XXVII. ročník / č. 139

září 2018

Zápisník starostky

ČSL. Proto moje díky patří všem zastupitelům, kteří svým hlasováním rozhodli o budování všech jmenovaných investic.

Vážení a milí spoluobčané,
zdravím vás všechny na začátku podzimních měsíců. Dovolte mi malé ohlédnutí. Navzdory prázdninám se na obci nezahálelo – stavební práce a úpravy jsou ještě leckde v plném
proudu. Jistě jste si všichni všimli nově opravených chodníků,
na ul. Školní, včetně opraveného veřejného osvětlení, oprav
havarijního stavu lávek přes potok. Tyto opravy doplnilo nové
zábradlí, které nyní již splňuje všechny normy. Na této ul. Ještě připravujeme v místech, kde není stávající chodník, vydláždění vjezdů k rodinným domům a položení travních dlaždic,
vhodných k parkování. V budově mateřské školy byly provedeny stavební úpravy, včetně položení nové podlahové krytiny, dětí mají nový nábytek ve třídě, nová zářivková světla
a sociální zařízení zaznamenalo změny k lepšímu. Na zahradě přibylo nové hřiště s 3D umělým povrchem, novými prvky,
včetně mlžícího prvku majáku i travním kobercem. Přibyl zde
nový zahradní domek a částečné zastínění zahrady přinese
dětem stín v horkých letních měsících. Také budova Základní školy zaznamenala změnu a to v celkové opravě střechy
a pořízení nových třídílných tabulí do všech tříd. Ještě nyní se
buduje na zahradě umělý povrch pro venkovní pobyt dětí ze
základní školy. V současné době ještě probíhá ve spolupráci
s E.ONem pokládka NN vedení společně s výstavbou nového veřejného osvětlení , včetně zbudování nového chodníku v lokalitě ul. Polní, směrem k dálničnímu mostu. Po vybudování inženýrských sítí – vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě „esíčko“ na Veselce , jehož investorem byl
SVaK Ivančice, byl proveden nový povrch v této části. V současné době ale probíhá oprava nevyhovujícího stavu schodů a celého prostranství u kapličky na Veselce. Nezapomněli jsme také na sportovce : na hřišti SK Veselka byl instalován
nový herní prvek pro děti a na fotbalovém hřišti v Troubsku
byla pořízena tolik potřebná závlaha. Zrekonstruovali jsme
nevyhovující prostory pošty a tyto byly slavnostně uvedeny do provozu 3.9.2018, už ale jako Pošta Partner. V současné
době probíhá výstavba komplexu „víceúčelového hřiště“ v lokalitě ul. Lišky, u fotbalového hřiště. Možná se vám všem zdá,
že všechny jmenované velké investice jsou budovány v časovém horizontu těchto posledních měsíců. Mohu vás všechny
ale ujistit, že všechny tyto akce byly dlouhodobě připravovány, tzn. projekční příprava, vyřízení stavebního povolení, výběrové řízení , schválení zhotovitele atd.. a k realizaci však došlo až nyní.
Mám radost i z toho, že jsem osobně mohla přivítat 20 malých prvňáčků, kteří se rozdělí do 2 tříd.
Závěrem mi dovolte, aby s blížícím se koncem volebního
období r. 2014-2018 vyjádřila poděkování všem dalším 14-ti
členům zastupitelstva obce, které je složeno nejen z většiny
„Nezávislých kandidátů“ ale jsou zde zástupci z ODS a KDU

S přáním krásných podzimních dnů
Irena Kynclová – starostka

Obecní úřad informuje
USNESENÍ III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBSKO konaného dne 28. května 2018
v budově ZŠ
Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing. Blanka Končická
MBA, Doc. Petr Kaniok, Ing. Pavel Vašek, Helena Benešová, Helena Sedláčková, Ing. Petr Kamenický, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří
Pospíšil, Vladimír Ryba, Markéta Vališová, Jarmila Kadlecová,
Pavel Rejda, Oldřich Rejda, Vítězslav Volánek.
Schvaluje:
Usnesení č. III/1a: způsob hlasování zvednutím ruky:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. III/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu
pro členy i pro veřejnost:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. III/2a: doplnění programu o bod 4a:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. III/2b: program jednání doplněný o bod 4a:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. III/4: Smlouvu o dílo „Oprava VO na ul. Polní vč.
zadláždění chodníků“ a pověřuje starostku k podpisu:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. III/4a: 15 členů ZO na volební období 2018 –
2022:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. III/5: Smlouvu o dílo „Oprava Veselského nám.
včetně zábradlí a schodů“ a pověřuje starostku k podpisu:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. III/6: Smlouvu o dílo „Výstavba víceúčelového
hřiště“ a pověřuje starostku k podpisu po uplynutí lhůty pro
podání námitek:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. III/7c/: Vyhlášení VZ č. 14/2018 Zařízení dětského hřiště na Veselce a pověřuje starostku k vystavení objednávky:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
1.

Usnesení č. III/8: Darovací smlouvu na vodovod v délce
38,0 m na ul. Družstevní a pověřuje starostku k podpisu:
pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. IV/4a: Smlouvu o smlouvě budoucí darovací
o převodu pozemku „ Za Farou, Troubsko“ a pověřuje starostku k podpisu:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. III/9: Poskytnutí dotace na mzdy učitele v ZŠ
a MŠ Troubsko na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 v celkové částce 480 000 Kč:
pro 14; proti 0; zdržel se 1; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. IV/4b: Smlouvu o dílo „realizace dětského hřiště
v MŠ Troubsko“ s firmou 3D PROGRAM, s.r.o., IČO: 01965549,
Otrokovice v celkové částce 574.252,69 Kč včetně DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Bere na vědomí:
III/3: informace k Záměru č. 9/2014.
III/7a/: VZ č. 12/2018 Obnova „Boží muka před RD č. 71“.
III/7b/: VZ č. 13/2018 Oprava komunikace „U hřbitova“.
III/7d//: VZ č. 15/2018 Obnova podlahové krytiny v MŠ.
III/7e/: VZ č. 16/2018 Nábytek v MŠ.
III/7f/: VZ č. 17/2018 Obnova zahrady ZŠ.
III/10: informativní zprávy.

Usnesení č. IV/4c: Převod svěřeného majetku do užívání ZŠ
a MŠ Troubsko, dle přílohy č. 4:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. IV/4d: Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k nemovitostem – lávky a mostky na pozemcích
p. č. 1526/1 a p. č. 1526/5 v k. ú. Troubsko a pověřuje starostku k podpisu:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Pozn: VZ = veřejná zakázka
Určuje:
Usnesení č. III/1c: ověřovatele zápisu: pana Pavla Chaloupku
a paní Markétu Vališovou.

Usnesení č. IV/5: Účetní závěrku obce Troubsko za rok 2017,
viz příloha – protokol o schvalování účetní závěrky na rok
2017 Obce Troubsko:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

★★★
USNESENÍ IV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBSKO konaného dne 20. června 2018
v budově ZŠ

Usnesení č. IV/6: Závěrečný účet obce Troubsko 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing. Blanka Končická
MBA, Ing. Pavel Vašek, Helena Benešová, Ing. Petr Kamenický,
Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Pospíšil, Markéta Vališová, Pavel Rejda, Vítězslav Volánek.

Neschvaluje:
Usnesení č. IV/4e: Změnu v ÚP – pro záměr „Vesnička pro seniory Carpe Diem – Wellness – sport centrum Troubsko“.

Schvaluje:
Usnesení č. IV/1a: Způsob hlasování zvednutím ruky:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Bere na vědomí:
IV/7: informativní zprávy.
Určuje:
Usnesení č. IV/1c: ověřovatele zápisu: pana Mgr. Jiřího Pospíšila a paní Helenu Benešovou.

Usnesení č. IV/1b: Diskusi k jednotlivým bodům programu
pro členy i pro veřejnost:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. IV/2a: Doplnění programu o bod 4a:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

★★★

Usnesení č. IV/2b: Doplnění programu o bod 4b:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

USNESENÍ V. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBSKO konaného dne 8. srpna 2018 v budově
ZŠ

Usnesení č. IV/2c: Doplnění programu o bod 4c:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing. Pavel Vašek, Helena
Benešová, Helena Sedláčková, Ing. Petr Kamenický, Mgr. Jiří Pospíšil, Vladimír Ryba, Markéta Vališová, Jarmila Kadlecová, Oldřich Rejda, Vítězslav Volánek.

Usnesení č. IV/2d: Doplnění programu o bod 4d:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. IV/2e: Doplnění programu o bod 4e:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Schvaluje:
Usnesení č. V/1a: Způsob hlasování zvednutím ruky:
pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. IV/2f: Program jednání doplněný o bod 4a, 4b,
4c, 4d, 4e:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. V/1b: Diskusi k jednotlivým bodům programu
pro členy i pro veřejnost:
pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. IV/4: Darovací smlouvu na pozemek p. č. 1509/7
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy:
pro 10; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. V/2: Program jednání:
2.

pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VI/2: program jednání:
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. V/5: Smlouvu o dílo na stavbu „ Realizace tartanové plochy s herním prvkem u ZŠ Troubsko“ a pověřuje starostku k podpisu smlouvy:
pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VI/4: Smlouvu o obstarávání služeb se společností SAZKA a.s. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy:
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. V/6: Smlouvu o dílo na stavbu „Terénní úpravy
včetně zadláždění vjezdů – ul. Školní a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy:
pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. VI/5: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Výstavba
víceúčelového hřiště a pověřuje starostku k podpisu:
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Bere na vědomí:
VI/6: informativní zprávy.

Usnesení č. V/7: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu, s. p. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy:
pro 10; proti 1; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.

Určuje:
Usnesení č. VI/1c: ověřovatele zápisu: pana Oldřicha Rejdu
a pana Vítězslava Volánka.

Neschvaluje:
Usnesení č. V/8: Smlouvu o obstarávání služeb se společností SAZKA a.s., a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
pro 0; proti 9; zdržel se 2; Usnesení nebylo schváleno a ZO
pověřuje starostku k vyřízení Živnostenského listu obor
47 – zprostředkování obchodu a služeb.

★★★
Varování před podomními prodejci
Zvonil na vás už někdo, prokazoval se průkazem různých
společností a chtěl vás informovat o možnostech levnějších
energií? Podomní prodejci elektřiny a plynu obchází domácnosti i v naší obci a zkouší různé triky, jak nalákat nové zákazníky. Zejména seniorům doporučujeme: pokud u vás zazvoní neznámý člověk, nenechte se zmást jakýmkoli průkazem a raději vůbec neotvírejte. Prodejci vám také mohou zatelefonovat a ohlásit se na osobní návštěvu. Doporučujeme
v telefonním rozhovoru důrazně návštěvu odmítnout. I bez
podpisu smlouvy lze totiž sjednat smlouvu (např. prostřednictvím telefonu) a nevědomky změnit dodavatele energií.
Buďte proto velmi obezřetní a nesdělujte žádné údaje, ani
při osobním setkání nenechávejte nahlížet do jakýchkoli dokumentů. Levnější nemusí být pravdivé, může jít o klamavé
praktiky.
Pokud už jste něco podepsali, můžete u smluv uzavřených
mimo obchodní prostory nebo způsobem umožňujícím komunikaci na dálku (např. telefonu) od smlouvy odstoupit
nebo ji vypovědět. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě možné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření a ukončení smlouvy podáním výpovědi je možné ve lhůtě do 15 dnů
po zahájení dodávky elektřinu nebo plynu. Učiňte tak nejlépe písemně doporučeným dopisem.
Na území Obce Troubsko je Nařízením č. 1/2014 zakázán
podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb. V případě podezření na porušení tohoto nařízení kontaktujte Policii
ČR na tel. čísle 158.

Usnesení č. V/9a: Prodej nově vzniklého pozemku p. č.
1507/4 o výměře 228m2:
pro 0; proti 11; zdržel se 0; Usnesení nebylo schváleno.
Bere na vědomí:
V/4a: VZ 18/2018 Terénní úpravy včetně vjezdů ul. Školní.
V/4b: VZ 19/2018 Oprava 3 ks lávek přes Aušperský potok.
V/4c: VZ 20/2018 Zemní práce v zahradě MŠ.
V/4d: VZ 21/2018 Oprava poklopů revizních šachet.
V/4e: VZ 22/2018 Stavební úpravy prostoru hřbitova Troubsko – odběrná místa na zalévání.
V/9b: Nesouhlasné stanovisko rady obce k napojení jednotlivých objektu do komunikace na ul. Pod Vinohrady a nesouhlasné stanovisko k Územní studii – lokalita Z6 „Na nivě“.
V/10: informativní zprávy.
Určuje:
Usnesení č. V/1c: ověřovatele zápisu: paní Helenu Sedláčkovou a paní Helenu Benešovou.
★★★
USNESENÍ VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBSKO konaného dne 29. srpna 2018
v budově ZŠ
Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing. Blanka Končická MBA, Ing. Pavel Vašek, Helena Benešová, Helena Sedláčková,
Ing. Petr Kamenický, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Pospíšil, Vladimír
Ryba, Markéta Vališová, Jarmila Kadlecová, Pavel Rejda, Oldřich
Rejda, Vítězslav Volánek.

Návštěvy domácností za účelem odečtu energií (případně
jiných oprávněných důvodů) jsou předem oznámeny Obecnímu úřadu Troubsko, který o tom dále informuje občany
prostřednictvím místního rozhlasu, webových stránek, mobilního rozhlasu apod. Pracovníci energetických společností nikdy nepotřebují vidět jakékoli vyúčtování, faktury, smlouvy, doklady SIPO, osobní nebo jiné doklady a písemnosti!
Také upozorňujeme, že obec Troubsko se v současnosti
neúčastní žádné elektronické aukce energií a žádná společnost nemá na zprostředkování těchto služeb s městem
uzavřenou smlouvu!
(OÚ)

Schvaluje:
Usnesení č. VI/1a: způsob hlasování zvednutím ruky:
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. VI/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu
pro členy i pro veřejnost:
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno.
3.

Začali jsme budovat víceúčelové hřiště
V polovině dubna letošního roku obec vyhlásila podlimitní zadávací řízení s názvem Výstavba víceúčelového hřiště.
Předmětem veřejné zakázky byla úprava stávajícího veřejného sportoviště v naší obci. Cílem bylo vyřešit nové členění jednotlivých hracích ploch, tj. hřiště pro malou kopanou,
víceúčelové hřiště a tenisový kurt, dostavbu stávajícího jednopodlažního objektu do podoby zázemí sportoviště, oplocení celého nově upraveného areálu a doplnění izolační zeleně. K této veřejné zakázce nebyla předložena cenová nabídka, a proto bylo zadávací řízení zrušeno.
Koncem dubna obec vyhlásila nové zadávací řízení s obdobným názvem Výstavba víceúčelového hřiště II.. Předmět
veřejné zakázky byl stejný. Tentokrát obec obdržela tři nabídky. Vítězným uchazečem se stala společnost Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., se kterou byla po předchozím projednání obsahu smlouvy na květnovém zasedání zastupitelstva obce podepsána dne 12. června Smlouva o dílo. Stavební práce firma
zahájila začátkem července. Termín dokončení stavebních
prací je do konce letošního října. Po dobu výstavby bylo uzavřeno dětské hřiště.
Dále bylo s uvedenou společností domluveno, že se bude
podílet na obnově povrchu zahrady vedle budovy Základní
školy. Na zahradě dodavatel položí umělý povrch, který by
měl dlouhodobě zajistit bezpečnost dětí a jednodušší údržbu této části školní zahrady. Součástí dodávky je také herní
prvek – šplhací polygon. Zde byly zahájeny práce začátkem
srpna a ukončení prací je stejné jako u výstavby víceúčelové hřiště, tj. koncem října. Smlouva o dílo byla podepsána 16.
srpna, rovněž po schválení smlouvy na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Očekávané finanční výdaje za obě akce jsou ve výši 15 mil.
Kč. Není to malá částka, ale vybudováním víceúčelového hřiště se zázemím vedle fotbalového hřiště a v blízkosti sokolovny vznikne ucelené sportoviště pro občany naší obce.
Dokumenty k veřejným zakázkám jsou zveřejněny na profilu zadavatele. Na fotografiích jsou zachyceny probíhající stavební práce.
(BK)

4.

Jakou cenu má elektroodpad?

dětí na malém prostranství nemá běžný travnatý povrch šanci obstát. Děti jistě potěší rovněž nový herní prvek.
Uvnitř budovy jsme přeměnili multifunkční učebnu
na kmenovou třídu 1. ročníku. V letošním roce se nám totiž
přihlásilo o tolik více prvňáčků než v předešlých letech, že
s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy jsme děti
rozdělily na třídu A a třídu B. Jsme rádi, že po letech se k nám
do školy postupně začaly vracet děti z Omic a nově vítáme
i děti z nové zástavby, které dříve rovněž volily spíše brněnské školy. Na prvňáčky a jejich rodiče čeká milé finanční „povzbuzení“. Zřizovatel školy, tak jako každoročně, přispěl částkou 1000 Kč na každého žáčka. Za tyto peníze dostanou děti
nejen výtvarný materiál, ale také běžné školní potřeby, které
jinak hradí rodiče. Děkujeme.
Jsme velmi rádi a moc si vážíme toho, že zřizovatel školy a školky, Obec Troubsko, řadí dlouhodobě mezi své priority výchovu a vzdělávání svých občánků v kvalitních a moderních podmínkách. Tato investice je právem označována za investici do budoucnosti obce, neboť to budou právě tyto děti,
které po nás převezmou zodpovědnost za správný a spravedlivý chod nejen ekonomiky, ale celé společnosti. Právě tyto
děti nás budou obsluhovat v obchodech, pečovat o nás v nemocnicích a pomáhat nám. To, co my jim vštěpíme a co jim
předáme, to nám oni časem vrátí.
O tom, co nového přivítalo naše školkáčky, se dozvíte
v příspěvku Zprávičky z naší školičky.

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak
by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na 100 %. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom
se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se
do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je
nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada
z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná.
Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a další
vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem
a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených elektro zařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů
nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé množství
rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě elektroodpadu.
Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.
Recyklace má smysl. Pomozte nám chránit přírodu v naší
obci a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného odpadu.
V Troubsku můžete vysloužilé světelné zdroje zanést
do malé sběrné nádoby, která je umístěna v prostorách
Obecního úřadu.
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již
od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu
sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.

Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Zprávičky z naší školičky
Věříme, že jste si plně užili krásných prázdninových dnů.
Sluníčko nám přálo, ale v mateřské škole se přesto nezahálelo. Byly zřízeny nové vstupy do tříd ze šaten, v obou třídách
pořízeny nové učitelské stoly a v 1. třídě byla udělána nová
podlaha včetně linolea a koberce. Tato třída byla rovněž vybavena novým nábytkem k ukládání hraček a výtvarných potřeb. Za tyto úpravy velice děkujeme zřizovateli a hlavně paní
starostce, která v loňském roce věnovala spoustu času nejen
vnitřním úpravám mateřské školy, ale také rekonstrukci zahrady. Část před mateřskou školou byla zarovnána, osázena
novým travním porostem a bylo zde na naši žádost vytvořeno malé dětské hřiště. Část zahrady s herními prvky byla
zřizovatelem obohacena o bezpečnou multifunkční plochu
s povrchem SmartSoft. Zde se kromě rozvoje pohybových

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

Zprávy ze Základní a mateřské školy
Horké letní dny pomalu střídá podzim, a to
znamená, že my všichni školou povinní jsme
se z táborů a dovolených vrátili zpět do tříd
a do svých lavic. Dva měsíce prázdnin jsme ale
také letos, tak jak je tomu zvykem i na jiných
školách, využili k opravám a rekonstrukcím.
Základní škola se nyní pyšní krásnou střechou a novým
sportovním hřištěm. Vážíme si toho, že náš zřizovatel po zralé
úvaze zvolil umělý povrch. Jelikož počty žáků naší školy jsou
rok od roku vyšší, je jisté, že při takové „hustotě“ běhajících

Nová střecha ZŠ
5.

tivalu ve Strážnici, který se koná nepřetržitě od roku 1946
v prostorách zámeckého parku, skanzenu a celého města
Strážnice. „Když chcete někoho potkat, jeďte do Strážnice.“
Nečekaná setkání oživující stará přátelství, spousta muziky,
zpěvu a tance. To vše najdete na festivalu, který přitahuje návštěvníky dobré nálady, veselé mysli a přátelské duše. Tak dostává festival svoji charakteristickou atmosféru.
V roce 1980 měl premiéru pořad „Ta brněnská brána“ věnovaný čistě a pouze regionu Brněnska. Uběhlo tedy necelých 30 let než folklor Brna a jeho okolí dostal opět příležitost
objevit se ve vlastním pořadu na největším folklorním festivale v České Republice. Stalo se tomu tak až poslední červnový víkend tohoto roku.
Pořad „Ta brněnská mája tenká“ se připravoval s více než
ročním předstihem. Podílelo se na něm okolo 150 účinkujících. Skoro dvouhodinový program diváka seznámil s krásou
hodů a tradicemi s nimi spjatými. Za doprovodu cimbálové
muziky Kyničan a tuřanské dechovky Večerka vystoupili Mužáci a chasa ze Žatčan, Krojovaná skupina z Komína, Národopisný soubor Ferdinanda Volka z Tuřan, Ochozká chasa, Rozmarýna z Újezda a Národopisný soubor Podskalák z Troubska, který předvedl kličky, skočnou a stínání berana, jež se setkalo u diváků s velkým úspěchem. Troubsko jako jediné v širokém okolí zachovává tuto tradici živou a společně s nádhernými kroji tak vlastní poklad, který jest záhodno zachovat
příštím generacím.
Pořad měl premiéru v pátek 22. června ve 21 hodin. Diváci nejen v hledišti amfiteátru, ale také doma u obrazovek měli možnost zhlédnout tance v rozličných choreografiích, sličnost frajérek v rukávcích i vdaných žen ve zdobných
jupkách a neméně tak taneční a pěveckou zdatnost mnoha mužů v modrých či červených brněnských kordulách. Repríza pořadu byla v neděli odpoledne, ovšem kvůli dešti byl
program asi o třetinu zkrácen. Přesto v hledišti bylo mnoho
troubských diváků, kteří si nenechali vystoupení ujít. Pět autorů pořadu, mezi nimiž je také Martin Křivánek, bylo odbornou komisí oceněno Laureátem za čistotu krojů a tanců. Tohoto ocenění si velice váží všichni účinkující, jimž náleží stejně tak, jako autorům.
Podskaláci měli ještě jeden důležitý úkol a to taneční workshop, na němž učili zájemce tance z Troubska, Tuřan a Střelic.
Na Zbojnické lúce se tak v sobotním podvečeru asi 100 tanečníků proplétalo mezi sebou, dělali brány a zpívali „Ta troubská
dědina“. MFF Strážnice byla letos náročným úkolem s velkými přípravami a nakonec krásným zážitkem, na nějž budeme
dlouho vzpomínat.
Více fotek a informací najdete na adrese www.podskalak.
cz a na facebooku fb.com/PodskalakTroubsko

Herní prvek MŠ

Nábytek MŠ
dovedností budou moci děti také vydovádět pod mlžícím
majákem. Malý zahradní domeček byl nahrazen větším.
V době zveřejnění tohoto článku budou za námi již všechny přípravy na školní rok 2018/2019 a my se budeme plně věnovat adaptaci nejen nově přijatých dětí na prostředí mateřské školy. V měsíci září nás čeká kromě vzájemného seznamování také divadelní představení „Pohádka pro 3+1 prasátka”
a Zahajovací zahradní párty, která proběhne 24. září od 16.30
hodin na prostranství u Sokolovny (za nepříznivého počasí
v Katolickém domě). Srdečně zveme nejen dětí, ale také jejich doprovod!
Celým následujícím rokem nás bude provázet téma „Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí…” a o tom, jak se
nám bude žít v jaké (samozřejmě české) pohádce, vás budeme informovat příště.
Takže na shledanou v pohádce!
Kateřina Kamenická
zástupce ředitele pro MŠ Troubsko

Tereza Novotná
Podskalák, z. s.

Slavnostní otevření - POŠTA PARTNER (3. září)

★★★

Podskalák na mezinárodním folklorním festivalu
STRÁŽNICE 2018 (červen 2018)

V pondělí 3. září skončily všechny stavební a přípravné
práce nových prostor pošty. Služba pošty tak v Troubsku přešla na nového provozovatele, kterým se stává obec Troubsko
pod novým názvem Pošta Partner Troubsko.

Poslední červnový víkend je v mnoha srdcích fanoušků
folkloru zasvěcen návštěvě Mezinárodního folklorního fes-

Slavnostního otevření pošty Partner se zúčastnili zástupci
vedení obce paní starostka a paní místostarostka, zastupitelé obce Troubsko pan Vašek a paní Benešová, zástupci České

Co se v obci událo
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ale samozřejmě předcházela projektová příprava na tuto
akci. Chtěla bych ocenit profesionální přístup všech zúčastněných profesí. Konkrétně: celou stavební činnost prováděla firma pana Petra Bednáře, vodoinstalatérské práce zase firma pana Zbyňka Lhoteckého, elektrikářské práce firma pana
Vyhlídala. O zabezpečení nového prostoru se postarala firma
Security ve spolupráci s firmou Monit. Vybavení pošty nábytkem a výpočetní technikou zajistila Česká pošta. O vybavení místnosti sloužící pro zázemí pošty, včetně sociálního zařízení, se postarala obec Troubsko. Celkovou přípravu se zahájením a také úklid zajistily jak stávající pracovnice obecního
úřadu M. Hrušáková, A. Zahradníková, I. Šimečková a L. Chaloupková, tak nové zaměstnankyně M. Němcová a M. Lazarová, které se s velkou energií a úsilím snažily, a pracovaly také
v době svého volna, tak abychom poštu mohli včas slavnostně otevřít.
Co to vlastně znamená, když se řekne Pošta partner? Budou poštovní služby poskytovány omezeně, nebo jinak?
K tomu mohu říci, že Česká pošta bude nadále poskytovat
pro naše občany kompletní poštovní služby, tzn. příjem a výdej zásilek, peněžní služby, prodej poštovních cenin, zboží,
kuponů, losů, atd. Takže pošta bude vlastně fungovat i nadále, co se týká služeb pro občany stejně. Jediný rozdíl je v tom,
že naše nové pracovnice M. Lazarová a M. Němcová se staly
zaměstnankyněmi obce Troubsko.
Z nových prostor pošty mám radost a doufám, že rovněž
naše občany potěší vyřizování na poště v krásném novém
prostředí.
Irena Kynclová
starostka obce
Důležité informace k Pošta Partner
·
Otevírací doba
Pondělí a Středa: 9:00 – 11:00, 14:00 – 18:00 *)
Úterý, Čtvrtek a Pátek: 9:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
*) posun pracovní doby – prodloužení do 18:00 hodin
Nové telefonní číslo
519 321 082
★★★

Nové knihy v naší knihovně
Backman, Fredrik – Medvědín
Pro většinu lidí neznamená vítězství na juniorském mistrovství v ledním hokeji nic moc,
ale pro obyvatele Medvědína to znamená
všechno. Vítězství jako tohle by totiž mohlo přitáhnout pozornost k upadajícímu městečku: přilákat státní dotace a talentované sportovce, kteří by dali Medvědínu přednost před
velkými městy v okolí.
Vítězství jako tohle by rozhodně znamenalo všechno pro
hubeného teenagera Amata, který je všude mimo led za vyvrhela; pro Kevina, hvězdného hráče, jenž stojí jen krůček
od zářivé budoucnosti v NHL; i pro Petera, jejich obětavého
generálního manažera, jehož vlastní profesionální hokejová
kariéra skončila tragédií.
Tým by mohl mít šanci splnit sny celého města. Ale jedné

Nové prostory pošty
počty ředitel regionu Jižní Morava Mgr. T. Křepela a vedoucí
pošty paní Heřmánková-Osmanová a občané.
Jak jste jistě všichni dlouhodobě sledovali, prostory,
ve kterých Česká pošta vykonávala služby pro občany, byly
ve velmi nevyhovujícím stavu. Zastupitelstvo obce tedy svým
rozhodnutím odsouhlasilo kompletní rekonstrukci prostor
pošty, kterou teď vidíte. Celá rekonstrukce – stavební práce a související doplňkové zásahy – trvala 3 měsíce a rozpočet obce Troubsko zatím zatížila částkou 1,5 mil. Kč. Tomu
7.

noci během zapíjení klíčového vítězství se něco stane mezi
Kevinem a Peterovou dcerou. A druhý den to vypadá, že se
všechno změnilo.

ocitají v Americe. Vydají se do kolonie v Jižní Karolíně, kde má
Jamie příbuzné. Amerika v polovině osmnáctého století je
skutečně Novou zemí, nesmírnou divočinou obydlenou indiány a divou zvěří a guvernéři kolonií přidělují výhodně půdu,
aby přilákali další osadníky.

Bowen, James – Svět podle Boba: nová dobrodružství
nezvyklé dvojice
Pokračování úspěšného titulu Kocour Bob. Autor doplňuje
další příhody a zážitky a vypráví, jak mu nečekaná popularita
proměnila život – a to nejen pozitivně. V závěru líčí, jak probíhalo vydání jeho první knihy, která měla v Anglii nesmírný úspěch – dlouhé fronty na autogramiádách, zájem médií.

Iggulden, Conn – Válka růží: Trojice
Píše se rok 1454 a král Jindřich VI. je už přes rok upoután na lůžko. Královy zájmy jen s obtížemi hájí jeho oddaná
žena Markéta z Anjou za pomoci vrchního vyzvědače Derryho Brewera. Zatímco panovník chřadne a chvílemi upadá
do bezvědomí, svou pozici v zemi upevňuje Richard, vévoda
z Yorku. A spolu se Salisburym a Warwickem vytvářejí vlivnou
trojici, jež se snaží zlomit panovníkovy přívržence.

Rowling, Joanne Kathleen – Cesta dějinami čar a kouzel
Připomeňte si dvacáté výročí vydání prvního dílu Harryho
Pottera a prohlédněte si neobyčejnou sbírku magických artefaktů shromážděných na výstavě Harry Potter: A History of
Magic v Britské knihovně. Čekají vás učební osnovy Bradavické školy čar a kouzel od bylinkářství až po obranu proti černé
magii, tisíce let pozoruhodné kouzelnické historie i magické
předměty, mezi nimiž jsou doposud nezveřejněné materiály
J. K. Rowlingové.

Jacobsová, Anne – Panský dům a jeho dcery
Marie a Paul Melzerovi si užívají rodinného života, ale jejich štěstí netrvá dlouho. Vypukla první světová válka a muži
narukují na frontu.
Paul jako dědic průmyslnické rodiny je zpočátku zproštěn vojenské povinnosti, neboť je potřebný doma jako odborník v továrně. Jenže i on posléze dostane povolávací rozkaz – a právě v den, kdy Marie rodí jejich dvojčata.

Cole Daniel – Loutkář
Od případu Hadrového panáka uplynulo osmnáct měsíců.
Hrůza z něj se stále vznáší nad Londýnem, detektiv Wolf zmizel. A jeho kolegyně seržantka Emily Baxterová čelí další sérii
nezvyklých vražd – jejich oběšené oběti mají na hrudi vyřezáno slovo „NÁVNADA“. Stejně označená těla se začnou objevovat také v New Yorku a do vyšetřování se tak vloží i speciální agenti FBI Damien Rouche a Elliot Curtisová.

Keleová-Vasilková, Táňa – Co to bude?
Tuto otázku Jana pokládá zákaznicím den co den. Pracuje v kadeřnictví, její dcera Zorka ve vedlejším kosmetickém
salonu. Žijí ve světě bez mužů, jejich dny jsou naplněné hřejivostí, vzájemnou láskou a přátelstvím, a také sny, které ne
vždy vyslovují nahlas. Po náhlém úmrtí mladší sestry Marie si
Jana k sobě nastěhuje švagra a malou Sáru, svoji milovanou
neteř. Život mámy a dcery se tím od základu mění… a ani jedna netuší, že tohle je jen začátek.

Čapek, Josef – Beletrie pro děti
Třetí svazek Spisů Josefa Čapka obsahuje pohádku O tlustém pradědečkovi a loupežnících, dále zdramatizovanou, samostatně knižně vydanou verzi Dobře to dopadlo aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové, knihu Povídání o pejskovi a kočičce. Jak spolu hospodařili, a ještě o všelijakých jiných
věcech a v původním znění cyklus vyprávění Povídejme si,
děti, který Čapek napsal a nakreslil pro Dětský koutek Lidových novin v letech 1929 – 1933.

Klevisová, Michaela – Zlodějka příběhů
Šéfka televizního scénáristického týmu Anna Valentová je
výrazná osobnost – lidé ji buď milují, nebo nenávidí. Anna
chce být ve všem nejlepší, jenže teď se jí pracně vybudovaná pověst hroutí pod rukama: její dcera je nezvěstná, a navíc neznámý vyděrač odhalil všechna její tajemství. Co s tím
vším mají společného její dvě kamarádky z dětství? Pak dojde k vraždě a zůstává na charizmatickém inspektoru Josefu Bergmanovi, aby rozpletl složitě zamotané klubko přátelských a mileneckých vztahů…

Deaver, Jeffery – Pokoj smrti
Robert Moreno, americký občan žijící v Jižní Americe, se
stane na Bahamách obětí kulky profesionálního odstřelovače. Vraždu si objednala americká vláda na základě informace tajné služby, že Moreno připravuje teroristický útok. Ta informace byla ovšem mylná: Moreno chystal nevinný protest,
nikoli útok.

Macho, Adrián – Gerda: Příběh velryby
Malá velryba Gerda si užívá spokojené dětství. Jednou se
však přihodí něco nečekaného a Gerda zůstane sama, bez rodiny. A tak osamocená a smutná bloudí oceánem, až nakonec potká nové přátele. Kosatky, tučňáky, racky nebo třeba
chobotnice. Od každého kamaráda se dozví nejen zajímavosti o jejich životě, ale především o fascinujícím světě, kterým
proplouvá. Najde nakonec malá Gerda to, co hledá?

Deaver, Jeffery – Sběratel kůží
Lincoln Rhyme a Amélie Sachsová: kvadruplegický kriminalista se schopností geniální dedukce a začínající policistka.
Poprvé se setkali před více než deseti lety při pátrání po Sběrateli kostí a vytvořili legendární tým. Nynější případ je pro ně
ale něčím výjimečný – hledají totiž vraha, který se Sběratelem
kostí zjevně inspiroval.

Moyes, Jojo – Zakázané ovoce
Poklidné přímořské městečko Merham se ještě vzpamatovává z následků druhé světové války, když poklidné místní vody rozčeří příchod bohémské skupinky s nejasnými vzájemnými vztahy, která se nastěhuje do moderního, na tu
dobu architektonicky výstředního domu na pobřeží. Konzervativní obyvatelé Merhamu jsou pobouřeni, mladou Lottie
a její přítelkyni Celii však dům i jeho osazenstvo neodolatel-

Gabaldon, Diana – Bubny podzimu
Tento díl navazuje na předchozí příběhy Jamieho Frasera
a jeho ženy Claire, kteří se se skupinkou přátel po předchozích útrapách dobrodružné plavby, jež skončila ztroskotáním,
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ně přitahuje. A do pohybu se dává lavina událostí, jejíž tragické následky přetrvávají i po padesáti letech…

vá „pouze“ ve skutečnosti, že přežila, ale i v tom, že navzdory
všemu dokázala založit rodinu a mít děti.

Paris, B. A. - Za zavřenými dveřmi
Thriller, který ohromil svět, vás přinutí pozorněji sledovat
dokonalé páry kolem vás. Dokonalé manželství, nebo dokonalá lež? Páry, jako jsou Jack a Grace, musíte obdivovat, ať
chcete nebo ne. On dobře vypadá a umí vydělat peníze, ona
je elegantní a šarmantní. Skoro je vám líto, že se s ní nemůžete spřátelit a poznat ji o trochu víc. Oni dva jsou totiž pořád
spolu. Taková láska!

Stromme, Lisa – Dívka s jahodami
Je léto roku 1893 a norská rybářská vesnice Åsgårdstrand
se připravuje na příjezd známého umělce a bohéma z města.
Místní dívka Johanne Lien pro něj sbírá jahody a bosá pózuje
pro malíře jako Jahodová dívka.
Johanne je služebnou v zámožné rodině Ihlenů. Jejich svéhlavá dcera Tullik má zájem o kontroverzního malíře Edvarda
Muncha, a tak si z Johanne udělá prostředníka mezi ní a Munchem. Johanne je vtažena do syrových emocí malířových děl
i do tajné lásky mezi Tulik a Munchem. Ale když je požádána,
aby skrývala víc než jen toto tajemství, Johanne se musí rozhodnout, zda riskovat…

Picoult, Jodi – Prostá pravda
Pensylvánské městečko Paradise je oázou klidu a míru
– dokud ve stodole jednoho farmáře není nalezeno mrtvé
novorozeně. A dojde k ještě překvapivějšímu vývoji. Ukáže se, že matkou dítěte je osmnáctiletá Katie Fisherová, neprovdaná dívka ze společenství Amišů, velmi striktní protestantské církve, jejíž členové dodržují pravidla tzv. prostého života. Oblékají se jako v 19. století, nepoužívají auta ani
elektřinu a odmítají středoškolské vzdělání. Aby měla zbožná amišská dívka nemanželské dítě, a navíc ho zavraždila, je
téměř vyloučené, ale proti Katii existují velice pádné důkazy. Obhajoby se ujme cynická, zatrpklá advokátka Ellie, která je s obviněnou vzdáleně příbuzná. Když se snaží dopátrat pravdy, musí nějaký čas s Amiši žít. Jde nejen o strhující soudní drama, ale především o velmi zajímavý průhled
do života Amišů, zásadní otázky rodinného života a generačních rozdílů.

Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček
knihovník
★★★

Plánované akce
Jednodenní zájezd na Jižní Moravu (13. října)
Český zahrádkářský svaz vás zve na jednodenní zájezd na Jižní Moravu. První zastávkou bude „Retro muzeum na statku“ v Brně – Dolních Heršpicích. Dále pojedeme
do města Lednice, prohlédnout si nové lázně – kolonádu ,kde
bude také oběd. Odpoledne navštívíme Apollonův chrám, letohrádek s vyhlídkou na Lednicko-Valtický areál. Večer budeme v Hlohovci na přátelském posezení ve vinařství pana Lípy,
který vyrábí kvalitní vína a má také domácí výrobu uzenin.

Rimes, Raleigh – Dinosaurologie: Hledání ztraceného
světa
Tato kniha je faksimile zápisníku výpravy, která se vydala na prastarý ostrov. Ostrov pokrytý neobvyklou vegetací,
kde je slyšet ohlušující podivné skřeky a kde žijí podivuhodná pravěká zvířata. Kniha je bohatou sbírkou nejen názorných ilustrací prehistorických zvířat, vyobrazením jejich bojů
a poznámek o jejich způsobu života, ale najdete v ní i kousek
svléknuté kůže Allosaura nebo jemně mleté dinosauří rohy,
které ostrované užívají jako lék.

Pavel Doležal
jednatel ČZS Troubsko
Český zahrádkářský svaz Troubsko
vlastní velkou fotoknihu

KRONIKU NAŠÍ ZÁJEZDOVÉ ČINNOSTI
Od roku 1994 do současnosti.
Kdo z občanů si ji chce zapůjčit, ať se ozve
na tel.: 731 563 994

Sapkowski, Andrzej – Zaklínač: Bouřková sezóna
Zaklínač Geralt. Muž, jehož posláním je chránit obyčejné
lidi před magicky stvořenými nestvůrami. Mutant, který má
za úkol zabíjet nepřirozené bytosti. Používá magická znamení, kouzelné lektvary a chloubu každého zaklínače – dva
meče, ocelový a stříbrný. Co se však stane, když Geralt nešťastnou shodou okolností o své meče přijde? Zaklínačské
zbraně mají nejen obrovskou hodnotu, ale jejich ztráta je pro
majitele zároveň obrovskou potupou. Geralt je musí získat
zpátky. Co nejrychleji...

★★★

Naši jubilanti
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.

Stern Fischerová, Viola – Mengeleho děvče: skutečný
příběh ženy, která přežila čtyři koncentrační tábory
Skutečné osudy mladé židovské Slovenky, která byla svědkem nejhorších osvětimských hrůz. Kniha popisuje její život v prvorepublikovém Lučenci, anexi Maďarskem a stále se zhoršující situaci Židů. Nakonec je Viola se svou rodinou poslána na transport. Na rozdíl od jejích příbuzných si jí
všimne nechvalně známý dr. Mengele a Viola se stává jedním
z jeho „děvčat“ – skupiny žen a dívek, na kterých byly prováděny nejrůznější experimenty. Její vítězství nakonec nespočí-

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci září
a říjnu 2018 těmto našim spoluobčanům:
paní Ludmila Jakubcová, ul. Nár. Odboje
pan Štefan Bela, ul. Pod vinohrady
pan Oldřich Soldán, ul. Nová
pan Miroslav Burian, ul. Nár. Odboje
9.

70 let
70 let
70 let
71 let

paní Anna Svobodová, ul. Pod vinohrady
paní Libuše Bartošová, ul. Sadová
paní Olga Hrušáková, ul. U lednice
paní Věra Vališová, ul. Družstevní
paní Anděla Soldánová, ul. Lišky
paní Ludmila Mífková, ul. Zámecká
pan Karel Pecina, ul. Pod vinohrady
paní Božena Bukvová, ul. Pod vinohrady
paní Hedvika Vítězová, ul. Nár. Odboje
paní Marie Kuchaříková, ul. Vyšehrad
paní Marcela Dufková, ul. U rybníka
paní Zdenka Navrátilová, ul. Veselka
pan Karel Horáček, ul. Školní
paní Zdenka Doležalová, ul. Školní
paní Anna Pacnerová, ul. Nár. Odboje
paní Mária Vrbová, ul. Zahradní
pan František Nováček, ul. Pod vinohrady
pan Arnošt Růžička, ul. Nár. Odboje
paní Marie Kasáčková, ul. Nár. Odboje
paní Věra Pacnerová, ul. Zahradní
paní Blažena Vozdecká, ul. Pod vinohrady
pan Miroslav Kasáček, ul. Nár. Odboje
paní Naděžda Vařílková, ul. Školní
paní Marie Bartoňková, ul. Školní
paní Libuše Hanušová, ul. Jihlavská
paní Emílie Chaloupková, ul. U rybníka
paní Bohuslava Antošová, ul. Nová
pan Josef Des, ul. U rybníka
pan Václav Hanuš, ul. Jihlavská
pan František Putna, ul. Nár. Odboje
paní Klotilda Halousková, ul. Pod vinohrady
paní Vlasta Koukalová, ul. Pod vinohrady
pan Jiří Vašulín, ul. Nár. Odboje
paní Božena Michnová, ul. U rybníka

71 let
71 let
71 let
71 let
72 let
73 let
73 let
74 let
74 let
75 let
76 let
76 let
76 let
77 let
77 let
77 let
77 let
78 let
79 let
81 let
81 let
81 let
82 let
83 let
83 let
84 let
87 let
87 let
87 let
87 let
88 let
90 let
91 let
97 let

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

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.
★★★
Autocentrum K.E.I. radí:
Pozor na aquaplaning, zpomalte
Vydatné deště zvyšují riziko takzvaného aquaplaningu.
Jedná se o stav, kdy pneumatiky ztrácejí při vysoké rychlosti na mokré vozovce přilnavost.
Při prudkém příchodu deště se řidič dostane do situace,
kdy vjede do přívalů vody a během okamžiku ztrácí orientaci.
V takovém případě pomůže jediné, a to bezpečně, ale razantně zpomalit. Nejbezpečnější je sundat nohu z plynu, vyšlápnout spojku, volant srovnat rovně a případně opatrně přibrzďovat. Auto se s takovým postupem zklidní a máme větší šanci, že vodou projedeme. V žádném případě nezatáčet a neřadit. Důležité je se neleknout a nezačít zmatkovat. Prudké panické brzdění není dobré řešení.
Na co si dávat pozor?
Na jakoukoliv hlubokou vodu, kaluže, koleje vyjeté kamiony, na strouhy napříč vozovkou po prudkém dešti. Čím vyšší je vrstva vody na silnici, tím vyšší je riziko aquaplaningu.
Po najetí na vrstvu vody ztrácí pneumatika kontakt s vozovkou a auto se stává neřiditelné. Jednoznačně bývá na vině řidič, který jede vysokou rychlostí. Vzorek pneumatik totiž nestačí zpod kola odvádět vodu. Riziko aquaplaningu také stoupá, má-li vůz ojeté pneumatiky.
Příklad: základními předpoklady pro vznik aquaplaningu
jsou množství vody, rychlost a výše dezénu a stav pneumatik.
Pojedou-li dva řidiči ve stejných autech za deště za stejných
podmínek, pak ten, který bude mít na autě sjeté pneumatiky, ztratí kontrolu nad autem v rychlosti třeba už 70 km/h, zatímco ten, který bude mít nové pneumatiky, bude moci jet až
100 km/h.
Zajímavost: pneumatika do mokra pro formuli 1 odvede až
65 litrů vody za sekundu. Za 5 sekund byste tedy jejich prostřednictvím naplnili celou vanu.
Příště Vám prozradíme zajímavé informace o EGR ventilu.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
★★★

V měsíci srpnu 2018 oslavili diamantovou svatbu
60 roků společné cesty životem
manželé

Libuše a Václav Hanušovi
z ul. Jihlavská
Do dalších let pohodu a pevné zdraví přejí
dcery Alena a Libuše s rodinou.
Také vnuk Jakub s rodinou a vnučka Kristina.

Zprávy z fotbalového oddílu
No tak konečně. Po dlouhých 23 letech se podařilo mužstvu dospělých postoupit do okresního přeboru. Naše družstvo s přehledem vyhrálo III. třídu skupin. B o 9 bodů před
Oslavanami, kdy zvítězilo ve 20 zápasech, 3 remízách a 3 prohrách v samotném závěru soutěže, když byl již postup jistý. Skóre 94:21 jsme měli vysoce aktivní. Nejlepším střelcem
celé soutěže se stal hráč Troubska David Ryšavý s 31 vstřelenými brankami, který studuje v Brně vysokou školu a hostuje
u nás z Karviné. Hráči respektovaný trenér Petr Burčík u muž10.

stva zůstává. Také bychom rádi posílili kádr o dva hráče, abychom ve vyšší soutěži byli konkurenceschopní. Postup celý
fotbalový oddíl oslavil společně v sobotu 9.8června. Na programu byl přátelský zápas naší přípravky U10 proti stejně starým chlapcům hokejové Komety Brno a poslední soutěžní zápas našeho A mužstva. Poté se na prostranství sokolovny slavilo společně s fanoušky dobrým pivem, opékaným selátkem
a závěrečných ohňostrojem. První zápas v okresním přeboru odehrajeme proti Blučině, sousedská derby s Popůvkami
a Střelicemi jsou na programu koncem září resp. třetí říjnovou neděli
Naše „B“ mužstvo dospělých se umístilo ve IV. třídě skupin.
C na pěkném 3. místě. V 18 zápasech 9x vyhrálo, 4x remizovalo a 5x prohrálo. V nové sezóně bude béčko hrávat domácí zápasy opět v neděli od 14 hodin
Dorostence jsme loni dávali složitě dohromady. V podstatě to bylo sdružené družstvo chlapců z Troubska, Bosonoh
a Střelic. Hoši se umístili na solidním 7. místě. Do nového soutěžního ročníku jsme je již z důvodu malého počtu hráčů bohužel přihlásit nemohli.
Starší přípravka nám pod vedením trenéra Marka Mahna
dělá radost. Ve svojí skupině III. třídy skončili na 3. místě, kdy
v 18 zápasech získali 36 bodů za 11 výher, 3 remízy a 4 porážky. Malí zájemci i zájemkyně o fotbal se mohou od září každé
pondělí na hřišti hlásit do přípravky. Jedná se o ročníky narození 2008 a mladší. Těšíme se na Vás
Již druhým rokem v našem fotbalovém oddílu působily
také ženy. Našly u nás azyl po odchodu z Kohoutovic. Hrají moravskoslezskou divizi žen. V uplynulém ročníku skončily
na pěkném 5. místě. V nové sezóně budou ženy hrát svoje domácí zápasy v neděli odpoledne
Paní starostce Ireně Kynclové a vedení obce Troubsko patří naše poděkování za financování umělého zavlažování trávníku
Jiří Kroupa
sekretář oddílu TJ Sokol Troubsko, spolek
★★★
CO JE PILATES?
Pilates je cvičení, při kterém se dbá na správné dýchání,
soustředění a kontrolu nad svým tělem. Je vhodné takřka pro
každého - pro lidi trpící nadváhou, stresem, bolestí zad či pro
sportovce. Jednotlivé cviky jsou pomalé a pozvolné. Není to
o přesných choreografiích, ale o svých vlastních možnostech
a svém vlastním tempu.
PĚT + JEDEN DŮVOD PROČ ZAČÍT CVIČIT PILATES
1. Naleznete vnitřní klid a uvolnění mysli
Není to jen o cvičení, ale i o tom, dokázat se soustředit,
správně dýchat a najít si svůj vnitřní klid a uvolnit svou mysl.
Najít si čas pro sebe.
2. Můžete začít kdykoli a bez přípravy
Jsou sporty, které před začátkem vyžadují určitou přípravu
či trénink. Pilates není složitá věc, každý cvičení zvládne už od
samého začátku, bez předchozí přípravy.
3. Cvičení není fyzicky náročné
Bojíte se, že nemáte dostatečně vyvinutou fyzičku? Nemusíte, tenhle druh cvičení není náročný na fyzickou zdatnost, a

každý cvičící se řídí jen svým vlastním tempem a svými možnostmi.
4. Není potřeba vybavení
Na cvičení Vám bohatě postačí pohodlné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Žádná drahá výbava tudíž není potřeba.
5. Zpevníte si tělo
Ten nejlepší důvod, proč cvičit pravidelně pilates je, že dokáže skutečně skvěle formovat postavu a navíc jednoduchou
odpočinkovou formou.
6. Doplňte si ten Váš důvod proč chcete začít se cvičením PILATES ………..
Cvičení PILATES probíhá již 10 let každé pondělí v čase 20
– 21 hodin v troubské sokolovně.
(BK)
★★★
OKÉNKO, NEJEN PRO ZAHRÁDKÁŘE
V dnešním čísle si něco přečtete o zelenině nesmírně důležité pro naše zdraví – o česneku
Český česnek (Allium sativum) patří mezi významné zeleniny aromatické a léčivé. Především působí na choroby související s krevním tlakem, dle na desinfekciotrávicího traktu a působí
na podporu imunity
Klobásky, topinky, česneková polévka, bramboráky, pečínka. To všechno chce česnek, ale
český, ne nějakou asijskou nebo
středomořskou náhražku. Dlouhodobým šlechtěním se do poloviny minulého století pěstovaly výhradně krajové odrůdy, typické pro danou oblast. Z toho
období známe paličáky: „Bzenecký, Znojemský, Ropal, Záhorský, Táborský, Kleon a Alan“. Od 80. – 90. let vznikaly dalším
šlechtěním nové výkonné odrůdy, zásluhou šlechtitelů pana
ing. Kozáka, Moravoseed CZ. Mikulov a Tagno Červený Dvůr.
Z nových odrůd známe Lukan, Jovan, Vekan, Benátčan, Bjetin, Havel, Havran, Hatin, Slavín a mnoho dalších.
Jsou to vysoce kvalitní česneky, které mají dobrou skladovatelnost až do jarních měsíců. Česnek může být jarní s výsadbou v březnu. Te, ale nemívá takové výnosy jako česnek,
který se sází na podzim. Paličáky vyvářejí květní stvol zakončený palicí, což je květenství vytvořené ze sterilních kvítků
a pacibulek. Nepaličáky tento stvol nemají. Při pěstování paličáků se musí v průběhu vegetačního období – v červnu –
tento stvol ulomit, aby neoslaboval rostlinu a nesnižoval výnos. Také paličáky mají pevnou nať, tak se dají vázat do kytek a věnců.
V příštím čísle si něco přečtete o pěstování česneku a přípravě sadby, neboť toto říjnové číslo Troubského hlasatele
vyjde právě v době, kdy se česnek může vysazovat.
Pavel Doležal
Jednatel ČZS Troubsko
11.

Podskaláci ve Strážnici
aneb tanec, zpěv a krásné kroje potěší i srdce tvoje
Když jsem se dozvěděla, že televize NOE bude vysílat přímý přenos z Mezinárodních folklorních slavností ve Strážnici,
konkrétně premiéru pořadu: „Ta brněnská mája tenká“, bylo
rozhodnuto o pátečním večerním programu. Už od osmé hodiny večerní jsem netrpělivě hleděla na obrazovku. Kolem
deváté jsem se konečně dočkala. Jé, naši stárci se dohadují
s jinými šohaji a ti jim přenechají svá děvčata. Na parket vtrhne uragán, to jsou naši, pěkná, skočná polka roztleská nadšené diváky v hledišti. Stínání berana, naši pějí a tancují jako
o život, moc pěkné i slzička ukápla, A už je tu závěr, všechny
soubory jsou na parketě, ten náš sice není nejpočetnější, ale
rozhodně nepřehlédnutelný. (Hlavně ten beran
Během přímého přenosu bylo možné zasílat pomocí SMS
různé vzkazy. Mezi prvními byl vzkaz od dětského folklorního soboru Omičánek z Omic, pozdravoval naše Podskaláky
a přál hodně úspěchů. To mě potěšilo, vida i v Omicích se dívají. že by Lenka, nebo Pavla, či snad Terezka. Také my přejeme Omičánku hodně moc úspěchů.
Televizní přenos nás navnadil, a tak jsme se rozhodli jet
na nedělní reprízu přímo na místo konání. Někteří členové naší rodiny už byli ve Strážnici od pátku, lidí plno až jsem
měla strach, jestli je najdeme. U prvního stánku se osvěžovalo pár našich chlapců, a už vidíme i děvčata a potkáváme známé od nás, kteří si také nechtěli nechat ujít tu báječnou atmosféru ve strážnickém parku. Toto vám žádná televize nezprostředkuje, to se musí zažít na vlastní oči. Když se blížil začátek vystoupení, přihnala se pěkná sprška. Pořadatelé i někteří
účinkující se pustili do osušování pódia, v tom se spustila další přeháňka, Nebe bylo zlověstně černé, účinkující i diváci se
choulí pod deštníky a igelity. Jak to dopadne, jeden soubor to
vzdal, ale cimbálová muzika, schovaná pod přístřeškem, začala hrát a ejhle, zvědavé sluníčko vykouklo zpod mraků. Parket oschl a pak už se jenom tančilo a zpívalo. Po našich souborech přišli na řadu ty mezinárodní. Nakonec se neděle vydařila a jsem moc ráda, že jsem mohla být u toho.
Děkuji Podskalákům za krásný zážitek a také je potřeba poděkovat všem, kdo se starali o kroje a zajišťovali servis účinkujícím. V neposlední řadě také obci, která tuto tradici podporuje. Jak psala paní Končická v minulém čísle Hlasatele: „Tradice je něco, co by se mělo hýčkat a rozvíjet“. Zvláště, když to zviditelňuje naši obec, v tom dobrém slova smyslu
Jaroslava Bartoňková
Dopisovatelka zpravodaje

12.

Zdravý životní styl

★★★

Pokračuje povídání o nemocech, projevech, příčinách
a hledání cest jak nemoci odolat.

Poděkování za rozumné rozhodnutí
Dovolte mi, abych poděkovala některým našim zastupitelům za rozhodnutí vstoupit do projektu pošta Partner.
Ono se nedá všechno jen přepočítávat na zisk, je také potřeba myslet na občany, zvláště ty dříve narozené. Ne každý
má doma počítač, a když už ho má, tak kolik z nich má zřízenou datovou schránku? Možná nějaký podnikatel, ale vše
přes počítač také nevyřídí. A konec konců může nějaký šikovný ekonom přijít na to, aby projekt nebyl až tak ztrátový. Třeba na tom ještě obec vydělá. určitě alespoň tím, že budou občané spokojeni. A ti zastupitelé, co byli proti? Moc by mě zajímalo, jestli mají nějaké lepší řešení, jak hlavně seniorům nezkomplikovat život.
A druhý dík za kompromis s odvozem popelnic. Myslím,
že je to rozumné řešení, zvláště o parních dnech, kdy by nás
kromě horka zužoval i nelibý zápach linoucí se z přeplněných
popelnic. Ještě, že většina našich zastupitelů to myslí s občany dobře. proto si je volíme, ne pro parádu.

Chřipka
Chřipka je test našeho zdraví, imunity, síly, naší odolnosti
a schopnosti přijímat a zpracovávat situace, které nás potkávají. Vir projde celou populací, všechny vytestuje, jen ale někoho položí.
Padání vlasů
Vlasy jsou symbolem svobody a vitality. Pokud nám roste
méně vlasů, než kolik vypadává, je to známka nadměrného
výdeje své energie především na starání se o druhé, zabývání
se něčím, co není naše věc, rozčilování se nad chováním druhých a zlobení se cizími problémy.
Ne nadarmo jsou vlasy kontrolkou jater a tudíž ukazatelem spokojenosti a radosti v životě. Pokud se zabýváme starými nespokojenostmi a řešíme chování druhých, zůstáváme
v minulosti, ve starých vzorcích chování, a tím nedovolíme
přísun nové energie, růst nových vlasů.

Jaroslava Bartoňková
Dopisovatelka zpravodaje

Ploché nohy
Chodidlo je ukazatelem naší stálosti, stability a trvalosti,
našeho zakořenění a spjatosti s domovem.
Pokud je chodidlo pružné, znamená to, že dokážeme nejen pevně stát na svých nohou a pevně se umíme postavit
k životním výzvám a úkolům, ale současně uznáváme duchovní principy a mravní hodnoty, máme v rovnováze materiál i duchovno.
Pokud se nám klenba nohy bortí, ztratili jsme tuto rovnováhu, buď to přeháníme s duchovnem a nemyslíme na důležitost uzemnění, nebo naopak upřednostňujeme pouze materiální pohled a za tím si jdeme bez ohledu na vyšší principy.

★★★

Křížovka
Skončilo léto a nastal ................... .................... (1. a 2. část tajenky). Listí žloutne, opadává a příroda se pomalu připravuje
na ..... (3. část tajenky)
Tajenku zasílejte do 30. září na e-mail redakce.

1

obuv fotbalistů

2

čas oběda

3

tovární značka vozidla

4

partner kozy

5

plodina na výrobu
mouky

6

záznamové zařízení

7

laciný jinak

8

opak války

9

dětsky „sedět“

10

český malíř

Zubní kaz
Zuby v dutině ústní jsou první stanicí, kde situace, které
k nám přichází, přijímáme a třídíme.
Z některých čerpáme sílu hned, jiné ještě moudře rozebereme, tak stejně zuby neřeší tekutiny, ale hutnou potravu
dělí na menší části a trpělivě rozkousávají. Až sousto náležitě
zpracují, smíchají se slinami, dobře připraví k dalšímu trávení,
pošlou ho dál do těla.
(BK)

Troubský hrnec
Domácí KOKA sušenky

11

bodavý hmyz

12

vojenský povel

13

znaménko na těle

14

nemoc dýchacích cest

15

porost tváře muže

Přísady: 100 g kokosu,
240 g hladké mouky, 220 g
měkkého másla, 1 žloutek,
120 g mletého cukru, 3 vrchovaté lžíce kakaa, špetku
soli.
Postup: Všechny ingredience smícháme na vale, vypracujeme těsto. Z těsta vytvoříme kuličky, které dáme
13.

na pečící papír na plechu a vidličkou je rozmáčkneme. Pečeme v předehřáté troubě asi 10 minut na 190 stupňů.

Krabí“„pomazánka
Přísady: 1 balíček krabích tyčinek, ½ pomazánkového
másla, ½ majolky v sáčku, sůl, pepř. Na ozdobu pórek nebo
pažitku.
Postup: Tyčinky nakrájet a přidat ostatní přísady. Vše dobře promíchat a ochutit (popřípadě přidat majolku). Výborná
pomazánka na jednohubky.

bradlí, že je stříbrné a rovné a ne zelené a oblé. Nebo zpomalení průjezdu obcí semafory při probíhající opravě, že to řidiče zdržuje …
Zastavme se a porozhlédněme se okolo. Copak lze mít ze
všeho jen osobní prospěch? V obci je spousta věcí, které nás
mohou potěšit, vyvolat úsměv na tváři nebo zahřát u srdce.
Udržovaný hřbitov včetně jeho blízkého okolí, otevření dvou
prvních tříd v naší základní škole, která byla ještě před pár
lety na zavření, nové prostory pošty…. Není toho málo co se
za posledních pár měsíců a let změnilo, jen je potřeba zpomalit a občas se dívat na věci jinou optikou.

Dobrou chuť.

(BK)
(HS)

Jak se máte, sousede?
Už jste někdy slyšeli slovo „jáctví“? Poprvé jsem se s ním setkala o letošních prázdninách na pracovní poradě k tématu
fungování kolektivu. Výraz vystihuje projev osobního zájmu
nad zájmy ostatních. Jinak vysvětleno - zajímá mne jen to, co
se týká mně, z čeho mohu mít osobní prospěch, co mi nemůže uškodit, co mne stojí co nejméně fyzického a psychického
úsilí… Já, já a zase jen já.
Určitě každý z nás chce, aby žil v obci, která se stále zvelebuje, ve které se buduje a prostě je vidět, že obec vzkvétá.
Myslím, že v Troubsku tomu tak je, zvláště patrné je to v letošním roce. Opravují se nebo už jsou hotové nové chodníky, povrchy komunikací, odpočinkových ploch apod. Podařilo
se zrekonstruovat první část budovy obecního úřadu. Od září
jsme otevřeli poštu v nových, a troufám si říct, že v luxusních
prostorech s elegantním vybavením a zkušenými pracovnicemi, které se staly nově zaměstnanci obce. A právě při otevření pošty Partner se projevilo to „jáctví“. Slavnostního aktu, který byl avizován několik týdnů dopředu, se zúčastnila pouze
hrstka občanů. Je to škoda, protože pošta patří mezi základní
službu v obci a tuto se stávajícímu vedení obce podařilo nejen zachovat, ale i výrazně vylepšit. A mohla bych pokračovat dalšími projevy „jáctví“ z poslední doby, které se týkají například opravy chodníků, které jsou moc úzké, či nového zá-

Inzerce
■ Hledám dům se zahradou, opravy nevadí.
Tel.: 739 82 409.
■ Chatu/chalupu - hledám! Tel.: 604 12 970.
■ Hledáme byt, původní stav nevadí. Tel.: 732 21 013.
■ Soukromý zemědělec Jakub Doležal nabízí:
BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ
CIBULI NA USKLADNĚNÍ
ČESNEK, ZELÍ A DALŠÍ ZELENINU
Prodej v Troubsku na ulici Školní 54 vždy v úterý a ve čtvrtek
16-19 hodin a v sobot 9-11 hodin.

OFSETOVÁ A DIGITÁLNÍ
TISKÁRNA
Podolí u Brna 115
PSČ 664 03
Telefon:

544 228 378
E-mail:

protissro@volny.cz

VEŠKERÝ TISK,
DO FORMÁTU A2
www.brno-tisk.cz
www.protissro.cz

 tisk firemních tiskopisů, účtenek, bločků, navštívenek,
kalendářů, vstupenek, reklamních letáků, pozvánek,
prospektů, katalogů, knih, brožur, publikací, periodických tiskovin,
etiket, obalů, plakátů aj.
 potisk dopisních obálek
 vydavatelství, nakladatelství, ISBN

vše včetně knihařského zpracování, perforace, spirálování,
výseků a číslování
 grafické návrhy a zpracování logotypů
 zpracování podkladů pro tisk
 barevný digitální tisk
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V případě Vašeho zájmu o inzerci napište na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz.
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