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MILÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte, abych vás všechny pozdravila v nastávajícím 
podzimním čase, který bude, jak se zdá, opět náročným 
obdobím našeho života. Doufám tedy, že jste si prázdniny a 
dovolené užili a nabrali potřebné síly. V tomto čísle hlasatele 
bychom vám rádi představili některé, jak věřím, úspěšné 
projekty, které se nám podařilo současně dokončit. Osobně 
mám největší radost z dokončené kompletní rekonstrukce 
základní školy a knihovny. Jsou to místa, která bezpochyby 
patří ke každé dobré a kulturní obci, a jsou zde k dispozici pro 
všechny občany bez rozdílu místa, kde v obci bydlí. Těší mne 
i dokončení ulice Školní, která je, díky tomu, že tvoří přístup 
ke škole, sálu Katolického domu, obchodu, obecnímu úřadu 
a zdravotnímu středisku, centrem naší obce a podle toho 
by také měla vypadat. Věřím, že nikomu nechybělo obvyklé 
slavnostní stříhání pásek. Tento, hezky řečeno, politický 
zvyk mi nikdy nepřipadal skutečně důležitý a ráda jsem jej 
proto vynechala. Důležitější je, aby věci sloužily dobře svému 
účelu. Radost mi udělaly i po všech stránkách vydařené 
společenské akce v obci v srpnu a zejména na počátku září, 
kterými byly staré hody, Dětský den na víceúčelovém hřišti, 

oslava 40. výročí národopisného souboru Podskalák a Farní 
den. Velké díky patří všem, kteří se jakkoliv na přípravě a 
průběhu všech těchto akcí podíleli. Zvláštní poděkování pak 
patří Podskalákům za to, že drží poctivě dlouholeté tradice. 
Bez těchto tradic bychom byli jen jedním z mnoha sídlišť 
pro život bez života. Co mi naopak dělá spíše starosti, je 
zahájená elektrifikace železniční trati, se všemi negativními 
důsledky, které taková velká stavba přináší. Doufám, že 
všichni zainteresovaní, zejména pak investor Správa železnic 
a stavební firma Skanska, udělají vše pro to, aby počáteční 
nedostatky, jak se patří, vychytaly, napravily, a učinily vše 
snesitelnější.
   Přeji všem pevné zdraví
   Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

Foto - Milan Švejda
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Info: Výpisy usnesení rady a zastupitelstva obce Troubsko najdete na stránkách 
www.troubsko.cz v sekci Obecní úřad/výpis usnesení rady (nebo zastupitelstva). 

Z technických důvodů článek neprochází jazykovou ani jinou korekturou.

Naši jubilanti
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a více. 
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a hlavně pevné zdraví.

Vzhledem ke stále se zhoršující koronavirové situaci vám s politováním sdělujeme, že 
plánované setkání jubilantů se neuskuteční. Z tohoto důvodu budou všichni, kteří dosáhli v 
letošním roce životního jubilea a mají podepsaný souhlas s osobním blahopřáním, navštíveni 
zástupci obce s malým dárečkem.

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

pan Jiří Bravenec, ul. Družstevní                   70 let
pan Jiří Horáček, ul. U dráhy                          70 let
pan Miroslav Kolařík, ul. Munkova               70 let
paní Mgr. Lydie Pospíšilová, ul. Munkova   71 let

paní Marie Kottasová, ul. Nár. odboje          71 let
paní Alena Huščavová, ul. Družstevní         71 let
paní Danuše Papoušková, ul. Jihlavská        71 let
paní Drahoslava Vališová, ul. Vyšehrad       71 let

Obec Troubsko

Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
tel.č.: 547 227 054 | e-mail: podatelna@troubsko.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. 13 Zastupitelstva obce Troubsko

konané dne 18. 8. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu Troubsko od 17:00 hod.

1a/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje způsob hlasování zvednutím ruky.

1b/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskusi k jednostlivým bodům programu pro členy i
pro veřejnost. 

1c/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu: paní Helena Sedláčková, pan
Mgr. Jiří Pospíšil

2/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje program jednání.

3/13Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje  obecně  závaznou vyhlášku č.  1/2020 o nočním
klidu.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo obce Troubsko bere na vědomí informativní zprávy.

Mgr. Markéta Bobčíková
starostka 
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ZŠ a MŠ Troubsko

CO SE DĚJE VE ŠKOLE…
Prázdniny skončily a nový školní rok začal ve svižném tempu. Koncem srpna naše škola ožila. Již od konce května zde totiž 
probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy. Během třech měsíců byla zrekonstruována kanalizace, elektrické vedení, síťové rozvody, 
bezpečnostní a kamerový systém a nezapomnělo se ani na nová sociální zařízení pro žáky a zázemí pro zaměstnance. Došlo i 
na zavedení kabeláže pod nové omítky a výmalbu všech prostor. Velké poděkování patří zřizovateli školy, obci Troubsko, která 
rekonstrukci organizovala a fi nancovala. A právě koncem srpna jsme se pustili do úklidu a následně do výzdoby tříd. Prvního září 
jsme tak začali sice v dešti, ale ve třídách i chodbách vše zářilo novotou a čistotou.
Současná výuka se neustále modernizuje, a tak jsme rádi, že díky dotačním projektům, které se daří úspěšně realizovat, jsme 
mohli všechny třídy vybavit dataprojektory, promítacími plátny a notebooky. Pro žáky máme k dispozici jak klasickou učebnu 
s počítači, tak i mobilní s tablety. I v letošním roce nabízíme mnoho kroužků. Oblíbené jsou zejména všechny sportovní. Navíc 
nově se mohou děti realizovat v keramice, jelikož z dotace jsme pořídili vlastní keramickou pec. Čtenářský kroužek, deskové hry a 
kroužek ICT samozřejmě nebudou scházet. Jsme rádi, že našim dětem nabízíme i možnost hry na hudební nástroje prostřednictvím 
hudební školy J. Babáka. Mohou se učit hrát na klavír, elektronické varhany, kytaru i fl étnu.
Už se všichni těšíme na barevný podzim a doufáme, že ho prožijeme ve tvůrčí, radostné a pohodové atmosféře. Přejeme všem 
slunečné dny a pevné zdraví. 
                                                        Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

pan Ing. Jiří Brabenec, ul. Zahradní              71 let
paní Lidmila Jakubcová, ul. Nár. odboje       72 let
pan Oldřich Soldán, ul. Nová                         72 let
pan Karel Findeis, ul. Lišky                             72 let
paní Libuše Bartošová, ul. Sadová                73 let
pan Miroslav Burian, ul. Nár. odboje            73 let
paní Anna Svobodová, ul. Pod vinohrady   73 let
paní Olga Hrušáková, ul. U lednice              73 let
paní Věra Vališová, ul. Družstevní                73 let
pan Jiří Konečný, ul. Nár. odboje                   73 let
paní Anděla Soldánová, ul. Lišky                   74 let
pan Jan Endl, ul. Nová                                     74 let
paní Ludmila Mífková, ul. Zámecká              75 let
pan Karel Pecina, ul. Pod vinohrady             75 let
paní Anna Vaňková, ul. U lednice                 75 let
paní Božena Bukvová, ul. Pod vinohrady    76 let
paní Hedvika Vítězová, ul. Nár. odboje        76 let
paní Anna Vyziblová, ul. Pod vinohrady      76 let
paní Marie Kuchaříková, ul. Vyšehrad         77 let
pan Ing. František Putna, ul. Nár. odboje      77 let
paní Markéta Zbíralová, ul. Vyšehrad          77 let
paní Marcela Dufková, ul. U rybníka            78 let
paní Zdenka Navrátilová, ul. Veselka           78 let
pan Karel Horáček, ul. Školní                         78 let
paní Mária Vrbová, ul. Zahradní                   79 let

paní Zdenka Doležalová, ul. Školní               79 let
pan František Nováček, ul. Pod vinohrady  79 let
paní Eva Bučková, ul. U lednice                     79 let
paní Marie Koláčková, ul. U lednice             79 let
pan Arnošt Růžička, ul. Nár. odboje              80 let
paní Miroslava Světlíková, ul. Nár. odboje  80 let
paní Marie Kasáčková, ul. Nár. odboje         81 let
paní Eva Šustrová, ul. Nová                           81 let
paní Lidmila Pacnerová, ul. Zámecká           82 let
pan Miroslav Kasáček, ul. Nár. odboje         83 let
paní Věra Pacnerová, ul. Zahradní               83 let
paní Blažena Vozdecká, ul. Pod vinohrady 83 let
paní Naděžda Vařílková, ul. Školní               84 let
paní Marie Bartoňková, ul. Školní                85 let
paní Libuše Hanušová, ul. Jihlavská             85 let
paní Emilie Chaloupková, ul. U rybníka       86 let
paní Ludmila Weinhöferová, ul. Nár. odboje                       86 let
paní Jiřina Kroupová, ul. Pod vinohrady      87 let
pan Bohumil Šmíd, ul. Školní                         87 let
paní Bohuslava Antošová, ul. Nová              89 let
paní Marie Hladká, ul. Munkova                   91 let
paní Vlasta Koukalová, ul. Pod vinohrady   92 let
pan Jiří Vašulín, ul. Nár. odboje                     93 let
paní Marie Melounová, ul. Nár. odboje       96 let      

L. Chaloupková, matrikářka

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Uplynulý školní rok byl poněkud zvláštní, a tak jsme se snažili co nejlépe připravit na ten nadcházející. Doufáme, že bude lepší a 
veselejší.
K stávajícím dětem nastoupily děti nové, některé s velkým očekáváním, některé s obavami, co je v neznámém prostředí čeká. 
Téměř všechny se ale brzy adaptovaly a seznámily se s novými kamarády i s paními učitelkami. S velkým zájmem se již zapojují 
do všech školních činností.
Stejně jako v jiných školách i v té naší mateřince máme samozřejmě zavedena zvýšená hygienická opatření, kvůli kterým jsou 
omezené společné akce rodičů a dětí. Budeme se ale snažit zpestřit dětem pobyt v MŠ podle aktuální situace zábavnými programy 
a pozvanými divadelními představeními.  Doufáme, že se nám podaří zorganizovat také výlety do přírody.                                     
Chtěli bychom velmi poděkovat všem rodičům za jejich pochopení a vzornou spolupráci při dodržování daných opatření, která 
nejsou vždy příjemná.

Za kolektiv mateřské školy Hana Kroupová
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Farnost TroubskoFarnost TroubskoFarnost Troubsko
FARNOST TROUBSKO MÁ O KOLEČKO VÍC!

Tento slogan zazněl v závěru dvou nezapomenutelných prosluněných dnů 12. a 13. září 2020, které společně prožila obec a farnost 
Troubsko. Dějištěm se stala prostorná farní zahrada se zázemím v budově fary. V sobotu sem přivedl mnoho přátel folkloru místní 
jubilant čtyřicátník spolek Podskalák se svými hosty spřátelených souborů. O tom všem je samostatný příspěvek.

Pro následující Den farnosti bylo využito jeviště a hlediště připravené pro folklorní slavnosti.  Centrem dne, který byl otevřený pro 
každého, bylo slavení mše svaté v 10.00. Té předsedal emeritní generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Byl zde v 
zastoupení biskupa Vojtěcha, který před bohoslužbou telefonicky vzkazoval pozdrav celé své rodné farnosti. Mons. Mikulášek je 
naší farnosti také blízký z několika zastupování při bohoslužbách a byl udělovatelem svátosti biřmování před třemi roky. Rovněž je 
mým osobním přítelem od začátku našeho společného studia teologie v Olomouci od roku 1968 a je mým biřmovacím kmotrem 
z té doby. Tématem Božího slova té neděle bylo odpuštění a smíření. Otec Jiří na paušalizovanou námitku lidí, „že ti co chodí 
do kostela jsou ti nejhorší“ uvedl, že „církev není zástup andělů, nýbrž lidí žijících každodenními problémy jako jiní a také 
chybujících. K životu křesťana však patří obnova a hledání cest ke smíření a odpuštění. Boží slovo představuje Boha milosrdného 
a milostivého. Jaký je Bůh k nám, tak má křesťan jednat ve vztahu s ostatními.“ 

Bohoslužbu hudebně provázela rozšířená schola farnosti. Závěru mše svaté využila početná skupina Podskaláků, která jménem 
celého jubilujícího spolku blahopřála k mým narozeninám slovy milé říkanky, která je uveřejněna ve Farním listu, a originálním 
dortem. 

Po mši svaté jsme odešli se skupinou Podskaláků ke hrobu Martina Procházky vzpomenout na něj modlitbou. Program ve farních 
prostorách pokračoval obědem, zajištěným restaurací Katolický dům v Troubsku. Odpolední program pokračoval v zadní části farní 
zahrady příjemným posezením s občerstvením. Vyslechli jsme pozdrav paní starostky Mgr. Markéty Bobčíkové, pokračovalo se  
svěžími křesťanskými písněmi vystoupením sboru Minikřemílku. V souvislosti s mými narozeninami jsem představil běh mého 
života, zvláště kněžské působení na různých místech. Svým svědectvím také mnohé doplnil Mons. Mikulášek a také byl představen 
nový farář ze Střelic Dr. Stanislav Drobný, s nímž jsem strávil několik společných let v kněžském semináři v Litoměřicích jako jeho 
představený. Po následující diskuzi a dotazech přišla chvíle gratulace farníků, při které mi byl předán originální dárek vhodný k 
aktivnímu odpočinku na farní zahradě. Bylo to ono kolečko, které má farnost Troubsko nyní navíc. Nese podpisy permanentními 
popisovači všech zúčastněných. Tuto část uzavřel přípitek s tradičním Živijó!

Foto: Martin Křivánek
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Ještě došlo na stručné představení obnovy farního kostela ve výhledu k jubileu v roce 2029. Úplným závěrem dne bylo pro mnohé 
zájemce letní kino – promítnutí francouzského fi lmu „Co jsme komu udělali.“

Oba dva dny byly v nejisté koronavirové atmosféře jako velké nadechnutí, za které Bohu díky, a také chci poděkovat všem, kteří se 
jakkoli podíleli na organizaci a příspěvcích jak hmotných, tak fi nančních. A také osobní dík za všechna přání k mým narozeninám 
a díky za atmosféru přátelství, kterou mezi všemi občany ve farnosti zakouším.

A na závěr nabídka: Od mnohých vnímám touhu se ptát na různé otázky ohledně víry, církve atd. Mnozí možná zvažujete o křtu 
v dospělém věku. Na to není nikdy pozdě. Nabízím taková setkání ať už s vážným úmyslem např. přijetí křtu, nebo jen nezávislé 
poznávání podobných otázek. Kontakt na mě znáte. Hlaste se mi, rád bych se během měsíce se zájemci domluvil na nějakém 
termínu setkávání.

Ještě jednou díky a přeji všem hodně odvahy k vytváření pěkných vztahů a hodně naděje.
František Koutný, farář

tel.: 603 597 155 | frantisek.koutny@gmail.com

Foto: Martin Křivánek

VÝZNAMNÉ JUBILEUM V NAŠÍ OBCI

Fran  šek Koutný, narozen 12. srpna 1950 v  Počátkách, je moravský římskokatolický 
kněz, od roku 1987 se stal vicerektorem Kněžského semináře v Litoměřicích a od roku 
1990 působil jako rektor Teologického konviktu Litoměřice, kde také vyučoval zpěv. 
23. listopadu 1996 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatos  , stal se také 
vícerektorem Papežské koleje Nepomucenum v Římě.

Vážený pane faráři, 
přejeme Vám k Vašim sedmdesá  nám hodně lásky a  Božího 
požehnání, zdraví a sílu do dalších let i odhodlání a odvahu  do 
dalších projektů.

Redakce Troubského hlasatele  

Foto: Martin Křivánek
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Stalo se...

Foto: Ladislav Tkáč

STARÉ HODY TROUBSKO
Když jsem před dvěma lety navštívil v Mexiku katedrálu na náměstí Zocalo, zjistil jsem, že je zasvěcena Nanebevzetí Panny 
Marie, tedy stejně jako náš troubský kostelíček. Když jsem po návratu vyprávěl našemu panu faráři o své cestě, s nadsázkou 
jsem konstatoval, že tam mají hody stejně jako v Troubsku. Ale ouha, pan farář mne s kamenným výrazem opravil, že ne, že je 
slaví vždy 15. 8. Moje zabedněná hlava to pochopila až po chvíli. Protože u nás jsou pokaždé v sobotu, a to v nejbližším termínu 
od svátku.  Letošní staré hody, jak jsou nazývány hovorově ty dějinně opravdové hody, nastalé vždy ve svátek patronky našeho 
kostela, opravdu proběhly 15. 8. Vyšlo to na sobotu.
Nebudu se rozepisovat o starých pravdách, tedy jak nás tento svátek spojuje s minulými generacemi, jak udržuje tradice obce, jak 
pomáhá poznávat se vzájemně a učit se toleranci mezi zúčastněnými, jaká je to někdy otrava při nácviku donekonečna opakovat 
tance dohodnuté na svátek, který někdo prožívá jako zábavu a jiný s duchovní hloubkou. Ale kdo to neprožil, neví.
Letos nás bylo šestnáct párů. Mája se tentokrát, stejně jako na svátek Sv. Ducha, přivezla z Popůvek, tradičně se odvezla s koňmi 
pana Pazourka v docela teplém počasí, které se po příjezdu na sokolovnu změnilo na průtrž mračen. Mája se stavěla za deště, v 
bahně, často naboso. Naše lepší polovičky pak narychlo svážely suché šatstvo a boty na převlečení a přezutí. Barevné pentle se 
díky dešti barevně sjednotily a později nabyly neutrální bílé. Pod vrcholem máje se opět skvěl věnec, jehož tradici se nám podařilo 
obnovit. 
V sobotu, v den sváteční, vydal se průvod z Vyšehradu obcházet stárky. Do kroku hráli Střeličáci, jedlo se, pilo, zkrátka hodovalo. 
Letos se, kvůli pandemii, nenabízelo víno z juchaček, ale z jednorázových kelímků. V půli obcházení jsme přijali v kapli požehnání 
pana faráře, doobešli zbylé stárky a pak už proběhla večerní taneční zábava na sokecu. Tančila se československá a moravská 
beseda, už tradiční doudlebská, kterou nás naučil Martin Procházka. Nelze než konstatovat, že nám okolnosti přály, počasí bylo 
akorát, víno skvělé a hudba veselá. Stojí za to se zmínit, že nás doprovázeli celou cestu dva fotografové: pan Ladislav Tkáč a 
pan Michal Novotný. Druhý jmenovaný použil fotografi e a zážitky z různých moravských hodů pro napsání reportáže do časopisu 
Reportér a Troubsko zmínil. Ten první, jako náš domácí, obšťastnil nás sérií krásných fotografi í, ve kterých zachytil tu sváteční 
veselost a radost. 
Po každých hodech příjde chvíle prázdnoty, něco se končí. Ale letos nás čekaly oslavy výročí Podskaláku. O tom však jinde. No a 
když půjde všechno tak, jak má, hody budou příštím rokem zas.

Přemysl Blažík
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Foto: Ladislav Tkáč

STŘÍBRNÁ PAMĚTNÍ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU JE I V NAŠÍ OBCI

Dne 25. 9. 2020 byla našemu spoluobčanovi 
Miroslavu Kasáčkovi udělena Stříbrná pamětní 
medaile předsedy senátu Miloše Vystrčila. 
Medaile byla udělena za badatelskou a 
publicistickou činnost a nezdolnou péči o 
pravdivou historickou paměť.

Již během školních let shromažďoval Miroslav Kasáček 
informace o tragických událostech souvisejících s tzv. babickým 
případem, na jehož základě pak spáchal komunistický režim v 
50. letech sérii justičních vražd a perzekucí. Za normalizace 
byl Miroslav Kasáček za své protisocialistické postoje vyhozen 
ze zaměstnání a pracoval pak jako dělník v balírně. Během 
sametové revoluce byl zakládajícím členem Občanského fóra.
Na základě shromážděných informací a pamětí k babickému 
případu vydali společně se spisovatelem, publicistou a 
historikem Luďkem Navarou v roce 2008 knihu Mlynáři od 
Babic. Kniha se stala podnětem pro založení Občanského 
sdružení PAMĚŤ, které se věnuje osvětové činnosti, jako je 
realizace naučné Stezky svobody, památníku 53 obětem 
železné opony na jihu Moravy v Mikulově a připomínání zločinů 
komunistického režimu. Tomuto tématu se oba badatelé věnují 
i v dalších společných knihách.

Zdroj: senat.cz

Vážený pane Kasáčku, 
gratulujeme k tomu významnému ocenění a přejeme hodně zdaru a síly do další práce.

Redakce Troubského hlasatele

Zdroj foto: Kancelář Senátu
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DĚTSKÝ DEN (5. ZÁŘÍ 2020)
V sobotu jsme netrpělivě vyhlíželi sluníčko na obloze. Nezklamalo nás. Zvalo dětské návštěvníky a jejich doprovod na vyzdobené 
víceúčelové hřiště v Troubsku na oblíbený dětský den. A byl úspěšný!
Přes 200 dětí se bavilo na nejrůznějších stanovištích jako body zorbing, chůze po laně, malování na obličej, diskgolf, střelba lukem 
a dalších. Důkladně si prohlédly zásahová auta dobrovolných hasičů ze Střelic. Ty odvážné hasily hadicí „domeček“. Hasiči trpělivě 
ukazovali svou techniku a odpovídali zvědavým dětem na otázky.
Při plnění zajímavých úkolů vyhládlo. Tak si děti, jejich rodiče a prarodiče opekli špekáčky u ohniště. Žízeň návštěvníci zahnali 
kofolou nebo limonádou.
Program zakončila veselá bublinová a hudební show divadla Kejkle, která děti roztančila.
Všichni jsme si užili krásné slunné odpoledne a těšíme se na příští ročník!
Upřímně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto příjemného odpoledne.

Mgr. Veronika Gregerová     

Foto: Milan Švejda Foto: Veronika Gregerová     

Foto: Veronika Gregerová     



9

VÝROČÍ PODSKALÁKU
V druhém zářijovém víkendu proběhly oslavy 40 let 
spolku a souboru Podskalák a rád bych zde shrnul 
dojmy ze samotné akce i jejího zákulisí popisem 
celého průběhu.
Pro nás organizátory vše začalo téměř rok dopředu 
zajištěním prostor, kapel, souborů, zvukaře a dalších, 
ale to není úplně podstatou tohoto příspěvku. Pro 
návštěvníky akce začala v pátek 11. září, kdy byla 
ve čtyři hodiny slavnostně otevřena výstava 40 let 
Podskaláku. Přípravě této výstavy věnovali obrovské 
úsilí Milan Svěrák a Víťa Volánek a mohli jsme tak na 
desítkách panelů zhlédnout především novodobou 
historii troubského folkloru, ale i starší fotografi e a 
zápisy. Byly vytvořeny soupisy stárkovských párů, 
akcí, na kterých Podskalák vystupoval, vše podloženo 
obrovským množstvím fotografi í a plakátů. K vidění 
byly i starší a moderní artefakty: kamenná pamětní 
deska k Troubské výstavce v roce 1894, ocenění ze 
Strážnice, Krnáč…
Byla připravena i videoprezentace ze záznamů 
poskytnutých z různých zdrojů a bylo tak možné 
zhlédnout vybraná videa od poloviny 20. století až 
doposud.
Ze střelického muzea a ze soukromých zdrojů jsme 
zapůjčili krojové součástky pro rekonstrukci postav 
starce a stařeny z Troubska vítající návštěvníky na 
národopisné výstavě v Praze roku 1895.
Když jsme po třech dnech provozu museli v neděli 
celou výstavu, jejíž instalace probíhala dva dny, 
demontovat, posteskli jsme si, že v Troubsku nemáme 
prostor, kde by výstupy takovéto práce nejen 
folklorních nadšenců mohly být vystaveny trvale. Vše 
tedy bylo zabaleno do krabic, a kdo ví, kdy zase spatří 
světlo světa.

Martin Křivánek

Foto: Martin Křivánek

Foto: Martin Křivánek

Foto: Martin Křivánek



10

VÝSLEDKY 2019 Podzim Jaro

SK Veselka – Pivnice U Čápa           7:0 1:7
SK Veselka – Hooftrimmer Brno   8:2 5:2
SK Veselka – Kaša Team                  3:2 3:1
SK Veselka – Dynamo Brno            3:1 4:1
SK Veselka – Moravia Brno            4:1 4:1
SK Veselka – FC Fraktury                2:1 2:4

  Podzim Jaro
SK Veselka – SeamComp „B“         3:1 5:0
SK Veselka – FC Dvorska                 3:3 5:0
SK Veselka – TJ Baran                      9:0 5:0
SK Veselka – Sokol Křtiny               6:1 2:1
SK Veselka – Bitches                        5:1 4:0
SK Veselka – FC Erekce                   1:1 3:1
SK Veselka – FC Jaguars Brno        3:2 7:2

Celková tabulka soutěže 4. liga 2019–2020
 

MUŽSTVO Z V R P SKÓRE BODY
1. RTG Fraktury 26 23 0 3   144:65  69
2. SK Veselka      26       20       2          4          102:41   62
3. FC Pivnice U Čápa    26      15       4          7          89:69 49
4. KMK Dynamo Brno „B“   26   15       2          9          83:54 47
5. Sokol Křtiny 26       12       5          9          80:80 41
6. Hooftrimmer Gunners „B“ 26 13       1          12       85:100   40
7. FC Dvorska     26       12       3          11       98:89 39
8. FC Erekce 26       11       4          11       77:66  37
9. Kaša Team  26       11       4          11       78:53 37
10. Bitches 26       11       0          15       78:94 33
11. Moravia Brno 26       10       0          16       61:93 30
12. FC Jaguars Brno „B“    26       7          0          19       51:84  21
13. SeaComp „B“ 26       5          3          18       56:97  18
14. TJ BARAN        26       3          0          23       22:119   9

Všechny výsledky najdete na stránkách bsmk.cz nebo malakopanabrno.cz

Pavel Rejda

Spolky, kluby, akce...

SK VESELKA PŘEHLED

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM  2020 (MALÁ KOPANÁ)  4. LIGA
1. KOLO NE 27. 9. 17.00 SK Veselka – Cordoba 06 „C“ Veselka
2. KOLO NE 6. 9. 17.00 SK Veselka – FC Erekce Veselka
3. KOLO SO 12. 9. 17.00 FC Habrůvka – SK Veselka  Habrůvka                                   
4. KOLO PÁ 18. 9.        18.00 Sokol Křtiny – SK Veselka  Křtiny
5. KOLO NE 20. 9. 17.00  SK Veselka – Pivnice U Čápa Veselka
6. KOLO ST 30. 9. 18.45 FCC František Vláčil – SK Veselka Chalabalova
7. KOLO NE 4. 10. 17.00 SK Veselka – Hoftrimmer Gunners „B“ Veselka
8. KOLO ST 14. 10 19.30   Kaša Team – SK Veselka VUT
9. KOLO NE 18. 10. 16.30 SK Veselka – KMK Dynamo Brno „B“  Veselka
10. KOLO SO 24. 10. 15.00 SK Jinačovice – SK Veselka Jinačovice
11. KOLO ST 11. 11. 19.30  Amenina 08 – SK Veselka Řečkovice



Foto: Pavel RejdaFoto: Pavel Rejda

Foto: Pavel Rejda
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SK Veselka pořádala v sobotu 29. 8. 2020 nohejbalový turnaj 
NOHEJBAL CUP VESELKA 2020.  Turnaje se zúčastnilo deset 
mužstev. Počasí vyšlo a posezení po skončení turnaje se také 
povedlo na jedničku. Děkujeme všem, kteří přišli si zahrát nebo 
posedět, a doufám, že se za rok zase všichni sejdeme.

Pořadí turnaje: 1. Troubsko
 2. Červení
 3. Veselka
 4. SQ
 5. Fotbalisti
 6. Popůvky
 7. Bosonohy
 8. Mladí 2
 9. Vinohrady
 10. Mladí 1 Pavel Rejda

SK VESELKA - TURNAJ

KNIHA TO ZA NÁS…
K příležitosti 40. výročí založení Podskaláku vyšla kniha To za nás aneb Zápisky troubských 
stárků a stárek a je stále k dispozici k nahlédnutí a prodeji po telefonické domluvě na čísle:
731 034 897 za 250 Kč.

A co je jejím obsahem? Napoví předmluva samotné knihy: Když jsme začali připravovat oslavu 
40. výročí založení Podskaláku, přišlo nám vhodné vydat k této příležitosti i nějakou zajímavou 
knihu, brožuru nebo text. Prostě něco, čím bychom obohatili už tak hojnou sbírku publikací, 
napsanou o troubském folkloru a historii. Nikdo jsme se ale necítili natolik erudovanými odborníky 
pro přípravu vědeckého textu a krom toho tento nápad samozřejmě přišel později, než by přijít 
měl, na to, abychom ony odborníky stihli oslovit.

Co takhle tedy nechat napsat knihu samotné Podskaláky? Knihu ze zážitků bývalých i aktivních stárků, stárek a příznivců? Vždyť 
přece Podskalák není jen o kultuře, folkloru a historii, ale jde především o lidech, kteří tyto prvky tvoří, a o tom, co je spojuje a 
podvědomě nutí kulturu a folklor v naší obci pěstovat.
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PODZIMNÍ PÁLENÍ S ROZUMEM!
S přicházejícím koncem léta a zejména na podzim, při sezonních pracích na zahradách 
a zahrádkách, vzniká jejich majitelům problém s likvidací vzniklého odpadu.

Takovýto odpad patří do kompostérů, hnědých kontejnerů určených na bioodpad 
nebo na sběrné místo u hřbitova. Potřebujete-li se zbavit trávy, resp. sena, 
dohodněte se raději s některým chovatelem zvířat, který může seno využít ke 
krmení, nebo zkuste kompostovat.

Pokud však potřebujete nutně tento odpad spálit, pak je třeba mít na paměti, že dle 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, lze v otevřených ohništích, zahradních 
krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních spalovat jen suché rostlinné 
materiály (listí, tráva, dřevní hmota), které nejsou ošetřeny nebo znečištěny 
jakýmikoliv chemickými přípravky (laky, nátěry, mořidla), aby se co možná 
nejvíce zabránilo vzniku kouře.

Mějte tedy na paměti ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) výše citovaného zákona, 
které praví: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 4 
spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné 
chemickými látkami.“

Pálí někdo na zahradě listí či dřevo a obtěžuje vás tím? Podle § 127 občanského 
zákoníku: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. … nesmí nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, 
plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi…“

NEBUĎTE LHOSTEJNÍ a oznamte případná porušení právních předpisů na odbor 
životního prostředí Městského úřadu Šlapanice, oddělení Odpadové hospodářství a 
ochrana ovzduší. Rovněž se lze obrátit na Městskou policii Rosice.

Kontakty: 
Městská policie Rosice  – 546 492 191
Městský úřad Šlapanice  – odpadové hospodářství a ochrana ovzduší: 
Bc. Pavla Vejmělková  – 533 304 763, vejmelkova@slapanice.cz

APELUJEME NA VŠECHNY OBČANY: 
BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ A CHRAŇME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

Obecní úřad Troubsko

Připravujeme - Zveme - Informujeme 

autor Martin Křivánek

Velkým spojovacím prvkem bývají právě společné zážitky, a když se kdekoliv sejde skupina 
bývalých i současných Podskaláků, je často slyšet zábavné i zajímavé příběhy a historky, 
které se ale s dobou i lidmi vytrácí. Bylo by škoda je nechat zapomenout, zvlášť když nás 
některé už teď baví spoustu let.

V knize sice najdete často víceméně účelně vtipné zážitky, ale nabídne vám i zajímavé 
popisy toho, jak některé zvyky probíhaly, jak aktuálně probíhají a jak se mění a vytrácí, což 
může být zajímavým dokladem pro budoucí generace. Je ale potřeba brát v potaz, že se v 
některých případech může jednat o informace neúplné a nepřesné. Příběhy jsou sepsány 
tak, jak si je pamatují jejich autoři, a ve skutečnosti se mohly odehrát trochu jinak a třeba 
i v jiném roce.
Název „To za nás“ odkazuje na průpovídku starších stárků, kteří ji hojně používají při 
srovnání svých výkonů zamlada a výkonů stárků současných. Z dříve vážně myšlené 
narážky se postupně stal symbol zdravé rivality mezi staršími a mladšími ročníky:

 „To za nás měla mája 35 metrů a stavěli jsme ji ze hřiště.“
„To za nás jsme zpívali na každé zkoušce do rána a pak šli rovnou do školy.“
Ať tedy v budoucnu čtenář ví, jak to chodilo ZA NÁS.

Martin Křivánek



UŽ SE ZASE DĚLALA ŠKOLA…
V úvodu hlasatele jsem vyslovila zvláštní radost z dokončené 
kompletní rekonstrukce základní školy. O tuto radost bych se 
s vámi chtěla více podělit, a to i prostřednictvím fotografi í. Z 
těchto fotografi í alespoň částečně můžete pochopit, co mne k 
tomu konstatování vede. Jednalo se o kompletní rekonstrukci 
vnitřních prostor školy počínaje rekonstrukcí odpadů, rozvodů 
teplé užitkové vody po celé budově a celkovou rekonstrukci 
všech sociálních zařízení. Nově byla rozvedena elektroinstalace, 
zbudován rozhlas, centrální zvonění, dataprojektory, kamerový 
systém a internetové připojení – počítačové sítě. Ve fi nále byly v 
celé budově nataženy nové omítky a provedena výmalba. Jak to 
jistě všichni znáte se svých domovů, jsou to ty nejméně vděčné 
práce, ty práce, které vás vždy něčím nepříjemným překvapí 
a které stojí více peněz, než jste na počátku chtěli. Například 
bych vzpomněla překvapení, když jsme se při odkrytí jedné z 
podlah ocitli na hliněné zemi. Škola díky rekonstrukci získala 
nejen krásné a funkční učebny a sociální zařízení, ale postavila 
se tak na úroveň moderně vybavených základních škol.

A nyní k možná poněkud zvláštnímu nadpisu tohoto příspěvku. 
Z mnoha stran jsem totiž slyšela ono „Už se zase dělá škola“. 
Ano, dělala se zase škola, ale tentokrát se nedělala fasáda 
ani jiné navenek dobře vypadající úpravy, ale to, s čím každý 
dobrý hospodář sám doma začíná, a to je kvalitní zázemí. Tak 
jsme to vzali z gruntu a věřím, že na dlouhá léta máme se 
školou vystaráno a naši žáci mají reprezentativní prostory pro 
vzdělávání.

Zde musím poděkovat všem realizačním fi rmám, které se 
opravdu vynasnažily, abychom nepřekročitelný termín 1. září 
stihli. Výhodou bylo, že mnozí řemeslníci do zdejší školy chodili 
a školu opravdu dobře znali. Díky samozřejmě patří také paní 
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ELEKTRIZACE TRATI VČ. PEÚ BRNO–ZASTÁVKA U BRNA, PRVNÍ ETAPA
Třetím měsícem pracuje sdružení Skanska, a. s., a Elektrizace železnic Praha, a. s., na stavbě Elektrizace trati vč. PEÚ Brno–
Zastávka u Brna, první etapa. Projekt, jehož investorem je státní organizace Správa železnic, v budoucnu přinese výrazné zlepšení 
v oblasti dopravy, ekologie a komfortu při cestování vlakem.

Stavba řeší elektrizaci 8,5 km dlouhé trati včetně předelektrizačních úprav, tedy ekologičtější formu železniční dopravy, a zhruba 
0,8 km zdvoukolejnění v úseku Střelice – Zastávka u Brna. „Nově vybudujeme zastávky Starý Lískovec a Ostopovice, což zkvalitní 
obslužnost lokalit v rámci integrovaného dopravního systému a zvýší komfort cestování. Rekonstrukce se dočkají i vlakové zastávky 
Troubsko a Střelice Dolní a železniční stanice ve Střelicích,“ uvedl projektový manažer společnosti Skanska a zároveň ředitel stavby 
Ondřej Zedník. Větší bezpečnosti cestujících a provozu přispěje také vybudování dvou nových podchodů pod tratí ve Střelicích 
a Starém Lískovci a rekonstrukce čtyř vlakových přejezdů, po níž budou všechny zabezpečeny závorami. „Projekt zahrnuje také 
opravu několika mostů a propustků, sanace opěrných zdí a rekonstrukci ocelové lávky pro pěší nad tratí ve Střelicích,“ dodal Ondřej 
Zedník. Společnost Elektrizace železnic Praha na stavbě zajišťuje nové trakční vedení a zabezpečovací zařízení, společnost Skanska 
veškerou infrastrukturu, tedy koleje, nástupiště, přejezdy a přístupové cesty. Během výstavby je na sousední provozované koleji 
vedena kyvadlová doprava a z velké části jsou vlaky pro veřejnost nahrazeny autobusovou dopravou na trase Zastávka–Brno, 
hlavní nádraží.

„V posledních několika týdnech jsme provedli většinu prací na sanaci železničního spodku a pokročili jsme výrazně i v 
pracích na nástupištích v traťovém úseku. Bylo osazeno velké množství zpevňujících betonových prvků na zpevnění svahů. 
V plném proudu jsou práce na mostech a propustcích, z velké části jsou hotovy nové slaboproudé a silnoproudé sítě a 
provedena je většina pilot pro novou protihlukovou stěnu,“ popsal aktuální stav Zedník.

Noční stavební práce nyní v trase neprobíhají a nejsou ani v plánu. Na přelomu října a listopadu dojde pouze k nezbytné distribuci 
materiálu v nočních výlukách, kdy bude na trase vysypáno kamenivo pro novou kolej z koleje stávající. V oblasti Troubska půjde 
pouze o několik málo nocí. Rozhrnování materiálu bude probíhat výhradně přes den.

Práce na stavbě budou letos ukončeny 12. prosince zprovozněním první nové traťové koleje, kdy zároveň dojde k vyloučení 
stávající druhé koleje. Protože bude nová kolej zhruba o 80 cm výše, než je úroveň stávající, bude stará druhá kolej přesypána a 
bude zbudován provizorní přejezd, který bude sloužit pro vozidla i pěší do příštího roku.

V zimním období (leden, únor 2021) budou v závislosti na klimatických podmínkách probíhat práce na trakčním vedení, snesení 
staré koleje a zahájení sanačních prací na druhé koleji. Tyto práce budou probíhat až do července 2021. Celý projekt Elektrizace 
trati vč. PEÚ Brno–Zastávka u Brna, první etapa, by měl být dokončen v druhé polovině roku 2022. 

Zdroj: Skanska

Foto: Markéta Bobčíková



REKONSTRUKCE OMÍTEK V SÁLE KATOLICKÉHO DOMU 
V měsíci srpnu proběhla rekonstrukce omítek v prostoru sálu Katolického domu. Spolek provedl svépomocí rozebrání stávajícího 
dřevěného obložení a bočních kastlíků na osvětlení. Dále proběhla demontáž nástěnné elektroinstalace a dekoračních prvků. Bylo 
nutné celý sál vyklidit a připravit pro stavební práce. Ty byly započaty odstraněním stávající nesoudržné omítky a injektáží vlhkých 
části zdiva. Na osekaná místa byla nahozena sanační omítka a provedlo se celoplošné oškrábání stávajících maleb. Následovalo 
nanesení penetrace, cementové stěrky s perlinkou a následné natažení fi nálních štuků. Dále proběhla úprava atiky balkónu, šatny, 
vchodového prostoru do hostince, přidání otopného tělesa atd. Zakončením rekonstrukce pak bylo nanesení nových barev v celém 
prostoru. 
Konečné práce na celkovém úklidu pak jdou opět za členy spolku a dobrovolníky z Podskaláku.
Rekonstrukce proběhla díky velké fi nanční podpoře obce Troubsko a znamená další posun v estetické úrovni našeho společenského 
a kulturního sálu.   

 Volánek Vítězslav, za spolek

ředitelce, učitelskému sboru a všem zaměstnancům školy za to, že to s námi vybojovali a vše perfektně připravili na zahájení 
nového školního roku. A stejné díky posílám všem dobrovolníkům, kteří v závěru přiložili ruku k dílu, jako například naši mladí 
sokoli, kteří nám přilétli pomoci se stěhováním.

 Mgr. Markéta Bobčíková, starostka
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OTEVŘENÍ NOVÉ KNIHOVNY 
Vážení spoluobčané, 
na počátku září jsme dokončili přestavbu rodinného domu naproti obecního úřadu, který jsme zakoupili za účelem vybudovaní 
důstojné obecní knihovny. Věříme, že se zde budete scházet v hojném počtu a že rozšíříte řady čtenářů naší obecní knihovny 
Poděbrad. Na všechny z vás se těší naše šikovná knihovnice Mgr. Lenka Krásná, která připravuje nejen nové knihovní tituly, ale 
i deskové hry pro vaše pobavení. Doufám, že vás toto krátké slovo naláká k brzké návštěvě a navrch k povzbuzení zvědavosti 
přidávám pár fotografi í z otevíracího dne.
Nezapomeňte, že knihy jsou těmi nejtiššími a nejstálejšími přáteli, jsou nejdostupnějšími a nejmoudřejšími rádci a nejtrpělivějšími 
učiteli.

Na brzkou shledanou
Milan Švejda

OHLÉDNUTÍ ZA REKONSTRUKCÍ ULICE ŠKOLNÍ
Jak jistě všichni víme, proběhla v průběhu prázdnin rekonstrukce ulice Školní. Ne vždy vše klapalo podle plánu, někdy nás přibrzdilo 
velice špatné – v podstatě žádné podloží, jindy vyšší moc v podobě dešťů, někdy zase požadavky ŘSD na obalovny asfaltu, které 
pak nebyly schopny dodávat na menší stavby. V průběhu prací musela projekce přepracovat sklony vozovky a na určitých úsecích 
doplňovat dešťové vpusti. Každopádně rekonstrukce byla provedena ve smluvním termínu a fi rma Mobiko vyšla obci ve spoustě 
víceprací vstříc a provedla je zdarma. Začátkem měsíce listopadu proběhne výsadba stromů a tím bude prostor téměř dokončen. 
Píšu téměř, protože nás čeká ještě úprava dopravního značení. Než toto nastane, rád bych vzhledem ke stávající situaci, kdy tato 
ulice často připomíná spíše jedno velké parkoviště, poprosil občany o zamyšlení nad tím, jak tuhle situaci vyřešit. Vše je jen o nás 
a o tom, jak budeme ohleduplní.

OHLÉDNUTÍ ZA REKONSTRUKCÍ ČÁSTI ULICE LIŠKY
Výstavba splaškové kanalizace v úseku u víceúčelového hřiště je hotova, proběhla i rekonstrukce části povrchu, kde nyní máme 
krásný asfalt. Bohužel ne vše bylo ideální, rekonstrukce byla příliš dlouhá. Obec neměla moc prostředků k urychlení, a to vzhledem 
k tomu, že nebyla smluvním partnerem stavební fi rmy. Dále byla obnažena historická dešťová kanalizace, která vede z ulice Za 
Farou přes ulici Lišky do potoka. Kanalizace byla v havarijním stavu a pod novou silnicí byla nutná její rekonstrukce. Dále nám 
nebylo kvůli společnosti Cetin umožněno vybudovat asfalt co nejblíže k plotům soukromých nemovitostí. Vše z důvodu vedení 
jedné nezapojené telefonní přípojky a její možné budoucí údržby. Tato část byla provizorně zasypána recyklátem asfaltu a udusána. 
V budoucnu předpokládáme úpravu a doplnění pěknou dlažbou.

Volánek Vítězslav
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NOVINKY V KNIHOVNĚ

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Michaela KLEVISOVÁ: Zmizela v mlze, Drak spí - české detektivky
Anne JACOBSOVÁ: Kavárna U Anděla – Nová doba, Venkovské sídlo – Časy se mění - rodinné ságy
Jojo MOYESOVÁ: Schovej mě v dešti - román pro ženy 
Tomáš ŠEBEK: Nebe nad Jemenem – v jihozápadní Asii s Lékaři bez hranic - vzpomínky na lékařskou misi
Vít SAMEK: Bulbem záchranáře - zážitky záchranáře z jeho služby a rady první pomoci
Petra DVOŘÁKOVÁ: Chirurg - román o osudech lékaře v pohraničí
Radka TŘEŠTÍKOVÁ: Foukneš do pěny - psychologický román
Art SPIEGELMAN: Maus - komiksové ztvárnění holocaustu
Zdeněk LEŽÁK, Štěpánka JISLOVÁ: Milada Horáková - komiks
Denisa CZIGLOVÁ: Jak to celé přežít a nezbláznit se - životní osudy známé foodblogerky a bosonožské rodačky

KNIHY PRO DĚTI
Zatoulané štěňátko, Ztracený ježeček - příběhy se šťastným koncem
Jaroslav NĚMEČEK:  Báječné příběhy Čtyřlístku - komiks
Bob a Bobek  - obrázková kniha podle večerníčku
Thomas KING:  Kojot a zimní slunovrat - obrázková kniha
Roald DAHL:  Čarodějnice - pohádkově hororový příběh
Neil GAIMAN:  Koralina - humorně napínavý příběh
Ransom RIGGS:  Sirotčinec slečny Peregrinové – Knihovna duší, 
 Mapa dní - pokračování originální fantasy série
Jo NESBØ:  Doktor Proktor a konec světa. Možná… - další humorný příběh šíleného profesora 

TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ NA SENIORECH

JAK OCHRÁNIT SVÉ BEZPEČÍ? SOUBOR RAD A INFORMACÍ PRO SENIORY.

Zeptali jsme se za vás případové manažerky Bílého kruhu bezpečí, z. s., Bc. Dagmar Neugebauerové.

1. Říká se, že senioři jsou častějšími oběťmi trestné činnosti. Proč tomu tak je?
Senioři se podle policejních statistik nestávají nejčastější obětí trestných činů. Jsou však více zranitelní. Zralejší 
věk s sebou nese životní zkušenosti, klid, rozvahu a již zvládnuté materiální a sociální zajištění. To vše seniory 
chrání. Naopak rizikem jsou zejména různá zdravotní a smyslová omezení v pohyblivosti, zraku, sluchu nebo např. 
menší znalost nových technologií. Navíc mnoho lidí v pokročilejším věku je důvěřivější. Pro svou zranitelnost se 
mohou stát terčem některých pachatelů.

2. Jaká nebezpečí seniorům hrozí?
Okruh nebezpečí lze zjednodušeně rozdělit do čtyř oblastí: ohrožení venku, ohrožení doma, fi nanční zneužívání 
a domácí násilí. Pachatelé trestné činnosti považují seniory za snadnou „kořist“. Snaží se násilím, pohrůžkou, 
podvodem nebo lstí získat fi nanční hotovost nebo věc. Snadným překonáním odporu oběti nebo jejím obelháním 
je senior velmi často i nepozorovaně okraden. Nebezpečí hrozí v bytě, na chodbě, ve sklepě, na ulici, v dopravním 
prostředku, v domově důchodců. Riziko je o to vyšší, pokud senior žije sám, nemá příbuzné ani přátele, kteří by 
jej navštěvovali.

Závažným problémem je fi nanční zneužívání seniora, ať již jeho přímé okrádání o naspořené prostředky, nevracení 
vypůjčených peněz nebo přímé odcizení hotovosti nebo zneužití k nevýhodným fi nančním operacím – k úhradě 
dluhů, půjček, hypotéky, závazků z ručení. V řadě případů se však senior pro své nejbližší „obětuje“ a přebírá 
povinnost uhradit fi nanční závazky nebo řešit problémy členů své rodiny na sebe dobrovolně.

Samostatnou skupinu trestné činnosti na seniorech je domácí násilí, ke kterému dochází v okruhu jeho nejbližších. 
Většinou začíná mírnějšími projevy – napomínáním, okřikováním, nadávkami a urážením a může pokračovat 
omezováním, útiskem, rozbíjením předmětů, krádežemi, fyzickým násilím a psychickým vydíráním.
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KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
V NAŠÍ OBCI 10/2020–02/2021

17. 10. 2020 PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ
– AKCE JE ZRUŠENA Z DŮVODU AKTUÁLNÍ SITUACE PANDEMIE KORONAVIRU

28. 10. 2020  18.00 LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

28. 11. 2020 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ FARA TROUBSKO

29. 11. 2020 VÁNOČNÍ JARMARK  KD TROUBSKO

29. 11. 2020 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

5. 12. 2020 15.00 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

9. 1. 2021  20.00 OBECNÍ PLES KD TROUBSKO

7. 2. 2021 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES KD TROUBSKO

TRADIČNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ TROUBSKO SE USKUTEČNÍ ČI NEUSKUTEČNÍ V 

NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ SITUACI PANDEMIE KORONAVIRU.

3. Jak se mohou proti tomu chránit? Co by měli senioři dodržovat?
Je třeba si uvědomit, že špatné věci se mohou stát. Podstatou je osvojit si dodržování bezpečnostních pravidel. 
Bezpečné osobní chování je nejdůležitější zásadou. Určitě se vyplatí nepodceňovat svoji intuici a strach. 
Preventivními opatřeními pro pohyb venku je navštěvovat známá místa, vyhýbat se velmi rizikovým místům, 
venku pobývat za světla nebo v doprovodu jiných osob. Pokud senior odchází z domu, měl by někdo vědět, kam 
jde, kde bude, a vzít si s sebou telefon, případně mít po ruce píšťalku, sprej. Opatrnost je namístě i za dveřmi 
vašeho bytu nebo domu – nenechávat otevřená okna a nezamknuté dveře, naopak všechny vstupy do obydlí 
kvalitně zabezpečit, neotevírat nikomu, dokud si nejsme jisti, že dotyčného člověka známe, nevpouštět cizí lidi 
do bytu, např. když žádají o pomoc; v tomto případě je na místě neotevírat a sdělit jim, že hned pomoc přivoláte.

Velmi složitá je ochrana v případě domácího násilí. Každý senior by si měl uvědomit, že není povinen snášet 
omezování, ubližování, vyhrožování a hrubosti. Je vhodné se obrátit na širší rodinu a nalézt podporu u blízkých. 
Není výjimkou, že ani u příbuzných senior nenalezne zastání; poté je třeba hledat pomoc mimo okruh rodiny. Je 
možné se obrátit na některou seniorskou organizaci, bezplatnou telefonní linku, neziskovou organizaci zaměřenou 
na poradenství nebo na nejbližší obecní úřad, například na sociální odbor.

              Bílý kruh bezpečí, z. s., regionální pobočka v Brně, Slovinská 41, 612 00 Brno
                        Tel.: 541 218 122 | www.bkb.cz  | BKB facebook

               NON-STOP linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006
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F O T O S O U T Ě Ž

Pro všechny,  co maj í  mobi l
nebo fotoaparát  stá le  po ruce.

Soutěž probíhá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020.
Pravidla soutěže najdete na: www.troubsko.cz, 

fotografie zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@email.cz, 
nebo přineste vypálené na CD na OÚ Troubsko (podatelna).

T R O U B S K O
V A Š I M A  O Č I M A
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Z historie

MASARYKŮV OKRUH JUBILANTEM

Vražedné zatáčky, spousta lesních úseků, dlouhá rovina po zrádných „kočičích hlavách“, kde se už před druhou 
světovou válkou jezdilo přes 200 kilometrů v hodině. Seznamte se s jubilantem – brněnský Masarykův okruh letos slaví 
devadesáté narozeniny. Již v dubnu 1930 započaly práce na trati a už 28. 9. se jel první závod. Letos si připomínáme 
i další výročí – 70 let od prvního závodu motocyklů a také 55. výročí prvního mistrovství světa motocyklů, které se 
jelo na této trati. Technické muzeum v Brně ve spolupráci se Sportmedia a ČAMS připravuje putovní výstavu k historii 
Masarykova okruhu a podílí se na přípravě akcí k tomuto výročí. Připomeňme si společně ty nejdůležitější historické 
události. 

Na vytvoření nového závodního okruhu měli organizátoři – Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko 
(ČAMS) velmi krátkou lhůtu pouze několika měsíců. Bylo nutné upravit nejednotný povrch silnic, aby vozovka byla 
pevná, bezprašná, se zatáčkami jednostranně klopenými a patřičně rozšířenými. K úpravám bylo potřeba 7190 vagonů 
materiálu a denně na okruhu pracovalo 400 až 600 lidí. Práce na trati začaly v dubnu 1930 a už 28. září se konal první 
závod.

Do příprav se zapojila i Eliška Junková, která přislíbila pořadatelům pomoc se zahraniční propagací okruhu a získala 
pro spolupráci rovněž známého závodníka Hugo Urbana Emmericha. Na startu prvního ročníku do té doby neznámého 
závodu tak stáli třeba Nuvolari, Caracciola, Von Morgen, Borzacchini a další tehdejší hvězdy.

Původní trať měřila v letech 1930–1937 celkem 29 km 194 m, měla 60 zatáček vlevo, 68 vpravo, výškový rozdíl 240 
m, maximální stoupání 7 %. Svými parametry připomínala známý německý okruh Nürnburgring. Velká část tratě v 
lesích, celkem 128 zatáček (Nürburgring měl dokonce 174 zatáček) a předlouhá rovina od Kývalky přes Veselku až k 
Bosonohám. Už v roce 1930 se tam jezdilo po dlažebních kostkách přes 200 kilometrů v hodině.

Respekt u jezdců budily zejména takzvané ostrovačické serpentiny. Vítěz prvního závodu von Morgen je označil za 
„vražedné“.
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Historicky nejúspěšnějším závodníkem předválečné éry se stal Louis Chiron, vyhrál třikrát po sobě v letech 1931–1934. 
Naopak další legenda – Ital Tazio Nuvolari – musel Brno nenávidět až do smrti. Tolikrát tady byl blízko vítězství. 
Nakonec mu ale vždy něco triumf překazilo.

Ve druhé polovině předválečné éry Masarykova okruhu hráli prim němečtí jezdci von Stuck, Rosemeyer a Caracciola s 
revolučně řešenými vozy Auto Union (konstruktérem byl známý Ferdinand Porsche) a Mercedes Benz, na které nestačilo 
ani nadlidské úsilí „létajícího Mantovana“ Nuvolariho. O poslední vítězný zápis do kroniky Masarykova okruhu se 
postaral Caracciola v roce 1937.

Světová jména se vrátila na zkrácený Masarykův okruh znovu v roce 1949. O rok později se v přituhující atmosféře 
totalitního Československa tento kousek zopakovat nepodařilo, světové automobilové závody z Brna navždy zmizely a 
v roce 1950 se začala psát nová kapitola dějin Masarykova okruhu – ta motocyklová.

Následujících 14 ročníků tzv. „Závodů družby“ přivedlo do Brna na okruh opět závodníky světových jmen. Byli to např. 
Leonhard Fassl, Horst Kassner, Hans Baltisberger, Keith Cambell, Gerold Klinger, Ernst Degner, Hans Halmeier, Dickie 
Dale, Eric Hinton. Z našich slavných závodníků to byli zejména František Šťastný, Antonín Vitvar, Gustav Havel, Václav 
Parus, František Bartoš a další.

V roce 1964 byla trať opět zkrácena, tentokrát na 13,9 km, a rekonstruována. Došlo ke sjednocení povrchů, celá trasa 
byla vyasfaltována. Díky tomu zařadila FIM Brno v roce 1965 do kalendáře mistrovství světa motocyklů. Diváci se tedy 
mohli těšit z mezinárodní účasti motocyklových závodníků a tvořit jim nadšenou kulisu. Do moravské metropole se 
sjížděli jezdci vynikajících kvalit, jako např. Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Phil Read, Bil Ivy, Jarno Saarinen, Luigi 
Taveri, Kent Andersson, Dieter Braun, a to je jen malá část těch, kteří každoročně lákali tisíce diváků na brněnský 
závodní okruh. Kromě zvučných jmen se na okruhu předváděly také motocykly světových značek jako MV Augusta, 
Honda, Yamaha, Suzuki, Morbidelli, Harley Davidson a další. Naše závodní značky jako Jawa a ČZ se mezi nimi bohužel 
začaly pomalu ztrácet. 

Sylvie Zouharová Dyková, Jiří Smetana, autoři textu
Zdroj fotografi í: Technické muzeum v Brně

Foto: Masarykův okruh
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ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

NÁBYTEK (sedačky, křesla, židle, taburety, ...)

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz

HLEDÁM 
hodnou, zodpovědnou a spolehlivou paní na 

občasné hlídání 10měsíčního chlapečka. 
Kontakt : MUDr. Jana Beck, tel.č. 720 510 196.
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Fejeton

BRANKA
Vracím se z práce, beru za kliku, branka vrzne. Jsem doma. To vrznutí je takové domácké, opravdové. Když se něco opakuje delší čas, spojíme si to 
s bezpečím místa, které známe, stejně jako zvuk vrtačky u zubaře způsobí opocení čela a očekávání něčeho nepříjemného. Navíc když je věc příliš 
dokonalá, dveře nevrznou, ani si jich nevšimneme, jsou samozřejmé. Ze zkušenosti vím, že když něco zpracuje stroj, myslím tím automat, je to 
takové mrtvé, bezchybné. To samozřejmě nemluvím o součástkách, dejme tomu motorů, které by bez přesnosti prostě nefungovaly, spíše o tom, 
co nás doma obklopuje. Nábytek, zeď domu, plot. Když je to příliš přesné, je to v jádru cizí. Chybí tomu lidská chyba. Je to podobné jako s novými 
věcmi každodenního používání. Pokud si nové boty trochu nerozšmaťcháme, jako by nebyly naše. Památkáři pro to mají pěkný výraz: věci jsou 
dotýkané. Dokonalost se neprojevuje přesností na milimetr, ale tím, že je lidská, blíží se přírodě, kde přece stromy nerostou podle pravítka. Proto 
mám rád, když je zeď trochu nerovná, když na ni zasvítí světlo, najednou není plochá, získá hmotnost. Vím že není z polystyrenu, že je opravdová 
a že ji dělal člověk a ne výrobní linka. Mám rád staré nářadí, nejen proto, že je většinou kvalitní, jinak by přece dlouho nevydrželo, ale protože je 
ohmatané. Mám rád, když je stůl malinko ošoupaný, protože za ním sedávali lidé, mám rád ten nejobyčejnější, mírně zašlý hrníček, z kterého se 
už generaci pije káva nebo čaj, protože se nad ním skláněla lidská hlava. Je to, jakoby se mnou stále někdo byl, jako bych prožíval s jinými lidmi 
střípky jejich osudů. 
My, kteří jsme už nějaký ten rok tady v Troubsku, zjišťujeme, že se obec mění a pro nás se změnami trochu odcizuje. Velké plochy jsou vydlážděné, 
tam kde se kdysi vlnila vojtěška a nebo obilí, stojí nové domy. A dnešní technika stavění je jiná. Stárnutí domu se neprojeví jejich zráním. Zůstávají 
stejné až do chvíle, kdy je někdo přestaví. Chybí mně u nich kurníky a chlívky zaplněné nepoužívanými věcmi, přístřešky na dřevo a žlaby na vodu, 
kolny. Asi je to dobře, že jsou domy pohodlné, plné všelijakých vymožeností techniky. Že jsou energeticky pasivní, že šetří vodou. Jen si musím 
stále připomínat, že i ony moderní stavby jsou součástí Troubska, mého domova, které bývalo kdysi zemědělskou vesnicí. A stále doufám, že 
začnou stárnout.
Vida, kam jsem se to dostal od vrzavé branky. 
Za čas se zase vracím domů. Beru za kliku a branka… nevrzne. Mé ženě Jarmilce už došla trpělivost, a tak ji namazala. Chvíli se mračím, jako se 
mračila kvůli neošetřeným pantům ona předtím. Ale pak si vzpomenu, že přejde podzim, zima, zaprší a zafouká. No a na jaře branka zase vrzne. 
Budu doma.

Přemysl Blažík



„Úsporky“ do koše nepatří

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje 
do koše. V domácnostech jsou však v posledních letech 
„wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými 
zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky 
či LED žárovky. Jejich přednos   je, že vydrží sví  t mnoho 
let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické 
žárovky. Obsahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi 
malé množství toxické rtu  . Proto, když doslouží, nesmějí 
se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné 
recyklaci, kterou zajišťuje kolek  vní systém EKOLAMP. 

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů 
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtu   
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z 
organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtu   mohou znečis  t 
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické 
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu 
lidí i zvířat.

VYSLOUŽILÁ 
ELEKTROZAŘÍZENÍ PATŘÍ 
NA SBĚRNÁ MÍSTA, ABY 
NEZAMOŘILA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Postaráme se i o staré elektro

EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje 
nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby 
i na další elektrozařízení. Nově se tak postará například o 
vysloužilé domácí spotřebiče, elektrické hračky a nástroje 
nebo vybavení pro volný čas a sport. 

Kam s nefunkčním elektrozařízením?

Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba 
odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do 
označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst 
po celé České republice. EKOLAMP v současnos   provozuje 
přes 4500 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné 
likvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům 
podnikajícím v katastru obce.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.do sběrné nádoby.

Odevzdejte Odevzdejte nefunkční zářivku nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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Telefon: +420 546 412 310, Mobil: +420 607 055 905, Email: info@optika-martinkova.cz
Palackého náměstí 1600, Rosice u Brna www.optika-martinkova.cz

- ODBORNÉ MĚŘENÍ ZRAKU 
- zhotovení dioptrických brýlí
- multifokální brýle
- dětská optika

OTEVÍRACÍ DOBA
Po  8:00 – 17:00
Út  8:00 – 17:00
St  8:00 – 17:00
Čt  8:00 – 17:00
Pá  8:00 – 17:00

POSKYTUJEME KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBORU OČNÍ OPTIKY

letak optika_a4_c.indd   1 03.07.2020   13:56:50

od 76 TV kanálů
Prvních 14 dní zdarma s možností 
zrušení bez poplatku.
HBO, SPORT, FILMOVÉ, DĚTSKÉ, 
DOKUMENTÁRNÍ a další programy.
Sledování na jakémkoliv zařízení – 
televize, telefon, tablet, počítač…

Více na www.bossnet.cz/televize-ceny
V případě zájmu o televizi nás prosím kontaktujte.

Přeji Vám pěkný den, Ludvík Hamerský, BOSSNet.cz s.r.o.

NOVĚ NABÍZÍME 

za 156 Kč 
měsíčně 

vč. DPH
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Prémiová 
lékařská péče 
od hlavy
až k patě

Health. The greatest wealth.

• 40+ lékařských specializací
• zajištění léčby osobním koordinátorem
• lékař i dokumentace v aplikaci myCANADIAN

Máte zájem o špičkovou péči?
Začněte na canadian.cz.

CM-inzerce A4 zrcadlo_TroubskyHlasatel.indd   1 14/08/2020   11:43
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KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev

www.masbobrava.cz

Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.regionysobe.cz

Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.

Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili

naši stabilitu a soběstačnost!

Nabídněte své 
přebytky, pokud máte 
více, než spotřebujete. 
Pronajměte přes léto 
horní patro vašeho 
domu nebo nabídněte 
výpěstky ze zahrádky. 
Máte-li čas, staňte se 
dobrovolníky. Nebo 
sledujte poptávky po 
brigádách místních 
fi rem, zemědělců, 
spolků a institucí.

Přemýšlejte na škále: 
vyrobeno v naší obci 
– v našem regionu 
– v našem kraji – 
v naší zemi – na 
našem kontinentu. 
Až to bude možné, 
dopřejte si v blízké 
restauraci pořádný 
oběd, navštivte 
regionální muzeum či 
sportoviště. Nákupem 
lokálních produktů 
a služeb podpoříte 
zaměstnanost 
a ekonomickou 
prosperitu v regionu!

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region!  

Pátrejte a objevujte, 
co všechno se 
u nás v regionu 
vyrábí, nabízí 
a koná. Zajeďte si 
do okolních obcí, 
prozkoumejte 
internet. Pestrost 
nabídky vás překvapí 
a poznáte spoustu 
báječných lidí.

Pozvěte své známé na 
dovolenou do našeho 
regionu a připravte 
jim plán, co všechno 
mohou poznat 
a zažít. Nakupte 
dárky od lokálních 
výrobců, řemeslníků, 
zemědělců či 
poskytovatelů 
služeb. Sdílejte na 
sociálních sítích vše, 
co se v regionu vyrábí, 
nabízí či koná. 

Podpořte
region
fi nančně

Poznejte lépe 
svůj region

Přispějte sami
do místní
ekonomiky

Propagujte
region

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

BOBRAVA SOBĚ!

NSMAS_regiony_57-90_A2_tiskova.indd   2 24.08.2020   8:53:23
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„Při zapojení se do Bobrava sobě máte možnost prezentovat vaši fi rmu a propojit se tak lépe s 

(nejen) místními zákazníky, ale také s turisty. Máte-li zájem, napište na email 

skalnikova@masbobrava.cz.“
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