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   Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,
léto nám pomalu, ale jistě končí a blížíme se k posledním 

měsícům v roce. Snad jsme si všichni dostatečně odpočinu-
li na dovolených a načerpali nové síly. Navzdory prázdninám 
vedení obce nezahálelo – stavební práce a  úpravy jsou ješ-
tě leckde v plném proudu. Jistě jste si všimli nového oploce-
ní u budovy Mateřské školy. V budově školky jsme se pusti-
li do  rozsáhlé a  komplikované rekonstrukce školní kuchyně 
a sociálního zařízení pro personál kuchyně. Firmy nyní fi nišují, 
aby byl začátek roku zahájen už v nové, moderní kuchyni, kte-
rá splňuje všechny požadavky, a to nejen po stránce hygienic-
ké, ale i praktické. Rovněž veřejné osvětlení, které se nachází 
v prostoru školní zahrady, je nové. Tato kompletní rekonstruk-
ce školní kuchyně a prostor pro kuchařky, vybudování plotů, 
včetně veřejného osvětlení, výměna nevyhovujících vnitřních 
dveří, pořízení úpravny vody na změkčení naší tvrdé vody, po-
řízení odšťavňovače ovoce s vířivkou pro potřeby dětí a dal-
ší drobné opravy v budově MŠ stály obec 3,2 milionu Kč. Ne-
smím zapomenout na  budovu základní školy, kde je okolo 
celé zahrady také postavený nový plot. Plánujeme ještě úpra-
vu prostranství u  budovy ZŠ kultivovat a  povrch ulice Škol-
ní upravit a vybudovat nové chodníky. Nyní je zadáno zpra-
cování projektové dokumentace. Jelikož letos v ZŠ otevíráme 
všech pět tříd, museli jsme vyhovět požadavkům hygieniků 
a vybudovat nové osvětlení pro kmenovou učebnu a hernu. 
Na tyto úpravy obec vynaložila ze svého rozpočtu 300 tisíc Kč. 
Dovolím si říci, že se jedná o dobře investované peníze, pro-
tože jak o MŠ, tak o ZŠ je mezi občany zájem. Důkazem může 
být letošní nástup 16 malých prvňáčků. Na příkladech inves-
tic do vzdělávací infrastruktury je jistě dobře vidět, že fi nanční 
prostředky se snažíme účelně vynakládat. 

V  září zahájíme dlouho plánované vyčištění a  vyspravení 
koryta našeho potoka. Na  hřbitově zase vyvstal požadavek 
na pořízení nových hrobových míst, a tak začátkem září nastu-
puje fi rma, bude budovat nové kolumbárium na uložení uren.

Obec žije nejen stavebními pracemi, ale také kulturou, Je 
nutno pochválit naše odrostlejší stárky, kteří udržují tradici 
„Starých hodů“, pořádaných 13. srpna se vším, co k nim pat-
ří. Díky všem, kteří se podílejí na organizaci. V neděli 14. srp-
na jsme se zase sešli na Veselce, abychom při bohoslužbě slo-
va, za přítomnosti našeho p. faráře F. Koutného a našich mla-
dých krojovaných stárků,  slavnostně otevřeli kapličku sv. Le-
opolda po opravách. A s prázdninami jsme se letos rozlouči-
li v sobotu 27. srpna v areálu ulice Lišky tradičním dětským 
dnem tentokrát „Z  pohádky do  pohádky“. Přeji všem školá-
kům úspěšný vstup do  dalšího školního a  roku a  občanům 
pěkný podzim. 

  Irena Kynclová 
 starostka obce Troubsko

  Obecní úřad informuje

USNESENÍ III.  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE TROUBSKO konaného dne 14. června 2016 v zase-

dací místnosti OÚ

Zastupitelstvo obce Troubsko po  projednání doplňuje 

program jednání o bod:

5a) Schválení Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o  dílo č. 16900001 
s fi rmou SEKV – rekonstrukce VO na ulici Vyšehrad.

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje:  

Usnesení č. III/1: způsob hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č. III/1b: diskusi k  jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost. 
Usnesení č. III/2: doplnění programu o bod 5a). 
Usnesení č. III/4: námitky obce k  návrhu Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje, dle přílohy č. 4.
Usnesení č. III/5: záměr budoucího nabytí pozemků od JMK: 
p. č. 1483/9, 1483/10, 1483/11. 
Usnesení č. III/5a): Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo č. 
16900001 s fi rmou SEKV rekonstrukce VO na ulici Vyšehrad 
a pověřuje paní starostku k podpisu dodatku. 

Zastupitelstvo obce Troubsko bere na vědomí:

Usnesení č. III/6: informativní zprávy.      

Zastupitelstvo obce Troubsko určuje: 

Usnesení č. II/1a: návrhovou komisi paní Markétu Vališovou 
a  paní Jarmilu Kadlecovou, ověřovatele zápisu paní Helenu 
Benešovou a pana Oldřicha Rejdu. 

Příloha č. 4: Námitky obce k návrhu Zásah územního roz-

voje Jihomoravského kraje, k usnesení č. III/4 ze dne 14. 6. 
2016, III. veřejného zasedání ZO obce Troubsko.

1)  zásadně nesouhlasí s  umísťováním dalších kapacit-
ních komunikací a  jejich mimoúrovňových křižovatek 
na území obce Troubsko a v jeho blízkosti, a to z důvo-
du již překračovaných zákonných hygienických limitů;

2)  požaduje, aby v současně pořizovaných ZÚR JMK byla 
dořešena i  oblast Brněnské aglomerace včetně obce 
Troubsko a aby v ZÚR byla přijata veškerá územně plá-
novací opatření k  minimalizaci dálkové tranzitní do-
pravy v této oblasti s cílem neprodleně přispět k řeše-
ní existující protiprávní situace s překračovanými hygie-
nickými limity v Troubsku a jeho okolí;

3)  při realizaci nových projektů rozvoje dopravní infra-
struktury nebo při zkapacitnění stávajících komunikací 
provádět taková technická opatření, která zamezí nad-
měrnému obtěžování obyvatelstva obce Troubsko hlu-
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kem, případně sníží zátěž hlukem, pokud jsou dlouho-
době překračovány povolené normy, a obtěžování pra-
chem;

4)  aby byly důsledně dodržovány zákonem stanovené li-
mity související s kvalitou ovzduší a obyvatelům obce 
Troubsko byly poskytovány srozumitelné informace 
o  realizovaných opatřeních směřujících k  dodržování 
těchto limitů;

5)  upřednostňovat taková variantní řešení, které povedou 
k  vyvedení tranzitní nákladní silniční dopravy z  obyt-
ných částí města Brna a  sousedních obcí, zejména 
z obce Troubsko;

6)  ve  všech variantách výstavby dálnice D43 v  úseku 
Troubsko zachovat v  plném rozsahu stávající komuni-
kaci č. III/15274 Bosonohy – Troubsko;

7)  řešení obchvatu obce ve směru Troubsko – směr Střeli-
ce zatíženého neúnosnou nadměrnou nákladní dopra-
vou a  velkým nárůstem průjezdu velkotonážních ná-
kladních vozidel do areálu společnosti Čepro a do prů-
myslové zóny sousedící s  tímto areálem (společnost 
JASO, ILH a další), a to v lokalitě ulice Polní za dálničním 
mostem směr Střelice západně od obce.

(OÚ)

★ ★ ★

Nabízíme čerpat prostředky Fondu rozvoje bydlení

V  zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostře-
dí a  vzhledu obce, schválilo zastupitelstvo obce Troubsko 
v  roce 2012 – Pravidla pro používání peněžních prostředků 
fondu rozvoje bydlení (FRB) č. P1/2012. Fond rozvoje bydlení 
je veden na samostatném bankovním účtu a slouží výhradně 
k účelům poskytování úvěrů bytového fondu. Zůstatek účtu 
FRB byl k 31. 7. 2016 ve výši cca 153 tisíc Kč. 

Pro případné zájemce o  čerpání fi nančních prostředků 
z FRB uvádím základní informace o úvěru:

Žadatel úvěru:
Žadatelé o poskytnutí úvěru mohou být fyzické osoby, kte-

ré jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území obce Troub-
sko a jsou vlastníky nemovitostí k bydlení nebo rekreačních 
objektů, které neslouží k podnikání a jsou zapsány v KN u Ka-
tastrálního úřadu pro JMK.

Finanční prostředky je možné použít na opravy, moderni-
zaci, rekonstrukci: 

1.  nemovitostí určených zcela k  bydlení na  území obce 
Troubsko (rodinné domy, byty…)

2.  vnějších přípojek k  nemovitostem k  bydlení (rozvody 
energií, přípojky na veřejné sítě …)

3.  zahrad sloužících k užívání spolu s nemovitostí k byd-
lení (oplocení, pochůzné a  pojezdové plochy, sado-
vé úpravy, technické zahradní stavby jako jsou sklady 
techniky a nářadí, krby, bazény…)

4.  rekreačních objektů na území obce Troubsko 

Výše úvěru:
Úvěr se poskytuje do výše 50 000 Kč se splatností 3 až 5 let.

Lhůty a termíny:
1.  žádost o poskytnutí úvěru lze podávat v průběhu kalen-

dářního roku, na základě doporučení rady obce, poskyt-
nutí dotace schvaluje zastupitelstvo obce, 

2.  do 30 dnů od schválení zastupitelstvem obce je zpravi-
dla podepsána smlouva

Úplné znění pravidel FRB, včetně žádosti o poskytnutí úvě-
ru najdete na  www.troubsko.cz, popř. vám bližší informace 
poskytne p. Hrušáková na tel. 547 227 054. 

Magda Hrušáková
účetní obce

★ ★ ★

Informujeme o novém územním plánu obce Troubsko

Jak jistě většina z vás ví, proběhlo v měsíci červnu veřej-
né projednávání nového územního plánu, což je jeden z po-
sledních kroků, který nám chybí ke konečnému schválení no-
vého územního plánu obce. Přestože je v  novém územním 
plánu opět zakreslena územní rezerva pro tolik diskutované 
rychlostní komunikace R43 a R52, zastupitelstvo obce Troub-
sko se rozhodlo dokončit územní plán, a to zejména z těch-
to důvodů:

•  územní plán již plně nevyhovuje rozvoji obce, potře-
bám občanů i podnikatelů,

•  v  novém územním plánu jsou nově navržené lokality 
na výstavbu rodinných domů, 

•  dojde k  lepší regulaci bytových staveb (již by nemě-
ly být povolovány problematické bytové domy, které 
dle našeho názoru do obce nepatří a přináší problémy, 
např. s parkováním),

•  podnikatelé v  obci také již netrpělivě čekají na  nové 
zóny pro průmyslovou výrobu,

•  obce by chtěla v nově navržené lokalitě za farou vybu-
dovat sběrný dvůr, 

•  stávajícímu územní plánu končí platnost za pět let (ar-
gument, že než nový uzemní plán s rezervou, tak raději 
žádný, nemá logiku už proto, že ve stávajícím územním 
plánu je tato rezerva stejně zakreslena).

Oldřich Rejda
člen rady obce

★ ★ ★

Nepořádek si děláme sami

V poslední době se množí případy, kdy do hnízda umísťují 
občané odpad, který tam nepatří. Také se stává, že pytle s bio 
odpadem leží vedle bio nádoby, které je prázdná, do nádob 
se sype směsný komunální odpad apod.

Prosím vás všechny, dbejme na  čistotu a  pořádek kolem 
nás. V případě, že vidíte nějakou osobu, která nám znečišťu-



3.

je obec, požádejte jí, ať to nedělá. Jen tak udržíme obec čis-
tou a uklizenou.

(BK)

★ ★ ★

     Zprávy ze Základní a mateřské školy

Prázdniny ve škole

Dva měsíce utekly jako voda a  opět jsme 
je využili k modernizaci našich budov a okolí. 

Možná jste si povšimli, že okolo obou budov nám přes léto 
vyrostlo nové oplocení s novými brankami a bránami. Přes ně 
uvidíte nově natřené a opravené herní prvky, zrekonstruova-
né pískoviště i upravené plochy na hraní a sportování. V bu-
dově základní školy jsme nově vybavili třídu v přízemí, která 
několik posledních let sloužila jako školní družina. Letos zde 
zasednou naši prvňáčci. K dispozici budou mít i nově vytvo-
řený hrací koutek. Důvodem je to, že letos poprvé od  roku 
2007 budeme mít na naší škole všech pět tříd.

Pravděpodobně nejrozsáhlejší úpravy proběhly v budově 
mateřské školy. V obou třídách byly upraveny výdejny dle po-
žadavků hygieny, které se neustále zpřísňují. I kuchyně prošla 
velkými změnami. Více si přečtete v příspěvku S. Tomanové, 
vedoucí stravování. 

Rádi bychom touto formou poděkovali paní starostce a za-
stupitelům obce a také všem fi rmám co se podíleli na rekon-
strukci školní kuchyně a  výdejny MŠ i  na  realizaci nového 
oplocení. 

Naši učitelé

Řady pedagogických pracovníků pro letošní rok doplní 
v základní škole Mgr. Eva Valerie Maxová jako třídní učitelka 
čtvrtého ročníku, speciální pedagožka a  psycholožka. Dále 
nastupuje Mgr.  Dagmar Vašíková jako třídní učitelka první-
ho ročníku a logopedka, a Miroslava Jelínková jako asistent-
ka pedagoga a vychovatelka.

V  mateřské škole se nám z  rodičovské dovolené vrací 
Mgr. Kateřina Kamenická, která bude působit v pozici zástup-
ce ředitele pro předškolní vzdělávání, speciálního pedagoga 
i  logopeda. Dále nastupuje paní učitelka Irena Obleserová, 
specialista na školní vzdělávací programy s dlouholetou praxí 
v oboru. Setkáte se s ní v oddělení předškolních dětí.

Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Škola, rodiče a děti

S nástupem nového školního roku přicházejí k žákům, ro-
dičům a  jejich učitelům nová očekávání. Nejvíce rozzářené 
oči budou mít prvňáčci, kteří poprvé zažijí usednutí do školní 
lavice a budou muset postupně prokázat, do jaké míry se na-
učili samostatnosti a zodpovědnosti, jak se dovedou soustře-
dit, zvládnout neúspěch, jak umějí vyjít s dětmi a dospělými.

Rodiče se během školní docházky svých dětí dozvídají 
hodně sami o sobě, o svém vztahu k autoritám, o vlastních 
ambicích, prioritách, ale i o úzkostech a potřebě být úspěš-
ným. 

Rodiče také v průběhu školního roku zjišťují, kolik svobo-
dy a zodpovědnosti jsou ochotni v dnešní uspěchané době 
svému dítěti dát, vnímají, jak si s  tím dítě poradí. Celý pro-
ces školního vzdělávání, kde nejdůležitější roli hraje učitel, ro-
dič a žák a pocit, který dítě prožije během školních let, výraz-
ně ovlivní jeho pozdější sebepojetí a sebe-přijetí dospělého 
v dalším životě. Jedině ze šťastných a spokojených dětí mo-
hou vyrůst dospělí, kteří mají zdravé sebevědomí, váží si sami 
sebe a vědí, co od svého života očekávají.

Psycholožka a  spisovatelka Diana Loomans vyslala smě-
rem k rodičům následující slova, která stojí za zamyšlení:

„Kdybych měla své dítě vychovávat znovu, vybudovala bych 
pro něj nejdříve sebeúctu a  pak teprve dům.  Prstem bych více 
malovala a míň hrozila. Méně bych ho opravovala a víc si s ním 
povídala. Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala. 

Nestarala bych se tolik o  učení, ale prostě bych se stara-
la. Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na pro-
vázku.

Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si víc hrála.
Proběhla víc polí a  viděla víc hvězd.  Víc bych ho objímala, 

a méně bych s ním válčila. Viděla bych častěji v žaludu dub.
Nebyla bych jen přísná, ale i přístupná. 
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.“
Chtějme tedy, aby naše děti vyrůstaly ve šťastném a lásky-

plném prostředí domova, chtějme a postarejme se o to, aby 
škola byla v  jejich životě místem, kam se budou těšit a kde 
budou rády, nejen kvůli svým kamarádům, učitelům, ale 
i všem novým vědomostem a dovednostem, kterým se s tu 
nadšením naučí. 

Eva Valerie Maxová
učitelka ZŠ Troubsko

Zprávičky z naší školičky

Nejprve malé ohlédnutí za  koncem loňského školního 
roku.

Nastal poslední měsíc tohoto školního roku a v mateřské 
škole jsme ho v rámci oslavy MMD zahájili indiánskou hon-
bou za pokladem. Děti se pečlivě připravovaly, vyrobily si in-
diánské čelenky a z triček indiánské haleny. 

 Během cesty plnily spoustu úkolů a  s  velkým nadšením 
se pustily do hledání pokladu, který si spravedlivě rozdělily.

V průběhu dalších dnů jsme se vydali na návštěvu za čme-
láky do výzkumného ústavu v Troubsku. Paní Zuzka Absolíno-
vá děti ochotně seznámila s životem čmeláků, s tím jak byd-
lí a pečují o svá miminka. Nejstatečnější děti dostaly do ruky 
čmeláčí samečky, kteří neštípou a  které mohly vypustit 
do přírody.
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Na celodenní výlet jsme se vypravili do zoologické zahra-
dy ve Vyškově a vláčkem jsme se svezli do Dinoparku. Děti si 
zde s velkým zaujetím prohlížely obrovské ještěry a přemýš-
lely, jestli náhodou nejsou živí.

V  druhé polovině června jsme se v  námořnickém duchu 
rozloučili s  našimi nastávajícími prvňáčky. Tento slavnostní 
den jsme zakončili opékáním špekáčků a  pohádkovou nocí 
ve školce. Ti nejodvážnější předškoláci se večer rozloučili se 
svými rodiči a přespali s paními učitelkami v mateřské škole.

Na dopolední pěší výlet k rybníku v Popůvkách se děti vy-
pravily s batůžky na zádech. Na konci této dlouhé cesty na ně 
čekala sladká odměna za  vytrvalost – zmrzlina v  cukrárně 
U Vojty.

A to už se přiblížil konec školního roku a tak dlouho očeká-
vané prázdniny, které pro nás všechny znamenají odpočinek 
a také čas k načerpání nové energie do další práce.

Hana Kroupová
učitelka MŠ Troubsko

Mateřská škola v novém školním roce

Ve  školním roce 2016/2017 bychom se rádi více zamě-
řili na  zdravý životní styl. Ne, že bychom se tímto tématem 
v naší mateřské škole nezabývali, ale je třeba neustále se nad 
touto otázkou zamýšlet a  rozvíjet ji. V dnešní době je větši-
na zaměstnání takzvaně sedavých, a proto zastáváme názor, 
že je třeba děti od  útlého věku učit pravidelnému pohybu. 
Rozhodli jsme se obnovit jedenkrát týdně návštěvy fotbalo-
vého hřiště nebo tělocvičny. Plánujeme také výlety do okolí 
jak blízkého, tak vzdálenějšího. Chtěli bychom navštívit ZOO 
Brno, svézt děti na parníku na Brněnské přehradě či se s nimi 
projít oborou s divokými prasaty. 

Neopomeneme ani kulturní a společenské akce. Jako no-
vinku představujeme podzimní dýňování. Proběhne během 
října na  zahradě mateřské školy. Srdečně zveme všechny, 
kdo rádi vyrábí. Přesné informace o této akci budou uvede-
ny na letácích, které naleznete na našich webových stránkách 
a na nástěnkách.

Již několikátým rokem je dětem poskytována logopedická 
intervence. S rozvojem řeči úzce souvisí také rozvoj před-čte-
nářské gramotnosti. Výuka říkanek a dětských písní, vyprávě-
ní pohádek, čtení knížek, to vše působí na správný vývoj ře-
čových schopností. Abychom dětem chvíle s knihou zpestřili, 
rádi bychom oslovili všechny babičky, dědečky, maminky, ta-
tínky, tetičky či strýčky, kteří by si našli chvilku, přišli nás na-
vštívit a přečetli dětem krátký příběh nebo pohádku. Nejlépe 
v čase před odpoledním odpočinkem. Pokud byste nás chtěli 
potěšit a zároveň se potěšit s dětmi, kontaktujte nás, prosím, 
na tel. 547 227 507.

                                           

Kateřina Kamenická
učitelka ZŠ Troubsko

Nový školní rok ve školní jídelně 

Jak jste si jistě všimli na  stránkách školy, celé prázdniny 
se pilně pracovalo na rekonstrukci školní kuchyně a výdejny 
v MŠ. Brzy nám začne nový školní rok 2016/17 a také naše ku-
chyně a výdejna v MŠ budou začínat v úplně novém kabátě. 
Kromě stavebních úprav došlo k  modernizaci velkokuchyň-
ského provozu a  dovybavením novým zařízením. Například 

paní kuchařky budou mít po mnoha letech velkého pomoc-
níka v podobě profesionální myčky nádobí. Při výrobě přírod-
ních šťáv nám pomůže frešovač a k již zaběhlému konvekto-
matu nám přibude i multifunkční pánev (multifunkční pánev 
zvládne smažení na tuku i bez něho, grilování, opékání, pří-
pravu omáček a šťáv, vaření těstovin, rýže, knedlíků a polé-
vek, dušení masa a zeleniny. Její použití zrychluje dobu pří-
pravy, ale také snižuje váhové úbytky o 10-20 %, zachovává 
nutriční hodnoty pokrmů).

Věříme, že změny ocení také rodiče, jelikož je z nich patrné, 
že se staráme o zdravé stravování dětí.

Svatava Tomanová
vedoucí školní jídelny

Pasování prvňáčků

Plot MŠ

Plot ZŠ
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Hodně štěstí, radosti a  úspěchů v  novém školním roce 
2016/2017 svým žákům přejí všichni učitelé ze ZŠ a  MŠ 
Troubsko.

★ ★ ★

  Co se v obci událo

Jarní zájezd zahrádkářů (28. května)

V  sobotu 28. května si zahrádkáři vyjeli na  tradiční jarní 
putování po zajímavostech naši vlasti. Odjezd byl stanoven 
na brzkou ranní hodinu (5.30). Mé obavy, že se dětem nebu-
de chtít vstávat, se nenaplnily. Zaspala však zkušená cestova-
telka, kterou vzbudil až mobil kolegyně. Čekat jsme nemohli, 
a tak zůstalo jedno sedadlo neobsazené.

Do cíle naši první zastávky, pevnostního města Josefov – 
evropského unikátu pevnostního stavitelství 18. století, jsme 
dorazili včas. Ujal se nás mladý průvodce, od  kterého jsme 
se dověděli mnoho zajímavého o historii pevnosti. Byl jako 
chodící encyklopedie, obdivovala jsem jeho paměť. Pevnost-
ní kasematy jsou dlouhé více než 45 km, naše trasa tak dlou-
há nebyla, ale úplně těch pár stovek metrů stačilo. Vyfasova-
li jsme speciální lampy, to abychom nerušili netopýry, a pro-
hlídka mohla začít. Někteří odvážlivci si prošli úsek kasemat 
bez osvětlení v úplné tmě. Naštěstí nikdo nezabloudil, a tak 
jsme pokračovali v cestě za poznáním a navštívili jsme prv-
ní muzeum. Muzeum, zaměřené na vojenskou historii, vybu-
doval  nadšenec Miroslav Frost. Chtěl uctít památku svého 
otce, po kterém muzeum i pojmenoval. V Josefově je muze-
um v provozu již od roku 2004. Od roku 2007 působí v budo-
vě bývalého stavebního ředitelství. V současnosti velice roz-
sáhlá a  ojedinělá sbírka obsahuje exponáty mapující něko-
lik historických období a válečných událostí z celého světa. 
Ale ještě před touto prohlídkou bylo avizované překvapení. 
Ten samý člověk je nejen nadšencem vojenské historie, ale 
byl také blízkým přítelem Waldemara Matušky a tak zde zřídil 
jeho muzeum. Po dohodě s manželkou zpěváka Olgou bylo 
muzeum slavnostně otevřeno u  příležitosti nedožitých Ma-
tuškových 80. narozenin. Unikátní sbírka čítá několik desítek 
exponátů, jež charismatického zpěváka připomínají. Jsou zde 
k vidění vydané gramofonové desky, časopisy, plakáty. Mezi 
nejzajímavější předměty patří Matuškovy osobní věci, které 
muzeu zapůjčila jeho manželka. Jedná se například o klavír 

či oblek. Pan Frost nás osobně provázel a nadšeně nám po-
vykládal o každém vystaveném exponátu, kde a jak ho získal. 
Opravdu obdivuhodný člověk.

Rekonstrukce MŠ

Pevnost Josefov

Nové Město nad Metují - zahrada zámku
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Na šikovnou průvodkyni jsme měli štěstí také na naší další 
zastávce, zámku v Novém Městě nad Metují, který je součás-
tí městské památkové rezervace. Dověděli jsme se o vzniku 
a historii zámku a také to, že v roce 1908 si zámek koupil Josef 
Bartoň, majitel textilní továrny v Náchodě jako své rodinné 
sídlo (byl to pradědeček dnešního majitele). Ten také nechal 
provést přestavbu zámku, kterou svěřil vynikajícím architek-
tům té doby, Dušanu Jurkovičovi a Pavlu Janákovi. Ze zámku 
se stalo moderní sídlo s technickými vymoženostmi, jako je 
vodovod, ústřední topení, elektřina, telefon a jídelní a osobní 
výtah. Z parkoviště autobusu jsme do zámku prošli krásnou 
zámeckou zahradou. Bylo horko a na obloze ani mráčku, ale 
můj pravý kotník dával vědět, že bude nějaká změna. Prohlíd-
ka zámku se trochu protáhla a tak na procházku zahradou už 
nezbýval čas. Honem do autobusu, kvůli nějaké nové vyhláš-
ce musí být řidič na cestě jenom určitý počet hodin, tak aby-
chom to stihli. A pak to přišlo. Když jsem šmatlala se schodů, 
spustil se déšť a blesk udeřil do hradní věže. Zahřmělo tak, až 
jsem si úlekem sedla na schody. Ostatní účastníci zájezdu už 
byli v suchu autobusu a já jak vodník u kašny v zámecké za-
hradě. Ale dopadlo to dobře, počkali na mě a ujeli jsme tak 
pořádné bouřce a přívalovému dešti. 

Doma v  Troubsku nás přivítal krásný slunný podvečer, 
po bouřce a dešti ani památky. Ten původně plánovaný Jaku-
bův Nový Dvůr navštívíme někdy příště. 

Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka
Fotografi e Petr Váňa

★ ★ ★

Kaplička na Veselce (14. srpna)

V neděli 14. srpna se konalo velmi pěkné požehnání naší 

obci panem farářem Františkem Koutným v kapličce na Ve-
selce. K tomuto požehnání byla také připojena krátká Boho-

služba slova, doplněna společnými zpěvy. Během požehná-
ní a bohoslužby dokreslovaly krásu kapličky mladí stárci, kte-
ří tvořili panu faráři příjemnou společnost. Při této příležitos-
ti si mohl každý návštěvník prohlédnout opravenou kapličku 
také uvnitř. Kaplička je během roku uzavřená, takže možnost 
do ní nahlédnout je minimální, což bych ráda změnila. Nej-
bližší možnost další návštěvy kapličky bude pravděpodobně 
v období vánočních svátků. Samozřejmě budete o této příle-
žitosti včas informováni.

 (HS)

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomoh-
li uskutečnit požehnání v  kapličce na  Veselce. Je to především 
naše paní starostka Irena Kynclová, pak také paní Libuše Cha-
loupková, Ivana Šimečková, Andrea Zahradníková a pan Martin 
Urbánek. Dále také paní Marta Urešová, která o kapličku pečuje 
celý rok. Díky patří také mladým stárkům: Tereze Kuklové, Kate-
řině Hájkové, Haně Prokopové, Veronice Křížové, Daliboru Sed-
láčkovi, Davidu Rejdovi, Tomáši Böhmovi a Jiřímu Otoupalíkovi.

A samozřejmě děkuji panu faráři Františku Koutnému za vel-
mi příjemné setkání u kapličky.

Děkuji.
Helena Sedláčková

Žádám vás o pomoc

 
Ráda bych požádala naše šikovné tvořivé občany o pomoc. 

Kaplička na Veselce je po celý rok uzavřená, nelze si ji tak pro-
hlédnout. Chtěla bych kapličku alespoň 2 x ročně otevřít k na-
hlédnutí. Jako první příležitost jsem vybrala vánoční svátky.

Chtěla bych požádat šikovné spoluobyvatele Troub-

ska, zda by se nenašel někdo, kdo by vytvořil 

vÁnoČnÍ betlÉm
 do kapličky na Veselce, kde by byl vystaven k prohlédnutí 

spolu s interiérem kapličky.

 Pokud máte zájem, zastavte se, prosím, na  Obecním 

úřadě u paní Libuše Chaloupkové – pro další informace, 

a to nejpozději do 31. 10.

(HS)
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   Sportovní informace

Fotbal v Troubsku od roku 1963 – 2016

Na  ustavující schůzi konané 23. června 1963 
došlo k  jednání mezi zástupci Sokol Troubsko 

a  Sokol Popůvky o  osamostatnění oddílu fotbalu Sokola 
Troubsko. Byl zvolen nový výbor ve složení:

Předseda: J. Vonšák 
Místopředseda J. Burian
Organizační pracovník F. Pokorný 
Hospodář V. Melousek 
Pokladník F. Kroupa 
Zapisovatel J. Kuba 

Členové výboru – A. Soldán, J. Doležal, S. Rujbr a J. Pospíšil.

Jak šel čas

Mistrovské soutěže v  roce 1963 zahájila dvě mužstva. 
Družstvo mužů a žáků. Muži sehráli první mistrovské utkání 
se Sokolem Drásov 18. srpna 1963 a vyhráli 6:0. Hráli v sesta-
vě: Kocman, Doležal, Pazourek, Hrdlička, Rujbr, Putna, Čou-
pek, Koláček, Holomek, Del Favero, Buček. Střídal Solařík 
za Koláčka. Družstvo žáků sehrálo první zápas ve Střelicích 8. 
září 1963 a prohrálo 3:1. V roce 1964 bylo do soutěžního roč-
níku přihlášeno mužstvo dorostu. První zápas odehrál dorost 
16. srpna 1964 se Sokolem Bosonohy 3:3. V roce 1970, přes-
ně 9. Června, postihla Troubsko povodeň, kdy bylo zatope-
no celé hřiště, a byl zničen plot u potoka. Od 18. května 1993 
bylo zavedeno stříkání hřiště.

Jaký jsme měli hráčský kádr

Od roku 1963 do dnešních dnů se vystřídalo ve všech vě-
kových kategorií celkem přes 600 hráčů. Do  dnešního dne 
bylo použito 37 sad dresů.

Hráči, kteří k nám přišli z vyšších soutěží
  K. Soldán (Královopolská Brno), Z. Farmačka (bývalý 

hráč Zbrojovky Brno), J. Vítek (Kometa Brno), posled-
ním hráčem je P. Holomek (Bosonoh, dříve také Zbro-
jovka Brno).

Z našich hráčů se uplatnili ve vyšších soutěžích
 L. Michna (Zbrojovka Brno), S. Lerch (Sparta Brno)
Ještě se zmíním o jednom hráči, který hrál za naši příprav-

ku. Je to Robert Kousal, přešel od kopané k hokeji a letos re-
prezentoval ČR na Mistrovství světa v ledním hokeji.

Největší úspěchy
 A mužstvo: účast v okresním přeboru.
  Dorost v okresním přeboru: sezóna 1980/81 – 2. místo, 

sezona 1983/84 – 2. místo, sezóna 1984/85 – 2. místo.  
Přípravka rok 1999 – 1. místo.

Jaká je současná situace

Nyní máme A mužstvo, které skončilo v této sezóně ve III. 
třídě na 4. místě, B mužstvo ve IV. třídě obsadilo 4. místo, do-
rost hrál Okresní přebor a skončil na 4. místě, mladší příprav-
ka obsadila 4. místo a starší přípravka se umístila na 9. místě.

Nynější výbor fotbalového oddílu pracuje v tomto složení: 

Předseda R. Holička 

Sekretář J. Kroupa

Správce K. Findeis

Členové D. Pillmayer a R. Štrof

Ještě taková perlička. Na  našem hřišti trénovalo pod ve-
dením brazilského mistra světa z roku 1970 Alberta mužstvo 
Spojených arabských emirátů Arabské emiráty.

K fotbalu patří také kabiny

V  roce 1963 byly kabiny dřevěné, stály za  brankou smě-
rem ke  kapličce. Koupelna ani záchody v  kabinách nebyly. 
Místo sprch tak venku stály kamenné žlaby, do kterých správ-
ce natahal vodu ze studně. Po zápase se hráči v těch žlabech 
opláchli a bylo to, žádné sprchování jako dnes. V roce 1966 
začala výstavba nových kabin na Liškách. Poprvé se v těchto 
kabinách hráči převlékali 24. srpna 1969 po prohraném utká-
ní se Spartakem Kuřím 0:6.

Po  celou dobu byly kabiny v  původním stavu. Až v  roce 
2013 byla  opravena koupelna. V  roce 2014 byla položena 
před kabiny nová dlažba a opravena byla střecha. V roce 2015 
byl položen nový chodník. V témže roce byl zhotoven nový 
plot směrem ke kostelu. Letos bylo opraveno sociální zaříze-
ní  Vykácely se staré topoly u potoka, polorozpadlý betonový 
plot byl nahrazen novým.

Tímto bych chtěl poděkovat předsedovy naši jednoty Ro-
manu Štrofovi. Zároveň velký dík patří také zastupitelům 

Fotbalové hřiště
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obce v  čele se starostkou paní Irenou Kynclovou za  dotaci 
a pomoc naši TJ Sokol Troubsko. 

Karel Findeis
správce fotbalového oddílu

★ ★ ★

  Nové knihy v naší knihovně

Brown, Sandra - Odkud vane kouř 

Lékařka Lara Malloryová měla kdysi milost-
ný románek se senátorem Clarkem Tacket-
tem, který zničil jeho kariéru i jeho život. Právě 

ve městě, které zcela ovládá jeho despotická matka, bohatá 
naftová podnikatelka si zakládá Lara lékařskou praxi. 

Francis, Felix – Vyděrač 

Vyšetřovatele BHA Jeff a Hinkleyho požádá o pomoc nej-
lepší steeplový jezdec současnosti Dave Swinton. Byť je přá-
telství mezi žokeji a vyšetřovateli krajně neobvyklé, oni dva 
jsou výjimkou a Jeff  se tedy hned za Davem vydává na ná-
vštěvu. Než se však stačí dozvědět nějaké podrobnosti o tom, 
proč miláček národa vypustil závod, pokusí se Jeff a někdo za-
bít – a vše nasvědčuje tomu, že to byl právě Dave! 

Galbraith, Robert - Ve službách zla 

V knize Ve službách zla se ve smrtelném nebezpečí ocitne 
sám Cormoran Strike a čtenáři se můžou těšit nejen na ďábel-
sky rafi novanou zápletku plnou nečekaných zvratů, ale také 
na poutavý příběh o vztahu muže a ženy na křižovatce jejich 
osobních i profesních životů. 

Jonasson, Jonas - Zabiják Anders a jeho přátelé 

Johan Andersson – díky svým nesčetným pobytům v base 
nazývaný jednoduše „zabiják Anders“ – je čerstvě na svobo-
dě. Potřebuje novou práci a  stejně tak přátele. Do  rány mu 
přijde vychytralá pastorka Johanna Kjellanderová, která se 
kvůli svému ateistickému smýšlení ocitne na dlažbě. Společ-
ně s  hotelovým recepčním Perem Perssonem založí „Agen-
turu pro ubližování na zdraví“ se zabijákem Andersem v roli 
smluvního násilníka. Kšefty běží báječně. Dokud se zabiják 
Anders nezačne ptát po vyšším smyslu toho všeho, nezačne 
se najednou zajímat o boha a nezačne být laskavý a mírumi-
lovný. Jenže bossové stockholmského podsvětí s  ním mají 
nevyřízené účty a zabijáka Anderse i s  jeho přáteli pořádně 
zmáčknou… 

King, Stephen - Bazar zlých snů 

Nová povídková kniha slavného mistra napětí obsahuje 
i texty, které ještě nikdy knižně nevyšly! Každý příběh je navíc 

opatřen úvodem o tom, kdy a jak vznikal a co vedlo Stephena 
Kinga k tomu, aby ho vytvořil. 

Povídky spojuje téma morálky, viny a  posmrtného živo-
ta – při čtení máme možnost si klást řadu závažných otázek, 
například co bychom udělali jinak, kdybychom viděli do bu-
doucnosti nebo kdybychom mohli napravit minulost. 

Knight, Renée - Dokonalý cizinec 

Známé dokumentaristce Catherine Ravenscroftové se zni-
čehonic objeví na nočním stolku záhadný román. Do té doby 
úspěšná a navenek vyrovnaná žena jako by se rázem propad-
la do zlého snu! Kniha se sice tváří jako fi kce, do nejmenších 
podrobností však popisuje dávný den, kdy se Catherine stala 
nositelkou tíživého tajemství – tajemství, o němž věděl už jen 
jediný člověk na světě. A ten je dnes přeci mrtvý. 

Lindgrenová, Astrid - Bratři lví srdce 

Krásný, nevídaný, strhující příběh odvahy, cti a  věrného 
přátelství, které zvítězilo nad smrtí, zradou a nenávistí, proži-
li sourozenci Jonatán a Karel zvaný Suchárek. 

Lobel, Arnold - Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

Úsměvné a  hřejivé vyprávění o  dvou kamarádech, zele-
ném žabákovi Kvakovi a hnědém ropušákovi Žbluňkovi potě-
šilo čtenáře nejen v zemi svého vzniku, ale i u nás (včetně dal-
ších pokračování). Kdo by si tedy znovu rád nepřečetl o drob-
ných příhodách a patáliích, které potkaly oba přátelé, když se 
na jaře probudili ze zimního spánku. 

Pospíšilová, Zuzana - Prázdninové pohádky 

Přečtěte si o  tom, jak to vypadá, když si princezna udě-
lá prázdniny. Odhalte záhadu modrého toboganu a zjistěte, 
jestli sluníčko našlo svůj stín. Tohle všechno a spousta dalších 
záhad, moudrostí a  legrace vás potká na stránkách báječné 
prázdninové knížky, ve které na vás čekají tradiční pohádko-
vé postavy v netradičních příbězích. 

Potter, Alexandra - Láska z Paříže 

Pařížský byt, co zůstal sedmdesát let zavřený. Balíček dopi-
sů, v nichž si milenci slibují věčnou lásku, vůně starého par-
fému, gramofonová deska s nostalgickým šansonem J´atten-
drei (Budu na tebe čekat). Tajemství, které čeká, až je někdo 
odhalí. 

Tajemství, které čeká na Ruby Millerovou, přijíždějící do Pa-
říže s dvojí misí: 1. zapomenout na čerstvé zklamání v lásce; 2. 
morálně podpořit kamarádku Harriet, co má samoty už plné 
zuby. 

Poullain, Chantal - Chanta : život na laně 

Tato knížka není životopis, ale příběh o cestě česko-fran-
couzské divadelní a fi lmové herečky, šansoniérky, prezident-
ky Nadace Archa Chantal, paní Chantal Poullain. Neřeší vlast-
ně svůj život, mluví spíš o  výsledcích své dosavadní cesty 
s mnoha křižovatkami. Označuje ji za život na laně. Má odva-
hu riskovat jako provazochodec. Neohlíží se na to, jak je lano 
tenké, nebojí se balancování nebo nejistoty. A přitom dobře 
ví, že rovnováha je vzácná… 

Smith, Tom Rob – Farma 

Daniel je přesvědčen, že jeho rodiče si po odchodu z Lon-
dýna užívají klidný důchod na odlehlé farmě v matčině rod-
ném Švédsku. A pak mu jednoho dne zatelefonuje otec. „Vo-
lám kvůli matce… Není v pořádku… Fantazíruje – vidí hroz-
né, hrozné věci.“ Daniel si okamžitě zarezervuje letenku 



do Švédska, když vtom má další hovor. „Tvůj otec s tebou už 
určitě mluvil,“ ozve se matčin hlas. „Všechno, co ti ten člověk 
řekl, je lež… Počkej na mě na Heathrow…“ Daniel je zničeho-
nic nucen rozhodnout se, komu věřit. Matčinu tvrzení o děsi-
vém zločinu, o spiknutí, na němž se podílí i jeho otec? Otco-
vě přesvědčení o matčině duševní nemoci? Klíčem je příběh 
plný znepokojivých detailů a hlubokých tajemství z minulos-
ti – navíc Daniel skrývá jedno čerstvé, současné… 

Soukupová, Petra - Pod sněhem 

Zdánlivě běžná situace: Tři sestry nasedají jednoho zimní-
ho dne do auta a vyrážejí k rodičům na oslavu otcových naro-
zenin. Blanka se dvěma dcerami, miminem a psem, Olina se 
synem a ipadem, Kristýna s kocovinou. V plném autě se však 
spolu s nimi ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky na dět-
ství, nenaplněné sny a frustrace, a atmosféra tak už po několi-
ka kilometrech jízdy houstne. A to ještě žádná ze sester netu-
ší, že další nepříjemnosti je čekají v domě rodičů. 

Taylor, C. L. – Lež 

Jane Hughesová je se svým životem naprosto spokojená. 
Bydlí v malé vesnici ve Walesu, má milujícího partnera a za-
jímavou práci ve zvířecím útulku. Taková idylka, řeklo by se. 
Věc má ale háček: celý její život je lež. Jane Hughesová ve sku-
tečnosti neexistuje. 

Vermes, Timur - Už je tady zas 

Co kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebevraždu, ale jen 
usnul? A co kdyby se probudil roku 2011? Jak by se asi tvá-
řil a našel by v našem světě spojence, kteří by ho podpořili? 
Od těchto otázek se odvíjí satirický román německého spiso-
vatele Timura Vermese nazvaný Er ist wieder da. 

Viewegh, Michal - Můj život po životě 

Můj život po životě napsal Michal Viewegh jako určitou for-
mu zpovědi o událostech, které se v jeho životě staly od pro-
since 2012 a změnily navždy jeho způsob života. 

V knize Můj život po životě se Michal Viewegh snaží zachy-
tit pocity a úvahy člověka, jehož život se obrátil naruby, život 
člověka s poškozeným mozkem. Měl by být rád, že žije, ale 
může být vůbec rád na světě, když už nic není takové, jako 
bývávalo? 

Viewegh, Michal a kolektiv - Ach, ty matky 

Nový soubor edice Česká povídka obsahuje především čti-
vé příběhy o složitých vztazích dcer a jejich matek. Dále jsou 
v  něm povídky o  matce samoživitelce, o  hledání dědečka, 
které zhatí právě matka a další. 

Viewegh, Michal a kolektiv - Nové povídky o mužích 

Především o  vztazích mužů a  žen jsou povídky dalšího 
souboru edice Česká povídka. O těžkém údělu muže, jehož 
žena prožije každé dvě minuty spontánní orgasmus, píše Mi-
chal Viewegh. Lásku k prostitutce nezvládá starší muž v po-
vídce Petra Šabacha. Šokující třetí přání splní vánoční kapr 
v příběhu Milana Lasici. O složitém soužití muže a ženy píše 
Emil Hakl. Se svými podvodnickými manýry narazí hrdina po-
vídky Marka Epsteina. Láska a internet - to je téma text Mar-
ka Šindelky. O tom, že sauna je pro muže ráj, píše Jaroslav Ru-
diš. Svérázného postaršího hrdinu představuje Josef Moník. 
O kamarádství a lásce na železnici je příběh Borise Dočekala. 

Vondrušková, Alena - Český lidový a církevní rok 

Nová encyklopedie přináší přehled českých a moravských 
tradičních svátků, svázaných buď liturgickým kalendářem 
(např. Velikonoce a Vánoce), anebo s důležitými mezníky hos-

podářského a společenského života našich předků (např. ce-
chovní slavnosti, poutě a posvícení, masopust). Dozvíme se 
mnoho zajímavých informací o tom, jak jednotlivé svátky his-
toricky vznikaly, jak se časem prolínala církevní liturgie s  li-
dovými zvyky a obyčeji, jaký vliv na jejich vývoj měly posuny 
kalendáře nebo pohanské tradice. Součástí publikace je také 
přehled významných světic a světků. 

Walliams, David - Dědečkův velký útěk 

Jackův děda je už starý a  zmatený: Když jde do  obcho-
du, zapomene si přezout papuče. Jí jen konzervy, z kterých 
vytváří nepoživatelné míchanice. Často si nemůže vzpome-
nout, jak se Jack jmenuje. Stále ale věří, že létá jako stíhač 
Královského letectva a bojuje proti Němcům v slavné bitvě 
o Anglii. Tak tomu před mnoha lety skutečně bylo… Jediný, 
kdo ho chápe, je právě jeho vnuk. Ve chvíli, kdy Jackovi rodiče 
umístí dědu do podivného a nehostinného domova pro staré 
lidi, se Jack rozhodne, že dědečka zachrání. Vydají se společ-
ně na  velkou dobrodružnou cestu, dokonce opravdu vzlét-
nou do oblak. 

Walliams, David - Malý miliardář 

Joe je boháč, přesně řečeno nejbohatší dvanáctiletý kluk 
v celé Británii. Má všechno, nač si vzpomene: vůz formule 1, 
kino, pět set párů sportovních bot, orangutana jako sluhu. 
A přece mu něco důležitého chybí: kamarád… Poprosí proto 
tátu, aby směl chodit (světe, div se!) do docela obyčejné ško-
ly, inkognito! Tím rozpoutá sérii bláznivých situací a neuvěři-
telných trapasů, na jejímž konci Joe zjišťuje, že peníze a bo-
hatství ke štěstí nestačí. 

Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček, knihovník

★ ★ ★

  Plánované akce

Jedeme na střední Moravu (8. října)

ČZS Troubsko pořádá jednodenní zájezd na  Střední Mo-
ravu. Navštívíme městoELoštice, kde je muzeum výroby tva-
růžků s možnosti nákupu tohoto výrobku, následuje prohlíd-
ka Hanáckého skanzenu vhPříkazech. Na  oběd se zastaví-
me ve městě Litovel a prohlédneme si náměstí. Odpoledne 
je plánována návštěva města Čechy pod Kosířem a navštíví-
me muzeum kočárů s prohlídkou zámku s oranžérií. Zájezd 
se koná v sobotu 8. října, odjezd v 7.30 hodin. Informujte se 
u p. Doležala na ulici Školní 54 – 731 563 994, nebo u ing. Pro-
cházky na ul. Národního odboje 3. Změna programu vyhra-
zena!

★ ★ ★

Zveme Vás do divadla (22. října) 

Český zahrádkářský svaz Troubsko Vás zve na  divadelní 
představení úspěšné komedie: Limonádový Joe aneb Koň-

ská opera.
Divadlo odehraje v  sobotu 22. října v  Katolickém domě 

v Troubsku, ochotnický soubor z Budišova. Vstupenky budou 
ke koupi od 15. září na obvyklých místech.

Pavel Doležal

9.
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předseda ČSZ 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 srp-

nu a září 2016 těmto našim spoluobčanům:
pan Ing. Jaroslav Nosek, CSc., ul. Hodakova  70 let
paní Anděla Soldánová, ul. Lišk   70 let
pan Karel Čermák, ul. Zahradní  70 let
paní Marie Dvořáková, ul. Nár. Odboj   71 let
pan Milan Pluháček, ul. Veselk   71 let
paní Jiřina Ferencová, ul. U lednice  72 let
paní Anna Zátrapová, ul. Nár. Odboj   73 let
paní Jaroslava Skopalová, ul. Družstevní  73 let
paní Eva Kroupová, ul. Nár. Odboje  73 let
pan Václav Srna, ul. Nár. Odboj   73 let
paní Marie Kuchaříková, ul. Vyšehrad  73 let
paní Mária Vrbová, ul. Zahradn   75 let
paní Marie Del Faverová, ul. Nov   75 let
paní Vlasta Skřípková, ul. Vyšehra   75 let
pan Stanislav Geršl, ul. Vyšehra   76 let
paní Marie Kasáčková, ul. Nár. Odboj   77 let
paní Marie Brázdová, ul. Jihlavsk   77 let
paní Jaroslava Doležalová, ul. U rybníka  79 let
paní Ludmila Svobodová, ul. Vyšehra    80 let
paní Naděžda Vařílková, ul. Školn   80 let
paní Marie Bartoňková, ul. Školn   81 let
pan Ladislav Tkáč, ul. Nár. Odboj   83 let
pan František Putna, ul. Nár. Odboje  85 let
pan Václav Hanuš, ul. Jihlavsk   85 let
paní Klotilda Halousková, ul. Pod vinohrady  86 let
paní Marie Jašová, ul. Nár. Odboj   87 let
pan Jiří Vašulín, ul. Nár. Odboje  89 let

paní Zdenka Vašulínová, ul. Pod vinohrady 
 94 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a  spokojenosti 
do dalších let.

                                                                       
Líba Chaloupková, matrikářka obce

    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. 

★ ★ ★

ZAHRADKÁŘSKÉ OKÉNKO - srpen a září na zahradě

Řízkování muškátů
Abychom měli příští rok kvalitní a zdravé sazenice, musí-

me je v tomto období řízkovat. Vybíráme krátké postranní vý-
hony, dlouhé asi 10 cm a opatrně je vylamujeme. Řízky z hlav-
ních výhonů odřízneme těsně pod listem. Necháme do dru-
hého dne oschnout (řezné rány) a pak řízky po dvou zapíchá-

me do květináčků se substrátem. Vhodná je kompostová ze-
mina, do které přidáme čtvrtinu objemu písku. Řízky zasou-
váme mělce, stačí 1 – 2 cm, zeminu k nim přimáčkneme a za-
lijeme ji. Umístit do polostínu.

Jak na rzivost na hrušních
Je to houbovité onemocnění a  projevuje se oranžovými 

skvrnami na listech hrušní. Choroba je dvoubytná a v zimě je 
jejím hostitelem stává jalovec. Až do okruhu 300 m od stro-
mu mohou zalétat spory houby a napadat hrušeň. Proto se 
musí přednostně ošetřit jalovce. Proklestíme je a celou rostli-
nu i uvnitř postříkáme fungicidy např. BAYCOR nebo DISEUS. 
Přidat do roztoku smáčedlo, nejlépe pár kapek Jaru, aby účin-
ná látka na dřevě držela. Na podzim důkladně vyhrabat napa-
dané listí a zakompostovat.

Sázíme jahody
Nové sazenice jahodníku vysazujeme v  srpnu i  v  září 

do  předem odplevelené a  vyhnojené půdy. Srdíčko kaž-
dé sazenice by mělo být těsně nad zemí. Ani příliš hluboko, 
ani mělko. Hluboko vysázené sazenice špatně kvetou a měl-
ce vysázené by mohl poškodit mráz. Vždy důkladně zalévat 
do ujmutí sazenic.

Pavel Doležal, předseda ČSZ Troubsko
(z vlastní zkušenosti)

★ ★ ★

Navštívil nás duch Leopolda Hodáka

Duch Leopolda Hodáka a jeho správce Johanna Michaeli-
se se asi vznášeli v sále Katolického domu ve středu 22. červ-
na v odpoledních hodinách. Projednával se zde nový Územ-
ní plán obce Troubsko za  velkého zájmu občanů, převážně 
z nové zástavby za kostelem. Člověk by nabyl dojmu, že zde 
žijí samí ekologičtí aktivisté, kteří chodí hlavně pěšky nebo 
jezdí na  kole či maximálně využívají hromadnou dopravu  
Ovšem soudě podle počtu aut v okolí  Kaťáku“ v době koná-
ní zasedání, jsou to občané využívající moderního způsobu 
přemísťování se. Takže oni můžou vrčet a smrdět se svými mi-
láčky pod okny jiných, ale běda, když by někdo chtěl totéž 
v okruhu sta metrů od nich. Prostě auto už je nezbytnou sou-
části běžného života většiny lidí a ty auta musí někudy jezdit.

A co s tím mají společného ti duchové? Jak se můžeme do-
číst v krásné knize z roku 2006 s názvem  „150 let železnice 

z Brna do Zastávky“, největší spory před výstavbou této drá-
hy byly právě mezi správou troubského statku a ředitelstvím 
železnice. Protesty a  stížnosti byly ze všech obcí v  okolí za-
mýšlené tratě. byla ustavena komise, která se snažila objasnit 
a hledat řešení. Všude se rozumně domluvili, ovšem pan Le-
opold Hodák se správcem posílali různé stížnosti na všechny 
možné instituce, soudili se, naváděli občany hlavně ze Stře-
lic k protestům, jen aby stavbu znemožnili  Od května 1854 
až do prosince 1855 se jim dařilo stavbu zdržovat. A k čemu 
jim to bylo?! 

Inu historie se někdy opakuje. A tady nejde o stavbu, ale 
o rezervy, a jestli mě paměť neklame, tak se o tom mluví už 
nejméně 30 let. Ostatně pamětníci si jistě vzpomenou, jak to 
tenkrát bylo s  tím obchvatem. Před 40 lety dálnice bohatě 
stačila, dnes už je přetížená.

Kdo ví, jak budou za 160 let cestovat naši pra, pra, pra vnu-
ci. Třeba na ty tangenty a D43 vůbec nedojde, nebudou auta, 
ale vznášedla, nebo nějaké tubusy, podzemní dráhy. Možná 
se bude také jezdit na  koni či povozech tažených voly. Tak 
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proč si kazit dnešní život na vsi nesmyslnými hádkami, oso-
čováním a podáváním žalob?! Doporučuji raději svou ener-
gii využít pro rozkvět obce, postarat se o sportoviště pro děti 
a mládež, o pěkné, čisté chodníky a místní komunikace, sběr-
ný dvůr a podobně. Někteří novousedlíci se aktivně zapoju-
jí, patří jim velký dík. Ti, kteří jen kritizují, tak ať se předvedou! 
Nejhorší je, když se někteří snaží něco udělat pro blaho všech 
občanů a druzí jim hází klacky pod nohy.

Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka

★ ★ ★

SK Veselka – Futsal

Futsalisté SK Veselka se zúčastnili Turnaje v  malé kopa-
né ve Veverských Knínicích. Celkem bylo na turnaji přihláše-
no 11 mužstev. SK Veselka se umístil na 2. místě  Nejlepším 

střelcem tohoto turnaje byl vyhlášen David Dvořáček z SK Ve-
selka. Gratulujeme.

 (HS)

★ ★ ★

Autocentrum K.E.I. radí

Co jsou to Economy díly a  jaké výhody přináší jejich 

použití?

Economy díly rozšiřují stávající sortiment 
originálních náhradních dílů a jsou určeny ze-

jména pro majitele vozidel starších 5 let. 
Rozšiřují možnost výběru z  našich produktů 
a  umožňují tím dosažení optimálního řešení 

při opravě vozu. U  Economy dílů je zohledněna zůstatková 
hodnota starších vozů ŠKODA, Volkswagen a SEAT. Nejedná 
se o díly shodné s originálními náhradními díly, ale upravené 
díly konstrukčně a materiálově právě s ohledem na cenově 
výhodnější opravy starších vozů. Economy díly tedy umož-

ňují opravy vozů s nízkými náklady.

Kvalita Economy dílů přesto splňuje vysoké nároky na kva-
litu, díly jsou kontrolovány koncernovým vývojem a  splňu-
jí veškeré požadavky na bezpečnost a  funkčnost jako origi-
nální náhradní díly. U těchto dílů je samozřejmě zachována 
dvouletá záruční lhůta shodná s originálními náhradními díly.

Při výrobě Economy dílů jsou upravovány sériové specifi ka-
ce podle hodnoty staršího vozu. Zároveň mají upraveny kon-
strukční vlastnosti, používají specifi cké materiály. Potřebný 
sortiment je postupně rozšiřován a zaměřuje se na díly sloužící 
pro údržbu vozu a rychle se opotřebovávající díly a tím umož-
ňují majitelům starších vozů zvolit optimální řešení opravy 
vozu s ohledem na cenu, kvalitu a bezpečnost provozu. 

Výhody Economy dílů:

 prověřená kvalita za výhodné ceny pro majitele vozů
 speciálně přizpůsobeno požadavkům starších modelů
 testováno dle přísných kvalitativních požadavků
 přesnost, spolehlivost, bez pečnost a kvalita
 výhodný poměr ceny a kvality
 vysoká dostupnost
 dvouletá zákonná záruka
 rozmanitosti variant dílů je dosaženo snížením počtu vari-

ant jednotlivých druhů

V současné době nabízíme několik produktových skupin 
Economy dílů pro vozy Škoda, Volkswagen a SEAT. Jedná se 
o  střední a  zadní díly výfuků včetně upevňovacích sad, 

brzdové destičky a kotouče, baterie, alternátory, starté-

ry, zapalovací svíčky, prachové fi ltry, katalyzátory, fi ltry 

pevných částic, tlumiče pérování, stírací lišty atd.

Příště vysvětlíme, proč se ojetému vozu vyplatí péče v autori-
zovaném servisu.

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

★ ★ ★

   Křížovka

Tajenka z  minulého čísla zpravodaje: Prožijte úžasné 
prázdniny, mějte slunečnou dovolenou a přejeme Vám šťast-
ný návrat zpět do reality.

Odměnu za správné vyluštění tajenky obdrželi: Tomáš Po-
lák, Marie Kučerová a Zdenka Leonhardtová. Gratulujeme. 

PRANOSTIKA NA ZÁŘÍ - Pěkné růže v (1.část tajenky) věští 
pěkný (2. část tajenky) a pozdní zimu.

Tajenku zasílejte na e-mail hlasatele do 15. září.
(BK)

1 NÁ E ÍM LÉZT

2 KV TENSTVÍ

3 VOJENSKÝ POVEL

4 ESKÝ SPISOVATEL

5 KOZÁCKÝ VELITEL

6 RO NÍ OBDOBÍ

7 ÁST DNE

8 DOMÁCÍ ZVÍ E

9 ESKÝ HEREC (EDUARD)

10 UTKÁNÍ

11 ÁST MOLEKULY

12 MUŽSKÉ JMÉNO (19.8.)

13 OPAK BRZO

14 CHEMICKÝ PRVEK (AL)

15 TELEVIZNÍ STANICE

16 DRUH KO ENOVÉ ZELENIN

17 VELKÁ D EVINA (STROM)
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   Zdravý životní styl - Grilování 

Grilování se v posledních letech velice rozšířilo a je oblí-
benou letní činností mnoha z nás. Zároveň ale tušíme, že ne-
jde zrovna o nejzdravější způsob přípravy jídla.

Rizika grilování

Grilování nemusí být nutně nezdravé, ale jsou tu jistá rizi-
ka v jeho přípravě i jeho celkově správném provádění. Pokud 
se bavíme o grilování masa, jedním z rizik je například vyso-
ká teplota při grilování. Připravuje-li se maso při vysoké tep-
lotě, aminokyseliny, které se v mase přirozeně nacházejí, rea-
gují s kreatinem a tvoří tzv. heterocyklické aminy, tedy látky, 
u kterých mají vědci silné podezření, že jsou rakovinotvorné. 
A čím déle se maso propéká, tím více heterocyklických ami-
nů vzniká, I  proto se často udává, že není vhodná příprava 
mas na tzv. „well-done“. Tělo musí tyto aminy rozštěpit a zpra-
covat. Chemické látky, které během tohoto procesu vznikají, 
mohou poškodit naši DNA. 

Dalším problémem je kouř, který se uvolňuje nejen při gri-
lování na  uhlí, ale který vzniká také při zahřívání tuku uka-
pávajícího z masa. Čím více maso pečete na zakrytém grilu 
nebo „udíte“, tím více se zvyšuje riziko, že se tyto nebezpečné 
látky z kouře a spáleného tuku dostanou do masa, které bu-
dete později konzumovat. A o spáleném mase jako o nebez-
pečném potenciálním karcinogenu víme všichni. 

Jak na to

 Ideálně negrilujte při teplotách vyšších než 115 °C (to 
mimo jiné platí i  pro jiné tepelné úpravy masa). Hetero-
cyklické aminy se budou sice tvořit stále, ale v podstatně 
menších hodnotách. 

 Maso pravidelně otáčejte. Snižuje se tím povrchová teplo-
ta masa a tím opět riziko zvýšeného obsahu karcinogenů 
a také spálení masa.

 Vroubkovaná deska na grilování nebo rošt je lepší než plo-
chá deska (tál). Tuk může z masa odtéct, nepálí se přímo 
pod masem a nevstřebává se zpět.

 Nepoužívejte uhlí, ale grilujte na  plynu. Vhodný je také 
elektrický gril.

 Grilujte na  otevřeném grilu tak, aby docházelo k  co 
nejmenší koncentraci kouře z uhlí a odkapaného tuku ko-
lem masa. 

 Nikdy nedovolte, aby se plameny dotýkaly masa.
 Při přípravě maso nakrájejte na menší plátky nebo kousky, 

rychleji se propeče. 
 Nekupujte ke grilování uzeniny (párky, špekáčky atd.), gri-

lujte pravé maso, ryby, mořské plody a zeleninu.
 Vybírejte libové maso. 
 Při přípravě karbanátků nebo burgerů, je vhodnější si mle-

té maso připravit doma. Kupované mleté maso může ob-
sahovat vysoká procenta přidaného tuku a  při spálení či 
již zmíněném pálení odkapávaného tuku je následná kon-
zumace opět riziková. Ani nakládání masa bohužel neza-
ručuje, že se heterocyklických aminů bude tvořit méně. 
Zvláště, když marinujete maso v tuku, který se pak na gri-
lovaném / opékaném mase při vyšší teplotě pálí. 

 Obecně se odborníci shodují, že mezi pět nejhorších jí-
del připravených na grilu patří hovězí propečené na „well-
done“, hamburger propečený na „well-done“, kuřecí prsa 
propečená na „well-done“, vepřové maso celkově, a losos 
na grilu s kůží.

Grilovaná zelenina

Je grilovaná zelenina zdravější? Heterocyklické aminy se 
v  zelenině díky jiné biochemické struktuře nenalézají. Ale 
také zde záleží na přípravě. Pokud grilovanou zeleninu před-
tím naložíte v oleji a opékáte na desce, nebo ji dokonce spá-
líte, není na ní nic zdravého. Zelenina naložená v oleji a pak 
opečená, znamená pro tělo velkou zátěž v podobě nasyce-
ných tuků. Nasycené tuky organismu škodí a  stojí za  vzni-
kem různých chronických onemocnění dnešní doby. To bo-
hužel platí i v tehdy, kdy s dobrým úmyslem naložíte zeleni-
nu do kvalitního, řekněme třeba za studena lisovaného oleje. 
Pokud se olej zahřeje nad určitou teplotu, mění svou bioche-
mickou strukturu a stává se z něj látka tělu škodlivá. Lepší al-
ternativou je pokapat zeleninu kvalitním olejem po opečení.

Spálená zelenina obsahuje ve spálených částech karcino-
genní látky, stejně jako maso. 

Grilovaná zelenina také bude obsahovat méně vitamínů 
a antioxidantů než zelenina čerstvá, ideálně ji proto grilujte 
jen několik minut k zachování co nejvíce nutrientů.

Grilování nemusí být nevhodná příprava jídla, pokud je 
provedeno správně, protože maso můžete spálit či opéct 
v přepáleném tuku třeba na pánvičce nebo v troubě a vytvo-
řit nebezpečné heterocyklické aminy tak jako tak. Podle hes-
la „všeho moc škodí“ si hlídejte celkovou frekvenci a množ-
ství masa, které konzumujete. Červené maso je dobré limito-
vat na max. 3x týdně. Zbytek doplňte rybou a luštěninami či 
jinými vegetariánskými typy bílkovin. Jezte dostatek zeleni-
ny a nezapomeňte v letních měsících také na dostatečný pit-
ný režim. 

Zdroj: Kateřina Boesenberg, BHSc, ND.
 www.klinickanaturopatie.cz

(EŠ)

★ ★ ★

   Troubský hrnec

Sněhová pochoutka

Přísady: 150 g cukru moučka, 5 vajec, 150 g 
másla, 100 ml vlažného mléka, 1 prášek do pe-
čiva, 250 g polohrubé mouky, 250 g cukr krys-
tal, 1 lžíce citrónové šťávy, 100 g meruňkové-

ho džemu nebo marmelády, 50 g mandlových lupínků nebo 
mleté ořechy.

Postup: Nejdříve umícháme cukr moučku, žloutky a más-
lo. Pak přidáme mléko a mouku smíchanou s práškem do pe-
čiva. Vzniklé těsto nalejeme na plech – vyložený pečicím pa-
pírem. Pečeme při 160 stupních přibližně 15-20 minut. 

Než se buchta upeče, tak si ušleháme bílky s krystalovým 
cukrem a citrónovou šťávou (pěkně do tuha). Hotové upeče-
né těsto potřeme meruňkovým džemem nebo marmeládou 
a  na  ni pak rozetřeme ušlehaný sníh. Posypeme mandlemi 
nebo oříšky a dáme lehce do zlatova zapéct. (délka zapékání 
je dle vaší trouby – 5 nebo 10 nebo 15 minut…)

Meduňkovo-mátový sirup

Přísady: svazek máty, svazek meduňky, 2 l převařené vody, 
1 kg cukr krystal, 2 citrony (popřípadě sáček kyseliny citrono-
vé).



Postup: 
Pod vodou opláchneme mátu i meduňku, natrháme líst-

ky do  mísy nebo hrnce. Zalijeme zchladlou převařenou vo-
dou a necháme v chladnu 48 hodin louhovat. Pak vše přece-
díme do hrnce (nejlépe přes plátno), přidáme cukr a nakráje-
né citrony. Zahříváme na mírném plamenu (cukr se rozpustí) 
do varu a necháme asi 2 minuty probublávat. Vše pak plníme 
do lahví, které ihned uzavřeme.

Tento sirup je nejen na  ochucení vody, ale také proti kašli 
(lžička sirupu) či k oslazení čaje.

Dobrou chuť.
(HS)

   Inzerce

�  Hledám chalupu/RD se zahradou. T: 606 158 288

�  Koupím byt v této oblasti. T: 737 309 875

�  Koupím RD se zahradou v Troubsku, možná výměna 
za DB 3+1 ve Starém Lískovci + doplatek, T: 608 420 339

Soukromý zemědělec Jakub Doležal

nabízí

BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ, CIBULI A ČESNEK 
NA USKLADNĚNÍ, ZELÍ , DÝNĚ, ČERVENOU ŘEPU, 

MRKEV A DALŠÍ ZELENINU.
Prodej v Troubsku na ulici Školní 54, 

vždy v úterý a čtvrtek 16-19 h a v sobotu 9-12 h.

13.

STANTE SE SOUCÁSTÍ NAŠÍ HRY

Hledáme nové kolegy a kolegyne na pozici:

TESAR/TRUHLÁR
Popis pracovní pozice:

Nabízíme:

Požadujeme:

Další volné pozice:

www.kompan.jobs.cz          prace@kompan.com       773 553 255

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

SPRÁVNÝM 
SMĚREM

Štve mě, že kupujeme horší výrobky 
než ostatní obyvatelé Evropské unie. 
Chci to jako senátor změnit! 

www.anobudelip.cz | www.pavel-stanek.cz

Pavel 
Staněk

VOLBY DO SENÁTU BRNO-VENKOV




