červen 2022
číslo 156
ročník XXXI

MILÍ SPOLUOBČANÉ
pomalu a jistě uzavíráme volební období, ve kterém jste dali příležitost
nám, nezávislým kandidátům ze sdružení Nezávislí za lepší Troubsko
pro naše děti, kteří se dohodli na spolupráci se sdružením SNK
Troubsko. Sama za sebe mohu s klidným svědomím napsat, že
povolební spojení nezávislých sdružení byl krok velmi šťastný, neboť
po celé čtyři roky jsme fungovali jako jeden tým. Naší jedinou snahou
bylo poctivě pracovat, rozvíjet Troubsko a řídit obec, jak nejlépe to
budeme umět. Velmi oceňuji to, že nám opozice v podobě zastupitelů
z KDU a ODS neházela, jak se říká, klacky pod nohy. Naopak jsme se na
všech podstatných věcech shodli, protože všem šlo o Troubsko. Bez
tohoto přístupu by se nám nepodařilo udělat tolik práce a za to patří
všem velké díky! Zkrátka nemuseli jsme dělat politiku a také nedělali.
To mě osobně těšilo, neboť jestli jsem z něčeho při zvolení starostkou
obce měla obavu, tak to bylo politikaření, jaké známe z televize a novin.
Jsem ráda, že se tento strach ukázal zbytečným a mohli jsme tak
s pevnou půdou pod nohama nejen pracovat, ale také čelit mnohem
lépe pandemii covidu a nedalekému válečnému konfliktu.
Na stránkách tohoto hlasatele vám chceme krátce složit účty za
minulé období, ať již jde o uskutečněné nákupy budovy nové knihovny
a plochy pro rekreační zónu pod kostelem, realizované stavební práce
v obci nebo právní dokumenty pro další rozvoj obce, jako jsou nový
územní plán, Program rozvoje obce na léta 2020–2027, vycházející
z dotazníkového šetření u obyvatel, Plán rozvoje sportu a Pravidla
pro jednání s investory.

To, že jsme měli možnost pracovat a něco nového v Troubsku,
navzdory problémům ve světě, vybudovat, nás přivedlo k myšlence
ucházet se o vaše hlasy i pro další volební období 2022–2026.
Vzhledem k tomu, že se společnou prací smazaly rozdíly mezi
Nezávislými za lepší Troubsko pro naše děti a sdružením SNK
Troubsko, dohodli jsme se kandidovat společně jako jedno sdružení
nezávislých kandidátů.
Samozřejmě i toto číslo hlasatele přináší spoustu zajímavých
příspěvků z činností a aktivit v naší obci, a tak věřím, že se na ně
nedočkavě těšíte, včetně řady vydařených fotografií. Já jsem se
například potěšila ze vzpomínky na myslivecké odpoledne pro děti,
ale také z úspěšného působení fotbalistů a stolních tenistů v jejich
mistrovských soutěžích. Sama jsem pak přispěla vzpomínkou na
opravdu milou společnou návštěvu představení My Fair Lady (ze
Zelňáku) na hudební scéně Městského divadla v Brně.
Přeji vám krásné slunné léto, vydařené dovolené a dětem dlouhé
prázdniny.
Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

Hody

Foto: V. Litworová
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U SN E SE NÍ
U S N E S E N Í ze zasedání č. 23 Zastupitelstva obce Troubsko konaného dne 11. 5. 2022
v zasedací místnosti Obecního úřadu Troubsko od 17.30 hod.
• 1a/23Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskuzi zvlášť k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.
• 1b/23Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu: paní Helenu Sedláčkovou a pana Přemysla Blažíka.
• 2/23Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje program jednání.
• 3/23Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje účetní závěrku obce Troubsko za rok 2021, viz příloha – protokol o schvalování
účetní závěrky na rok 2021 obce Troubsko.
• 4/23Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí úvěru panu P. D. ve výši 50 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení obce
Troubsko.
• 5/23Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje změnu období, na kterou byla poskytnuta dotace organizaci ZŠ a MŠ Troubsko
na mzdy pro učitelku rozhodnutím zastupitelstva obce Troubsko usnesením č. 4/19Z/2021 ze dne 22. 11. 2021, a to tak, že dotace se
poskytuje na období 1. 1. 2022–31. 12. 2022, tedy na celý kalendářní rok.
• 6/23Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci pozemku parc.
č. 1442/114 a na něm se nacházejícího infrastrukturního majetku s Mgr. J. M. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
• 7/23Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo: Zastupitelstvo obce Troubsko bere na vědomí informativní zprávy.

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 červenci, srpnu a září 2022 slaví životní jubileum tito naši vážení spoluobčané:
70 let

paní Mgr. Lydie Pospíšilová, ul. Munkova

73 let

pan Vladimír Procházka, ul. Lišky

70 let

paní Marie Kottasová, ul. Nár. odboje

73 let

paní Zdeňka Čermáková, ul. Nár. odboje

70 let

pan MVDr. Rudolf Pazourek, ul. Nár. odboje

74 let

pan Zdeněk Skovajsa, ul. Družstevní

70 let

pan Jiří Boček, ul. Munkova

74 let

paní Alena Kachlíková, ul. Jihlavská

paní Jaroslava Bartoňková, ul. Školní

71 let

paní Miroslava Brabencová, ul. Zahradní

74 let

paní Zdenka Bravencová, ul. Družstevní

71 let

paní Zdeňka Drapelová, ul. Družstevní

74 let

pan Antonín Diviš, ul. Hodakova

71 let

pan Květoslav Zaplatil, ul. U Rybníka

74 let

paní Dagmar Kráčmarová, ul. Nár. odboje

71 let

pan Aleš Hrušák, ul. Zámecká

74 let

paní Marie Gabrielová, ul. Pod Vinohrady

71 let

paní Hana Chmelová, ul. Vyšehrad

74 let

paní Hana Rybová, ul. Vyšehrad

71 let

paní Lidmila Jakubcová, ul. Nár. odboje

74 let

paní Hana Berková, ul. Družstevní

72 let

pan Oldřich Soldán, ul. Nová

74 let

paní Ludmila Zaplatilová, ul. U Rybníka

72 let

paní Alena Novotná, ul. U Lednice

75 let

pan Rudolf Novák, ul. U Rybníka

72 let

pan Ing. Stanislav Hovězák, ul. Vyšehrad

75 let

pan František Koutný, ul. Úzká

72 let

pan Petr Blaha, ul. Pod Vinohrady

75 let

pan František Gross, ul. Nár. odboje

73 let

pan Miroslav Burian, ul. Nár. odboje

75 let

pan Jan Vališ, ul. Vyšehrad

73 let

paní Libuše Bartošová, ul. Sadová

75 let
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paní Růžena Valešová, ul. Vyšehrad

76 let

pan Eduard Čupa, ul. Veselka

80 let

paní Zdeňka Kůrková, ul. Vyšehrad

76 let

paní Vlasta Skřípková, ul. Vyšehrad

81 let

pan Ing. Jaroslav Nosek, ul. Hodakova

76 let

paní Mária Vrbová, ul. Zahradní

81 let

paní Anděla Soldánová, ul. Lišky

76 let

paní Helena Musilová, ul. Nár. odboje

82 let

pan Ludovit Huščava, ul. Družstevní

77 let

pan Stanislav Geršl, ul. Vyšehrad

82 let

paní Marie Dvořáková, ul. Nár. odboje

77 let

pan Milan Vodáček, ul. U Dráhy

83 let

paní Jiřina Ferencová, ul. U Lednice

78 let

paní Marie Kasáčková, ul. Nár. odboje

83 let

pan Ing. František Krejčí, ul. Munkova

78 let

paní Marie Bartoňková, ul. Školní

87 let

paní Eva Kroupová, ul. Nár. odboje

79 let

pan Ladislav Tkáč, ul. Nár. odboje

89 let

pan Václav Srna, ul. Nár.odboje

79 let

paní Blanka Bartoňková, ul. Zámecká

92 let

paní Anna Zátrapová, ul. Nár. odboje

79 let

paní Anděla Vašulínová, ul. Nár. odboje

93 let

paní Marie Kuchaříková, ul. Vyšehrad

79 let

L. Chaloupková. matrikářka

ZŠ a MŠ Troubsko
Je červen a sluníčko nás láká ven do přírody. I naši školáci s nadšením vítají každou možnost, kdy se mohou vzdělávat mimo třídu. Ale
ještě máme před sebou pár týdnů, které budeme věnovat procvičení a zopakování učiva. Tento školní rok byl oproti dlouhodobým lockdownům v roce 2021 podstatně lepší a děti nestrávily na distanční výuce tolik času, jako tomu bylo minulý rok. I přesto jsme školákům
nabídli možnost doučování, popřípadě přípravy na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium. Pro zpestření výuky a rozšíření možností
práce žáků jak s textem, tak s obrázky jsme z dotačního programu EU pořídili nejen sady učebních pomůcek a knížek, ale i do všech tříd
vizualizéry. Jedná se o zařízení podobné dřívějším meotarům jen možnosti využití jsou podstatně širší. Mimo běžného promítnutí textu
z učebnice, písanky nebo pracovního sešitu je zde k využití i ,,lupa“ a ,,mikroskop“. Výhodou je, že pedagog již nemusí texty přepisovat
na průsvitné folie, ale může použít běžný list potištěného papíru. A v přídavných funkcích i předměty nebo např. i rostliny.
Ve druhém pololetí tohoto školního roku jsme všichni v klidu nadechli po uvolnění covidových opatření, a tak jsme mohli s dětmi, krom
klasické výuky ve třídě a bez roušek, využít výukové programy organizované CVČ Lužánky, Lipky a Linky. Žáci s aktivním zájmem absolvovali Velikonoční dílny, návštěvu planetária i VIDA centra. Výukový program Procházka jarním lesem i návštěvy knihovny jsou rovněž příjemným zpestřením. Také se nám nově otevřela divadla. Poutavě zpracované operky od Z. Svěráka malé i velké diváky doslova
nadchly. Rovněž představení divadla Polárka byla vskutku okouzlující. Představení s názvem Co by, kdyby... poodkrylo tajuplný svět
fantazie dětí i možné obtíže při nepochopení světa dospělých dětmi (a opačně). Do konce června naše děti čeká ještě několik výletů,
školních soutěží a žáky pátého ročníku testování ze strany ČŠI. Mnoho žáků od prvního do pátého ročníku se již připravuje na
školu v přírodě. Pojedeme do Mouchnice na Hájenku Haluzice. Zde děti absolvují program, který bude nejen zábavný, ale i výchovně
vzdělávací. Pro ty, kteří na školu v přírodě nepojedou, máme připravené zábavné učení ve škole i v přírodě v okolí Troubska.
Samozřejmě nezapomínáme ani na sportovní aktivity. V pátek 22. 4. 2022 se vybraní žáci za podpory svých fandících spolužáků zúčastnili Bosonožského běhu. Poprvé od roku 2019 tak mohli znovu poměřit své síly, stanout na stupních vítězů či svým pořadím přispět
k celkovému umístění školy. Pochvala a uznání náleží všem reprezentantům ZŠ Troubsko, obzvláště ale v kategorii druhých tříd Rebece
Kamenické ze 2. B za 1. místo, Ele Balabánové ze 2. A za 3. místo, a také Sofii Lošťákové za 3. místo v kategorii třetích tříd. Celkově se
ZŠ Troubsko umístila na krásném 4. místě. Už teď se těšíme na další ročník, kdy budeme moci znovu poměřit své síly.
V dubnu rovněž proběhl zápis do prvního ročníku základní školy. Letos jsme poprvé využili rezervačního systému, jelikož z předběžných
informací bylo zřejmé, že bude v letošním roce žádat o přijetí enormní počet uchazečů. Přihlášek jsme celkem přijali čtyřicet čtyři. I přes
to, že část rodičů opět zažádala o odklad školní docházky, budeme mít v příštím roce dvě poněkud plnější třídy. Na nové prvňáčky se již
nyní všichni těšíme. Až se svými spolužáky zasednou do lavic naší školy, popřejeme jim mnoho úspěchů při studiu, spoustu hodných
kamarádů a příjemných zážitků.
Před přicházejícím létem vám, milí čtenáři, za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko přeji krásné slunečné léto, prožité ve
zdraví a v pohodě. Ať si v klidu odpočinete, zažijete spousty krásných chvil a naberete síly, jak fyzické, tak i psychické, abychom do
podzimních měsíců všichni společně vstoupili s elánem a optimismem.
Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

|3

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V březnu jsme přivítali jaro zaměřením se na barvy zelenou a žlutou. Vzhledem k dané situaci, která začínala být pro nás příznivá
hlavně z důvodu, že polevila nemocnost dětí, mohli jsme začít více organizovat naučně zábavné programy. Navštívilo nás divadlo Kejkle
s pohádkou Kometa je popleta, během které se děti dozvěděly nejen zajímavé informace o vesmíru, ale také o důležitosti zachování
čisté planety Země. Počasí nám koncem měsíce přálo, a tak jsme vyrazili na dopolední výlet do obory Holedná. Zde děti zaujala nejen
malá selátka, ale také naučná stezka s plněním vědomostních úkolů. Nechyběla ani malá svačinka a stavba domečků pro lesní skřítky.
V dubnu jsme se těšili na Velikonoce, připravovali a vyráběli jsme různé dekorace a seli řeřichy. Každé dítě si vyrobilo svůj květináček
a poté už zvědavě všechny děti očekávaly vyrašení rostlinek. Dopolední procházky byly zpestřeny návštěvou místních koz a koní. Po
svátcích nás navštívilo divadlo Úsměv s Plastožroutskou pohádkou, která byla věnována oslavě Dne Země. Společně jsme si poklidili
naši zahradu a vše připravili, abychom tam mohli přivítat slet čarodějnic a čarodějů, při kterém nechybělo ani pálení vyrobené čarodějnice.
Květen se nesl v duchu příprav na oslavu Dne matek. Děti se nemohly dočkat, až předvedou všem přítomným své vystoupení. Poté vyrobily tašku pro maminku a občerstvily se přinesenými dobrotami. V tomto měsíci byly naše každodenní činnosti zpestřeny návštěvou
hasičů a seznámením se s náplní jejich práce, dopravními hrátkami s divadlem Kejkle, výukovým programem v místním výzkumném
ústavu nazvaném Den fascinace rostlinami.
Nezapomínáme ani na přípravu dětí na vstup do základní školy, která probíhá neustále během celého roku. Důležitá je spolupráce
s rodiči, která je podpořena nabídkou účastnit se edukativně stimulačních skupin. Zde děti za přítomnosti rodičů procvičují dovednosti
potřebné k úspěšnému zahájení školní docházky.
Nyní nás ještě čeká oslava Mezinárodního dne dětí a společný výlet na zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Před ukončením školního roku
se rozloučíme s dětmi nastupujícími do základní školy. Děkujeme zřizovateli za věnování triček a knih dětem na památku.
Přejeme všem příjemné a pohodové léto a těšíme se na viděnou opět v září!
za kolektiv MŠ Troubsko
Mgr. Romana Kamínková, učitelka
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Foto: zdroj ZŠ a MŠ Troubsko
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Farnost Troubsko
PRIORITY
Milí přátelé,
čeká nás období volna, odpočinku, relaxace, setkávání, poznávání atd. Jak prožít tuto dobu? Jaké PRIORITY zvolit? Jsme obklopeni
mnoha událostmi, které naše plány poznamenávají. Jistě je to válka v naší blízkosti, která je bolestí celého světa a nemůže nás nechat
klidnými, naopak nás vybízí nerezignovat na jakoukoli pomoc, která je v našich možnostech. Tíží nás důsledky energetické krize. Hledají
se řešení a každý nápad si dělá nárok na správné řešení. Vše naznačuje, že jsme všichni na jedné lodi, a to nás nutí k solidaritě.
Do této situace přicházejí překvapení, která zdánlivě
zajímají jen malý okruh lidí na poli církevního života.
Sdělovací prostředky však ukazují zájem i celospolečenský. Je to nová osobnost římskokatolické církve ve vedení brněnské diecéze, biskup Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., rodák ze „Štatlu“.
Zvláště nás z troubské farnosti tato skutečnost musí
zajímat, protože střídá rodáka z naší farnosti (konkrétně z Bosonoh) biskupa Vojtěcha Cikrleho, který
tuto službu vykonával 32 let.
Životopis nového biskupa prozrazuje, že to není člověk pohroužený jen do pobožností a vzdálený praktického života. Měl jsem možnost ho poznat jako
adepta na poslání kněze, který stojí rovnýma nohama na zemi a neutíká před problémy, které v duchu
učení Ježíše Krista i s nadsázkou humoru racionálně řeší. Zaujala mne jeho reakce na jmenování do
této služby, kterou chce stavět na třech prioritách.
„Cítil jsem se podobně jako apoštol Petr. Vždycky
když se ho Ježíš zeptal, zda ho miluje, a on kladně
odpověděl, tak dostal nějakou práci. Jáhen, kněz
i biskup, to jsou podle mého názoru především pečovatelské profese. Proto bych se rád ve své diecézi
řídil pravidlem tří P.“
Biskup Pavel Konzbul pokračuje: „Jde o péči o povolání a s tím souvisí především péče o rodiny. V tom
chci navázat na prioritu mého předchůdce otec biskupa Vojtěcha. V rodinách se všechna povolání rodí,
klíčí a zrají. Potom je to péče o vztahy v diecézi. Administrativu lze delegovat, vztahy nikoliv. Živé společenství mezi kněžími, jejich biskupem a farnostmi
je něco, po čem volají věřící v probíhajícím synodálním procesu. Obě tyto péče by ale byly málo efektivní, pokud bychom Krista nenásledovali v modlitbě.
Biskup Pavel Konzbul
Foto: Fr. Koutný
A tak péče o modlitbu a její rozvoj bude mojí třetí
prioritou. Dnešního dne (26. května) má každoročně v liturgickém kalendáři svátek můj oblíbený italský světec Filip Neri (1515–1595).
Právě on je pro mne v těchto třech snahách velkou inspirací.“
Zkuste dny volna prožít v duchu těchto priorit – posílit a prožít více pospolitost rodiny a nezapomenout na všechny generace, které jsou
často na okraji zájmu. Hledejte společenství s dalšími rodinami. A také si ušetřete čas pro sebe ve chvílích zastavení v tichu a samotě,
v meditaci, jinak řečeno v modlitbě.
Přeji požehnané dny dovolených a prázdnin – dny horizontály prolnuté vertikálou.
František Koutný, farář
P. S. Uvedení biskupa Pavla do služby diecézního biskupa je naplánováno na slavnost svatých Petra a Pavla ve středu 29. června 2022
v 16.00 v katedrále na Petrově v Brně.

6|

Spolky, kluby, akce
3 0 l et k u l turních akcí v K ATOLIC KÉ M D OMĚ
POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA
Milí čtenáři, vybrat ze všech 60 akcí, které se během těch třiceti let uskutečnily, je velice těžké. Každá měla své neopakovatelné kouzlo. Tak ještě
alespoň dvě.

MORAVANKA JANA SLABÁKA
Originální moravská dechová kapela, jež byla založena v roce 1971 kapelníkem trumpetistou Janem Slabákem. Ten tehdy sehnal 11
profesionálních muzikantů ze Státní filharmonie Brno a dal dohromady dechovou kapelu, která měla v někdejším Československu nečekaný ohlas. Její repertoár vychází především z moravského folklóru, jmenovitě z folklóru pocházejícího z oblasti Slovácka, neboť zdejší
folklór je velmi osobitý, vitální i temperamentní (informace pro mladé čtenáře, kteří dechovku neznají). Tak tato světoznámá kapela
vystupovala u nás v Troubsku třikrát, poprvé v roce 1993, pak v roce 1997 a vánoční koncert 12. prosince 2015.
To první vystoupení v roce 1993 bylo vyprodáno hned v předprodeji. Večer byl naplněn krásnými písničkami, které si posluchači notovali
se sólisty. Po představení se muzikanti podepsali na pár fotek a do přinesených památníčků a následovala občerstvení v podobě párků
s chlebem, okurek a hořčice – tehdejší „kaťátovské“ menu. Někdo přinesl demižon červeného vína jako poděkování za koncert a pan
kapelník Slabák zavelel, že by bylo škoda, kdyby my, Moraváci, jsme to neokoštovali. Tak uběhla další hodina v družné zábavě. Už se
mělo končit, tu se však objevil ve dveřích jeden troubský občan (krajánek) a donesl teplé šrůtky špeku a maso přímo z udírny a pověsil je
mezi kroje účinkujících. Paní Slabáková zbledla a začala kroje rychle odklízet, aby se neumastily. Pana Slabáka, který únavou usnul, ta
vůně uzeného dokonale probrala k životu. Jeden pořadatel zaběhl domů pro chleba a kvašáky a hodovalo se, dokud nebylo vše snědeno
a vypito. Nakonec jsme se v družném zpěvu rozloučili s touto královnou všech dechovek a přivítali nový den.

Koncert Moravanka
Foto: Petr Váňa
Ten třetí koncert už jsme nepořádali my, ale byl v režii obce, jen jsem vypomáhal. Koncert to byl krásný, vánočně naladěný. Sál byl zaplněn sotva do dvou třetin, a tak se vzadu pod balkónem dalo i tancovat. Což si jeden pár i vyzkoušel. A protože loni v prosinci ukončila
Moravanka svou činnost, už ji v Troubsku neuvidíme. Panu kapelníkovi, který oslavil neuvěřitelných 80 let, přejeme hodně zdraví a snad
si na Troubsko vzpomene v dobrém.

HELENA A JIRKA RŮŽIČKOVI
Představení těchto dvou populárních herců se uskutečnilo v květnu roku 1995. Mělo název: „Mámo, povídej“. Na jevišti stál robustní stůl a dvě
židle testované na váhu 180–200 kg. Takový byl pokyn z agentury. Helena s Jirkou přijeli ke Katolickému domu zadní stranou (z Družstevní ulice),
aby nemuseli zdolávat schody. Tehdy těsně přede dveřmi končil asfalt a začínala polní cesta. Bylo právě po dešti, a tak se tam vytvořila obrovská
louže. Jirka se vysoukal z auta a jednou nohou rovnou do té vody po kotník zapadl. Utrousil nějakou peprnou nadávku a s mokrou nohou seděl
na jevišti celé představení. Herci povídali zážitky z divadla, filmování a představení v televizi a diváci se náramně bavili. Jirka neustále oslovoval
Helenu „mámo“, když měl trochu vulgárnější dotaz, tak ho okřikla: „Ty debile!“ Zkrátka mluvili jako my, tak jak jim „zobák narost“.
Pak byla na jevišti autogramiáda a prodávaly se knížky, každou knihu osobně podepsali s věnováním. V šatně jsme se ještě společně
vyfotili a Helena nám některým věštila budoucnost z dlaně a očí a věřte, že hodně z její předpovědi se vyplnilo. Na závěr snědli dvě velké
obložené mísy a 15 rohlíků. Moc se jim u nás líbilo. Teď už je můžeme vídat jen v reprízách filmů. Hlavně díky panu režiséru Zdenku Troškovi a jeho „Slunce, seno…“ jsou nesmrtelní. Pan Troška byl u nás také a o tom si povíme zas někdy příště.
Pavel Doležal
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MY FAI R L ADY (ze Zelň ák u )
Chci se zde s vámi podělit o velmi milý kulturní zážitek. Po době covidového půstu jsme oprášili výlety za kulturou a tentokrát jsme se
vydali na muzikál My Fair Lady na hudební scéně Městského divadla v Brně. Vše začalo ladnou jízdou autobusem od obecního úřadu,
pod taktovkou dopravce pana Jana Nevěděla, který nás dopravil přímo před nádvoří muzikálové scény.
Muzikál My Fair Lady vznikl na základě divadelní hry Pygmalion George Bernarda Shawa. Původní komedie s ironickým podtitulem „romantická hra o pěti dějstvích“ byla napsána roku 1912 a objevila se na jevištích ve Vídni, v Berlíně i v Praze. Hra všude působila rozruch
na jevišti do té doby neslýchaným šťavnatým jazykem. V brněnské verzi, která, jak připomněla slova na pozvánce, vstoupila do dějin
českého divadla s přívlastkem „ze Zelňáku“ v roce 1999, zaznělo jadrné zvolání: „Hébni tó svó shniló řiťó!“ hned 340krát. Nevím, zda
jsme ta slova slyšeli tolikrát, myslím, že ne, nepočítala jsem to, ale smích na našich tvářích vyloudila mnohokrát.
Režisér a autor úpravy Stanislav Moša příběh přenesl do brněnského prostředí, kde namísto londýnského nářečí použil brněnský hantec.
Děj příběhu, v němž se jednak z neomalené špinavé Lízy Ďulínkové stane opravdová dáma a v němž také tato výjimečná dívka dokáže
obměkčit ztvrdlé sarkastické srdce nerudnému sebestřednému profesorovi Hradskému, však zůstal stejný.
Potěšit oko diváka jsme mohli jednak atraktivní scénou i krásnými dobovými kostýmy herců. A protože v muzikálu jde především o hudbu a zpěv, všemu vévodily
skvělé pěvecké výkony protagonistů s patnáctičlenným orchestrem v zádech. Nekorunovaným králem diváků byl pak Alan Novotný v roli popeláře Ďulínka, otce Lízy.
Doufám, že se brzy vypravíme opět do divadla na dohled prknům, která znamenají svět.
Markéta Bobčíková

Foto: Markéta Bobčíková
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JE DN O K VĚ TNOVÉ FOTBA LOV É OD P OLE D N E
Tak jsem opět zavítal na fotbalové utkání troubských fotbalistů. No a nelitoval jsem! V nádherném prosluněném počasí, blížícím se až tropickým teplotám, si troubské áčko vyšláplo na souseda v tabulce ze Šatova. K přesvědčivému vítězství 6:0 položili naši fotbalisté základ gólem
do šaten ve 40. minutě prvního poločasu. Ve druhém poločasu dobře fyzicky připravený tým hráčů Troubska ty šatovské uběhal a po mnoha
zdařilých akcích přidali pět krásných kousků. Divácká účast v tak hezkém počasí byla výrazně menší než jindy, což bylo vzhledem předvedené
hře škoda. Výsledky fotbalistů mohou být jistě pozvánkou na všechna ta utkání příští.
Kromě našich fotbalistů bylo možné ocenit neuvěřitelně profesionální výkon rozhodčího, který s naprostým nadhledem celé utkání odřídil, komunikoval s hráči i angažovanými diváky. Nejvíce mne pobavila jeho slova určená hrajícím fotbalistům, když zahlásil ještě za bezbrankového
stavu, aby se více starali o to, aby dávali góly, a ne o to, jak má pískat, že to zvládne i bez jejich rad. Vzhledem k tomu, že můj táta byl fotbalovým
rozhodčím, vím, o čem píši, a oceňuji takový výkon sudího jedničkou s hvězdičkou. Tak tedy opět, hoši, děkujeme!
Milan Švejda

Foto: Milan Švejda

DOBRÁ Z PRÁVA O Č I NN O S T I F OT B A LOV É H O T ÝMU STARŠÍ PŘ Í PRAVK Y 2021– 2022 SO KO L TRO UB SKO
První sezóna nenarušená covidovou pandemií prokázala, že poctivá práce se svěřenci nadšenými fotbalem nebyla zbytečná. Podařil se nábor
dalších kluků, díky tomu vznikla konkurence a zlepšil se výkon. Na podzim a na jaře jsme neztratili ani bod, v soutěži okresního přeboru bylo
naše mužstvo bez konkurence. V mužstvu máme dva chlapce s nejvyšším počtem nastřílených branek v celé soutěži, obranné řady spolu
s brankářem jsou zárukou kvalitní hry, mužstvo obdrželo nejmenší počet branek. Posuďte sami: skóre po ukončení ročníku je 296:66! Po vítězné
sezóně celé mužstvo postupuje do kategorie mladších žáků, kde jim přejeme stejné výsledky jako v sezóně uplynulé.
Touto cestou děkujeme za podporu obecnímu úřadu, fotbalovému oddílu Sokola Troubsko a rodičovskému fanklubu, bez jejichž přispění by
dosažení těchto úspěchů bylo mnohem těžší.
Trenéři: Hloušek Stanislav a Findejs Karel

.
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N ÁVRAT TRO UBSKÉHO S TOLN ÍHO T E N IS U
Sezónou 2021/2022 se podařilo
oprášit samostatné působení Sokola Troubsko v soutěžích pořádaných
svazem stolního tenisu a navázat tak
na tradici stolního tenisu v Troubsku.
Do té doby troubští stolní tenisté nastupovali za mužstvo sousedních
Popůvek. To bylo na jednu stranu samozřejmě sportovně dobré, ale přeci
jen v tom chyběla taková ta správná
hrdost a srdcová příslušnost k mateřskému oddílu. V sestavě složené
z Honzy Marčana, Pavla Posche, Svaťi
Kavalce, Pavla Ondruše, Víťi Volánka
a Milana Švejdy jsme se tedy v dresech Troubska vrhli dobývat body
v zápolení s dalšími dvanácti soupeři
v městském přeboru.
Myslím, že jsme byli sami překvapeni,
když jsme po posledním 26. kole obsadili krásnou třetí pozici, která navíc
dává možnost postupu. V dlouhé sezóně, která začala již v září 2021, byl
podle mne naší nejsilnější zbraní vyrovnaný kádr spolehlivých hráčů, kteří
trénovali, hecovali se a s chutí jezdili
na zápasy. Pouze v jednom případě
nás udolal covid a museli jsme nastoupit v oslabení.

Stolní tenis team Foto: Milan Švejda

Nejvydařenějším zápasem celé sezony byl nakonec ten poslední. Jak se říká, to nejlepší nakonec, a tak to bylo. A byla to vážně jízda!
Náš bývalý mateřský klub Popůvky jsme v naprosté euforii porazili 13:5. Kromě skvělého pocitu jsme si tak ještě vylepšili individuální
statistiky v hráčském žebříčku. Tak doufám, že v příští sezóně dobře navážeme. No a než se to celé opět spustí, absolvujeme letní „přípravu“ na tenisovém kurtu. Držte nám palce!
Milan Švejda

MYSL I VE CKÉ O DPO LEDN E N A V Ý ROVC E
V sobotu 14. května bylo krásné slunečné počasí a naše myslivecká chata Výrovka zase ožila. Ten den jsme se rozhodli pořádat dětský den, tentokrát trochu
jinak než před třemi lety. Místem setkání se stala myslivecká chata Výrovka. U ní
a v jejím nejbližším okolí bylo několik stanovišť, kde děti plnily nejrůznější úkoly:
hod šiškou do terčů, střelba ze vzduchovky, skládání puzzle, ale také staré dřevorubecké soutěže – zatloukání hřebíků a řezání dřevěných koleček. Kdo úspěšně
prošel všemi úkoly, mohl se účastnit losování o zajímavé ceny, které věnovali
pan Jakubec a pan Wanke, za což oběma patří náš velký dík.
Návštěvníkům byli předvedeni draví ptáci a lovečtí psi, kteří jsou chováni a cvičeni našimi členy. Nezapomněli jsme ani na dospělé soutěžící. Terč, pět diabolek
a přesná muška otevírala cestu k srnci, kterého dostal pan Pařízek jako nejlepší
vzduchovkový střelec. Za ním se umístil pan Obenrauch a slečna Dobešová.
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Myslivecký děcký den Foto: Tomáš Berkovec
U chaty bylo připraveno posezení s výbornou mysliveckou kuchyní v podobě guláše a pečeného divočáka. Hojně poptávaným se stal také
klasický párek v rohlíku, který potěšil především děti.
Podle losovaných lístků se akce účastnilo 106 dětských soutěžících. Jsme ohromeni tak velkou účastí a těšíme se, že příští rok se opět
setkáme pro změnu na naší druhé chatě V Rožku v katastru obce Troubsko. Děkujeme.
Za Myslivecký spolek Výrovka Jitka Berkovcová

PODSKALÁK V NÁRODOPISNÉM MUZEU NÁRODNÍHO MUZEA
V sobotu 7. května večer vystoupil Podskalák v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze v rámci cyklu tradičních podvečerů Folklorní regiony Čech,
Moravy a Slezska. V doprovodu hudecké muziky Hájek z Ostopovic a s podporou členů souboru Okolo
Brna jsme v hodinovém programu zatančili chlapecká kola, královničky, stínání berana, troubská kola,
ukázku ze svatby a ukázky několika tanců z regionu
Brněnska. Jelikož je Praha daleko, program dlouhý
a účastníků i rekvizit mnoho, byl nám proplacen autobus, který pro nás přijel ke Katolickému domu.
Některé letošní stárky tímto vystoupením čekala ostrá zkouška tanců, které budou předvádět na Svatodušních slavnostech, další se s velkou vervou zapojili i do ostatních ukázek, které na hodech neuvidíte.
Našli se i tací, kteří měli na sobě kroj poprvé, a zažili
tak osobní premiéru hned v Národopisném muzeu
Národního muzea. Samotné vystoupení se myslím
vydařilo nad očekávání, i když jsme krapet bojovali
s malým prostorem „pódia“, které nám bylo poskytnuto. I pořadatelé a diváci byli dle rozhovorů po akci
velmi spokojeni, i když účast nebyla nejvyšší.
Po cestě domů jsme dopili zbytky vína a obřadně
se podělili o velmi chutnou rekvizitu chleba předávaného v rámci programu nevěstě a ženichovi. Na
žádné větší vylomeniny už po náročných cestách
a soustředění nebyly síly. Když jsme vynosili věci
z autobusu do Kaťáku, byla už skoro půlnoc.
Další fotografie si můžete prohlédnout na :
fb.com/…sko, nebo na podskalak.cz.
Martin Křivánek
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Foto: Alena Tkáčová, Eva Solaříková
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DĚTSKÉ PÁSMO
První svolaná zkouška proběhla 13. 4. a mně se po zapsání necelých pěti párů chtělo skoro brečet, kde jsou ty roky kdy bylo 16, 17 párů
normou?
Že by kovidová pauza odradila děti od folklóru? Spíše to vypadá, že tančící generace nám odrostla a ti menší se neměli od koho inspirovat.
Nakonec jsme ovšem dali dohromady krásných osm párů a já v tom našla už jen samá pozitiva. Měli jsme více času na ukázku tanečků,
možnost se každému páru věnovat individuálně a větší klid. Novinkou bylo i natáčení jednotlivých tanečků po zkoušce a sdílení na sociálních sítích tak, aby si každý mohl trénovat doma. Možná i proto jsme zvládli tance natrénovat dříve a stačilo nám o dvě zkoušky méně,
než je obvyklé. Generální zkouška se totiž nezvykle konala o týden dřív, jelikož dechová hudba Střeličáci ve středu vyhrávala na Brněnsko
tančí a zpívá. Hody všechny děti zvládly s přehledem, jen někteří tanečníci chtěli stávkovat, ale holky si je pohlídaly a držely zuby nehty na
place. „Jen ať si zvyká, lepší už to nebude,“ jsem jen slyšela za zády, když si Magdalénka přitiskla Pavlíka na hruď. Myslím tedy, že úkol
splněn, někdo byl dojatý, jak to dětem jde, a ostatní se zase zasmáli.
Škoda jen, že dechová hudba nedostála svého slibu a zpěvačky dětem nezazpívaly ani jednu písničku. Poté se těžko tancuje, když nevíte
co! Příští rok si asi budeme muset zařídit zpěvačky svoje a nespoléhat se na nikoho.
Velký dík patří všem maminkám, babičkám, tatínkům a všem, kdo pomáhají tuto tradici udržet, ať už škrobí či hlídají menší děti. Příští rok
opět na shledanou a třeba ve větším počtu.
Jitka Vávrová

Julinka a Barunka Doležalovy

Alžběta Svobodová a Nikolas Alex Mičánek

Evička a Anička Vávrovy

Pavel Konečný a Magdalénka Krásná

Natálka Kubešová a Ondra Adamčík

Janička Smutná a Toník Vávra

Kamilka Bartoňková a Klárka Ošlejšková

Jiřík Kubeš a Barunka Vávrová

Matouš Konečný a Alenka Trávníčková
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Velikonoce v Troubsku

I letos prošli dědinou krojovaní koledníci.

Velikonoce Foto: Martin Konečný

TROUBSKÁ FARNOST NA SV. PEREGRÍNKU U OŘECHOVA

Foto: Tereza Křivánková
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V neděli 1. května se pár troubských farníků vypravilo ve 12 hodin od troubského kostela na pěší pouť k Ořechovu, kde leží kaplička
zasvěcená sv. Peregrínovi. Šli jsme směrem na Střelice a udělali si zastávku se vzpomínkou na oběti válek u zvoničky nad Zabitým žlebem, který připomíná události z roku 1619, kdy došlo v lesní rokli ke krveprolití ukrývajících se zde obyvatel tehdejších Střelic před nástrahami třicetileté války, kterým však neunikli. Poté jsme po proudu Bobravy a kolem studánky Madly v posledním prudkém stoupání
doputovali dle vlastního tempa a sil ke kapličce na lesní mýtince, která leží asi 2 km od Ořechova. Kaplička se nachází na trase z Brna do
Mariazell. Ořechovská farnost sem pořádá
1. května procesí a jedná se o jedinou pouť
ke sv. Peregrínu (patronu při bolestech nohou a nemocech rakoviny), která se v naší
zemi koná. Ořechovští farníci měli krásně
připravené prostranství pro mši sv. i pohoštění pro příchozí poutníky (nealko i pivo
a zejména ručně malované perníčky a památné obrázky). U kapličky jsme se setkali
s dalšími, na kole putujícími přáteli z Troubska a Bosonoh. Počasí nám přálo a z jihu
blížící se bouřka se nám naštěstí vyhnula.
Mši sv. sloužil Jan Kotík.
Ať již jsme šli „jen“ na procházku/projížďku, či jsme si s sebou nesli nějaké poutní
břímě a prosby, domnívám se, že setkání to
bylo milé, přátelské, stejně jako nedlouhá a
rychle ubíhající cesta pěkným prostředím.
Za všechny farníky s pozdravem z pouti Tereza Křivánková
Foto: Tereza Křivánková

HRKÁNÍ
Je to již nějaký čas, co proběhly Velikonoce. Vracíme se, abychom si připomněli jednu tradici, kterou se pokoušíme obnovit. Tou je
velikonoční hrkání. To probíhá od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty, tedy v čas, kdy se na kostelích a kaplích nezvoní. Hrká se hrkačkami, klapačkami, hrkacími trakářky vždy třikrát denně, obchází se vesnice se zastaveními u Božích muk. Chodí především chlapci
a pak také muži. Poslední hrkání je zpravidla koledou, kdy se hrkáči odměňují. I letos to proběhlo, někdy bylo hrkáčů méně, někdy
více. Ale chodilo se. A to je dobře.

Foto: Přemysl Blažík

| 15

Svatodušní slavnosti – hody v Troubsku
Po kovidové době opět proběhly v Troubsku tradiční hody, a to se vší parádou. Hody se v Troubsku slaví na Svatodušní slavnosti. V pátek 3. června troubská chasa postavila máju, kterou mladá troubská omladina hlídala přes noc. A že hlídali dobře, mája vydržela v plné
parádě až do hodů.
V sobotu proběhla v Katolickém domě tradiční hodová zábava. Hodová sváteční neděle začala mší svatou v kostele, následovalo pak
požehnání všem stárkům. Po požehnání chasa obcházela a vytancovávala stárky. Každá stárka měla nachystané občerstvení, děvčata
se tak před chlapci předváděla, která že napekla lepší koláčky a cukroví. Odpoledne pak z Vyšehradu vyšel tradiční původ a na sokolovně proběhlo tancování, čtení básniček a letos i pokleknutí a požádání o ruku.
Hode bele, só a bodó…
V. Litworová

HONĚNÍ KRÁLE V TROUBSKU
Dost možná jste si během hodového průvodu při Svatodušních slavnostech všimli, že za kapelou na koních jel král a jeho družina v čele
s šerhou. A pokud jste vydrželi až na konec programu na sokolovně, tak že šerha vyvolával básničky o hodech, Podskaláku, a hlavně
o jednotlivých stárkách.
Co jsou tito jezdci zač a co symbolizují? Má to nějakou souvislost se slavnými jízdami králů ve Vlčnově, Hluku a Kunovicích? Proč se
v Troubsku často nemluví o jízdě králů, ale o honění krále? A proč ty básničky?
V prvé řadě je potřeba říct, že o původu zvyku, ať v Troubsku či Vlčnově, se dá pouze spekulovat a s jistotou vám nikdo (natož já) neřekne,
co vlastně symbolizuje. Ze současného, ale i dříve zpracovaného popisu lze pouze odvodit, že jde o jakýsi veřejný soud stárek, dříve
i obecních činitelů, který vykonal chasou zvolený král skrze jeho mluvčího, jenž se nazývá šerha. Jízda pak jezdila po okolních obcích,
vybírala pro krále peníze a zvala na zábavu.

Jízda mezi světovými válkami
A jak je to s tím, jestli kopírujeme Vlčnov a spol.?
Abych pravdu řekl, na žádné jiné jízdě králů než v Troubsku jsem nikdy nebyl, ale dočetl jsem se, že první písemná zmínka o jízdě ve Vlčnově je z roku 1885. Naopak o naší troubské jízdě je psáno, že se přestala jezdit někdy v letech 1880–1885. Takže o nějakém kopírování
asi nemůže být řeč. Jízdy králů se totiž dříve jezdily v různých vesnicích snad po celé Moravě, jen prostě ke konci 19. století z různých
důvodů zanikly a málokde byla touha je obnovit.
Naštěstí ne tak u nás v Troubsku, kde mimo jiné díky starostovi Janu Sojkovi došlo 22. května roku 1893 k obnovení tohoto zvyku. Od té
doby sice není doloženo, že by se jízda jela každý rok, ale byla to významná vzpruha, která nám troubskou jízdu králů, chcete-li honění
krále, zachovala dodnes.
A proč tedy vlastně honění krále?
Jak jsem psal, šlo o zvyk rozšířený i v okolí, a tak měly sousední obce také své jízdy. Ty vyrazily zvát na zábavu právě do sousedních
dědin, docházelo ke střetům a družiny si vzájemně chtěly krále zajmout, což když se povedlo, vedlo jistě k obrovskému výkupnému.
Proto tedy ono honění a proto také král potřebuje řádnou družinu. My už se teď naštěstí nemusíme obávat, jelikož na Brněnsku
jsme s naší jízdou poněkud osiřeli.
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A co ty básničky?

Foto: Martin Křivánek

Šerha vyvolával a vyvolává to, na čem se usnese chasa, aktuálně stárci, ale sám si samozřejmě může také přisadit. Dříve se jezdilo po
obci a vyvolávalo se po různu na obecní představitele, ale právě především na děvčata. Šerha si nebral servítky a je psáno, že občas
i dívky odcházely s pláčem a bylo také hanbou, když na některou ze stárek nebyla básnička vyřčena. Je zajímavé, že se obojí občas
stává i teď a dopady jsou stejné.
A ještě jedna perlička, kterou jsem se onehdy dočetl v jednom velmi zajímavém odborném článku pojednávajícím o alkoholu na venkovských slavnostech. Bylo tam popsáno, jak si šerha při vyvolávání básniček vyžadoval od hostinského pivo a v průběhu přednesu ho
popíjel, aby mu takzvaně nevyschlo. A ejhle i tato drobnost se přenesla i do současné podoby provádění tohoto zvyku. A i když je docela
logické, že vyvolávač nemůže zůstat na suchu, docela mě to překvapilo, protože jsem tento prvek jako nějaký zvyk, který „se musí“ dodržovat, nikdy nevnímal, přestože není rok, kdy by šerha pivo při básničkách na koni nepopíjel.
A jak se dá honění krále popsat v aktuální podobě, když nemusíme nad ničím spekulovat?
Stárci během příprav na hody osloví nějakého kamaráda s žádostí, aby dělal šerhu, většinou je to bývalý stárek. Společně pak hledají
vhodného chlapce, aby se stal králem. Samozřejmě se svolením rodičů. Většinou pak šerha nebo otec krále zařizuje pro oba představitele koně od chovatelů či ze stájí doma a v okolí.
Ještě před pár lety jezdily krom krále a šerhy pouze převážně dívky od koní z domluvených stájí oblečené do doplňků z troubských
mužských krojů. Poslední dva roky se zapojují už i místní chlapci a muži. Letos tak v jízdě jelo už koní osm – král, šerha, pět mužů
a jedna žena, všichni řádně v krojích.
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Jede král

Jede král

Obcházení stárek

Tancování

Tancování

Tancování

Na svatodušní neděli po obědě se celá jízda setká na sokolovně, kde se koně nazdobí, a pomalu se vyrazí na Vyšehrad, odkud vychází
průvod všech krojovaných.
V průvodu pak hned za muzikou jede šerha. Má pro Troubsko netypickou červenou vestu, bílé kalhoty, šavli a během průvodu pokřikem
děvčatům oznamuje, že jízda je zde, a vyzývá hudbu ke hraní. Za šerhou jede už v obložení zbytku jízdy král, ideálně na bílém koni. Na
hlavě má korunu, na sobě bílou červeně vyšitou košili a dlouhou sukni. Růže v ústech jako u slavných jízd jako například ve Vlčnově
chybí, ovšem v některých zápisech o troubské jízdě je také uváděna. Je ovšem dáno, že král mlčí, nic nevyvolává, k nikomu se nehlásí.
Zbytek jízdy má na sobě aktuální troubský kroj, ideálně s bílými kalhotami.
Můžete si samozřejmě všimnout, že jízda už nemá tak volný charakter, jak je vidět třeba na starších fotkách i videích. Koně totiž nepatří
jezdcům jako dřív, kdy měl koně doma skoro každý. Jezdci tak na nich jezdit moc neumí a až na výjimky jsou pro jistotu vedeni majiteli koní.
Jakmile průvod dojde na sokolovnu, má jízda volno až do závěru programu, kde šerha nejprve vyřkne tradiční průpovídky a vyzve dívky k příchodu na parket. Pak dle svého uvážení může říct básničku vlastní tvorby o hodech, Podskaláku či aktuálních záležitostech,
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Tancování

Porážení beránka

Čtení básniček

a následují básničky na všechny stárky. Ty si většinou samostatně, ale i kolektivně skládají stárci každý pro svoji tanečnici a často je
básnička milým poděkováním za společný čas strávený při přípravě hodů a nácviku tanců. Letos dokonce velmi dojemně okořeněným
na závěr žádostí o ruku, což je dle mého názoru docela příznačné. Pan docent Václav Štěpánek jednou řekl, že tyto básničky při šerhově
vyvolávání jsou skutečný živý folklor v Troubsku. Vše ostatní už jsou jen nacvičené ukázky, rok co rok stejné.
Po poslední vyvolané dívce se jízda slovy šerhy loučí a hody jsou téměř u konce.
Píšu tento delší článek proto, aby se i do povědomí lidí mimo troubské folklorní aktivisty dostalo, jaký tu máme kousek od Brna unikát,
na který můžeme být hrdí, i když není tak slavný jako jeho bratři na jihovýchodě Moravy. Dalo by se podobně rozepsat i o královničkách
a stínání berana… Ale to třeba zase v příštím čísle.
Více fotografií z historie jízdy si můžete prohlédnout na stránkách www.podskalak.cz v sekci “Historie” -> “Jízda králů”. Básničky
z jednotlivých let si můžete přečíst v sekci “Básničky” -> “Stárky”, kde letošní ještě nejspíše nebudou doplněny.

Požehnání před kostelem

Foto: V. Litworová
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HRDINA HODŮ
Nečekané překvapení a velkou odvahu prokázal na konci čtení básniček Jan Haiser, kdy svoji milovanou Simonu Smištíkovou požádal
o ruku.

Pokleknutí

V. Litworová

Plánujeme
30. 7. 2022 od 20.00 – Pololetní noc v areálu sokolovny
Hraje kapela – Hot Strings
Staré hody
12. 8. 2022 17.00 – Stavění máje na sokolovně
13. 8. 2022 14.30 – Obcházení stárků s požehnáním u kaple Všech svatých
19.00 – Večerní zábava s vystoupením stárků v areálu sokolovny
11. 9. 2022 Dětský den – víceúčelové hřiště Troubsko
18. 9. 2022 Farní den – farní zahrada
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Informace z obecního úřadu
Z HODN OCENÍ N APLNĚNÍ P ROGRAMU ROZVOJE
O BCE T RO UBSKO N A O BD OBÍ 2019–2027
V tomto článku bych se ráda pozastavila nad dokumentem, který jsme společně s vámi, našimi občany, v roce 2019 vytvořili, a zhodnotila krátce to, jak se nám podařily splnit úkoly, které jsme si vytýčili.
Jedním ze stěžejních strategických dokumentů naší obce je Program rozvoje obce Troubsko na období 2019–2027. Tento dokument
je, dle zákona o obcích, základním plánovacím dokumentem obce a hlavním nástrojem řízení jejího rozvoje. Smyslem tvorby tohoto
dokumentu bylo formulovat představy o budoucnosti naší obce, včetně navržení aktivit, které pomohou tyto představy naplnit. V rámci
tvorby bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi vámi – obyvateli naší obce, podnikateli, neziskovými organizacemi s cílem zachytit
názory a podněty pro budoucí rozvoj obce. Nato následovala dvě veřejná projednání a na závěr dokument schválilo zastupitelstvo obce.
Dokument se dělí na dvě části: Analytickou část a Návrhovou část. Návrhová část pak rozpracovává jednotlivé cíle na navržená opatření
a ty pak člení na konkrétní aktivity.

CÍL 1 ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY OBCE
• Opatření 1.1 Zlepšení stavu dopravní infrastruktury
• Aktivita 1.1.a Rekonstrukce místních komunikací
Byla zrekonstruována ulice Školní (1 518 872 Kč), Za Farou (8 319 413 Kč), část ulice U Rybníka (1 442 966 Kč), dvě části ulice Lišky
(v první části dobudoval SVaK Ivančice kanalizaci a obec přispěla na nový povrch komunikace, druhá část ke kostelu 2 347 406 Kč). Zde
byla dobudována i chybějící část kanalizace. V procesu dokončení je vybudování parkovacích stání v ulici Nová a rekonstrukce ulice
Jarní, Letní a Slunné. Na ostatní lokality je zpracovaná projektová dokumentace (dále jen PD). Probíhá příprava PD na rekonstrukci
povrchu ulice Družstevní, Hraničky a části ulice Polní.
• Aktivita 1.1.c Výstavba chodníku na ulici U Dráhy
Podána žádost o stavební povolení k vybudování chodníku v ulici U Dráhy. V případě jeho obdržení možná realizace srpen/září 2022.
• Aktivita 1.1.d Rekonstrukce pojezdových mostů a lávek
Byla provedena rekonstrukce mostu X5 u ZŠ (5 703 823 Kč), lávky X9 u obecního úřadu (1 296 761 Kč), lávky přes potok u kaple a sousoší Cyrila a Metoděje.
• OPATŘENÍ 1.2 ZLEPŠENÍ STAVU INFRASTRUKTURY PRO PĚŠÍ A CYKLISTICKOU DOPRAVU
• Aktivita 1.2 a Výstavba cyklostezek
Probíhají přípravné projektové práce na cyklotrasu Brno, Ostopovice, Troubsko, Střelice.
• OPATŘENÍ 1.3 ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE
• Aktivita 1.3.a Schválení nového územního plánu
Jsme ve finální fázi vydání nového územního plánu
• OPATŘENÍ 1.4 ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
• Aktivita 1.4.a Rekonstrukce budovy mateřské školy
Bylo získáno platné stavební povolení na rekonstrukci a nástavbu budovy MŚ a přístavbu budovy ZŠ. Předpoklad zahájení prací květen/
červen 2023.
• Aktivita 1.4.b Rekonstrukce rozvodů a sociálního zařízení v budově základní školy (7 750 926 Kč, v období let 2019–2021 byla budova
zhodnocena o domácí telefony a kamerové zabezpečení).
Splněno.
Cíl 2 Příjemné a bezpečné prostředí v obci
• OPATŘENÍ 2.1 ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
• Aktivita 2.1.a Zřízení sběrného dvora
Byl zpracován generel a studie využití území pro zřízení sběrného dvora. V současné době pobíhají přípravné projektové práce.
• Aktivita 2.1.b Vybudování nových sběrných míst a jejich rozšíření

| 21

Bylo vybudováno nové sběrné místo v ulici U Rybníka (163 000 Kč), Pod Vinohrady (87 120 Kč) a rozšířeno sběrné místo u kostela
(200 888 Kč) a pod dálnicí.
• Aktivita 2.1.c Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství
V roce 2020 proběhla větší výsadba stromů (v okolí kostela, tzv. vrbičky, pod Vyšehradem, pod dálnicí a u dálnice) Stromy jsou dále
dosazovány v rámci úprav prostranství, jsou prováděny zdravotní řezy a údržba stromů v katastru obce. Byla provedena revitalizace
parku na návsi (828 886 Kč). Dále se připravuje PD na úpravu okolí kaple sv. Leopolda na Veselce a kaple Všech svatých na návsi. Byl
zakoupen multifunkční zametací stroj (3 166 429 Kč) a stranový mulčovač (217 787 Kč).
• Aktivita 2.1.d Péče o památky v obci
Byla provedena oprava památníku padlých, polního kříže ul. Zámecká, kříže v areálu hřbitova, oprava – restaurování historických bran
a zdi na hřbitově. Připravuje se restaurování sousoší Cyrila a Metoděje v parčíku na návsi a znovupostavení pomníku Antonínu Švehlovi.
• Aktivita 2.1.e Rekonstrukce márnice a odběrného místa vody na hřbitově. Připravena PD.
• OPATŘENÍ 2.2 VYBUDOVÁNÍ ODPOČINKOVÝCH/VYCHÁZKOVÝCH ZÓN
• Aktivita 2.2.a Rozšíření – vybudování rekreační plochy v lokalitě u fotbalového hřiště.
Na základě dotazníkového šetření byla zpracována studie, která je podkladem pro přípravu PD.
• Aktivita 2.2.c Úprava a rozšíření stávajícího dětského hřiště (2 457 582 Kč). Splněno.
• OPATŘENÍ 2.3 ZŘÍZENÍ MÍST PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ
• Aktivita 2.3.a Zřízení obecní knihovny (2 260 577 Kč). Splněno.
• OPATŘENÍ 2.4 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V OBCI
• Aktivita 2.4.a Navýšení počtu přechodů pro chodce
Vybudovaný přechod pro chodce v ulici Ostopovická (530 047 Kč). Ve schvalovacím procesu je značení k připravenému přechod v ulici
Školní a Národního odboje. Příprava nového osvětlení přechodu v ulici Zámecká (u pumpy).
• Aktivita 2.4.b Snížení rychlosti pro průjezd obcí – radary, retardéry (Ostopovická 194 519 Kč)
Instalovány zpomalovací prvky v ulici Pod Vinohrady a U Rybníka. Vybudováno úsekové měření v ulici Vyšehrad a Zámecká (1 473 994
Kč). Instalovány informativní ukazatele rychlosti v ulici Nová a Ostopovická.
• Aktivita 2.4.c Zřízení bezbariérového přístupu k lékařům (209 935 Kč). Splněno.

ZÁSOBNÍK AKTIVIT
• Nové zastávky v obci – v letošním roce budou některé autobusové zastávky nahrazeny novými (OBJ ve výši 688 888 Kč)
• Vybudování digitálního rozhlasu (2 132 041 Kč) – splněno
• Obnova značení ulic (219 276 Kč) – splněno
• Obnova obecních studní (90 703 Kč) – splněno
• Obnova veřejného osvětlení – byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v části ulice Národního odboje (1 154 653 Kč), dále VO
ul. Za Farou (936 009 Kč), VO ul. Lišky prodloužení (413 237 Kč), VO víceúčelové hřiště (683 202 Kč). V letošním roce bude provedena
část obnovy VO na Veselce a v lokalitě za kostelem. Dále bude odstraněna závada v ulici Luční.
O spoustě drobných aktivity mimo rámec Programu rozvoje obce jste byli informováni prostřednictvím informací zveřejňovaných v jednotlivých číslech Troubského hlasatele.
Samotný dokument Program rozvoje obce Troubsko na období 2019–2027 je v plném znění k dispozici na webových stránkách obce.
Markéta Bobčíková, starostka obce

PŘEHLED NÁKLADŮ NA BĚŽNÝ CHOD OBCE ZA ROK 2021
Vzhledem k dnešní složité situaci, kdy se zdražuje snad veškeré zboží a služby na trhu, se i obec bude muset vypořádat s velkým
rozdílem nákladů na její běžný chod. Pro přehled a představu byly propočteny náklady za rok 2021 v těch nejběžnějších službách
poskytovaných občanům, pro občany i pro pěkný vzhled obce a vyšla z toho zajímavá čísla, která by nejednoho z nás mohla zajímat.
Jedná se o následující odvětví:
1) odpadové hospodářství: po odečtení všech příjmů za svoz odpadu jsou náklady na likvidaci odpadu velmi vysoké a v přepočtu k jednotlivým občanům (2 313 trvale žijících obyvatel) je skutečná částka 1 246 Kč/občan/rok
2) úklid veřejných prostranství: 407 Kč/občan/rok
3) veřejná zeleň: 509 Kč/občan/rok
4) údržba veřejného prostranství: 187 Kč/občan/rok.
Magda Hrušáková, účetní obce
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STŘ E DNĚDOBÝ VÝHLED R OZP O ČT U OBC E T ROUBS KA
S AN ALÝZOU FIN ANCÍ A RAT IN GE M
Vážení spoluobčané,
obdrželi jsme aktuální Střednědobý výhled rozpočtu obce Troubska s analýzou financí a ratingem, který necháváme pravidelně zpracovávat nezávislým odborníkem v oblasti obecních financí Ing. Luďkem Tesařem. Z tohoto materiálu připojuji ty závěry, které Ing. Tesař
považoval za důležité pro to, aby s nimi byli seznámeni obyvatelé obce. Samozřejmě mne těší, že se finance obce, navzdory všem objektivním obtížím, podařilo takto zvládnout, a o to raději připojuji závěry analýzy.
Markéta Bobčíková, starostka

F IN ANČ NÍ AN ALÝZ A TROUBS KA C HVÁ LÍ
Z A MOUDRÉ FIN ANČ NÍ Ř ÍZE N Í
Poslední období patří mezi nejlepší, které Troubsko z finančního hlediska zažilo. Samospráva Troubska poslala za poslední čtyři roky do
roku 2021 na investice a opravy sumárně 94 mil. Kč (excelentních 39,8 tis. Kč na obyvatele). Skvělou finanční politikou bylo větší zapojení financí obce do investic a oprav, čímž se mj. předešlo znehodnocování úspor vysokou inflací a omezily se ztráty z vysokého růstu
cen investic a oprav. Investice a opravy Troubska byly navíc dosud výborně finančně kryté nejen finančními aktivy, ale i dojednaným
investičním rámcem, který může, ale nemusí obec čerpat až do roku 2025. Rozvoj obce je skvěle finančně zajištěn.

Graf: Investice a opravy (výdaje na rozvoj) a stavy na účtech Troubska
Vedle skvělého zajištění rozvoje obce analýza chválí také výsledky a trend provozního hospodaření obce. Z hospodaření obce se v analýze mj. uvádí, že opakující se běžné příjmy obce postačily k pokrytí běžných provozních výdajů a obci stále zbývalo v r. 2021 cca 17,6
mil. Kč, tj. excelentních cca 7,4 tis. Kč na obyvatele. Na reprodukci majetku jsou zapotřebí cca 4,3 mil. Kč ročně. Obec měla zůstatek
dluhu cca 1,4 mil. Kč a na účtech bylo celkem cca 14 mil. Kč.
Finanční kondice obce byla poslední roky nejlepší v historii obce. Ač je doba nejistá a nikdy jistá nebyla, analýza financí jasně potvrdila
správný kurz financí, který obec má, a může připravovat další projekty zlepšující infrastrukturu a podmínky pro život svých obyvatel.
Ing. Luděk Tesař, ekonom
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Graf: Vývoj finanční kondice Troubska

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dnes bychom chtěli pokračovat v informacích o tom, jak se vyvíjí podniknuté kroky na ochranu našich obyvatel v místní části Veselka
proti hluku z dálnice D1, a především ze silnice II/602, procházející Bosonohami a naší Veselkou.
Obec Troubsko a městská část Brno-Bosonohy jsou dlouhodobě zatěžovány vysokou hladinou hluku, jehož zdrojem je provoz na dálnici D1 a silnici II/602. Tento hluk dlouhodobě výrazně překračuje „standardní“ hlukové limity i zvýšené limity pro hluk z dopravy na
dálnicích a silnicích I. a II. třídy dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Vzhledem k tomu, že Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ani Ministerstvo zdravotnictví nepřijaly žádné efektivní opatření ke snížení hlučnosti ani přesvědčivě nevyvrátily argumentaci obsaženou v námi předložené analýze, podali jsme prostřednictvím
renomované advokátní kanceláře Frank Bold žalobu ke Krajskému soudu v Brně proti nečinnosti. Žalobou se domáháme ochrany před
důsledky nečinnosti Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v oblasti ochrany před hlukem z provozu na dálnici D1 a na silnici
2. třídy II/602 na území obce Troubsko a na území městské části Brno-Bosonohy. V důsledku nečinnosti Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje, spočívající v nepřijetí účinných opatření, jsou totiž na těchto územích dlouhodobě překračovány hygienické
limity hluku. Dlouhodobé působení silného hluku má pak zásadní dopad na lidské zdraví. Namítáme, že v důsledku nečinnosti Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje dochází k nezákonným zásahům do veřejných práv na ochranu zdraví a na příznivé životní
prostředí.
Z akustické studie „II/602 VESELKA – PRŮTAH Posouzení hluku z dopravy“ z března 2020 vyplývá, že v obci Troubsko na ulici Jihlavská
byly pro rok 2020 výpočtem stanoveny hodnoty hlukové zátěže z provozu na silnici II/602 v rozmezí 62,6–69,8 dB v denní době
a 55,0–62,2 dB v noční době. Z akustické studie s názvem „Hluková studie na území města Brna-Bosonohy – úsek silnici II/602, ulice
Pražská“ z června 2019 vyplývá, že v městské části Brno-Bosonohy na ulici Pražská a v dalších lokalitách byly pro rok 2019 výpočtem
stanoveny hodnoty hlukové zátěže z provozu na silnici II/602 dosahující až 72,1 dB v denní době a až 64,4 dB v noční době. Přitom
„základní“ hlukový limit pro chráněné venkovní prostory staveb je nařízením vlády stanoven na 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční
dobu. Pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích, je limit zvýšen o 10 dB, tedy na 60 dB v denní
době a 50 dB v noční době. Výše uvedené jednoznačně prokazuje, že hluk na území obce Troubsko, jehož zdroji jsou dálnice D1 a silnice
II/602, oba hygienické limity prokazatelně dlouhodobě překračuje.
Jak vyplývá z četných odborných studií, dlouhodobé působení silného hluku má zásadní dopad na lidské zdraví. Primárně jde samozřejmě o poškozování sluchových orgánů, prokázány jsou však i nezanedbatelné sekundární dopady např. na kardiovaskulární a imunitní
systém a celkové duševní i tělesné zdraví v důsledku rušení, nedostatku spánku apod. Mimosluchové účinky hluku ovlivňují celou řadu
dalších aspektů lidského života, emocionální rovnováhu, stres, pracovní aktivitu, resp. únavu, kvalitu odpočinku. Škodlivým účinkem
hluku je také negativní ovlivnění kvality spánku.
Protože obec Troubsko vyčerpala právní prostředky, jimiž se mohla doposud domáhat ochrany proti nezákonnému zásahu způsobenému nečinností Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ve vztahu ke hluku z provozu na dálnici D1 a na silnici II/602, nezbylo
nám nic jiného než se obrátit na soudní moc.
Markéta Bobčíková, starostka, a Milan Švejda, zastupitel pro územní plán
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N ÁSTAV BA A PŘ ÍSTAVBA MŠ T ROUBS KO
Obec Troubsko dokončuje administrativní přípravy pro zahájení realizace projektu Nástavby a přístavby MŠ Troubsko. Jedná se
o rozšíření o třídu mateřské školy, dvou tříd základní školy, dále školní kuchyně, venkovní učebny, rekonstrukce fasády stávající budovy
atd. Stavební povolení na tuto akci již bylo vydáno. Obec zpracovává studii proveditelnosti pro potřeby žádosti o dotaci z ITI. Zároveň
si zajistila finanční prostředky v rámci bankovního úvěru. Předpokládána suma za výstavbu atakuje hranici 70 mil. korun. Samotná realizace by započala na jaře příštího roku a bude logisticky velice náročná v rámci příprav a zachování běžného provozu mateřské školy.

Kompletní vizualizace na webu obce: www.troubsko.cz

SP ORTOVN Ě REL AXAČ NÍ ARE ÁL P OD KOS T E LE M
V rámci analýzy výsledků veřejné ankety byla zpracována architektonická studie využití tohoto prostoru. Studie od f. Dimense slouží
jako odrazový můstek pro samotný projekt realizace, který se brzy začne zpracovávat.

Kompletní vizualizace na webu obce: www.troubsko.cz
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Kompletní vizualizace na webu obce: www.troubsko.cz

R EKONST RU KCE PROSTO RU U KAP LE V T ROUBS KU
Představujeme projekt rekonstrukce prostoru u kaple Všech svatých v Troubsku, který by měl být realizován v příštím roce. Beton vystřídá ušlechtilejší materiál – kámen, zároveň dojde k zahradnickým úpravám prostoru a doplnění mobiliáře tak, aby se okolí kaple stalo
důstojným sousedem této významné dominanty obce.

Vizualizace Ing. Eva Wágnerová
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REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA U KAPLE SV. LEOPOLDA NA VESELCE
Představujeme první vizualizaci úprav prostoru u kaple na Veselce, kde zároveň probíhá dokončování samotné projektové dokumentace. Opět se jedná o drobné stavební úpravy, výměnu menší části betonového materiálu za kámen, doplnění mobiliáře a zahradnické
úpravy. Cílem úpravy je estetické zhodnocení místa a částečné rozbití nadměrně zabetonovaných ploch zelení. Termín realizace by byl
nejdříve během příštího roku.

Vizualizace Ing. Eva Wágnerová

VÝSTAVBA CHODNÍKU A DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA ULICI U DRÁHY
Obec Troubsko dořešila po třech letech sérii technických problémů a překážek v možné realizaci této stavby. V současnosti byla projektová dokumentace podána na stavební úřad a čekáme na vydání stavebního povolení. Pokud se toto podaří v rozumném termínu, bude
obec samotnou stavbu realizovat v druhé polovině letošního roku.

V Ý MĚN A A DO PLNĚNÍ O S VĚ T LE N Í HŘ IŠ TĚ S K V E S E LKA
Obec Troubsko plánuje v letošním roce výměnu a instalaci nového osvětlení sportovišť na hřišti SK Veselka. Na tento projekt je zažádáno o dotaci z dotační výzvy Kabina.

N OVÁ ŠATN A V AREÁLU HŘ IŠ TĚ S K V E S E LKA
Pro potřeby hráčů malé kopané bude upravena skříňová nástavba z nákladního automobilu. Tato nástavba bude osazena na nové
betonové patky, dostane novou krytinu střechy a oplechování, dále pak okno, dveře a vnější i vnitřní pohledové stěny, nové podlahy,
elektroinstalaci a lavičky.

VÝMĚNA SVÍTIDEL VO NA VESELCE A V LOKALITĚ ZA KOSTELEM
V rámci vypsané dotační výzvy Efekt si obec Troubsko nechala zpracovat projektovou dokumentaci na výměnu svítidel veřejného
osvětlení v celé obci. Na základě výsledků dotace přistoupí k postupné výměně svítidel v celé obci. Cílem projektu je výměna zastaralých a energeticky náročných svítidel za úsporná s delší životností. Důležitou součástí této obnovy bude i omezení nežádoucího světelného znečištění a možná regulace výkonu svítidel v nočních hodinách.
.
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Rekonstrukce části narušeného obvodového zdiva v knihovně

Rekonstrukce parku na návsi

Výstavba parkovacích stání na ulici Nová

Rozšíření pergoly na víceúčelovém hřišti

Rekonstrukce povrchu komunikace a VO na části ulice Lišky
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Rekonstrukce povrchu ulic Slunná, Jarní a Letní

Rekonstrukce lávky X9 u budovy OÚ

Výstavba přechodu na ulici Ostopovická
Text a foto Vítězslav Volánek

MAS Bobrava
P ROJE K T M AP VE ŠKO L ÁC H N A BOBRAVĚ
Spousta rodičů stále neví o aktivitách, které pro školy a školky v okolí Brna připravuje projekt Místní akční plán vzdělávání. Jedná se
například o soutěže pro děti, workshopy a přednášky pro rodiče, ale zejména se zabýváme profesním vzděláváním pedagogů. Aktivně
také podporujeme spolupráci a navázání přátelských vztahů mezi místními školami a školkami mj. pravidelnými setkáními ředitelů škol
z regionu. Vždyť co funguje lépe než sdílení zkušeností od blízkých kolegů?
MAP Šlapanice působí v regionu od roku 2018 a za necelé čtyři roky existence se podařilo realizovat velké množství zajímavých aktivit.
I nás samozřejmě postihlo dvouleté komplikované období covidu, přesto jsme se celou dobu snažili nepolevit v práci, a když se dalo,
plánovaný program jsme přesunuli do online podoby nebo zapojili děti do různých soutěží.
Již od počátku projektu výrazně podporujeme polytechnickou výuku ve školkách i školách, což je vlastně tradiční ruční práce s nářadím. Děti pracují s pilkami, šroubováky i vrtačkami. Jistě sami tušíte, že nabízet jim praktické zkušenosti a dobrý pocit z vlastnoručně
vytvořeného výrobku je v dnešní přetechnizované době opravdu potřebné. Vždyť neustále slyšíme od učitelů, jak jsou dnešní děti méně
a méně obratné a často nejsou ani z domu vedeny k manuální práci. Možná vás nepřekvapí, že vyrábění je opravdu baví a jde
o jednu z nejúspěšnějších aktivit projektu. Začali jsme v mateřských školách, ale aktivita postupně přeskočila i do školních družin, kde
děti nejen vyrábějí technické výrobky, ale také šijí na šicích strojích. Školám dodáváme materiál, nářadí i šicí stroje, ale hlavně školíme
paní učitelky, jak děti správně vést a jaké výrobky jsou pro ně vhodné. Kromě mnoha seminářů jsme letos již podruhé pro pedagogy
uspořádali ve spolupráci s kolegy z partnerských projektů dvoudenní setkání plné workshopů a zajímavých inspirací.
Dlouhé tři roky jsme se chystali na letošní Turnaj v deskových hrách, který byl dvakrát odložen kvůli pandemickým opatřením. Děti tak
alespoň získaly větší prostor k tréninku čtyř deskových her, ve kterých se 22.–23. března 2022 utkaly školní týmy z 19 regionálních
škol. Nebovidská sportovní hala se na dva dny zaplnila napínavým kláním a soustředěnými výkony týmů i jednotlivců. „Zkrátka skvělý
způsob, jak u dětí podporovat logické myšlení a matematické dovednosti,“ komentoval turnaj vedoucí projektu MAP Mgr. Jiří Hrubý.
Výherci z prvního i druhého stupně si odnesli balíčky zajímavých deskových her. Už teď se těšíme na další ročník, kde budou soutěžit
také děti z mateřských škol.
Každý rok se také snažíme motivovat děti ke kreativitě a tvorbě naší literární a výtvarnou soutěží, kde jsou vždy připravena tři témata,
a děti od mateřských škol až po deváťáky se mohou zapojit kresbou, malbou, videem, komiksem nebo slohovou prací. Věřte, že vybrat
vítězné práce nebývá zrovna jednoduché.
Pro rodiče pořádáme přednášky a semináře. Covid nám obzory rozšířil i o webináře, které jsou pro mnohé rodiče časově dostupnější.
Tématy bývají výchova dětí, příprava do školy nebo třeba tipy, jak doma cvičit s dětmi správnou výslovnost. Učitelům se snažíme zprostředkovat kurzy nových výukových metod, a hlavně se snažíme vycházet vstříc tomu, co sami potřebují. Do menších venkovských škol
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bývá problém sehnat rodilého lektora angličtiny, školám jsme tedy zprostředkovali rodilé mluvčí, kteří byli ochotni jezdit i mimo oblast
Brna. V poslední době jsme uspořádali kurzy venkovního učení, které je stále aktuálnější a vede všechny děti k mnohem intenzivnějšímu
zapojení do výuky. Do školek i do škol jsme dodali výukové robotky a učili pedagogy, jak je používat při výuce logického myšlení. Do
konce školního roku ještě pozveme učitelky z mateřských škol na kurz nácviku správného držení těla u dětí a také chystáme poslední
z letošních setkání asistentů pedagoga i setkání vychovatelek školních družin.
Od letošního léta pokračuje projekt MAP již třetí fází, během které se opět budeme snažit podporovat školy, děti i rodiče v okolí Bobravy.

Hana Benešová, Koordinátor projektu

P OZN E JT E BO BRAVU
Už jste viděli našeho průvodce Poznejte
Bobravu? Pokud jste jej v ruce zatím nedrželi, projít si ho můžete i na našich webových stránkách www.masbobrava.cz. Najdete tam přehled zajímavých míst, trasy
pěších či cyklovýletů a tipy na místní výrobky.
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P ODPOR UJEME MÍSTNÍ AKT IV IT Y
Rádi bychom pokračovali v mapování našeho území a tento
rok bychom chtěli vytvořit přehledný seznam místních výrobců a poskytovatelů služeb. Kupujete zeleninu od místního
zemědělce? Naproti zastávce je výborná cukrářka? Vaše kolo
spravuje soused, jeho manželka umí stříhat? Znáte někoho,
kdo vyrábí hezké věci nebo nabízí kvalitní služby? Dejte nám
prosím vědět, kam rádi chodíte nakupovat a se kterými službami jste spokojení na email skalnikova@masbobrava.cz.
Ing. Hana Skalníková

Knihovna
KNIHOVNICKÉ OKÉNKO
Otevřeme ho ale neliterárně. A to velkým poděkováním všem spoluobčanům za pomoc při jarním úklidu Troubska. I přes větrné a chladné počasí se nás v sobotu 9. dubna sešlo kolem dvaceti. Snažili jsme se projít a vyčistit ta místa, kde se za celou zimu nakupilo nejvíce
odpadků. Jmenovitě zmíním například ulici Polní, okolí kruhového objezdu na Veselce, prostředí kolem Troubského potoka a hřiště nebo
příkopy kolem silnic na Popůvky či do Omic. Ti nejmenší dostali mňamku na posilněnou a po cestě se mohli zabavit doprovodnými
úkoly. Zkusili jste si také chodit v kruhu jako tučňák? Nebo předvést rozzuřenou gorilu?
Teď už se v našem okénku dostáváme k literárnímu tématu. A opět budu děkovat. Tentokrát to bude všem dětem a jejich rodičům, kteří
dorazili v sobotu 7. května do knihovny. Uskutečnil se zde program pro malé děti Za zvířátky do pohádky. Povídali jsme si o zvířátkách,
přečetli o nich nějaké pohádky, malovali a nakonec si o nich i zazpívali. Přidejte se příště k nám!
A také nesmíme zapomenout nahlédnout i do našich novinek. Na své si přijdou malí fotbalisté a milovníci záhad. Pojďte vyřešit záhadu
usínajících rozhodčích, záhadu fantoma v bráně či záhadu jestřábího oka. To vše v krásně ilustrované knižní sérii Fotbaláci od Roberta
Santiaga. Svoji bystrost si můžete, děti, prověřit v knize 10 dobrodružných únikovek. Do prostředí baletní školy se přenesete v knize Tiny
pretty things. A určitě vás nesmí minout Smrtka z pera Neala Shustermana, která vás vezme do světa, v němž se neumírá přirozenou
smrtí. A proto je třeba se vyučit novému řemeslu.
Dospělé čtenáře třeba potěším romány od americké autorky Lisy See, která nám poodhaluje tradice a způsob života ve východní Asii.
Zkuste si přečíst Čajovou dívku z Kolibříkové ulice nebo Ostrov žen moře. Dejte také šanci Petře Klabouchové, která se v detektivním
románu Prameny Vltavy nebála propojit současnost s historií. A to přesněji s přísně tajným koncentračním táborem na Šumavě. Bílou
Vodu, která rozplétá osudy řádových sester v období komunismu, asi není třeba představovat. Kateřina Tučková ji psala s přestávkami
deset let.
Naše knihovnické okénko uzavřeme dvěma pozvánkami. Ta první bude na prázdninovou šifrovací hru. Stejně jako v loňském roce i letos
pro vás chystáme zpestření srpnových dnů. Pro úspěšné luštitele bude jistá i odměna. Ta druhá pozvánka nás přenese až do podzimu.
Naše knihovna se letos zapojila do projektu Jižní Morava čte. Můžete se tedy těšit jak na celokrajskou literární, výtvarnou a audiovizuální soutěž pro děti, tak na doprovodný program, který pro vás vymyslíme. Tak snad se vše vydaří!
Lenka Krásná
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FOTOSOUTĚŽ
Letošní ročník fotografické soutěže měl velký ohlas. Sešly se krásné snímky. Mnozí litovali, že zapomněli fotografie do soutěže poslat.
Nebojte! Otevíráme druhý ročník troubské fotosoutěže za stejných podmínek. Tentokrát pod názvem Život v Troubsku.
Fotografie můžete posílat od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022. Napište si toto datum do kalendáře nebo si udělejte uzel na kapesníku. Na
všední i nevšední fotografie se těšíme!
Veronika Gregerová (kulturní, školní a sociální komise OÚ Troubsko)

foto pixabay

ŽIVOT V TROUBSKU – VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY FOTOSOUTĚŽE 2022
1. Organizátor soutěže
Organizátorem fotosoutěže je kulturní komise obce Troubsko, Zámecká 150/8 664 41 Troubsko (dále jen „organizátor“).

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

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

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

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

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

7. Odměny
1. místo 2 000 Kč
2. místo 1 500 Kč
3. místo 1 000 Kč
Ceny není možné vymáhat soudní cestou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
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Fejeton
Vyjmenovaná slova
Tak jsem na procházce Troubskem zaslechl otázku jednoho tatínka, směrovanou k potomkovi: Jaká jsou vyjmenovaná slova po B? A hned
mně naskočilo: být, obyčejný, bystrý… no, však to znáte. Je to zvláštní, jak si některé věci člověk zapamatuje na celý život. Jako školák
jsem musel používat tato v paměti uložená slova, abych si neuřízl ostudu při psaní diktátu. Naštěstí jsem byl docela čtivé dítě, takže když
jsem si nemohl vzpomenout na určité slovo, představil jsem si je napsané v knize a rázem jsem věděl, že „mislet“ je špatně. Časem se
ostatně pravopis usadil a ani jsem nezaváhal nad správnou podobou slova. Dnes už se právě tenhle problém moc neřeší. V telefonech
a počítačích máme takového hlídače, který podezřelé slovo podtrhne, abychom se ujistili, je-li napsané správně, či ne. Fejeton navíc jde na
jazykovou korekturu, můžu tam nasekat chyb, co se do klávesnice vejde, korektorka či korektor to opraví. Takže hlava zleniví. Když se pak
podívám na sociální sítě, někdy žasnu. Hemží se to tam větami jako: „mi jsme tam bily“, případně dáma napíše, že tam „bili obě“. Vypadá
to, jako kdyby jí opravdu někdo natloukl a už jí to zůstalo. V té chvíli si člověk uvědomí, jak je důležité, když se člověk vzdělává od kořene.
Hlava s věkem zpomaluje, občas si na něco ne a ne vzpomenout. Co když mně nějaké vyjmenované slovo z paměti vypadlo, co když se
mýlím? Otevřel jsem si internet a hle! Mezi být a obyčejný se zabydlil obyvatel, byt, příbytek, nábytek a dobytek! Marně jsem hledal babyku
a vystěhovali Bydžov! Chvála Bohu, že Přibyslav zůstala na svém místě. To bych asi docela zabloudil. Tak to bylo po B. A co ostatní? Tak
tam se to jakž takž udrželo, ačkoliv jsem si nebyl jist pořadím slov. Nevím proč, mám pocit, že ve slovech po M chybí Přemysl, ačkoliv vím,
že je to odvozené slovo od mysliti, takže by se tam mohlo nachomýtnout jen omylem. Omlouvá mne snad, že je mně to jméno takové blízké.
Učili jsme se toho ve škole velmi mnoho, na ten dětský mozek, který se učí učit, je to někdy docela nápor. Zvláště jsem nesnášel učit se
básničky nazpaměť. Taková Cestička k domovu K. V. Raise ještě ušla, ale když jsme sborově recitovali báseň Josefa Hory Ivan a Lenin, to
už bylo na pováženou. Zdánlivě snadný úkol naučit se v kolektivu třiceti spolužáků tři čtyři řádky se změnil v noční můru učitelky, která ve
snaze uspokojit nároky počínající normalizace nabrala si na svá bedra příliš. Při veřejné produkci se jednotliví žáci pletli nejen ve slovech,
ale i v pořadí, takže devátý verš následoval po dvacátém čtvrtém a podobně, občas dva žáci recitovali společně, pochopitelně každý něco
jiného. Pamatuji si učitelčiny vypoulené oči a zarudlé tváře, až mně jí bylo líto, a to tak mocně, že jsem svou část zcela zapomněl zarecitovat. Ona to ale byla taková pitomost, že si toho nikdo nevšiml.
Vlastně ani nevím, jestli se dnes ještě takové věci ve škole dělají. Děti už mám dospělé. Ale zjistil jsem, že se něco ulehčuje, a to docela
hloupě a zbytečně. Všiml jsem si toho v knize o Harrym Potterovi, kde se jméno Sirius neskloňovalo latinsky, ale česky. Tedy místo zvolání
„Sírie!“ bylo „Síriusi!“. Takže místo toho, aby se děti mimochodem něco naučily, překladatel a korektor se rozhodli nedělat dětem v hlavě
zmatek. Přitom nejlepší cesta, jak děti zaujmout, je donutit je k tomu, aby si položily otázku, proč je to jinak, než jsou navyklé. Ze špatného
návyku se může stát zlozvyk. Když nám akademicky vzdělaná průvodkyně říkala, že naši předkové ryli do tabulek stylusem, málem jsem
omdlel zcela nestylově.
Ale učil jsem se nazpaměť i věci jiné. Na průmyslovce nás učitelka geologie donutila naučit se stupnici tvrdosti tak, abychom ji vyjmenovali, i kdyby nás probudili o půlnoci. Tedy: mastek, sádrovec, kalcit, fluorit, apatit, ortoklas, křemen, topas, korund, diamant. Uznejte, že to
v běžném životě člověk moc často neužije.
Na druhou stranu, některé věci jsem se naučil sám a mimochodem. Jako často praktikující řidič v současném silničním provozu při setkání
s ignoranty svítícími za deště denním svícením, s šoféry nedávajícími blinkr, s kličkujícími auty přejíždějícími z pruhu do pruhu, vzpomenu
si na speciální vyjmenovaná slova: blbý, pitomý, hloupý, tupý, idiotský, slabomyslný…
Přeji vám dobrou paměť a dobrý den s babykou či bez Přemysla, ale hlavně: buďte zdrávi!
Přemysl Blažík

Společnost Čepro
poskytla sponzorský dar obci Troubsko
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ReGENerační studio: Stromovka 9, Troubsko
přijme KOSMETIČKU na vlastní ŽL.
Kontakt: oldriska.info@seznam.cz
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V nabídce LYMFATICKÉ MASÁŽE
Oldřiška Kališová: 604 383 073

2019

2020

2021

HUSÍ BURGER
V ČERVNU V POTREFENÉ HUSE
Fotograﬁe jsou pouze ilustrativní. Délka trvání akce je minimálně týden.

husaliskovec
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