu, 
ale také do osobní a manželské krize. Potýká se s nespavostí, 
bloudí krajinou a katastrálními mapami a nad ním se jako pří-
zrak vznáší bláznivý venkovský aviatik z osmnáctého století. 
Ve zlomovém okamžiku jde Zbyněk do boje. Za to, co pova-
žuje za správné, za sny dětství a „aby se jednoho rána nepro-
budil jako někdo jiný“.

Jeff  Kinney – Deník malého poseroutky 10: Staré dob-

ré časy

Za starých časů se žilo líp. Nebo ne? Tohle je otázka, kterou 
si Greg Heffl  ey klade, když se jeho město rozhodne dobrovol-
ně odpojit od elektřiny. Moderní společnost má přece své vý-
hody a Greg není stvořený pro staromódní život. Přijde na to, 
jak tohle celé zvládnout? Nebo je život jak ze staré školy pro 
kluka, jako je Greg, fakt už moc velké sousto?

Jan Lebeda – Nové pohádky skřítka Medovníčka

Další příběhy oblíbeného skřítka Medovníčka, který žije 
v chaloupce pod mohutným dubem na pasece v lese. Kama-
rádí se se všemi zvířátky, stará se o včeličky, které mu za to 
dávají sladký med, zažívá spoustu příhod třeba s nezbedným 
strakapoudem, s myškou Eliškou, jíž dokonce vystrojí svatbu, 
nebo se čmelákem Bzundíkem. Zažije i velké dobrodružství, 
když se na  podzim vypraví s  kukačkami k  moři a  potom se 
rozhodne vrátit se sám domů.
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Jojo Moyes – Život po tobě

Kdybyste ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc 
by to změnilo váš pohled na  svět? V  pokračování světové-
ho bestselleru Jojo Moyesové „Než jsem tě poznala“ najde-
me Louisu Clarkovou v přesně takové situaci. Po intenzivním 
půlročním vztahu s  ochrnutým Willem Traynorem, který se 
rozhodl ukončit svůj život asistovanou sebevraždou, zůstává 
Louisa sama, zmítána smutkem a výčitkami svědomí. Po váž-
ném úrazu se navíc musí vrátit domů k rodičům. Jako by byla 
najednou zpátky na začátku cesty – život po Willově smrti to-
tiž znamená učit se leccos znovu, stavět na nových základech. 
Záchranář Sam Fielding, pro něhož je kontakt se smrtí každo-
denní náplní práce, by snad mohl být právě tím, kdo Louise 
pomůže se zase vrátit do života, jenomže pak se z Willovy mi-
nulosti nečekaně jako uragán vynoří Lily – jeho šestnáctiletá 
nezvladatelná dcera. A všechno je rázem jinak… 

Radka Třeštíková – Bábovky

Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom romá-
nu. Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže a jaká 
je ve skutečnosti ta příšerná manželka, o které jí on vypráví? 
Nebo proč má sestra manželky tak špatný vztah se svojí dce-
rou? Jak se vlastně cítí ta patnáctiletá holka, na kterou si rodiče 
nikdy neudělají čas? A kam se vlastně poděly ty peníze? Kdo je 
vzal, kdo je ztratil, kdo je utratil, kdo je našel a kdo je bude mu-
set vrátit? Nechte se strhnout upřímnou zpovědí hlavních hr-
dinek, kde nechybí ironie, humor, bolest, napětí, nenávist ani 
láska. Kde se emotivní příběhy vzájemně prolínají, jeden vede 
ke druhému, k celé řadě zajímavých rozuzlení a potom neru-
šeně pokračují dál, někdy šťastně, někdy ne, takový už je život.

Michal Viewegh – Melouch

Dva dlouholetí kamarádi a někdejší kolegové-učitelé se už 
pár let živí poněkud lukrativnějšími profesemi: jeden jako gi-
golo a druhý jako nájemný vrah. Aby si od svých náročných 
povolání na pár dní odpočali, vyrazí na řeku Sázavu. Jenom-
že muži jak známo nepřestávají pracovat ani na dovolené… 
Takový je náčrt fi lmového scénáře, pro nějž chce autor stůj 
co stůj získat otupělého producenta. Nabídne brutální scény? 
Nebo osudovou lásku? Lze snad s nadsázkou říct, že nová pró-
za Michala Viewegha nabízí obojí: thriller i tragickou lovestory.

Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček, knihovník

   Plánované akce

Folklórní ples (11. února)

Podskalák zve na VI. Folklórní ples , který se koná v sobo-
tu 11. února od 20:00 hodin v sále Katolického domu v Troub-
sku. K tanci hrají dechová hudba Střeličáci a cimbálová muzika 
Buchaj Trepaj. Čeká Vás bohatá lidová tombola s prasátkem. 
Předprodej vstupenek je ve dnech 2.  a 3. února v době 17:00 
- 21:00 hodin na Kaťáku, případně na telefonu 731 034 897.

Víťa Volánek
spolupořadatel akce

★ ★ ★

Masopustní slavnosti (únor)

K.A.T Troubsko z.s. s podporou Podskaláku a Obce Troubsko 
pořádá v sobotu 25. února od 9:00 hodin masopustní průvod 
masek a v úterý 28. února od 20:00 hodin maškarní ostatkovou 

zábavu s pochováváním basy v sále Katolického domu. Vstup-
né je 60 Kč, masky mají vstup zdarma. Pořadatelé připravili při-
měřeně bohatou tombolu a k tanci hraje kapela Karla Pešla.

Milan Svěrák
spolupořadatel akce

★ ★ ★

Jarní dětská burza (4. března)

Obec Troubsko ve spolupráci se ZŠ a MŠ Troubsko pořádá 
v Katolickém domě v sobotu dne 4. března Jarní dětskou bur-
zu. Začátek v 9.00 hod, ukončení ve 12 hodin. Vstup zdarma.

Informace pro prodejce: Sraz účastníků 4. března v 8.30 ho-
din v sále KD. Vyklizení sálu do 12.30 hodin.

Každý registrovaný prodejce (na stránkách ZŠ a MŠ Troub-
sko, nebo přímo na  Obecním úřadě) bude prodávat sám 
a bude přítomen po celou dobu akce.

Za pronájem stolu nebude účtován žádný poplatek a z pro-
daného zboží nebudou účtována procenta z prodeje zboží.

Prodávat se bude: oblečení do velikosti 168, obuv, hračky, 
sportovní vybavení, dětské potřeby (autosedačky, chůvičky, 
atd.).

Po  celou dobu akce bude doprovodný program pro ná-
vštěvníky a účastníky, hlavně pro maminky.

(OÚ)

★ ★ ★

Divadlo (26. března)

Zveme všechny děti, rodiče, babičky i dědečky na úžasnou 
hudební pohádku, se kterou k nám do Trou bska přijede diva-
delní soubor z Kroměříže. Jmenuje se „O Honzovi a hloupé 

víle Rozárce“. Představení se uskuteční 26. března od 16 ho-
din v Katolickém domě.

Předprodej vstupenek bude od  10. února na  prodejně 
u paní Benešové na ul. Národního odboje, nebo u pana Dole-
žala na ul. Školní 54, tel.: 731 563 994.

Srdečně zvou pořadatelé – zahrádkáři Troubsko

★ ★ ★

    Naši jubilanti

V této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce Troub-
sko, kteří oslavují 70 let a více. K významnému životnímu vý-
ročí: 70, 75, 80, 85, 90 ……let přejí našim spoluobčanům zá-
stupci obce s malým dárečkem.

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci úno-

ru a březnu  těmto našim spoluobčanům:

pan Josef Kazda, ul. Veselka  ................................................... 70 let
pan Karel Holík, ul. Nár. Odboje  ........................................... 70 let
paní Jaroslava Vyziblová, ul. Pod vinohrady  .................... 70 let
pan Vlastimil Obenrauch, ul. Nár. Odboje ......................... 70 let
paní Slavomíra Vodáčková, ul. U dráhy  .............................. 71 let
pan Ing. Jaroslav Konečný, ul. Nová  .................................... 71 let
pan Jaroslav Mikulášek, ul. Vyšehrad  ................................. 72 let
paní Helena Adamová, ul. Pod vinohrady  ........................ 72 let
paní Jindřiška Pazourková, ul. U rybníka ........................... 73 let
paní Jana Široká, ul. Sadová  ................................................... 73 let
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pan Václav Vyzibla, ul. Pod vinohrady  ................................ 73 let
paní Marta Bednářová, ul. Pod vinohrady  ........................ 73 let
paní Libuše Rejdová, ul. Pod vinohrady  ............................ 73 let
pan Josef Křivánek, ul. Veselka  ............................................. 73 let
pan Otto Prokop, ul. Vyšehrad  .............................................. 74 let
paní Irena Haiserová, ul. Zahradní  ....................................... 75 let
paní Elena Kamenická, ul. U dráhy  ...................................... 75 let
pan Vladimír Bedřech, ul. U rybníka  ................................... 75 let
pan Josef Zavadil, ul. Nár. Odboje  ....................................... 75 let
paní Jindřiška Bartoňková, ul. Nár. Odboje  ...................... 76 let
paní Věra Tkáčová, ul. Nár. Odboje  ...................................... 77 let
pan Karel Váňa, ul. Nová  .......................................................... 77 let
pan Ing. Vítězslav Žák, ul. Ostopovická  .............................. 77 let
paní Jana Pelikánová, ul. Nár. Odboje  ................................ 77 let
pan František Dujka, ul. Vyšehrad  ........................................ 77 let
paní Marie Vágnerová, ul. U dráhy  ...................................... 78 let
pan Ing. Josef Hofman, ul. Hodakova  ................................. 78 let
paní Vlasta Mahnová, ul. Jihlavská  ...................................... 83 let
pan Schütz Vladimír, ul. Jarní  ................................................ 83 let 
paní Marie Chylíková, ul. U rybníka ..................................... 84 let
paní Josefa Růžičková, ul. Pod vinohrady  ......................... 84 let
paní Libuše Velebová, ul. Pod vinohrady  .......................... 84 let
paní Božena Machová, ul. Zámecká  ................................... 86 let
paní Zdenka Pazourková, ul. Nár. Odboje ......................... 89 let
paní Marie Tesařová, ul. Nár. Odboje  .................................. 98 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let.

Líba Chaloupková, pracovnice OÚ

Kdy přejí zastupitelé obce oslavencům?

Přát chodí oslavencům paní Helena Benešová a  Hele-
na Sedláčková. Pokud není s oslavencem domluven přes-
ný 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 a p. Sedláčkové.  Pokud by některý z osla-
venců chtěl domluvit přesný termín návštěvy, kontaktuj-
te pak prosím p. Chaloupkovou na matrice OÚ – osobně 
nebo volejte na tel. č. 547 227 054.

    Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uvá-

děny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakč-

ní rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna 

ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená. 

Třicet let samostatné myslivosti v Troubsku

Jak jsme předeslali v prosincovém čísle zpravodaje, slavíme 
v  letošním roce 70. výročí založení Mysliveckého spolku Vý-
rovka. V dubnu budeme pořádat mysliveckou výstavu a před 
ní bychom vás rádi seznámili s naší mysliveckou historií. Vel-
ký dík patří kronikáři Zdeňku Kuklovi staršímu (2. 6. 1918 – 2. 
11. 2010), který v kronice Mysliveckého sdružení Troubsko za-
chytil podstatné okamžiky samostatného působení myslivců 
v Troubsku. Tomuto období naší minulosti věnujeme dnešní 
náš příspěvek. V příštím čísle potom budeme pokračovat po-
pisem společného provozu myslivosti v obou obcích.

Dne 30. ledna 1948 se v hostinci u Josefa Šalplachty (dneš-
ní obchod na ulici Školní) konala valná schůze honební spo-
lečnosti podle nového zákona o myslivosti č. 225/47 Sb. Ho-
nební výbor s  předsedou Františkem Doležalem projednal 
honební smlouvu s  právě vznikající mysliveckou společnos-
tí. Ustavující schůze společnosti proběhla 29. března 1948, 
na  které byl zvolen první výbor: předseda Leopod Svoboda 
(mlynář), zapisovatel Stanislav Junek (dělník), pokladník An-
tonín Vojta (zřízenec ČSD), myslivecký hospodář Arnold Böhm 
(tovární mistr). Honební smlouva byla podepisována na 9 let 
s ročním poplatkem 3000 Kčs, po měnové reformě poplatek 
činil 600 Kčs. Původní honitba měla rozlohu 570 ha a členská 
základna 13 členů.

Myslivecká společnost od  svého počátku dbala na  péči 
o zvěř, což je hlavním posláním každého myslivce. Naši před-
chůdci aktivně pracovali na udržení a zvýšení kmenových sta-
vů zvěře. Pro oživení krve králíků vypouštěli domácí ramlice, 
sbírali bažantí a koroptví vajíčka z opuštěných hnízd a po umě-
lém odchovu znovu vraceli bažanty a  koroptve do  honitby. 
Tlumili škodnou a uvědomovali si, stejně jako my, že je nut-
né zvěři zajistit přísun vody. V naší honitbě je velmi málo při-
rozených vodních zdrojů. Z tohoto důvodu se několikrát po-
koušeli o vybudování studny u chaty v Rožku. Bohužel, vždy 
neúspěšně, i když tomu věnovali hodně času a fi nancí. Stud-
na byla kopána do hloubky 24 m a dále ještě 3 m vrtána, pře-
sto se na vodu nenarazilo. V šedesátých letech si myslivci za-
čali všímat problému úbytku zvěře drobné, především korop-
tví a zajíců. Koroptve byly naposledy loveny v roce 1960, pře-
sto to na zvýšení jejich počtu nemělo žádný vliv. Již v té době 
bylo zřejmé, že velké lány, zemědělská mechanizace a hlavně 
přemíra chemizace ovlivňují stavy zvěře. Myslivci na to několi-
krát marně upozorňovali, a to i na okresní úrovni. Problémy se 
však stupňovaly a pokračují do dnešních dnů. Koroptve z naší 
honitby zcela vymizely v roce 2015 a v současných letech sle-
dujeme rychlé mizení zajíců z krajiny. 

Z kroniky se dovídáme, že naši předchůdci velmi často če-
lili problému pytláctví. Pro nás je opravdu zajímavé číst, že ce-
lou situaci převážně řešila tehdejší policie, která v této otáz-
ce žádala o pomoc místní myslivce. Také díky této spoluprá-
ci byli v roce 1954 dopadeni dva pytláci z Kohoutovic. Bohu-
žel, v dnešní době je pytláctví pro policii okrajovou záležitostí. 
Sledujeme, jak po lese a polích neoprávněně jezdí různá vozi-
dla, často jsou slyšet střelné rány, nacházíme upytlačené kusy 
srnčí zvěře. Policie však má velmi málo možností proti nezá-
konnému lovu zakročit.

Na dalším úbytku zvěře se podílela zvyšující se automobi-
lová doprava. Po zprovoznění dálnice byla často nalezená sra-
žená srnčí zvěř. Pod koly automobilů skončili dva srnci s nej-
silnějšími trofejemi z  naší honitby. V  roce 1973 to byl srnec 
s trofejí v bodové hodnotě 120,38 bodů a v roce 1976 srnec, 
jehož trofej byla ohodnocena 119,6 body na mezinárodní vý-
stavě v Českých Budějovicích. Obě trofeje byly oceněny stříbr-
nými medailemi.

Pes byl od pradávna nepostradatelným loveckým pomoc-
níkem. Myslivecká kynologie v Troubsku byla vždy dobře pod-
porována. Řada členů se věnovala chovu loveckých psů a již 
od  roku 1953 společnost měla kynologického referenta An-
tonína Vojtu, který pomáhal členům s  loveckým výcvikem 
psů. Pochvala za předvedení psa byla v roce 1971 udělena Ivo 
Kloudouvi, který dlouhá léta působil jako rozhodčí na zkouš-
kách malých plemen. O  dlouholetý  chov a  výcvik českých 
fousků a německých ohařů se zasloužil Oldřich Valeš. V roce 
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1972 na  rybníku v  Popůvkách myslivci pomohli uspořádat 
vyšší zkoušky loveckých psů „Memoriál Františka Vojtěcha“. 
Vedle kynologie, má v Troubsku dlouholetou tradici také so-
kolnictví. Od roku 1975 se chovu dravců věnuje Lubomír Ab-
solín. Jako všechno nové, tak i začátky sokolnictví se neshle-
dávaly s velkým porozuměním. Přesto u svého koníčku vytrval 
a získal pro něj podporu ze strany myslivců. Podařilo se mu vy-
chovat dalšího sokolníka Martina Urbánka, který v roce 2002 
složil sokolnické zkoušky.

Již od  začátku svého působení se myslivecká společnost 
aktivně podílela na společenském životě v Troubsku. Od roku 
1949 pořádala ples, z jeho výtěžku nefi nancovala pouze pro-
voz myslivosti, ale přispěla i  na  chod mateřské školky. Pro 
zpestření kulturní činnosti byl dokonce ustanoven zábavní 
odbor, do  kterého byli zvoleni Antonín Čejka, Ota Vidrmert 
a  Josef Kalina. Pořádání Ostatkových zábav s  maškarádou 
mělo dlouholetou tradici, která vytrvala až do začátku 90. let. 
Vedle toho se členové účastnili brigád pro obec. V roce 1956 
myslivci pomáhali na stavbě nového kravína pro JZD Troub-
sko. V  roce 1971 pomáhali s výstavbou autobusové čekárny 
a v roce 1972 se podíleli na stavbě hasičské zbrojnice. V letech 
1977 a 1978 pomáhali na budování nové mateřské školky.

V roce 1962 vyšel nový zákon o myslivosti. Na jeho základě 
rok na to došlo ke sloučení Mysliveckého sdružení Troubsko 
s Mysliveckým sdružením Popůvky. Nová honitba měla rozlo-
hu 796 ha a počet členů se zvýšil na 15. Nebylo to snadné ob-
dobí. Se spojením řada členů nesouhlasila. Z počátku se mys-
livci z Popůvek neúčastnili členských schůzí, společných honů 
ani neplnili brigádnické povinnosti. Trvalo několik let, než se 
nové sdružení sžilo. V této době se myslivci pustili do přestav-
by myslivecké chaty v Rožku. Původně se jednalo o srubovou 
chatu, kterou postavili singularisté v roce 1932 a dali mysliv-
cům k užívání. V roce 1962 začalo její rozšiřování, práce však 
po sloučení pokračovali velmi pomalu. Chatu se nakonec po-
dařilo dostavět, ale 11. 2. 1979 objekt vyhořel. Chata v Rožku 
nebyla jedinou stavbou, do které se myslivci v Troubsku pus-
tili. V roce 1972 se jim podařilo získat dotaci 15000 Kčs z fon-
du rozvoje a  rezerv na  vybudování nové odchovny pro ba-
žanty. Původní záměr odkoupení chatky od dálnice nevyšel, 
tak se v roce 1973 začalo se stavbou nové budovy. Pozemek 
byl myslivcům přidělen smlouvou o  užívání s  tehdejším ná-
rodním výborem. V roce 1975 byla dokončena stavba obvo-
dových zdí a v roce 1978 byla stavba zastřešena. Budova slou-
žila k odchovu bažantů téměř 15 let, po té byla postupně pře-
budována na klubovnu.

Po zkušenostech se sloučením s Popůvkami, není se co di-
vit, že první zmínky o  dalším integrování honiteb Troubska, 
Ostopovic a Střelic podle koncepce rozvoje myslivosti z roku 
1975 se setkaly s velkou nevolí. Přípravy na spojení však po-
kračovaly v letech 1977 až 1979. Honitba některá území ztra-
tila. Za dálnicí připadlo 132 ha do Bosonoh a 124 ha do Bystr-
ce. Sloučení se dotklo i členské základny: 19 členů přecházelo 
do Střelic, 3 do Bosonoh a 3 do Bystrce. Po konečném rozhod-
nutí Ostopovice vytvořily jedno sdružení s Moravany, Nebo-
vidy a Modřicemi. V roce 1980 tak došlo pouze ke sjednocení 
troubského myslivecké sdružení se střelickým. Nová honitba 
celkem získala rozlohu 1850 ha a členská základna se rozšíři-
la na 50 myslivců. Podle doporučení bylo rovnoprávné obsa-
zení funkcí ve výboru – 5 členů ze Střelic, 4 z Troubska. Koneč-
ná kandidátka prvního společného sdružení vypadala takto: 
Jan Pacholík (předseda, Střelice), Zdeněk Kukla st. (místopřed-
seda, Troubsko), Jaromír Urban (myslivecký hospodář, Střeli-

ce), Petr Juračka (fi nanční hospodář, Troubsko), Jiří Ploch (jed-
natel, Brno), Oldřich Valeš (kynolog, Troubsko), Zdeněk Drač-
ka (osvěta, Brno), Jan Holešovský (vedoucí kroužku, Střelice), 
Alois Januš (člen výboru, Střelice).

zdroj: čerpáno z Kroniky Mysliveckého sdružení Troubsko

Jitka Berkovcová
Myslivecký spolek Výrovka

★ ★ ★

Léčivé účinky zeleniny a ovoce - 1. část

Vážení čtenáři, v tomto roce se chci s Vámi podělit o léčivé 
účinky zeleniny a ovoce, které rádi konzumujeme.

Zázvor

Je to výborný léčebný prostředek při rýmě, chřipce a kaš-
li, což je v  tomto období aktuální. Osvěžující čaj připravený 
z čerstvého kořene pomáhá vylučovat hleny a posiluje žalu-
dek. Horký zázvorový čaj pomáhá při zimnici, obklady přiná-
šejí úlevu při zánětu nosních dutin a  průdušek. Také vatový 
tampón namočený v zázvorovém odvaru přináší úlevu při bo-
lesti ucha. Přiložený na pokožku zvyšuje prokrvení, a tak zmír-
ňuje bolesti způsobené chřipkou. A abychom se chřipce vy-
hnuli, můžeme se připravit preventivní „Zázvorový likér“ 

(pouze pro osoby starší 18 let):
• 500 ml vodky (nebo jiného destilátu)
• 125 g medu (cca 6 lžic)
• 125 g čerstvě strouhaného zázvoru
• 1 pomeranč
• 1 citrón
Do uzavíratelné nádoby nalijeme destilát a dáme nastrou-

haný zázvor, na kolečka nakrájený, oloupaný citrón a pome-
ranč, med a promícháme. Nádobu uzavřeme a necháme nej-
méně tři dny louhovat. Přes čistý hadřík slijeme do láhve. Uží-
vá se jedna polévková lžíce večer před spaním, nebo ráno 
na lačno. 

Brambory

Jsou bohatým zdrojem vitamínu C a  B a  obohacují tělo 
draslíkem, fosforem a železem. Vyrovnají se dietním potravi-
nám i počtem kalorií. V  lidové medicíně se využívá šťáva ze 
syrových brambor tradičně na  trávící těžkosti, poruchy jater 
a  žlučové kameny. Syrová šťáva utišuje záněty a  podporu-
je hojení kožních infekcí a  poranění. Plátky syrové brambo-
ry jsou vynikajícím obkladem na opary a omrzliny. Když je při-
ložíme na spánky, pomůže na bolesti hlavy a migréně. 10 dkg 
brambor = 70 kalorií. Pokud se brambory vaří (nejlépe v páře) 
nebo pečou ve  slupce, zachovají si mnoho ze své výživové 
hodnoty a jsou i lehce stravitelné.

Pokračování v příštím čísle.
Pavel Doležal, 

jednatel ČZS Troubsko  

★ ★ ★

    Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 129: Svítí-li na Štěd-
rý den od  deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí 
na žně obilné, senné i otavové.

Vylosovány byly a cenu obdržely: V. Skřípková, Z. Koláčko-
vá a H. Hloušková.
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Březnové pozdravení

Dobrý den řekne …… (1. ČÁST) za tenkou okenicí sněhu, 
Dobrý den řekne …… (2. ČÁST) a vyrazí ven z břehu. 
Pak …… (3. ČÁST) zelené trávy napřímí se a vstanou
a …… (4. ČÁST)  kamsi vytratí se s  tichounkým Na shle-

danou!

Tajenku zasílejte do 20. února na e-mail redakce.
(BK)

★ ★ ★

    Zdravý životní styl 

Cukr jako jed aneb Proč neprospívá vašemu zdraví?

Ač si to mnozí neuvědomují, cukr se řadí mezi návykové lát-
ky. Proto je někdy také označován jako bílý jed. 

Jíme totiž příliš mnoho cukru, což lidskému organismu ni-
jak neprospívá.

Nespálené kalorie se mění na tuk

Je samozřejmé, že sacharidy se stávají naprosto nezbytným 
zdrojem energie. Čerpají z  nich  všechny buňky vašeho těla 
a bez nich by se neměly šanci nastartovat k aktivní činnosti. 
Tvoří samozřejmě také palivo pro mozek, proto byste bez sa-
charidů nedokázali vymyslet vůbec nic.  Rovněž tvoří stavební 
prvky chrupavek a vazivové tkáně.

Proč je tedy cukr škodlivý? Nebezpečná je především pře-
míra cukru. Bílý  rafi novaný cukr  totiž vašemu tělu dá jenom 
prázdné kalorie. Neobsahuje žádné další látky, které byste do-
kázali nějak využít a  které by přispěly k  vašemu zdraví jako 
například minerály. Právě rafi nací, tedy chemickým čištěním, 
přijde o jakékoli další příměsi, ať již pozitivní nebo negativní. 

V podstatě se tak stává bílým jedem – uměle vyrobenou che-
mickou látkou, se kterou je třeba nakládat obezřetně.

Sladké podporuje kvasinky a plísně

Přemíra cukru vede k překyselení organismu. Ztrácíte mine-
rály, zejména hořčík a vápník a také selen. Bohužel cukr také 
podporuje vznik kvasinkových a plísňových infekcí, urychluje 
stárnutí těla. V současnosti může spotřeba cukru dosahovat až 
neuvěřitelných cca 120 – 200 gramů denně, to je téměř sedm-
krát více, než je maximální doporučené denní množství, které 
činí 30 gramů.

Tajemství proto tkví v  tom, konzumovat přesně takové 
množství cukru, které vaše tělo dokáže efektivně spálit při fy-
zické a  duševní činnosti. Jakmile budete jíst větší množství 
cukru, nespálené kalorie se budou měnit na tukové zásoby.

Nepleťte si cukry a sacharidy!
Abyste získali alespoň základní přehled o tom, jaký cukr je 

pro zdravou výživu nevhodný a jaký je naopak možné tolero-
vat, musíme si nejdříve o něm říci některé základní věci.

Především cukr je chemickou látkou, která patří mezi  sa-
charidy. Ale pozor! Pojmy cukry a sacharidy se často zaměňu-
jí, přitom nejde o  totéž. Sacharidy jsou organické látky, cuk-
ry jsou jejich podskupinou. Slovem cukr se obvykle označu-
jí monosacharidy, tedy jednoduché sacharidy, které mají slad-
kou chuť a používají se jako sladidla. Mají jednu cukernou mo-
lekulu. Právě s touto skupinou byste měli zacházet v jídelníč-
ku velice opatrně.

Ovšem do skupiny sacharidů patří i řada složitějších sacha-
ridů jako oligosacharidy se dvěma až deseti cukernými mole-
kulami a konečně polysacharidy s deseti a více cukernými jed-
notkami.

Štíhlou linii může ohrozit i mléko

Mezi oligosacharidy řadíme třeba sacharózu, tedy řepný 
cukr, sladový cukr, čili maltózu nebo laktózu, mléčný cukr. Ani 
s těmito druhy cukrů byste to ale neměli přehánět. Také ony 
mají negativní vliv na  vaši štíhlou linii, i  když trochu skrytěji 
a tak, že si to možná ani neuvědomujete.

Vždyť je přece dobré pít mléko – jenže i v něm najdete cukr! 
Pokud ho budete pít v nadměrném množství, můžete tloust-
nout.

Nejpříznivěji se k vaší postavě zachovají polysacharidy. Sem 
počítáme třeba škrob, glykogen, nebo také celulózu. Přinášejí 
vám dlouhodobou zásobárnu energie, do krve se uvolňují po-
stupně. Na rozdíl od jednoduchých cukrů, které způsobují ko-
lísání hladiny glykémie, polysacharidy ji dokážou udržet sta-
bilní. A to je velké plus. Proto byste měli v jídelníčku prefero-
vat komplexní sacharidy, které najdete v celozrnném pečivu, 
rýži natural, celozrnných těstovinách.

Věnujte pozornost obsahu sacharidů v potravinách

Jak vlastně probíhá přeměna cukrů? Glukóza (hroznový 
cukr), fruktóza (ovocný cukr) a galaktóza (cukr z mateřského 
mléka) – ve  všech třech případech jde o  jednoduché cukry, 
které se ze střev vstřebávají rovnou do krve. Mají tedy silný vliv 
na  hladinu glykémie. Proto se jejich konzumace doporučuje 
především po  náročnějším fyzickém výkonu a  v  čase, kdy je 
nezbytné doplnit energii, jako například po spánku nebo při 
dopolední svačině.

Naproti tomu u polysacharidů je tento proces štěpení a pře-
měny mnohem delší, což je dáno tím, že jde o mnohem složi-
tější molekuly. Tím pádem také nedochází k tomu, že tělo bude 
mít najednou přebytek kalorií, které nedokáže spálit. Zajímej-
te se proto o sacharidy v potravinách a hlídejte si skryté cukry.
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Přírodní cukr je lepší než synteticky vyrobený

Jak už bylo řečeno, velmi záleží na zdrojích, z jakých sachari-
dy získáváte. A i když v ovoci, které je zdravé a obsahuje celou 
řadu vitamínů, najdete často poměrně velké množství sachari-
dů (typicky například v banánech nebo hroznovém víně), tělo 
si s fruktózou, tedy ovocným cukrem, dokáže poradit mnohem 
lépe, než s umělým bílým rafi novaným cukrem.

Takže když si představíte třeba litrovou láhev sladké limo-
nády typu coca-cola, vězte, že s jejím vypitím dodáte tělu cca 
25 kostek cukru. Pokud byste stejné množství cukru snědli 
ve formě ovoce, na vaše tělo to nebude mít tak zhoubný vliv. 
Přesto se doporučuje konzumace ovoce v jakékoliv formě (čer-
stvé, smoothie, sušené) především v dopoledních hodinách.

Zkoušejte alternativy cukru

Vhodné je proto řepný cukr, sacharózu, se kterou se setká-
váte v cukřenkách, nahradit jinými přírodními alternativami. 
Například medem. Med je sice jenom o málo kaloričtější než 
cukr, ale obsahuje řadu minerálů a vitamínů.

Další dobrou volbou pro slazení je melasa. Také v ní najde-
te hodně látek, které jsou pro váš organismus prospěšné. Už 
jsme se zmiňovali o ovoci. Sladit se dá ovocnou šťávou, siru-
py. Ale pozor, vždy musí jít o přírodní nedoslazované varianty! 
Velkou popularitu v poslední době získává rostlina stévie, kte-
rá má vysokou sladivost, ale nepřináší žádné další kalorie na-
víc. Vrátí se i citlivost chuťových pohárků.

Někdo dokáže cukr omezit, například nesladí ani čaj nebo 
kávu. Jiní lidé si ale nedokáží odepřít ani zákusek ke kávě. Prav-
dou je, že velké množství konzumovaného cukru otupuje chu-
ťové pohárky. Zvyknete si na více cukru a budete mít tendenci 
přidávat další a další lžičku či kostku. Nápoj nebo jídlo se vám 
bude zdát málo sladké. A to je špatně.

Pokud cukr dokážete omezit nebo dokonce úplně vyne-
chat, možná časem zjistíte, že se vám vrátí citlivost pohárků. 
Najednou zjistíte, že si řadu pokrmů dokážete vychutnat i bez 
zvýšeného množství cukru. Tento proces ale samozřejmě něja-
kou dobu trvá. Ovšem omezit cukr se rozhodně vyplatí.

Zdroj: www.pestryjidelnicek.cz
(EŠ)

    Troubský hrnec

Těstoviny po lotrinsku

Přísady: 300 g mletého masa, 1 cibule, 60 g tuku, 4 lžíce raj-
ského protlaku, 1 kelímek zakysané smetany, strouhaný sýr 
na posypání, mletá paprika, pepř, sůl, tymián, 1 balíček oblí-
bených těstovin, 1 sklenka červeného vína nebo vody.

Postup: Cibuli nakrájíme a  zpěníme na  větší části tuku, 
přidáme mleté maso a  krátce osmahneme. Zalijeme vínem 
nebo vodou, osolíme, okořeníme, vmícháme rajský protlak 
a podusíme. Podle návodu uvaříme těstoviny. Uvařené a oka-
pané těstoviny smícháme s hotovou masovou směsí a napl-
níme pekáč vymazaný zbytkem tuku. Zalejeme rozmíchanou 
smetanou a bohatě posypeme sýrem. Zapékáme ve vyhřátě 
troubě asi 25 – 30 minut.  K hotovým těstovinám je jako přílo-
ha výborný zeleninový salát nebo kyselé okurky.

Bleskový koláč

Přísady: 4 celá vejce, ½ kg polohrubé mouky, 250 g krupi-
cového cukru, ¼ tekuté šlehačky, ¾ prášku do pečiva.

Postup: Všechny přísady smícháme a vypracujeme těsto, 
které posléze nalejeme na vymazaný a vysypaný plech. Těs-
to poklademe kompotovaným ovocem a posypeme droben-
kou. Pečeme ve vyhřáté troubě do růžova – asi 20 minut.

Máslová drobenka: 8 dkg hrubé mouky, 6 dkg cukru mouč-
ka, 6 dkg másla. Tyto přísady rukama zpracovat a pak nechat 
10 minut odpočinout.

Dobrou chuť.
(HS)

★ ★ ★

   Inzerce

�  Hledám rodinný dům, stav stačí dobrý. T: 722 012 297.

�  Koupím chalupu nebo chatu v této oblasti nebo směrem 
na Brno. T: 774 340 338.

�  Koupím RD se zahradou v Troubsku, tel.: 608 420 339
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