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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

čas  prázdn in  a  dovo lených je  dávno za  námi .  S 

podz imním obdobím p ř i cház í  i  den,  kdy uzav řeme 

rok,  k terý  j sme se  snaž i l i  pracovat  pro  vás ,  naše 

občany a  vo l iče.  Za důvě ru  v  naš i  prác i  vám všem 

pat ř í  ve lké  d íky .  Protože j sme s i  vědomi  našeho 

závazku k  vám a také toho,  že  j sme vás  mnoho 

o  naš ich  akt iv i tách ne informoval i ,  p ř ip rav i l i  j sme 

s i  pro  vás  je j i ch  p řeh led za  up lynu lý  čas .  T i ,  k te ř í 

podvakrát  p ř i š l i  na  ve řejná pro jednávání  Programu 

rozvoje  obce na období  2019–2027,  kterým jsme 

zhodnot i l i  současný s tav a  s tanov i l i  cesty  budoucí , 

j sou s  naš í  prac í  v íce  seznámeni .  Za  je j i ch  akt iv i tu 

a  spo luprác i  p ř i  jeho tvorbě  rovněž  ve lké  d íky . 

Pro  ty  ostatn í  a  ne jen pro  ně  je  v íce  v  tomto č í s le 

Troubského h lasate le .  Závě rem mi  dovo l te ,  abych 

vás  v  tomto podz imním čase pozva la  na lampionový 

průvod,  který  j sme nap lánova l i  na  28 .  ř í jna  2019, 

t j .  na  Den vzn iku samostatného českos lovenského 

státu .  Zván i  j sou ne jen rod iče s  dě tmi ,  a le  vš ichn i , 

k te ř í  se  s  námi  rád i  pro jdou po naš í  večern í  obc i . 

Těš íme se  na setkání  s  vámi .

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

Foto: L. Tkáč
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USNESENÍ V. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBSKO

konaného dne 19. června 2019 v zasedací místnost OÚ
Přítomní zastupitelé: Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, JUDr. Zuzana Hortová, Ing.  
 Martin Křivánek, Vítězslav Volánek, Jiří Koutný, Mgr. Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková,  
 Pavel Chaloupka, Vladimír Ryba

Omluven(a): Vladimíra Litworová, Mgr. Jiří Pospíšil, Jarmila Kadlecová, Přemysl Blažík

Schvaluje:

Usnesení č. V/1a: způsob hlasování zvednutím ruky.
 pro 11; 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. V/1c:  ověřovatele zápisu Jiřího Koutného a Helenu Sedláčkovou 
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/2a:  doplnění programu o body:  
 4a) Kupní smlouva o úplatném převodu nemovitých věcí spolu s dohodou o zřízení služebnosti
 15) VZ č.7/2019 Obnova distribuční sítě NN – ulice Nár. odboje
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/2b:  doplněný a upravený program jednání.
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/4:  dohodu o společném postupu s fi rmou PFM-Troubsko, s. r. o., a pověřuje starostku jejím podpisem.
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/4a:  kupní smlouvu o úplatném převodu nemovitých věcí s fi rmou PFM-Troubsko, s. r. o., spolu s dohodou o zřízení 

služebnosti s fi rmou PFM-Troubsko, s. r. o., a pověřuje starostku jejím podpisem.
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/5: smlouvu o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku, stoky splaškové kanalizace na pozemcích parcelní 

čísla 1520, 1520/1, 1490/266, 1490/268, 1490/270, 1490/271/, 1490/272, 1490/273, 1490/274, 1490/175/, 
1490/277, 20/2, vše v k. ú. Ostopovice, v celkové délce 1147,87 m, v ulicích Lípová, Školní a B. Němcové, z 
čehož 1003,46 m je DN 250 PP a 144,41 m je DN 300 PP, v hodnotě 10 023 278,22 Kč na obec Ostopovice a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/6:  dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Ostopovice 

a pověřuje starostku podpisem dohody.
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/7:  dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu, ve znění Smlouvy o společném postupu z roku 2010 obcí z 

oblasti plánované JZ a JV tangenty města Brna a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2.
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 
Usnesení č. V/10:  poskytnutí dotace rozdílu ve výši 80 988,- Kč pro ZŠ a MŠ Troubsko, příspěvkovou organizaci, okres Brno-

venkov, na mzdy pro učitelku 1. ročníku ZŠ.
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/11: převod svěřeného majetku do užívání Základní školy a Mateřské školy Troubsko, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace, dle přílohy č. 4.
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. V/12: účetní závěrku obce Troubsko za rok 2018, viz příloha – protokol o schvalování účetní závěrky na rok 2018 
obce Troubsko.

 pro 10; proti 0; zdržel se 1; (Jiří Koutný) Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/13: závěrečný účet obce Troubsko 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradou. 
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/14: změny v četnosti svozu odpadů u plastů a papíru pro období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 a pověřuje starostku 

vystavením objednávky.
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. V/15:  VZ č. 7/2019 Obnova VO – ulice Nár. odboje.
 pro 11; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Neschvaluje: 

Usnesení č. V/8: koupi podílu ve výši 13/48 na pozemku parc. č. 1318/4, k. ú. Troubsko.
 pro 0;  proti 11; zdržel se 0; Usnesení nebylo schváleno
Usnesení č. V/9:  přijetí daru – pozemku parc. č.  1442/71, k. ú. Troubsko.                                                                                                      
 pro 0;  proti 11; zdržel se 0; Usnesení nebylo schváleno
Bere na vědomí:
V/16: informativní zprávy

Určuje:
zapisovatelku  paní Andreu Zahradníkovou
ověřovatelé zápisu: Jiří Koutný a Helena Sedláčková
zapisovatelka: paní Andrea Zahradníková

 Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce
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USNESENÍ VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBSKO

konaného dne 25. září 2019 v zasedací místnost OÚ
Přítomní zastupitelé: Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, JUDr. Zuzana Hortová, Ing.  
 Martin Křivánek, Vítězslav Volánek, Jiří Koutný, Mgr. Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková  
 (od 17.50 hod.), Vladimír Ryba, Pavel Chaloupka, Ing. Vladimíra Litworová, Mgr. Jiří Pospíšil,  
 Jarmila Kadlecová, Přemysl Blažík

Omluven(a): Helena Sedláčková (příchod 17.50 hod.)

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
Usnesení č. VI/1c: ověřovatele zápisu JUDr. Milana Švejdu a pana Vítězslava Volánka
 pro 14; 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. VI/4:  I. bere na vědomí
 zadání nového územního plánu Troubsko dle přílohy tohoto materiálu;
 II. schvaluje
 zadání nového územního plánu Troubsko;
 III. ukládá
 starostce obce, prostřednictvím pořizovatele, 
 ad a)  zajistit vypsání poptávkového řízení na nového projektanta územního plánu, kdy budou  

 osloveni nejméně 3 uchazeči s prokazatelnou zkušeností s tvorbou územních plánů,
 ad b)  předložit rozhodnutí o výběru projektanta zastupitelstvu obce a poté zajistit vypracování  

 dokumentace návrhu nového územního plánu vybraným projektantem dle tohoto zadání.
 pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/5:  Revokaci usnesení č. V/5, k bodu programu č. 5, z veřejného zasedání zastupitelstva obce Troubsko ze dne 
 19. 6. 2019. 
 pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/6: Smlouvu o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku, stoky splaškové kanalizace na pozemcích parcelní 

čísla 1520, 1521/1, 1490/266, 1490/268, 1490/270, 1490/271/, 1490/272, 1490/273, 1490/274, 1490/175, 
1490/277, 20/2, vše v k. ú. Ostopovice, v celkové délce 1147,87 m, v ulicích Lípová, Školní a B. Němcové, z 
čehož 1003,46 m je DN 250 PP a 144,41 m je DN 300 PP, hodnotě 12 933 262,22 Kč na obec Ostopovice a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy.

 pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/7: změny v četnosti svozu odpadů u plastů a papíru pro období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 a pověřuje 

starostku vystavením objednávky.
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/8:  poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Rajhrad ve výši 56 200,- Kč.
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/9:  uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko ve výši 56 200,- Kč Diecézní 

charitě Brno – Oblastní charitě Rajhrad a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/10:  poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko ve výši 50 000,- Kč na nákup sekacího 

traktoru dle žádosti.
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 
Usnesení č. VI/11:  uzavření Smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko ve výši 50 000,- Kč a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno 
Usnesení č. VI/12:  poskytnutí úvěru panu M. S. ve výši 50 000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení obce Troubsko.
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/13:  předčasné splacení úvěru u ČMZRB, a. s., pro III. stavbu kanalizace v obci Troubsko – část Veselka, ve výši 628 747,- Kč.
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/14:  smlouvu na pozemek parc. č. 395/1, k. ú. Troubsko, o výměře 278 m2 za cenu 139 002,- Kč celkem a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/15:  Kupní smlouvu na  
 pozemek p. č. 1391/9, k. ú. Troubsko o výměře 95 m2
 pozemek p. č. 1391/10, k. ú. Troubsko o výměře 371 m2
 pozemek p. č. 1391/18, k. ú. Troubsko o výměře 32 m2
 pozemek p. č.1518/24, k. ú. Troubsko o výměře 117 m2
 pozemek p. č. 1345/324, k. ú. Troubsko o výměře 36 m2
 pozemek p. č. 1392/16, k. ú. Troubsko o výměře 58 m2
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Naši jubilanti
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a více. Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a rodinné pohody. K významným životním výročím: 70, 75, 80, 85, 90 a více let popřejí 
osobně zástupci obce s malým dárečkem.

V MĚSÍCI SRPNU, ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU SLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ:

paní Ing. Marie Hofmanová, ul. Hodakova 70 let
paní Mgr. Lydie Pospíšilová, ul. Munkova  70 let
paní Marie Kottasová, ul. Nár. odboje 70 let
paní Alena Huščavová, ul. Družstevní 70 let
paní Drahoslava Vališová, ul. Vyšehrad 70 let
pan Ing. Jiří Brabenec, ul. Zahradní 70 let
pan Aleš Hrušák, ul. Zámecká 71 let
paní Hana Chmelová, ul. Vyšehrad 71 let
pan Květoslav Zaplatil, ul. U rybníka 71 let
paní Lidmila Jakubcová, ul. Nár. odboje 71 let
pan Oldčich Soldán, ul. Nová 71 let  
pan Karel Findeis, ul. Lišky 71 let
pan Petr Blaha, ul. Pod vinohrady 72 let
pan Stanislav Hovězák, ul. Vyšehrad 72 let
paní Alena Novotná, ul. U lednice 72 let
paní Libuše Bartošová, ul. Sadová 72 let
pan Miroslav Burian, ul. Nár. odboje 72 let
paní Anna Svobodová, ul. Pod vinohrady 72 let
paní Olga Hrušáková, ul. U lednice 72 let
paní Věra Vališová, ul. Družstevní 72 let
pan Jiří Konečný, ul. Nár. odboje 72 let
pan Ing. Jaroslav Nosek, CSc., ul. Hodakova 73 let   
paní Anděla Soldánová, ul. Lišky 73 let
pan Jan Endl, ul. Nová 73 let
paní Marie Dvořáková, ul. Nár. odboje 74 let
pan Ludovit Huščava, ul. Družstevní 74 let
paní Ludmila Mífková, ul. Zámecká 74 let
pan Karel Pecina, ul. Pod vinohrady 74 let
paní Anna Vaňková, ul. U lednice 74 let
paní Jiřina Ferencová, ul. U lednice 75 let

pan Ing. František Krejčí, ul. Munkova 75 let
paní Božena Bukvová, ul. Pod vinohrady 75 let
paní Hedvika Vítězová, ul. Nár. odboje 75 let 
paní Anna Vyziblová, ul. Pod vinohrady 75 let
paní Eva Kroupová, ul. Nár. odboje 76 let
paní Anna Zátrapová, ul. Nár. odboje 76 let
pan Václav Srna, ul. Nár. odboje 76 let
paní Marie Kuchaříková, ul. Vyšehrad 76 let
pan Ing. František Putna, ul. Nár. odboje 76 let

 pozemek p. č. 1456/298, k. ú. Troubsko o výměře 171 m2 za celkovou hodnotu 88 000,- Kč a pověřuje 
starostku podpisem kupní smlouvy.

 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/16: rozpočtové opatření č. 6
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/17: Kupní smlouvu nemovitosti – pozemek p. č. 594, o výměře 175 m2, jehož součástí je RD na adrese Zámecká 

79/9, Troubsko za cenu 3 000 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/18: Kupní smlouvu pozemků p. č. 1558 o výměře 3 000 m2, p. č. 1559 o výměře 7270 m2 a p. č. 1560 o výměře 

275 m2, cena za 1 m2 je 400,- Kč, celková výměra je 10 545 m2, tj. celková cena 4 218 000,- Kč.
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. VI/19: Směnnou smlouvu na pozemky p. č. 780/3 o výměře 50 m2 a pozemek p. č. 780/4 o výměře 24 m2, v k. ú. 

Troubsko, ve vlastnictví obce Troubsko, za pozemek p. č. 1345/322 o výměře 44 m2, v k. ú. Troubsko.
 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Neschvaluje: 
Usnesení č. V/8: koupi podílu ve výši 13/48 na pozemku parc. č. 1318/4, k. ú. Troubsko.
 pro 0; proti 11; zdržel se 0; Usnesení nebylo schváleno
Usnesení č. V/9: přijetí daru – pozemku parc. č.  1442/71, k. ú. Troubsko.                                                                                                      
 pro 0; proti 11; zdržel se 0; Usnesení nebylo schváleno
Bere na vědomí:
VI/20: informativní zprávy

Určuje:
zapisovatelku  paní Andreu Zahradníkovou 
ověřovatelé zápisu: JUDr. Milan Švejda a pan Vítězslav Volánek
zapisovatelka: paní Andrea Zahradníková

 Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce
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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 – 
žádné velké úpravy neproběhly. Jednalo 
se spíše o méně náročné rekonstrukce 
nábytku, herních prvků či doplnění 
nového nábytku do některých tříd. S 
ohledem na trvalý nárůst žáků došlo k 
menším změnám v řadách pracovníků. 
V základní škole nastoupila Mgr. Daniela 
Horáková jako třídní učitelka třetího 
ročníku, od druhého pololetí loňského 
roku pokračuje p. učitel Vojtěch Klement 
a Mgr. Veronika Trepešová. Máme rovněž 
nové asistenty paní Mgr. Evu Arnoštovou 
a Bc. Zdeňka Béma. Ve školní výdejně 
nám obědy vydává paní Jaromíra Bellová.
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 máme v jejich 
získávání vysokou úspěšnost. V září se děti mohou těšit na adaptační pobyt a výukový program v Permoniu a již tradiční Zahradní 
slavnost s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ. Od října mimo pořady v Lince a Lipce i tvořivé dílny pro rodiče s dětmi v rámci ŠD.

Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

paní Markéta Zbíralová, ul. Vyšehrad 76 let
paní Marcela Dufková, ul. U rybníka 77 let
paní Zdenka Navrátilová, ul. Veselka 77 let
pan Karel Horáček, ul. Školní 77 let
paní Vlasta Skřípková, ul. Vyšehrad 78 let
paní Mária Vrbová, ul. Zahradní 78 let
paní Zdenka Doležalová, ul. Školní 78 let
pan František Nováček, ul. Pod vinohrady 78 let
paní Eva Bučková, ul. U lednice 78 let
paní Marie Koláčková, ul. U lednice 78 let
pan Stanislav Geršl, ul. Vyšehrad 79 let
pan Arnošt Růžička, ul. Nár. odboje 79 let
paní Miroslava Světlíková, ul. Nár. odboje 79 let
paní Marie Brázdová, ul. Jihlavská 80 let
paní Marie Kasáčková, ul. Nár. odboje 80 let
paní Eva Šustrová, ul. Nová 80 let
paní Lidmila Pacnerová, ul. Zámecká 81 let
paní Jaroslava Doležalová, ul. U rybníka 82 let

pan Miroslav Kasáček, ul. Nár. odboje 82 let
paní Věra Pacnerová, ul. Zahradní 82 let
paní Blažena Vozdecká, ul. Pod vinohrady 82 let
paní Naděžda Vařílková, ul. Školní 83 let
paní Marie Bartoňková, ul. Školní 84 let
paní Libuše Hanušová, ul. Jihlavská 84 let
paní Emilie Chaloupková, ul. U rybníka 85 let
paní Ludmila Weihőferová, ul. Nár. odboje 85 let
pan Ladislav Tkáč, ul. Nár. odboje 86 let
paní Jiřina Kroupová, ul. Pod vinohrady 86 let
pan Bohumil Šmíd, ul. Školní 86 let
pan Antonín Vojta, ul. U dráhy 87 let
paní Bohuslava Antošová, ul. Nová 88 let
paní Marie Hladká, ul. Munkova 90 let
paní Vlasta Koukalová, ul. Pod vinohrady 91 let
pan Jiří Vašulín, ul. Nár. odboje 92 let
paní Marie Melounová, ul. Nár. odboje 95 let
paní Božena Michnová, ul. U rybníka 98 let

                                                L. Chaloupková, matrika

Foto: zdroj ZŠ a MŠ Troubsko
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zahradní slavnost Foto: ZŠ a MŠ Troubsko

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Na nový školní rok jsme se v naší mateřské škole pečlivě připravovali. 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 paních 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, které pro ně byly připraveny.
Seznámily se s novými kamarády a také s pravidly, která jsou potřeba v početném dětském kolektivu dodržovat.
Na vycházkách jsou vedeny k vnímání krás přírody a také se učí orientovat v blízkém okolí mateřské školy.
Nyní si již děti pilně připravují taneční vystoupení na naši tradiční Zahradní slavnost, která proběhne v druhé polovině září na 
školní zahradě.
V následujících týdnech nás čeká spousta dalších zajímavých akcí a aktivit, o které se s vámi rádi podělíme v dalším čísle hlasatele.

Za kolektiv MŠ Troubsko Hana Kroupová
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Farnost TroubskoFarnost TroubskoFarnost Troubsko
SYMBOL NOVÝCH ČASŮ

Před 30 lety se na podzim dávaly do pohybu mnohé události. Byli jsem svědky hromadného útěku lidí z tehdy Východního 
Německa přes velvyslanectví tehdy Západního Německa v Praze a Maďarsko ven mimo tzv. socialistický tábor. Bylo to 
předznamenání proměn v životě Evropy.
V naší zemi, v poměrném klidu, katolická církev pod vedením pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška prožívala 
Desetiletí duchovní obnovy s pohledem na české národní světce. V roce 1989 se připravovala na událost, která na sebe nechala 
čekat téměř 800 let – povýšení k veřejné úctě – svatořečení Přemyslovny Anežky České. Do té doby byla uctívána jako 
blahoslavená. Dcera Přemysla Otakara I. a Konstancie, narozena roku 1211, dcera královská, pro kterou byla určena budoucnost 
princezny a budoucí manželky nějakého panovníka. Několikrát využila svého postavení princezny k dojednání míru, záchraně 
nevinně odsouzených a pomoci chudým. Vzdělaná a formovaná evangeliem Ježíše Krista si Ježíše volí jako svého „ženicha“. 
Oslovena životem Františka z Assisi vstupuje do společenství Kláry z Assisi a zakládá v Praze klášter a špitál, které se stávají 
místem duchovní a hmotné pomoci mnoha chudým. Její duchovní vliv nezůstal uzavřen ve zdech kláštera, ale několikrát měla 
podíl na dojednání míru a záchrany před nepřátelskými silami. Byla vnímána jako pravá královna českého národa.

Umírá vyčerpaná službou chudým 2. března 1282. Její tělo pohřbené 
v klášterním kostele bylo z obav ze záplav kláštera řekou Vltavou 
přeneseno na místo, které bylo později zapomenuto. Dodnes neznáme 
místo, kde byla pohřbena. To byl také důvod, proč nebylo možno 
dokončit proces svatořečení. Zachovaly se mnohé relikvie, ale hrob není 
znám. Naše země procházely mnohými těžkými dobami. S nadějí se lidé 
obraceli k Bohu o přímluvu Anežky. Naděje byla nesena v duchu výroku 
roudnického kanovníka Papouška: „V Čechách nastane mír a dobré 
časy, až bude nalezen hrob Anežky.“
Ten čas nazrál, když byla papežem Janem Pavlem II. prominuta podmínka 
ke svatořečení – nalezení hrobu. Ke svatořečení bylo stanoveno datum 
12. listopadu 1989. Jako přímý účastník spolu s asi dalšími deseti tisíci 
Čechů a Slováků jsem v Římě zakoušel úžasnou atmosféru uvolněnosti 
a svobody, která s námi putovala domů do vlasti. Následné dny, které 
znamenaly pád totalitního režimu, byly všemi chápány jako naplnění 
onoho „proroctví“ roudnického kanovníka.
Po listopadových dnech před třiceti lety byli lidé plní radosti. Svoboda! 
Konečně svoboda! Byli svobodou jako zmámení. Po nedlouhém čase 
se začalo ukazovat, že žít ve svobodě moc neumíme. Ne všichni začali 
pracovat na tom, aby nastaly dobré časy založené na poctivém zájmu o 
prospěch celé země. Do čela a k moci se dostávali spíše ti, kdo šli tvrdě 
jen za prospěchem svým. Tak se stalo, že zlé doby komunismu skončily 
a daří se i mnoho krásného, ale jako plevel se rozmohlo všelijaké nové 
zlo. Pro příliš mnoho lidí Anežčin odkaz nic neznamená a její vzor jim 
nic neříká. Nic jim neříká, že královská dcera šla sloužit druhým, že se 
uměla ozvat proti nespravedlivému soudu, že docílila smír v rodině i 
rozdělené zemi, že byla moudrá. Neopustí nás, i když ji budeme ke své 
velké škodě opouštět my.
V neděli 15. září jsme v Troubsku prožili Den farnosti, který byl 
otevřen pro každého a mnozí jste mohli zakusit jeho atmosféru. Bylo 
to poprvé v souvislosti s dokončením úprav prostor fary, které mají 
sloužit k vzájemnému setkávání. Mám naději, že budou využívány a že 
příště bude pozvání k podobným akcím lépe tlumočeno.  Jako symbol 
otevřenosti jsme tam měli sochu Anežky České, zhotovenou dávno před

jejím svatořečením. Je důkazem, že její úcta se nesla celými staletími až do našich dob. Kéž nás svatá Anežka provází nadále 
a učí vytváření společného dobra.
30. výročí svatořečení bude připomenuto Národní poutí do Říma ve dnech 11.–13. 11. 2019 a děkovnou bohoslužbou 16. listopadu 
v Praze. Sledujte tyto události a dle možností zvažte svoji účast.

František Koutný, farář

Anežka – foto F. Koutný
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FARNÍ DEN 

V neděli 15. září proběhl první ročník farního dne ve stylu open air. Akce, která vznikla z nápadu samotných farníků, začala v neděli 
ráno společným slavením mše svaté na farní zahradě pod instalovaným stanem. Po mši zakončené závěrečným požehnáním a 
otevřením nových prostor na faře následoval oběd v prostorách fary a zadní terasy. Farní catering obsloužil 140 hostů a rozlívalo 
se i víno a pro mlsouny byly podávány i dezerty.
Odpoledne bylo protkáno vzájemnými rozhovory, vyprávěním ze života farnosti a svědectvím o nemoci a uzdravení našeho mladého 
spoluobčana, divadelním představením, hrami pro děti, táborákem s opékáním špekáčků. Závěr slunečné podzimní neděle patřil 
letnímu kinu. Byl položen základní kámen, aby vznikla v naší obci nová živá tradice – společné setkávání, a to nejen farníků.

Mše svatá na farní zahradě foto. T. Litwora

Nové prostory na faře foto: V. Litworová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PROSTOR NA FAŘE 
K VZÁJEMNÉMU SETKÁVÁNÍ 

Nové prostory vznikly z nápadu na jednom salátovém večeru před dvěma lety. Následně se inciativy chopili schopní farníci. Když 
pan farář odjel na pracovní cestu do Itálie a předal jim klíče od fary, sám netušil, jak pracanti prostory vyklidili a staré harampádí 
odvezli. A jak sám po návratu řekl: „Dům se nadechl…“
Několik obrazů se podařilo vydražit na farním plese, něco skončilo ve sběrném dvoře. Stavební práce na obnově postupovaly dle 
možností fary, ale začaly. Ale jak už to u podobných rekonstrukcí bývá, vždy se objeví něco nečekaného a neplánovaného. Záhy 
se zjistilo, že stropní trámy jsou v havarijním stavu a bude třeba udělat nový strop. V prostorách se snížila podlaha, odstranil se 
schodek do kuchyňky, vybudovalo se zázemí. Nové prostory jsou nyní zcela bezbariérové, přístupné i z venku lidem na vozíčku.

K úpravám vnitřních prostor 
se následně přidaly úpravy 
zahrady za farou, kde vznikla 
venkovní terasa s pergolou. 
Velké díky patří všem, kteří svým 
dílem přispěli k vybudování 
prostor ať již prací či fi nančním 
darem. Věřím, že prostory budou 
hojně využívány, už nyní zde 
probíhá setkávání maminek s 
dětmi, minikřemílek a přibudou 
určitě další akce, ať již seniorů 
nebo třeba teenagerů. 

V. Litworová
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Stalo se...
SETKÁNÍ 10. 7. 2019 – IZRAEL   

DĚTSKÝ DEN (8. ZÁŘÍ 2019)

Dne 10. 7. 2019 se konalo setkání občanů na radnici v Troubsku. 
Téma setkání bylo cestovatelské povídání o Izraeli. Přednáškou 
nás provázela Mgr. Eva Mičková z Rosic, která zemi navštívila. 
Zhlédli jsme desítky fotografi í, při výkladu jsme sledovali i mapu. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o kultuře, 
přírodě i způsobu života této daleké země. Na konci setkání se 
všichni přítomní mohli písemně vyslovit k programu a frekvenci 
setkávání. Cestovatelské téma zajímalo všechny.

Těšíme se na další setkání s Vámi!
Mgr. Veronika Gregerová

První zářijový víkend byl pošmourný 
a po horkém létě nezvykle chladný. V 
nedě li 8. září rodiče dětí i organizátoři 
dětského dne už od rána vyhlíželi 
sluníčko, netrpě livě sledovali vývoj 
předpovědi počasí a v duchu zaháně li 
déšť. Nakonec se přání, aby odpoledne 
alespoň nepršelo, krásně vyplnilo.
Děti, rodiče i prarodiče si společně 
užili příjemné odpoledne věnované 
dětským hrám, soutěžím a loutkovému 
divadlu. A letos byla účast téměř 
rekordní – přišlo neuvěřitelných 160 
dětí. Celé odpoledne soutěžily a 
bavily se na jednotlivých stanovištích, 
zvídavé děti mohly prozkoumat 
přistavené vozy městské policie a 
záchranné služby nebo obdivovat 
dravé ptáky. Ale největší úspěch 
dle miniprůzkumu redakční rady mě l 
body zorbing! No a samozřejmě také 
úžasná loutková Africká pohádka v 
režii Sandry Riedlové. Na závěr jsme 
si opekli buřtíky a společně posedě li v 
příjemné sousedské atmosféře u ohně.
Jsme rádi, že můžeme pro tyto akce 
využít zázemí nově vybudovaného 
víceúčelového hřiště a opravdu velký 
dík patří všem dobrovolníkům, kteří 
pomáhali dětské odpoledne připravit.

Martina Volná         

Foto: V. Gregerová

Dětský den foto: V. Litworová
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Spolky, kluby, akce...

PODZIMNÍ ZÁJEZD DO SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Český zahrádkářský svaz v Troubsku uskutečnil 21. září jednodenní zájezd do středních Čech.
Navštívili jsme obec Tasice, kde je známá sklárna, a seznámili se s výrobou tamního skla.
Dále jsme si prohlédli „perlu Posázaví“ – zámek Světlá nad Sázavou a její expozici historického evropského skla. 
Expozice obsahuje z velké části produkci českých sklářů, jsou zde ale zastoupeny i práce z evropských skláren. 
Unikátní sbírka skla pochází z období baroka až konce 19. století.
Odpoledne jsme zavítali na selský skanzen Michalův statek v obci Pohleď.

Doležal Pavel, jednatel ČZS Troubsko  

ZPRÁVY Z PODSKALÁKU

OD POSLEDNÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE UŽ NĚJAKÝ ČAS UPLYNUL A PODSKALÁK 
SE BĚHEM LÉTA SAMOZŘEJMĚ ZAPOJIL DO DĚNÍ V TROUBSKU A TAKÉ DO 
PREZENTACE MIMO NAŠI OBEC.

HODY
Jak probíhaly v Troubsku hody, nám popsal ve svém článku hlavní stárek David 
Rejda. Já k tomu jen dodám pár slov, i když se budu trochu opakovat.

Hody, nebo chcete-li Svatodušní slavnosti, oficiálně organizuje Podskalák. Jedná se však o slavnost pořádanou 
především troubskou (a veselskou) mládeží. Hody připravují s radostí, učí se našim tradicím, někdy i vytvářejí 
nové, učí se zodpovědnosti a komunikaci s ostatními v obci a věřte, že není jednoduché vše nacvičit, nakoupit, 
nachystat, domluvit vše potřebné a na nic nezapomenout, aby byli všichni zvědaví (a nároční) Troubšťáci 
uspokojeni průběhem slavnosti. Podskalák pak působí jako oficiální podpora pro hlavního stárka, který se má 
v případě potřeby na koho obrátit.
Ještě dodám, že pokud by si někdo rád pročetl hodové básničky na stárky nebo se chtěl podívat na fotografie, 
vše je dostupné na webových stránkách www.podskalak.cz v příslušných sekcích.

MHF LEOŠE JANÁČKA V HUKVALDECH
Týden po hodech (15. června 2019) vyrazil Podskalák prezentovat se jako národopisný soubor na Mezinárodním 
hudebním festivalu Leoše Janáčka. Za doprovodu cimbálové muziky Hájek z Ostopovic bylo představeno zcela 
nově připravené vystoupení o svatodušních zvycích (honění krále a královničky) a svatbě.
Nutno doplnit, že toto vystoupení mělo pro nás více rozměrů.
V prvé řadě se jedná o poměrně prestižní hudební festival plný koncertů orchestrů a hudebních těles. Trochu nás 
tak překvapilo, co tam vlastně bude dělat národopisný soubor, navíc neprofesionální? Jak je ale známo, Leoš 
Janáček ve své práci vycházel z lidové hudby moravských regionů a Podskalák jako jeden z mála prezentuje 
písně a tance z Brněnska, na jejichž sběrech se Leoš Janáček na konci 19. století podílel a Troubsko dokonce i 
navštívil. Volba pořadatelů představit na festivalu i folklorní soubor tak dává přece jen smysl.
Bylo nutné se také poprat s hodinovou časovou náročností vystoupení, které tak muselo z velké části obsahovat 
pro nás novou choreografii, písně i tance. Zkoušky tak byly velmi náročné, a jelikož součástí byly i malé 
„královničky“, angažovalo se na vystoupení i s kapelou a dalšími pomocníky téměř 50 lidí. Chtěl bych tímto 
všem poděkovat, že takto nezištně, bez nároku na honorář pomohli k vydařenému průběhu našeho výjezdu.
Co je ale snad nejzásadnější – do Hukvald jsme sice jeli pod hlavičkou troubského Podskaláku, ale obohaceni o 
další tanečníky z Lískovce, Střelic a Modřic. Od začátku roku jsme se pravidelně scházeli na zkouškách ve snaze 
nacvičovat tance „našeho“ brněnského regionu a hodláme i nadále pokračovat (více informací v pozvánce v 
tomto čísle zpravodaje).
K hukvaldskému vystoupení už dodám jen to, že se těším, až je (nebo alespoň jeho část) předvedeme 
troubskému publiku.

O
S
P

J
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MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL STRÁŽNICE
Nejen zkouškami a vystoupeními živ je Podskalák, a tak jsme po hodech a Hukvaldech, v poslední červnový 
víkend, vyrazili na MFF Strážnice.
Po loňské náročné Strážnici, kdy jsme byli součástí pořadu o hodech na Brněnsku, jsme si mohli festival opět 
užít z pohledu diváka, bez běhání mezi šatnami a amfiteátry a bez nervů.
Jelo nás několik skupin – vlakem a auty – a všichni jsme se nakonec potkali v kempu v jeho „podskalácké 
sekci“, kterou si od loňského roku značíme banerem, aby později příchozí věděli, kde se v kempu ubytovat.
Strážnický festival, který se koná v okouzlujícím areálu zámeckého parku a přilehlém skanzenu, doporučuji 
všem, kteří se třeba jen trošku zajímají o lidovou hudbu, tanec, řemesla, gastronomii… Třídenní program je 
velmi bohatý a můžete vidět zahraniční soubory, soubory nám velmi známé jako Ondráš a SL’UK nebo méně 
známé lokální soubory. Je možné si zakoupit třeba i levnější vstupenku a strávit večer a noc v zámeckém 
parku, kde hrají na každém rohu různé muziky nebo uskupení hudebníků, kteří se právě ten večer potkali.
Příští Strážnice se koná 26.–28. června 2020. Pokud se rozhodnete vyrazit, garantuji vám velmi obohacující 
zážitek, ale pozor – pokud byste náhodou nechtěli spát s námi v kempu, ubytování v okolí bývá velmi brzy 
zamluvené.

POLOLETNÍ NOC
V půli prázdnin jsme si odskočili od folklóru a už po deváté uspořádali POLOletní noc.
Soudím, alespoň podle účasti, že i akce tohoto charakteru jsou u nás ceněny, aby si i nepolíbení kroji a 
folklorem užili tento druh zábavy. Upřímně jsem byl překvapen, kolik se letos na zábavě objevilo pro mě 
neznámých tváří všeho věku.
Jelikož během zábavy dochází k poněkud hlasitějšímu rušení standardního nočního klidu, který je na tuto akci 
místní vyhláškou posunut až na druhou hodinu, doufám ve shovívavost Troubšťáků bydlících v blízkém okolí a 
jejich toleranci této delší letní noci.
Celou zábavu nám hrála kapela NaKlid s hostem Bobem Šmídem, občerstvení zajistil Podskalák a Sokolovna. 
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se zapojují do chystání této akce, a těším se na příští jubilejní desátou 
POLOletní noc.

STARÉ HODY
V termínu svátku Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcen troubský kostel, se dříve slavily mladé hody. 
Když ale byly vlivem našich svatodušních zvyků a dalších okolností přesunuty na svátek Seslání Ducha svatého, 
zůstal tento svátek tak nějak zapomenut. Před dnes již více než deseti lety se ale odrostlí a zadaní tanečníci 
Podskaláku rozhodli zavést tradici starých hodů a tomuto svátku byla tak v Troubsku navrácena jeho patřičná 
oslava.
Ta letos připadla na 16. a 17. srpna. V pátek stárci dovezli, nazdobili a postavili máji, tentokrát po mnoha letech 
s věncem, jehož symboliku si každý domyslí sám, a mladí stárci se třeba mohou inspirovat.
Hlavní sláva nastala v sobotu průvodem obcí v doprovodu dechové hudby Střeličáci. Těší mě, že už mnozí 
pochopili, že se na ně nikdo nebude škaredě dívat, když takzvaně „vyjí a vypijí“ své sousedy. Hody jsou slávou 
celé obce, tak proč se nezapojit do průvodu, nezatančit si u jednotlivých zastávek, kde se stárky a stárci tak 
trošku předvádí, kdo napekl lepší koláče, nachystal chutnější speciality a má lepší kořalku. Veřte, většinou jsou 
rádi, že nezbude a nemusí se starat, co se zbytky :-).
Večer pak stárci předvedli troubskou a československou besedu a veselou doudlebskou polku. Stalo se také 
tradicí, že na zahájení zábavy proběhlo představení párů krátkými básničkami, které si můžete přečíst na 
podskaláckém webu www.podskalak.cz v patřičné sekci. Najdete tam samozřejmě i spoustu fotografií.

VÝROČÍ?
Podskalák byl založen v srpnu 1980. Bude se dít v příštím roce něco zajímavého? Věřím, že ano.

Za Podskalák – Martin Křivánek

Staré hody foto: M. Křivánek Troubská chasa foto: M. Křivánek
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MYSLIVOST A DĚTI V TROUBSKU

Kroužek foto: I. Šimečková

Pro někoho bude možná znít spojení myslivosti a dětí podivně. Pro náš Myslivecký spolek Výrovka jde však o spojení již 
tradiční. V roce 2002 jsme obnovili myslivecký kroužek jako zájmovou činnost pro děti, které mají chuť svůj čas trávit v 
lese. Hlavním naším cílem není výchova nových myslivců, ale spíš dětem ukazovat okolí našich obcí, učit je poznávat život 
v lese i na poli ve všech ročních obdobích a uvědomovat si, jak důležitý pro člověka je kontakt s přírodou. Také my, dospělí, 
se máme co učit a v čem zdokonalovat. Vymýšlet stále nové aktivity, abychom děti dokázali zaujmout i v době, kdy se 
společnost od přírody spíše odklání a upřednostňuje různé technické vymoženosti a civilizační formy zábavy. Důkazem toho, 
že se nám to snad daří, je narůstající počet dětí v kroužku. V letošním školním roce kroužek pravidelně navštěvovalo 19 dětí 
ve věku 3 až 17 let. Povědomí o našem kroužku je tak velké, že kromě dětí ze Střelic, Troubska a Omic nám přibyl i člen ze 
Žebětína. Skupina je to velmi různorodá, pro kterou připravit náplň není snadné. Zapojili jsme se do programu Malý adept 
myslivosti, který koordinuje Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s časopisem Myslivost. Dostali jsme se tak 
nejen k zajímavým výukovým materiálům, pracovním listům, ale také podnětným nápadům pro činnost s dětmi. Protože vše 
by mělo být na závěr nějak 
vyhodnoceno a odměněno, 
tak každoročně pořádáme 
soutěž O zlatou srnčí 
trofej. Naše místní kolo 
proběhlo 18. května na 
myslivecké chatě V Rožku 
v katastru obce Troubsko. 
Kromě teoretických 
znalostí formou testu děti 
prošly stezku přírodou, 
během které poznávaly 
rostliny i živočichy. V 
rámci soutěže je však 
prověřena i schopnost 
dětí orientovat se ve 
volné přírodě. Střelba ze 
vzduchovky je oblíbeným 
doplněním celého 
zápolení. Každoročně s 
radostí sledujeme hlubší 
znalosti dětí, které jsou 
náležitě ohodnoceny 
spoustou dárků. Jejich 
rozzářené oči jsou zase 
odměnou pro nás.

Troubští stárci foto: M. Křivánek Vystoupení Podskaláku foto: M. Křivánek



PLÁNUJEME - INVESTUJEME - BUDUJEME 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte, abychom vám s blížícím se prvním rokem působení na obecním úřadě shrnuli realizované, 
započaté a plánované aktivity a investice.

AKTIVITY V OBLASTI TVORBY KONCEPCE BUDOUCÍHO ROZVOJE OBCE

Plán rozvoje obce na období let 2019–2027
Program rozvoje obce je, dle zákona o obcích, základním plánovacím dokumentem obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje 
obce Troubsko. Smyslem tvorby tohoto dokumentu je, na základě popsání aktuální situace v obci, vycházející ze současného 
demografi ckého, sociálního, kulturního a ekologického stavu, názorů občanů a diskuse pracovní skupiny, formulovat představy o 
budoucnosti obce, včetně navržení aktivit, které pomohou tyto představy dosáhnout.
Proces tvorby tohoto dokumentu byl realizován v průběhu roku 2019 s výhledem na období let 2019–2027. Hlavními řešiteli za 
obec byla Mgr. Markéta Bobčíková, starostka, Vítězslav Volánek, místostarosta, JUDr. Milan Švejda, Ph.D., člen rady, Ing. Dalibor 
Bartoš, člen rady, Helena Sedláčková, zastupitelka obce, Ing. Martin Křivánek, člen rady, a Ing. Luděk Volný, člen stavební komise. 
Strategický dokument vzniká ve spolupráci s MAS Bobrava, z. s. 
V rámci procesu tvorby tohoto strategického dokumentu bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi místními obyvateli, podnikateli 
a neziskovými organizacemi s cílem zachytit jejich názory a podněty na budoucí rozvoj obce. K dotazníkovému šetření a vznikajícímu 
dokumentu byla dále uskutečněna dvě veřejná projednání. Za veškerou zpětnou vazbu a účast upřímné díky všem.
Finální znění dokumentu, na němž dále pracujeme, bude zveřejněno na webových stránkách obce. Dokument bude schválen na 
posledním zastupitelstvu obce v letošním roce.

Územní plán
Je jasné, že budoucí rozvoj obce musí dostat nová moderní pravidla. Současný územní plán sídelního útvaru Troubsko je z roku 
1998. Se změnou územního plánu z roku 1998 se započalo již v roce 2006. Vzhledem k, mírně napsáno, patové situaci jsme v 
průběhu roku 2019 změnili samotný proces schválení územního plánu, a to tak, že jsme ukončili stávající proces na Městském úřadu 
Šlapanice. Proces pořízení územního plánu se na tomto úřadu v listopadu 2017 totiž prakticky zastavil. Vzhledem k přetíženosti 
Městského úřadu Šlapanice jsme se rozhodli, že pořizovatelem územního plánu obce Troubsko bude samotný Obecní úřad Troubsko 
s tím, že úřad si smluvně zajistí splnění kvalifi kačních požadavků prostřednictvím tzv. létajícího pořizovatele Ing. arch. Radka Bočka. 
Současně jsme se rozhodli, že započneme celý proces znovu, od zadání územního plánu, a to tak, aby bylo možné efektivně upravit 
urbanistickou koncepci a celkovou fi losofi i územního plánu Troubsko pro aktuální potřeby obce, které se pochopitelně po 20 letech 
výrazně změnily. Na posledním jednání zastupitelstva obce v září 2019 jsme tedy schválili návrh zadání nového územního plánu. 
Rada obce nyní vypíše výběrové řízení na projektanta nového územního plánu tak, abychom reálně pokročili v dalším procesu.
O dalším vývoji v oblasti přípravy územního plánu vás budeme samozřejmě průběžně informovat v dalších vydáních Troubského 
hlasatele a prostřednictvím webových stránek obce. I v tomto případě můžete očekávat veřejné projednání dokumentu.

Zásady rozvoje území
Ve spolupráci se specialisty na tvorbu pravidel harmonického rozvoje území připravujeme třetí zásadní strategický dokument obce 
v oblasti tvorby koncepce budoucího rozvoje, kterým jsou Zásady rozvoje obce Troubsko jako soubor pravidel pro zájemce o novou 
výstavbu na území obce. Pokud má dojít k územnímu rozvoji, je zapotřebí, aby se investoři nediskriminačním způsobem podíleli 
na fi nancování nákladů, které jejich činnost v obci vyvolá, a aby spolupracovali na vytváření kvalitních a udržitelných podmínek k 
životu v obci pro stávající i budoucí obyvatele. Součástí Zásad bude analýza sloužící k posouzení potřeby regulace územního rozvoje 
v obci Troubsko prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru na rozvoji a rozšiřování veřejné infrastruktury. Každá 
nová výstavba v obci vyvolá nové požadavky na veškerou veřejnou infrastrukturu od pozemních komunikací, přes kanalizaci až po 
kapacitu vzdělávacích institucí. Povinností každé obce je hájit její zájmy jako samosprávného společenství občanů a hospodařit s 
péčí řádného hospodáře a rozšiřovat svůj majetek. S touto povinností může být v některých případech neslučitelné vynakládání 
prostředků z veřejného rozpočtu na rozšiřování veřejné infrastruktury v situaci, kdy potřebu rozšíření vyvolávají soukromé stavební 
záměry ať už právnických nebo fyzických osob. Cílem analýzy bude posoudit postavení obce Troubsko a možnost regulovat územní 
rozvoj prostřednictvím požadavku na podílení se na fi nancování rozvoje a budování veřejné infrastruktury ze strany soukromých 
subjektů.  Vzhledem k tomu, že se v obci Troubsko aktuálně pořizuje územní plán a současně program rozvoje, zaměřuje se tato 
analýza i na možnosti obce využít prostředky v rámci územního plánování podle stavebního zákona.
Také fi nálnímu znění tohoto dokumentu se budeme blíže věnovat v následujících vydáních Troubského hlasatele.

HLAVNÍ INVESTIČNÍ AKTIVITY

Víceúčelové hřiště za Sokolovnou 
V květnu 2019 bylo dokončeno obecní víceúčelové hřiště za Sokolovnou, na kterém je možno si zahrát malý fotbal, tenis, nohejbal, 
volejbal či basketbal, popř. uspořádat v klubovně malou rodinnou či přátelskou akci. Jste srdečně zváni k hojným návštěvám!
Aktivním jednáním se stavební fi rmou se nám podařilo získat kompenzaci v podobě smluvní pokuty za pozdní dokončení díla ve 
výši téměř 400 tis. Kč. Vydobytá sankce byla použita na vylepšení celého projektu tak, aby nám všem přinášel radost a užitek, 
zejména výstavbu plotu u potoka, osazení bezpečnostních prvků na tribuny, frézování pařezů a terénní úpravy povrchu. Nemalou 
část vlastních fi nančních prostředků pak obec vynaložila i na kompletní vybavení objektů, vybudování plotu mezi fotbalovým 
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hřištěm a víceúčelovým hřištěm, dále pak vyčištění stávající studny a vybudování závlah pro novou výsadbu zeleně. Do budoucna 
bychom pak rádi víceúčelové hřiště ještě lépe propojili s dětským hřištěm.

Rekreační a odpočinková zóna na ul. Lišky pod kostelem
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení pozemků o rozloze 10545 m2 ve vlastnictví Ing. Jana Horského v lokalitě na Liškách pod 
kostelem za účelem vybudování rekreační plochy a místa pro společenská setkávání občanů a trávení volného času, se zaměřením 
na odpočinek, sportovní, tělovýchovné, kulturní, spolkové, sociální, náboženské a tomu obdobné aktivity. Tomuto rozhodnutí 
předcházelo několikero jednání s majitelem, zejména pak o ceně. Obec může stěží konkurovat nabídkám soukromých subjektů. 
V tomto případě se však potkal náš nekomerční záměr využití pozemků s dobrou vůlí majitele. Poté, co jsme dokázali majiteli 
vytvořit solidní právní garance nekomerčního účelu využití, byla jednání uzavřena na velmi dobré kupní ceně ve výši 400 Kč za 1 
m2. Těšíme se tedy na práci při hledání co nejlepšího řešení této lokality!
V oblasti rekreace a odpočinku se nabízí řada dotačních titulů, které bude, jak věříme, možno na vybudování naší zóny použít. 
To bohužel neplatí o jiných investicích, jako např. o komunikacích, mostech či chodnících, kde naopak budeme muset plně zapojit 
rozpočtové zdroje obce.

Knihovna a společenské centrum
Zastupitelstvo obce dále rozhodlo o využití nabídky prodeje rodinného domu na ul. Zámecká naproti parkoviště u obecního úřadu, 
kde bychom chtěli zřídit novou důstojnou obecní knihovnu. Dohodnuta byla kupní cena ve výši 3 000 000,- Kč, což je, myslím, také 
velmi dobrá cena na trhu. Dispozice domu nabízí nejen možnost zřízení obecní knihovny, ale i místa pro setkávání občanů, např. 
seniorů. Věříme tedy, že je to skvělá zpráva pro všechny čtenáře a ty, kteří postrádali bezbariérové místo pro menší společenská 
setkání.

Odkup seníku v ulici Za Farou (stavba bude využita na sběrný dvůr)
V dubnu 2019 odkoupila obec od společnosti ZEVO Střelice, a. s., zemědělskou stavbu (seník), nacházející se pozemku obce za 
částku 45 000,- Kč. Tato koupě nám umožní vybudovat v lokalitě Za Farou dlouho očekávaný sběrný dvůr.

Rekonstrukce historické části hřbitovní zdi 
V srpnu 2019 započala fi rma Petra Bednáře s rekonstrukcí historické části hřbitovní zdi, která by měla být hotová do konce října 
2019. Tato rekonstrukce zajistí jednak bezpečnější provoz hřbitova, a především bude znamenat první estetickou proměnu hřbitova 
tak, aby se stal důstojným místem posledního odpočinku našich bližních. Naším záměrem je maximální zachování historického 
rázu hřbitovního místa. Rovněž bylo třeba opravit rozvody elektrické energie a vyměnit lampy VO při hlavní cestě a opravit 
(zrestaurovat) historické brány na hřbitově.
Na rekonstrukci se fi nančně spolu s obcí Troubsko podílí obec Ostopovice, Popůvky a městská část Brno-Bosonohy, jejímž 
obyvatelům rovněž hřbitov slouží.

Kompletace vlastnictví pozemků obce
Zastupitelstvo obce dále rozhodlo o zakoupení několika menších pozemků v obci (v řádů metrů či desítek metrů), resp. jejich 
vyčleněných částí, které navazují na stávající pozemky obce, a umožní kupř. vybudování, obnovu a propojení cest v obci, parkování 
na ul. Nové a opravu komunikace na ul. Lišky.

PŘEHLED MENŠÍCH PRACÍ A INVESTIC V OBCI

Zde vám přinášíme přehled drobných, ale jistě také užitečných prací 
a drobných investic v obci za uplynulý rok:

• � Oprava chodníku v areálu ZŠ Troubsko
• � Dořešení nedodělků a vad na hřišti ZŠ
• � Dobudování zábradlí a bezpečnostního sloupku u schodiště na Veselce
• � Oprava poklopu v esíčku na Veselce
• � Osazení bezpečnostních retardérů a značek na ulici Pod Vinohrady (Veselka)
• � Instalace nových nástěnek 2 ks Veselka, 2 ks Troubsko
• � Demolice stávající lávky a výstavba nové u kaple v Troubsku
• � Vybudování chodníku (kornoutu) v parku na návsi (žulová dlažba)
• � Oprava dvou kusů laviček a koše u obecního úřadu
• � Dobudování špatně řešeného vjezdu u domu č. p. 395 na Veselce
• � Bezpečnostní úprava chodníku a terénu před domem č. p. 482 (Vyšehrad)
• � Nové webové stránky obce
• � Kácení špatných stromů (škola, hřbitov) 2 ks
• � Výměna 4 ks sloupů na sítě za bránou fotbalového hřiště
• � Oprava, přesun a doplnění osvětlení na části ulice Lišky (u víceúčelového hřiště)
• � Štěrková úprava části ulice Lišky
• � Výroba a osazení nových střídaček na fotbalovém hřišti
• � Nátěr a oprava zábradlí na zastávkách (Veselka) a u kaple v Troubsku
• � Instalace 2 ks laviček na ulici Ostopovická
• � Výstavba přípojek vody a splaškové kanalizace ke sběrnému dvoru
• � Oprava prasklin asfaltu na ulici Lišky
• � Oprava části chodníku na ulici Sadová
• � Úprava části povrchu ulice Družstevní
• � Oprava (restaurování) litinového kříže na hřbitově
• � Oprava a sanace vlhkých zdí v přízemí ZŠ
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• � Oprava osvětlení kostela a výměna rozvaděčů
• � Oprava prvků pro děti na dětském hřišti, v ZŠ a na hřišti SK Veselka
• � Vrt studny na hřišti SK Veselka 
• � Ošetření a bezpečnostní prořez stromů v areálu sokolovny
• � Instalace posezení na dětském hřišti v Troubsku, úprava zábradlí a plotu
• � Čištění kanalizace na ul. Hodakova, Slunná, Školní
• � Nákup nové radlice pro traktor
• � Nákup nového sypače pro traktor
• � Nákup strojů na vaření do kuchyně ZŠ

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE

Současně dovolte, abychom shrnuli plánované aktivity v péči o obec. 
V dalším období připravujeme:

Rekonstrukci veřejného osvětlení na části ulice Národního odboje
• � Realizováno výběrové řízení na dodavatele
• � Předpokládaná realizace 2019
Výstavbu komunikace na ul. Za Farou
• � Realizováno výběrové řízení na dodavatele
• � Předpokládaná realizace 2019
Veřejné osvětlení ulice Za Farou
• � Realizováno výběrové řízení na dodavatele
• � Předpokládaná realizace 2019
Dobudování kanalizace na ulici Lišky
• � probíhá projektová příprava a příprava povolovacího procesu
• � Předpokládaná realizace 2020
Výstavbu – dobudování komunikace ulice Lišky (u kostela a u víceúčelového hřiště)
• � probíhá projektová příprava a příprava povolovacího procesu
• � Předpokládaná realizace 2020
Výstavbu chodníků a dešťové kanalizace v ulici U dráhy
• � probíhá projektová příprava a příprava povolovacího procesu
Rekonstrukci komunikace, parkování a průchodů ulice Školní 
• � dokončuje se projektová příprava a povolovací proces
• � Předpokládaná realizace 2020
Dobudování chodníků ulice Národního odboje
• � probíhá projektová příprava a příprava povolovacího procesu
Rekonstrukci sociálních zařízení, odpadů, vody, el. a omítek v ZŠ
• � probíhá projektová příprava a příprava povolovacího procesu
• � Předpokládaná realizace 2020
Rekonstrukci a přístavbu MŠ + rekonstrukci dětského hřiště u MŠ
• � probíhá studie proveditelnosti a následně příprava projektové dokumentace
Rekonstrukci márnice na hřbitově + nová odběrná místa na vodu
• � probíhá projektová příprava a příprava povolovacího procesu
• � Předpokládaná realizace 2020
Parkovací stání ulice Nová
• � probíhá projektová příprava a příprava povolovacího procesu
Dále plánujeme
• � Digitalizaci rozhlasu a nové ústředny
• � Dobudování čtyř přechodů + osvětlení 
• � Výměnu značení ulic v celé obci 
• � Výsadbu 4 ks stromů na víceúčelovém hřišti + výsadbu keřů (větrolamu)
• � Výsadbu 9 ks lip u kostela a v ulici Lišky
• � Nákup vánočního osvětlení na budovu ZŠ, kaple v Troubsku, kaple na Veselce + na vánoční strom
• � 100 stromů pro obec (výsadba 100 stromů v katastru obce z dotace fi rmy)

DOTACE OBCE

Obec přispěla formou dotace zejména pro:

• � Katolický dům Troubsko, z. s. – rekonstrukce osvětlení v sále Katolického domu
• � SK Veselka, z. s. – provoz a činnost spolku
• � Římskokatolická farnost Troubsko – rekonstrukce rolet ve věži kaple v Troubsku
• � TJ Sokol – provoz a činnost spolku
• � TJ Sokol – oprava fasády fotbalových kabin, koupě malého traktoru
• � Podskalák, z. s. – oprava povrchu (dlažba) v altánu Podskaláku

DRŽTE NÁM, PROSÍM, PALCE, ABYCHOM VŠE ZVLÁDLI KE SPOKOJENOSTI NÁS VŠECH
                                                                  

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka, a Vítězslav Volánek, místostarosta



Příloha Troubského hlasatele

DÁLNICE D43 
ANEB HRA S PÍSMENY A OBČANY

Na tomto místě bych vás rád opětovně informoval o dění ve věci plánované 
výstavby dálnice D43 (známé pod původním označením R43) a obecně o boji 
proti hluku a smogu v naší obci. Nejprve jsem nucen začít tím, že v červnu 
letošního roku bohužel Nejvyšší správní soud potvrdil platnost Zásad územního 
rozvoje JMK i se všemi jejich chybami v oblasti dopravní koncepce. Vzhledem 
k tomu, že v soudním procesu nebylo, dle názoru postižených obcí, včetně 
Troubska, dodrženo právo na spravedlivý proces, byla podána ústavní stížnost 
k Ústavnímu soudu. Soudy se prozatím vyhnuly nejožehavějším námitkám obcí 
a vypořádaly je pouze v obecné rovině jako, zjednodušeně napsáno, předčasné. 
Studie krajského úřadu však nadále jasně preferuje vedení „43“ přes Brno, a tedy 
i mezi Troubskem a Bosonohami ve stopě tzv. Hitlerovy dálnice s opomíjením 
stávajícího nadlimitního zatížení území. Považujeme proto za správné využít 
všech dostupných právních prostředků, tedy i ústavní stížnosti. Kromě ústavní 
stížnosti v této chvíli chystáme připomínky k Aktualizaci Zásad územního rozvoje 
JMK, které krajský úřad zveřejnil v září 2019. V rámci těchto připomínek opětovně 
vyzdvihneme naši argumentaci ohledně neúměrného zatížení naší obce. 

• „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

• Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

• Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení 
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 
oblastí, os, ploch a koridorů.

• Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifi ckých oblastech, na jejichž 
území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

• Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu 
lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.“

Omlouvám se za delší citaci, ale považoval jsem ji za důležitou pro společné pochopení problému. Já to chápu tak, že, pokud by 
vláda a Krajský úřad JMK dodržovali své vlastní vize a programy, mohli bychom zde v Troubsku spokojeně žít my i naše děti další 
dlouhé desítky let v přijatelném prostředí. Vzhledem k tomu, že to tak bohužel není, musíme se o respektování našich práv nadále 
zasazovat. 
Jak jsem vás již informoval, spolu se sousedními obcemi navazujeme na úspěšné soudní tažení pana Ing. Libora Doláka z Bosonoh, 
který dlouhodobě bojuje s hlukovými limity na silnici II/602, procházející Bosonohami a naší Veselkou. Krajský soud v Brně zrušil 
výjimku, která umožňovala překračování hlukového limitu na silnici II/602. Jde o první případ v České republice, kdy soud zrušil 
rozhodnutí o hlukové výjimce a kdy vůbec přiznal osobě poškozované nadlimitním hlukem právo domáhat se soudní ochrany proti 
takovému rozhodnutí. Už 15 let zde platí hlukové výjimky, které vydává Krajský hygienická stanice Jihomoravského kraje. Hlučnost 
mezitím dále roste namísto toho, aby se v důsledku opatření navržených správcem komunikace snižovala. Právě poslední vydanou 
výjimku soud svým rozhodnutím zrušil s odůvodněním, že smyslem hlukových výjimek je umožnit po omezenou dobu provoz 
důležitých zdrojů hluku, jako jsou silnice, v případě, kdy nelze hlučnost rychle snížit. Soud přiléhavě konstatoval, že současně s 
hlukovou výjimkou je nutné stanovit účinná protihluková opatření, aby hlučnost v dohledné době klesla, nikoliv aby se výjimka 
stala trvalým řešením. V návaznosti na tento dílčí úspěch jsme se obrátili se žádostmi o nápravu na Krajskou hygienickou stanici v 
Brně, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo dopravy. Rovněž využíváme možností zákona o svobodném přístupu k informacím 
a žádáme o poskytnutí relevantních informací, kterými úřady disponují. Na podporu naší argumentace jsme nezávisle na krajském 
úřadu a ŘSD objednali hlukovou studii pro naše území.
S plánovanou výstavbou komunikace „43“, ať již půjde v jakékoliv trase, a obří mimoúrovňové dálniční křižovatky na území Bosonoh 
a Troubska bojujeme i při přípravě našeho nového územního plánu. K ochraně obce bude podpora občanů velmi potřebná. Pro 
případ, že by bylo vyhověno záměrům nadřazené územně plánovací dokumentace JMK, jsme připraveni tyto do našeho územního 
plánu zapracovat pouze v podobě, která bude znamenat nejmenší možnou zátěž území s maximálními kompenzačními opatřeními.

JUDr. Milan Švejda, Ph.D., radní a zastupitel pro územní plán

Krajský úřad JMK se v jím preferované studii pokusil přejít z varianty dálniční na variantu silniční, tj. koncipovat silnici „43“ jako 
silnici I. třídy. Této snaze pak odpovídá rozhodnutí vlády České republiky, na jehož základě bude, na návrh Jihomoravského kraje, 
D43 zahrnutá v Zásadách územního rozvoje z roku 2016 nově ve vládou schválené Politice územního rozvoje označována jako 
S43 a kraj si to pak chce upřesnit na silnici I. třídy I/43. Tento postup je však za současného legislativního stavu nesprávný, neboť 
„43“ je ze zákona o pozemních komunikacích k dnešnímu dni dálnici II. třídy, a nemůže tedy být silnicí I. třídy, a tedy ani silnicí pro 
motorová vozidla. To lze ve vší slušnosti hodnotit pouze tak, že JMK nemá žádnou seberefl exi a namísto zákonného postupu ku 
prospěchu zdraví obyvatel raději kouzlí s písmeny. Ve skutečnosti mezi D43 a S43, resp. I/43, by byl minimální rozdíl a negativní 
dopad by byl prakticky stejný. Jezdila by zde stejná transevropská kamionová doprava a jen dálkové ukazatele by nebyly na 
zelených cedulích, ale na modrých.
Věřím, že mi po přečtení následující krátké citace ze samotných nadřazených územně plánovacích dokumentů, tedy Politiky 
územního rozvoje České republiky a Zásad územního rozvoje JMK, dáte za pravdu v mém hodnocení. Cituji tedy:



STĚLCI BRANEK:

Hráč Tým Branky
Dvořáček David SK Veselka 55
Soudek Pavel Kaša Team 25
Dvořáček Jaroslav SK Veselka 23
Coník Šimon Moravia Brno 21
Dvořáček Denis SK Veselka 7
Dufek Josef SK Veselka 6
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SK VESELKA

SK Veselka foto: P. Rejda

MALÁ KOPANÁ (5. LIGA) 2018–2019 PODZIM – JARO

Fellaz Brno – SK Veselka 4:3  - 0:5
SK Veselka – Hooftrimmer Gunners „B“ 1:0 - 2:0
Kaša Team – SK Veselka 4:2 - 1:2
SK Veselka – Moravia Brno 3:1 - 7:0
Palermo – SK Veselka 1:5 - 0:9
SK Veselka – PKV Stars 8:0 - 3:1
Royal Flush „C“ – SK Veselka 1:9 - 0:9
SK Veselka – SeaComp „B“ 8:1 - 4:3
SK Fakiers Brno – SK Veselka 0:5 knt - 0:5 knt.
SK Veselka – TJ Rotor Magenta 7:1 - 4:
0FC Spitfi re – SK Veselka 1:2 - 2:6
FC Tiki-Taka Brno – SK Veselka 1:2 - 0:5

CELKOVÁ TABULKA SOUTĚŽE 2018–2019

Mužstvo Z V R P Skóre
1.  SK Veselka 24 22 0 2 116:22
2.  Hooftrimmer Gunners „B“ 24 19 2 3 109:27
3.  Moravia Brno 24 17 3 4 106:35
4.  Kaša Team 24 17 3 4 99:27
5.  SeaComp „B“ 24 12 4 8 69:53
6.  FC Tiki-Taka Brno 24 11 4 9 63:72
7.  FC Spitfi re 24 11 3 10 64:52
8.  Palermo 24 8 2 14 53:96
9.  Royal Flush „C“ 24 8 2 14 65:109
10.  PKV Stars 24 4 8 12 37:55
11.  Fellaz Brno 24 5 3 16 36:91
12.  TJ Rotor Magenta 24 5 0 19 45:103
13.  SK Fakiers Brno 24 0 0 24 0:120

Dětský den foto: I. Šimečková 



SETKÁNÍ OBČANŮ

– POVÍDÁNÍ O ITÁLII

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2019 (MALÁ KOPANÁ) 4. LIGA

1. KOLO ČT 29. 8. 18.30 SK Veselka – FC Pivnice u Čápa Veselka
2. KOLO NE  8. 9. 16.00 SK Veselka – HooftrimmerGunners „B“ Veselka
3. KOLO ÚT 17. 9. 19.00 Kaša Team – SK Veselka VUT
4. KOLO NE 22. 9. 16.00 SK Veselka – KMK Dynamo Brno „B“ Veselka
5. KOLO ÚT 1. 10. 19.00 Moravia Brno – SK Veselka VUT
6. KOLO SO 5. 10. 16.00 SK Veselka – RTG Fraktury Veselka
7. KOLO ÚT 15. 10. 20.15 SeaComp „B“ – SK Veselka Lužánky
8. KOLO ST 23. 10. 19.30 FC Dvorska – SK Veselka Bohunice
9. KOLO NE 27. 10. 15.00 SK Veselka – TJ Baran Veselka
10. KOLO NE 3. 11. 15.00 Sokol Křtiny – SK Veselka Křtiny
11. KOLO ÚT 12. 11. 20.15 Bitches – SK Veselka Lužánky
12. KOLO ÚT 19. 11. 20.15 FC Erekce – SK Veselka VUT
13. KOLO ÚT 26. 11. 19.00 FC Jaguars Brno „B“ – SK Veselka VUT

(VŠECHNY VÝSLEDKY NA STRÁNKÁCH BSMK.CZ ) www.malakopanabrno.cz
Výsledky podzim 2019 (4. liga)

SK VESELKA – PIVNICE U ČÁPA  7 : 0

Branky: Dvořáček David 4×
       Dvořáček Jaroslav 3×

SK VESELKA – HOOFTRIMMER GUNNERS „B“      8 : 2

Branky: Dvořáček David 4×
 Rejda Pavel 1×
 Dvořáček Jaroslav 2×
 Sedláček Dalibor 1× Rejda Pavel

Srdečně Vás zveme 
v pondělí 4. 11. v 17 hodin 

na další setkání občanů Troubska 
pořádané radnicí. Tentokrát se uskuteční 
v nových rekonstruovaných prostorách 
fary. Setkáním nás bude osobně provázet 
pan farář František Koutný. Ukáže nám 
místa jeho letošní dvoutýdenní dovolené 
v Bavorsku a severní Itálii. Vzhledem k 
zájmu o dané téma se povídání bude 
konat odpoledne, aby se mohli zúčastnit 
všichni, které toto téma oslovilo. Drobné 
občerstvení bude zajištěno.

Mgr. Veronika Gregerová, 
za školní, sociální a sportovní komisi OÚ Troubsko

Interier kostela v Itálii Depositphotos
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NAVÝŠENÍ ČETNOSTI VLAKOVÝCH SPOJŮ 
Přišla odpověď na petici ohledně četnosti zastavujících vlakových spojů, která je velmi pozitivní. Došlo k navýšení zastavujících 
vlaků směrem do Brna a i z Brna. Nový jízdní řád bude platit po řádné změně jízdního řádu, která bývá cca druhou neděli v prosinci.

15



PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OBCI

ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ SBĚRNÉHO 
MÍSTA U KOSTELA

Děti tvoří  Foto: H. Benešová

V době od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 
bude změna otevírací doby 

ve sběrném místě 
u kostela.

Středa od 15.00 do 17.00 hodin
Sobota od 10.00 do 12.00 hodin

Odevzdává se veškerý rostlinný materiál, 
komunální odpad v menším množství 

a rostlinné použité oleje.

NALÉHAVÁ VÝZVA 
PRO VŠECHNY 

PEJSKAŘE:
PROSÍME VÁS, 

UDRŽUJTE PO SVÝCH 
MAZLÍČCÍCH POŘÁDEK.

Děkujeme, vaši spoluobčané.

Zdaleka ne každý rodič či učitel ví o aktivitách, které pro základní a mateřské školy v obcích realizují místní akční skupiny 
prostřednictvím místního akčního plánu vzdělávání. Připravují vzdělávací programy a soutěže pro děti, workshopy a přednášky 
pro učitele i rodiče a podporují spolupráci a navázání přátelských vztahů mezi jednotlivými školami. Vždyť škola, která zná 
poměry i jinde než jen na vlastním dvorku, je mnohem lépe schopna refl ektovat aktuální potřeby ve vzdělávání, a i zde přece 
platí, že jeden se učí od druhého.

V Troubsku míří podpora do základní a mateřské školy hned 
několika aktivitami. V minulém školním roce jsme například 
žákům zprostředkovali velmi potřebné hodiny angličtiny s 
rodilým mluvčím. Ve školce jsme zase pomohli se zavedením 
výuky technických dovedností, a to v době, kdy se děti stávají 
čím dál měně zručnými. „Sami si přiznejme, kolik z nás má čas 
na to, abychom děti doma vedli k pravidelné manuální činnosti 
a kolik dětí by bylo schopno vyrobit si třeba jen jednoduchou 
dřevěnou hračku,“ říká Mgr. Jiří Hrubý, vedoucí projektu. 
Zájem školek v regionu o tento program je tak velký, že jsme 
se letos rozhodli dát příležitost i dětem z prvních a druhých tříd 
základních škol. Kromě dětí ze školky tak budou mít možnost 
„přiložit ruce k dílu“ i malí žáčci ze základní školy v Troubsku.
Vedle programu technických školek ale chystáme i další 
zajímavé akce pro děti, pedagogy a rodiče. Ze školy bude 
vybrán tým dětí do turnaje deskových a logických her a do 
školky jsme již dodali krásné obrázkové knížky, ze kterých 
budou vznikat pohádkové příběhy. Děti se také mohou zapojit 
do literární a výtvarné soutěže o zajímavé ceny. Pro rodiče 
zase chystáme zajímavou přednášku o výchově dětí, kterou 
povede přední dětský psycholog a která se uskuteční na jaře 
příštího roku v blízkém okolí Troubska.

Hana Benešová, koordinátor projektu MAP
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POZVÁNKA DO TANEČNÍHO SOUBORU

Chcete se zapojit do nově se formujícího folklorního souboru? Naučit se tance z našeho regionu, 
tedy Brněnska – skočné, hanácké, hajduka, hulána, mazurku, rédovák, šotyšku, aj.?

Soubor vznikl loni na základech zkušenějšího 
Podskaláku z Troubska a v rozšířeném složení už 
má za sebou obsáhlé vystoupení na Mezinárodním 
hudebním festivalu Leoše Janáčka v Hukvaldech.
Mezi nás, pár nadšenců, rádi přivítáme nové 
tanečníky, tanečnice, zpěváky i muzikanty z Brna a 
okolí, kteří by se rádi pravidelně scházeli na nácviky.
Pokud jako my hoříte láskou k tradicím a lokálnímu 
folklóru, přijďte se podívat a vyzkoušet si „trénink“. 
Rádi vás přivítáme.

Za všechny Tereza a Martin Křivánkovi z Troubska Zveme vás do souboru foto. M. Křivánek

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ DEKORACÍ 
PRO DOSPĚLÉ V PROSTORÁCH FARY V SOBOTU 

23. 11. OD 14 DO 17 HODIN.

Prosíme o nahlášení rezervace 
na mail: podatelna@troubsko .cz,
kvů l i  ob j ednáván í  po t řebného 
materiálu, do 18. 11.  
Přijďte si s námi užít předvánoční 
atmosféru a přineste s sebou ochutnat 
Vaše pečené i nepečené dobroty pro 
inspiraci ostatním. 

Mgr. Veronika Gregerová, 
za školní, sociální a sportovní komisi OÚ Troubsko

Vánoční dekorace Depositphotos

- první zkouška ve čtvrtek 31. října v 19.00 
 v Bosonožské orlovně (Pražská 55)
- s sebou obuv do sálu a sportovní oblečení
- uvítáme všechny starší 15 let
- mít vlastní kroj z Brněnska (nebo možnost si   
 zapůjčit) výhodou
- máš nějaké dotazy? Chceš se přidat? Napiš nebo  
 zavolej na 731 034 897
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ  
Thomas, Matthew – My nejsme my (román)
Eileen, dcera irských imigrantů, se v New Yorku 50. let snaží za každou cenu vymanit z prostředí 
poznamenaného chudobou a alkoholem. Šanci na splnění svého ambiciózního snu o bohatství a velkém 
domě na předměstí spatřuje ve slibném mladém vědci, za nějž se provdá. Edovy představy o úspěchu 
se však od Eileeniných liší – a jak léta plynou, jeho přemrštěná zásadovost a puntičkářství se postupně 
ukazují jako příznaky nevratné mentální změny. Střet s vážnou chorobou znamená pro Eileen novou 
výzvu: nepřijít o někdejší ideály a zachovat si důstojnost až do samého konce.

Flint, Sarah – Maminčin mazánek (thriller)
V hrobě v lese jsou pohřbeny matka s dítětem. Ale jeden z nich je naživu, druhý je mrtvý. Detektiv 
Charlie Stafford je přiřazena ke svému šéfovi Geoffreymu Hunterovi, aby mu pomáhala s tímto případem, 
kde matky a jejich děti beze stopy mizí. Ztrácí se čím dál více párů a tlak na oba sílí. Podezřelý je 
dopaden, ale je to skutečně on? Dokáže Charlie zastavit sadistického vraha, jehož jediným přáním je 
potrestat ty, kteří udělali chybu? Nebo se ona sama nevědomky stala obětí?

Anotace: Databazeknih.cz

PRO MLÁDEŽ:
Arden, Katherine – Medvěd a Slavík

PRO DĚTI:
Dvořáková, Petra – Flouk a Líla: dobrodružství z 
mrakodrapu 
Schopf, Kerstin – Psi: přátelé lidí 
Trevisan, Irena – V lese plném zvuků 

THRILLERY:
Hoffman, Jilliane – Osudné rozhodnutí
Kubica, Mary – Andílek 

ROMÁNY:
Denemarková, Radka – Hodiny z olova 
Denemarková, Radka – Kobold 
Gabaldon, Diana – Ledový dech 
Jandová Lucie – Temné matky a jejich dcery 
Keleová-Vasilková, Táňa – Sítě z pavučin 
Körnerová, Hana Marie – Co neodvál ani čas 
Körnerová, Hana Marie – Heřmánkové údolí 
Körnerová, Hana Marie – Hlas kukačky 
Lanczová, Lenka – Těžká noc 
Mlynářová, Marcela – Důchodkyně nestřílejte
Mornštajnová, Alena – Tiché roky 
Třeštíková, Radka – To prší moře
Sirees, Nihad – Ticho a vřava 

Dále v kihovně najde :

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V NAŠÍ OBCI 10/2019–02/2020

28. 10. 2019  Lampionový průvod

4. 11. 2019  Povídání o Itálii – v prostorách na faře

23. 11. 2019  Divadlo Ořechov – NAŠI VAŠI FURINATI – Katolický dům

23. 11. 2019  Vánoční tvoření – v prostorách na faře  

24. 11. 2019  Jarmark + slavnostní rozsvícení vánočního stromu – Katolický dům

7. 12. 2019  Mikulášská besídka – Katolický dům

17. 1. 2020  Ples SK Veselka – Katolický dům

1. 2. 2020  Folklorní ples – Katolický dům

7. 2. 2020  Obecní společenský ples – Katolický dům

8. 2. 2020  Dětský maškarní ples – Katolický dům

22. 2. 2020  Masopustní průvod obcí

25. 2. 2020  Maškarní ostatková zábava – Katolický dům
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Z historie
27 LET OD PRVNÍ KULTURNÍ AKCE NA „KAŤÁKU“

V minulých letech až do současnosti vystupovali různí umělci, herci a zpěváci v KATOLICKÉM DOMĚ v Troubsku. 
Všichni, kdo jste navštěvovali některá úžasná představení, koncerty a divadla, máte možnost si zavzpomínat. Na 
obecním úřadě v Troubsku nebo v místní knihovně bude k zapůjčení od října 2019 fotokniha s množstvím obrázků ze 
všech šedesáti akcí z let 1992 až 2019.

Doležal Pavel – pořadatel

RECEPT
DÝŇOVÁ POLÉVKA S KARI A KOKOSOVÝM MLÉKEM

Podzim klepe na dveře, brzy se ochladí, listy budou 
pomalu opadávat, ale pokud bublá na plotně horká 
dýňová polévka, je docela lehké si ten pošmourný 
čas zamilovat. 

INGREDIENCE:
800 g dužiny z dý ně, 
bez semínek, nakrájené na kostičky
2 lžíce másla
1 cibule
2 stroužky česneku
1 lžíce kari koření
1 lžička třtinového cukru
600 ml vývaru
1 konzerva kokosového mléka
sůl a mletý  pepř na dochucení
hrst opražený ch dý ňový ch semínek
1 čerstvá chilli paprička, jemně pokrájená
2 lžíce dý ňového oleje na zakapání Foto: pixabay

PŘÍPRAVA JÍDLA
V hrnci rozpusťte máslo a zpěňte na něm cibulku a česnek. 
Vsypte dý ni a asi 5 minut opékejte. Poprašte kari kořením, 
osmahněte a zalijte vý varem. Uveďte do varu a vařte asi 15 
minut, až zelenina změkne. Vmíchejte kokosové mléko, osolte, 
opepřete a nechte přejít varem. Stáhněte z ohně a rozmixujte 
ponorný m mixérem. Polévku podávejte posypanou dý ňový mi 
semínky, nasekanou chilli papričkou a zakápnutou dý ňový m 
olejem.

NAUČNÁ:
Kališová, Oldřiška – Moře života (Osobní vývoj)
Manfredi, Stefano – Nová pizza: Nová éra světově 
populárního jídla (Kuchařka)
Pohlreich, Zdeňka – Zprávy z nitra (Biografi e)
Vodáková, Lucie – Jakub Ludvík: Fotograf duší 
(Biografi e)

SCI-FI:
Walker, J. Adrian – Poslední pes na Zemi

DETEKTIVKY:
Klevisová, Michaela – Sněžný měsíc 
Nesbö, Jo – Lovci hlav 
May, Peter – Entomologův odkaz 
May, Peter – Zpětný ráz 
May, Peter – Černé světlo 
May, Peter – Výjimeční lidé 
May, Peter – Kritik
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divadlo Budišov – Noc na Karlštejně – duben 2015 foto P. Doležal divadlo Kroměříž – Jeptišky 2010 foto P. DoležalČetníci na cestách – říjen 2010 foto P. Doležal



DARUJTE KREVNÍ PLAZMU, ZACHRÁNÍTE ŽIVOTY!
Dárcovství krve je v dnešní době už poměrně známé téma. Darovat se dá také krevní plazma, která je pro záchranu lidských životů 
neméně důležitá. Více než jeden milion dětí a dospělých po celém světě potřebuje léky vyrobené z plazmy. 

Na otázky ohledně darování krevní plazmy nám odpověděl vedoucí lékař společnosti Cara plasma, s.r.o.,  MUDr. Jan Richter. 

Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?
Krevní plazma je tekutá složka krve, nedá se nijak uměle vyrobit a slouží pro výrobu nenahraditelných léků. Léky z krevní plazmy 
se využívají například při velkých operacích, po vážných nehodách, pomáhají při léčbě rakoviny, hemofi lie a u lidí s poruchami 
imunity. Každý váš odběr tudíž může někomu zachránit život.

Bolí to?
To je častá otázka prvodárců krevní plazmy. Nebolí a je to velmi podobné odběru krve. Při každém odběru plazmy dárce 
prochází lékařskou zdravotní prohlídkou společně s krevním obrazem. Také vás otestují a zjistí, zdali netrpíte nějakým infekčním 
onemocněním (HIV, žloutenka, syfi lis atd.). Máte tedy pravidelný přehled o svém zdravotním stavu. Celý proces odběru plazmy je 
zcela bezpečný a trvá přibližně 45 minut. Aby byl čas strávený darováním plazmy příjemný, můžete se bavit čtením, koukáním na 
fi lmy nebo poslechem hudby.

Kdo a jak často může darovat krevní plazmu?  
Darovat může zdravý člověk ve věku 18-60 let s váhou mezi 50 až 130 kg. V intervalu až 1x za 14 dní. Pokud chodíte darovat i 
krev, je třeba pamatovat na rozestupy mezi odběry. Mezi krví a plazmou jsou to minimálně 4 týdny a mezi plazmou a krví to jsou 
týdny dva.

Budu mít nějaké výhody?
Jako dárce plazmy máte nárok na spoustu benefi tů. Například si za každý odběr můžete odečíst 3000 Kč od základu daně z 
příjmu do výše až 15 % tohoto základu, zároveň máte nárok na den placeného volna anebo vám nabídneme náhradu nákladů ve 
výši 600 Kč za každý odběr a další benefi ty.

Kam můžu jít darovat?
Darovat můžete jít do Břeclavi, Jana Palacha 36, nebo do brněnské Olympie – vchod od Olympia parku. Objednat se můžete online 
na stránkách www.darujplazmu.cz.  

Tak co říkáte? Takový dobrý skutek může udělat každý z nás, stačí jen chtít. A věřte, ten pocit, že jste pomohli, ten je k 
nezaplacení. ;)  Nebuďme lhostejní k tomu, co budeme potřebovat třeba někdy všichni. Přijďte darovat a pomůžete. 

Děkujeme za to, že pomáháte. Pomáhat je lidské. 

Reklamní sdělení



HLEDÁM BYT KE KOUPI, 
okolí do 30 km. 
T: 732 219 013

HLEDÁM DŮM 
SE ZAHRADOU, 

opravy nevadí. 
T: 604 126 970

PRONAJMU 
ZAŘÍZENOU MASÉRNU

v Terapeutickém studiu Troubsko - Veselka
2 dny v týdnu: masér (-ka) s vlastním ŽL

oldriska.info@seznam.cz 
+420 604 383 073

Veveří 260, 664 81 Ostrovačice
Tel.: +420 546 443 190, +420 601 123 124

D1 EXIT 178 / www.hoteld1.cz

RESTAURACE
& PUB

Na snídani, oběd, večeři nebo rodinnou či firemní akci.
Nově otevřená stylová restaurace a pivnice pro Vás připravuje 

kromě stálé nabídky pokrmů i denní menu  
z kvalitních místních surovin. 

Zažijte chutě D1 Hotel & Restaurant.
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RESTAURANT

HOTEL

FIREMNÍ VEČÍRKY
A RODINNÉ OSLAVY

KONFERENCE

PUB

D1 EXIT 178
www.hoteld1.cz

Veveří 260, 664 81 Ostrovačice
Tel.: +420 546 443 190,  E-mail: info@d-1.cz            @hotelD1.cz            #hoteld1    


