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Zápisník starostky

Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing. Blanka Končická MBA, PhDr. Petr Kaniok Ph.D., Helena Benešová, Markéta
Vališová, Vladimír Ryba, Ing. Pavel Vašek, Oldřich Rejda, Pavel
Chaloupka, Mgr. Jiří Pospíšil, Jarmila Kadlecová, Helena Sedláčková.

Vážení a milí spoluobčané,
léto nám pomalu, ale jistě končí a tak se ubíráme k posledním měsícům v roce. Snad jste si všichni odpočinuli na dovolených a načerpali nových sil na další období.
Navzdory prázdninám, nezahálíme a tak stavební práce
a úpravy jsou ještě leckde v plném proudu. Jistě jste si všimli úpravy na parkovišti u budovy Obecního úřadu, kde jsou
instalovány nové úřední desky. Důvodem je povinnost zveřejňování informací, jichž je opravdu velké množství a tak se
všechny desky určitě brzy úplně zaplní. Na podzim bude osazen také nově zbudovaný záhon květinami.
Na zahradě u budovy mateřské školy jsme se zase pustili do kompletní opravy vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, které byly v dezolátním stavu. Opravu provádí stavební firma Petra Bednáře, vodoinstalatérské práce
zase firma Zbyňka Lhoteckého. Celá akce včetně projektových prací bude stát 231 500 Kč. Na základě požadavku hygieny jsme se pustili i do vnitřních stavebních úprav v budově MŠ, kde se kromě již jmenovaných firem ještě připojila firma pana Vyhlídala. Cena se celkem vyšplhá na 811 250 Kč.
Na podzim bude následně provedena úprava zahrady u MŠ.
V budově základní školy jsme se zase pustili do výměny nevyhovujících zářivkových svítidel a do výmalby a opravy schodiště v celkové částce 250 400 Kč. Dovolím si poznamenat, že
se jedná o dobře investované peníze do budov ve vlastnictví
obce Troubsko. Důkazem, že se nejen budova ZŠ líbí, je jistě
i letošní nástup 16 nových malých prvňáčků.
Na příkladech investování do vzdělávací infrastruktury je
dobře vidět, že finanční prostředky se snažíme velmi účelně
a komplexně vynakládat. A mohu pokračovat. Z důvodu bezpečnosti v září osvětlíme stávající přechod pro chodce u budovy Obecního úřadu. Na hřbitově zahájíme II. etapu výstavby „kolumbária“ pro 29 nových urnových míst. U hřbitova
také plánujeme opravu parkoviště a chodníků.
Obec však nežije jenom stavebními pracemi, ale také kulturou. Je nutno pochválit naše odrostlejší stárky, kteří udržují tradici „Starých hodů“. Letos se, se vším, co k hodům patří, konaly 12. srpna. Děkuji všem, kteří se podílejí na jejich organizaci. Na sobotu 2. září je naplánován pro naše děti opět
dětský den, tentokrát „Policejní akademie“ za účasti policie
– o průběhu této akce se dočtete v dalším čísle zpravodaje.
V sobotu 16. září vás všechny zvu na oslavy obce. Podrobný
program oslav 780 let od první zmínky je v hlasateli na jiném
místě. Chci jen připomenout, že budou na výstavě v budově ZŠ vystaveny kroniky obce Troubsko, včetně královské listiny z roku 1237.
Přeji všem školákům úspěšný start do dalšího školního
roku a všechny občany srdečně zvu na oslavy obce
Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

Schvaluje:
Usnesení č. IV/1a: způsob hlasování zvednutím ruky.
Pro 12; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. IV/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu
pro členy i pro veřejnost.
Pro 12; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. IV/2b: program jednání
Pro 12; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. IV/4: darovací smlouvu na pozemek p. č. 450/1
o výměře 54 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
spolek a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 12; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. IV/5: smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemek p. č. 1526/1 o výměře 2427 m2, druh pozemku vodní plocha a p. č. 1526/5 o výměře 396 m2, druh pozemku vodní plocha a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. IV/6: darovací smlouvu na pozemek p. č. 401/1
o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní plocha a pověřuje starostku k podpisu
Pro 13; proti 0; zdržel se 0;
Usnesení č. IV/7: kupní smlouvu na pozemek p. č. 1506/6
o výměře 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace za 1.000Kč/m2 a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 12; proti 1: PhDr. Petr Kaniok Ph.D.; zdržel se 0;
Usnesení č. IV/8: darovací smlouvu na pozemek p. č. 401/2
o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. IV/9: dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ
a MŠ Troubsko s obcí Omice a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. IV/10: OZV č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. IV/11: smlouvu o dílo na stavbu Kolumbárium
2 – Troubsko – stavební úpravy v celkové částce 845 987 Kč
včetně DPH s firmou ŠMAK, s.r.o. Brno a pověřuje starostku
k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. IV/12: darovací smlouvu na pozemek p. č. 1482/3
o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 1482/41
o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

★★★

Obecní úřad informuje

Usnesení č. IV/13: kupní smlouvu na pozemek p. č. 1500/1
o výměře 1688 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice
za cenu 506 400 Kč, dle znaleckého posudku a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 12; proti 0; zdržel se 1: Vladimír Ryba.

USNESENÍ IV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBSKO konaného dne 28. června 2017
v zasedací místnosti OÚ
2.

Usnesení č. IV/14: smlouvu na poskytnutí půjčky z prostředků sociálního fondu p. A. Z., ve výši 70 000 Kč na stavební
úpravy garáže u rodinného domu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. IV/1c – ověřovatele zápisu: Ing. Blanku Končickou MBA a Oldřicha Rejdu.

zapojili do třídění komodit, se kterými se běžně obchoduje
a za které EKO-KOM vyplácí obci finanční odměnu.
Výsledkem podzimního výběrového řízení by proto měla
být svozová firma, která bude schopna odpad objemově sledovat a výsledky předávat k dalšímu využití obci. Předpokládáme, že pokud se nám to podaří, tak první finanční zvýhodnění poskytne obec občanům prostřednictvím snížení poplatku za odpad v roce 2019. Možná si položíte otázku, proč
za tak dlouho? Tak jen připomenu – nejdříve musíme najít
vhodnou svozovou firmu, která je schopna množství odpadu
sledovat a pak nějakou dobu sbírat informace o množství odpadu jednotlivých domácností. Když se nám to podaří, pak
můžeme začít rozdávat odměny, resp. diferencovat poplatek
za odpad podle přístupu občanů k třídění odpadů.
(BK)

★★★

★★★

Usnesení č. IV/15: Závěrečný účet obce Troubsko 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Bere na vědomí:
Usnesení č. IV/16 – informativní zprávy.
Určuje:

Zprávy ze Základní a mateřské školy

Úřední deska je přemístěna
Úřední deska obce Troubsko je nově přemístěna od budovy OÚ na parkoviště u OÚ.
(OÚ)

Léto a s ním také prázdniny se pomalu chýlí ke svému konci. A tak nejprve se do školy
a do školky vrátí zaměstnanci a posléze i děti.
Rovněž letos se na obou budovách pracovalo.
Chodby základní školy se rozzářily nejen novými barvami, ale i novými svítidly a na okna byly nainstalovány nové žaluzie. Třídy si učitelé a asistenti vyzdobili v duchu
českých pohádek. Pro děti je tedy připravena nejen spousta nových informací a poznatků, ale již tradiční celoroční hra.
Jejím cílem je mimo jiné i utvářet a posilovat přátelské vztahy se spolužáky, kladně děti motivovat k učení a dbát na rozvoj morálních a sociálních dovedností. Také nové učební materiály, nástěnné mapy a učebnice ve všech hlavních předmětech jistě ocení děti i rodiče.

★★★
Jak dál s odpady?
V letošním roce končí platnost Smlouvy o dílo v poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství se
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10. Na podzim proto bude vyhlášeno nové výběrové řízení.
Dlouhodobým cílem obce je motivovat občany, aby se
zapojili do třídění odpadů. V minulých letech byla jedna
(a vlastně jediná) cesta opakovaná propagace a vysvětlování významu třídění odpadů, aby co nejméně odpadu končilo v tzv. černé popelnici jako směsný komunální odpad
na skládkách nebo spalovnách, a budování sběrných hnízd.
Od roku 2010 se postupně vybudovalo na různých místech
v obci deset nových míst, kde jsou umístěny nádoby na třídění odpadu. Již tři roky velmi úspěšně funguje bio sběrné
místo u kostela. Také jsme občanům rozdali 250 zahradních
kompostérů. Díky komplikovanému procesu při schválení
nového územního plánu obce Troubsku se nám zatím nepodařilo vybudovat sběrný dvůr. Místo máme vybrané, ale bez
nového územního plánu není možná jeho realizace. Je to
velká škoda, protože obec s počtem obyvatel nad dva tisíce
generuje velké množství různého odpadu a jen sběrná místa a mobilní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu nestačí.

V mateřské škole se začalo s rekonstrukcemi hned po uzavření provozu v půli července. Ve vnitřních prostorách se rekonstrukce týkala původních malých místnůstek, které se již
pro svoje rozměry nedaly efektivně využívat. Nyní jsou navzájem propojeny, takže vzniklý prostor bude sloužit jako kabinet, prostor na lůžkoviny a zázemí pro zaměstnance se šatnou. Venkovní práce jsou zaměřeny na modernizaci odpadů
z budovy školky a kuchyně.
Také zde si paní učitelky pro děti připravily zajímavé tematické dny, divadelní představení i programy vedoucí děti k seznámení a utvrzení našich lidových tradic.
Závěrem bych ráda čtenáře pozvala na naši retro výstavu
„Procházka školou našich babiček a exkurze do školy moderní“. Proběhne 16. září u příležitosti výročí obce Troubsko v budově ZŠ na ulici Školní v době od 9 do 17 hodin. V přízemí si
budete moci prohlédnout fotografie z historie školy, staré dokumenty i předměty, bez kterých se dřívější školáci neobešli.
Ve vyšších patrech pro změnu uvidíte, jakými změnami naše
škola prošla a jaké jsou současné moderní trendy ve výuce
dětí. Rovněž zveme na odpolední vystoupení dětí, které začíná v 15 hodin v areálu sokolovny. Připomeneme vám ledacos
z historie obce a jejich obyvatel.

Chceme však jít ještě dále a systém odpadového hospodářství v obci povýšit o další úroveň. Osobně si myslím, že
dobrou motivací pro ty co už třídí, ale i pro ty, které třídění odpadu zatím nezajímá, je finanční motivace. Kdo tvoří
málo směsného komunálního odpadu, protože třídí, by měl
být zvýhodněn oproti ostatním. Docílit toho lze jedině tak, že
se množství odpadu začne sledovat. Po určité době a vyhodnocení výsledků budou finančně zvýhodněni občané, kteří
generují málo směsného komunálního odpadu a aktivně se

Těší se na vás zaměstnanci ZŠ a MŠ Troubsko.
Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko
3.

Co se v obci událo

ní vraždě. Oběť, vážený praktický lékař, je nalezen ve své posteli udušený. Zápěstí má svázaná a oči pod průhledným sáčkem upevněným těsně pod hlavou vypoulené. O několik dní
později umírá za podobných okolností další muž a Erika společně s kolegy Petersonem a Mossovou tuší, že čelí sériovému
vrahovi. Ten své oběti sleduje a vyčkává na vhodný okamžik,
kdy udeří. Co mají oba mrtví společného? Existuje v jejich minulosti nějaké tajemství, které by je mohlo spojovat? A co je
spojuje s vrahem?

Vítání občánků (květen)
V květnu letošního roku se uskutečnilo vítání nových občánků do života. Děti mezi občany naší obce přivítala starostka obce paní Irena Kynclová. S pásmem básniček vystoupily
děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Hany Kroupové.
Přivítány byly tyto děti:
Natálie Koukalová z ulice Vyšehrad
Sofie Hlaváčová z ulice Hodakova
Vojtěch Havel z ulice Hodakova
Jonáš Mikauš z ulice Pod vinohrady
Eva Terezie Vávrová z ulice Zámecká
Jana Smutná z ulice Hraničky
Nella Svobodová z ulice Veselka

Cornwell, Patricia – Vlastní krev
Kay se chystá s manželem na vytouženou dovolenou
do Miami. Chce se potápět, užívat si, dobře jíst, odpočívat.
A určitě nechce řešit žádný případ. Jenomže v den odjezdu
se na zídce zahrady za jejím domem objeví sedm nablýskaných měděných mincí. A vzápětí volá Marino, že pět minut
odtud došlo k vraždě. Místo slunce a moře tak Scarpettovou
čeká ostřelovač, který vraždí beze stopy a bez důkazů. A nevraždí poprvé. Když se kvůli němu Kay ocitne na Floridě, s dovolenou to rozhodně nemá nic společného. Ale je možné, že
by do případu byla zapletená i neteř Lucy? Její vlastní krev?

Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojené dětství.

Hartl, Patrik – Prvok Šampón Tečka a Karel
Román vypráví s vtipným nadhledem příběh čtyř kamarádů. Autorem knihy je Patrik Hartl - autor a režisér divácky
úspěšných her. Příběh je o čtyřech kamarádech, kteří si dvacet let po maturitě položí otázku, jestli žijí opravdu tak, jak
chtěli, když jim bylo osmnáct. A protože si musí přiznat, že by
sami ze sebe nejspíš byli zklamaní, pokusí se to změnit.
Hawkins, Paula – Do vody
Na dně řeky se najde tělo svobodné matky – a zrovna
na místě, kde bylo toho léta objevena mrtvola mladého děvčete. V historii malého městečka Beckford to sice nejsou první
ženy, jejichž osud se na onom místě uzavřel, jsou to však právě ony dvě, jejichž smrt rozčeří nejen hladinu řeky, ale i poklidné životy místních obyvatel. A z temných vod začínají najednou na světlo dne vyplouvat dlouho zamlčovaná tajemství…
Hoffman, Jilliane – Střižna smrti
Tělo mladé studentky, jež zmizela z floridského nočního
klubu, je nalezeno v odpadním kontejneru. Je to děsivá scéna, ale nic v porovnání s tím, co si dívka musela vytrpět před
svou smrtí. Byla zdrogována a mučena – a všechno bylo nafilmováno, aby se to mohlo promítat pro zvrhlá individua v jakémsi snuff klubu. Detektiv Manny Alvarez pracuje na vyšetřování vraždy spolu s mladou asistentkou státního zástupce
Dariou DeBianchiovou. Reflektory médií se zaměří na obviněného, pohledného muže, který byl spatřen, jak odchází s mladou dívkou z nočního klubu. Ale bez pádného důkazu musejí oba zapátrat hlouběji, aby případ vyřešili.

Líba Chaloupková
pracovnice OÚ

Kinney, Jeff – Deník malého poseroutky: Všechna sláva ...
Na Grega toho začíná být trochu moc. Jediné, co mu doopravdy jde, jsou videohry, jenže rodiče trvají na tom, že by si
měl rozšiřovat obzory a dělat taky něco jiného. Když Greg najde ve sklepě starou kameru, má konečně v ruce důkaz svého nezměrného talentu, a hned začne spřádat plány na hororový film. Čeká ho bohatství a velká sláva… Ale je to chytrý plán? Nebo si jím jen přidělá starosti a ukáže se, že všechna
sláva je vážně jen polní tráva?

★★★

Nové knihy v naší knihovně
Bryndza, Robert - Noční lov: další případ Eriky Fosterové
Jedné horké červnové noci je detektiv šéfinspektor Erika Fosterová přivolána k brutál4.

May, Peter – Muž z ostrova Lewis
V rašeliništi na ostrově Lewis je nalezeno dokonale zachované tělo mladého muže, které nese stopy po několika strašných bodných a řezných ranách. Policie se zprvu domnívá, že
se mladík stal obětí rituální vraždy před stovkami let, avšak
vytetovaný obrázek Elvise na mladíkově pravé paži odhalí, že
se vražda musela stát mnohem později, ve druhé polovině
dvacátého století.

a psychologickou tematikou. Tato „úchvatná knížka, která přináší potěšení i poznání“, jak se o ní vyjádřil Paulo Coelho, byla
přeložena do třiačtyřiceti jazyků a inspiruje miliony čtenářů
na celém světě. Vypráví příběh o slavném a bohatém právníkovi Julianu Mantlovi, jenž se ocitl na pokraji smrti, když jednoho dne v přeplněné soudní síni utrpěl infarkt. Jeho fyzický kolaps je provázen krizí duchovní, která jej donutí hluboce
se zamyslet nad neutěšeným stavem svého života a vydat se
hledat odpovědi na nejdůležitější otázky lidského bytí.

May, Peter – Skála
Skotský ostrov Lewis je krásné, ale drsné odlehlé místo bez
stromů, bičované větry a pokryté vřesovišti. Topí se tam rašelinou a mluví gaelsky. A snad jen strach lidí z Boha je tam silnější než starost o živobytí. Pod zástěrkou víry však přežívají staré pohanské hodnoty a prapůvodní touha po krvi a pomstě. Na ostrov přijíždí nedávnou ztrátou syna poznamenaný
policejní detektiv Fin Macleod, jenž se má podílet na vyšetřování brutální vraždy, spáchané podle stejného scénáře jako
vražda, jíž se zabývá v Edinburghu.

Smith, Tom Rob - Utajovaný projev
Sovětský svaz, rok 1956. Stalin je po smrti a neveřejný,
utajovaný projev jeho nástupce Chruščova odhaluje pravdu
o spáchaných zločinech. Krutý režim se otřásá v základech.
Někdejší příslušník Státní bezpečnosti Lev Děmidov a jeho
manželka Raisa – hrdinové románu Dítě číslo 44 – řeší problémy s adoptovanými dcerami Zojou a Jelenou. Rodinu navíc ohrožuje na životě kdosi, kdo během někdejší Děmidovovy kariéry nespravedlivě trpěl a teď kráčí vstříc nesmiřitelné pomstě.

May, Peter – Šachové figurky
Fin Macleod se znovu usadil na ostrově Lewis v souostroví
Hebridy, kde kdysi žil jako dítě. Jakožto bývalý policejní detektiv je najat místním majitelem rozsáhlých pozemků jako šéf ostrahy. Pro muže Finových zkušeností by to měl být snadný úkol.
Při vyšetřování nezákonné činnosti, k níž na hospodářství dochází, se setkává s nepolapitelným místním pytlákem Piskořem Macaskillem, se kterým kdysi chodil do školy. Ale když
Fin Piskoře dopadne při pytlačení, stanou se oba svědky bizarního přírodního jevu, při němž se samovolně vyprázdní
nedaleké jezero a na jeho dně se objeví malé zabahněné letadlo s důvěrně známým nápisem na boku.

Vondruška, Vlastimil – Záhada zlaté štoly, aneb, Tři zločiny, které rozřešil královský prokurátor Oldřich z Chlumu
Další z příběhů královského prokurátora Oldřicha z Chlumu se tentokrát odehrává v okolí Prahy. Nevysvětlitelným
způsobem se při cestě z královských dolů v Jílovém u Prahy
ztratí truhlice plná zlata. Král Přemysl I. Otakar povolá Oldřicha z Chlumu, protože je jasné, že v pozadí musí stát někdo
z předních šlechticů království.
Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček, knihovník

Plicková, Edita – Říkanky pro nejmenší
Veselé a rytmické lidové říkanky a rozpočítadla jako například Kolo, kolo mlýnský, Oženil se mraveneček či Až já budu
velká, zaujmou nejednoho kluka nebo holčičku. Určené jsou
již nejmenším dětem, pomohou jim především s rozšířením
slovní zásoby, rozvíjením představivosti, pamětí a správnou
výslovností. Říkanky doprovázejí krásné kresby přední české
ilustrátorky Edity Plickové. S jejich pomocí si děti říkanku či
rozpočítadlo snáze zapamatují.

★★★

Plánované akce
Pozvánka na pozimní zájezd (14. října)
Český zahrádkářský svaz v Troubsku uspořádá zájezd
na jižní Moravu. Trasa povede do Pavlova – návštěva nového
archeoparku pod Pálavou (stavba roku), dále do Mikulova –
s návštěvou a prohlídkou Židovské čtvrti a synagogy. Odpoledne odjedeme do obce Mikulčice na prohlídku vinařského

Příběhy včelích medvídků
Louka zase rozkvétá a všechno už je vzhůru – jak čmeláčci Brumda a Čmelda, tak jejich kamarádi Kvapník, červotoč,
housenky motýla, ale i obávaný Pučmeloud. V sedmi příbězích se dozvíme, jak se čmeláčci ukryli pod strašidelným kloboukem, proč místo přesýpacích hodin měli hodiny rozsýpací, jak pomohli splešťuli blátivé zbavit se rýmy, jak zachránili
Pučmelouda, jak opatřili nové boty Kvapníkovi, proč je honilo
Sluneční prasátko a jak se potkali s kolibříkem v čarovné zahradě, kde s pomocí krtka zahnali slimáky. Po každém putování je však stejně nejlepší vrátit se domů k mamince.
Sapkowski, Andrzej – Zaklínač II.: Meč osudu
Sedm příběhů zaklínače Geralta. Meč osudu je několikátou povídkovou sbírkou o Geraltovi, trubadúrovi Marigoldovi čarodějce a Yennefer, kde se jejich osudy všemožně kříží
a rozpojují, aby se nakonec všichni opět setkali.
Sharma, Robin S. – Mnich, který prodal své Ferrari
Kniha patřící mezi nejznámější klasická díla s duchovní
5.

Napsali nám

muzea a program ukončíme ve sklípku u Bartoníků při přátelském posezení u sklenky dobrého vína.

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.

Zájezd se koná v soboru 14. října. Autobus s kapacitou 30
míst bude odjíždět od budovy MŠ v 9 hodin. Zájemci o tuto
akci se mohou hlásit u pana Ing. Procházky na ul. Národního odboje 3, nebo u Pavla Doležala na ul. Školní 54. Mobil:
731 563 994.
Za výbor ČZS Troubsko
Pavel Doležal – jednatel

★★★
Léčivé účinky zeleniny a ovoce
(pokračování)

★★★

Naši jubilanti

Léto nám nabízí nejen krásné sluneční dny, chvíle odpočinku a pohody, ale také chutné a voňavé ovoce a čerstvou
zeleninu. Jejich každodenní konzumace působí na tělo preventivně, dokáže také být i účinným lékem.

V této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a více. K významnému životnímu výročí: 70, 75, 80, 85, 90, … let přejí našim spoluobčanům zástupci obce s malým dárečkem.

JABLKO
Je známo, že i jedno jablko denně dokáže skvěle regenerovat a detoxikovat organizmus. Onkologové se přimlouvají za jejich konzumaci z důvodů, že se sníží riziko nádorových
onemocnění až o polovinu. Většina ochranných látek, včetně vitamínu C, se skrývá v jablečné slupce. Takže neloupat,
ale pochroupat.

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci srpnu a září 2017 těmto našim spoluobčanům:
paní Alena Novotná, ul. U lednice
paní Anna Svobodová, ul. Pod vinohrady
paní Libuše Bartošová, ul. Sadová
pan Petr Blaha, ul. Pod vinohrady
pan Stanislav Hovězák, ul. Vyšehrad
pan Miroslav Burian, ul. Nár. Odboje
paní Anděla Soldánová, ul. Lišky
pan Karel Čermák, ul. Zahradní
pan Ing. Jaroslav Nosek, ul. Hodakova
paní Marie Dvořáková, ul. Nár. Odboje
pan Milan Pluháček, ul. Veselka
pan Ludovit Huščava, ul. Družstevní
paní Jiřina Ferencová, ul. U lednice
paní Eva Kroupová, ul. Nár. Odboje
paní Marie Kuchaříková, ul. Vyšehrad
paní Anna Zátrapová, ul. Nár. Odboje
paní Jaroslava Skopalová, ul. Družstevní
pan Václav Srna, ul. Nár. Odboje
paní Vlasta Skřípková, ul. Vyšehrad
paní Mária Vrbová, ul. Zahradní
pan Stanislav Geršl, ul. Vyšehrad
paní Marie Brázdová, ul. Jihlavská
paní Marie Kasáčková, ul. Nár. Odboje
paní Jaroslava Doležalová, ul. U rybníka
paní Ludmila Svobodová, ul. Vyšehrad
paní Naděžda Vařílková, ul. Školní
paní Marie Bartoňková, ul. Školní
pan Ladislav Tkáč, ul. Nár. Odboje
pan Václav Hanuš, ul. Jihlavská
pan František Putna, ul. Nár. Odboje
paní Klotilda Halousková, ul. Pod vinohrady
pan Jiří Vašulín, ul. Nár. Odboje
paní Zdenka Vašulínová, ul. Pod vinohrady

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
71 let
71 let
71 let
72 let
72 let
72 let
73 let
74 let
74 let
74 let
74 let
74 let
76 let
76 let
77 let
78 let
78 let
80 let
81 let
81 let
82 let
84 let
86 let
86 let
87 let
90 let
95 let

MELOUN
Má proti sklerotické účinky, dužina a šťáva prospívají játrům. Dužina obsahuje vitamín C a betakaroten. Tyto látky
jsou účinnou prevencí před několika druhy rakoviny a srdečně-cévními chorobami. Meloun obsahuje málo kalorií a je
proto vhodnou součásti redukční diety.
U nás je nejznámější vodní meloun, který se dá vypěstovat
i u nás na zahrádce. Báječné letní osvěžení, ale nepřehánět, je
močopudný a mírně projímavý, proto nejíst na noc, nebo se
moc nevyspíte.
RAJČATA
Povzbuzují apetit a zažívání, brzdí růst choroboplodných
baktérií ve střevech. Snižují krevní tlak, slouží také jako odvodňovací prostředek. Obsahují antioxidanty, množství vitamínu E a C a betakaroten. I rajčatový protlak je bohatý na minerály a vitamíny. Jeden pohár rajčatové šťávy chrání před
rozličnými chorobami, hlavně před nachlazením. Vřele doporučuji konzumaci zralých rajčat zralým mužům. Prevence proti nemocem prostaty.
MALINA
Patří ke snadno stravitelnému ovoci a měli by ho jíst lidé
při poruchách trávicího traktu a revmatismu. Má tonizující
účinek a pomáhá při celkové únavě. Posiluje imunitní systém,
konzumace malin se doporučuje, stejně tak jako brusinky, při
infekci močových cest.
BROSKEV
Je zdrojem celé řady minerálů a vitamínů jako například
draslíku, železa, zinku či hořčíku a niacinu, které pozitivně působí na duševní pohodu. Z vitamínů pak například provitamin A, vitamín C a B3. Obsahuje také kyselinu listovou. Konzumace broskví není náročná na trávící soustavu, jelikož obsahují šťávy, které mají vliv na vylučování a má mírně projímavý účinek.
Pavel Doležal
jednatel ČZS Troubsko

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let života.
Líba Chaloupková
pracovnice OÚ
6.

Autocentrum K.E.I. radí: Proč je důležitá kontrola a čistění klimatizace?

daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů,
z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let svého působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje více než
17 milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden
za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní
hranice České republiky.

Vyplatí se nákup ojetých pneumatik?
Každý řidič by měl zvážit všechna hlediska, tedy nejen finanční, ale především také
bezpečnostní. Nezapomeňte, že pneumatiky stárnou, i když se s nimi nejezdí. Směs, ze
které jsou pneu vyrobeny, ztrácí léty na kvalitě, zejména při
špatném způsobu skladování. Z finančního hlediska lze tedy
úsporu velmi těžce odhadnout, protože použité pneumatiky
mají kratší životnost, ujedete na nich podstatně méně kilometrů než na pneumatice nové, a jejich cena v průběhu času
může být velmi odlišná.
Použité pneumatiky nemají zaručený původ. Velkou nevýhodu použitých pneumatik je fakt, že nikdy věrohodně nezjistíte, na jakém vozidle byly nazuty, kde byly provozovány, a jak se o ně předchozí majitel staral. Ojeté pneumatiky mohly být nesprávně používány, jakkoliv poškozeny
nebo špatně opraveny. A bohužel, ne všechna poškození
nebo opravy jsou vidět na první pohled. Nevhodnou opravu či poškození vnitřní části zjistí pouze kvalifikovaný technik
v pneuservisu, který zhodnotí jejich stav před montáží.
Pneumatiky, které byly provozovány více jak tři roky, nemají původní deklarované vlastnosti – u běžné zimní pneumatiky dochází po čtyřech letech ke změnám v jízdních vlastnostech, brzdná dráha se prodlužuje a pneu taktéž ztrácí
přilnavost. Na mokrém povrchu nevykazují staré pneumatiky takový výkon jako ty nové a výrazně zhoršují brzdné vlastnosti vozidla.
Nové pneumatiky jsou v počátku sice dražší a investice
to nebývá malá, ovšem ne z hlediska bezpečnosti a výdrže.
Ve většině případů je životnost těchto pneumatik vyšší, jejich směs splňuje požadavky bezpečné jízdy a vzorek ubývá pomaleji. Naopak levné pneu často po dvou zimách ztrácí viditelně dezén i své jízdní vlastnosti. S častější výměnou
a montáží jsou také spojené náklady na přezutí. Ve výsledku
jsou ojeté pneu nákladnější, navíc se na ně ve většině případů nevztahuje žádná záruka, nebo jen velmi omezená

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že
se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí,
přesněji po roce 2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy se
do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet
do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy
pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se
totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.

Dle platných předpisů musí mít zimní pneumatiky minimální hloubku dezénu 4 mm a letní pneumatiky
1,6 mm.
Originální nebo neoriginální turbodmychadlo? Poradíme
příště.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
Zdroj: www.elektrowin.cz

★★★
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden

★★★

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží
asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo
postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž

PODSKALÁK - Spolek a národopisný soubor
„Srdečně vás zve Podskalák“, „Podskalák pořádá“
Tyto a jim podobné formulky můžete vidět na převážné
většině plakátů, které zvou na kulturní akce v naší obci.
Podskalák pokrývá svojí činností celý rok. Ať jsou tyto akce
více, či méně tradiční, můžete se s námi bavit na jaře, v létě
7.

i v zimě. Na podzim máme trošku rezervu, ale musíme dát
prostor také ostatním.
Začínáme plesovou sezónou se společenským a folklorním plesem v sále Katolického domu. Závěr plesové sezóny
patří tradičnímu masopustnímu průvodu a zábavě, které pořádá K.A.T. Troubsko a Podskaláci se vždy rádi zapojí.
Během postního období se už pilně začíná trénovat
na hody, aby se všichni nováčci stihli naučit záplavu tanců,
které každoročně troubská omladina pod hlavičkou Podskaláku na Svatodušní slavnosti s hrdostí předvádí. Na Velikonoce se najde vždy pár odvážných, co se nebojí o kroj a s mrskačkou vyrazí zachránit dívky před uschnutím. Potom jsou
tu už zmíněné Svatodušní slavnosti (u nás suplující mladé
hody), které jsou, dá se říci, nejmasovější akcí a ze stárků se
často poté stávají Podskaláci.
V půli prázdnin se už do povědomí pomalu dostává Pololetní noc, která byla letos už popáté a slouží jako taková předhodová zábava pro Staré hody, letos pokračující už desátým
rokem. O udržování této tradice se s velkým nadšením starají
troubští ženáči a jejich partnerky.
Poslední z pravidelných akcí je zajištění příjezdu sv. Mikuláše do Katolického domu, kde na něj čeká spousta natěšených dětí, i když některým to čerti nenechají jen tak.

do kladných čísel. Všechny ztráty pak kryje právě obecní dotace. Pak jsou tu také investice například do oprav dřevěného parketu, altánu na sokolovně či kabin za sokolovnou, které slouží jako skladiště.
Nikdo z nás pro Podskalák nepracuje pro peníze. To ani nejde. Děláme to proto, že nás nějakým způsobem naplňuje,
když se v obci něco děje.
Ohledně podpory, je třeba také zmínit spolek Katolický dům, který se nám snaží vyjít vstříc při našich požadavcích na prostory pro zkoušky. Můžeme zde zkoušet zdarma.
Tančíme a zpíváme
Rád bych také popsal činnost Podskaláku nejen jako pořadatele kulturních akcí v obci, ale také jako spolku, který obec
reprezentuje.
Troubsko je v povědomí etnografů zapsáno jako významná obec brněnské oblasti s bohatými tradicemi. Podskalák
zde nefunguje jako klasický folklorní soubor s pravidelnými
zkouškami a profesionálním uměleckým vedením. Jelikož
ale máme v Troubsku veliké množství zaznamenaných tanců
a písní, ze kterých je možné čerpat, účastníme se v průběhu
roku vždy několika folklorních událostí v okolí.
Letos jako téměř každoročně to byla červnová přehlídka brněnských souborů „Brněnsko tančí a zpívá“. V červenci jsme přijali pozvání na omický „Folklorní večer“. Pravidelně nás také můžete vidět na festivale „Setkání na Podhorácku“ v rámci hodů ve Velké Bíteši, nebo na „Česnekových
slavnostech“ v Rosicích. Z akcí minulých zmíním ještě například „Vzpomínkový večer k výročí 120 let od představení Brněnska na Národopisné výstavě českoslovanské“, vystoupení na střelickém festivale „Okolí v kole“ a představení královniček na přehlídce „Velikonoce na Valašsku“ v rožnovském
skanzenu.
Nyní se připravujeme na vystoupení 16. září při výroční
akci „780 let od první písemné zmínky o obci Troubsko“, kde
zatančíme v doprovodu cimbálové muziky Omičan v rámci
odpoledního programu na sokolovně. Hned druhý den nás
čeká zkouška na „Dny Ochozu u Brna“, které se budou konat
29. září. V Ochozu se Podskalák zúčastní folklorního programu, který bude kostrou velkého pořadu na mezinárodním
folklorním festivalu ve Strážnici, jehož jsme součástí.
U strážnického festivalu se na závěr na chvíli zastavím. Příští rok v pátek večer 22. června vystoupíme v rámci programu „Ta brněnská mája tenká“, který připravují vedoucí několika brněnských souborů s PhDr. Věrou Kovářů. Program
bude představovat průběh hodů na Brněnsku a Podskalák
v něm bude mít nemalou roli. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici je jako jeden z největších folklorních festivalů v Evropě významnou událostí, a tak doufáme, že Troubsku
neuděláme ostudu, ba naopak, představíme naše tradice tisícovému obecenstvu ve vší kráse.
Pokud chcete být v obraze a vědět, co Podskalák zrovna
chystá, chcete si prohlédnout fotky nebo videa z proběhlých
akcí, doporučujeme navštívit buď facebook, (www.fb.com/
PodskalakTroubsko) nebo naše internetové stránky (www.
podskalak.cz), kde se dozvíte jistě i nějaké zajímavé informace navíc.
Těšíme se na další akce a věříme, že tu náš spolek není jen
pro Podskaláky, ale pro celou obec.

A jak vlastně Podskalák funguje?
Jako každý spolek, tak i Podskalák se musí řídit určitými
pravidly a stanovami. Máme předsedu, výbor, schůze a volby, seznam členů … ale to asi není pro vás důležité. Hlavní je,
a nemyslím si to snad jen já, že nejde o to, být oficiálně členem spolku. Pro mě je Podskalák každý, kdo se tak cítí, kdo
jde na hody, ať mladé nebo staré, kdo pomůže nachystat parket před zábavou, kdo se přidá ke stárkům a jde s nimi do lesa
pro máji. Mohl bych pokračovat dále. Snad jsem teď nikoho
neurazil, věřím, že ne. Vážíme si všech podporovatelů, ať se
cítí Podskaláky nebo ne a děkujeme jim za pomoc.
Tím se ale vrátím zase k té oficiální části. A kde bere Podskalák peníze?
Začnu tím, co není zásadním finančním zdrojem, ale jak
nás možná někteří můžou vnímat. Jako ty, co v krojích, nebo
v masopustních maskách obchází dědinu, zvoní na domy
a chtějí peníze. Ano, během zvaní na mladé a staré hody jde
z velké části o to, vybrat peníze. To nemůžeme popřít. Stárci vždy ale nalejí víno, přinesou pozvánku a rozmarýn. Pokud
nechcete, není nutné přispívat. Alespoň drobná mince ale samozřejmě potěší.
Svatodušní slavnosti se ale snažíme vždy určitým způsobem „odstřihnout“ od ostatních akcí a zachovat tak jejich původní myšlenku. První stárek se v průběhu příprav a hodů stává, dá se říci, takovým vedoucím Podskaláků a má vždy poněkud volnější ruku. Organizační a finanční řízení je převážně na něm. Vše se tak snaží hradit z peněz vybraných během
zvaní a od ostatních stárků. Vždy má jistotu, že když se nezadaří, stojí za ním Podskalák jako spolek. Jen například, zkuste
objednat na 13 hodin dechovou hudbu čítající kolem 15 muzikantů, zapůjčení koní, strom, kapelu na předhodovou zábavu, rozmarýny, víno, poplatky Ochrannému svazu autorskému … je toho dost a nic není zadarmo. Ale už pryč od hodů.
Podskalák jako spolek samozřejmě může žádat a žádá
o dotace z obecního rozpočtu. A obci patří díky za to, že každým rokem nám nějakou částku vyhradí. Samozřejmě oproti dokladům, které předáme. Možná vám to nepřijde, ale jen
výjimečně se některá z akcí, které pořádáme, přehoupne

Za Podskalák z.s.,
Martin Křivánek
8.

Křížovka

vem bílých krvinek. Slezina se považuje za jakési lymfatické
srdce a má velký vliv na všechny pochody v jeho systému.
Reflexní místo sleziny je na levém chodidle mezi čtvrtou a pátou kůstkou, hned u základních kloubů. Pozor! Při prvním mačkání nesmíme plošku předráždit, to znamená zmáčknout maximálně 10 - 20x a pak až po dvou hodinách. Je ploškou první pomoci při astmatických záchvatech.
V druhé polovině září trpí slinivka, která má na starosti obrovské království sliznic v celém těle. Proto potíže, které se v tomto období objevují, jsou v slizničních orgánech: od poruch trávení (nadýmání, látková výměna, žaludeční a dvanácterníkové
vředy, zácpa) přes dýchací potíže až po poruchy v menstruaci.
Reflexní místa jsou na obou chodidlech pod skloubením první nártní kůstky a první klínové kosti.

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 132
Redakce Troubského hlasatele Vám přeje pěkné léto a vydařenou dovolenou plnou zážitků.
★★★
Podzim: Sluníčko se rozloučilo s (1. tajenka) a s travičkou,
na cestu jim zamávalo paprskovou (2. tajenka). Jděte všichni
honem (3. tajenka), musíme (4. tajenka) přivítat.
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Listopad – PLÍCE
Slabost plic se v listopadu projevuje v nedostatečnosti samotných plic, většinou špatným dýcháním, spolu s narušením sliznic a v přehnané citlivosti pokožky. K tomu obyčejně přistupují poruchy lymfatického systému, zejména v oblasti hrudní kosti. Proto jsou velmi vhodné lymfatické masáže.
U každého orgánu je možné vysledovat souvislost s určitou psychickou stránkou. Plíce jsou „komunikačním“ orgánem a jsou-li s nimi potíže, může to být i tím, že majitel neumí nebo nechce komunikovat se svým okolím, nechce s někým dýchat společný vzduch, většinou na okolí „kašle“. Uvědoměním si pravé příčiny v duchovní oblasti, lze účinně pomoci tělu, v tomto případě plícím.
Velmi dobrý na dýchací potíže je šalvějový čaj Salvia officinalis, který pijeme několik dní. Reflexní místa plic se nacházejí
na nártech v celém prostoru nártních kůstek. Místo průdušek je
mezi první a druhou nártní kůstkou.
Zdroj: www.patakyovi.cz
(BK)
★★★

vyrobený z gelu
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Říjen – ŽALUDEK
Žaludek je nejvíce ohroženým orgánem října. Žaludeční potíže bývají většinou následkem problémů slinivky, jater, žlučníku i dvanácterníku. V samotném žaludku to můžou
být vředy -projevují se bolestmi v levé části hrudníku (často
považovány za bolesti bolesti), potížemi těsně po jídle, tlaky
v horní části břicha a podobně.
Na žaludeční a dvanácterníkové vředy doporučuje pan
Janča následující recept: bílé zelí z hlávek o minimální hmotnosti 1 kg se nakrouhá, dá do mixéru a rozmixuje. Šťáva se vytlačí a dá do chladničky na max. teplotu 5°C. Užívá se 5krát
denně 10 - 20 dkg šťávy, což je asi jedna běžná sklenička. Je
dobré přidat do každé dávky 5 dkg šťávy z celeru. Užívá se 14
dní. Reflexní místa žaludku jsou na obou chodidlech pod první
nártní kůstkou. Mačkáme je jemně a při velkých bolestech pouze hladíme.

ten kdo kope

slovensky „opravdu“
druh ryby
v

městská část Brna

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

Troubský hrnec

Zdravý životní styl

Rychlý jogurtový moučník s citronem

Ke každému měsíci přísluší nějaký orgán v těle. Opět vám
přinášíme informace k měsícům září, říjen a listopad. V dalších číslech zpravodaje pak dokončíme celý kalendářní rok.

Přísady: 1 citron, 400 g bílého smetanového
jogurtu, 160 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr,
150g rozpuštěného másla, 1 vejce, 30 0g polohrubé mouky, 1 lžička jedlé sody, 1 lžička prášku do pečiva.
Postup: Do mísy dáme nastrouhanou kůru z celého citronu a jogurt. Rozšleháme ručně metlou. Přidáme cukr krupici,

Září – SLEZINA A SLINIVKA
V první polovině září je slabým orgánem slezina, to se projevuje snížením obranyschopnosti těla, malou odolností proti infekcím, nachlazením, špatným krevním obrazem a sta9.

Inzerce

vanilkový cukr, rozpuštěné máslo, vejce a zamícháme. Nakonec vmícháme mouku s jedlou sodou a práškem do pečiva.
Vše umícháme ručně metlou do hladkého těsta. Těsto vylejeme na vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech (může
být i bábovková forma). Pečeme asi 30 minut v předehřáté
troubě na 180 stupňů.
Po upečení ihned pokapejte moučník šťávou z citronu.
Nechte zchladnout a pocukrujte moučkovým cukrem.

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.

Univerzální piškotové těsto
(můžete použít na řezy, korpus dortu, bábovku…)
Přísady: 280 g cukru moučka, 5 vajec, citronová kůra, 1 dcl
vařící vody, 1 dcl oleje, 300 g polohrubé mouky, ½ prášku
do pečiva.
Postup: Nejdříve vyšleháme do pěny cukr moučku,
5 žloutků a citronovou kůru. Pak přidáme 1 dcl vařící vody, zašleháme, pak 1 dcl oleje a opět zašleháme. Přidáme polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a nakonec opatrně vmícháme ušlehaný sníh z bílků. Pečeme při 180 stupních.
Toto těsto můžete rozdělit na poloviny a obarvit půl těsta
kakaem, nebo na místo 300 g mouky dát 100 g umletých ořechů a 200 g mouky, popřípadě můžete do těsta vmíchat rybíz
obalený v hrubé mouce – variant je spousta.
Dobrou chuť.
(HS)

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