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ÚZEMNÍ PLÁN
Vážení spoluobčané,
minulém čísle Troubského hlasatele jsem vás informovala,
že nás čeká jeden z největších úkolů tohoto volebního
období, a to nový územní plán. Vzhledem k tomu, že se
změnou územního plánu se započalo již v roce 2006, bylo
jasné, že je třeba rychle změnit samotný proces schválení
územního plánu a dostat se ze stávající patové situace.
Pořízení územního plánu bylo doposud řešeno tradiční
cestou prostřednictvím Městského úřadu Šlapanice. Zde
se také celý proces v listopadu 2017 fakticky zastavil,
neboť do února 2019 nebylo rozhodnuto o námitkách
a připomínkách veřejnosti. Městský úřad Šlapanice je
dlouhodobě v oblasti územního plánování přetížen a
personálně tuto agendu nestíhá. S ohledem na tuto
skutečnost jsme se rozhodli, mimo jiné i na doporučení
Městského úřadu Šlapanice, pro méně obvyklou cestu.
Obec Troubsko bude řešit záležitost územního plánu
samostatně za pomoci tzv. létajícího pořizovatele, což
je osoba autorizovaného architekta, který nám bude
odborným garantem procesu. Územní plánování je tedy
na základě rozhodnutí zastupitelstva od 1. března 2019 v

kompetenci Obecního úřadu Troubsko. Věříme, že půjde
o rychlejší a efektivnější cestu ke kýženému výsledku
a získaný čas budeme moci věnovat kvalitní přípravě
územního plánu. Tímto postupem budeme také schopni
dostát zákonné povinnosti, dle stavebního zákona,
pořídit nový územní plán obce do konce roku 2022.
Jsem si vědoma, že se při přípravě územního plánu
nezavděčíme všem. Určitě se však budeme snažit v
každé fázi stavět k tomuto zásadnímu dokumentu
zodpovědně s péčí řádných hospodářů. Naše obec se
samozřejmě musí rozvíjet, aby obstála v dnešní náročné
době. To pro mne osobně znamená, aby v tomto procesu
převládla kvalita nad kvantitou.

Přeji radostné prožití svátků jara.
Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

USNESENÍ X. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBSKO
konaného dne 21. února 2019 v zasedací místnost OÚ

Přítomní zastupitelé: Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, JUDr. Zuzana Hortová, Ing.
Vladimíra Litworová, Ing. Martin Křivánek, Přemysl Blažík, Vítězslav Volánek, Jiří Koutný, Mgr.
Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Pospíšil, Jarmila Kadlecová
Omluven(a):

Vladimír Ryba

Schvaluje:
Usnesení č. I/1a:

způsob hlasování zvednutím ruky.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/1b:

diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/1c:

ověřovatele zápisu Ing. Dalibora Bartoše a Mgr. Jiřího Pospíšila
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/2a:

doplnění programu o bod 10 b)
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;

Usnesení bylo schváleno

program jednání doplněný o bod 10 b)
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/2b:
Usnesení č. I/4:

- revokuje svoje předchozí usnesení spojené se žádostí na Městský úřad Šlapanice, coby místně příslušný
úřad územního plánování, o výkon pořizovatelských činností ve správním území obce Troubsko.
- rozhoduje, že pořizovatelem územního plánu obce Troubsko bude Obecní úřad Troubsko s tím, že úřad si
smluvně zajistí splnění kvalifikačních požadavků dle § 24 stavebního zákona, uzavřením příkazní smlouvy
s Ing. arch. Radkem Bočkem dle přílohy tohoto zápisu.
- rozhoduje, že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu obce Troubsko bude JUDr. Milan
Švejda, Ph.D.
- schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s Ing. arch. Radkem Bočkem coby osobou zajišťující splnění kvalifikačních
požadavků pro výkon územně plánovacích činností a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- ukládá starostce obce informovat písemnou formou místně příslušný úřad územního plánování Šlapanice,
že Zastupitelstvo obce Troubsko rozhodlo o tom, že od 1. 3. 2019 bude pořizovatelem územního plánu obce
Troubsko Obecní úřad Troubsko, a vyžádat si od úřadu dokladovou část dosavadního průběhu pořízení
územního plánu
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/5:

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společnosti Rezidence TROUBSKO, s. r. o., a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/6:

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ze dne 12. 6. 2018, s firmou Sportovní podlahy Zlín, s. r. o., a
pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku, akce Víceúčelové hřiště II, VZ 2/2016.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/7:

podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí – Modernizace rozhlasu, digitální
protipovodňový plán a pověřuje starostku podpisem žádosti
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/8:

změny v četnosti svozu odpadů u plastů a papíru a pověřuje starostku vystavením objednávky
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/9:

změnu v četnosti svozu směsného komunálního odpadů a pověřuje starostku vystavením objednávky
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/10a: podání žádosti o dotaci – litinový kříž a pověřuje starostku podpisem žádosti.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/10b: podání žádosti o dotaci – oprava stávající hřbitovní zdi a pověřuje starostku podpisem žádosti.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/11:
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změnu v pojištění obce, spočívající v přepracování pojistné smlouvy s Česku pojišťovnou, a. s., s navýšením
pojistných limitů odpovědnosti z 5 mil. Kč na 10 mil. Kč navýšením krytí čisté finanční škody z 500 tis.
Kč na 2 mil. Kč a rozšířením pojistné ochrany o škodu způsobenou obci zastupitelstvem ve výši 2 mil. Kč,
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nemajetkové újmy ve výši 500 tis. Kč, škody způsobené v souvislosti s dotacemi EU ve výši 500 tis. Kč a
regresní náhrady zdravotního pojištění zaměstnanců ve výši 2 mil. Kč a pověřuje starostku podpisem smluv
s pojistitelem.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/12a: smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Římskokatolickou farnost Troubsko ve výši 120
000 Kč a pověřuje starostku podpisem.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/12b: smlouvu poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Katolický dům ve výši 250 000 Kč a pověřuje
starostku podpisem.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/12c: smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Sportovní klub Veselka, ve výši 70 000 Kč a
pověřuje starostku podpisem.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/12d: smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko, spolek, ve výši 200 000 Kč
(na provoz a činnost spolku) a pověřuje starostku podpisem.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/12e: smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko, spolek, ve výši 200 000 Kč
(na opravu fasády fotbalových kabin) a pověřuje starostku podpisem.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/12f:

smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Podskalák, z. s., ve výši 60 000 Kč a pověřuje
starostku podpisem.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/13:

Cestovní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro rok 2019, dle přílohy 4 k zápisu.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/14a: smlouvu o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000 Kč panu P. D. a pověřuje starostku
podpisem.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/14b: smlouvu o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000 Kč paní M. T. a pověřuje starostku
podpisem.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. I/15:

uzavření dohody o provedení práce na funkci kronikář s paní Helenou Sedláčkovou a pověřuje starostku
podpisem dohody.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/16:

uzavření dohody o provedení práce v aktivitě v oblasti kultury s paní Helenou
Sedláčkovou a pověřuje starostku podpisem dohody.
pro 14;
proti 0;
zdržel se 0;
Usnesení bylo schváleno

Bere na vědomí:
I/17:
Určuje:

informativní zprávy
zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou

ověřovatelé zápisu: pan Ing. Dalibor Bartoš a pan Mgr. Jiří Pospíšil
zapisovatelka:
paní Andrea Zahradníková

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce
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Naši jubilanti
NAŠI JUBILANTI
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují
70 let a více. Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti, rodinné
pohody a hlavně pevné zdraví. K významným životním výročím, 70, 75, 80, 85,
90 a více tradičně popřejí osobně zástupci obce s malým dárečkem.

V měsíci dubnu a květnu oslaví životní jubilem tito naši vážení spoluobčané.

paní Ing. Jiřina Procházková, ul. Nár. odboje
pan Antonín Otoupalík, ul. Nová
pan Zdeněk Sýkora, ul. Luční
pan Pavel Otoupalík, ul. Polní
pan Václav Staněk, ul. Zámecká
paní Zdeňka Endlová, ul. Nová
pan Pavel Chaloupka, ul. Nár. odboje
paní Jana Moláková, ul. Nár. odboje
pan Petr Juračka, ul. Školní
pan Rudolf Pazourek, ul. Lišky
pan MUDr. Jiří Láznička, ul. Stromovka
pan Stanislav Gabriel, ul. Pod vinohrady
paní Jaroslava Pospíšilová, ul. Nár. odboje
paní MUDr. Oldřiška Lázničková, ul. Stromovka
paní Jarmila Růžičková, ul. Nár. odboje

70 let
70 let
70 let
71 let
71 let
71 let
72 let
72 let
72 let
72 let
73 let
73 let
73 let
74 let
75 let

paní Anna Šišková, ul. U rybníka
pan Antonín Svoboda, ul. Pod vinohrady
pan Vladimír Vítěz, ul. Nár. odboje
paní Marie Elisová, ul. Vyšehrad
paní Mária Nováčková, ul. Pod vinohrady
paní Anna Pelikánová, ul. Hodakova
pan Jan Bednář, ul. Pod vinohrady
pan Jan Dufek, ul. U rybníka
pan Josef Pazourek, ul. U rybníka
paní Marie Rejdová, ul. U rybníka
pan Antonín Čoupek, ul. Nová
pan Jiří Skřípek, ul. Vyšehrad
paní Jaroslava Čoupková, ul. Pod vinohrady
paní Marie Doležalová, ul. Nár. odboje

75 let
75 let
76 let
76 let
77 let
78 let
78 let
78 let
79 let
79 let
80 let
71 let
82 let
89 let

L. Chaloupková, matrika

ZŠ a MŠ Troubsko
ZŠ A MŠ TROUBSKO
Jarní sluníčko příjemně hřeje a láká do přírody. Pro děti se zdá být náročnější sedět v lavicích, učit se a psát domácí úkoly. A tak
se snažíme jim výuku obohatit a zpestřit. Zde tedy alespoň stručný náčrt naší činnosti.
Přejeme všem čtenářům krásné jarní dny, dobrou náladu a spoustu příjemných zážitků s rodinou a přáteli při jarních vycházkách
či sportu.
Za děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová

RECYKLOHRANÍ VE ŠKOLE
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT
České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
V rámci programu žáci z celé školy plní jednotlivé úkoly. Prvňáčci
se zapojili do výroby baterkožroutů, druháci vytvořili reklamu
na třídění baterií, pátá třída sepsala krásné příběhy o osudech
vysloužilých elektrospotřebičů. Ostatní třídy pilně pracují na
splnění dalších úkolů. Do soutěží se zapojujeme i jako celá škola,
například do soutěže Věnuj mobil a pojeď do ZOO, v rámci které
se nám podařilo nasbírat neuvěřitelných 454 telefonů.
Bc. Veronika Trepešová
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Výroba baterkožroutů foto ZŠ a MŠ Troubsko

SPORT
Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Česko sportuje. Děti všech ročníků plní podmínky Olympijského
diplomu (celkem 8 disciplín) a Olympijského odznaku všestrannosti (celkem 10 disciplín).
Zatím jsme v každém roce obdrželi Zlatý certifikát a spoustu zlatých, stříbrných i bronzových odznaků, což svědčí o dobré úrovni
pohybových dovedností dětí.
Nedávno jsme se zúčastnili celoměstského finále v plavání, kde náš žák Kryštof Mikauš získal hned dvě zlaté medaile, ale ani
ostatní se ve velmi těžké konkurenci neztratili, o čemž svědčí tři čtvrtá místa.
V dubnu a květnu nás čekají dva turnaje ve florbalu, na kterých obhajujeme 1., resp. 2. místo. Věřím, že se medailově prosadíme
také na Bosonožském běhu, kde je každým rokem větší a větší konkurence. Tak nám držte palce.
Mgr. Pavel Zemach

DĚTSKÁ SCÉNA 2019 – RECITAČNÍ SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ JIŘÍHO
MAHENA V BRNĚ
Ve čtvrtek 14. března 2019 se šest vybraných dětí ZŠ Troubsko zúčastnilo recitační soutěže Dětská scéna 2019 v knihovně Jiřího
Mahena na Kobližné v Brně. Tyto děti byly vybrány ve školním kole recitační soutěže. Zúčastnila se: Sofie Chaloupková a Eliška
Navrátilová z 1. třídy, Jan Adámek a Radek Lichka ze 2. třídy, Tereza Valešová ze 4. třídy a Adriana Kamenická z 5. třídy ZŠ
Troubsko. Ocenění si přivezla Eliška Navrátilová za výběr textu a přirozený projev.
Miroslava Jelínková

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ TROUBSKO
Školní družina jako součást školy poskytuje zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu, který jim umožňuje
výrazně se profilovat podle zájmů a potřeb žáků. Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové
činnosti žáků v době mimo vyučování. Je přednostně určena nejmladším žákům. Podílí se na rozvoji a upevňování kompetencí
významných pro další uplatnění žáků v životě.
V naší školní družině se o žáky ve třech odděleních starají kvalifikované vychovatelky, některé s dlouholetou praxí. Zájmové
vzdělávání, jak již bylo uvedeno výše, probíhá podle školního vzdělávacího programu a měsíčních plánů. V letošním školním roce
se podařilo čerpat dotace z fondu EU. Slouží především k projektovým dnům ve školní družině i mimo ni. Jako takové se musí
shodovat s poměrně striktně nastavenými pravidly.
Pro příklad uvádíme projektový den v Moravském krasu a Strážnici. Další projektové dny v rámci ŠD jsou plánovány na měsíc
duben, květen i červen. Projektové dny, které již proběhly, byly Přírodniny mezi námi, Hallowenské náměty a hry, Adventní tvoření,
Zima kolem nás, Společenské hry, Za tradicí řemesel – keramika. V měsíci březnu je plánovaný projekt Den vody. Další budou
průběžně následovat do konce školního roku.
Žáci, kteří se do projektu zapojují, pracují s velkým zaujetím a při práci jsou velmi zruční, vnímaví i zvídaví.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat OÚ Troubsko za spolupráci a rodičům za trpělivost vzhledem k organizaci a práci ŠD.
Bc. Dana Vlachová – vedoucí vychovatelka

VÍTÁNÍ JARA
Ve čtvrtek 7. března 2019 se děti ze všech oddělení školní družiny Základní školy Troubsko vypravily vynést Moranu a společně
přivítaly blížící se jaro. Během týdne se vyráběla Morana z vrbových proutků, ozdobená vyfouknutými vajíčky a barevným
oblečením.
Vítání jara vyšlo na den, kdy bylo slunečné počasí. Procházelo se obcí ke kostelu, kde děti řekly básničku, kterou se pro tuto
příležitost naučily. Morana se symbolicky hodila dolů z kopce a nakonec do ohniště.
Děti se tímto rozloučily se zimou a do školy se vracely s dobrou náladou.
Miroslava Jelínková

PÁR SLOV ZE ŠJ TROUBSKO
Naší prioritou je poskytnout strávníkům nutričně hodnotnou, vyváženou a pestrou stravu. K tomu nám pomáhá spotřební koš, kde
sledujeme podávané množství jednotlivých surovin, jako je například mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, maso, luštěniny, ale
také cukry a tuky, je naší snahou používat je v menším množství. Důležitou roli v sestavování jídelníčku tvoří i pestrost podávané
stravy. Zařazujeme i netradiční suroviny jako bulgur, kuskus, meli-melo, quinou, černou a červenou čočku, pohanku, jáhly, špaldu.
Omezujeme množství použité soli při přípravě jídel, k dochucování máme raději bylinky, zahušťujeme luštěninovými moukami.
Základ polévek a omáček je z čerstvé zeleniny, pečeme buchty a vyrábíme dezerty, vaříme knedlíky, nepoužíváme polotovary,
vše připravují naše paní kuchařky.
Důležitý je i pitný režim dítěte, ačkoliv voda nepatří mezi živiny, její dostatečný přísun je pro správné fungování těla nezbytný.
Děti mají k dispozici dostatek pitné vody, kvalitní ovocný či bylinný čaj a mléko a dle finančních možností také fresh nápoje, které
děláme samy, máme „frešovač“. V teplých dnech se podává sirup s 50% nebo 100% obsahem ovoce.
Jsme rádi, že vedení obce Troubsko nás i nadále v tomto trendu podporuje. V nejbližších dnech přibyde do naší kuchyně nový robot
na zpracování zeleniny a ovoce.
Hezké dny vám přeje za celý tým ŠJ vedoucí školní jídelny
Svatava Tomanová
Troubský hlasatel - informace z obce

5

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc únor se nesl v duchu pohádek a masopustu. Povídali jsme si o dětských
knížkách českých i zahraničních autorů, hráli jsme tematické hry, dramatizovali
jednoduché pohádky, vyrobili si vlastní pexeso, pomocí kterého jsme rozvíjeli
zrakové vnímání a krátkodobou paměť. Navštívilo nás divadlo Barborka s
představením Kouzelný kolotoč pohádek, při kterém si děti zazpívaly známé
písničky a prožily několik krátkých příběhů. Toto kouzelné období jsme zakončili
karnevalem. Společně jsme strávili dopoledne plné soutěží, tance a legrace. Masky
byly nádherné a děti si tento den velice užily. Domů si odnesly kromě zážitků také
malou odměnu.
Nezapomněli jsme však ani na zdravý životní styl a během projektového dne Zkus
to zdravě zavítali do říše zvířátek a seznámili se s příběhem Zdravíka a Jedlíka. Děti
se dozvěděly, co je pro naše tělo dobré a zdravé, a které věci nám naopak škodí.
Díky projektu Evropské unie se zapojujeme do sítě technických školek. Děti ze
třídy Medvíďat se zúčastnily workshopu a pod vedením lektorů si vyrobily krásnou
plachetnici z balsy. Tvoření nebylo jednoduché, ale všechny děti samostatně
obkreslovaly, řezaly, lepily i vrtaly. Byly moc šikovné.
Pomalu se hlásí jaro a my se už těšíme, jak vyběhneme ven a budeme si hrát
na prolézačkách, pískovišti, jezdit na koloběžkách a odrážedlech. Naše řidičské
schopnosti jsme si začátkem měsíce března prověřili na dopravním hřišti, kde jsme

si zopakovali základní pravidla silničního provozu a vše si vyzkoušeli také v praxi.
Chtěli bychom moc poděkovat firmě pana Petra Bednáře za dodání a výměnu
atestovaného písku do našeho pískoviště.
Sluníčko začíná čím dál víc hřát, a tak přejeme všem prozářené a veselé jarní dny.

Technická dílna foto ZŠ a MŠ Troubsko

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v obci Troubsko proběhne dne
2. 5. 2019 od 10.00 do 12.00 h a od 14.30 do 16.30 hod.
Přihlášku si můžete stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách školy www.zs-troubsko.cz nebo vyzvednout osobně
v mateřské škole u vedoucí školní jídelny ve dnech 23. a 24. 4. 2019 od 7.00 do 9.00 hod.
K zápisu si přineste:
•
občanský průkaz zákonného zástupce
•
rodný list dítěte
•
vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte
Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou ve spolupráci se zřizovatelem.
Bližší informace ohledně zápisu do mateřské školy naleznete na internetových stránkách školy v průběhu měsíce dubna.
Mgr. Kateřina Kamenická

Farnost Troubsko
VÁNOCE – VELIKONOCE
Kdyby se konala anketa, které z těchto dvou svátků máte raději, myslím, že by to vyhrály s velkou převahou Vánoce. Bez ohledu na
jejich obsah hýbou celým světem ve všech rovinách. Dělám si naději, že naprostá většina by se dokázala propracovat k hlavnímu
motivu Vánoc, tedy k Ježíškovi, který je u mnoha lidí zhmotněn v podobě dárků. U velké většiny však tento Ježíšek „nevyroste“,
jakoby se někde ztratí a objeví se v myslích zase někdy počátkem listopadu.
On však ale vyrostl. Asi 30 let se o něm moc nevědělo. Potom tři roky vzbuzoval obdiv, mnozí zakusili moc jeho uzdravujícího
slova, atmosféru lásky a milosrdenství. Zakusil však také odmítnutí, které podpořeno politickou mocí ho dovedlo ke smrti na kříži.
Pak ale přišlo něco nečekaného, těžko uvěřitelného. Zapečetěný a dobře střežený hrob je otevřen, ale nikoli vyrabován, jak se to
stává na našich hřbitovech. Stráže podávají hlášení, které nemohou vysvětlit. A příchozí, které vede ke hrobu pouto přátelství,
dostávají informaci: „Není zde, byl vzkříšen.“
Skutečnost, nebo podvod? Tehdejší politická moc dala přednost teorii podvodu. Je to něco jako dát do oběhu „falešnou bankovku“.
Vypadá přesvědčivě, ale způsobí manko. Zdá se, že tato bankovka zůstává v oběhu staletími až do současnosti. Tento podvod
nebude překonán filosofováním ani politickou a mocenskou silou, ale tehdy, když člověk při pohledu na svou budoucnost přijme
perspektivu, kterou otevřelo vzkříšení Ježíše Krista. To jsou VELIKONOCE.

VELIKONOCE 2019 ve farnosti TROUBSKO

Vrcholnými dny Velikonoc je velikonoční triduum – třídenní. Každý den má svůj specifický název a v
bohoslužbách ve farním kostele prožíváme hlavní události života Ježíše Krista.

18. 4. – ZELENÝ ČTVRTEK – 18.00 – mše sv. – Památka VEČEŘE PÁNĚ
19. 4. – VELKÝ PÁTEK – 15.00 – Památka UMUČENÍ PÁNĚ
20. 4. – BÍLÁ SOBOTA – 20.00 – VELIKONOČNÍ VIGILIE – bdění
21. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 7.30 a 9.00 – mše svatá s žehnáním pokrmů
22. 4. - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – 7.30 a 9.00 – mše svatá
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Velký Pátek – den přísného postu – (obvyklý jak na Popeleční středu) znamená zdrženlivost od masa a „újmu“ v jídle (jen
jednou za den úplné nasycení). Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.
Kostel bude otevřen k soukromé modlitbě na Velký pátek a Bílou sobotu od 9.00 hod.
Požehnaný Svatý týden a radostné Velikonoce. Nenechte si ujít prožití liturgických obřadů!
František Koutný, farář

Spolky, kluby, akce...
ZPRÁVY Z FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Nacházíme se v polovině soutěžního ročníku 2018/2019 a
začátek fotbalového jara se nezadržitelně blíží.
Naše první mužstvo dospělých si jako nováček okresního
přeboru vede nad očekávání dobře. Ze třinácti soutěžních
utkání dvanáctkrát vyhrálo a prohrálo jen derby v
sousedních Střelicích. V tabulce nám právem náleží
první místo s pětibodovým náskokem před již zmíněnými
Střelicemi. Pokud by se podařilo postoupit, znamenalo
by to historickou účast v soutěžích Jihomoravského
kraje. V zimních měsících jsme se zúčastnili kvalitně
obsazeného turnaje na nově vybudované umělé trávě
v Brně-Řečkovicích se střídavými úspěchy. Mužstvo do
jarní části soutěže nebudeme nikterak posilovat. Věříme
našim hráčům, že budou podávat kvalitní výkony jako na
podzim, a podaří se postoupit do krajské soutěže.
„B“ mužstvo dospělých zůstalo daleko za naším
očekáváním. Před sezonou jsme si mysleli, že budeme
atakovat nejvyšší příčky. Opak je ale pravdou. V polovině
soutěže nám patří předposlední místo tabulky IV. třídy za
zisk bídných 10 bodů. Na jaře očekáváme rapidní zlepšení
výkonů a hlavně zisk bodů za vítězství a tím pádem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Muži „A“
Troubsko
Střelice
Měnín
Modřice
Ořechov
Říčany
Blučina
Zbýšov
Vojkovice B
Ivančice B
Kupařovice
Popůvky
Blažovice
Tišnov B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
10
9
8
7
6
6
6
5
4
4
4
3
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přípravka
Troubsko
Želešice
Modřice
Žabčice
Židlochovice
Medlov
Střelice
Hrušovany u Brna
FC Slovan Rosice
Kupařovice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1

7
7
7
6
6
4
3
2
0
0

1
2
3
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
9

2
0
0
1
0
1
0
0
1
1

0
2
2
2
3
4
6
7
8
8

51:14
33:15
42:20
30:24
34:25
18:17
32:32
27:45
33:40
28:35
26:40
23:41
20:33
16:32

175:36
138:44
106:57
121:85
92:72
122:62
105:92
54:131
22:165
21:212

36
31
28
24
22
19
18
18
15
13
13
12
10
10

23
21
21
19
18
13
9
6
1
1

vzestup tabulkou.
Hráči starší přípravky jsou v polovině sezony na první
příčce tabulky svojí skupiny III. třídy. To jsme vlastně
očekávali, chlapci jsou šikovní a hrají spolu již delší
dobu. A tak nás zpětně mrzí, že jsme je nepřihlásili do
okresního přeboru, kde by odehráli soutěžní zápasy s
kvalitnějšími soupeři. Pravidelně na sebe upozorňuje
svými výkony i góly talentovaný Martin Vlach. Také
reprezentuje náš oddíl v týmu výběru Brna-venkova
na turnajích. Ani v zimě kluci nezaháleli. Zúčastnili se
zimní fotbalové ligy v Žabčicích, kde bylo přihlášeno
16 družstev, postoupili do finálové části a bojují o
medailové umístění. Jarní část bude zahájena 14. dubna
v Kupařovicích, první domácí zápas bude odehrán až
27. dubna v 10 hodin se Střelicemi. Přijďte mladý tým
podpořit svým fanděním, které hoši velmi ocení. Velkou
radost nám přináší i formující se minipřípravka, chlapci
se teprve s hrou seznamují, ale zápal jim nechybí, a to je
v začátcích jakéhokoliv sportu nejdůležitější. Velké díky
patří trénujícím tatínkům, bez kterých by to bylo velmi
obtížné. Pro malé zájemce o fotbal jsou tréninky každé
pondělí a čtvrtek od 17 hodin. Těšíme se na vás.
Snažíme se vylepšovat areál fotbalového hřiště.
Vybudovali jsme nové záchytné sítě za fotbalovými
brankami a chybějící zábradlí kolem části hřiště.
Plánujeme nové střídačky pro hráče a jejich přesunutí
na protilehlou stranu hřiště. Dále bychom chtěli
zrenovovat již značně poškozenou fasádu fotbalových
kabin a provést výměnu všech dveří. A příští rok snad
dokončit výměnu oplocení hřiště na ulici Lišky. To vše za
výrazného finančního přispění obce Troubsko. Zde patří
naše poděkování paní starostce, místostarostovi, radě i
zastupitelům naší obce.
Jiří Kroupa, sekretář oddílu TJ Sokol Troubsko, spolek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Muži „B“
Rosice B
Domašov-Říčky
V. Knínice
Nová Ves
V. Bítýška B
FK Šatava
Příbram
Střelice B
Budkovice
Zakřany B
Řeznovice
Říčany B
Troubsko B
Chudčice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
9
8
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
2

1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
3
2
4
2

0
2
3
4
4
6
6
7
7
8
7
8
7
9

56:13
45:16
36:36
42:20
37:30
45:35
25:37
22:26
23:28
35:65
27:38
19:37
30:39
21:43

37
29
26
23
23
19
19
16
14
13
12
11
10
8
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TROUBŠTÍ KUŽELKÁŘI TITUL NEOBHÁJILI
V letošním ročníku Kuželkářské ligy amatérů v Rosicích obsadil tým Ctirad Troubsko třetí místo.
Třikrát po sobě troubští kuželkáři tuto soutěž vyhráli. Letošní ročník byl však velmi vyrovnaný a o celkovém vítězi rozhodl
až úplně poslední zápas sezóny. V něm byl lepší tým Srkla Ivančice a mistrovský titul tak patří právě tomuto týmu.
Tabulka konečná
1
2
3
4
5
6
7
8

Srkla
Dobelice
Ctirad
Vinohrady
Basket
Alpa camp
Cobra
Startíci

14 12
14 11
14 11
14 9
14 5
14 4
14 4
14 0

0 2
0 3
0 3
0 5
0 9
0 10
0 10
0 14

1027
1039
1048
1002
971
951
948
936

62,5
66,5
62,0
48,0
32,5
25,0
24,5
15,0

:
:
:
:
:
:
:
:

21,5
17,5
22,0
36,0
51,5
59,0
59,5
69,0

Tabulka jednotlivců
1
2
3
4
5
6

Zbíral O.
Špičák J.
Svěrák M.
Chaloupka J.
Novotný M.
Dujka P.

Ctirad
Vinohrady
Ctirad
Dobelice
Srkla
Ctirad

267,8
266,4
265,5
265,2
264,9
264,8

11 / 14
14 / 14
13 / 14
13 / 14
7 / 14
12 / 14

24
22
22
18
10
8
8
0
7
8
9
10
11
12
13

Naši kuželkáři podávali celou sezónu vyrovnané
výkony. Jejich průměr 1048 bodů na zápas je
nejlepší z celé ligy. Také individuální statistiky
naprosto ovládli. Nejlepším jednotlivcem byl
Oldřich Zbíral s průměrným náhozem 267,8
bodů a mezi dvanácti nejlepšími je hned pět
našich borců.
Tři prohrané zápasy a horší skóre přisoudily
týmu Ctirad Troubsko až třetí místo.
Umístění „na bedně“ nás však těší.
Šoltés J. ml.
Dvořáková N.
Buček M.
Lesonický R.
Turek T.
Svěrák A.
Rychnovský B.

Basket
Dobelice
Srkla
Dobelice
Ctirad
Ctirad
Basket

263,6
263,5
263,5
262,1
261,0
259,0
255,8

7 / 14
14 / 14
12 / 14
14 / 14
8 / 14
8 / 14
9 / 14

Dlouhodobá soutěž již skončila, nás ale čekají ještě další výzvy. Hned 5. 4. se zúčastníme tradičního Mistrovství
Moravy dvojic, tentokrát na kuželně v Blansku.
Dále máme v plánu Velikonoční turnaj v Ivančicích a Romapol Cup v Rosicích.
Vrcholem sezóny bude jistě účast na Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů.
Semifinálový turnaj se koná 11. 5. v Olomouci. Naším cílem je postoupit do finálového turnaje, který bude o dva týdny
později v Přerově.
Držte nám tedy palce. Výsledky vám přineseme v příštím čísle TH.
Za Ctirad Troubsko Milan Svěrák

Z ČINNOSTI KATOLICKÉHO SPOLKU
Úkolem pro rok 2019 je zhotovení osvětlení v sále Katolického domu. Na zasedání obecního zastupitelstva byla odsouhlasena
dotace 250 000 Kč. Zbytek budeme hradit z finančních prostředků spolku. Chtěl bych touto cestou pozvat všechny členy a
příznivce Katolického spolku na valnou hromadu, která se koná 16. 4. 2019 v 18.45 v Katolickém domě. Tam budeme hodnotit
uplynulé období a stanovíme úkoly na období další.
Koutný Jiří, předseda spolku

Stalo se...
OSTATKY
O sobotě masopustní
nebýváme nikdy smutní,
masky na sebe si dáme,
za sousedy pospícháme,
vyrážíme do ulic
a zpíváme z plných plic.
Čas nejde vzít nazpátky
už jsou tu zas ostatky!
(A.+ M. Svěrákovi)
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Tentokrát vyšlo datum na 2. března. To prošel Troubskem tradiční průvod masek při zvaní na
ostatkovou zábavu. Ve skutečnosti byla už zábava s maskami chodit a masky potkávat.
V Čechách se období od Tří králů do Popeleční středy nazývá masopust, v Evropě, zvláště jižní,
ale i v Brazílii, slaví se poslední dny před čtyřicetidenním půstem karnevalem, kdy slovo karneval
ve volném překladu znamená „dáti masu (carne) vale“. My v Troubsku máme pro tyto dny název
ostatky, což se blíží více realitě: zbaštíme a vypijeme vše, co ostalo. To abychom vydrželi těch
čtyřicet dní do Velikonoc, vpravdě však proto, aby se upustila pára a abychom se v čas duchovního
rozjímání nezatěžovali světskou pomíjivostí.
Jednotlivé kraje a obce mají své zvyky vždy trochu odlišné, než v Troubsku se ustálily na sobotním
průvodu masek a úterním vynášení basy při ostatkové zábavě, to úterý je už ale v širém okolí
velkou vyjímkou, na kterou může být Troubsko právem hrdo.
Tak tedy onu sobotu vydal se průvod z Vyšehradu do všech koutů Troubska roznášet veselí a
nabourávat všednost. Kromě tradičních masek medvěda, báby s nůší, slamáka či smrti šla s námi
Stalo se...

i lyžařská reprezentantka (Lenka Svěráková), pytel brambor (Jirka
Pospíšil), obecní údržbář Oskar (Olda Sbíral). Také se připojili dva
bezdomovci (Kuba Kareš a Kačka Svobodová), na housličky nám
hrála jeptiška (Terezka Křivánková). Bylo by zbytečné plýtvat
barvou na vypočítávání jednotlivých masek, stačí konstatovat,
že jich bylo 31, což je za poslední roky největší množství. A
samozřejmě nás vyprovázel, děti vozil a na Veselku odstěhoval
Ruda Pazourek se svými koňmi.
Vrcholem masopustu je vždy ostatková zábava, odehrávající se
letos 5. března. Jak už bylo výše napsáno, odehrává se vždy před
Popeleční středou, což také omezuje množství zúčastněných.
Mnoho z nás si nemůže dovolit vynechat následujícího dne
pracovní směnu, a tak účast byla trochu řídká, ale nakonec za
velkého pláče a nářku pozůstalých a po proslovech pohřebních
řečníků Aleše a Milana Svěrákových byla basa vynesena a nastalo
postní období.
Zbývá ještě poděkovat pořadatelům z K.A.T. Troubsko, jakož
i všem statečným zůčastněným za naplnění tradice a dobrou
zábavu.
Přemysl Blažík

Ostatková zábava v Troubsku • foto Přemysl Blažík

Masky na faře • foto Přemysl Blažík

Ostatkový průvod • foto Přemysl Blažík

ZÁBAVNÝ VEČER
Proběhl v Katolickém domě v sobotu 2. března. Postarali se o něj dva známí umělci:
Petr Jablonský a MUDr. Radim Uzel
Celý večer se nesl v dobré náladě. Oba protagonisté se střídali skoro dvě hodiny. Pan Jablonský imitoval známé
politiky, herce a různé celebrity. Pan doktor vyprávěl zážitky a zkušenosti ze své praxe, z ordinace i ze soudních síní.
Jeho hlavním zaměřením je sexuologie, takže celé vyprávění bylo o tomto tématu. Pravda, někteří návštěvníci se
červenali a moc netleskali, ale je to ze života a většině ze 160 diváků se večer líbil, což bylo slyšet, stejně jako hlasitý
smích a velký potlesk. Akci pořádala obec Troubsko.
Doležal Pavel

Připravujeme - Zveme - Informujeme
VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ, SDĚLTE NÁM JEJ
Program rozvoje obce na období 2019–2026
Zastupitelstvo obce Troubsko schválilo zpracování nového Programu rozvoje obce Troubsko ve spolupráci s MAS Bobrava. Program
rozvoje obce je, z pohledu zákona o obcích, základním plánovacím dokumentem obce, hlavním nástrojem koncepčního řízení a
východiskem pro rozhodování zastupitelstva, který se velmi úzce se promítá do územního plánu. Program rozvoje bude zpracován
na období 2019–2026.
Aby však měl takový dokument vypovídající hodnotu, je třeba při jeho tvorbě součinnosti a zapojení vás, obyvatel obce Troubsko.
Rádi bychom vás proto informovali, že budete v následujících měsících osloveni formou dotazníkového šetření a následně pak
pozváni na veřejné projednání dokumentu. O konkrétních termínech vás budeme s předstihem informovat. Sledujte proto, prosím,
pečlivě obsah vašich poštovních schránek a veškeré zdroje obecních informací.
Děkujeme vám a těšíme se na spolupráci.
Mgr. Markéta Bobčíková, starostka
Troubský hlasatel - připravujeme - zveme - informujeme
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Český zahrádkářský svaz Troubsko pořádá jarní zájezd na Valašsko.
Cílem zájezdu je Rožnov pod Radhoštěm s celodenním programem.
Návštěva Valašského městečka a Mlýnské doliny.
Odpoledne výjezd na Radhošť – Pustevny – stezka Valašska.
Zájezd se koná v sobotu 25. května 2019.
Odjezd autobusu od budovy MŠ v 7 hodin.
Zájemci, hlaste se u Pavla Doležala na ulici Školní 54
nebo u pana Ing. Procházky na ulici NO 3.
Doležal Pavel, Jednatel ČZS Troubsko

TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN DOTACÍ,
POSKYTNUTOU MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ.
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TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN DOTACÍ,
POSKYTNUTOU MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ.

DEN ZEMĚ
Tento významný den oslavíme spolu se základní a mateřskou školou výsadbou dvou ovocných stromů v lokalitě Lišky pod kostelem.
Budeme pokračovat v rozšíření malé aleje ovocných stromů, které byly vysázeny v rámci 100. výročí vzniku Československé
republiky.
Sázet budeme ve středu 17. dubna 2019 v 10 hodin.
Těšíme se na vaši přízeň.
Základní a Mateřská škola Troubsko a ČZS Troubsko

SK VESELKA ZVE
SK Veselka zve všechny děti a rodiče na dětský den, který bude probíhat v sobotu 15. června v prostoru dětského a fotbalového
hřiště na Veselce. Můžete se těšit na spoustu her a zábavy. Občerstvení jako vždy zajištěno včetně oblíbeného opékání špekáčků.
Bližší program bude včas zveřejněn na plakátech.

IVANČICKÝ CHŘEST
– INSPIRACE K JARNÍMU VÝLETU A GURMÁNSKÝM ZÁŽITKŮM
Nedaleké Ivančice jsou proslulé nejen tím, že jsou rodným městem Vladimíra Menšíka, ale také pěstováním
vynikající jarní pochoutky, chřestu. Chřestové plantáže vznikly v Ivančicích počátkem 19. století. Ve své
době byl ivančický chřest ve světě dokonce známější než plzeňské pivo. Chřest se tradičně v Ivančicích
pěstuje dodnes a každoročně se tam konají Slavností chřestu a vína, letos v termínu od pátku 17. do neděle
19. května. Pokud na slavnosti vypravíte, uděláte si příjemný výlet a ochutnáte chřestové speciality v
různých úpravách. Chřest si také můžete koupit domů a uvařit si sami nějakou tu lahodnou chřestovou
pochoutku. Receptů na přípravu chřestu je spousta, můžete vyzkoušet třeba tuto polévku.

Ch ře s t ov ý kré m ( pro 4 osoby )
•
•
•
•
•
•
•

300 g chřestu
1 ks cibule
1,5 l vývar drůbeží
máslo
2 dl smetana 33%
sůl
pepř

Postup:
Chřest oloupeme a dřevnaté spodní části odřízneme.
Připravený chřest rozkrájíme na malé kousky. Cibuli oloupeme
a najemno ji nakrájíme. Máslo v hrnci rozehřejeme a prudce
na něm osmahneme za stálého míchání cibuli. Potom přilijeme
vývar, přivedeme ho do varu, nasypeme nakrájený chřest
a vaříme ho přibližně 10 až 15 minut, až je měkký. Směs v
hrnci důkladně rozmixujeme, přimícháme smetanu, polévku
dochutíme solí a pepřem. Na závěr do horké polévky přidáme
ještě kousek másla, které ji zjemní a zahustí.

Proč je dobré jíst chřest?
Chřest lékařský, latinsky asparagus
officinalis, prospívá při onemocnění
ledvin a močového měchýře, při
poruchách funkcí jater a žlučníku.
Příznivě působí na srdce a krevní
oběh, ale i na nervovou soustavu,
ulevuje od bolesti zad. Je bohatý na
vlákniny, díky snadné stravitelnosti
může být zařazen do šetřivých diet.
Martina Volná

foto: Pixabay
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Z historie
VELIKONOCE V NAŠEM OKOLÍ
Dostala se mi do ruky vzácná kniha o historii našeho okolí vydaná v Bosonohách. Popisuje se zde slavení velikonočních svátků před
100 lety. Je dobře, že se tyto tradice dodržují dodnes. Přeji všem krásné velikonoční svátky.
Veronika Gregerová

Bosonohy - Ráz života osady brněnského kraje před třiceti lety, Emil Smrž, 1928.
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U DRÁHY, TROUBSKO

PIVNÍ ZASTÁVKA ČASU
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TERAPEUTICKÉ STUDIO

RESTAURACE
& PUB
Na snídani, oběd, večeři nebo rodinnou či firemní akci.
Nově otevřená stylová restaurace a pivnice pro Vás připravuje
kromě stálé nabídky pokrmů i denní menu
z kvalitních místních surovin.
Zažijte chutě D1 Hotel & Restaurant.

nabízí služby:

Kraniosakrální terapie
Access Bars
Terapeutické a celostní lymfatické masáže
Detoxikace tělovými svícemi
Automatická kresba
VĚDOMOU CESTOU K DUŠEVNÍ PROSPERITĚ
A FYZICKÉMU ZDRAVÍ
Oldřiška Kališová - Stromovka 9, Troubsko

+420 604 383 073 | www.morezivota.cz

Veveří 260, 664 81 Ostrovačice
Tel.: +420 546 443 190, +420 601 123 124
D1 EXIT 178 / www.hoteld1.cz

—
Chcete i Vy dobrou práci?
Pracujte v ABB!
ƁƝƒƓƠƜʊƞƠƏƑƝƤƜʊƞƠƝơƢˤƓƒʊ
ƏƛƜƝƖƝơƙƤˡƚʓƑƖƐƓƜƓƔƗƢ̜
• hledáme nové kolegy do výroby
ŮƜʇƐƝƠƝƤʓƞˤʊơƞˡƤƓƙƏ˧ſ˟
ŮƜƏƒơƢƏƜƒƏƠƒƜʊƞˤʊƞƚƏƢƙƧƙƓƛƨƒˡ
ƄˤƗƘˠƢƓơƓƝơƝƐƜˡƞˤƓơƤˡƒ˟ƗƢƏƒƝƛƚƣƤƢƓơƗƜʇƤ˥ƢˡƤƣƜƏƢƓƚ˟ʊơƚƓ
Å ##%!ƜƓƐƝƜʇơƙƝƜƢƏƙƢƣƘƢƓƜƏƏƐƐƞƠƏƑƓųƑƨƏƐƐƑƝƛ

INZERCE

Hledám
byt ke koupi.
T: 732 219 013

Sháníme
pěkný dům se
zahradou.
T: 604 126 970

Upozorňujeme na nový e-mail: zpravodaj.th@email.cz
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RESTAURACE

HOTEL

PUB

KONGRESOVÉ CENTRUM
Veveří 260, 664 81 Ostrovačice
Tel.: +420 546 443 190, +420 601 123 124, E-mail: info@d-1.cz
D1 EXIT 178
www.hoteld1.cz

