červen 2021
číslo 152
ročník XXX

MILÍ SPOLUOBČANÉ
koronavirus nám opět pomalu slábne a vše nasvědčuje tomu, že se život
může začít vracet do starých kolejí. Školáci se vrátili na závěr školního
roku do škol, my ženy do otevřených náručí našich kadeřnic a kadeřníků
a pánové mohou oprašovat společenské kontakty v oblíbených hospůdkách. Jinými slovy, dostali jsme se do fáze plné očekávání. Většina z nás
však žije očekáváním zmíněných a tak dlouho upíraných samozřejmostí, ale také s neodbytnou myšlenkou, že už to přece nemůže dlouho
trvat a vše bude jako dřív. Tak tedy věřme v lepší a veselejší budoucnost
a snažme se o ni. Jak jsem se zmínila v minulém čísle, je pro mne
veselejší budoucnost spojena například s přípravou odpočinkové zóny
na pozemcích pod kostelem. Velmi mne proto potěšila vaše zpětná vazba
v podobě více než čtyř set pečlivě vyplněných dotazníků s vašimi názory
a nápady. Díky za to! Věřím, že vás zaujmou informace i o dalších aktivitách a dění v obci, které vám na stránkách Hlasatele přinášíme.

Chladnější jaro plné vláhy svědčilo přírodě a bylo tak nejen připomínkou toho, že zde máme stále ještě čtvero ročních období,
ale zejména příležitostí pro výlety do nádherně se zelenající přírody. Doufám, že jste tedy této reklamy na pobyt v přírodě hojně
využili, a to nejen ke sběru bohaté nadílky hub. Přeji vám všem
krásné slunné léto a šťastně a ve zdraví prožité dovolené.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

Hodový průvod, foto Přemysl Blažík
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U SN E SE NÍ
ze zápisu č. 16 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10. 3. 2021 v sále Katolického domu
v Troubsku od 17.00 hod.
1a/16Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje způsob hlasování zvednutím ruky.

1b/16Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskuzi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.

1c/16Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu: JUDr. Milan Švejda, Ing. Vladimíra Litworová.

2/16Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje program jednání.

3/16Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko bere na vědomí návrh vypořádání stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu územního plánu obce Troubsko dle přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a ukládá určenému zastupiteli, prostřednictvím pořizovatele, pokračovat v procesu pořízení územního plánu obce Troubsko v návaznosti na výše uvedená
vypořádání.

4/16Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje aktualizaci pravidel o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu
s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek.

5/16Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci spolku Tady to mám rád, z.s., do výše
207.270 Kč (počet obyvatel: 2303 × 90 Kč) se splatností 31. 12. 2038 a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy
o finanční výpomoci.

6/16Z/2021

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 2021, v souladu s vyhláškou MPSV
č. 589/2020 Sb.

7/16Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje účetní závěrku obce Troubsko za rok 2020, viz příloha – protokol o schvalování
účetní závěrky na rok 2020 Obce Troubsko.

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 2021 SLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ:
paní Jaroslava Bartoňková, ul. Školní
paní Zdenka Bravencová, ul. Družstevní
pan Antonín Diviš, ul. Hodakova
paní Dagmar Kráčmarová, ul. Nár. odboje
paní Marie Gabrielová, ul. Pod Vinohrady
paní Hana Rybová, ul. Vyšehrad
paní Miroslava Valešová, ul. Nár. odboje
paní Hana Berková, ul. Družstevní
paní Ludmila Zaplatilová, ul. U Rybníka
pan Rudolf Novák, ul. U Rybníka
pan František Koutný, ul. Úzká
pan František Gross, ul. Nár. odboje
pan Jan Vališ, ul. Vyšehrad
paní Lydie Pospíšilová, ul. Munkova
paní Marie Kottasová, ul. Nár. odboje
MVDr. Rudolf Pazourek, ul. Nár. odboje
pan Jiří Boček, ul. Munkova
paní Miroslava Brabencová, ul. Zahradní
paní Zdeňka Drapelová, ul. Družstevní
pan Květoslav Zaplatil, ul. U Rybníka
pan Aleš Hrušák, ul. Zámecká
paní Hana Chmelová, ul. Vyšehrad
paní Lidmila Jakubcová, ul. Nár. odboje
pan Oldřich Soldán, ul. Nová
paní Alena Novotná, ul. U Lednice
pan Stanislav Hovězák, ul. Vyšehrad
pan Petr Blaha, ul. Pod Vinohrady
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70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
71 let
71 let
71 let
71 let
72 let
72 let
72 let
72 let
73 let
73 let
73 let
73 let
73 let
73 let
73 let
73 let
73 let
74 let
74 let
74 let

pan Miroslav Burian, ul. Nár. odboje
paní Libuše Bartošová, ul. Sadová
paní Růžena Valešová, ul. Vyšehrad
paní Zdeňka Kůrková, ul. Vyšehrad
pan Ing. Jaroslav Nosek, ul. Hodakova
paní Anděla Soldánová, ul. Lišky
pan Ludovit Huščava, ul. Družstevní
paní Marie Dvořáková, ul. Nár. odboje
paní Jiřina Ferencová, ul. U Lednice
pan Ing. František Krejčí, ul. Munkova
paní Eva Kroupová, ul. Nár. odboje
pan Václav Srna, ul. Nár. odboje
paní Anna Zátrapová, ul. Nár. odboje
paní Marie Kuchaříková, ul. Vyšehrad
pan Eduard Čupa, ul. Veselka
paní Vlasta Skřípková, ul. Vyšehrad
paní Mária Vrbová, ul. Zahradní
paní Helena Musilová, ul. Nár. odboje
pan Stanislav Geršl, ul. Vyšehrad
pan Milan Vodáček, ul. U Dráhy
paní Marie Brázdová, ul. Jihlavská
paní Marie Kasáčková, ul. Nár. odboje
paní Naděžda Vařílková, ul. Školní
paní Marie Bartoňková, ul. Školní
pan Ladislav Tkáč, ul. Nár. odboje
paní Blanka Bartoňková, ul. Zámecká
paní Anděla Vašulínová, ul. Nár. odboje

74 let
74 let
75 let
75 let
75 let
75 let
76 let
76 let
77 let
77 let
78 let
78 let
78 let
78 let
79 let
80 let
80 let
81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
85 let
86 let
88 let
91 let
92 let

ZŠ a MŠ Troubsko
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Přihlašování žáků do školní družiny probíhá online formou přes webové stránky školy. Rodiče mohou děti závazně hlásit v období od
12. 5. do 25. 6. 2021. Poté bude přihlašování uzavřeno.

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE V ŠD
Během školního roku se žáci družiny účastnili několika soutěží s výtvarným zaměřením. Jednalo se o soutěže v rámci MAP Šlapanice. Zde se
účastnili žáci 1. a 3. ročníku. Velice úspěšná byla Anežka Procházková (1. B), která se svojí kresbou obsadila krásné 2. místo. Anežce děkujeme za vzornou reprezentaci. Další soutěží, které se žáci účastnili, byla „Voda štětcem a básní“. Zde se účastnil především 1. ročník. Věříme
v naše tajná želízka v ohni a držíme pěsti. Někteří z žáků měli možnost vyzkoušet i soutěž s OD IKEA a zahrát si na malého designéra.
Předpokládané kroužky v rámci ŠD ve školním roce 2021/2022: Polytechnický 1× za 14 dnů, keramický + výtvarný 1× za 14 dnů, sportovní 1× týdně, základy moderní gymnastiky pro 1. a 2. třídu. Tyto kroužky budou realizované v rámci ŠD od 13.30 do 15.00 hod.
Kolektiv vychovatelů ŠD

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ani v době, kdy byly vládním nařízením uzavřeny mateřské školy, jsme nezaháleli a snažili jsme se být s našimi dětmi v kontaktu. Paní
učitelky připravovaly různé tematické soubory (např. jaro, Velikonoce, domácí zvířátka a jejich mláďátka apod.), kde si děti mohly procvičit grafomotorické, matematické, výtvarné i pracovní dovednosti. Tyto soubory v rámci distanční výuky posílaly dětem domů.
Děti se také mohly spolu s rodiči zúčastnit „Jarní stezky“, jejíž úkoly byly vyvěšené na plotě naší MŠ. Po jejich správném splnění děti
vyluštily příslušnou tajenku.
V polovině dubna jsme se opět sešli v mateřské škole, i když jen s omezeným počtem dětí, které se musely pravidelně testovat. Všechny
byly statečné a neobvyklou situaci velice dobře zvládly. V současné době jsme již v plném provozu, děti se opět setkaly se svými kamarády, které dlouho neviděly a na které se moc těšily. S nadšením se zapojují do všech aktivit v mateřské škole a doufáme, že tento
stav se již nezmění.

ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Některým dětem nevyhovuje, co dostávají na oběd…
Stát školní stravování dotuje, proto poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, my jako kuchařky můžeme sestavovat receptury samy s ohledem na plnění spotřebního koše
a s ohledem na nutričně vyváženou stravu. Připravit chutnou a nutričně vyváženou stravu tak, aby chutnala co nejvíce strávníkům, je
hodně těžké a sestavit jídelníček nám dá hodně přemýšlení.
Za dobu mého působení ve školní jídelně (27 let) mohu zhodnotit, jak se v průběhu času mění chutě dětí. Dříve měly v oblibě např.
omáčky jako rajská, koprová, svíčková atd. Také po dukátových buchtičkách se jen zaprášilo. Neoblíbené, oproti dnešní době, naopak
byly špagety a jiné těstoviny, jen u některých jídel se nic nezměnilo. To se týká spíše nechuti k rybím pokrmům. V současnosti klasická
jídla mají úspěch cca u 50 % strávníků a moderní „zdravá“ jídla, např. kuskus, jáhly, pohanka, bulgur atd., která samozřejmě také do jídelníčku zahrnujeme, děti moc rády nemají. Také je problém s ovocem a zeleninou, kterou připravujeme na různé způsoby nebo podáváme
čerstvé. Je vidět, že většina strávníků není na některá jídla zvyklá. Dětí se často ptáme, co máme uvařit k obědu. Z reakcí je zřejmé, že
většina miluje stravu typu rychlého občerstvení (smažená jídla, hranolky, pizza, hamburgery).
Samozřejmě naši snahu připravit chutnou a pestrou stravu nevzdáváme a věříme, že jednou budou rády vzpomínat na naši školní kuchyni.

LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLE A VE ŠKOLCE
Nastupuje léto a školní rok se blíží ke svému konci. Určitě se všichni shodneme, že byl poněkud odlišný od předešlých let. Přestože se děti
velkou část roku vzdělávaly doma, zvládly probrat veškeré učivo, které do daného ročníku spadá. Za větší či menší účasti rodičů se připravovaly do výuky, plnily zadané úkoly a výzvy od svých učitelů. Dnes bych vám ráda přiblížila, jakým způsobem výuka probíhala.

ZE DNE NA DEN ONLINE UČITELEM
Už je to déle než rok, kdy musely školy přejít na tzv. distanční vzdělávání. V naší škole jsme prakticky ihned spustili online výuku – vzdělávání, které probíhá za pomoci digitálních technologií a softwarových nástrojů. Online výuka probíhá synchronně, tzn. žáci s učitelem jsou
propojeni na určité komunikační platformě v reálném čase a společně pracují na stejném úkolu.
Tato změna postihla všechny účastníky výuky. Žáci si museli zvyknout na jiný a poněkud nestandardní typ výuky, který je zvlášť pro menší
děti velice náročný. Učitelé museli na tuto změnu ihned zareagovat a každý si našel nějakou metodu, jak své žáky vzdělávat online, např.
sdílením předem připravených materiálu (prezentace, dokumenty), sdílením online cvičení, tvorbou vlastních cvičení, tvorbou vzdělávacích
her a únikových her, které u děti sklízejí velký úspěch.
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ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST
Zahájení školní docházky je důležitou událostí v životě dítěte. Nástupem do školy završí dítě svůj dosavadní vývoj a vstupuje do nové
životní etapy. Je důležité si uvědomit, že děti stejného věku mohou být různě fyzicky, mentálně či sociálně vyspělé. Rozdílné jsou také
podmínky, které dětem poskytuje rodina.
Školní připravenost zahrnuje předpoklady rozumové, citově-sociální, pracovní a tělesné. Tyto kompetence dítě
získává procesem učení a sociální zkušeností (v rodině,
širším okolí, ve školce…). Jedná se například o dostatečné
sebevědomí, zvídavost, schopnost jednat s určitým cílem,
schopnost sebeovládání, schopnost pracovat s ostatními,
schopnost komunikovat a schopnost spolupracovat.
Při posuzování školní zralosti se zaměřujeme na tělesný
a zdravotní vývoj dítěte a na poznávací funkce. Je třeba,
aby dítě mělo dobře vyvinutou hrubou i jemnou motoriku
a grafomotoriku, dále by měla být rozvinuta řeč s bohatou
slovní zásobou. Deficity v těchto oblastech často působí potíže při osvojování čtení a psaní. Předškolák by měl
chápat množství do šesti a měl by být vytvořen základ tzv.
předčíselných představ. Dalšími oblastmi, které se podílí
na bezproblémovém zvládnutí školní docházky, jsou pracovní předpoklady, návyky, sebeobsluha, úroveň zralosti
osobnosti (emocionálně-sociální).
foto I. Kašparová
Pokud vás zajímá více informací, najdete je na stránkách Ministerstva školství ČR pod heslem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“.

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ
K letošnímu zápisu do první třídy, který proběhl v dubnu, se přihlásilo celkem 33 dětí. Je to za posledních (dohledatelných) 23 let nejvyšší
počet zájemců o vzdělávání v naší škole. Tak jako každoročně, i v letošním roce někteří z nich požádali o odklad. Nemalou úlohu při rozhodování o odkladu školní docházky hraje i skutečnost, že si děti letos školky a tím předškolního vzdělávání mnoho neužijí, a tak se dá
předpokládat, že některé bude čekat v první třídě o trošku více práce. Zápis, tak jako tomu bylo i vloni, probíhal prostřednictvím DS nebo
písemnou formou, když zákonný zástupce doručil do školy vyplněné dokumenty do přistavené schránky.
Všichni se na budoucí prvňáčky těšíme a doufáme, že příští školní rok se s nimi budeme setkávat ve škole při prezenční výuce a společně
si vynahradíme mnohé aktivity, které při distančním vzdělávání nejsou možné.

R EC E P T
Pro inspiraci pro rodiče uvádíme jeden z našich receptů:
KRŮTÍ PRSA S LILKEM A CUKETOU, JASMÍNOVÁ RÝŽE.
Krůtí prsa
1000 g
Cibule
100 g
Česnek
30 g
Olej olivový
200 ml
Sůl dle chuti
Lilek
400 g
Cukety
400 g
Smetana
200 ml
Slanina
200 g
Bylinková marináda
(připravíme z uvedeného olivového oleje a směsi bylinek dle chuti)
Postup přípravy:

foto Pixabay

Krůtí maso nasolíme a vložíme do připravené bylinkové marinády, necháme v lednici hodinu i víc odležet. Maso dáme do pekáče,
přidáme cibuli, slaninu, utřený česnek, zalijeme vývarem, přikryjeme alobalem a v troubě dusíme 30 min. Po třiceti minutách pekáč
vyjmeme z trouby a přidáme na kolečka nakrájený lilek a cuketu, zalijeme smetanou a znovu vložíme do trouby péct cca 15 min. Podáváme s jasmínovou rýží.
Závěrem bych ráda popřála všem čtenářům krásné léto prožité ve zdraví. Za děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová
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Farnost Troubsko
K čemu je cesta, která nevede ke chrámu?
Závěrem gruzínského filmu Pokání Tengize Abuladzeho, který zachycuje atmosféru stalinského teroru a pronásledování církve, se ptá
stařenka na cestu ke chrámu. Místní odpoví: „Chrám už není.“ Stařenka: „K čemu je taková cesta, která nevede ke chrámu?”
Můžeme se obdobně ptát, k čemu jsou dveře, když se jimi nedá projít, když jsou zamčeny? To se mi kolikrát vybaví, když vezmu za kliku
kostela a je zamčeno. Ano, je to ochrana prostoru, který je v posledních časech vystaven jiným zájmům než modlitbě nebo kulturnímu
povznesení. Kolik kostelů bylo vykradeno a poničeno. Přesto není dobré rezignovat aspoň na příležitost malého prostoru k zastavení
v zátiší, pro zamyšlení, kulturní povznesení a k chvíli modlitby v prostoru, který je k tomu určen a desetiletími nebo stoletími prosycen.
Proto se hledá řešení, které by zajistilo ochranu a zároveň nabídlo ono zákoutí k prožitku tajemství. Jsem rád, že takové řešení umožňuje
zádveří farního kostela a v nejnovější době také mříž v kapli Všech svatých uprostřed obce. Záměrem nejsou otevřené dveře dokořán,
ale odemčené, minimálně v letním období, kdy se v kostele netemperuje. Tímto chci vyjádřit pozvání k osobnímu zastavení a poděkování těm, kteří se starají o umožnění přístupu.

Poděkování chci vyjádřit obci Troubsko za poskytnutí dotace na zřízení mříže v kapli.
Mříž byla vyrobena v dílně Marka Vávry ve Střelicích podle návrhu Ing. arch. Jany Čejkové. Ta vypracovala 14 návrhů, vybrán byl ten
první, který každý může posoudit na vlastní oči. Přesto ho chci zde představit v celkovém pohledu, který se nedá zachytit při nedostatečném odstupu od uměleckého díla. Jaké poselství můžeme vyčíst z výtvarného ztvárnění?
Můžeme tam vidět květ nebo rostlinu, která se otevírá slunci. Obecně také otevřenost pro obdarování, které přichází shůry. Potažmo
jistě otevření člověka a lidstva pro spásu, která přichází od Boha, a také zpřítomnění toho, co se děje při každé bohoslužbě – dar Eucharistie – v podobě chleba proměněného v Tělo Ježíše Krista a kalicha s vínem proměněné v jeho Krev.
Kéž zastavení v tomto prostoru je pro každého nalezení ztišení a příležitostí hledání svého zátiší.
František Koutný, farář

foto František Koutný
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Spolky, kluby, akce
Z AH RÁDKÁŘ I
ZAHRÁDKA PRO RADOST A UŽITEK – POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA
Červen
Jaro je v plném rozpuku, je potřeba se věnovat zahrádkám formou pletí, okopávání a zálivky. Přihnojíme růže plnými hnojivy. Vysoké
letorosty růží seřízneme na tři čtyři očka od země, aby se rozvětvily.
Jarní cibuloviny, které dokvetly, vyryjeme ze země, až rostlinám zežloutnou lístky. Cibule očistíme, osušíme, necháme odpočinout při
teplotě kolem 20 °C na slunci. Sázíme v srpnu znovu do půdy, aby zakořenily. Je vhodné přesazovat každé tři roky.
Přihnojíme plnými hnojivy v zálivce, například „KRISTALON – plod a květ – mečíky, jiřiny a další trvalky.
Okrasný trávník pravidelně sečeme a zavlažujeme, pokud je potřeba, odstraňujeme z něj dvouděložný plevel.
Čistíme zahradní jezírko – osvědčil se enzym KŘIŠŤÁLOVÉ JEZÍRKO, který se dá koupit v zahrádkářských potřebách. Dokonale vyčistí
vodu a neškodí rybám ani vodním rostlinám.
Po odkvětu nízko nad zemí sestříhneme kapradiny, chrpy, vlčí boby – rozkvetou znovu koncem léta.
Plejeme skalku – rostliny, které se hodně rozrůstají, zkracujeme, aby neutlačovaly další květinky.
Červenec–srpen
Leknínům odstraníme část listů, aby nepokryly celou vodní plochu. Stříháme letničky do vazeb a na sušení. Vysazujeme kosatec, listy
zkrátíme asi na polovinu a oddenky sázíme tak, aby jejich horní část byla nad zemí. Na stanovišti je necháme asi pět let. Vysazujeme
pnoucí dřeviny.
Odkvetlé trvalky – kopretiny, ostrožky, kosatce, pivoňky a další zbavíme semeníků, aby se výnosně neoslabovaly. Uschlé květenství
nepůsobí příliš pěkně. Hlídáme rostliny, zda je nenapadají škůdci – mšice, molice, svilušky, jinak zakročíme vhodným postřikem.
To je jenom pár rad, jak udržet zahrádku hezkou a zdravou pro vaše potěšení a inspirací.
Pavel Doležal, ČZS Troubsko

foto Pixabay
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VČ E L AŘ SKÝ SPO LEK
O VČELÁCH A VČELAŘÍCH
Včely byly původně považovány za divoké, byly proto předmětem lovu
a mohl se jich zmocnit kdokoliv. V nejstarších dobách docházelo k loveckému vylamování medných plástů z hnízd divokých lesních včel. Na rozdíl
od pozdějších období nebylo o včely nijak pečováno. Úplným vybráním
hnízda docházelo k zahubení celého včelstva. Postupem času, jak se lesy
stávaly majetkem různých vlastníků, náleželo i právo těžby medu a vosku majiteli lesních pozemků, kteří pak toto právo pronajímali za poplatek jednotlivcům, specializujícím se na tuto činnost. Těm se říkalo brtníci,
podle toho, že vybírali med z brtí, tzn. z dutin ve stromech, ve kterých
včely žily bez ohledu na stav stromu.
Dřívější zahubení celého včelstva znamenalo neustálé hledání nových včelstev ve stále větší vzdálenosti. Proto se časem přistoupilo pouze k částečnému vyřezání plástů z včelích hnízd, nacházející se dosud v lesích.
Významný předěl nastal v souvislosti se změnou způsobu obživy, ke
kterému došlo od mladší doby kamenné. Namísto lovu se prosazuje primitivní zemědělství a budování stálejších obydlí. Následně došlo k přemísťování včelstev do nově zakládaných zahrad nebo blíže usedlostem
namísto dřívějších často velmi odlehlých míst.

ilustrace Vladimír Skýpala

Zpočátku byla divoká včelstva doslova přenášena v kusu spadlého nebo poraženého kmene, v jehož dutině se samy usadily. Jako
ochrana před deštěm byly kmeny opatřovány stříškou. Tím, že docházelo k přemisťování včel k lidským příbytkům, stala se z divokých
včel domácí zvířata a jejích obhospodařování náleželo výhradně jejich vlastníkům. Postupem času začali brtníci vyrábět v přinesených
kmenech umělé dutiny, do kterých včely přemisťovali, a těmto předchůdcům úlů se říkalo kláty. Tolik prozatím z historie včelařství.

.
V naší obci působí včelaři, kteří jsou organizovaní ve Včelařském spolku ve Střelicích u Brna. Historie tohoto spolku sahá do začátku
20. století, konkrétně byl spolek založen 1. dubna 1906, to znamená před 115 lety. Jsou zde organizovaní včelaři nejen ze Střelic, ale
i z Popůvek, Ostopovic, Nebovid a Troubska. O činnosti včelařského spolku napíšeme v některém dalším vydání Hlasatele.
Pavel Kapoun, jednatel Včelařského spolku ve Střelicích u Brna

foto Pixabay
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SPOL E K KATO LICKÝ DŮ M, z. s .
SBÍRKA „POMOZME TROUBSKÉMU KAŤÁKU!“
Před pár lety se spolek Katolický dům, z.s., pustil do rekonstrukce sálu zahájené velkou studií. Byl připraven plán, podle kterého bylo
mimo jiné postupně opraveno pódium, strop v sále, došlo k výměně a úpravě systému topení, výměně a optimalizaci osvětlení a loni v létě
byly v sále opraveny omítky a bylo vymalováno, což snad brzy budete moci vidět
na vlastní oči. Náš jediný troubský kulturní sál začíná vypadat čím dál lépe, ale
stále je v něm vidět spousta nedostatků.
Proto spolek plánuje vždy na každý rok
únosně velkou investici. V tomto roce
se pracuje na dřevěném obložení kolem nově omítnutých stěn a schodiště
(hlavní část již je hotova – viz níže), dále
je v plánu broušení parket, a jakmile to
bude možné i nákup nových stolů a židlí,
ty které jsou už nějakou dobu ve velmi
špatném stavu. Na všechny práce, na
které členové spolku nestačí brigádně,
jsou získávány peníze pronájmy prostor
Katolického domu (ateliéru, zkušebny, zasedací místnosti, sálu a hospody)
a především z dotací od obce Troubsko.
foto Markéta Bobčíková
Celková investice plánovaná na rok 2021
do dřevěných obkladů činí téměř 300 000 Kč. Spolek je ale také velmi ovlivněn situací, kterou jistě všichni kolem sebe vidíte. Kultura je
zrušena a kdo ví, kdy bude ve vnitřních prostorách něco povoleno – příjem z pronájmů sálu chybí. Restaurace zavřené nebo částečně
zavřené – soucítíme a promíjíme hospodskému alespoň 50 % platby nájmu. Poslední ranou je pak celorepublikové snížení příspěvků
obcím kvůli koronaviru a „daňovému balíčku“ – obec tak musí šetřit také, a to se promítlo i do dotací spolkům. V této situaci a se svými
momentálními závazky nemá spolek možnost standardní cestou na potřebnou částku dosáhnout.
Katolický dům, z.s., se tak obrací na nás, Troubšťáky, s prosbou o příspěvek, aby i v tomto a příštím roce mohla obnova sálu pokračovat.
Pokud chcete pomoci našemu jedinému kulturnímu sálu
v jeho přerodu do 21. století, můžete své příspěvky zaslat
na účet 103561759/0300 s konstantním symbolem 4717.
Je samozřejmě možné vydat potvrzení o poskytnutí daru
pro daňové účely.
Všem dárcům velký dík!
PODĚKOVÁNÍ
Výše zmíněná sbírka na pomoc s financováním oprav a rekonstrukce v Katolickém domě byla vyhlášena na konci
roku 2020. Chceme tedy velmi poděkovat všem dosavadním
dárcům, díky kterým se vybrala částka 34 811 Kč. Příspěvky
byly použity na první a finančně nejnáročnější etapu obložení
sálu. V další fázi nás čeká zakrytování trubek a schodové
nášlapy ve stejném provedení.
foto Markéta Bobčíková

Ještě jednou srdečně děkujeme!

VALNÁ HROMADA
V červnu proběhne valná hromada spolku. Přesný termín před uzávěrkou Troubského hlasatele ještě nebyl stanoven, ale všichni členové
se ho samozřejmě včas dozvědí z oficiální pozvánky.
Martin Křivánek
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Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
majitelé vozů na ulici Školní,
prosíme využívejte k parkování svých automobilů parkovací záliv na protější
straně vozovky a nestůjte na asfaltovém povrchu komunikace. Dopouštíte se
porušení silničního zákona, bráníte plynulosti provozu a ztěžujete obci údržbu
chodníku a samotné komunikace.

P L AT BA KARTO U N A O Ú T ROUBS KO
Vážení spoluobčané,
máme pro vás novinku, která vás zcela jistě potěší. Nově na
OÚ Troubsko můžete platit bezhotovostně platební kartou.
Těšíme se na vaši návštěvu!

foto Pixabay

H LUKOV É Z ATÍŽENÍ N A V E S E LC E
Vážení spoluobčané,
mnohými z vás jsem byla požádána o přiblížení toho, jak se vyvíjí dříve podniknuté kroky na ochranu našich obyvatel v místní části Veselka proti
hluku a smogu z dálnice, a především ze silnice II/602, procházející Bosonohami a naší Veselkou, a co se děje nového. Ráda tímto vyhovuji. Navazuji na dřívější informaci, že Krajský soud v Brně zrušil výjimku, která umožňovala překračování hlukového limitu na silnici II/602. Jde o první
případ v České republice, kdy soud zrušil rozhodnutí o hlukové výjimce a kdy vůbec přiznal osobě poškozované nadlimitním hlukem právo domáhat se soudní ochrany proti takovému rozhodnutí. Už 15 let zde platí hlukové výjimky, které vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského
kraje. Hlučnost mezitím dále roste namísto toho, aby se v důsledku opatření navržených správcem komunikace snižovala. Právě poslední vydanou výjimku soud svým rozhodnutím zrušil s odůvodněním, že smyslem hlukových výjimek je umožnit po omezenou dobu provoz důležitých
zdrojů hluku, jako jsou silnice, v případě, kdy nelze hlučnost rychle snížit. Soud přiléhavě konstatoval, že současně s hlukovou výjimkou je nutné
stanovit účinná protihluková opatření, aby hlučnost v dohledné době klesla, nikoliv aby se výjimka stala trvalým řešením.
V návaznosti na tento dílčí úspěch se opětovně obracíme se žádostmi o nápravu na Krajskou hygienickou stanici v Brně a Ministerstvo zdravotnictví s podněty k řešení protiprávního stavu, vycházejícími z nezávislé hlukové studie a na ni navazující právní analýzy, které jsme si nechali
zpracovat. Požadujeme po kompetentních institucích informace jak o přesných hodnotách hlučnosti z dálnice D1 a silnice II/602, tak o tom
z čeho Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje tyto údaje dovozuje. Veškeré kroky podnikáme společně se zástupci městské části
Bosonohy. Nejen že se tak obě obce dělí o vynaložené náklady, ale zároveň v tom spatřujeme určitou jednotu a větší sílu historicky spojených
celků. Trváme společně na tom, aby Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, případně Ministerstvo zdravotnictví, buď vyvrátilo tvrzení
vycházející z naší studie a právní analýzy, nebo pokud toho nejsou schopny, začaly jednat tak, jak podle našeho výkladu jednat mají a tzv. starou
hlukovou zátěž zrušily. V našich krocích počítáme také se zapojením veřejného ochránce práv, tzv. ombudsmana. Pokud Krajská hygienická
stanice Jihomoravského kraje nebo Ministerstvo zdravotnictví nepřijmou žádné efektivní opatření ke snížení hlučnosti ani přesvědčivě nevyvrátí
argumentaci obsaženou v analýze, budeme napadat jejich nečinnost u příslušného správního soudu.
Markéta Bobčíková, starostka
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O DPADOVÉ HOSPO DÁŘ ST V Í
ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ANEB V JAKÉ FÁZI SE NACHÁZÍME?
Jak jsme již v březnovém vydání zpravodaje avizovali, naše obec chystá změny v oblasti odpadového hospodářství. Přípravy jsou v plném proudu. Připomeňme si, o jaké změny se jedná.
Jedná se o zavedení systému adresného třídění odpadu, což v praxi znamená, že budou občanům nabídnuty nádoby na plast a na
bioodpad, které se budou svážet dům od domu. Dále bude celý systém doplněn o chytrou evidenci odpadů, což znamená, že se nádoby polepí adresnými QR kódy, které bude pravidelně svozová společnost načítat čtečkami. Proces zavádění je poměrně zdlouhavý
z důvodů čerpání dotací a nutnosti vyhlásit na jednotlivé části výběrová řízení na dodavatele. Aktuálně již máme za sebou úspěšně
uzavřená výběrová řízení na odpadové nádoby do domácností a evidenční systém. Dalším krokem bude podepsání smluv s vítěznými
společnostmi a vyjasnění detailů dodávek. Orientační harmonogram aktivit je následující:
Třetí kvartál roku 2021 (červenec, srpen, září)
• Příprava a nastavení evidenčního systému pro potřeby obce
• Dodávka QR kódů
• Označení nádob na směsný komunální odpad a nádob
v kontejnerových stáních
• Dodávka nádob pro adresné třídění odpadu a jejich polep
QR kódy
• Příprava výběrového řízení na novou svozovou společnost
Čtvrtý kvartál roku 2021 (říjen, listopad, prosinec)
• Spuštění vzdělávací kampaně pro občany
• Informování občanů o podobě motivačního systému

• Dodávka čteček a tabletů potřebných ke snímání QR kódů
• Zaškolení obecních zaměstnanců a svozové společnosti
v používání evidenčního systému a hardwaru
• Distribuce nádob občanům
• Vyhlášení výherce výběrového řízení na novou svozovou
společnost
• Spuštění zkušebního provozu celého systému
První kvartál roku 2022 (leden, únor, březen)
• Spuštění ostrého provozu celého systému

Pro určité výše zmíněné aktivity budeme potřebovat součinnost vás, občanů. V okamžiku, kdy obec obdrží QR kódy na nádoby na
směsný komunální odpad, vyzve všechny občany, aby během dvou (maximálně tří) svozů vystavili všechny své popelnice. Ty budou
následně označeny adresným QR kódem.
Druhým důležitým okamžikem, který bude vyžadovat spolupráci občanů, je distribuce nádob na tříděné odpady. Pro tuto aktivitu se určí
konkrétní časové období (např. tři po sobě jdoucí dny) a místo, na kterém si občané nádoby vyzvednou. Občanům, kteří si nebudou moci
v určenou dobu nádoby převzít, nabídneme jinou možnost. Nemusí se však bát, že by o nádoby přišli.
Spolu s nádobami získají občané také přístupové údaje do svého odpadového účtu. Do něj se dostanou z pohodlí svého doma přes
webovou stránku www.meneodpadu.cz. Odpadový účet jim nabídne informace týkající se jejich svezeného odpadu (čas, počet vyvezených nádob, objem odpadu apod.), případně informace spojené s motivačním systémem.
Těšíme se, až vás budeme moci informovat o dalším vývoji. Informace očekávejte v podzimním zpravodaji, na oficiálním webu obce
a v letáčku určeném každé domácnosti.
Markéta Bobčíková, starostka

Ž IVOT N Í PRO STŘ EDÍ
JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky svým obyvatelům se obec Troubsko může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 1,76 t. Na každého obyvatele tak připadá 0,75 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 20,97 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2?
Devět. Nebylo nutné vytěžit 1 030,07 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na
cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 39×. Došlo také k úspoře 10 603,73 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 10 604krát.
Podařilo se recyklovat 1 010,65 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 42 ks nových praček,
bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 35,67 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 6 342
jednoeurových mincí, nebo 44,07 kg hliníku, který by stačil na výrobu 2 938 plechovek o objemu 0,33 l.
Data uvedená v tomto článku byla vygenerovaná 12. 3. 2021 z informačního systému RECOS pro obec Troubsko
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OBEC TROUBSKO
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6 342

44,07
2 938

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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JAK JSME N A TO M S DÁLN IC E MI?
Vážení spoluobčané,
rád bych vás zde tradičně informoval o dalším dění v záležitostech dopravních záměrů, které mají dopad na území naší obce. Dnes budu
věnovat pozornost nejpalčivějšímu problému, kterým je plánovaná výstavba dálnice X43 (známé pod původním označením R43, D43 či
Hitlerova dálnice). Vzhledem k tomu, že soudy vyšších instancí potvrdily platnost Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje i se všemi
jejími chybami v oblasti dopravní koncepce, soustředili jsme naši pozornost na připomínkování Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje. Tato Aktualizace č. 1 totiž zpřesňuje jednotlivé celorepublikové a krajské záměry, což bylo příležitostí pokusit se
o minimalizaci negativních dopadů do našeho území. V rámci námi podaných připomínek jsme tedy opětovně vyzdvihli naši argumentaci
ohledně neúměrného zatížení naší obce kumulací plánovaných nadmístních dopravních záměrů.
Za velký společný úspěch považujeme vypuštění jihozápadní tangenty ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. To podstatným
způsobem snižuje očekávaný nárůst dopravy procházející v budoucnu v bezprostřední blízkosti naší obce v souvislosti s dálnicí X43.
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje navíc počítá oproti původním představám se zakrytou mimoúrovňovou
křižovatkou v Troubsku pod zachovanou niveletou dálnice. Křižovatka má tedy být zahloubena pod zemí a hlavní trasa i rampy mají být
vedeny v tunelech. Tyto úspěchy samozřejmě nepřeceňujeme, neboť víme, že se situace může kdykoliv změnit k horšímu. Z opatrnosti
proto stále navrhujeme vést dálnici X43 ve variantě mimo území Troubska, sousedících Bosonoh a navazující Bystrce. Z těchto důvodů se
nadále aktivně účastníme pravidelných koordinačních schůzek obcí a spolků, které mají stejný zájem jako my, tedy prosazení skutečného
obchvatu města Brna a vyvedení tranzitní dopravy alternativní trasou mimo obydlené území Troubska a městských částí Brna-Bosonoh
a Bystrce, jakož i dalších obcí na trase. S našimi kolegy také připravujeme další soudní přezkumy krajské dopravní koncepce.
Z naší pozornosti samozřejmě nepouštíme ani další nadmístní záměry, které nás mohou významně zatížit, ať již je to vysokorychlostní
trať nebo úporně prosazované rozšíření dálniční odpočívky. Stejně tak bedlivě sledujeme připravovaný územní plán města Brna, dotýkající se nás zejména dosti neuvěřitelným plánem stavebního rozmachu v sousedících Bosonohách. Pravidelným intervenováním
na Krajském úřadu Jihomoravského kraje jsme docílili konzultačních schůzek s bývalým náměstkem Jihomoravského kraje panem
Martinem Malečkem, zodpovědným za územní plánování, a přijetí u hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Díky tomu se nám
podařilo, mimo jiné, stát se účastníky širšího pracovního výboru pro územní studii Bosonoh. Tato studie bude finalizována v průběhu
léta 2021. O tom, jaký to může mít na nás dopad a jak se to pro nás vyvíjí, vás budu informovat v dalším vydání Hlasatele.
Milan Švejda, radní a zastupitel pro územní plán

REKREAČ NÍ A PARKOVÁ PLOCH A POD KOSTELEM V TROUBSKU
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za pozitivní přístup k vyhlášenému dotazníku. Zároveň děkujeme za spousty zajímavých nápadů
a odpovědí, které byly vypsány v kolonkách Jiná. Celkem bylo doručeno 420 vyplněných dotazníků, jejichž výsledky předkládáme v přehledných grafech. Zajímavé nápady pak zveřejníme na webových stránkách obce a potažmo začleníme do připravovaného projektu.
Vítězslav Volánek

1. Vyplňte základní údaje
o své osobě – věk a vzdělání
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2. Jaké je Vaše zaměstnání

DOTAZNÍK

3.Jakého typu je Vaše domácnost?
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4. Ve které části obce bydlíte?

5. Trávíte volný čas ve veřejném prostoru obce? Pokud ano,
označte jakým způsobem.
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6. Považujete veřejné, rekreační a parkové plochy v obci za
dostatečné? Pokud ne, nebo částečně, označte, co v obci
preferujete.

7. Uvítali byste vytvoření nové veřejné plochy pro rekreační
a volnočasové aktivity obyvatel obce? Pokud ano, co preferujete při jejím návrhu?
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Aktuální stavební a projekční práce
VÝSTAVBA CHODNÍKU A DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA ULICI U DRÁHY
Projekční práce na vybudování chodníku jsou téměř hotovy. Projektování doznalo zpoždění z důvodu složité koordinace mezi zúčastněnými subjekty. Napojení a zaústění perforované (děrované) kanalizace je vyřešeno. Došlo také k dořeší sporného místa chodníku u samotné Vechtrovny a odkupu potřebných pozemků. Tímto bude možné zcelit a propojit nový chodník na ulici U Dráhy se stávajícím na
ulici Ostopovická. Nový chodník pak bude veden až ke křižovatce Ostopovice–Střelice, kde je do budoucna plánována nová cyklostezka.
Během letošního roku nás čeká schvalovací kolečko, po kterém by měla obec získat stavební povolení. V příštím roce budeme rádi, když
započne samotná výstavba chodníku, která povede k výraznému bezpečnostnímu posunu pro chodce v této lokalitě.

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ U KAPLE VŠECH SVATÝCH
Obec zahájila přípravné práce k projektu revitalizace náměstíčka u kaple Všech svatých. Cílem projektu je estetická úprava náměstíčka
s ohledem na budoucí možné setkávání lidí v tomto prostoru. Projekt bude řešit úpravu zeleně, autobusové zastávky, opravu křížku
a výměnu stávající betonové dlažby.

REKONSTRUKCE POVRCHU ULICE ZA FAROU
V polovině měsíce května byla dokončena rekonstrukce povrchu na části ulice Za Farou o délce 350 m. Komunikace dostala nové obruby, řádný podklad včetně finální betonové části a tří vrstev asfaltového povrchu. Silnice je navržena tak, aby snesla poměrně velké
zatížení a nedocházelo zde dříve či později k propadům, praskání samotného povrchu a tím i zvýšené hlučnosti a prašnosti. Tvar komunikace byl vyprojektován tak, aby pokud možno co nejvíce korespondoval se stávajícím terénem, objekty a jejich vjezdy. Dále bylo
při projekci nutné respektovat výšky stávajících inženýrských sítí a samotnou možnost odkanalizování povrchových vod. Vzhledem
k následnému neutěšenému stavu polní cesty, která snášela veškerý nápor dopravy v průběhu rekonstrukce, byla tato část opravena
asfaltovým recyklátem. Zároveň došlo k úpravám některých výškových rozdílů u vjezdů a opravám části travnatých ploch.

foto Vítězslav Volánek
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REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU PADLÝCH
Právě probíhající rekonstrukce památníku padlých je v plném proudu. Památník bude očištěn, nově vyspárován, budou přebroušeny
a opraveny obruby, památník dostane nové písmo a bude obnoven původní plůtek se sloupky. Samotná úprava pak přiblíží vzhled památníku době jeho odhalení. Výstavba památníku byla ukončena roku 1922 jakožto upomínka na padlé občany obce ve světové válce.
Dnešní podobu pak památník získal v šedesátých letech, kdy byla v rámci oslav dvacátého výročí ukončení druhé světové války osazena
nová deska se jmény obětí. V rámci této opravy bude také provedena rekonstrukce polního kříže na ulici Zámecká a bude opraveno
písmo na pomníku Hodak za kostelní lodí. Obec na tyto rekonstrukce získala dotaci z Jihomoravského kraje.

VÝMĚNA SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Obec Troubsko připravuje projektovou dokumentaci na výměnu stávajících svítidel na Veselce a v lokalitě za kostelem. Letité, nevhodné
a dosluhující veřejné osvětlení bude nahrazeno novými LED svítidly. Výměna se bude týkat celé části Veselka a ulic Slunná, Jarní, Letní,
Sadová, Sekorova, Munkova, Hodakova a Marie Cecílie. Na podzim plánujeme podat žádost o dotaci do vypsaného titulu a v příštím
roce realizovat samotnou výměnu.

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY A DVOU TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jak jistě víte, naši obec dlouhodobě trápí velký nedostatek volných míst v mateřské škole a zároveň nedostatek velkých učeben ve škole
základní. Velkým úspěchem pro obec je tedy získání stavebního povolení, které je prvním velkým krokem k zahájení výstavby. Vzhledem
k velké organizační a hlavně finanční náročnosti tohoto projektu bude nutné získat prostředky z některého z vypsaných dotačních titulů.
Pokud se toto podaří, červen roku 2022 by byl termínem zahájení prací.

ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA ULICI LIŠKY
Právě probíhající stavební práce na rozšíření dětského hřiště se blíží do finále a doufáme, že od poloviny července potěší rodiče a nejmenší děti nová trampolína, prolézačky, lezecká stěna a zbrusu nové pískoviště.
.

foto Vítězslav Volánek

REKONSTRUKCE MOSTU X5 U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Rekonstrukce mostu byla zahájena v polovině měsíce června. Dojde k rozebrání původní mostní konstrukce z 50. let, která byla v havarijním stavu. Následně dojde k osazení základových pilotů nové mostovky a samotná stavba nové konstrukce, která bude obousměrná
a osazena chodníkem pro bezpečný přechod chodců. Vzhledem k větší šířce nového mostu bude nutný zásah do školní zahrady a její
menší zábor. Plotové konstrukce a povrch hřiště bude následně upraven tak, aby co nejvíce korespondoval se stávajícím stavem. Stavba
mostu bude trvat dlouhé čtyři měsíce, během kterých budou řidiči a pěší omezeni. Chodci mohou využít přiléhající lávku a řidiči most
u obecního úřadu.

NOVÁ HOUPAČKA V AREÁLU HŘIŠTĚ SK
Na dětském hřišti v areálu SK byla instalována nová dětská houpačka s certifikátem. Původní houpačka, byť kvalitou dobrá, nebyla
certifikována a nebylo tudíž možné ji provozovat.
.
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REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE NA ULICI U RYBNÍKA
Dle předběžného plánu by měla 7. července započít rekonstrukce části povrchu ulice U Rybníka. Stávající zámková dlažba o délce
120 m bude rozebrána a vzhledem ke své letitosti a opotřebení vyřazena a zlikvidována. Dojde k úpravě nekvalitního podloží novým kamenivem s cementem. Tím vyloučíme budoucí možné propady a vlnění vozovky. Bude osazena nová zámková dlažba a nový zpomalovací
retardér. Práce by měla být hotova do konce července. V místě dojde k celkovému omezení provozu, a proto prosíme občany o trpělivost.

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA U KAPLIČKY SV. LEOPOLDA
Obec zahájila přípravné práce k projektu na rekonstrukci a úpravě prostoru kolem kaple sv. Leopolda na Veselce. Cílem projektu bude
dát tomuto prostoru líbivější vzhled. Z místa přesunout kontejnery na tříděný odpad, rozbít velkou betonovou plochu zelení, upravit
a rozšířit stávající zeleň kolem kaple, vyměnit část betonové dlažby za kamennou, dodat nové osvětlení, koše a lavičky.

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA NA ULICI U RYBNÍKA
Obec připravuje k prodeji nově zbudovaná parkovací stání. Po dořešení majetkových vztahů a různých technických záležitostí budou
nabídnuta občanům v místě bydlícím.
.

NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ NA ULICI U RYBNÍKA
Obec buduje nové sběrné místo na ulici U Rybníka. Do tohoto prostoru budu přesunuty kontejnery od kaple i ze stávajícího menšího sběrného
místa u hřiště, které bude zrušeno. Nové větší hnízdo bude opatřeno plotem, aby okolní prostředí nebylo rušeno nevzhlednými kontejnery.
.

foto Vítězslav Volánek

REKONSTRUKCE POVRCHŮ KOMUNIKACÍ ZA KOSTELEM
A VÝSTAVBA NOVÝCH PŘECHODŮ A MÍST PRO PŘECHÁZENÍ
Probíhá dokončování projekčních prací na rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků v lokalitě za kostelem + výstavby nových
přechodů a míst pro přecházení. Nové přechody pro chodce obec plánuje v místě spojující ulice Ostopovická–Sadová, dále na ulici
Národního odboje (u OÚ) a na ulici Školní u základní školy. Místa pro přecházení jsou plánována u Katolického domu na ulici Školní a u
obecního úřadu pro spojení ulic Školní a Zámecká. Obec bude na realizaci žádat o dotace z vypsaných dotačních titulů.
Vítězslav Volánek, místostarosta
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OZNÁMENÍ
MUDr. Barbora Mádrová
Oznamuje, že stále se pacienti musí telefonicky objednat k ošetření.
Předpisy na léky pouze elektronicky.

Pondělí, Středa, Pátek

Úterý

7.00–8.30
8.30–12.00
12.00–13.00

10.00–14.30
14.30–16.00

odběry – objednáváme
objednaní pacienti
prevence

Čtvrtek
objednaní pacienti
prevence

12.00–17.00
17.00–19.00

objednaní pacienti
prevence

Stalo se
TROUBSKÁ NÁVES
Náves bývá téměř vždy nejdůležitějším místem obce, stává se jejím živým srdcem. Bývají zde soustředěny důležité budovy a instituce,
místní lidé tudy denně procházejí nakoupit, vyřešit problémy na obecní úřad, děti projdou do školy. Bývá to místo potkávání, zastavení
se s přáteli a známými. Není tomu jinak ani v Troubsku. Zdejší náves je specifická, rozložila se podél potoka, mezi objektem zámku,
obecním úřadem, školou a kaplí Všech svatých. Protáhlý tvar je dán oboustrannou komunikací, lemovanou objekty bývalých zemědělských usedlostí, postupně proměněných v rodinné domy s typickými velkými předzahrádkami. Tyto soukromé zahrady zabírají spolu
s komunikacemi a chodníky většinu troubské návsi.
Pro obecní pobytový prostor zůstal jen úzký pás podél levého břehu potoka, a to ještě předělený lávkou. Zato je náves ozdobena krásným historickým křížem s plastikami Cyrila a Metoděje a sloupem se sousoším Nejsvětější Trojice. Přímo uprostřed návsi na čestném
místě byl postaven památník padlým.

Narcissus passionale, foto Veronika Gregerová

Rosa Iceberg, foto Ing. Eva Wagnerová

Uzoučkého parku nad potokem postupně od památníku ještě více ubývá, až zcela mizí u průjezdní vozovky před zámkem. Přesto je
tento proužek trávy s několika starými krásnými stromy využíván místními lidmi, prochází se tudy od památníku, pomalu kolem kříže,
přes lávku nebo novou dlážděnou pěšinkou k zastávce autobusu a obecnímu úřadu. Není zde zatím kde se na chvilku posadit, pobýt.
Navíc kontejnery před pomníkem zrovna do parku nezvou.
Vedení obce se rozhodlo, že nastal čas náves pro lidi udělat přívětivější, obytnější. Důležité bylo také zjištění, že nynější staré stromy
budou potřebovat odbornou péči a je už nejvýš nutné myslet na budoucí generaci stromů, která je může v budoucnu nahradit.
Proto byla zadána studie úpravy parčíku na návsi.
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Park je chápán jako klidové pobytové místo, které bude sloužit nejen ke krátkodobému odpočinku a procházkám, ale bude možné zde
uspořádat menší neformální společenskou nebo pietní akci, například u památníku.
Základním kamenem nové úpravy zůstanou opět nynější vzrostlé stromy. Všechny lípy u pomníku, jírovec i borovici bude potřeba prověřit arboristou a upravit řezem korun, aby byla prodloužena jejich perspektiva dožití.

Lavandula angustifolia, foto Veronika Gregerová

Len vytrvalý modrý, foto Ing. Eva Wagnerová

Novou páteří vybraného řešení je zřízení úzké pěšiny, vlastně legalizace dnešní, lehce vyšlapané křivky v trávníku. Pěšina obchází a respektuje památník padlých i historický kříž, pokud možno se vyhýbá i kořenovým prostorům stávajících základních stromů.
Doplněny jsou stromy, nové lípy, jako perspektivní dosadba za dožívající exempláře. V severozápadní koncové části, v úzkém pásu nad
břehem byly doporučeny k dosadbě okrasné hrušně, stejné jako byly v r. 2020 vysazeny v parkovací ploše za potokem. Ty už byly, jako
první vlaštovka, vysazeny letos na jaře.
Pod okrasnými hrušněmi v parkovací ploše byla doplněna výsadba Lavandula angustifolia, Linum perenne (Len vytrvalý modrý), Gaura
lindheimeri, která bude na podzim bude doplněna o cibuloviny narcisů. Počítá se s dosadbou solitérních bíle kvetoucích keřových růží
v celé ploše parku, s regenerací trávníkové plochy a doplněním podrostových kvetoucích bylin pod korunami stromů v zastíněných
partiích. Rekonstruovaná bude obvodová clona keřů, stávající nevyhovující živý plot bude nahrazen výrazně užším habrovým pásem.
Ochranná vegetační clona je navržena částečně i v jižním okraji – nad potokem, v místě možného posezení před pomníkem.
Vstup do parku od prodejny bude řešen pomocí oboustranné clony s popínavými rostlinami, které alespoň částečně oddělí kontejnery
od vstupu. Výraznou barevnou změnou bude masivní dosadba drobných jarních cibulovin v trávníku.
Podél potoka na vytipovaných místech svahů koryta budou dosazeny doprovodné, v létě kvetoucí byliny, navozující atmosféru charakteru pobřeží, a traviny přírodního typu. Přímo v toku je možné na náplavách lokálně vysadit vodní kosatce. Park bude vybaven kvalitním,
ale jednoduchým mobiliářem, lavicemi a parkovými křesly pod korunami stromů.
Ing. Eva Wagnerová, obor krajinářská architektura

HODY V TROUBSKU
Dvaadvacátého května 2021 se troubská chasa
vydala za Popůvky pro máju. Po dešti, jak je obvyklé tento květen, ale s tradičním jucháním, vzájemným pošťuchováním, vše bylo umocněno tím, že to
byla vlastně první hromadná akce za doby koronaviru. Vybraný strom, zdánlivě zcela bezproblémový,
se nakonec ukázal jako těžké břemeno nacucané
vodou, ale elán a zkušenosti z minulých let si s ním
poradily a kmen byl bez zranění uložen na vůz tažený koňmi.
Na sokolovně pak jsme minutou ticha uctili památku Rudy Pazourka, dlouholetého ducha všech
koňských akcí Podskaláku. Je dobře, že se našel
pokračovatel v osobě vnuka Karla Prokopa, který
se své úlohy zhostil suverénně a na zrestaurovaném voze vonícím ještě novým lakem působil zcela
přirozeně.
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Vždy když se mája staví, po staru, ráhny, vzpomenu si na otázku jednoho neznalého člověka, který že jeřábník nám ji jako staví? Tehdy
mně odlétly, myslím, tak tři knoflíky z košile, jak jsem se nadmul pýchou, že dodržujeme tradici a vše je dílem našich rukou. Nebylo to
lehké, trochu to drhlo, ale pod vedením Honzy Marčana se nám podařilo vztyčit tu krásu. Má celých dvacet sedm metrů, tentokrát je
zdobena věncem, což je na „mladé hody“ poprvé po velmi dlouhém čase.

foto Přemysl Blažík
Neděle sváteční pak začala mší svatou v kostele, požehnáním stárkům a pokračovala volným průvodem s králem a koňmi obcí se zastaveními, při kterých děvčata zatancovala královničky a odehrála se klobouková. Konec průvodu pak omyl déšť, vyvolávání na prázdné
a tím i smutné sokolovně pak zakončilo skromný, koronavirem i počasím ovlivněný svátek.
Ale: Hode bele, só a bodó!
Jelo se tradičně s koňmi, trochu smutně, protože s námi už nejel Ruda Pazourek, dlouholetý duch všech koňských akcí Podskaláku.
Přemysl Blažík
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SOUČASNÁ SITUACE STAVBY DRÁHY
Nyní se pokládá druhá kolej na nové vyvýšené podloží. Bohužel bez protihlukových opatření, které vidíme podél trati kolem jiných zastavěných oblastí, např. v Ostopovicích, protože bývalé vedení obce je nepožadovalo. Přejezd přes koleje by měl být dle harmonogramu
otevřen pro dopravu koncem července. Opětovné zastavování vlaku v obci bude až na podzim.
Veronika Gregerová
.

foto Veronika Gregerová
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Kalendář připravovaných akcí v naší obci
POLOLETNÍ NOC
sobota 31. 7. 2021, od 20.00, areál sokolovny Troubsko
Hrají Smažáci, Projekt Rock Boba Šmída
Vstupné 80,-

STARÉ HODY
pátek
sobota

13. 8.
14. 8.

17.00
14.30
19.00

stavění máje
obcházení stárků s požehnáním u kaple
večerní zábava s vystoupením areálu sokolovny

Hraje kapela Střeličáci. Vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
FOTOSOUTĚŽ:
TROUBSKO VAŠIMA OČIMA
neděle 12. 9. 2021, Sokolovna Troubsko
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Policie ČR informuje
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Z historie
ZÁMECKÝ AREÁL V TROUBSKU
Historie šlechtického sídla v naší obci se váže s románskou svatyní – opevněným kostelíkem, který se nacházel i s tehdejší zástavbou
v místech dnešního barokního chrámu. V tomto prvním sídle se psal náš dobře známý Robert z Troubska. Přesun vsi do dnešního místa
proběhl dle odborníků již ve 13. století. Zároveň se předpokládá, že došlo také k přesunu šlechtického sídla do míst dnešního zámku.
První písemné zmínky o panském dvoře tedy sledujeme
teprve ke konci 14. století, kdy se v písemnostech olomouckého biskupství objevuje zápis, který zachycuje
jistého Mikšíka, držícího ve vsi Troubsko lenní dvůr. Od
roku 1435 až do čtyřicátých let 16. století drželi dvůr
v Troubsku spolu s přilehlou částí vesnice rod Pročků
z Troubska. Od nich kupuje dvůr Munka z Ivančic a zahajuje výstavbu či přestavbu stávajícího dvora na tvrz.
První přímé doklady o troubské tvrzi pak nacházíme
teprve na začátku 17. století při prodeji statku Karlu
staršímu ze Žerotína. Tento obchod proběhl dle zápisů
roku 1609 a přesnou podobu tehdejší středověké a raně
renesanční tvrze může objasnit pouze stavebně historický průzkum zámecké budovy. Hmotová podoba stávajícího zámku však vykazuje pravděpodobnou přestavbu
části tvrze na dnešní zámek. První dochované plánky zámeckého areálu pocházejí z přelomu 17. a 18. století. Jsou
uchovány v knihovně ve Stuttgartu a zachycují zámecký
areál spolu s přilehlou zahradou po raně barokní úpravě. Z této mapy
víme, že součást panství byl zámek, pivovar za zámkem, sýpka, stáje
v předzámčí po stranách vstupní věže a výstavný sklep dlouhý 190 metrů, dále pak dvě hospodářské stavby neznámého účelu. Nejspíše
až za dalších majitelů Verdenbergů vzniká v sousedství zámeckého
areálu rozlehlá pravidelná zahrada. Její raná podoba je již zakreslena v přiložené stuttgartské mapě zobrazující zámecké pavilony
s mansardovou střechou a obvodovou zídku. K jakému účelu tyto
pavilony přesně sloužily, však dodnes nevíme. Vstup do zahrady byl
veden mostkem přes potok z areálu zámku. Zahrada jako taková zachovala svůj vzhled po dobu dvou století a byla dvojčetem do dnešních dnů zachovalé zahrady Libosad ve Valdické oboře u Jičína. Ta
je považována za unikátní příklad manýristického zahradního umění u nás. Zánik jejího dvojčete v Troubsku v průběhu 20. století tak
znamenal ztrátu naprostého unikátu. Objekt zámku jako takový zůstal
v průběhu 18. století bez stavebních změn a zachovával si svůj původní rozsah daný příkopem. Teprve na začátku 19. století dochází
k zasypání příkopu, rozšiřování hospodářských staveb, vybudování
freskového gobelínového salonu, úpravě jídelny a také velice pravděpodobně k zazdění renesančních arkád na nádvoří. Novodobé úpravy
z druhé poloviny 19. století a ze začátku 20. století se projevují v negativním smyslu. Došlo ke zbourání stájí vlevo od věže a výstavbě
budovy dnešního obecního úřadu a jiným úpravám, které nám ukazují celý areál v dnešní podobě.
Vítězslav Volánek
foto Vítězslav Volánek
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Novinky v knihovně
….Přijďte si pro čtení na léto
Léto už je za dveřmi. Dlouhé a teplé večery přímo vybízí k tomu, abyste si sedli na zahradu, pozorovali západ slunce a nechali se unést
do světa fantazie. Ať jste sebenáročnější čtenáři, určitě se pro vás v naší knihovně něco najde. Přijďte si osobně vybrat každý pátek
od 15 do 19 hodin. Pokud hledáte konkrétní titul, můžete si ho vyhledat přímo v on-line katalogu, který naleznete na stránkách naší
knihovny knihovnatroubsko.webk.cz.
V květnu jsme pro vás rozšířili výběr o stovku knižních titulů z výměnného fondu. Žánrově i věkově různorodé knihy jsou zapůjčené
z Městské knihovny v Rosicích a zůstanou u nás minimálně půl roku. Poté je opět vrátíme a vyměníme za jiné.
Z jarních novinek mám pro vás následující tipy:
Do světa fantasy vás přenese Petra Stehlíková v prvním díle série Naslouchač. Seznámíte se s národem sklenařů. Jeho příslušníci jako
jediní dokážou těžit zvláštní nerost, který ochraňuje zbytek lidstva. A jedním z nich je mladá Ilan, která má výjimečný dar…
Dlouho očekávaná novinka od Aleny Mornštajnové Listopád vás přenese zpátky do roku 1989. Co by se stalo, kdyby byla sametová
revoluce potlačena? Kdybychom zůstali za železnou oponou? Jak moc by to proměnilo naše životní osudy?
Pokud se chcete nechat unášet popisem krásné čisté přírody a životními osudy mladé dívky, která v tomto nezkaženém prostředí sama
vyrůstala, sáhněte po knize Kde zpívají raci od Deliy Owensové. Ta mladá dívka zatouží po blízkosti někoho jiného a začne objevovat
pro ni zcela neznámý život.
Lenka Krásná, knihovnice

Fejeton
JARO
Byl druhý jarní den. Vločky sněhu poletovaly a ve stínu zdi se udržovaly bílé cákance. Takže takhle se projevilo astronomické jaro. Byla neděle,
babička konstatovala, že první jarní den je až dnes, protože ve škole se učili, že jaro začíná jedenadvacátého a ne, jak jsou ty dnešní novoty,
dvacátého. V televizi běžel padesát let starý týdeník o únoru 1948. Digitální teploměr ukazoval -0 °C, což byl nesmysl. A tak jsem si to celé
musel tehdy poznamenat, abych nezapomněl, jak může počátek jara vypadat.
Občas mám pocit, že si s námi počasí takhle zahrává, abychom si nebyli jistí, abychom byli stále ve střehu a možná díky tomu pak prožili ten
opravdový voňavý příchod jara bez ohledu na kalendář. Prožívali bychom pocit štěstí, kdybychom byli šťastní neustále?
Jenže jaro se opravdu blížilo, malinko později, než jsme si v posledních letech zvykli, ale podle zkušeností se dalo předpokládat, že opravdu
přijde. To nejdříve po kapkách přibývá světlo. Pak se objeví v kuchyni mravenci a udělají si mejdan na láhvi se sirupem. V noci koncertují kocouři v soubojích o naši kočku a marně jim vysvětlujete, že je kastrovaná. Uslyšíte skřivana a zmizely vrány. Zpěv ptáků pomalu zesiluje, až
v jednu chvíli zevšední a přestaneme ho vnímat.
Když jsem kdysi žil v panelovém domě městského sídliště, jaro pro mne bylo něco beztvarého. V bytě ve třetím patře se těžko prožívají roční
doby. Na ulici jsou chodníky jen mokré anebo suché. Tady to máme se vším všudy. Bláto. Strach o rozkvetlou meruňku a přebytek, nebo naopak
nedostatek vláhy. Tak nás, co žijeme na „venkově“, zatáhne počasí do světa daleko víc než ty, kteří mají relativní komfort městského bytu. Já sám
jsem přesvědčen, že dvorek a zahrada jsou největšími místnostmi našeho bytu, a to by bylo, kdyby se v nich neprojevila roční období!
No ale proč vlastně o tom píšu. Poslední rok nebyl příliš veselý, zvláště letošní předjaří. Strach o blízké, nejistota budoucnosti, zavřené hospody. Člověk se cítí oloupený.
Napadlo mne v té souvislosti, jak jsme si zvykli na svobodu, kterou máme. Když se pak musíme omezit ve svých aktivitách, pozbudeme
sociálních kontaktů, cítíme se dotčeni. Jenže to mělo a má svůj důvod, ať už jsme se setkávali s nesmyslnými nařízeními anebo jsme je za
smysluplná považovali. Neomezujeme se přece kvůli nařízení, ale protože je to nutné. Asi málokoho napadne jít v tričku na procházku, je-li na
teploměru -7 °C. A přece to někteří pociťují jako ztrátu svobody, přitom je to jen používání rozumu! Když pak přijde jaro, vezmeme si to odpovídající oblečení do jiného času. Nějak mně z toho vyplynulo, že si sice nemůžeme udělat počasí, ale můžeme si udělat „alespoň“ mezilidské
vztahy. Naše svoboda je zodpovědnost za svět, v kterém žijeme. Tu zodpovědnost z nás nesejme ani tucet dovolených u moře, nejnovější
typ telefonu a ani nadávání na politiky.
Tak jsem si uvědomil, že musím pracovat na tom, aby svět byl lepší. Vezměme si příklad z přírody: jaká je dlouhá cesta mezi prvním mravencem na kuchyňském stole a nesměle z trávy vyhlížející pampeliškou, nazývanou v Troubsku šťavnatým slovem mlíč.
Jaro je naděje, jaro je láskyplná příroda, jaro je radost, že jsme přežili zimu a tmu, jaro je příslib budoucnosti. To letošní bylo chladné, ale studený máj, v stodole ráj. Sem tam zapršelo, takže sucha zatím nehrozí. Ta mrcha zlá, čínská, malinko povolila. Vlastně bychom si mohli mírně
oddechnout. A jaké bude léto? Jaké si ho uděláme. Proto vám přeji krásné léto a hlavně: Buďte zdrávi!
Přemysl Blažík

26 |

www.ekolamp.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku s názvem „Troubský hlasatel“ vydávaný pro obec Troubsko. Vydavatel: Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko,
IČ: 0282723. Registrace MK: ČR E 10287. Počet výtisků: 750 ks. Vychází: 4× ročně. Redakce: Martina Volná, Přemysl Blažík, Veronika Gregerová, Vladimíra Litworová a Markéta
Ströbingerová, jazykové korektury textu. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@email.cz. Grafická úprava: Vladimír Skýpala, Valašské Meziříčí.
Tisk: DAL tisk, s.r.o. Uzávěrka dalšího čísla: 18. 9. 2021. Distribuce: ŘÍJEN 2021.

| 27

Fotovoltaická elektrárna
pro váš rodinný dům
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