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MILÍ SPOLUOBČANÉ
účastí u voleb ve dnech 23. a 24. září 2022 jsme uzavřeli volební vrátit na dětský den na víceúčelovém hřišti nebo do knihovny
období v naší obci pro roky 2018–2022. Díky všem, kteří vážili cestu Poděbrad na premiéru v rámci projektu Jižní Morava čte.
na obecní úřad a využili volebního práva, ať již dali hlas kterémukoliv Ať se vám všem daří a prožijete podzim ve zdraví!
ze tří zúčastněných uskupení. Je důležité zajímat se o veřejné dění,
neboť bez toho bude demokracie jen pouhým slovem. Gratuluji
všem zvoleným zastupitelům k jejich zvolení a přeji jim, aby je práce
Mgr. Markéta Bobčíková, starostka
v zastupitelstvu bavila a aby se jim dařila ku prospěchu nás všech.
Osobně jsem pochopitelně potěšena vaší důvěrou a mnoha vašimi
hlasy, které jsem obdržela, za což upřímně děkuji.
Samozřejmě se můžete jako obvykle těšit na různé příspěvky
s tradičně zdařilým fotografickým doprovodem. Lze se tak pomyslně

Foto Alena Ošlejšková
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USN E SENÍ
Ze zápisu zasedání č. 26 Zastupitelstva obce Troubsko, konaného dne 12. 9. 2022 v zasedací
místnost Obecního úřadu Troubsko od 18.00 hod.
• 1a/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje hlasování zvednutím ruky.
• 1b/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskuzi zvlášť k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.
• 1c/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu paní JUDr. Zuzanu Hortovou a pana Ing. Martina Křivánka.
• 2/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje program jednání.
• 3/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Kupní a darovací smlouvu k pozemkům na LV č. 1440 v k. ú. Troubsko s Rezidence TROUBSKO, s. r. o., a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
• 4/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1506/70 v k. ú. Troubsko, o výměře 29 m2,
za konečnou cenu 1000 Kč se společnosti All Inclusive Living, a. s., IČO 01420852, a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
• 5/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Kupní smlouvu s panem P. Ch. na odkup obecního pozemku parc. č. 226/22
o výměře 15m2 za celkovou kupní cenu 37 500 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
• 6/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje vyhlášení investičního záměru IZ 3/2022 Dostavba budovy obecní knihovny.
• 7/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje přílohu č. 1 vnitřní směrnice č. 3/2010 Cestovní náhrady za používání silničních
motorových vozidel, stravné a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022, v souladu s vyhláškou MPSV č. 511/2021 Sb.
• 8/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Troubsko, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Troubsko.
• 9/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Troubsko, o místním poplatku ze psů.
• 10/26Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Troubsko, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Ze zápisu zasedání č. 25 Zastupitelstva obce Troubsko konanéno dne 21. 7. 2022 v zasedací
místnost Obecního úřadu Troubsko od 17.00 hod.
• 1a/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje způsob hlasování zvednutím ruky.
• 1b/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskuzi zvlášť k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.
• 1c/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu pana JUDr. Milana Švejdu a pana Ing. Dalibora Bartoše.
• 2a/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje zařazení bodu schválení Smlouvy o finančním příspěvku na náklady obce
Troubsko spojené s budováním její veřejné infrastruktury.
• 2b/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje upravený program jednání.
• 3a/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko bere na vědomí návrh územního plánu Troubsko dle přílohy tohoto materiálu.
• 3b/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko konstatuje, že územní plán Troubsko není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje v platném znění, s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění všech aktualizací, se stanovisky dotčených
orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jak je prokázáno v odůvodnění
územního plánu.
• 3c/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko rozhodlo o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu územního plánu tak,
jak je uvedeno v odůvodnění územního plánu, část B., v kap. 14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ.
• 3d/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko souhlasí s vypořádáním uplatněných připomínek tak, jak je uvedeno v odůvodnění územního plánu, část B., v kap. 15. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK.
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• 3e/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko vydává územní plán Troubsko.
• 3f/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko ukládá starostce obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, zveřejnění vydaného územního plánu na úřední desce dle ustanovení § 173 správního řádu a splnění činností konaných po vydání územního plánu (zejména
požadavků § 162, § 165 a § 168 stavebního zákona).
• 4/25Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o finančním příspěvku na náklady obce Troubsko spojené s budováním
její veřejné infrastruktury s IMOS development otevřený podílový fond a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
• Zastupitelstvo obce Troubsko bere na vědomí Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2021.
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
• Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje obnovení jednání o změně územního plánu obce Troubsko s Mgr. J. K. a pověřuje starostku
k realizaci tohoto usnesení.

Naši jubilanti
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a více.

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, rodinné pohody,
spokojenosti a hlavně pevné zdraví.
V měsíci říjnu a listopadu 2022 slaví životní jubileum tito naši vážení spoluobčané:
paní Marie Foralová, ul. Družstevní

70 let

pan Ing. František Putna, ul. Nár. odboje

79 let

pan Ladislav Čunda, ul. Jihlavská

70 let

paní Markéta Zbíralová, ul. Vyšehrad

79 let

paní Věra Chaloupková, ul. Nár. odboje

71 let

paní Marcela Dufková, ul. U Rybníka

80 let

pan Stanislav Štěrba, ul. Stromovka

71 let

pan Karel Horáček, ul. Školní

80 let

pan Vladimír Dedík, ul. Sadová

71 let

paní Zdenka Navrátilová, ul. Veselka

80 let

pan Jiří Bravenec, ul. Družstevní

72 let

paní Zdenka Doležalová, ul. Školní

81 let

pan Jiří Horáček, ul. U Dráhy

72 let

pan František Nováček, ul. Pod Vinohrady

81 let

pan Miroslav Kolařík, ul. Munkova

72 let

paní Eva Bučková, ul. U Lednice

81 let

paní Danuše Papoušková, ul. Jihlavská

73 let

paní Marie Koláčková, ul. U Lednice

81 let

pan Ing. Jiří Brabenec, ul. Zahradní

73 let

pan Arnošt Růžička, ul. Nár. odboje

82 let

paní Drahoslava Vališová, ul. Vyšehrad

73 let

paní Miroslava Světlíková, ul. Nár. odboje

82 let

pan Karel Findeis, ul. Lišky

74 let

paní Eva Šustrová, ul. Nová

83 let

paní Olga Hrušáková, ul. U Lednice

75 let

paní Lidmila Pacnerová, ul. Zámecká

84 let

paní Věra Vališová, ul. Družstevní

75 let

pan Miroslav Kasáček, ul. Nár. odboje

85 let

pan Jiří Konečný, ul. Nár. odboje

75 let

paní Blažena Vozdecká, ul. Pod Vinohrady

85 let

pan Jan Endl, ul. Nová

76 let

paní Libuše Hanušová, ul. Jihlavská

87 let

paní Ludmila Mífková, ul. Zámecká

77 let

paní Emilie Chaloupková, ul. U Rybníka

88 let

pan Karel Pecina, ul. Pod Vinohrady

77 let

paní Ludmila Weinhőferová, ul. Nár. odboje

88 let

paní Anna Vaňková, ul. U Lednice

77 let

paní Jiřina Kroupová, Pod Vinohrady

89 let

paní Božena Bukvová, ul. Pod Vinohrady

78 let

pan Bohumil Šmíd, ul. Školní

89 let

paní Hedvika Vítězová, ul. Nár. odboje

78 let

paní Bohuslava Antošová, ul. Nová

91 let

paní Anna Vyziblová, ul. Pod Vinohrady

78 let

paní Marie Hladká, ul. Munkova

93 let

L. Chaloupková. matrikářka
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NOV Ě ZVOLENÍ Z ASTUP IT E LÉ N A Š Í OBC E

Mgr. Markéta Bobčíková, SNK

Vítězslav Volánek, SNK

JUDr. Milan Švejda, PhD., SNK

Ing. Martin Křivánek, SNK

Ing. Dalibor Bartoš, SNK

Přemysl Blažík, SNK

Ing. Vladimíra Litworová, SNK

Mgr. Helena Sedláčková, SNK

JUDr. Zuzana Hortová, SNK

Mgr. Lenka Krásná, SNK

Mgr. Ing. Zuzana Blažková, SNK

Milan Svěrák, SNK

Ing. Martin Konečný, KDU-ČSL

doc. PhDr. Petr Kaniok Ph.D., ODS

Mgr. Jiří Pospíšil, ODS
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V ÍTÁNÍ OBČ ÁNKŮ
V červnu letošního roku se uskutečnilo vítání nových občánků do života. Děti mezi občany naší obce přivítala starostka paní Mgr. Markéta Bobčíková. S pásmem básniček a písniček vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Romany Kamínkové.

Přivítány byly tyto děti:
Adéla Obrátilová z ulice Sekorova
Damián Koutný z ulice Nár. odboje
Tomáš Pelikán z ulice Hodakova
Marek Starý z ulice Školní
David Pichler z ulice Zámecká
Žofie Zahradníková z ulice Družstevní

Frederik Paukert z ulice Ostopovická
Daniel Řezáč z ulice Nár. odboje
Josef Nečesaný z ulice U Lednice
Ondřej Smutný z ulice Hraničky
Emily Elena Slížová z ulice U Lednice
Petra Hradečná z ulice Nár. odboje
Vojtěch Doležal z ulice Školní

Aneta Nečasová z ulice Družstevní
Aneta Bezděková z ulice Nová
Julie Stránská z ulice U Rybníka
Lukáš Pokorný z ulice Lišky
Linda Olejníčková z ulice U Rybníka
David Schrutka z ulice Školní
Ema Tvrdá z ulice Jihlavská

Všem dětem přejeme
hodně zdraví, štěstí
a spokojené dětství.
Matrika OÚ

Foto Libuše Chaloupková
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ZŠ a MŠ Troubsko
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a opět jsme se sešli ve školních lavicích. Letošní léto ve škole bylo poklidné, jelikož po velké
rekonstrukci, která proběhla v létě 2020, je ve škole vše v pořádku a funkční. Takže jsme jen doplňovali, vylepšovali a zdobili. S ohledem
na trvalý nárůst žáků jsme pořídili nové lavice, židle a skříně. Ve třídách, jako každoročně, pedagogové chystali pro děti překvapení v podobě námětové celoroční hry. Takže prvňáčci se setkali s Ferdou Mravencem a včelkami, na druháky čekal Detektiv Vrťapka a kočičky.
Pro žáky třetího ročníku si nová paní učitelka Mgr. Marta Egberts připravila hru o sovách. Ve čtvrté třídě vládne tajemný Harry Potter
a našim nejstarším žákům Avangers.
V letošním roce došlo k několika změnám v řadách pracovníků. V základní škole, kromě nové paní učitelky ve třetí třídě – Mgr. Marty
Egberts – od konce školního roku pokračuje ve druhé třídě pan asistent Petr Jaroušek.
V mateřské škole se s námi po dlouhých 43 letech rozloučila naše svědomitá, pracovitá, zodpovědná a velice lidská a přátelská paní
učitelka Hana Kroupová. Snad není v Troubsku člověka, který by se s ní za svůj život nesetkal, a to jak v roli dítěte, tak v roli rodiče nebo
i prarodiče. Za všechny, kteří měli toto potěšení, že se starala o ně nebo o jejich děti, bych jí chtěla za odvedenou práci moc poděkovat
a popřát spousty a spousty šťastných let, pevné zdraví a hodně radosti z vnoučat. Naše řady tedy ve školce rozšířila paní učitelka Tereza
Rozmarinová a paní učitelka Stanislava Škrdla. Jako asistentka pokračuje od jara paní Silvie Vavrušová.

S nástupem nového školního roku přicházejí k žákům, rodičům i jejich učitelům nová očekávání. Nejvíce rozzářené oči mají prvňáčci,
kteří poprvé zažívají usednutí do školní lavice a budou muset postupně prokázat, do jaké míry se naučili samostatnosti a zodpovědnosti, jak se dovedou soustředit, zvládnout neúspěch, jak umějí vyjít s dětmi i dospělými. Rodiče se během školní docházky svých dětí
dozvídají hodně sami o sobě, o svém vztahu k autoritám, o vlastních ambicích, prioritách, ale i o úzkostech a potřebě být úspěšným.
Také v průběhu školního roku rodiče zjišťují, kolik svobody a zodpovědnosti jsou ochotni v dnešní uspěchané době svému dítěti dát,
vnímají, jak si s tím dítě poradí. Celý proces školního vzdělávání, kde nejdůležitější roli hraje učitel, rodič a žák a pocit, který dítě prožije
během školních let, výrazně ovlivní jeho pozdější sebepojetí a sebepřijetí dospělého v dalším životě. Jedině ze šťastných a spokojených
dětí mohou vyrůst dospělí, kteří mají zdravé sebevědomí, váží si sami sebe a vědí, co od svého života očekávají. Všichni usilujeme o to,
aby naše děti vyrůstaly ve šťastném a láskyplném prostředí domova. Staráme se o to, aby škola byla v jejich životě místem, kam se
budou těšit a kde budou rády, nejen kvůli svým kamarádům, učitelům, ale i všem novým vědomostem a dovednostem, kterým se s tu
nadšením naučí.
I v letošním roce máme pro naše školáky připraveno nejen klasické učení, zkoušení a poměřování znalostí, ale i mnoho podnětných výukových programů. Ty jsme schopni dětem nabízet díky dotačním programům, o které každoročně žádáme a v jejichž získávání máme
vysokou úspěšnost.
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V září se děti mohou těšit na adaptační pobyt v ZOO Hodonín. Určitě naší pozornosti neunikne ani planetárium, Anthropos, Vida nebo
programy v knihovně J. Mahena. Rádi bychom navázali na tradici z minulých let, kdy jsme organizovali akce pro rodiče a děti. Také máme
v plánu zapojit naše děti do meziškolních soutěží, které prakticky vymizely kvůli nákaze Covid–19, jelikož panovala přísná hygienická opatření. Pokud se tedy situace stabilizuje, rádi bychom zapojili žáky do Olympijského víceboje, Bobříka informatiky, soutěže v plavání, recitační
soutěže, Matematického klokana, SPKŠ testování 3. a 5. ročníku, výtvarné soutěže a anglické soutěže. Tak nám držte palce.
Přejeme všem čtenářům krásný slunečný podzim, pevné zdraví a pohodu.
Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

ŠKOLNÍ DRUŽINA
S novým školním rokem zahájila činnost i školní družina jako školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší školy.
Potěšující zprávou je, že jsme kapacitně naplněni. Bohužel v letošním školním roce jsme nemohli poprvé vyhovět všem zájemcům o zájmové vzdělávání (ZV). Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování.
Je přednostně určena nejmladším žákům.
V rámci ZV opět plánujeme různorodé akce nejen pro žáky školy, ale i příznivce z řad rodičovské veřejnosti. V říjnu nás například čekají
podzimní dílny, které se v uplynulých letech nekonaly v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací. Pevně věříme, že nám bude
přáno a uskutečníme i družinové výlety za poznáním. O dalších akcích ŠD budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy
či vývěsky u školy.

Velice nás těší slova uznání a díků rodičů či prarodičů, kteří oceňují naši činnost. Velmi si toho vážíme. Doufáme, že i v nadcházejícím
školním roce budou děti opět na školní družinu budou těšit.
Kolektiv ŠD při ZŠ a MŠ Troubsko, foto archív ZŠ a MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Po letních dovolených a relaxaci se všechny učitelky a provozní pracovnice mateřské školy sešly koncem srpna na přípravném týdnu
před zahájením dalšího školního roku. Všichni zaměstnanci se zapojili do úklidu a výzdoby celé budovy a těšili se na příchod nejen
stávajících, ale i nových dětí. I přes veškerou snahu učitelek se objevila troška slziček, ale brzy se již děti začaly seznamovat s prostředím školy, novými hračkami a s nadšením se také zapojovaly do pěveckých, tanečních, sportovních i tvořivých aktivit. Poznávaly nové
kamarády a učily se pravidla, která jsou potřeba v početném dětském kolektivu dodržovat.
Samozřejmě v našem školním vzdělávacím programu jsou zakotveny dílčí vzdělávací cíle, které se zaměřují na rozvoj celé osobnosti dítěte.
V tomto školním roce jsme školní vzdělávací program doplnily v ročním plánu o výchovu ke zdraví a o vedení k morálním zásadám, na jejichž
základě naučíme děti pravidlům slušného chování v různých životních situacích. Jako pomůcku jsme si zvolily knihu Dědečku, vyprávěj.
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Tento článek vzniká v polovině září a my máme za sebou první akce. Výukový program Dental prevention byl zaměřen na správné čištění
zoubků, divadlo Koráb přeneslo děti do pohádky O Budulínkovi a poté jsme se už všichni mohli těšit na Zahajovací zahradní slavnost,
muzikoterapeutické hrátky, tematické dny a dopolední výlety, které nás během podzimních dnů čekají.
za kolektiv MŠ Mgr. Kateřina Kamenická

ŠKOLNÍ JÍDELNA TROUBSKO
Začal nový školní rok, a tak začínáme i my v kuchyni s elánem a také s očekáváním, jací budou naši noví strávníci. Co v letošním školním
roce bude dětem nejvíc chutnat? A co naopak nebude mít ohlas?
V České republice neexistují předepsané receptury pro školní stravování. Jsou jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna
nemusí používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Tak jako v mnoha jídelnách, tak i my hledáme a vymýšlíme nové receptury, kterými bychom strávníky upoutali.
Musíme se vejít do stanovených finančních limitů, současně musíme splnit spotřební koš a dodržovat pestrost stravy. Splnit současně
všechny požadavky není jednoduché.
Zařazujeme i potraviny, které nejsou u dětí příliš populární, ale z hlediska plnění výživových norem je nutné zařadit je do jídelníčku. Zvyšující se ceny potravin nás v dnešní době dost omezují, a i když naše školní jídelna zatím cenový limit na stravu nezvýšila, obáváme se,
že se zdražování nevyhneme.
Svačinky pro děti MŠ připravujeme s ohledem na jejich věk, a to jak složením, tak velikostí porce. Přednost mají svačinky připravené
z čerstvých surovin.
Svačina by měla ideálně kombinovat všechny tři základní živiny – sacharidy, bílkoviny a kvalitní tuky. Součástí by měly být i zdroje
vitaminů, minerálních látek a vlákniny v podobě ovoce nebo zeleniny.
Zapomínat bychom neměli ani na nápoje k obědu a ke každé svačině. Střídáme čaje ovocné, bylinkové, fresh nápoj, mošt a k dispozici
po celý den je čistá voda. Podáváme také bílou kávu, mléčné nápoje, koktejly. Vyhýbáme se příliš slazeným nápojům.
Za celý tým kuchyně vám a vašim dětem přejeme úspěšný nový školní rok.
Svatava Tomanová – vedoucí kuchyně

Foto archív ZŠ a MŠ Troubsko
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Farnost Troubsko
ZNAMENÍ NADĚJE
Milí farníci a všichni spoluobčané a přátelé farnosti Troubska, začátek letošního podzimu je velmi poznamenán volební atmosférou. Je
to období naděje, že volby přinesou něco nového, čerstvého a především lepšího, protože to je smysl každé naděje. Neseme si v sobě
ještě důležité naděje, které s volbami jaksi nesouvisí. Je v nás touha po ukončení války v naší blízkosti. Snad to není touha jen sobecká,
abychom už my měli pokoj, klid. Musí to být touha po daru pokoje jak pro nás, tak Ukrajince a samozřejmě i pro Rusko samé,
pro celý svět. Bohu díky za veškerou solidaritu a pomoc, do které
se většina naší země a praktický celý svět zapojil. Možná už nevnímáme takovou naléhavost pomoci, ke které bylo velké vzepětí
v počátečním průběhu války. Někdo může mít pocit, že si až moc
ukrajujeme ze svého krajíce pro dobro jiných.
Zarazil mě suverénní názor pronesený v čekárně u lékaře, který
jako by předpokládal, že nám řekne něco nového, s čím určitě
jsme zajedno. „V roce 1968 to byli oni (myšleno Ukrajinci) kdo
nás okupovali, a my jim nyní pomáháme.“ Takovéto překroucené
pravdy kolují a ty svědčí o stylu života hrát si jen na svém písečku. Možná v roce 1968 třeba byli Ukrajinci nasazeni jako první
– vždyť jsou sousedi. Ale oni sem nešli dobrovolně, ale z rozkazu
jako příslušníci sovětské armády. Nepodléhejme takovýmto křiklounům, kteří snadno strhnou jiné k rezignaci na opravdu potřebnou pomoc postiženým. Vytrvejme v pomoci a také v modlitbě za takto zaslepené a i za samotné strůjce válek, aby prozřeli
a měli odvahu zřeknout se násilí a dát šanci míru. Pozvedejme
zrak „vzhůru“ a čerpejme sílu ze znamení spojení s Pramenem
Naděje.
František Koutný, farář
Kříž věže farního kostela, na pozadí měsíc. Foto František Koutný

Foto Karel Gallina
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Spolky, kluby, akce
DĚ TSKÝ DEN
Dětský den se konal v neděli 11. 9. 2022 ve 14 hodin. Od rána jsme sledovali oblohu i předpověď počasí. Doufali jsme, že se nám vyhne
velký déšť a vítr.
Ve dvě hodiny se objevili první návštěvníci. I letos měli veliký výběr. Hned u vchodu si mohli prohlédnout hasičské auto dobrovolných
hasičů ze Střelic a zkusit zamířit vodou na cíl. Při průchodu do areálu byli dětští návštěvníci obdarováni batůžkem s drobnými dárečky,
do kterého si přidávali další sladkosti na stanovištích. Na malém hřišti vyzkoušeli hod na cíl, skládání kostek, hádanky, u stánku Besipu
testovali znalosti z dopravy a bezpečnosti, u stanoviště policie si mohli sednout do automobilu i na policejní motorku. Na velikém hřišti

Foto Petr Bobčík

Foto Veronika Gregerová
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se vydováděly všechny věkové kategorie.
Malé děti si užily skákací hrad, malování na
obličej, větší šplhaly po horolezecké stěně
a pohybovaly se v zorbingových koulích.
Další děti střílely z luku v rámci biatlonu,
plazily se pod překážkami, zkoušely dovednosti přesnosti a obratnosti na dalších
stanovištích. I letos jsme obdivovali krásné
dravce.
Když se děti vyřádily na stanovištích,
přišly si upéct špekáček. Rodiče si pochutnávali na uzené cigáře. K pití byla
kofola a žlutá limonáda. Pro mlsné jazýčky zde byla kabaretní zmrzlina.
V 17 hodin bylo tradiční dětské představení divadla Sandry Rýdlové.

Foto Veronika Gregerová

Foto Veronika Gregerová

Dětský den se opět vydařil. Děti odcházely spokojené a plné nových zážitků.
I počasí nám přálo, jen jednou zalilo hřiště
kapkami deště.
Za organizátory bychom rádi vyjádřili poděkování panu Ing. Martinu Ioanu Košťálovi
za sponzorský dar – zajištění uzenin na
dětský den. Rovněž patří velké poděkování
vedení firmy JASO, s. r. o., za sponzorský
dar – zajištění veškerých nealkoholických
nápojů pro děti. Velké poděkování patří i členkám Kulturní komise pro školství,
sociální oblast, kulturu a sport, které se
velkou měrou podílely na přípravě a organizaci dětského dne. Dále pak nesmíme
zapomenout na poděkování dobrovolníkům všeho druhu, kteří neváhali obětovat
svůj volný čas ve prospěch zajištění bezpečnosti dětí při sportovních aktivitách
a přispěli tak ke zdárnému průběhu odpoledne. Všem patří velký dík.
Veronika Gregerová

STARÉ HO DY
Tak letošní Staré hody s průvodem Troubskem vyšly na sobotu 13. 8. Ještě před nimi však byla vztyčena mája z lesíka u Popůvek. Strom
odvezl s koňmi Karel Prokop. Nahoře byla raz dva, jen při větru se velmi ohýbala, byla totiž obzvláště tenká. Než možná to bylo tím, že
vtipálci stárci pověsili na špičku speciálně k tomuto účelu ušité červené trenýrky. Oproti loňsku jsme malinko prořídli, bylo nás jen osm
párů, ale také byl jeden pár nový. Vzhledem k tomu, že v letošním roce bylo pár svateb, máme naději, že další noví přibudou. Hodový
sváteční den probíhal tradičně, průvodem obcházejícím stárky, kloboukovou v Trpíně, požehnáním v kapli a večerní hodovou zábavou.
Naštěstí nebylo vedro, všichni přežili ve zdraví.
Letošní Staré hody mne donutily z zamyšlení, jestli je opravdu to, co se při nich odehrává, svátkem celé obce. Na naší straně je tradice,
ochota obětovat svůj čas a energii, podpora od obce jako instituce. Ale kam se všichni poděli? Důvodů jistě může být více, třeba čas,
v kterém se tento svátek žije. V půli srpna je zhruba třetina obyvatel Troubska na dovolené, proto v průvodu chybí. Nejdou s námi děti,
které doprovází Svatodušní slavnosti, takže chybí rodiče a prarodiče. To je ale asi tak veškerý výčet, který mne napadá, když odhlédnu
od toho, že můžeme něco dělat blbě, třeba že průvod nejde na Veselku, neprochází „novou zástavbou“ za kostelem, nebo že je možné,
že nejsme dostatečně vstřícní a málo pobízíme či nabízíme. Nejraději bych vyhlásil anketu „Proč nás hody neoslovují“. Ale budou se
konat zas, to vám můžeme slíbit. Ať tedy žijí Staré hody 2023 a určitě přijďte !
Přemysl Blažík
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Z AHRÁDKÁŘ I
ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ DO SRDCE VYSOČINY
Na začátek června jsme si naplánovali zájezd po krásách Vysočiny, a tak jsme v sobotu 11. 6. začali náš plán plnit. Prvním cílem bylo
město Pelhřimov a jeho světoznámé muzeum kuriozit a rekordů – jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. V pěti zrekonstruovaných patrech historické věže se podařilo shromáždit stovky exponátů, jinde na světě nevídaných. V rozlehlé zahradě, která je součástí
muzea, je například obrovský ježek v kleci, největší čajová konvice, slon upletený z proutí v životní velikosti a mnoho dalších výtvorů
zlatých českých ručiček. V sekci sportovních rekordů je také zaznamenán náš rodák z Veselky, Pepa Křivánek – borec ve šplhu na osmimetrovém laně bez přírazu, ze sedu. V sekci kuriozit jsou k vidění, mimo jiné, také boty pana Musila ze Žebětína, ve své době nejvyššího
muže u nás (výška 214 cm). Boty si nechával šít ve Zlíně u Bati.

Foto Petr Váňa
Další zajímavost nás čekala ve sklepení jednoho domu na náměstí. Nachází se zde Muzeum místních strašidel, která můžete potkat
na Vysočině. Děti se ale moc nebály. Po chutném obědě jsme odjeli do Kamenice nad Lipou na zámek. Je zde několik expozicí – jedna
z největších sbírek parních funkčních strojků, velká sbírka modelů autíček, takzvaných angličáků, od různých sběratelů. Samostatná
výstava byla v dalším patře – vývoj nábytku od 19. do 20. století, včetně výrobků světoznámé značky TON. Zámkem nás provázel pan
kastelán, který dokonale znal místní poměry a poutavě nás zasvětil do historie zámku. Došlo i na písničku, sám nám zazpíval v doprovodu kytary.
Na závěr jsme si šli prohlédnout symbol města, obrovskou lípu starou snad 700 let, pořád vitální, podle které je město pojmenováno.
Pavel Doležal, jednatel ČZS Troubsko
Více fotografií najdete na našich stránkách www.zahradkari.cz/zo/troubsko/
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FOT BAL
ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2022 (MALÁ KOPANÁ) 3. liga
1. KOLO

ÚT

6. 9.

19.15

FC Fenic Brno – SK Veselka

Řečkovice

2. KOLO

NE

11. 9.

13.00

SK Veselka – FC Poutník 1552

Veselka

3. KOLO

PO

19. 9.

20.45

Chievo Taverna – SK Veselka

Bohunice

4. KOLO

NE

25. 9.

17.00

SK Veselka – Vamos Amigos

Veselka

5. KOLO

ÚT

4. 10.

17.30

Rebešovice – SK Veselka

Rebešovice

6. KOLO

NE

9. 10.

15.00

SK Veselka – Royal Flush

Veselka

7. KOLO

ÚT

18. 10.

18.00

KMK Dynamo Brno – SK Veselka

Za Lužánkami

8. KOLO

ÚT

25. 10.

18.00

SeaComp – SK Veselka

Za Lužánkami

9. KOLO

NE

30. 10.

15.00

SK Veselka – Unistars Brno

Veselka

10. KOLO

PO

7. 11

19.30

Beers United – SK Veselka

Bohunice

11. KOLO

PÁ

11. 11

19.30

Corinto – SK Veselka

Bohunice

VŠECHNY VÝSLEDKY NA STRÁNKÁCH www.malakopanabrno.cz

Knihovna
PREMIÉRA V PROJEKTU JIŽNÍ MORAVA ČTE
Letošní podzim představuje pro naši knihovnu jednu velkou premiéru. Zapojili jsme se do projektu na podporu čtenářství v Jihomoravském kraji, který se jmenuje Jižní Morava čte. Jeho logo jste určitě nemohli na obecních vývěskách přehlédnout – letící Antoníček,
jehož křídla tvoří stránky knihy. Tento projekt je organizovaný již sedmým rokem Moravskou zemskou knihovnou s finanční podporou
Jihomoravského kraje a účastní se ho kolem padesátky moravských knihoven. A letos i ta naše troubská.
Aktuální ročník si vybral za hlavní téma vodu. Tak bylo na nás vymyslet pro vás, děti, program,
který vás zaujme, pobaví a pozve vás do knihovny. A začali jsme již z minulého roku osvědčenou
šifrovací hrou. Zkusili jste si v srpnu rozluštit morseovku, mřížku nebo posunutou abecedu? Nebo,
vy nejmenší, hledat stíny zvířátek, projít šnečí ulitou či hledat motýlkům křídla? My víme, že zkusili,
a proto jste byli po zásluze odměněni. V pátek 16. 9. si všechny zúčastněné děti vyzvedly něco
sladkého na zub, něco na čtení a luštění nebo tematickou záložku do knihy. Předávání odměn se
moc ráda zúčastnila i paní starostka. Malých luštitelů se zapojilo celkem 18. Do šifer pro velké se
pustilo 11 dětí. A my vám za vaši účast i zpětnou vazbu moc děkujeme.
V rámci zmiňovaného projektu jsme pro vás, děti, připravili v září i čtenářskou dílnu. Dali jsme jí název Co vypráví kapka vody. Nechali
jsme se inspirovat novou knihou pro děti od Aleny Mornštajnové Kapka Ája, ze které jsme si četli. Nechybělo tvoření a také povídání
o tom, jak je pro nás voda důležitá. Fotečky z akce máme, ale otiskneme je v dalším čísle, jelikož zmiňované události proběhly až po
uzávěrce tohoto čísla.
Je nám ještě milou povinností vás, děti, vyzvat k účasti v literárně-výtvarné soutěži, která je vrcholem celého projektu. Soutěž je určena
pro děti od 4 do 15 let, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. Můžete buď psát, nebo povolit uzdu své výtvarné fantazii. Soutěží se
celkem v sedmi kategoriích odstupňovaných podle věku a typu vašich výtvorů. Podívejte se na ně s mamkou nebo taťkou na internetové či facebookové stránce knihovny. A to hlavní – soutěžní téma zní: Co vypráví voda. Tak se vydejte do světa fantazijního či snového,
blízkého či vzdáleného, do světa vodních říší… zkrátka tam, kam vás to táhne. Slavnostní vyhlášení vítězů v každé kategorii proběhne
v pátek 11. listopadu v 16 hodin v knihovně. Nejlepší práce postoupí soutěžit do krajského kola! Tak umělecké tvorbě zdar.
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CO SI PŘIJÍT VYPŮJČIT DO KNIHOVNY?
V srpnu a v září jsme vybírali do knihovny novinky především pro vás, děti. Přijďte si vypůjčit knihy, které se tematicky věnují vodě nebo
životě v ním či kolem ní. Doporučuji například encyklopedii Vše o pirátech, Pohádky Matky přírody, naučnou knihu o zkoumání mořských
hlubin Do hlubin nebo o vodních živočiších Do jaké vody patřím.
Rozšířili jsme také náš fond deskových her. Přijďte si vypůjčit Brainbox Harry Potter nebo Česká republika. Také máme nově karty ze série
Expedice příroda – 50 druhů mořských živočichů, zvířat ze zoo nebo zvířat a rostlin u našich rybníků. Dokoupili jsme i Ubongo 3D. A také
vzdělávací hry ze sady Kvído na procvičení i/y, počítání nebo písmenek. A na doporučení vašich rodičů jsme pořídili další tři knížky
z edice Kouzelné čtení – Hravá přírodověda, Atlas světa a Už vím jak.
Dospělé čtenáře potěšíme pokračováním oblíbených sérií a autorů. Přijďte si pro Neklidnou krev od Roberta Galbraitha (to je pseudonym
J. K. Rowlingové). Detektiv Cormoran Strike se v ní spolu Robin Ellacotovou snaží objasnit čtyřicet let staré zmizení mladé lékařky. Neustálé napětí umí vytvořit i Shari Lapena. Dokazuje to také zatím ve svém posledním psychothrilleru Nepříliš šťastná rodina. A mistrné
pokračování detektivních sérií potvrzuje i Lisa Reganová v Nečekaném přiznání nebo Helen Fieldsová v Dokonalé tmě. Pořídili jsme
i Vondruškovu historickou detektivku Spiknutí oběšenců. S Tomášem Etzlerem můžete zavzpomínat na jeho pracovní kariéru v díle
Novinářem v Číně. Dospívající čtenáře potěšíme určitě zkompletováním série Smrtka od Neala Shustermana nebo oceňovaným titulem
o lásce a životě Dívka s pomeranči od Josteina Gaardera.
Lenka Krásná

Předávání odměn ze šifrovačky, foto Lenka Krásná,
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ZTRACENÉ FOTKY Z MINULÉHO ČÍSLA
Ještě přikládáme fotky z jarního úklidu obce (akce Ukliďme Troubsko) a z květnového setkání dětí v knihovně (akce Za zvířátky
do pohádky)
Redakce Troubského hlasatele

Knihovna, foto Lenka Krásná

Uklidíme Česko, foto Lenka Krásná
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Stalo se
MIROSLAV DONUTIL V TROUBSKU ANEB ZAPOMENUTÝ KRÁLÍK
Obec Troubsko pozvala opět po letech do sálu Katolického domu pana Miroslava Donutila. Tento vynikající vypravěč a herec vystoupil
u nás již v roce 1995 s pořadem Pořád se něco děje, furt ve střehu. Vzpomínky na Divadlo na provázku a Frantu Kocourka.
Druhou návštěvou nás poctil v roce 2005, vystoupení Cestou necestou pojednávalo o hereckých plánech a cestách za posluchači.
V neděli 19. června 2022 přijel Na kus řeči. Hodinu před plánovaným začátkem představení přijel s kolegou, který řídil auto a postaral se
mu o zázemí. Pořad zvučil pan Bob Šmíd, chvíli trvalo, než si seřídili mikrofony. Po krátké zkoušce se začal plnit sál prvními nedočkavci.
Pan Donutil začal úsměvnými historkami o jeho působení v Národním divadle, na Nové scéně, kde mimo jiné odehrál v roli Truffaldina
600 repríz ve hře Sluha dvou pánů. Za dobu svého působení ve „zlaté kapličce“ se setkal s mnoha hereckými bardy, panem Josefem Kemrem, panem profesorem Nedbalem, panem Jiřím Kodetem, panem Radovanem Lukavským a mnoha dalšími. Hezké to bylo povídání,
v přestávce podepisoval fotky a CD nosiče, které jste si mohli zakoupit. Dlouho se tleskalo a diváci odcházeli ze sálu spokojeni. Celkem
jich přišlo okolo 240.
A proč ten zapomenutý králík? Po příjezdu do Troubska si pan
herec nesl kabelu s chlazeným králíkem, pozornost od kamaráda
z Brna. Poprosil nás, pořadatele, zda by si ho mohl (toho králíka),
uložit do ledničky v pohostinství. Ochotně jsme mu vyhověli.
Po představení se rád fotil s posluchači, potom při čekání na večeři s personálem „U Johnnyho“, a protože už bylo pozdě a čekala je cesta do Prahy, rychle odjeli a na milého králíka v ledničce
zapomněli. Takže si určitě někdo pochutnal místo pana Donutila.
Doležal Pavel

Foto Petr Váňa
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ZLATÝ HOCH ŠIMON REJTAR
Nemíváme zpravidla tu čest osobně se
setkat s vítězi evropských sportovních
klání. O to více potěší, pokud tu čest můžeme mít u někoho, kdo bydlí v naší obci,
kdo je nám blízký. Není proč vás napínat,
neboť z názvu příspěvku je jasné, že jde
o Šimona Rejtara.
Šimon se ve dnech 27. června až 4. července 2022 účastnil evropských paralympijských her mládeže ve finském
Pajulahti. Českou výpravu tvořilo deset
sportovců, přičemž Šimon reprezentoval
Českou republiku spolu se dvěma kolegy v showdownu. Po úvodních přípravách na místě samém se odehrály zápasy základních skupin, ze kterých Šimon
z celkovým skóre pěti vyhraných zápasů
a dvou proher postoupil ze čtvrtého postupového místa do semifinále. V den,
kdy se dohrávaly individuální skupiny,
se odehrála ještě týmová soutěž. V ní
čeští reprezentanti porazili Finsko a Itálii
a Šimon mohl slavit s kolegy první zlaté
medaile. Poslední soutěžní den se hrálo
semifinále a finále jednotlivců. V semifinále narazil Šimon na samotného vítěze
základní skupiny, se kterým si bezpečně
poradil 3:0 na sety. Mnohem těžší pak
bylo finálové klání s domácím hráčem.
Tentokrát to byl mnohem vyrovnanější
zápas, naštěstí opět s vítězným koncem
3:2 na sety. Šimon si pak mohl zaslouženě pověsit na krk i druhé zlato.
Pokud vás příběh Šimona zaujal a chtěli
byste vědět o showdownu více, najdete základní pravidla na webové stránce
http://showdown.braillnet.cz/
Tak tedy, Šimone, velká gratulace za nás
všechny!
Markéta Bobčíková

Foto Jitka Rejtarová
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Informace z obecního úřadu
SC H VÁLENÝ ÚZEMNÍ P L ÁN OBC E
Ve spolupráci s projekční kanceláří Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., pod vedením Ing. arch. Vandy Ciznerové a odbornou firmou
DHW, s. r. o., která měla na starost zpracování tzv. Vyhodnocení vlivů Územního plánu Troubsko na udržitelný rozvoj území (zkráceně
nazýváno též jako SEA), jsme úspěšně dotáhli územní plán do závěrečné fáze schvalovacího procesu. Za odborného dohledu Ing. arch.
Radka Bočka, létajícího pořizovatele, jsme v závěru získali i kladné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí, který hlídá zábor zemědělského půdního fondu. Dne 21. července 2022 tedy přistoupilo zastupitelstvo obce ke
schvalování územního plánu a územní plán bezproblémově schválilo. Po zveřejnění územního plánu v podobě opatření obecné povahy
na úřední desce obce nabyl územní plán účinnosti dne 24. srpna 2022 a od tohoto dne se jím tedy v oblasti územního plánování závazně
řídíme. Věřím, že je to dobrá zpráva pro všechny obyvatele a podnikatele v obci.
Milan Švejda, radní a zastupitel pro územní plán

PL ÁNU J EM E
27.10. 2022 Lampionový průvod

21.1. 2023 Sportovní ples SK Veselka

28.10. 2022 Hudební vystoupení chrámového sboru

28.1. 2023 Folklorní ples

30.10. 2022 Ukončení fotosoutěže

11.2. 2023 Společenský ples obce Troubsko

20.11. 2022 Vánoční jarmark
s rozsvěcením vánočního stromu

18.2. 2023 Masopustní průvod obcí

26.11. 2022 Vánoční tvoření – fara
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21.2. 2023 Ostatková zábava

Z historie
MALÁ VZPOMÍNKA NA KONCERT HANKY ZAGOROVÉ A PETRA REZKA

Foto Pavel Veleba

Psal se rok 2001, kdy obec Troubsko objednala další výbornou akci – koncert
dvou populárních hvězd Hanky Zagorové a Petra Rezka s kapelou Miloše Nopa.
Zájem o lístky byl obrovský, ještě před zahájením předprodeje si 30 vstupenek
objednali přátelé Hanky z jejího brněnského fanklubu. V sále bylo nachystáno asi
250 židlí a vše se vyprodalo.
Bylo hezké červnové odpoledne 12. 6. a vrcholily přípravy na večerní koncert. První přijela kapela a začala rozmísťovat aparaturu a světla. Někteří nedočkaví diváci
už posedávali před Katolickým domem. Hodinu před začátkem koncertu přijel
Petr Rezek a Hanička. Vystoupili z auta a Hanka hned nadšeně prohlásila, že je
to tady jako u nich v Petříkovicích, i ten kaštan co tenkrát před Kaťákem stál. Začala krátká zkouška, a to už se začaly scházet davy lidí. Úderem 19. hodiny celý
maraton začal. Petr Rezek to v první polovině koncertu rozpálil svými největšími
hity, zpíval jako o život, je to vlastně bývalý rocker. Po přestávce přišla Hanka
a zpívala svoje nejlepší písničky. Stála pod jevištěm a lidé si zpívali s ní. Byl to
úžasný zážitek. Byla milá, s posluchači si povídala, podávali si s ní ruce. Došlo
také na dua s Petrem. Celý dvouhodinový program skončil mohutným potleskem
ve stoje a třemi přídavky. Byl to nádherný koncert, Hanička zářila jako sluníčko a
diváci byli nadmíru spokojeni.
Toto je milá vzpomínka na vynikající zpěvačku, která nás letos v srpnu navždy
opustila. Tak tedy, sbohem Haničko – písničko.
Pavel Doležal

ST Í N ÁNÍ BERAN A
Svatodušní slavnosti jsou již dávno za námi, a dokonce už proběhly i Staré hody. Rád bych se ale ještě v návaznosti na můj příspěvek
v předchozím čísle podíval na další zajímavý zvyk, který v rámci Svatodušních slavností stárci předvádějí, a to stínání berana.
Oproti minule vzpomenuté jízdě králů jde o zvyk, který se v různé podobě zachoval dodnes ve více koutech naší republiky, ale jeho
přesný význam nelze opět s úplnou přesností
definovat. Jde o jistou formu obřadní oběti zvířete, která mohla být za odpuštění hříchů či za
úrodu. V pozdější době pak zůstávají určité prvky původního obřadu, ale jejich význam se vytrácí a pravým smyslem je prosté zabití zvířete pro
slavnostní hostinu.
Forma této zvířecí oběti byla a je v mnoha dědinách různá, ale vždy souvisí s nějakou slavností
– s posvícením, hody, masopustem. V Načešicích
nebo Příchvoji například dosud stínají (atrapu)
kohouta. Ve Vlachově Březí zase shazují (atrapu) kozla z věže, což se kdysi dávno praktikovalo
například i v Praze, kde shazovali kozla ze svatojakubské věže na Starém Městě. Na Kyjovsku
zase probíhá mlácení kačera, nebo je živé zvíře
(kačer, beran) ústřední postavou hodového průvodu. V souvislosti s naším regionem – Brněnskem a Horáckem s Hanou je ovšem nejčastěji
Foto zdroj: Martin Křivánek
zmiňováno stínání berana.
Dříve se samozřejmě beran před přihlížejícími skutečně porážel a v Troubsku máme dokonce zapsáno, že šlo někdy i o berany dva.
V průběhu 19. století však vlivem stížností učitelů, farářů a obecně vzdělaného obyvatelstva dochází k zákazu těchto krutých porážek.
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Bohatý ceremoniál kolem zvířete pod hodovou májí se však tradičně udržoval stále, jen se přizpůsobil danému zákazu a byl upraven
tak, že živé zvíře je nějakou formou omilostněno. U nás v Troubsku se tak například děje formou shození věnečku z beranovy hlavy šavlí.
Někde zase přijede na koni posel ze zámku s milostí. V současné době už většina obcí včetně Troubska kvůli stížnostem ochránců
zvířat ustupuje i od představení s živým zvířetem.
A jak zvyk probíhal a probíhá
v Troubsku?
V prvé řadě bych chtěl říct, že u nás
je tento zvyk zachovaný opravdu
v unikátní podobě, kdy obsahuje spoustu obřadních úkonů, ale
především tanců a původních písní, které v jiných obcích nenajdete.
Většinou totiž pouze dojde k přečtení obvinění, zvířeti je pohrozeno
smrtí a následně přijíždí nebo přibíhá posel s milostí. Další variantou
je, jak jsem psal dříve, že zvířata
jsou pouze účastna průvodu a zábavy. Opět tedy jako v případě jízdy králů je dobré si uvědomit, čeho
můžeme být v Troubsku každým
rokem svědky.
Zajímavostí také je, že i když můžeme stínání berana momentálně viFoto Martin Křivánek
dět v rámci Svatodušních slavností,
dříve se provádělo na původní troubské hody, a to v srpnu kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcen kostel. Když se pak
ze svátku Seslání Ducha svatého staly vlivem doby a místních zvyků troubské (mladé) hody, ukázka tohoto zvyku se přenesla na tuto
akci a původní srpnové hody vlastně zanikly. Jak ale vidíme dnes, byly (už bez stínání berana) obnoveny v roce 2009 formou starých
hodů. Jaký je ale ten správný, prapůvodní termín, kdy by se měl stínat beran, to už vám nikdo neřekne. Je hlavně důležité, že se tato
zajímavá tradice vůbec udržuje.
Dovolím si dále citovat etnoložku paní Jelínkovou z brožury k videozáznamům tanců z Brněnska:
„Hodová chasa v Troubsku, tak jako všude jinde na Brněnsku, byla řízena stárky. Úkolem stárků bylo udržovat řádný chod hodů podle
starých místních tradic, věnovat všem hostům patřičnou úctu a udržovat pořádek. Stárci však měli také povinnosti hostitelského rázu.
Tak například se museli postarat o pohoštění hudebníků, kteří se často scházeli z několika obcí k hodovému veselí, které trvalo tři dny.
Podobně měli na starosti pohoštění domácí chasy a také i zástupců chasy ze sousedních vesnic, kteří navštívili hody. Z toho důvodu se
dříve druhý hodový den připravoval k večeři pro všechnu hodovou chasu beran (skopový guláš, pečínka atp.).“
Můžeme tak říci, že obřad stínání berana už kdysi dávno ztratil svůj obětní význam, který byl přetvořen do čistě praktické roviny. Teď
už se spoustu let beran skutečně nestíná, ale není to zase ještě tak dávno (kolem r. 2000), kdy se pár let beran omilostněný v rámci
Svatodušních slavností následně zabil a byl připraven stárky na hostinu, která proběhla po hodech.
V současnosti už se vytratil i onen praktický význam a ze stínání už je pouhé nacvičené představení. To navíc ztratilo alespoň část
svého kouzla po roce 2015, kdy bylo živé zvíře po silných protestech ochránců zvířat nahrazeno plyšovou atrapou.
Stínání berana jako tanec, či spíše představení, má v Troubsku určitou formu, která byla už na konci 19. století popsána a víceméně
se podle tohoto popisu předvádí dodnes. Samotný obřad má několik prvků – určité písně, tance s šavlemi, zdobení berana dívkami,
odprošování – které jsou pevně dané, a mezi tyto prvky jsou vloženy tance, kdy ne úplně všechny jsou původně z našeho regionu. Při
vystoupeních simulujících starší období (jako například ve Strážnici v roce 2018) tak Podskalák tyto tance vynechává. K jejich zařazení
do obřadu došlo totiž během příprav na Národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze v roce 1895, aby byl program atraktivnější,
a jde většinou o tance z Velkomeziříčska. Jelikož bylo pro tuto výstavu v Praze vše důkladně popsáno, další generace z tohoto zápisu
vycházely a obřad se v této formě učí v podstatě dodnes. Jestli je to špatně, se ale samozřejmě říci nedá – i folklor se přece vyvíjí.
Když už jsme u změn v tomto obřadu a jelikož jsem dříve zmínil, že někde je beran omilostněn poslem na koni, tak i to se v roce 1994
stalo v Troubsku, kdy stárci nacvičili stínání berana tak, že se ho zúčastnilo i vedení obce v krojích na čestných místech u parketu a
skutečně na koni dorazil posel, který oznámil, že veze beranovu milost. Upřímně takovéto invence oceňuji a vůbec bych neměl problém
s tím, kdyby stárci někdy tuto formu opět vzkřísili a stínání berana takto v rámci hodů pěkně zdůraznili. I třeba na úkor toho, že se nebude tančit některá z besed, které můžeme vidět při každé druhé folklorní slavnosti kdekoliv po republice.
Na jednu ze starších variant představení se můžete podívat například zde: youtu.be/1RUzVoYzPu4
Za Podskalák Martin Křivánek
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Fejeton
O NÁVYKU
Člověk se s věkem stává konzervativním. Změny jsou mu spíše na obtíž, byť ve výsledku jsou to změny k lepšímu. Nejvíce je změna cítit
v domácnosti, kde všechny věci mají svoje místo, abychom ve zmatku nepobíhali při hledání, dejme tomu, šufánku, když zrovna stydne
polévka.
Máme doma místo kuchyňského pracovního stolu starý (a renovovaný) pult s dvěma vysouvacími mycími dřezy. Přirozeně se v nich
dnes už neumývá, jsou ale vhodným místem pro všelijaké kuchyňské potřeby: utěrky, houbičky na nádobí, zásobní lahev saponátu.
K tomu všemu jsme si pořídili mlýnek na kávu. Ne ten s klikou, ale elektrický, s mlecími kameny, který se vyznačuje značnou výškou.
Kuchyni už máme zaplněnou všelikými potřebami, tak se vhodné místo na nový mlýnek nehledalo jednoduše. Zde konečně došlo
k setkání mlýnku a bývalého mycího pultu. Našlo se pro ten přístrojek místo pod pultem, je tam taková širokánská police. Vzápětí se
ovšem ukázalo, že výška mlýnku, nějaké čtyři dlaně a kousek, při vytažení dřezů, dojde-li houbička či saponát, limituje vytažení pultu.
Zkrátka když vytáhnu pult ven za určitou mez, spodní část dřezu se zarazí o mlýnek, zpravidla pak odrazí víčko nádoby na kávu, která se
zákonitě odkutálí někam, kde se špatně doluje, nebo ještě hůře, srazí celý mlýnek na zem. Protože jsem zapomnětlivý, absolvoval jsem
tuto zkušenost mnohokrát, naštěstí mlýnek přežil. Moje žena Jarmilka po nějakém čase provedla kuchyňskou revizi a našla pro mlýnek
daleko vhodnější místo: přestěhovala jej na pult. Tam se skví pohotově, stále v zástrčce připraven posloužit čerstvě mletou kávou, nemusí se vytahovat zpod dřezů, mlít zrnka dopředu, vždyť po čase mletá káva ztrácí aroma, prostě jen zmáčknete knoflík, napočítáte do
šesti a máte dávku připravenou pro voňavý povzbuzující šálek. A nemusí se uklízet. Tak se to vyřešilo, že. Že? Jenže! Pokaždé když jdu
doplnit saponát, vytahuji dřezovou zásuvku velmi opatrně, abych nesrazil mlýnek. Už alespoň podesáté! Člověk by věřil, že je to nějaký
trest za to, že do mlýnku několikrát drcnul. „Dřez opatrně vysouvati budeš,“ je jedno z kuchyňských přikázání, které se sice řadí až za:
„Když odstavíš hrnec, vypni plyn, ty pitomče,“ ale nedá se obejít. Po půl roce už se vztekám. Poslední naděje je, že moje nejdražší zas
přestěhuje mlýnek pod pult. Ale jak se znám, zapomenu, víčko zase odletí a budu jej lovit kdesi pod skříní.
Návyk má v sobě nebezpečí, že člověk dělá všechno tak nějak automaticky. Kdysi jsem zazvonil u kamaráda, při otevření dveří mne
přivítal s nadšením čerstvého studenta architektury: „Dostal jsem skvělé knihy o moderních stavbách.“ Jenže na stole nebyly. V pokoji a na židlích nebyly. V knihovně, no tam už vůbec ne. „Byly v bílé plastové tašce…“ Prohledali jsme předsíň a pro jistotu vykoukli
na chodbu. Otevřeli jsme všechny skříňky, a dokonce i šuplíček, kam by se knihy o formátu A4 asi těžko vešly. Hledání bylo marné. Po
chvíli skleslého mlčení se rozhodl nabídnout mně občerstvení, otevřel ledničku a hle, knihy byly mezi pórkem. Bílá podvědomě patřila
do lednice. Tak takhle se to má s těmi zvyky, když jeden nezapojí vědomí.
Příčinou návyku ale může být i nějaký traumatický zážitek. Třeba jako s naší první fenkou, která na jedné z procházek, když ještě jako
štěně ani příliš nechápala funkci vodítka, byla vylekána štěkotem za vraty. Zděšeně uskočila z chodníku až na silnici. Ještě po deseti
letech obcházela vrata obloukem, a pokud ve psím nebi existují právě taková vrata, bude ten oblouček dělat věčně. Mám tedy naději, že
pokud přijdu do nebe a v nebi budou staré mycí pulty, budu se tam cítit jako doma.
Vzpomínám, jak a proč mám takový a onaký návyk, je to pěkné vědět, z jakého pádného důvodu člověk něco dělá a co třeba jiným lidem
s jinými zkušenostmi není pochopitelné. Jen si teď nemohu vzpomenout, jaký strašný zážitek jsem měl na zahradě, že se mně tak silně
nechce jít posekat trávu a schovávám se raději pohodlně ve stínu s čerstvou kávou před sebou.
Mějte se rádi, buďte na sebe hodní a buďte zdrávi!

INZERCE
ÚKLID DOMÁCNOSTI
Hledám šikovnou paní z Troubska na pomoc s úklidem doma 1x týdně na 2 hod. Jsem nevidomá a
sama vše nezvládnu. Nabízím 200 Kč/hod. Tel. 733719497
NABÍDKA PRÁCE
ZŠ a MŠ Troubsko přijme dvě pracovnice na úklid školy a školky na HPP. Nástup od ledna 2023. Požadujeme: bezúhonnost, pracovitost, pečlivost a kladný vztah k dětem. Nabízíme: platové ohodnocení
podle tabulek, 5 týdnů dovolené a další benefity. Přihlášky přijímáme do 31. 10. 2022. Životopis zašlete na e-mail : zstroubsko@seznam.cz nebo osobně k rukám ředitelky školy Mgr. Ivaně Kašparové
nebo do kanceláře hospodářky školy p. Tomanové.
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Srdečně zveme na vánoční tvoření dekorací pro dospělé v prostorách fary
v sobotu 26. 11. od 14 do 17 hodin.
Prosíme o nahlášení rezervace od 10.11. do 18.11. kvůli objednávání potřebného materiálu
na mail: podatelna@troubsko.cz
Přijďte si užít předvánoční atmosféru a přineste s sebou ochutnat dobroty pro inspiraci
ostatním.
Mgr. Veronika Gregerová (kulturní, sociální a školní komise OÚ Troubsko)
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