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MILÍ SPOLUOBČANÉ
íh volebního
l b íh
vstupujeme společně do posledního roku aktuálního
období let 2018–2022, a tedy i naší společné práce. Přestože nám
mimořádně nepřály a nepřejí okolnosti dalece přesahující naši obec
a také naši zemi, ať již v podobě celosvětové pandemie koronaviru
nebo válečného konfliktu na Ukrajině, bylo a bude naší snahou
dotáhnout rozběhnuté investiční akce, územní plán a přeměnu
podoby odpadového hospodářství v obci. V této souvislosti vás
chci požádat jménem celého vedení obce o trpělivost a shovívavost
pro toto náročné období a na oplátku mohu za nás slíbit maximální
nasazení a pracovitost. Samozřejmě nevím, zda v této situaci
zvládneme vše, co jsme si na letošní rok naplánovali, ale ve světle
válečného konfliktu, který se právě rozhořel nedaleko našich hranic,
to není jistě to nejdůležitější. Nejdůležitější je vědět, že můžeme
stavět na základních lidských hodnotách, jako je láska k bližnímu,
solidárnost a touha po svobodě. To se za mne v naší obci potvrdilo
zvednutou vlnou solidarity a zájmem pomoci těžce zkoušeným
ukrajinským lidem. Za všechnu pomoc, ať již finanční, materiální či
logistickou, chci vyjádřit všem dobrovolníkům velké upřímné díky.
O tom, že naše pomoc měla smysl, a především, že je již na místě, si
můžete přečíst v samostatném příspěvku uvnitř hlasatele.

J k malou
Jako
l
pozitivní
ii
jarní
j
vlaštovku komfortnějšího zázemí
obce pro vás přijměte možnost nechat si doručit zásilky přímo
do obce prostřednictvím Z-Boxu od Zásilkovny, zřízeného
u farního kostela.
Doufám, že vám jarní vydání hlasatele přinese nejen dostatek
informací, které si rádi přečtete, ale také potěšení z řady hezkých
příspěvků doprovozených tradičně řadou fotografií.
Nebojte se a zachovejte optimistickou mysl, stejně jako jste to
dokázali mnohokrát při pandemii koronaviru. Víra pomáhá vidět
lepší zítřek, lepší budoucnost a přináší vědomí, že nás jen tak
nic nezlomí.
Přeji vám všem hezké jaro v míru a pokoji!

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

foto
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USN E SENÍ
U S N E S E N Í ze zasedání č. 21 Zastupitelstva obce Troubsko konaného dne 10. 1. 2022
v zasedací místnosti Obecního úřadu Troubsko od 18.00 hod.
• 1a/21Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskuzi zvlášť k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.
• 1b/21Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu paní Helenu Sedláčkovou a pana Ing. Martina Křivánka.
• 2/21Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje program jednání ZO.
• 3/21Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výběr poskytovatele sběru, přepravy a odstraňování odpadů k veřejné zakázce
„Svoz komunálního a tříděného odpadu – Obec Troubsko“ a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování
odpadů s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., IČO: 49356089 k VZ „Svoz komunálního a tříděného odpadu – Obec Troubsko“.
• 4/21Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investiční záměr IZ 1/2022 Cyklostezka Brno/Bohunice–Ostopovice–Troubsko–
Střelice.
• 5/21Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje přílohu č. 1 vnitřní směrnice č. 3/2010 Cestovní náhrady za používání silničních
motorových vozidel, stravné a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022, v souladu s vyhláškou MPSV č. 511/2021 Sb.

U S N E S E N Í ze zasedání č. 22 Zastupitelstva obce Troubsko konaného dne 14. 2. 2022
v zasedací místnost Obecního úřadu Troubsko od 17.30 hod.
• 1a/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskuzi zvlášť k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.
• 1b/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu pana JUDr. Milana Švejdu a pana Ing. Dalibora Bartoše.

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

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, rodinné pohody,
spokojenosti a hlavně pevné zdraví.
V měsíci březnu, dubnu, květnu a červnu 2022 slaví životní jubileum tito naši vážení spoluobčané:
pan Jaroslav Chaloupka, ul. Slunná

70 let

paní Olga Lhotecká, ul. Nár. odboje

75 let

paní Božena Trávníčková, ul. Zámecká

70 let

pan Jaromír Berka, ul. Družstevní

75 let

pan Václav Pražák, ul. Nová

70 let

pan Ing. Jaroslav Konečný, ul. Nová

76 let

paní Alena Hovězáková, ul. Vyšehrad

70 let

pan MUDr. Jiří Láznička, ul. Stromovka

76 let

paní Ludmila Pražáková, ul. Nová

70 let

paní Jaroslava Pospíšilová, ul. Nár. odboje

76 let

paní Miluše Divišová, ul. Hodakova

70 let

pan Stanislav Gabriel, ul. Pod Vinohrady

76 let

pan Zdeněk Kukla, ul. Vyšehrad

70 let

paní Ludmila Volánková, ul. Zámecká

76 let

pan Pavel Doležal, ul. Školní

70 let

pan Drahomír Rejda, ul. Pod Vinohrady

76 let

pan Jiří Továrek, ulice Sadová

70 let

pan Petr Veverka, ul. Nár. odboje

76 let

pan František Pokorný, ul. Nár. odboje

71 let

paní Helena Adamová, ul. Pod Vinohrady

77 let

paní Květoslava Svěráková, ul. Nár. odboje

71 let

MUDr. Oldřiška Lázničková, ul. Stromovka

77 let

pan Stanislav Antoš, ul. Vyšehrad

71 let

paní Marta Bednářová, ul. Pod Vinohrady

78 let

pan Jiří Janas, ul. Munkova

71 let

pan Josef Křivánek, ul. Veselka

78 let

paní Františka Grossová, ul. Nár. odboje

72 let

paní Libuše Rejdová, ul. Pod Vinohrady

78 let

• 2/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje program jednání ZO.

paní Jitka Konečná, ul. Nová

72 let

paní Anna Šišková, ul. U Rybníka

78 let

• 3/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadů č. 5/22 uza-

pan Stanislav Čermák, ul. Nár. odboje

72 let

pan Antonín Svoboda, ul. Pod Vinohrady

78 let

paní Marie Horáčková, ul. U Dráhy

72 let

paní Jarmila Růžičková, ul. Nár. odboje

78 let

paní Jaroslava Nosková, ul. Hodakova

72 let

paní Jarmila Michnová, ul. Jihlavská

78 let

paní Růžena Kamenická, ul. Školní

72 let

pan Petr Molák, ul. Nár. odboje

78 let

pan Jan Pospíšil, ul. Munkova

72 let

pan Vladimír Vítěz, ul. Nár. odboje

79 let

pan Ladislav Vrbas, ul. Sadová

73 let

paní Marie Elisová, ul. Vyšehrad

79 let

pan Antonín Otoupalík, ul. Nová

73 let

pan Josef Zavadil, ul. Nár. odboje

80 let

paní Jiřina Procházková, ul. Nár. odboje

73 let

paní Elena Kamenická, ul. U Dráhy

80 let

pan Zdeněk Sýkora, ul. Luční

73 let

paní Mária Nováčková, ul. Pod Vinohrady

80 let

pan Ladislav Franěk, Troubsko E

74 let

paní Anna Pelikánová, ul. Hodakova

81 let

paní Růžena Kostelecká, ul. Jihlavská

74 let

pan Jan Dufek, ul. U Rybníka

81 let

pan Pavel Otoupalík, ul. Polní

74 let

pan Jan Bednář, ul. Pod Vinohrady

81 let

pan Václav Staněk, ul. Zámecká

74 let

pan František Dujka, ul. Vyšehrad

82 let

paní Zdeňka Endlová, ul. Nová

74 let

paní Jana Pelikánová, ul. Nár. odboje

82 let

paní Marie Otoupalíková, ul. Polní

74 let

pan Antonín Čoupek, ul. Nová

83 let

pan Milan Cimbálník, ul. Pod Vinohrady

74 let

paní Zdenka Putnová, ul. Nár. odboje

83 let

pan Miloslav Vališ, ul. Školní

74 let

paní Jaroslava Čoupková, ul. Pod Vinohrady

85 let

pan Vlastimil Obenrauch, ul. Nár. odboje

75 let

paní Vlasta Mahnová, ul. Jihlavská

88 let

paní Jaroslava Vyziblová, ul. Pod Vinohrady

75 let

pan Vladimír Schütz, ul. Jarní

88 let

paní Jana Moláková, ul. Nár. odboje

75 let

paní Libuše Velebová, ul. Pod Vinohrady

89 let

pan Pavel Chaloupka, ul. Nár. odboje

75 let

paní Marie Doležalová, ul. Nár. odboje

92 let

pan Petr Juračka, ul. Školní

75 let

vřené dne 1. 2. 2022 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., IČO: 49356089 k VZ „Svoz komunálního a tříděného odpadu
– Obec Troubsko“ a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.
• 4/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadů č. 5/22 uzavřené dne 1. 2. 2022 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., IČO: 49356089 k VZ „Svoz komunálního a tříděného odpadu
– Obec Troubsko“ a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.
• 5/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko, včetně
přílohy č. 1 a 2, pro rok 2022 pro Katolický dům Troubsko, z. s., IČO: 48480398, Troubsko ve výši 200 000 Kč.
• 6/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko, včetně
přílohy č. 1 a 2, pro rok 2022 pro SK Veselka, z. s., IČO: 26588676, Troubsko ve výši 70 000 Kč.
• 7/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko, včetně
přílohy č. 1 a 2, pro rok 2022 pro TJ Sokol Troubsko, spolek, IČO: 48480584, Troubsko ve výši 100 000 Kč.
• 8/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko, včetně
přílohy č. 1 a 2, pro rok 2022 pro TJ Sokol Troubsko, spolek, IČO: 48480584, Troubsko ve výši 250 000 Kč.
• 9/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko, včetně
přílohy č. 1 a 2, pro rok 2022 pro Podskalák, z .s., IČO: 22680390, Troubsko ve výši 60 000 Kč.
• 10/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko, včetně
přílohy č. 1 a 2, pro rok 2022 pro Římskokatolickou farnost Troubsko, IČO: 66597382, Troubsko ve výši 100 000 Kč.
• 11/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje vyhlásit investiční záměr IZ 2/2022. Nákup multifunkčního zametacího stroje.

L. Chaloupková. matrikářka

• 12/22Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2022–2026 paní O.
H., dle návrhu na zvolení OS Brno-venkov.
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Info: V roce 2021 se v obci Troubsko narodilo 25 dětí a 22 občanů zemřelo. Do obce se přistěhovalo 80 obyvatel a 57 obyvatel se odstěhovalo.
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KARNEVALOVÉ VESELÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZŠ a MŠ Troubsko
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023
Vážení rodiče, milí předškoláci, srdečně vás zveme k zápisu do první třídy naší základní školy. Zápis s tématem Čtyřlístku proběhne
v úterý 12. dubna 2022 v budově školy na ulici Školní 11 v Troubsku. Zájemci se budou moci od 15. 3. registrovat v našem systému. Odkaz bude zpřístupněn na našich internetových stránkách http:/zs-troubsko.cz/ na úvodu i v sekci Zápis do ZŠ pro školní rok 2022/2023.
Zde naleznete i veškeré podrobnější informace k průběhu zápisu a potřebné dokumentaci. Na veškeré vaše dotazy rádi odpovíme na
adrese: ivana.kasparova@zs-troubsko.cz.
Těšíme se na všechny, kteří za námi přijdou.
Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Recitační soutěž je tradiční akcí naší školy a součástí náplně předmětu Český jazyk. Do soutěže se formou třídních kol zapojují všichni
žáci školy. Recitace patří mezi klasické formy uměleckého vyjádření, recitátor při přípravě trénuje paměť, jazykový cit a hlasový projev.
Při přednesu kultivovaně vystupuje a překonává svoji trému. Kdo se s těmito úkoly vypořádá nejlíp, postupuje do školního kola. Ukázalo
se, že dobrých recitátorů je na škole mnoho, a třídní učitelé neměli jednoduchou práci. Ti nejlepší z nejlepších se zúčastní recitační
soutěže 17. 3. 2022 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Jsou to: Kategorie 0.
Kategorie 1.
Kategorie 2.

1. ročník:
2.–3. ročník:
4.–5. ročník:

Václav Svoboda, Vanessa Čermáková
Ela Balabánová, Daniel Boháč
Šimon Bauer, Radek Lichka

Všem soutěžícím držíme pěsti a přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Iva Dobšíková, učitelka

NOVINKA VE ŠKOLE
Vizualizér… slovo, které jde vyslovit napoprvé jen docela obtížně. Zkuste si to. A tušíte, co se za ním skrývá? My z 2. A už ano. Je to náš
nový významný pomocník ve výuce. Nabízí řadu promyšlených funkcí. Paní učitelka se jej učí šikovně ovládat, abychom měli vyučovací
hodiny zajímavé a učilo se nám snadněji a zábavně. My si jej podle tvaru přejmenovali na E. T. mimozemšťan. Umí mnohé. Dokáže nasnímat fotku, list papíru s textem, různé předměty, funguje například jako mikroskop. Vše se zobrazí podle potřeby na tabuli. Umožňuje
paní učitelce nachystat pro nás spoustu materiálů, se kterými pak zaujatě pracujeme. Běháme plnit úkoly zobrazené na tabuli jako
o život. Máme radost, jak nám to jde.
Mgr. Romana Kamínková, učitelka

PLAVÁNÍ
V letošním školním roce se žáci 1.–4. ročníku Základní školy Troubsko zúčastnili plaveckého kurzu. Celkem 90 žáků pravidelně jezdilo
autobusem společnosti Toros do plaveckého areálu v Brně-Kohoutovicích. Děti se v malém i velkém bazénu naučily základy plavání,
techniku potápění a skoků do vody. Na závěr kurzu proběhla soutěž o nejrychlejšího plavce a žáci obdrželi mokré vysvědčení. Za odměnu si mohli vyzkoušet plavání v divoké řece a jízdu na toboganu. Dětem se plavecký kurz moc líbil a chtěli bychom tímto poděkovat
Obci Troubsko, která tento plavecký kurz i dopravu financovala.
Martina Blažková, as. ped. a vychovatelka

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V rámci magického dne 22. 2. 2022 naši školu příjemně překvapili žáci čtvrtého oddělení školní družiny. Připravili si divadelní vystoupení
podle známé pohádky Mrazík. Samostatně vytvořili i kulisy, které jsou nedílnou součástí každého divadla. Svých rolí se zhostili opravdu
s velkou odpovědností a nadšením. Nezapomenutelná jsou obsazení některých rolí, která vyloudila z našich mladších i starších diváků
veselý smích jako například babička-vypravěčka v podání Sáry Kaniokové, Nastěnka, kterou přesvědčivě zahrála Pavlína Paterová.
Marfušku, která působila velmi přesvědčivě, ztvárnila Tereza Holcapflová. Velmi zaujala rovněž role Mrazíka v podání Jana Adámka
a Ivánka v podání Ondřeje Chaloupky. Baba Jaga, kterou ztvárnil Antonín Haiser, okouzlila všechny diváky stejně jako Martin Hurych
v roli dědečka hříbečka. Loupežníci i děvušky dodali představení autentičnost a celkově byl výsledek velmi zdařilý. Čtvrtému oddělení
náleží velká pochvala. Za své vystoupení byli odměněni drobným dobrovolným příspěvkem, který žáci proměnili ve sladkou odměnu.
Za kolektiv vychovatelů ŠD Bc. Dana Vlachová, ved. vych.
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Ve čtvrtek 24. února se naše školní družina proměnila
v překrásné pohádkové bytosti. Ve třídách se nám začali
pohybovat piráti, princezny, navštívil nás i Harry Porter se
svojí kamarádkou. Cestu si k nám našel i Spiderman. Děti
se proměnily doslova k nepoznání. Všechny masky byly
opravdu překrásné. Jen velmi těžce by se hodnotila nejkrásnější maska. V rámci méně tradičního odpoledne jsme
společně hledali otázky ukryté po škole, které nás uváděly
do světa masopustních tradic a karnevalů.
Některé děti si vyzkoušely hry pro rozvoj motorických dovedností. Na hřišti potom bylo připraveno několik společných soutěží pro rozvoj vzájemné kooperace. V rámci zájmového vzdělávání jsme společně tvořili masky, záložky
do knih, výzdobu školy k tomuto neobvyklému veselí. Na
závěr masopustního veselí byly předány drobné odměny.
V jídelně čekalo malé překvapení v podobě rautu.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům za drobné
dárečky a mlsání pro naše děti.
foto Ivana Kašparová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Letošní školní rok je stále ovlivněný probíhající pandemií a velkou nemocností dětí. Do poloviny února byly v rámci ochrany zdraví
dětí i zaměstnanců organizovány pouze akce, u kterých nebylo potřeba přítomnosti třetích osob. Svátek Tří králů oslavily paní učitelky
s dětmi návštěvou kostela. Zimní olympijské hry děti aktivně prožívaly výrobou vlajek, pochodní a vlastní organizací ZOH v MŠ. Děti si
vyzkoušely pomocí cvičení s novinami imitaci bruslení, lyžování, sáňkování. Na zahradě byly pro ně připraveny soutěže napodobující
biatlon (běh s hodem na terč), curling (umístění balónku do středu kruhu), slalom (jízda na koloběžkách). Dále byly dětem běžné dny
v MŠ zpestřeny pravidelnou návštěvou tělocvičny. Zde se také uskutečnil na konci února projektový den nazvaný Duhohrátky, během
kterého děti na základě pohybových aktivit rozvíjely kreativní a logické myšlení při plnění daných úkolů – procvičily konstruktivní dovednosti při stavbě věže, třídily a přenášely cvičební kameny dle barvy
a počtu, stohovaly kameny dle vzoru, tvořily ornamenty, procvičily orientaci v prostoru s vyhýbáním a rychlou reakci na signál. Celé dopoledne se neslo v duchu kooperace a spolupráce. Následovaly další projektové dny, které byly zaměřeny na rozvoj kreativity, polytechnických
dovedností a logického myšlení. Pomoci speciální výtvarné pomůcky
si děti vyrobily netradiční obrázek, z konstruktivních stavebnic tvořily
dle předlohy i vlastní fantazie geometrické útvary, dopravní prostředky,
domy, palmy, věže, figurky.
Nezapomínáme však ani na rozvoj všech složek osobnosti. Sportujeme,
malujeme, zpíváme a rytmizujeme, rozvíjíme matematické dovednosti
i předčtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti i sluchové vnímání – zkrátka připravujeme děti na budoucí vstup do základní školy,
kterou u příležitosti dne otevřených dveří v ZŠ také navštívily. Zhlédly
nádherné divadelní představení Mrazík, které si pro ně připravili žáci ze
základní školy, a seznámily se s prostředím ZŠ Troubsko.
Stejně tak jako se děti připravují na vstup do ZŠ, připravujeme se my
na zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023, který proběhne v první polovině května (stanoveno dle zákona). Přesný termín,
způsob zápisu a podrobnější informace naleznete v měsíci dubnu na
stránkách školy www.zs-troubsko.cz v sekci Zápis do MŠ. Vše bude
upraveno dle aktuální epidemiologické situace. Na stránkách školy
také naleznete v sekci Dokumenty ke stažení Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.
Přejeme příjemné jarní dny a pokojné prožití velikonočních svátků!
za kolektiv MŠ Troubsko Mgr. Kateřina Kamenická
foto Mgr. Kateřina Kamenická
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Farnost Troubsko
OD HORIZONTÁLY K VERTIKÁLE (A NAOPAK)
Tento nápis úhledně napsaný křídou se objevil na dlažbě před vchodem do kaple Všech svatých v Troubsku.
Dva důležité fyzikální pojmy určující polohu místa, popisující stavbu atd. Mají rovněž symbolický význam. Pro život člověka, který se
vším, co prožívá, je děním v pozemské rovině – v horizontále. Můžeme říci od nejzákladnějších potřeb každodenního života až po velké
objevy všeho, co tomuto životu slouží a co člověk na zemi vytvoří a uvede před zraky celého světa.
Člověk ale nezůstává jen při zemi. Vzhlíží rovněž vzhůru, kam cítí potřebu se vydat. To je pohled a pohyb vertikály, kterým se odpoutáváme od každodenní horizontály. Člověk tak neustále žije v průsečíku těchto směrů a záleží na tom, jaké hodnoty na sebe nechává působit.
Říkáme, že někdo žije jen takovým přízemním – horizontálním – životem. Stačí mu se najíst, napít a užívat si všech radovánek. Anebo
potřebuje i více prohlubovat smysl života, dát mu i ten vertikální rozměr, který je v člověku zakódován.
Ten nápis se slovem – a naopak – v závorce říká, že člověk žije v tomto průsečíku, že je to neutuchající výměna obou směrů. Člověka
dělá člověkem tato výměna. Nápis před kaplí, tedy místem, které zve k zastavení, k zamyšlení, je pozváním vstoupit s každodenní horizontálou a svěřit ji do Boží vertikály, aby pak naopak každodenní realita dostávala hlubší smysl.

Spolky, kluby, akce
Z A H R Á D K ÁŘ I
OCENĚNÍ ZASLOUŽILÉHO ČLENA
Republiková rada ČZS, na návrh místních členů ČZS Troubsko, udělila bronzovou medaili za
zásluhy o rozvoj zahrádkářství panu Pavlu Doležalovi, dlouholetému jednateli místní zahrádkářské organizace. Byla mu udělena na slavnostní schůzi dne 25. 2. 2022. Součástí schůze
byla odborná přednáška paní Ing. Blanky Kocourkové na téma Bylinky na posílení imunity.
Ke gratulaci se přidávají také všichni spokojení účastníci zájezdů, které organizuje pod
hlavičkou zahrádkářů. Jeho zásluhou jsme poznali krásy naši vlasti. Pavle, dík a jen tak
dál, přejeme ti hodně zdraví a elánu.
Ing. Vladimír Procházka, předseda ZO ČZS Troubsko
BLAHOPŘÁNÍ

Horizontála a vertikála

foto F. Koutný

Kaple Všech svatých v Troubsku

foto F. Koutný

Obec Troubsko se rovněž připojuje s blahopřáním k významnému životnímu jubileu pana
Pavla Doležala. Panu Doležalovi patří velký dík nejen za rozvoj zahrádkářství v naší obci,
ale i za jeho dlouholetou činnost v oblasti kultury. Velmi si jeho práce vážíme. Přejemu
mu hodně zdraví, životního elánu a optimismu.
Markéta Bobčíková, starostka

Tím průsečíkem je vlastně kříž a Velikonoce nám staví před oči ten Kristův – znamení překonání zabřednutí jen do horizontály života
s pomíjivými jistotami k perspektivě vertikály nepomíjejícího. To naznačuje velikost obou ramen kříže. To menší – horizontální – je
protnuto větším – vertikálním, které je naplněním naší existence. Proto jsou kříže znamením života, znamením naděje.
Prožití této velikonoční naděje kéž v nás posiluje tento vertikální rozměr.
František Koutný, farář
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POZVÁNKA NA JARNÍ ZÁJEZD
Zahrádkáři Troubsko zvou občany na zájezd po krásách Vysočiny. Navštívíme muzeum
kuriozit v Pelhřimově, odpoledne zámek Kamenice nad Lipou s krásným parkem a muzeum kraje. Zájezd se uskuteční v sobotu 11. června 2022.
Srdečně zvou zahrádkáři

Předávání medaile
foto Petr Váňa
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a naši nejmladší fotbalisté budou pokračovat ve svých výkonech. V únoru se starší přípravka v rámci zimní přípravy zúčastnila turnaje
v Modřicích. Kvalitně obsazený turnaj vyhráli, když ve finálovém utkání porazili 3:2 Boskovice. Velké poděkování patří trenérovi Staňovi
Hlouškovi a všem, kteří se o naše malé fotbalisty starají.

Z P R ÁVY Z FOTBALOV É HO OD D ÍLU
Po dvou letech si dovoluji zase napsat pár řádků o životě v našem fotbalovém oddílu. Nějak se mi do toho nechtělo, soutěže zůstaly
nedohrané nebo se vůbec nezačaly hrát, zákazy společných tréninků, případně zákazy úplně všeho... Nebyla to lehká doba a vlastně
ještě ani není, ale buďme pozitivní, nikoli testovaní, ale naladění. Až nyní na podzim roku 2021 se soutěže kompletně dohrály a náš oddíl
má v zápoleních o body aktivních pět družstev. Pojďme si o nich něco říct.

MUŽI „A“ – HISTORICKÝ POSTUP DO SOUTĚŽÍ JMK!
V celé historii troubského fotbalu ještě nikdy nehráli muži v krajské soutěži! Po letech trápení se v nejnižších patrech fotbalové pyramidy,
tj. v soutěžích IV. a III. tříd okresu Brno-venkov, se podařilo postoupit v roce 2018 a v sezoně 2018–2019 si zahrát okresní přebor. Následovaly již zmiňované nehrané nebo nedohrané půlsezóny a po přerušeném ročníku 2020–2021 (po skoro dohraném podzimu 2020 byli
muži v okresním přeboru vedoucím týmem tabulky) jsme obdrželi nabídku od Jihomoravského fotbalového svazu na administrativní
postup do vyšší soutěže, kterou jsme akceptovali. Všichni se moc těšili na vstup do soutěže I. B třídy, skupiny B, tzv. znojemské. Po
prvních třech zápasech a třech porážkách následovalo rychlé vystřízlivění, ale díky našemu předsedovi Romanu Holičkovi se podařilo
tým vhodně posílit. Mužstvo si začalo více věřit a celkem pravidelně sbírat body, což znamená v polovině rozehrané soutěže krásné
4. místo. Nejvíce nás těší body za vítězství v Šatově a za výhru v derby v sousedních Střelicích. Trenérem je již několik let Petr Burčík
z Brna a zůstává i pro jarní část sezóny, která začíná o víkendu 19.–20. března. K prvnímu zápasu zajíždí chlapi do Višňové.

ZÁVĚREM JEŠTĚ DVĚ ZPRÁVY
Dne 6. 2. 2022 se konala volební Valná hromada TJ Sokol Troubsko, na které obhájili post předsedy celé tělovýchovné jednoty Roman
Štrof a post předsedy fotbalového oddílu Roman Holička. Dlouholetý hospodář a správce hřiště Karel Findeis skončil ve funkci na vlastní žádost v polovině loňského roku a na jeho místo nastoupil Ladislav Otoupalík.

A PODĚKOVÁNÍ
Výkonný výbor TJ Sokol Troubsko děkuje paní starostce, radě i zastupitelům obce za poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce
Troubsko. Jedná se o dotaci neinvestiční – na zajištění provozu sportovní činnosti členů – a o dotaci investiční – na rekonstrukci prostranství před fotbalovými kabinami a zlepšení diváckého zázemí. Naši hráči se budou snažit o vzornou reprezentaci nejen našeho klubu, stejně tak i obce Troubsko během svých utkání se soupeři z okresu Brno-venkov a po postupu mužů i v rámci Jihomoravského kraje.
Výpis z tabulky výsledkové listiny TJ Sokol Troubsko:
Muži A – I. B třída JmK, sk. B – 4. místo
Muži A – I. B třída JmK, sk. B – 6. místo
Dorost – okresní přebor – 2. místo
Starší žáci – okresní přebor – 4. místo
Starší přípravka – okresní přebor – 1. místo
Jiří Kroupa, sekretář oddílu, TJ Sokol Troubsko, spolek

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2022 (MALÁ KOPANÁ) 3.liga

foto Jiří Kroupa

MUŽI „B“ – BÉČKO TAKY POSTOUPILO!
Naše béčko vždy prozatím hrávalo nejnižší soutěž, a to IV. třídu. Shodou okolností (také průběžné 1. místo v nedohrané soutěži) dostalo
nabídku k postupu i „B“ mužstvo. Administrativní postup jsme opět přijali a v polovině soutěže III. třídy se po střídavých výkonech pohybujeme uprostřed tabulky na slušné 6. pozici.

DOROST – SAMOSTATNÉ DRUŽSTVO
Vy máte samostatný dorost, nejste s nikým spojení? Kde berete kluky? S těmito otázkami se setkáváme celkem často a rádi odpovídáme kladně. Ano, máme samostatný dorost. Díky trenérovi Romanu Štrofovi, který kluky dokáže poshánět, a ti pro fotbal něco obětovat,
což není samozřejmostí, zvláště v dnešní době plné rozličných lákadel a jiných sportů. Na brankářském postu si vychováváme nadějného Vladimíra Šulce, který nastupuje nejen za dorost, ale už i za béčko a získává tak první zkušenosti i v dospěláckém fotbalu. Máme
radost z druhého místa po odehrané podzimní části.

12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

ÚT
ÚT
NE
ST
PA
ST
NE
PA
ÚT
NE
PA

29. 3.
5. 4.
10. 4.
20. 4.
22. 4.
4. 5.
8. 5.
13. 5.
24. 5.
29. 5.
3. 6.

19.15 hod.
19.30 hod.
16.00 hod.
20.45 hod.
18.00 hod.
19.15 hod.
17.30 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.
18.00 hod.

FC Zebra – SK Veselka
Hoof. Gunners – SK Veselka
SK Veselka – Dynamo Brno
Mediální Mrchy – SK Veselka
SK Veselka – Rebešovice
Royal Flush – SK Veselka
SK Veselka – SeaComp
SK Veselka – TJ Sokol Březina
Sparta – SK Veselka
SK Veselka – FC Fénix Brno
SK Veselka – FC Rebels

(Lužánky)
(Řečkovice)
(Veselka)
(Bohunice)
(Veselka)
(VUT)
(Veselka)
(Veselka)
(Lužánky)
(Veselka)
(Veselka)

VŠECHNY VÝSLEDKY NA STRÁNKÁCH (www.malakopanabrno.cz)

MYS L I VCI VYS A D I L I S T R O M K Y VE „ VR B IČ KÁC H “
Všichni jistě znáte v naší obci lokalitu mokřadu nazývanou Vrbičky (za kostelem směrem k železniční trati). Roste zde převážně neprostupný rákos, vrba jíva, olše, plané třešně, ale také krásné kakosty, ocúny. I když se to možná na první pohled nezdá, je tato lokalita
velmi významná pro naši zvěř – bažanty, zajíce i zvěř srnčí. Poskytuje zvěři úkryt a potřebný klid pro jejich život, převážně v době jara,
kdy přivádí na svět svá mláďata.

ŽÁCI – SEHRANÁ PARTA
Velice slušné výkony odvádějí starší žáci pod vedením Marka Mahna, který je trénuje již od přípravky. Kluci se navzájem dobře znají,
jsou sehraní, dokáží si vyhovět. Po podzimní části jsme na 4. místě tabulky okresního přeboru se ziskem 16 bodů za pět vítězství a jednu remízu. Bohužel třem porážkám nedokázali zabránit. K prvnímu jarnímu utkání zajíždí chlapci do Zbraslavi.

PŘÍPRAVKY – NAŠI NEJMENŠÍ, NAŠI NEJLEPŠÍ
Po letech nezájmu těch nejmenších o fotbalový míč a kovidových omezení se podařilo dát dohromady okolo třiceti dětí a rozdělit je
do třech věkových kategorií. První je fotbalová školka, tzv. minipřípravka, kde se asi deset chlapců učí s velkým zájmem fotbalovým
základům. Druhou skupinou je mladší přípravka, kterou připravujeme na vstup do jejich první soutěže. Zde ještě není kvalita a kvantita
na stejné úrovni, to však není to nejdůležitější. Hlavně nás těší zájem chlapců a děvčat a podpora rodinných příslušníků. Třetí a nejúspěšnější je starší přípravka. V jejich prvním soutěžním ročníku se malí fotbalisté umístili na pátém místě, bohužel soutěž zůstala
nedohraná z důvodu epidemie. Do nového soutěžního ročníku jsme vstoupili úspěšně a podzimní část zvládli bez ztráty bodu s vysokým brankovým rozdílem. Jsme na prvním místě tabulky okresního přeboru skupiny C. Doufáme, že jarní část se dohraje bez omezení
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Myslivci z mysliveckého spolku Výrovka (jeho členové jsou občané Troubska,
Střelic a Popůvek) se snaží o výrazné
zlepšení úživnosti honitby pro naši zvěř.
A jedním z důležitých prvků je výsadba
stromů a péče o ně. Stromy pomáhají
zadržovat vodu v krajině, pomáhají proti
erozi, plodí chutné a výživné plody, poskytují kryt a stín a významně doplňují
plochou zemědělskou krajinu. Pásy křovin a skupiny stromů i keřů jsou útočištěm zvěři, ale také hmyzu, zejména včelkám, poskytují možnost hnízdění pro
řadu druhů ptáků, bez kterých by bylo
smutno nejen ve volné přírodě, ale také
v našich zahradách.
A právě troubské „Vrbičky“ se myslivci
rozhodli obohatit o ovocné stromy, které mají chutné plody nejen pro zvěř, ale
i pro člověka. Jistě nám dáte za pravdu,
že je úžasný pocit, když si na procházce
můžete utrhnout sladké jablíčko a s chutí se do něj zakousnout. A přesně takovou radost má zvěř, která si na nich také
ráda pochutná. Myslivci ve spolupráci
s obcí Troubsko zasadili v této lokalitě
30 kusů stromků – jabloně, švestky, mišpule, kaštany, lísky, dřín.
Výsadbou však práce myslivců nekončí.
Lokalita Vrbiček vyžaduje zvýšenou péči
o mladé stromky, aby je rákos nezahlušil a samozřejmě aby byly ochráněny od
okusu zvěří, mohly zesílit a růst. Až půjdete na procházku, podívejte se sami, jak
se stromkům daří, a až nám zesílí a vyrostou, budeme se těšit z toho, že i vy si pod
nimi odpočinete a třeba i pochutnáte na
jejich sladkých plodech.
A ještě velká myslivecká prosba vám
všem.
Někteří z vás využívají toto místo k procházkám se svými psy – a my vás moc
prosíme o pomoc, zachovejte v této
lokalitě klid mláďatům. Velmi pomůžete, když své pejsky nebudete pouštět
z vodítka. Uvidíte, že na stavu převážně
bažantí zvěře bude tato „ohleduplnost“
brzy znát a možná se i po letech setkáme opět s koroptví polní, která se u nás
ještě do nedávna vyskytovala.
Může se také stát, že na procházce zahlédnete samotné mládě. Prosím, nedotýkejte se ho. Není opuštěné, jeho matka
je blízko a vždy se o něj postará. Děkujeme vám.
Myslivci MS Výrovka

Fotografie z výsadby dřevin ve Vrbičkách, foto Ivana Šimečková

VČ EL AŘ S K Ý S PO L EK
JAK SE STAVÍ SEN
Ne, nejedná se o stejnojmenný televizní pořad, ale o rozhodnutí včelařů ze Včelařského spolku ve Střelicích u Brna vybudovat včelařský
areál ve Střelicích. Vše začalo tím, že naši tátové a dědové, předchůdci dnešních střelických včelařů, koupili v roce 1950 louku a kousek
lesa. Nevíme, co je k tomu tenkrát vedlo, ale faktem je, že tehdejší organizace Českého svazu včelařů ve Střelicích vlastnila pozemek,
a protože zřejmě nevěděla, co s ním, pronajímala jej družstvu a inkasovala za pronájem nějakou drobnou finanční částku. Ke změně došlo
až v roce 2017, kdy se nespokojení včelaři ze Střelicka rozhodli vystoupit z Českého svazu včelařů a založili samostatný Včelařský spolek
sdružující včelaře nejen ze Střelic, ale i Nebovid, Ostopovic,
Troubska a Popůvek. Samozřejmě došlo v rámci vznikajícího spolku na diskuzi, co s pozemkem. Padla opět slova o
pronájmu, případně i prodeji, ale nakonec bylo rozhodnuto,
že si spolek pozemek nechá a bude jej využívat. První myšlenkou bylo vysadit pár stromů a dát na pozemek několik
úlů. V roce 2020 jsme využili dotace vyhlášené Jihomoravským krajem a za částku 33 000 nakoupili 30 stromů,
lípy, moruše, oskeruše, kaštany a dříny, k nim opěrné kůly,
hnojivo a oplocení proti okusu zvěří. V listopadu 2020 nám
do očí padl inzerát na prodej tří použitých stavebních buněk a hned vznikl nápad na vybudování včelína a zázemí
pro náš spolek. Nakonec jsme za částku 30 000 Kč získali
foto zdroj včelaři
čtyři buňky, byť starší, ale v celkem dobrém stavu. Největší
problém byl buňky dopravit z Husovic do lesů ve Střelicích. Podařilo se nám zajistit stavební firmu, která nám poskytla nákladní auto s
rukou, pomocí níž byly buňky postupně naloženy, převezeny a usazeny na předem připravené základy.
V roce 2021 jsme pokračovali v další výsadbě stromů a keřů, opět díky dotaci vyhlášené krajem. Vysazeno bylo tentokrát 36 převážně ovocných
stromů, staré odrůdy jabloní, hrušně, třešně, renklódy, ale i javory, jeřáby a jedlé kaštany. Dále jsme vysadili lísky, ořechoplodce, hloh, trnky a jiné.
Díky pochopení starostů Troubska, Popůvek, Ostopovic, Nebovid a Střelic dostáváme od těchto obcí dotace na pokračování úprav buněk. Byla osazena nová okna, buňky byly propojeny, zatepleny a díky tomu mohou být už využívány ke schůzové činnosti, ale také jako
zázemí pro akce skautů ze Střelic.
V letošním roce máme v plánu pokračovat v úpravách buněk, další výsadbě stromů a keřů a chtěli bychom za pomocí dotace kraje vybudovat jezírko, které by bylo napájeno dešťovou vodou ze střech a sloužilo by jako pítko pro včely, hmyz, ale i lesní zvěř. Do budoucna
by součástí areálu mohlo být i dětské hřiště, otevřený úl a samozřejmě spousta včel. Chtěli bychom, aby areál sloužil nejen včelařům,
ale i skautům a ostatním obyvatelům Střelic a okolních vesnic. Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím, že se nám to povede. O dalším
vývoji vás budeme samozřejmě informovat.
Ing. Pavel Kapoun, jednatel spolku
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T ROUBSKÝ CHRÁMOV Ý S BOR ŽIJE A ZKOUŠ Í

TŘ I CE T L E T K U LT U R NÍ CH A KCÍ V K ATO L I CKÉM DO MĚ

TCHS je parta, která se pravidelně schází a zpívá. Zpívá z plna hrdla i něžně. Zpívá radostně i bolestně. Repertoár se zaměřuje především
na běh církevního roku (Vánoce, Velikonoce, svatby, pohřby), ale prostor dostávají i skladby čistě světské. Příkladem může být Kytice
písní troubských. Do sboru chodí mladí i staří. Ženy i muži a tím pádem se pro každý hlas najde místo ať již v sopránu, altu, tenoru či
basu. Do sboru chodí troubští, ostopovští i bosonožští. Do sboru chodí společně věřící i nevěřící! Každopádně všechny tyto výše uvedené důkazy dosvědčují, že troubský chrámový sbor spojuje lidi. Sbor doprovází varhanice paní Švestková a řídí jej umělecký kovář Patrik
Bárta. Ten z dirigentského pultíku však netrestá chyby kladivem, ale trpělivě vede jednotlivé hlasy k libozvučnému souzvuku. Sbor má
dokonce i svůj orchestr... Nebo přesněji pár muzikantů, kteří se ale potkávají stejně rádi jako zpěváci.
Proč zpívat? Zpěv, vážení čtenáři, léčí. Je to vědecky podloženo a existují dokonce organizace jako např. Singing for Breathing, v překladu Zpívání pro dýchání, pro pacienty s chronickou plicní chorobou nebo Singing for the Brain, tzn. Zpívání pro mozek založené The
Alzheimer´s Society, která pomáhá lidem při prevenci a léčbě Alzheimerovy choroby. Zpěvem se totiž trénují nejen hlasivky (svalový
orgán), ale i koncentrace a pozornost. Zpěv navíc zlepšuje držení těla, má blahodárný účinek na chrápání a spánkovou aponoe, díky
zvukem tvořeným vibracím zvyšuje prokrvení těla, vyplavují se při něm hormony štěstí endorfiny, a dokonce se používá při léčbě koktání
a obezity. A teď trochu vážněji slovy Zoltána Kodály: „Hudba je duševní potravou, která nemůže být ničím jiným nahrazena… Existují
sféry ducha, kam pouze hudba vnáší světlo.“
Mimo vše, co již bylo v textu uvedeno, vám jistě členové TCHS potvrdí, že sborový zpěv rozšiřuje okruh přátel.
Troubský chrámový sbor zkouší každý čtvrtek v 18 hodin na kůru troubského kostela a rád mezi sebe kdykoliv přijme nové členy. Pokud
byste rádi využili benefitů, které vám zpěv či sbor může poskytnout, neváhejte a přijďte.
Kontakt na dirigenta: Patrik Bárta + 420 737 740 290, templ@templ.net
Kontakt na duši TCHS: Pavel Juráček st. +420 605 752 695, paveljuracek@centrum.cz
Tereza Křivánková

Letošním rokem si připomeneme neuvěřitelných třicet roků (1992–2022), kdy k nám do Troubska začaly přijíždět různé známé kulturní
osobnosti, herci, baviči, zpěváci a kapely. A také amatérská divadla z Kroměříže, a hlavně soubor z Budišova nám odehrály spoustu
veseloher, operetek a zpěvoher.
Střídali se zpěváci zvučných jmen jako například Věra Martinová, Hana Zagorová s Petrem Rezkem, sourozenci Ulrychovi, František
Nedvěd, Václav Neckář, Waldemar Matuška + K. T. O a mnoho dalších. Také za vzpomínku stojí vystoupení Miloslava Šimka a Zuzany
Bubílkové, Václava Postráneckého, Jiřiny Bohdalové, Heleny a Jiřího Růžičkových, Jiřího Krampola, Zdeňka Trošky, Květy Fialové s Naďou Konvalinkovou, Miroslava Donutila…
Jako vzpomínka na tyto akce je v obecní knihovně fotokniha „Byli, hráli a zpívali“, kterou si můžete zapůjčit. Na webových stránkách
obce je mnoho fotografií v kapitole „Slavné osobnosti v Troubsku“. Všechny akce bývaly hojně navštěvované, takže je jistě hodně pamětníků, kteří si také rádi zavzpomínají.
V tomto čísle TH a v příštím též otiskneme pár střípků ze zákulisí, zážitky s populárními umělci před a po představení. Dobře se bavte.

PAN HEREC MIROSLAV DONUTIL
Vystupoval v Troubsku dvakrát, poprvé v roce 1995 a o deset let později, v roce 2005, kdy byl dosti nachlazený, nechtěl však zklamat
své diváky a představení perfektně odehrál.
Zážitek z první návštěvy: Představení bylo v sobotu od 18 hodin a bylo vyprodáno. Někteří diváci velmi netrpělivě přešlapovali před
kaťákem, protože už bylo skoro půl šesté a mistr nikde. Až v 17.40 se objevil bílý favorit a přijel herec s kamarádem. Jen vešli do sálu,
velmi se jim tu líbilo. Toto představení jsme ozvučovali sami a Mirek měl okamžitě námitky na pana zvukaře a trvalo asi deset minut,
než bylo vše v pořádku a aparatura fungovala podle hercových představ.
Sál se zaplnil, bylo pět minut po 18. hodině, a tak jsem šel pro pana Donutila do šatny, že už by se mohlo začít. Zaklepu na dveře a ono
nic. Zaklepu po druhé a zavolám, zase nic. Otevřu dveře a mistr natažený na židli zřejmě doháněl nedostatek spánku. Zaklepal jsem
mu na rameno, on rychle vstal, upravil se a vešel na jeviště. Bez příprav, bez zkoušky bavil celé dvě hodiny neuvěřitelným historkami
z divadla Na Provázku, vzpomínal na Frantu Kocourka, na natáčení filmu Balada pro banditu a další střípky ze života. Jo, jo, pořád se
něco děje!
Já bych se pár minut před představením klepal trémou a pan herec podřimoval.
Zkrátka profesionál…

WALDEMAR A OLGA MATUŠKOVI + KAPELA K. T. O.
Bylo krásné páteční odpoledne 2. června 2000 a Troubsko čekalo na koncert legendárního zpěváka, zakladatele divadla Semafor a Rokoka, nestárnoucího Waldemara Matušky, jeho ženy Olgy a kapely K. T. O. (Kamarádi
táborových ohňů). Bylo dva dni před Svatým Duchem a sál byl naprosto
vyprodaný. Zrovna panovala velká vedra, a tak se od rána větralo.
Koncert měl stanovený začátek až v 19 hodin, ale již okolo druhé hodiny
odpoledne přijel ke Kaťáku poschoďový autobus s muzikanty a aparaturou. Den předtím vystupovali v Jihlavě a museli odjed dříve, a tak jsme
seděli pod kaštanem a při dobrém pivku jsme domlouvali plán na večerní
koncert.
Matuškovi to měli složitější, jeli až z Karlových Varů a poslali je do Troubek. Tam je pochopitelně nikdo nečekal. Až v Brně zjistili, že se jedná o
Troubsko, a vysvětlili jim, jak se k nám dostanou. Dopadlo to dobře, po
krátké zkoušce se sál zaplnil a koncert odstartoval. Byl to krásný, pohodový večer, Walda zpíval jeden hit za druhým a celý sál s ním, byl to největší pěvecký sbor, co kdy Troubsko zažilo, při písničce Sbohem lásko...
i slzička ukápla.

foto Tereza Křivánková
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Po koncertě byla autogramiáda a prodej knihy Tisíc mil, prodalo se jich
skoro 150 kusů, podepisovalo se dlouho v zadní části sálu, pod balkónem.
foto Pavel Doležal
Pak jsme se na památku vyfotili s umělci a ještě dlouho povídali v šatně.
Moc se jim u nás líbilo, říkali, že tu byla taková krásná rodinná atmosféra. I nám s nimi bylo moc dobře. Moc hezké bylo i rozloučení
před Katolickým domem, když přicházeli k autu, tak i mládež volala: „Waldo, ahoj!“ a tleskali. To všechno odnes‘ čas, ale jeho písničky
jsou a budou s námi pořád.
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VÁCLAV NECKÁŘ A JEHO BACILY
Na koncert této pěvecké legendy jsme se mimořádně těšili. Bylo to v dubnu 2006 a Vašek dva roky před tím prodělal mozkovou příhodu,
a tak jsme byli rádi, že znovu zpívá.
Samotná příprava koncertu byla malým hororem. Poskládat takové množství aparatury na jeviště o rozměru 6×9 metrů byl hotový
zázrak. Desítky metrů kabeláže, reflektory, mikrofony, reprobedny a další efekty bylo potřeba sladit, proto se začátek koncertu posunul
téměř o hodinu. A to kapela přijela dvě hodiny před stanoveným začátkem. Vašek přijel i se svým synem, který mu dělal osobní ochranu
a hlídal mu texty písní, které se promítají na monitoru, který je umístěn před zpěvákem.

Kalendář připravovaných akcí v naší obci
Dětský den Myslivci

15. 4. 2022

Velikonoční hrkání

15.–16. 4. 2022 sraz u kostela

Samotný koncert byl naprosto profesionálně provedený, Vašek zpíval tak, jak ho známe z mladších let. Jeden hit za druhým, ale zpíval
i nové písně. Mezi písničkami hrála rocková kapela Bacily s legendárním Otou Peřinou a Honzou Neckářem.

Turnaj v ping pongu

23. 4. 2022

Předhodová zábava v areálu Sokolovny 28. 5. 2022

od 19 hod.

Následovala autogramiáda v sále pod jevištěm a společné focení. Vašek byl v sedmém nebi, nesmírně nadšený z atmosféry v sále, kterou tvořilo více jak 250 diváků. V šatně seděl většinou sám u stolu, kapela se s ním málo bavila. To proto, že si o vše, co chtěl, musel říct,
aby si neustále bystřil paměť. Nás pořadatele si velmi oblíbil, snažili jsme se dělat, co jsme mu na očích viděli, měl i svou vlastní toaletu,
což ho nesmírně potěšilo. Nemusel se motat mezi diváky a osazenstvem šenku.

Hodová zábava v areálu Sokolovny

4. 6. 2022

od 20 hod.

Svatodušní slavnosti

4.–5. 6. 2022

sokolovna

Také ho velmi potěšil obraz s jeho portrétem od Pavla Vašulína, neustále se na něj díval a děkoval.

SVATODUŠNÍ SLAVNOSTI

5. 6. 2022
Mše svatá ve farním kostele
Obcházení stárek
Průvod krojovaných z Vyšehradu
Vystoupení v areálu Sokolovny

Pouť na Peregrínek

1. 5. 2022

odchod od kostela ve 12 hod.

Noc kostelů

10. 6. 2022

kostel v Troubsku od 18 hod.

Český varhanní festival
varhanní koncert 1

12. 6. 2022

Vystoupení herce Miroslava Donutila

19. 6. 2022

v 18.00 hod., kostel Nanebevzetí
Panny Marie Troubsko
v sále Katolického domu (Na kus řeči)

Pavel Doležal

Jarní zprávy z knihovny

Jaro je ideálním obdobím pro úklid. Také v knihovně se vymetaly pavučiny. Protřídila jsem náš stávající knižní fond a tím uvolnila místo
novým knižním titulům. Především v dětské knihovně jsem našla exempláře, ze kterých nám jako dětem předčítali naši rodiče. Obsahově, jazykově i graficky ovšem dnešní malé čtenáře neosloví.

sokolovna od 10 hod.

9.00
11.30
15.00
16.00

Než se všechno uklidilo, odvezlo a kapela odešla do svých aut, už byla skoro půl noc.

I v knihovně máme jaro! A na ty z vás, kteří míváte cestu kolem, vykukuje z oken. V předchozím čísle hlasatele jsem vám dávala tip, jak
si zpříjemnit vánoční svátky. Byla to literární a výtvarná soutěž pro děti na Šlapanicku. A děti z naší základní školy se toho nebály a vytvořily krásné obrázky a komiksy. Podívejte se na přiložené fotografie. Jelikož do uzávěrky tohoto čísla nebyli vítězové soutěže zatím
vyhlášeni, doufám, že si nějaké ocenění naši výtvarníci odnesou.

chata Výrovka od 13 hod.

Z nových knih musím dětem doporučit třídílnou sérii Dědečku, vyprávěj z pera Ladislava Špačka. Odborníka na etiketu netřeba představovat. Naučí ji i vaše děti. Součástí knihy je i cédéčko. Kdo nechce číst, může poslouchat.
Mladým čtenářům lačnícím po dobrodružství bych chtěla doporučit příběhy Gangu odvážných. Parta šesti dětí
se ocitá v různých nebezpečných situacích, např. v lavině, na poušti či během zemětřesení. Jak by se měl
člověk zachovat, aby přežil? To se dozvíte v šestidílné
knižní sérii. Co se do knih nevešlo, naleznete na stránce
www.gangodvaznych.cz. A jsou tam i zajímavé hry, tematické články nebo medailonky hrdinů.
Uklízelo se i v oddělení pro dospělé. Přivezla jsem pro
vás nové knihy z rosického výměnného fondu. Podle zájmu si je v knihovně necháme tak tři čtvrtě roku a pak je
zase vyměníme za jiné. Z našeho fondu můžu doporučit
třeba nového Ziburu, Hartla, Bryndzu nebo Nesba. Mnohé čtenářky určitě potěším novinkami od Táni Keleové
-Vasilkové, Sandry Brownové, Marie Lamballe či Radky
Třeštíkové. Také se mi podařilo sehnat dlouhodobě rozebrané Svědectví o životě v KLDR. Nina Špitálníková
v něm publikovala sedm rozhovorů s uprchlíky ze Severní Koreji. Přečetla jsem je jedním dechem.

foto Lenka Krásná

Uklízelo se nejen v knihovně, ale doufám, že i venku. S pracovníky na obecním úřadě pro vás v době psaní tohoto článku připravujeme
akci Ukliďme Troubsko. Pro děti, které přijdou přiložit ruku k dílu, vymýšlím jednoduchý doprovodný program. A jelikož máme termín na
začátku dubna, tak až budete číst tyto řádky, bude už Troubsko určitě uklizené od navátých zimních odpadků. Děkuji moc všem, kteří
se přišli zapojit!
Lenka Krásná
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 18. 12. 2021
Ve stínu koronavirové pandemie proběhl tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenisu. Pořadateli turnaje byl TJ Sokol Troubsko, jeho tenisová
a stolně-tenisová část troubské rakety, jmenovitě Svaťa Kavalec, Víťa Volánek, Pavel Posch a Honza Marčan, za přispění obce Troubsko. Je třeba
říci, že za dobu různých uzávěr a zrušených akcí tělo zleniví. Proto se tato
sportovní, ale i společenská akce stala osvěžením v šedi dnů, příhodně
umístěná do data, kdy manželky vyhazují své manžely z domu, aby nepřekáželi předvánočnímu úklidu. Úroveň hry byla vysoká, pro běžného rekreačního hráče až příliš, jenže ten si zas přišel k pěknému zážitku, minimálně
při sledování finálových zápasů. Bitvy byly nemilosrdné, ale gulášek skvělý, zábava uvolněná. A samozřejmě nikdo zúčastněný neodešel bez ceny.
Loňský a předloňský vítěz, náš soused hrající za Říčany, Roman Tureček si
ke své smůle přivedl spoluhráče z oddílu, a tak ve finále prohrál s Josefem
Markem. Aby toho nebylo málo, třetí skončil po utkání se Svaťou Kavalcem
(nejlépe umístěný Tróbčák) další člen říčanského oddílu Robert Vudia. Tak
nás Říčany pěkně vymetly. Nic na tom nezměnilo ani to, že vítěz zapomněl
pohár při odjezdu v hospodě.
Přemysl Blažík
foto Přemysl Blažík

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Stalo se

Naše křesťanské Vánoce končí vždy v neděli po šestém lednu, tedy po svátku Tří králů. To jsou ti, po kterých je pojmenovaná sbírka. Na
to, vysvětlovat duchovní hloubku tohoto svátku, jsou povolanější než já, souvislost se vcítěním se do života potřebných však jistě chápe
každý. Sbírku pořádá Oblastní charita Rajhrad, pro kterou je také výtěžek ze sbírky určen. I když byla letos trochu obava, zda se sbírka
bude konat tak, jak jsme ji každoročně pořádali, nakonec všechno klaplo. Nemusím jistě zdůrazňovat, a přece tak činím, že to vyžaduje
úsilí mnoha lidí, hlavně rodičů a dětí a také organizátorů. Obcházení obce s pokladničkami začíná vždy rozdáním plášťů a korun a požehnáním koledníkům v kostele. Tentokrát šli: Tobiáš, Rozita a Tedík Turkovi, Pavla Turková s Lucií Paračkovou a Adélou Řehořkovou,
Víťa, Viktorka a Jakub Volánkovi, Jakub a Barunka a Julie Doležalovi s Elou Balabánovou, Jana Solaříková a Simona a Klára Ošlejškovy,
Terezka, Martin a Jindřišek Křivánkovi, Bartoňková Milada a Miladka s Kamilkou, Zuzanka, Jindra a Přemysl Valovi s maminkou, Veronika, Verunka, Jeníček a Mareček Adámkovi, Andrea Jílková a Eva Solaříková, Katka a Bětka Svobodovy s Kubou Karešem, Martin, Šimon
a Matouš Koneční, Eva a Nela Konečná s Valinkou Krulovou, Jarka Blažíková s Mikim Svěrákem a Romanou Svěrákovou, Blanka, Kryštof
a Šimon Mikaušovi, Václav, Lukáš, Toník a Kuba Madronovi. Část se pak statečně přesunula na Veselku.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V prosinci, během adventního období, probíhalo zdobení vánočního
stromečku. Děti společně s rodiči
měli možnost podílet se na vánoční výzdobě obce. Vyrobily spousty
krásných ozdob, které v tomto předvánočním čase postupně vyplňovaly
volná místa na stromečku. Děkujeme tak všem šikovným dětem, které se do zdobení zapojily. Budeme
rádi, když se i v tomhle roce zapojíte
do zkrášlování naší jedličky nacházející se u mostu naproti „Kaťáku“,
a sami si opět vytvoříte nezapomenutelnou vánoční atmosféru.

Letos se ale nekonalo tradiční občerstvení na faře, za což
samozřejmě mohla pandemie.
Takže alespoň drobná koleda
od pořadatelů, samozřejmě k té,
kterou děti posbíraly po cestě.
Velký dík patří všem pořadatelům včetně zaměstnanců obce,
kteří museli pokladničky otevřít
a spočítat, ale hlavně všem, kteří
do pokladniček přispěli. Celková
vybraná částka byla 80 200 Kč.

Kamila Hradečná

Přemysl Blažík

foto Kamila Hradečná
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foto Přemysl Blažík
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MASOPUST
Masopust nebo také u nás ostatky je čas, kdy se upouští pára. Je to nevázaná zábava, někdy velmi nekorektní. Jejím vrcholem je vždy
masopustní úterý, po kterém následuje čtyřicetidenní půst a Velikonoce. Vzhledem k tomu, že se letos žádná zábava ve smyslu plesu
nekonala, omezil se sobotní průvod na projití vesnicí, a protože nebyly z důvodů nemoci koně (nemocný byl kočí, ne koně), vynechala se
i Veselka. Tentokrát jsme nechodili od domu k domu, abychom na hospodářích vynucovali příspěvek na muziku. Proto se vyrazilo 28. 2.
v sobotu ve dvě odpoledne od střelického konce, prošlo se starým Troubskem za dráhu, kde se skončilo posezením na Vechtrovně.
Cestou bylo několik zastávek pro občerstvení – u Jedličků, u Brumovských, u Jílků, u Svěráků a u Bobčíků. Byť se zpočátku zdálo, že
o průvod nebude velký zájem, nakonec se sešlo dost masek a kupa dětí a bylo tedy tradici učiněno zadost.
Naopak úterý bylo smutné, masek bylo, že bys je na jedné ruce spočítal. Sice se nekonala obvyklá zábava, nicméně kaťák byl otevřený
právě kvůli tomu, abychom se, byť v menším množství, sešli a naplnili tradici, která se v Troubsku udržovala taková dlouhá léta. Nakonec
jsme za sborového zpěvu basu vynesli, byť to byla jen basa od piva. Nedopusťme, aby se nám tato tradice ztratila!
Přemysl Blažík

Informace z obecního úřadu
ROZŠÍŘENÍ FARNÍHO HŘBITOVA ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
V TROUBSKU, VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH HROBOVÝCH MÍST
Území Římskokatolické farnosti Troubsko tvoří obce Troubsko, Ostopovice, Popůvky a městská část Brno-Bosonohy. Na podzim loňského roku
byla zahájena výstavba nových hrobových míst na farním hřbitově v Troubsku. Celkem bylo vybudováno 28 hrobů, z toho 8 jednohrobů a 20 dvojhrobů. Obyvatelé obcí Troubsko, Popůvky, Ostopovice a městské části Brno-Bosonohy se nemusí obávat nedostatku míst k pohřbívání na farním
hřbitově. Obec Troubsko připravuje projektovou dokumentaci pro výstavbu dalších hrobových a kolumbárních míst. Tato projektová dokumentace rovněž řeší důstojné ukončení tohoto pietního místa.
Z důvodu rovnosti či spravedlivého kritéria se obce společně dohodly, že předpokladem pro přidělení (zakoupení) nového hrobového místa je
aktuální potřeba pohřbení či uložení urny. Není třeba se obávat nedostatku. Na novou výstavbu budeme připraveni.
Markéta Bobčíková

Hřbitov - vizualizace Ing. arch. Aleš Putna

PR O CES S CH VÁ L ENÍ NOVÉH O Ú Z EM NÍ H O P L ÁNU

foto Tomáš Dvořák

V návaznosti na všechny dokončené přípravné práce a potřebné právní úkony se dne 16. prosince 2021 konalo v sále Katolického domu
veřejné projednání nového územního plánu obce Troubsko. To bylo tentokráte primárně určeno pro laickou veřejnost. Z hlediska veřejného projednávání šlo o završení procesu územního plánování, který jsme, jak z minulých příspěvků víte, započali celý od počátku. Šli
jsme cestou zcela nového zadání územního plánu, a to tak, aby bylo možné efektivně upravit urbanistickou koncepci a celkovou filosofii
územního plánu Troubsko pro aktuální potřeby obce. Ve spolupráci s projekční kanceláří Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., pod
vedením Ing. arch. Vandy Ciznerové a odbornou firmou DHW, s. r. o., která má na starost zpracování tzv. Vyhodnocení vlivů Územního
plánu Troubsko na udržitelný rozvoj území (zkráceně nazýváno též jako SEA), jsme tak dospěli do závěrečné fáze schvalovacího procesu. Za odborného dohledu Ing. arch. Radka Bočka, létajícího pořizovatele, jsme v intencích limitů daných Zásadami územního rozvoje
Jihomoravského kraje a závazných stanovisek Krajského úřadu Jihomoravského kraje vypořádali všechny došlé připomínky a námitky
občanů a firem. Pokud jsme v řadě případů nevyhověli, bylo to zejména z důvodu závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, který hlídá zábor zemědělského půdního fondu. Navazujícím krokem v procesu schválení nového územního plánu je proto prověření územního plánu ze strany příslušných orgánů, zejména Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
tedy zda byla respektována jeho závazná stanoviska. Teprve poté bude moci být územní plán schválen zastupitelstvem obce.
Milan Švejda, radní a zastupitel pro územní plán
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V ÝSL EDKY CELO PLOŠ N É D E RAT IZ AC E OBC E

PLÁNOVANÉ STAVEBNÍ PRÁCE V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2 0 2 2

V listopadu loňského roku byla opětovně provedena celoplošná deratizace obce Troubsko firmou Deratizace 4D. Byly použity nástrahy
metodou zavěšením s 40 g nástrahy Hubex. Celkem bylo deratizováno 230 vpustí a šachet. Při pokládce bylo likvidováno jedno ohnisko
výskytu, které muselo být při kontrole ještě doplněno. Kontrola byla provedena 26. listopadu 2021.
Výsledky provedených kontrol
• Jaro 2020 – 55 % + 2 ohniska výskytu
• Podzim 2020 – 32 % + 2 ohniska výskytu
• Jaro 2021 – 30 % + 1 ohnisko výskytu
• Podzim 2021 – 24 % + 1 ohnisko výskytu
Podzimní výsledky přinesly již podruhé za sebou procentuálně zhruba ideální stav (pod 30 %). Nejhorší stav je v okolí OÚ u ulic Zámecká
a Školní. Negativem je opakovaný výskyt potkaních děr u ulice Zámecká. Vyšší výskyt je v zásadě pouze ve staré části obce a u křižovatky na Veselce. Opačná situace panuje v ulici Pod Vinohrady. V těchto místech je výskyt již opakovaně minimální. V pravidelné
deratizaci budeme nadále pokračovat 2x ročně s postupným omezováním rozsahu.

OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ NA ULICI SLUNNÁ, JARNÍ A LETNÍ
V průběhu dubna až června 2022 budou probíhat
stavební práce na obnově všech tří ulic. Stávající
povrch bude kompletně rozebrán a odvezen k recyklaci. Dojde k hutnění a zpevnění podkladních
vrstev cementových pojivem tak, aby nedocházelo
k dalším propadům povrchu. Ulice dostanou nové
obruby a novou zámkovou dlažbu. V rámci obnovy
budou zachovány stávající parametry komunikací
včetně typu a barvy zámkové dlažby. Celková délka
všech tří rekonstruovaných úseků je 365 m. Obec
na tuto rekonstrukci podala žádost o dotaci.

Markéta Bobčíková

ÚSE KOVÉ MĚŘENÍ V OBC I
S radostí nejen naší, ale věřím, že i vaší, oznamujeme, že se nám podařilo po delším vyjednávání zrealizovat úsekové měření v ulici Vyšehrad a Zámecká. Úsekové radary jsou v ostrém provozu od ledna letošního roku. Věříme, že se nám tak zvýší bezpečnost v obci. Nově je
instalováno zařízení na ulici Ostopovické, které nahradilo již téměř nefunkční informační radar.
Na ulici Novou bylo umístěno funkční zařízení – informační rychlostní ukazatel z ulice Vyšehrad. Snad i tento nerepresní prvek přiměje
řidiče ke stažení rychlosti, se kterou se řítí do obce.
Markéta Bobčíková

OBNOVA POVRCHU ČÁSTI KOMUNIKACE ULICE LIŠKY
Účelová komunikace – spojnice ulice Lišky a parkoviště u hřbitova se dočká rekonstrukce. Dojde
k výměně podkladních vrstev této části vozovky
a pokládce nového asfaltového povrchu o délce
120 m. V rámci této rekonstrukce dojde i k doplnění
veřejného osvětlení a vybudování vsakovacího příkopu pro dešťovou vodu. Předpokládaná doba realizace je jeden měsíc.

REKONSTRUKCE LÁVKY X9

foto Vítězslav Volánek
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Obec Troubsko zahájila v měsíci březnu rekonstrukci lávky pro pěší u obecního úřadu. Stávající
lávka přiléhající k silničnímu mostu musela být
v nedávné minulosti z havarijních důvodů uzavřena. Původní konstrukce byla tvořena dvěma
masivními železnými H-profily, na kterých byly
položeny betonové překlady. Jeden železný profil byl značně zkorodovaný a po kontrole statikem bylo nutné tuto lávku uzavřít. Obec nechala
zbudovat provizorní dřevěný mostek a započala
s projekčními pracemi. Stavební povolení bylo
získáno v únoru letošního roku a ihned bylo přistoupeno k samotné rekonstrukci. Nově budovaná lávka bude železobetonové konstrukce. Opět
bude přiléhat k silničnímu mostu a bude osazena
oboustranným zábradlím.

foto Vítězslav Volánek
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VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA ULICI NOVÁ
Na přelomu měsíce března a dubnu započala obec Troubsko s výstavbou parkovacích stání na ulici Nová. Tato parkovací stání budou
situována po pravé straně ulice ve směru do Bosonoh. Krajnice stávající komunikace bude osazena novou obrubou a novým odvodněním komunikace. Samotná parkovací místa budou osazena vsakovací dlažbou. Místa budou ve velké míře kopírovat stávající živelně
tvořená parkoviště s maximálním zachováním zeleně. Realizace by měla probíhat v rozmezí dvou měsíců.

REVITALIZACE PARKU NA NÁVSI
Posledním krokem k dokončení revitalizace parku bude úprava části
od potravin po mostní pěší lávku před Katolickým domem. Již během
loňského podzimu došlo k výsadbě čtyř kusů lip a nového živého plotu.
V jarních měsících tohoto roku proběhnou terénní úpravy prostoru, výsev
trav a lučních květin. Dále bude vybudován chodníček z žulové dlažby
a instalován mobilní inventář v podobě laviček. Konečným krokem by
měla být rekonstrukce sousoší sv. Cyrila a Metoděje, která by měla proběhnout v druhé polovině tohoto roku.

M Í S T NÍ PO PL AT K Y
Vážení spoluobčané,
místní poplatky za odpady a psa v roce 2022 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2021. Úleva ve výši 100 Kč ze sazby místního
poplatku se poskytuje všem, kdo se zapojili do nového systému třídění odpadu převzetím vybavení na třídění odpadu (nádoba na
plast a bio-odpad).

ODPADY 680 Kč/osoba(objekt)/rok
(děti do 15 let, včetně roku, kdy 15 let dovrší, a občané 80 a více let platí polovinu poplatku, tj. 340 Kč/osoba)

PSI 200 Kč
(1 pes = 200 Kč, každý další pes + 50 %, tzn. 2 psi = 500 Kč, 3 psi 800 Kč atd.)
Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2022 a lze je zaplatit:

foto Vítězslav Volánek

OBNOVENÍ POMNÍKU ANTONÍNA ŠVEHLY
Po navrácení původního reliéfu do vlastnictví obce bylo rozhodnuto o obnově tohoto památníku, který stával v cípu školní zahrady.
Památník z roku 1937 zmizel jako nežádoucí v 50. letech minulého století. Upomínal na předsedu tří československých vlád a jednoho
z nejdůležitějších aktérů vzniku naší republiky. Na obnovení památníku bylo požádáno o dotaci z programu obnovy památek místního
významu JMK.

převodem na účet obce č. ú. 4423641/0100
hotově – na pokladně OÚ Troubsko, v úřední dny, tj.
pondělí 8.00–11.00, 13.00–17.00 hod, středa 8.00–11.00, 13.00–17.30 hod.
Vyčkejte, prosím, na Platební předpis místních poplatků za rok 2022, který vám bude doručen do vašich poštovních schránek.
Plaťte přesně vyčíslenou částku a VŽDY uvádějte var. symbol.
V případě osvobození od poplatku je NUTNO předložit údaj rozhodný pro osvobození, např. pracovní smlouvu v zahraničí, nájemní
smlouvu, doklad o zaplacení poplatku v jiné obci apod. Čestné prohlášení nestačí – není důkazním prostředkem!!!

JA K S E Z B AVIT S TA RÝCH PNEU M AT I K
Vážení spoluobčané,
v souladu s novou legislativou zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, není již v roce 2022 možné z úrovně obce
Troubsko zajišťovat sběr starých pneumatik od vašich domů, jak bylo zvykem.
Pneumatiky můžete bezplatně odevzdat v nejbližším autoservisu, pneuservisu či jiném místě prodeje pneumatik bez ohledu na to, kde
jste předtím danou pneumatiku koupili. Za likvidaci pneumatik už jste totiž zaplatili při jejím nákupu. Pneuservisy, autoservisy a prodejci jsou místa jejich zpětného odběru. Dle zákona nesmí limitovat odběr nákupem zboží nebo služeb. Seznam sběrných míst najdete
na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz. Najdete zde více než 5000 míst, která v České republice odpadní
pneumatiky přebírají. V okolí obce Troubsko jsou to např.:
Popůvky:
Volvo Group Czech Republic, s. r. o., ev. č. 15
Popůvky:
LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s. r. o., Vintrovna 216/17
Brno-Bohunice: PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27
Brno-D. Heršpice: Hošek Motor, a. s., Vídeňská 100a
a další.

Reliéf před rekonstrukcí

foto Vítězslav Volánek

Reliéf po rekonstrukci

foto Vítězslav Volánek

PŘECHOD OSTOPOVICKÁ
Obec Troubsko vybuduje na přelomu měsíce března a dubna nový přechod pro chodce na křižovatce ulic Ostopovická a Sadová. Vybudování přechodu bude spočívat ve stavebních úpravách stávajícího chodníku, vybudování nového osvětlení a dopravního značení. Obec
na tuto úpravu podala žádost o dotaci.

DROBNÉ INVESTICE V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU
Obec nakoupí a osadí deset kusů nových designových odpadkových košů a pět kusů vlajkových stožárů.

PROJEKČNÍ ČINNOST
Obec objednala projektovou dokumentaci na dostavbu chodníku na ulici Národního odboje v úseku od sokolovny po křižovatku u kostela.
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Možná jste byli z dřívějška zvyklí odvážet staré pneumatiky do sběrného dvora. To už dnes neplatí a pneumatiky na sběrném dvoře
nemusí přijmout nebo mohou chtít za jejich odevzdání zaplatit. Na rozdíl od jejich výrobců a prodejců totiž nejsou sběrné dvory místem
zpětného odběru. Raději se proto předtím u nich informujte. Tisíce pneumatik končí každoročně tam, kde nemají, v příkopech, v lese,
v řekách. Přitom pneumatika se v přírodě rozkládá řádově stovky let. Přesně to nikdo neví, neboť pneumatiky jsou na trhu teprve cca 130
let. A spálit pneumatiky je, spolu s odhazováním v přírodě, to nejhorší, co s nimi lze udělat. Při pálení vzniká celá řada toxických látek,
které negativně ovlivňují životní prostředí, nemluvě o zdraví všech v okolí.
Zákon o zpětném odběru nutí prodejce se starými pneumatikami ekologicky naložit. Častým údělem starých pneumatik je jejich energetické využití. To znamená, že se z rozdrcených pneumatik stane palivo do pecí. Tuna pneumatik se co do energie rovná 1,25 tuny
spáleného uhlí. Jejich pálení probíhá za přísných podmínek České komise pro životní prostředí, aby nedošlo k překročení limitů emisí.
Množství emisí z pneumatik bývá však stejné či nižší než při pálení uhlí. Pneumatiky, které nejsou určeny k energetickému využití, jsou
rozebrány na ocelové a gumové součásti. Ocel je přetavena a znovu použita v hutním průmyslu. Z gumy vzniká drcením gumový granulát, který má mnohá další využití. Část gumového granulátu lze opět použít při výrobě nových pneumatik či dalších součástek aut,
jako jsou blatníky a koberečky. Často po granulátu také chodíme. Jsou z něj vyráběny měkké povrchy dětských či sportovních hřišť,
protihlukové stěny nebo je přidáván do asfaltu. Navíc po něm neběhají jen lidé, ale například i zvířata ve výbězích.
Zdroj: www.KAMsNIM.cz
Ivana Šimečková
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TROUBSKO POKRAČUJE NA CESTĚ PRO MÉNĚ ODPADU

.DPVSRXŀLW¿PLSQHXPDWLNDPL"

Už před nějakou dobou jsme se rozhodli zlepšit odpadové hospodářství naší obce. Proto jsme se pustili do změn, které podpoří třídění
odpadu a pomohou nám získat větší přehled o našich odpadech.
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PR O Č Z AVÁ D Í M E Z MĚNY V O D PA D OVÉM HO S P O DÁŘ S T V Í?
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Současný systém odpadového hospodářství, který zahrnuje především skládkování, je neudržitelný a odborníci z celého
světa bijí na poplach. Proto minulý rok nabyl na účinnosti nový zákon o odpadech,
který se opírá o předpisy Evropské unie
a zpřísňuje podmínky pro ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO) na skládku.
Aktuálně platí města a obce 500 Kč za
každou tunu SKO a VO, kterou uloží na
skládku. Při nesplnění skládkovacích limitů (190 kg SKO a VO / občan v roce 2022)
se poplatek navyšuje na 900 Kč za každou
tunu navíc.

6EÝUQ¿GYıUÏL
GRNRQFHÏHUQ£VNO£GND
QHMVRXWDSUDY£P¯VWD
SURRGHY]G£Q¯SRXŀLW¿FK
SQHXPDWLN

2GHY]G£YHMWHSRXŀLW«SQHXPDWLN\
QDP¯VWD]SÝWQ«KRRGEÝUX
5G\PCOUDȸTPȝEJOȐUVPCLFGVGPCUVTȄPMȄEJ/ʒ2ZZZP]SF]F]RGEHUBSQHXCPCZZZHOWPDF]

<RȸVPȝQFDȸTUGRTQXȄFȐ
DG\XC\D[PCPȄMWR\DQʓȐȬKUNWʓGD

DG\QJNGFWPC\PCȬMWRPGWOCVKM

DG\RNCVPȸ

5RQNGȬPQUV'NVOC\CLKɶɼWLGUXQ\CNKMXKFCEKRQWʓKVȝEJRPGWOCVKMRTQOȐUVC\RȸVPȌJQQFDȸTW\FCTOC
CFNGRQFOȐPGM\RȸVPȌJQQFDȸTW1FGX\FȄPȐOXPCɶȐUȐVKUGXCɶGRPGWOCVKMCFQUVCPGFQURTȄXPȝEJ
TWMQWCLGICTCPVQXȄPCLGLȐNKMXKFCEG

Každý občan naší obce ročně vyprodukuje přibližně 235 kg SKO a VO. Vysoké náklady nás tak neminou a nakonec se mohou odrazit i v poplatku za
odpad u samotných občanů. Každý
z nás tak musí vzít do ruky jedinou
zbraň, kterou máme – snížit množství
odpadu a poctivě třídit.

8ȐEGKPHQTOCEȐPCZZZHOWPDF]
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SBĚR BIO ODPADU D Ů M A OD D OMU
Podle statistik tvoří biologicky rozložitelný komunální odpad až 31 % běžné černé
popelnice! Přitom tento odpad je velmi
dobře využitelný a na skládku v žádném
případě nepatří. Proto jsme se rozhodli zavést sběr bioodpadu dům od domu.
Každá domácnost od nás zdarma získala
nádobu na bioodpad a speciální perforovaný košík s kompostovatelnými sáčky. Díky
tomu už nebudete muset s tímto odpadem
docházet do sběrných hnízd, ale můžete ho
třídit v pohodlí domova. V den svozu (1× za
14 dní) pouze postavíte naplněnou nádobu
před dům a svozová společnost se o vše
postará za vás. Přesné termíny svozu jsou
vypsány ve svozovém kalendáři, který tvoří zadní obálku tohoto hlasatele. Doporučujeme si ho vystřihnout a dát například na
lednici, abyste vždy věděli, kdy bude svoz
probíhat.

JAK SPRÁVNĚ TŘ ÍDIT BIOOD PA D ?

Současně také zavádíme evidenci SKO, v nejbližší době proto postupně očipujeme všechny nádoby na tento odpad. Čipování bude probíhat během svozů, nejdříve označíme plastové nádoby a poté kovové. O vše se postaráme za vás, jenom vás prosíme, abyste v předem oznámené datum postavili Vaši nádobu či nádoby na SKO před dům, i když ještě nebudou plné.
Pokud budete chtít další nádobu na SKO, můžete si ji pořídit na vlastní náklady. Je ale nutné, abyste ji pak nahlásili k očipování na podatelna@troubsko.cz. Neočipovaná nádoba nebude svezena!
Děkujeme všem občanům, kteří se do nového systému třídění zapojili a těšíme se na společné budování obce s minimem odpadů!

JRK Česká republika s.r.o.; Bolzanova 1, Praha 110 00, www.meneodpadu.cz

O Ú T R O U B S KO I NF O R M U J E

Na druhé straně svozového kalendáře najdete informace, jak správně třídit odpad v naší obci. Pokud se budete řídit uvedenými pokyny,
nikdy neuděláte chybu.
Košík, který jste od nás dostali, vám poslouží na třídění přímo v kuchyni. Patří do něj slupky z ovoce či zeleniny, pečivo, vaječné skořápky apod., naopak do něj nepatří těstoviny, omáčky ani kosti! Po naplnění košíku pak vyhoďte odpad i s kompostovatelným sáčkem
do hnědé nádoby. Nikdy nepoužívejte plastový sáček, bioodpad se tím znehodnotí pro další využití.
Odpad ze zahrady (vyhaslý popel ze dřeva, piliny, posekanou trávu apod.) dávejte do kompostéru, jak jste zvyklí. Do hnědé nádoby vyhazujte pouze to, co už se vám do něj nevešlo. Zabráníte tím zbytečnému přeplnění nádoby a díky kompostování také zdarma získáte
kvalitní hnojivo, které dá vaší zahradě bohatou výživu a zvýší kvalitu i úrodnost půdy.

SBĚR PL ASTU DŮ M OD D OMU
V černé popelnici často končí i plast (6,7 %), a tak jsme se rozhodli podpořit třídění i tohoto odpadu. Každá domácnost od nás kromě
setu na třídění bioodpadu zdarma dostala i žlutou nádobu na plast. Proto už nemusíte chodit do sběrných hnízd ani s tímto odpadem,
ale v den svozu jen postavte naplněnou nádobu před dům. Svoz bude probíhat 1× měsíčně a platné termíny na celý rok najdete opět
na zadní obálce hlasatele.

CO PATŘÍ DO ŽLUTÉ NÁDOBY?
Žlutá nádoba slouží především k třídění plastu, ale patří do ní i nápojové kartony (obaly od mléka, džusu nebo krabicového vína) a hliníkové obaly od limonád, energetických nápojů, piva, ledové kávy apod. Pokud si nebudete jistí, zda odpad patří do žluté nádoby, podívejte
na druhou stranu svozového kalendáře, kde jsou vypsány podrobnosti o třídění.
Před vyhozením odpad sešlapejte, aby v nádobě nezabíral tolik místa!

E VI DE NCE O DPADŮ
Poslední novinka, kterou jsme zavedli, je evidence odpadů. Nádoby na bioodpad a plast jsou proto označeny čipy. Při výsypu odpadu
načte pracovník svozové společnosti čipy do evidenčního systému, kde se následně propíší informace o domácnosti, druhu odpadu
a jeho množství. Tyto informace pak využijeme ke zlepšení našeho odpadového hospodářství, čímž můžeme ušetřit nemalé peníze
a investovat je do rozvoje naší obce.
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Takto třídění odpadů vypadat nemá…

Třiďte prosím správně, je to vizitka nás všech.
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L I NK A B EZ PEČ Í
Obec Troubsko podpořila v roce 2021 provoz bezplatné telefonické krizové Linky bezpečí částkou 5 000 Kč. Činnost Linky bezpečí byla
i v roce 2021 ovlivňována dopady celosvětové pandemie koronaviru COVID-19. Provoz Linky bezpečí byl v co největší míře upraven tak,
aby nedocházelo k šíření viru mezi zaměstnanci a nebylo narušeno nepřetržité fungování naší sociální služby. Děti často neměly možnost zavolat na naši službu, například z nedostatku soukromí, a proto jsme zaregistrovali větší počet klientů využívajících naši chatovou
a především e-mailovou poradnu.
Linku bezpečí mohou kontaktovat děti a studenti do 26 let na telefonním čísle 116 111, a to zcela bezplatně (bez nutnosti kreditu)
a anonymně. Telefonická krizová linka funguje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, také během víkendů a svátků. Linka je určena
především pro děti, které se ocitnou v obtížné životní až krizové situaci a mají pocit, že neexistuje řešení a že jsou na své trápení samy.
Přestože se nám daří pomoci stovkám dětí denně, stále je mnoho těch, které se k nám nedovolají, protože kapacita Linky bezpečí je
omezená. Dětem proto nabízíme pomoc také přes e-mail (pomoc@linkabezpeci.cz) a chat. Chat je v provozu každý den od 9.00 do
13.00 hodin a od 15.00 do 19.00 hodin. Na e-mail odpovídáme do 3 pracovních dní. Více informací, včetně odkazu na chat či podcasty
a videa, naleznete na www.linkabezpeci.cz.
Nabízíme podporu a pomoc také rodičům, učitelům a všem dospělým, kteří mají starost o dítě či mladé lidi do 26 let, a to prostřednictvím naší Rodičovské linky. Za rok 2021 přijali konzultanti Rodičovské linky celkem 2 353 kontaktů, z toho 1 712 hovorů, 91 chatů a 550
e-mailů.
Telefonická linka je dostupná na čísle 606 021 021 od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 21.00 hodin a v pátek od 9.00 do 17.00 hodin.
Pomoc poskytujeme bezplatně, volající hradí pouze částku za hovor dle tarifu svého operátora. Nabízíme pomoc také přes e-mail
(pomoc@rodicovskalinka.cz) a chat. Chat je v provozu v neděli od 17.00 do 21.00 hodin, na e-mail odpovídáme do 3 pracovních dní.
Nejčastěji se na nás obracejí dospělí, kteří hledají radu při výchově dítěte nebo jsou svědky, kdy je dítě v nesnázích, a hledají způsob, jak
mu pomoci. Více informací, včetně odkazu na chat, podcasty a videa, naleznete na www.rodicovskalinka.cz.
Ani takto ne!

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Udržujte dětské hřiště, jako by bylo vaše vlastní. Při odchodu po svém dítěti ukliďte a zakryjte pískoviště. Jen tak vašim dětem bude
hřiště déle a dobře sloužit

Vážení spoluobčané – majitelé psů,
na základě upozornění občanů, ale i z vlastního poznatku situace, na vás apelujeme s výzvou o důsledné
uklízení psích výkalů po vašich psích chovancích. Je doufáme zájmem nás všech mít prostředí, v němž
žijeme, hezčí a příjemné, což jistě zátiší s psími výkaly nenavozuje.
Vítězslav Volánek

Výzva k ořezu dřevin
Žádáme o spolupráci vlastníky stromů a keřů, případně i květin či travin, které zasahují na veřejná prostranství a zužují či snižují průchozí profil chodníků nebo
průjezdní profil komunikací nebo komunikaci přímo pokrývají. Přesahy dřevin
znesnadňují údržbu vozovek i chodníků nebo mohou způsobit poškození komunální techniky při práci či zkomplikovat příjezd vozů záchranného systému.
Je nutné redukovat řezem i větve, které brání výhled do křižovatky, na přechod
pro chodce, na dopravní či orientační značení apod.
Dle § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je péče
o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků.

NÁKUP ZAMETACÍHO STROJE
V rámci zkvalitnění údržby komunikací a chodníků v katastru obce bude pořízen čistící vůz Schmidt Multigo 150. Jedná se o multifunkční stroj s možností připojení nástaveb pro zimní i letní údržbu. Stroj obsahuje zametací kartáče včetně vodního čištění, tlakovou
myčku, vysavač na listí, nádobu na odpad či nádrže pro čistou vodu na zalévání. Obec koupí tohoto stroje získá zdatného pomocníka
pro celoroční a pravidelný úklid obce.
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Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Obecní úřad Troubsko
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POMOC UKRAJ IN Ě
Pomáháme! Pomáháte! Děkujeme!
V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se v naší obci zvedla vlna solidarity a zájem o pomoc těžce zkoušeným ukrajinským
lidem. Většina z vás prostřednictvím veřejných sbírek přispěla charitativním organizacím a pomohla tak finančně zabezpečit jejich humanitární aktivity. Řada z vás se rozhodla i pro materiální a logistickou pomoc, která se tak pod záštitou obecního úřadu rozběhla hned
v prvních dnech válečného konfliktu. Jak můžete vidět na připojených fotografiích, byli jsme doslova zavaleni potřebným vybavením pro
cennou pomoc, které tvořily zejména trvanlivé potraviny, zdravotnický materiál, léky, hygienické potřeby, strava pro děti, pleny, oblečení
a hračky, spacáky, elektronika. Ve středu 2. března 2022 tak mohly do ukrajinského Lvova vyrazit tři plně naložené dodávky. S potěšením
jsem si poté mohla prohlédnou fotografie z ukrajinského Lvova, kam naše pomoc posléze úspěšně dorazila. Do místa pomoci můžete
nahlédnout prostřednictvím připojené fotografie i vy.
Takže ještě jednou velké díky vám všem! Za pomoc a za lidskost.
Markéta Bobčíková, starostka

Nakládání pomoci na vlak na nádraží v Zamośći (Polsko)

Shromažďování materiální pomoci

Příprava na odvoz
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Nádraží ve Lvově (Ukrajina)
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P OZOR, SENIO Ř I J SOU V OHROŽE N Í!
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme proto do úzké spolupráce s provozovatelem
informační linky 1188, společností Conectart. Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost
různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru
začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností
a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče
na vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící
babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách
tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených, důvodů nemůže přijít osobně, protože je například v nemocnici nebo
na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá
peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena
z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení
lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že
jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se
měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže
příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické
dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény
a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se vás bude někdo snažit přesvědčit,
že je váš příbuzný nebo že vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude
chtít u vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na
telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“

SENIORŮM PROTO RADÍME:
•

Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.

•

Pokud zjistíte, že vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.

•

Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.

•

Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou
být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek) nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).
por. Mgr. Zdeňka Procházková, komisař oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

POD ĚKOVÁNÍ
Na stránkách hlasatele vás ráda informuji o pozitivních zprávách, neboť těch není, obzvláště v dnešní době, nikdy dost. K takovým
zprávám osobně s velkým potěšením řadím to, když se někdo z našich občanů aktivně zajímá o zvelebení obce. Dovolte tedy, abych na
tomto místě vyzdvihla jednoho z nás, a to pana Miroslava Soldána z ulice Nové s jeho rodinou. Pan Miroslav Soldán z vlastní iniciativy, které si moc vážíme, s obcí spolupracuje na zvelebení veřejné zeleně. Rodina Soldánova poskytuje obci sponzorský dar v podobě
parkových a okrasných stromů. Doposud tak obec získala pro své zkrášlení tyto druhy stromů: javor (více druhů, 11 kusů), lípa srdčitá
(1 kus), ginkgo biloba (3 kusy), bříza (1 kus), moruše (1 kus), vrba (více druhů, 11 kusů).

Fejeton
O ZDRAVÉ STRAVĚ
Seděl jsem v čekárně naší paní doktorky. Díval jsem se na pěknou elektronickou tabuli visící vedle dveří do ordinace a se zájmem sledoval probíhající program. Ten je vesměs poučný, písmo je dostatečně velké i pro lidi, kteří si vzhledem k věkem posunuté kvalitě zraku
knihu pokládají v ložnici a čtou si ji z kuchyně. Nicméně pozitivní jsou hlavně jednoduché a pochopitelné informace, které nám mohou
pomoci udržet si zdraví. Tak jsem se dozvěděl, že správné množství denně konzumované zeleniny odpovídá objemově asi třem zatnutým pěstem, ovoce pak dvěma. V první chvíli mne přepadlo zděšení: při tom množství zeleniny a ovoce se pak do mne už nevejde ani
jitrnice, natož řízek! Tak jsem si zauvažoval, jak je to s tou mojí stravou.
Jím všechno. V pubertě bych konzumoval klidně prkno i s hřebíky, kdyby je někdo namazal povidly. Jednou jsem dostal od kohosi test
s velkým množstvím vypočítaných jídel, a za každé, které nejím, byl jeden bod. Beznadějně jsem zůstal bez bodu. Faktem ale je, že jsem
se do takového vztahu k potravinám musel projíst. Například zeleninu jsem začal s opravdovou chutí chroustat až na prahu dospělosti.
Rajče bylo pro mne chuťově neutrální potravinou, dokud jsem si jej neutrhl z keříku čerstvé. Není divu, rajčata kupovaná v samoobsluhách jsou vesměs pěstována na dopravu a pro oko, ne na jídlo. Ale i tato rajčata se dají upravit do salátu nebo jen s olivovým olejem
a česnekem. Mňam. Ve školní jídelně jsem nenápadně odléval rajskou polévku do květináčů a musela to být dobrá polévka, kytičky po
ní pěkně kvetly. Dnes je to moje oblíbená, zvláště taková, jakou vaří moje žena Jarmilka. Nebo rýžový nákyp. Ve školní jídelně jílovitá
hmota promíchaná se švestkami a bohatě prolitá sirupem. Vybíral jsem švestky a olizoval sirup. Nebo v dětském věku maso. „Sněz
aspoň to maso,“ oblíbená věta babiček podstrojujících vnukům.
Hezký příběh o dětech a masu: v Křenovicích byla školní jídelna v sále hospody. Na jaře a v létě otevřené dveře na dvorek, kudy se do
jídelny chodilo, na dvorku kočky, nenápadně se přemísťující pod jídelní stoly, kam děti, také nenápadně, přemísťují ty kousky, které už
dlouhé minuty ukrývají za tváří. Učitelé vyskakují od stolu od oběda a vyhánějí kočky. Jeden školák vyčkává, až se učitelé usadí, a se
lžící polévky před ústy tiše zamňouká. Učitelé vyskakují a hledají kočku. Znovu chvíle vyčkávání, učitelé opět usazeni u stolu. Mňau...
Učitelé vyskakují. Hledají kočku pod stolem a skříní, polévka jim stydne. Usazeni u stolu věnují se obědu. Kočky přicházejí a děti jsou
spokojeny, když kočky stejně spokojeně odchází s kořistí v tlamce.
Ale zpět k jádru pudla. Za problém s nezdravou výživou stojíme my sami, přesněji naše hlava. Ta nám dává signály, co v nás vyvolá pocit
libosti. Dejte dětem sladkou limonádu, smažené brambůrky a už nic je nezastaví, uslyší-li šustění pytlíku a šumění pěny z lahve. Budou
se pěkně kolébat za těmi zvuky. Pro nás je dnes zcela přirozené dát si denně kus masa, živočišná bílkovina dělá mozku dobře. Taková
vyuzená klobáska…
Naši předkové bývali po zimě hubení, my po ní tloustneme. A není to tím, že měli zdravou stravu, byli rádi, když zimu přežili často na hranici hladu, o vitamínech nikdy neslyšeli a vlákninu jistě neřešili. Ale žili přirozeným životem. V noci spali, protože byla tma. Měli spoustu
pohybu, protože se museli ohánět. Nadváha byla symbolem blahobytu, stačí se podívat na troubské kroje, jak cílevědomě zvětšují určité
dámské partie. Většina lidí byla chudých, nejedla šestkrát denně.
Takže v čem je problém? Jeden populární kuchař prohlásil: Nejsou nezdravá jídla, jsou jen nezdravá množství. Moje nejoblíbenější jídlo
je chleba se sádlem. Pro naše předky ideální strava. Chleba plný živin, sádlo plné energie a v cibuli vitamíny. Mohl bych to jíst k snídani,
obědu i k večeři, sem tam to proložit nějakou svačinou, třeba sádlem namazanou patičkou. Nedělám to. Za prvé bych si po čase asi
pro ten chleba nebyl schopen dojít a za druhé asi by mně to zevšednělo. Bojím se, že by mně to přestalo chutnat. Proto jím stravu vlků
i králíků, sem tam nějakou tu vydří a třešeň občas polknu i s živočišnou bílkovinou.
Tak vám přeji, ať vám život pestře chutná, ať jste štíhlí, a tedy zdraví a vaše lednička ať je daleko od televize. Nejlépe o dvě patra nahoru.
Já si jdu dát tlačenku. A hodně cibule, vždyť je to také zelenina.
Přemysl Blažík

Úhradu za veškeré stromy, výkopové práce, jakož i dopravní náklady nese ze svého pan Soldán, přičemž o samotnou výsadbu na obci
se posléze postarají pracovníci obecního úřadu.
Tento záslužný počin se daří také díky dobrým vztahům pana Soldána s odborníky Botanické zahrady Mendelovy univerzity v Brně.
Tak tedy velké díky a doufám, že může být aktivita pana Soldána pro některé z vás inspirací.
Markéta Bobčíková, starostka
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FOTOSOUTĚŽ
Letošní ročník fotografické soutěže měl velký ohlas. Sešly se krásné snímky. Mnozí litovali, že zapomněli fotografie do soutěže poslat.
Nebojte! Otevíráme druhý ročník troubské fotosoutěže za stejných podmínek. Tentokrát pod názvem Život v Troubsku.
Fotografie můžete posílat od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022. Napište si toto datum do kalendáře nebo si udělejte uzel na kapesníku. Na
všední i nevšední fotografie se těšíme!
Veronika Gregerová (kulturní, školní a sociální komise OÚ Troubsko)

foto pixabay

ŽIVOT V TROUBSKU – VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY FOTOSOUTĚŽE 2022
1. Organizátor soutěže

www.ekolamp.cz

Organizátorem fotosoutěže je kulturní komise obce Troubsko, Zámecká 150/8 664 41 Troubsko (dále jen „organizátor“).

2. Téma soutěže
Život v Troubsku – snímek musí vzniknout v Troubsku či nejbližším přilehlém okolí a měl by dokumentovat život v obci, sportovní,
kulturní a společenské aktivity, kladné i negativní postřehy.

3. Termín trvání soutěže
Soutěž probíhá od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022 a je uspořádána jednokolově.

4. Účastníci soutěže
Účastníkem fotosoutěže (dále jen „účastník“) se stává každá fyzická osoba s bydlištěm na území ČR, která v termínu soutěže
doručí nejvýše 3 fotografie a přiloží k nim kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, popř. e-mail).
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a profesionální fotografové.

SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ

5. Požadavky na fotografie
1. Musí vzniknout v Troubsku a nejbližším okolí přilehlém k obci.
2. Fotografie budou doručeny v digitální podobě (min. rozlišení 1600*1200 px) včetně výstižného názvu či popisu buď přes
www.uschovna.cz na adresu zpravodaj.th@email.cz či vypálené na CD na OÚ Troubsko
3. Autor uvede kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, e-mail)
Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie z menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje
odesílatele nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie nebudou do soutěže zařazeny.

6. Hodnocení fotografií, vyhlášení výsledků a odměny
Hodnocení proběhne v měsíci listopadu 2022. Hodnotiteli bude porota složená z převážně profesionálních fotografů. Výherci budou
o výhře vyrozuměni písemně, e-mailem, popřípadě telefonicky. Výherní listina bude k dispozici na webových stránkách
organizátora a u organizátora soutěže. O slavnostním vyhlášení vítězů a předání výher budeme informovat v průběhu prosince 2022.

Diagnostika ZDARMA!
Vyzvednutí u Vás.
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe.

Bednář, tel.: 608 880 107
PODIVNÝ TELEFON

7. Odměny
1. místo 2 000 Kč
2. místo 1 500 Kč
3. místo 1 000 Kč
Ceny není možné vymáhat soudní cestou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
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