říjen 2021
číslo 153
ročník XXX

MILÍ SPOLUOBČANÉ
Vítám Vás v úvodu dalšího vydání našeho Hlasatele a věřím, že
Vás připravené příspěvky a bohatý fotografický doprovod zaujmou
a potěší. Jistě tak rádi zavzpomínáte třeba na vydařený dětský den na
víceúčelovém hřišti, vítězné tažení našich malých fotbalistů turnajem
v Troubsku nebo se pokocháte úlovky z aparátů vítězů fotografické
soutěže Hlasatele. Jako vždy dojde také na ta vážnější témata, jakými
jsou především odpadové hospodářství, investice a financování.
Potěšující je jistě to, že byla v září dokončena podstatná část prací
při elektrifikaci železniční tratě v našem katastru, včetně nových
nástupišť, a opět tak můžeme využívat oblíbená vlaková spojení do

Brna. Bonusem této akce je pak navazující zdařilá úprava okolí
populární Vechtrovny, která činí i tuto část obce mnohem hezčí.
Prožijte tedy následující dny co nejlépe a využijte každého
pěkného dne k nabití pozitivní energie.
Přeji všem pevné zdraví do podzimních dnů

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

foto Jan Kočíř
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U SN E SE NÍ
ze zasedání č. 18 Zastupitelstva obce Troubsko konaného dne 1. 9. 2021 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Troubsko od 17.00 hod.
1a/18Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje způsob hlasování zvednutím ruky.

1b/18Z/2021

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

1c/18Z/2021

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Martina Křivánka a pana Mgr. Jiřího Pospíšila.

2a/18Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje vypuštění z programu ZO bod č. 5 Dohoda o zániku práv a povinností ze Smlouvy
o smlouvě budoucí darovací s Rezidence Troubsko, s. r. o., a bod č. 6. Smlouva o budoucí smlouvě kupní s Rezidence Troubsko, s. r. o.
2b/18Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje upravený program jednání.
3/18Z/2021
Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a. s., registrační
číslo smlouvy 99030370722, a pověřuje starostku podpisem smlouvy viz. příloha.
4/18Z/2021
Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Darovací smlouvu na pozemky v lokalitě ul. Za Farou - parc. č. 224/3, 226/12,
226/13, 226/14, 226/15, 226/16, 1513/18, 1513/19, 1513/20, včetně všech součástí a příslušenství s dárci P. B., P. D., Mgr. H. J., P. K., S.
K., A. R., J. S., E. S., T. Š., V. V. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
5/18Z/2021
Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu nájemní u stavby „Troubsko - lávka X9“ se společností Lesy České republiky, s. p., IČO: 42196451, Hradec Králové, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
6/18Z/2021
Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje vstup obce Troubsko do Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, souhlasí se
Stanovami Dobrovolného svazku obcí a se Smlouvou o zřízení svazku Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
7/18Z/2021
Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje vyhlásit IZ 5/2021 Rozvoj místních sportovišť – osvětlení tenisových kurtů
a fotbalového hřiště Veselka.
8/18Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje podání žádosti o dotaci k investičnímu záměru 3/2021 Obnova svítidel VO – Veselka
a lokalita za kostelem.
9/18Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje plán rozvoje sportu obce Troubsko na období 2021–2027.
10/18Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo.
Zastupitelstvo obce Troubsko určuje Zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou.
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 říjnu a listopadu 2021 slaví životní jubileum tito naši vážení spoluobčané:
70 let

paní Anna Vaňková, ul. U Lednice

76 let

pan Stanislav Štěrba, ul. Stromovka

70 let

paní Hedvika Vítězová, ul. Nár. odboje

77 let

pan Vladimír Dedík, ul. Sadová

70 let

paní Božena Bukvová, ul. Pod Vinohrady

77 let

pan Jiří Bravenec, ul. Družstevní

71 let

paní Anna Vyziblová, ul. Pod Vinohrady

77 let

pan Miroslav Kolařík, ul. Munkova

71 let

paní Markéta Zbíralová, ul. Vyšehrad

78 let

pan Jiří Horáček, ul. U Dráhy

71 let

pan Ing.František Putna, ul. Nár. odboje

78 let

paní Danuše Papoušková, ul. Jihlavská

72 let

pan Karel Horáček, ul. Školní

79 let

paní Drahoslava Vališová, ul. Vyšehrad

72 let

paní Zdenka Navrátilová, ul. Veselka

79 let

pan Ing. Jiří Brabenec, ul. Zahradní

72 let

paní Marcela Dufková, ul. U Rybníka

79 let

pan Karel Findeis, ul. Lišky

73 let

paní Zdenka Doležalová, ul. Školní

80 let

paní Olga Hrušáková, ul. U Lednice

74 let

pan František Nováček, ul. Pod Vinohrady

80 let

paní Věra Vališová, ul. Družstevní

74 let

paní Marie Koláčková, ul. U Lednice

80 let

pan Jiří Konečný, ul. Nár. odboje

74 let

paní Eva Bučková, ul. U Lednice

80 let

pan Jan Endl, ul. Nová

75 let

pan Arnošt Růžička, ul. Nár. odboje

81 let

pan Karel Pecina, ul. Pod Vinohrady

76 let

paní Miroslava Světlíková, ul. Nár. odboje

81 let

76 let

paní Eva Šustrová, ul. Nová

82 let

paní Věra Chaloupková, ul. Nár. odboje

paní Ludmila Mífková, ul. Zámecká
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paní Lidmila Pacnerová, ul. Zámecká

83 let

paní Jiřina Kroupová, ul. Pod Vinohrady

88 let

paní Blažena Vozdecká, ul. Pod Vinohrady

84 let

pan Bohumil Šmíd, ul. Školní

88 let

pan Miroslav Kasáček, ul. Nár. odboje

84 let

paní Bohuslava Antošová, ul. Nová

90 let

paní Libuše Hanušová, ul. Jihlavská

86 let

paní Marie Hladká, ul. Munkova

92 let

paní Emilie Chaloupková, ul. U Rybníka

87 let

paní Vlasta Koukalová, ul. Pod Vinohrady

93 let

paní Ludmila Weinhöferová, ul. Nár. odboje

87 let

L. Chaloupková, matrikářka

ZŠ a MŠ Troubsko
HURÁ DO ŠKOLY
Letní prázdniny plné slunce a pohody již dávno skončily a začal nový školní rok. Všichni jsme jeho zahájení očekávali s napětím. Tak jak
se mění epidemiologická opatření, tak se mění i pokyny, podle kterých se musíme ve škole řídit. I proto jsme byli v napětí až do konce
srpna. S radostí jsme v září přivítali pozastavení screeningového testování školáků i to, že můžeme vyučovat bez výrazných omezení.
Prvního září jsme slavnostně zahájili společně s paní starostkou Mgr. Markétou Bobčíkovou a Mons. Františkem Koutným, kteří navštívili všechny třídy ve škole. Letos jsme poprvé otevřeli celkem sedm tříd a vzdělává se v nich rekordních 106 žáků. Dalším rekordem je,
že poměr mužů a žen mezi učiteli se vyrovnal a je 50:50.
Na všechny děti čekalo ve třídě hned několik milých překvapení. Jednak nové učebnice, pracovní sešity, pomůcky a drobné dárečky, ale
hlavně lákavá celoroční hra. Úkolem je děti motivovat, povzbudit, podpořit jejich kreativitu a poukázat na jejich dobré morálně-volní
vlastnosti. Podpořit snahu pomoci jiným, být trpělivý a empatický. Prvňáčci budou celý rok sledovat počínání Ferdy Mravence a zažívat
lesní dobrodružství. Druháčci půjdou cestou včeliček v úlu nebo po stopách indiánů na ostrově. Třeťáci se vydají na vesmírnou výpravu po
galaxii a žáci čtvrtého ročníku budou navštěvovat školu čar a kouzel podobně jako Harry Potter. V pátém ročníku se děti budou zdokonalovat v pravidlech chování, a to nejen v silničním provozu.
I pro letošní rok máme v plánu dětem nabídnou vzdělávací programy z Linky, Lipky a Lužánek. Dále připravujeme preventivní programy
proti kouření, šikaně a různým druhům závislostí. Již počátkem září proběhl krátký adaptační výlet do ZOO Jihlava pro všechny žáky
a doufáme, že nebyl poslední.
S velkou radostí jsme přivítali nabídku využívat obecní knihovnu při výuce a pro čtenářský klub. K soutěžení, relaxaci a hrám rádi využíváme nabídky pana faráře a navštěvujeme farní zahradu. Sportovat naše děti chodí na nové multifunkční hřiště s umělým povrchem
a do sokolovny, ve které nám rovněž vycházejí vstříc a pořizují sportovní vybavení a náčiní tak, aby se děti mohly zdokonalovat ve všech
sportovních disciplínách.
Nyní se všichni těšíme na barevný podzim a doufáme, že jej budeme moci ve zdraví strávit ve škole.
Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Foto zdroj ZŠ a MŠ Troubsko
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Na nový školní rok jsme se v naší mateřské škole pečlivě připravovali. Všichni zaměstnanci se zapojili do úklidu a výzdoby celé budovy
a těšili se na příchod nejen stávajících, ale i nových dětí. I přes veškerou snahu paních učitelek se objevila troška slziček, ale brzy se již
děti začaly seznamovat s prostředím školy, novými hračkami a s nadšením se také zapojovaly do pěveckých, tanečních, sportovních
i tvořivých aktivit, které pro ně byly připraveny. Seznámily se s novými kamarády a také s pravidly, která jsou potřeba v početném dětském kolektivu dodržovat. Na vycházkách jsou vedeny k vnímání krás přírody a také se učí orientovat v blízkém okolí mateřské školy.
Neustále je třeba dodržovat zvýšená hygienická opatření, vstup třetí osoby je doporučen pouze v nezbytných případech, proto budeme
pro děti pořádat a organizovat pouze tematické dny, během kterých se zaměříme vždy na určitou oblast a prožitkovou formou je s tímto
tématem podrobněji seznámíme. Rádi bychom také vyjeli do blízkého okolí a pozorovali změny přírody v lese a na poli.
Celým následujícím rokem nás bude provázet motto „Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí…“ a o tom, jak se nám bude žít
v jaké (samozřejmě české) pohádce, vás budeme informovat příště.
Takže na shledanou v pohádce!!!
Mgr. Kateřina Kamenická, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Foto zdroj ZŠ a MŠ Troubsko
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Farnost Troubsko
Řádnou ženu, kdo ji najde?
Měsíc září, který je pro nás obdobím dozrávání plodů našich zahrad, především plodů vinné révy, symbolu ušlechtilého produktu, je
také obdobím symbolů zralosti naší národní identity. Jsou to dvě osobnosti, dokonce pokrevně sobě velmi blízké. Je to v závěru
měsíce kníže české země – svatý Václav, kterého předchází jeho babička, česká kněžna – svatá Ludmila. Na ni se letos upínají zraky
celého národa.
Je to letos 1100 roků od násilného ukončení jejího pozemského života. Jako když se odstřihne nádherný zralý plod révy, aby se proměnil
v ušlechtilý prostředek vytváření společenství, přátelství a dobrých vztahů jako hodnot, na kterých roste lidská rodina.
„Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly.“ (Př 31,10) Tak se ptá a odpovídá biblická kniha Přísloví. Je tam pak dále vykreslen obraz ženy, na první pohled hospodyňky, která však
nevládne jen vařečkou, ale spolu s mužem nese odpovědnost za růst prosperity celého národa. Obraz matky
a posléze babičky, která se raduje z vnoučat nejen pro
svou potěchu a aby je rozmazlovala, ale aby je vychovala
k převzetí zralé a konkurenceschopné odpovědnosti v životním poslání. Tak se mi jeví osobnost svaté Ludmily,
plně stojící na programu křesťanství. Chci vám přiblížit
svatou Ludmilu slovy, která zazněla při letošní oslavě na
Tetíně.
V bule, kterou papež František jmenoval vídeňského
kardinála Christopha Schönborna, rodáka od Litoměřic,
papežským legátem pro Národní svatoludmilskou pouť,
píše:
Rozjímáme-li o svaté Ludmile, která je skutečně příkladem rozvážné babičky, jelikož vnuka Václava naučila zachovávat přikázání Páně, pak u příležitosti, kterou nám
dává také nedávné slavení prvního Světového dne prarodičů a seniorů, povzbuzujeme všechny, aby si velmi vážili
těch, kdo „jsou chlebem, který živí náš život“.
V kázání při slavnostní mši svaté 18. září na Tetíně kardinál Schönborn připomněl, že se sv. Václav stal takovým
světcem, vzorem křesťanského vládce, právě díky své babičce svaté Ludmile. Byla to právě svatá Ludmila, která
měla vliv na celé naše dějiny. Upozornil, že to byly babičky,
které zůstaly vždy odvážné a věrné víře a věděly, jak vštípit
víru svým vnoučatům, na ně žádná totalita nemohla. Podobně je tomu i v sekularizované společnosti, kde právě
prarodiče, a babičky zejména, jsou nositelkami víry.
Svatá Ludmila společně se svým manželem knížetem Bořivojem stáli na počátku christianizace naší vlasti. A co, podle kardinála Schönborna, znamená christianizace naší vlasti dnes? Stejně jako mnozí z našich rodičů a prarodičů vydávali svědectví o Kristu a církvi v době
komunistické totality, tak je to třeba i dnes před nepřáteli křesťanství nebo vůbec lhostejnými.
Na závěr své promluvy připomněl slova Tertuliána, že se „krev mučedníků stane semenem nových křesťanů“. Totéž objasňuje také podobenství o rozsévačovi. I když se zdá, že naše úsilí zasévat a šířit víru bylo marné, sem tam se najde dobrá půda a s ní i dobré výnosy.
„Život a smrt svaté Ludmily přinesla hojné ovoce jen v minulosti? Věříme, že jsou svatí přítomní? Že nebe působí nyní a dnes? Svatí žijí!
Nejsou v muzeu a jsou stále činní i dnes. Proč bychom se jinak s důvěrou modlili: Svatá Ludmilo, oroduj za nás.“
František Koutný, farář

Omluva redakce:
Omlouváme se za chybně uvedené jméno dílny, kde byla vyrobena mříž do kaple v Troubsku.
Mříž byla vyrobena v dílně Marka Vrány.
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Spolky, kluby, akce
Z AH RÁDKÁŘ I
JARNÍ ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ DO STŘEDNÍCH ČECH
ČZS Troubsko uspořádal v sobotu 5. června 2021 zájezd do středního Posázaví.
Po D1 jsme se dostali bez problémů a uzavírek až k cíli naší cesty, k řece Sázavě. Naši první zastávkou byla obec Hulice poblíž Sečské
přehrady, kde jsme navštívili zajímavou stavbu z kamene tzv. Vodní dům. Je to dílo věnované vodě, jsou zde ukázky vody v krajině, rybníčky, mokřady, vřesoviště zasazené účelově do krajiny. Uvnitř stavby je atrium, kde jsou různé vodní prvky, vodopády, vodotrysky a vodní
atrakce pro děti i dospělé. Uvnitř kamenné stavby je promítací sál a mnoho panelů o významu této stavby a vody pro život v přírodě.
Druhou zastávkou bylo malebné městečko Zruč nad Sázavou s překrásným zámkem. Obědvali jsme restauraci U Kuklů, všichni byli
spokojeni, a tak jsem se odebrali na zámek, kde nás čekaly dvě zajímavé prohlídkové trasy. Tou první trasou byly reprezentační prostory
zámku, kde žily mnohé rody, naposledy Kolowratové. Zámek je postavený v bývalém hradu a váže se k němu mnoho pověstí a také strašidel. Jedna pověst je o zámecké paní, která měla ráda šperky. Jednoho dne zjistila, že se jí ztratil briliantový náramek. Podezírala svou
věrnou služku, a jelikož se náramek nenašel, nechala jí za trest popravit. Za nějakou dobu byl náramek na světě, sebral ho její papoušek.
Od té doby služka neboli její přízrak o úplňku straší a obchází zámek. Zámecká paní také záhadně brzo zemřela, a tak je tam figurína
s jejími šaty sedící na pohovce, aby jí mohla služka odpustit.
Druhou trasou je v celém horním patře pozoruhodná expozice 4 500 různých panenek a kočárků. Panenky z celého světa od malých až
po velikosti dospělých. V druhé části patra je malá ukázka modelů stavebnic SEVA, která byla dříve velmi populární.
Tím náš program skončil a po návštěvě cukrárny jsme spokojeně odjeli domů.
Celých 13 roků nás vozil na zájezdy pan Tibor Podhorský, řidič malého autobusu pro 30 osob, který nám oznámil, že ruší živnost z rodinných důvodů a vzhledem k nejisté době se již bude věnovat jen své firmě. Tímto všichni děkujeme za šťastné kilometry.
Pavel Doležal, jednatel ČZS Troubsko

foto Petr Váňa
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VČ E L AŘ SKÝ SPOLEK
PROČ JSOU VČELY TAK DŮLEŽITÉ A CO JE OHROŽUJE
Jsou malé a nenápadné, takže nám často ani nedochází, co všechno díky
nim máme. Nedávají nám totiž jenom med, díky nim máme na stole třeba
i ovoce, zeleninu nebo kávu. A díky včelám také celá příroda vlastně
vypadá tak, jak ji známe. Nebo aspoň dosud vypadala… Jsou pravděpodobně tím nejdůležitějším pomocníkem na našich zahradách, přesto
je vídáme stále méně. Řeč je o včelách. Zhruba jedna třetina produkce
našich potravin je závislá na jejich opylování. Přesto jsou včely v ohrožení. Jen v Evropě vymřelo za poslední roky 53 % včelstev.
Čtyři pětiny kvetoucích rostlin jsou opylovány hmyzem. Bez včel bychom přišli téměř o třetinu úrody — některé plodiny bychom přitom
nesklidili vůbec, protože jsou na opylení hmyzem závislé téměř výhradně, například rybíz a jiné drobné ovoce. Z krajiny by se zcela ztratily některé kvetoucí rostliny a postupně by nejspíš zanikly celé vzácné ekosystémy, třeba vřesoviště. Bez včel bychom nejspíš čelili ekonomické
krizi, proti které se ta současná zdá být pouhou předehrou.
Na venkově jsou včely paradoxně ve větším ohrožení než ve městech.
Z krajiny postupně mizí důležité druhy rostlin, ze kterých včely získávají
živiny, jako je třeba mák. Včely likvidují různí parazité, ale také nedostatek potravy. Ztráta biodiverzity v krajině způsobuje, že včely hladoví
a nemají dostatek vhodné potravy. Stejně jako lidé, i včely potřebují různorodou stravu. Čím pestřejší je jejich strava, tím odolnější jsou vůči
nemocem. Změnily se osevní plochy a zúžil se výběr plodin, co zemědělci pěstují. Na polích se většinou objevuje řepka, kukuřice, obilí,
pokud vysejí pícniny, jako třeba vojtěšku, posečou ji dříve, než vykvete a než by z ní měly včely užitek. Samozřejmě pěstují to, z čeho mají
peníze. Konvenční způsob zemědělství včelám nesvědčí, včely tráví chemické postřiky rostlin a hojně používané pesticidy. V dnešní době,
kdy postřiky jdou jeden za druhým, aby měli zemědělci co největší výnos, tak včely trpí. V tu chvilku, kdy jsou napadeny třeba varoázou,
stávají se terčem různých infekcí a viróz a zemřou.
Albert Einstein jednou řekl, že až vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky. Bez opylení nebude úroda, zvířata pojdou hlady a lidé s nimi.
JAK DOMA POMOCI VČELÁM?
• Na vaší zahradě by mělo od časného jara až do podzimu stále něco kvést, aby měli opylovači co jíst. Ponechte část trávníku kvetoucím
lučním rostlinám a koste ho postupně, aby hmyz neztratil naráz všechny zdroje potravy. Létající hmyz nepotěšíte nakrátko zastřiženým
a dokonalým trávníkem. Naopak raději si pěstujte květinovou louku, na které kvete velký počet rostlinných druhů. A samozřejmostí je
také omezení chemických přípravků a postřiků na plevel, ty včelám rozhodně dobře nedělají.
• Pěstujte květiny, obrubte jimi i na hmyzí potravu chudé zeleninové záhony.
Květiny vhodné pro včely: krokusy, plicníky, pampelišky, hluchavky, kopretiny,
slunečnice, hvozdíky, náprstníky. Z bylinek meduňka, rozmarýn, šalvěj, levandule, dobromysl. Z popínavých rostlin na pergoly pak zimolez, z okrasných keřů
vrba jíva nebo dřín (svída).
• Hmyz potřebuje na zahradě také zdroj vody, například ptačí pítko.
• K hnízdění potřebují divocí opylovači různé dutiny a otvory ve dřevě, hlíně, mezi,
cihlách a podobně. Můžete jim připravit nejrůznější domečky.
Pavel Kapoun, jednatel Včelařského spolku ve Střelicích u Brna
foto zdroj internet
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PODSK A L ÁK
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
Spolu s tanečníky ze souboru Okolo Brna jsme velmi rádi přijali pozvání na festival Setkání na Podhorácku, který každoročně probíhá
v rámci hodů ve Velké Bíteši. Díky praktickému přímému autobusovému spojení jsme se pohodlně dopravili na místo a při cestě zavzpomínali, jak někteří z nás vystupovali na tomto festivalu před pěti lety. Před polednem jsme absolvovali pódiovou zkoušku a dostali od

foto Martin Křivánek
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organizátorů něco na zub. Jelikož k vystoupení bylo ještě daleko a stánky s občerstvením zase blízko, proběhlo ještě, jak se říká mezi
Podskaláky, takové malé „soustředění“. Během něho jsme potkali kamaráda, který s sebou měl kroj, slovo dalo slovo, píseň dala píseň
a rozhodli jsme, že ho zapojíme do vystoupení jako komparz, což někteří tanečníci vůbec netušili a o to veselejší byl zážitek na pódiu.
Před vystoupením nás vyzpovídal výřečný a vtipný moderátor celého odpoledne Karel Hegner a poté jsme se mohli pustit do našeho
představení, jehož obsahem byly hody v Troubsku dle zápisů z konce 19. století, ovšem kvůli časovému omezení bez stínání berana.
Jako ne moc známou zajímavost z obsahu vystoupení lze krom zavedení hodnostářů k tanci vypíchnout placení na buben, kdy byly
dívky předváděny před první dva stárky stojící u bubnu mezi dvěma svícemi. Musely nemálo zaplatit, dostaly za to vína a přispěly tak
na zaplacení kapely a celých hodů.
Doprovodila nás cimbálová muzika Omičan a potěšila účast fanoušků z Troubska. Lehce nám zkazilo zážitek nekvalitní ozvučení prostoru pódia, ale jinak vše proběhlo na výbornou. K večeru jsme si poslechli ještě vystoupení dechové hudby a večerním spojem vyrazili
zpět do Troubska.
BRNĚNSKO TANČÍ A ZPÍVÁ
Brněnsko tančí a zpívá je tradiční festival představující soubory z celé oblasti Brněnska, kterého se i troubští pravidelně zúčastňují.
Jelikož jsme minulý ročník vynechali z důvodu odpočinku po velké oslavě 40. výročí Podskaláku, letošní účast jsme si nenechali ujít.
Malou nevýhodou této akce je její konání v průběhu týdne, kdy všichni musí spěchat od svých jiných povinností, aby stihli průvod
vycházející v pět hodin, ale odměnou je příjemný festival konaný v centru Brna, kdy se v krojích projdeme průvodem s dechovkou po
Masarykově ulici a vystavíme se na odiv místním i turistům.
Kroje nám ke Staré radnici přivezl sám pan místostarosta a po převlečení jsme se vydali do průvodu, kde nás překvapila a potěšila
opět účast našich věrných fanoušků. Jakmile jsme dorazili k radnici, museli jsme si ještě v rychlosti přezkoušet nějaké pasáže, jelikož nám onemocněl jeden tanečník a bohužel tedy odpadl jeden celý pár. Další problém nastal, když jednomu tanečníkovi nesedly
půjčené holínky a od tančení naboso ho zachránila až zápůjčka bot od jednoho kamaráda z dechové hudby Střeličáci, která hrála
v průvodu a doprovázela soubor z Tuřan. Před vystoupením jsme mohli pohovořit s kamarády z okolních souborů a zhlédnou jejich
krásná představení. Když přišla řada na nás, vypadalo to na rutinní reprízu bítešské akce. Ovšem při přivítání přespolních se mezi nás
na pódium vklínila žena s jakýmsi kobercem, prý darem pro nás. Píseň jsme bez přerušení dozpívali a ženu s úsměvem vyprovodili.
Exploze smíchu mohla nastat až po vystoupení. Vskutku obě příhody hodné zapsání do třeba budoucího pokračování knihy „To za
nás“, která by stále měla být pro zájemce k dispozici na obecním úřadě.
Za Podskalák Martin Křivánek

foto Martin Křivánek
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Stalo se
DĚTSKÝ DEN
V neděli 12. 9. proběhl dětský den. Od rána jsme s obavami sledovali předpověď počasí. Před druhou hodinou se začali scházet první
návštěvníci. Jako první si prohlíželi vystavené policejní vozy a motorku, mohli do nich nahlédnout i sednout. Poté proběhly tři ukázky
zásahů městské policie se psy proti neukázněnému demonstrantovi, další proti opilému fanouškovi sportovního zápasu a poslední
proti agresivnímu jedinci. Byla to akce dokonalé spolupráce příslušníků a perfektně vycvičených psů. Následovala precizní akce policie
ČR proti agresivnímu řidiči vozidla.

foto Veronika Gregerová
Pak přišlo hudební překvapení – koncert Petra Bendeho s kapelou. Fanoušci se pohupovali v rytmu písní a děti už pomalu prozkoumávaly jednotlivá stanoviště rozestavěná na hřišti. Po patnácti minutách se naplnily neblahé obavy a začalo pršet. Někteří posluchači
neopustili svá místa před podiem, protože měli deštníky, jiní se schovali pod stanem pana zvukaře a pod střechou u šaten. Druhou půlku
koncertu se počasí naštěstí umoudřilo a obecenstvo se mohlo opět vlnit v rytmu příjemné hudby.

Petr Bende, foto Milan Švejda

foto Veronika Gregerová

Další část odpoledne se návštěvníci pohybovali na stanovištích u lukostřelby, horolezecké stěny, zorbingových koulí, skákacího hradu,
u malování na obličej i skládání dřevěných kostek a dalšího. Změřili si své dovednosti v obratnosti, rychlosti i kreativitě. Pochutnávali si
na vlastnoručně opečených špekáčcích na ohništi nebo vyuzených klobáskách. K pití byla tradiční kofola a žlutá limonáda.
Během celého odpoledne se lidé zastavovali u oblíbených hasičských aut dobrovolných hasičů ze Střelic. Prozkoumávali vybavení vozidel a zkoušeli stříkání na terč. Zhlédli jsme i další adrenalinové překvapení, a to seskok padákem. V pět hodin byla tradiční pohádka pro
nejmenší. Ti seděli v hojném počtu před podiem a celou si ji aktivně užili.
V šest hodin jsme se sešli na vyhlášení výsledků fotosoutěže. Fotografie byly vystaveny v tělocvičně a všichni návštěvníci dětského
dne mohli hlasovat pro tři obrázky. Nyní jsme se dozvěděli výsledky odborné poroty i hlasování veřejnosti. Vítězové dostali poukázky
a ostatní účastníci pozornost od obecního úřadu.
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Dětský den se velice vydařil i přes
částečnou nepřízeň počasí. Děti si
odnášely nejen zážitky, ale i drobné dárky
z každého stanoviště.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se
věnovali přípravě akce dlouhé měsíce,
a také všem partnerům akce, zejména
zúčastněným členům policejního sboru
a střelickým hasičům
TAK ZASE ZA ROK!
Veronika Gregerová

foto Veronika Gregerová

O POHÁR STAROSTKY
Turnaj starších přípravek
Dne 5. 6. se konal fotbalový turnaj starších přípravek O pohár starostky. Turnaj pořádal Sokol Troubsko za přispění obce. Turnaje
se zúčastnily kluby Sokol Popůvky, Tatran Bohunice, F. C. Svratka
a Sokol Troubsko, zvítězil poslední jmenovaný. Je potěšením, že
naši mladí fotbalisté vyhráli všechna utkání a stali se tak celkovými
vítězi. Je to jistě příslib do budoucna a náš fotbal se může těšit na
další generaci šikovných hráčů. Pohár vítězům předala sama starostka p. Bobčíková. Velký dík za pořadatelství patří panu Stanislavu
Hlouškovi, který nejen jako správce hřiště, ale také jako trenér dokáže
přesvědčit děti k odložení mobilních telefonů a učit tak dorůstající
generaci radosti z pohybu a z vítězství.
Přemysl Blažík
foto Tomáš Dvořák

OHLÉDNUTÍ ZA KNIŽNÍ ŠIFROVACÍ HROU
Přestože se nám příroda začíná barvit už do podzimních barev, vraťte se se mnou v myšlenkách do srpna. Po cestě na poštu, do obchodu, na
hřiště či na hřbitov jste si mohli všimnout barevných cedulek s obrázky, písmenky či jinými klikyháky. Nebyly to kódy pro tajné agenty, nýbrž zašifrované zprávy pro malé i velké luštitele. A co vlastně luštili? Ty nejjednodušší šifry skrývaly jména známých knižních či večerníčkovských hrdinů. Byly tam ale i šifry, u kterých se mnozí z vás zapotili. Největším oříškem byl zřejmě náhradní domov u svobodné ženy pro zvláštní mládež
neboli Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Šifra v šifře. Celkem se naší srpnové knižní šifrovací hry zúčastnilo přes třicet dětí a jejich
rodičů. V září na ně čekala zasloužená odměna, kterou jsem jim v knihovně předala spolu s paní starostkou. Pozitivní reakce, které se nám od
vás sešly, nás motivují k dalším nápadům. Rozhodně se do budoucna můžete těšit na nějaké další zpestření procházek po Troubsku a Veselce.
S podzimem také přichází čas dlouhých večerů, které vybízí k tomu uvařit si čaj, sednout si do oblíbeného křesla, zachumlat se do deky a nechat
se pozvat do světa fantazie. Jednou z možností je kniha, ať už klasická nebo v audio podobě. S výběrem té papírové vám ráda pomohu.
Milovníkům napětí mohu nabídnou novinku od současné královny české detektivky, Michaely Klevisové. V Prokletém kraji nás zavede do zapadlé
šumavské vesničky a skrze dvě mladé ženy vypráví příběh, ve kterém minulost těchto míst ovlivňuje jejich současné životy. Ten, kdo si oblíbil
agentku Sayer Altairovou, se může těšit na vyšetřování dalších případů v dílech Pohřbení a Až na kost z pera americké spisovatelky Ellison Cooper.
V posledních letech se na českém literárním žebříčku drží vysoko Jana Poncarová. Určitě si od ní nenechte ujít román Podbrdské ženy odehrávající se na pozadí válečných událostí a komunistického převratu v minulém století.
V době klimatické změny se často mluví i o vymírání určitých živočišných druhů. Začtěte se do příběhu o koni Převalského ve stejnojmenné
knize od Maji Lunde.
Jistě není třeba představovat profesora Pavla Koláře, celosvětově známého fyzioterapeuta. Zkuste si v jeho knize přečíst, jak využít každodenní
stres ke svému prospěchu. I samotný název vás upoutá – Posilování stresem: Cesta k odolnosti.
Těším se na vás v knihovně. Přijďte si nejen vypůjčit knihy, ale také zahrát nějakou deskovku. Postupně rozšiřujeme náš výběr.
Lenka Krásná
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STARÉ HODY
Díval jsem se do slovníku, zdali jsem správně pochopil, co je „hod“, a vida, nemýlil jsem se příliš. Slovo pochází z všeslovanského „god“,
tedy rok, dále je tento termín rozveden do významu „výroční slavnost“, ale může to znamenat také hostinu a hodokvas. Letos se po
folklorní stránce naplnily všechny významy tohoto slova. Ale vraťme se na počátek.
Staré hody, jak je přezdíván svátek patrona kostela a celé vsi, tedy svátek Nanebevzetí Panny Marie, se slaví dne 15. 8. Ale protože se
u nás stalo tradicí folklorní slavnost pořádat o nejbližší sobotě k tomuto termínu, proběhla slavnost již 14. Můžeme říci, že na rozdíl od
tzv. mladých hodů, tedy slavnosti sv. Ducha, které proběhly ve stínu až téměř ve tmě koronavirového neštěstí, a ještě do nich zapršelo, staré hody jak loni, tak letos proběhly
zcela normálním způsobem. V pátek se
vyjelo do Popůvek pro máju, na sokolovně se vztyčila, a v sobotu odpoledne
prošel průvod stárek a stárků obcí se zastaveními u jednotlivých párů. Tam také
probíhal onen hodokvas, kdy se tradičně
selky předhánějí, kdo lépe a více pohostí,
a to nejen ostatní páry, ale také ty, kteří
je doprovázejí, i ty, kteří se přišli třeba jen
ze zvědavosti podívat. Průvod se cestou
zastavil v kapličce, aby nám, věřícím i pohanům, celé naší slavnosti, pan farář požehnal. Na sokolovně pak proběhlo představení stárek a stárků, folklorní program,
slavnost pak pokračovala taneční zábavou. Už tradičně hráli v průvodu i k tanci
Střeličáci. Vzhledem k letnímu počasí,
foto Ladislav Tkáč
kdy teploměr odpoledne ukazoval přes
třicítku, nebylo možné neobdivovat stárky, které se čtyřmi naškrobenými sukněmi a pátou plyšovou elegantně kroužily kolem svých
partnerů, a také hudebníky, kterým se potily i jejich nástroje. Večer se však přece jen ochladilo, prostor sokolovny se zaplnil návštěvníky
a slavnost skončila hluboko po půlnoci 15. 8., vlastně v den, kdy ji naši předkové slavili.
Ale nemyslete si, že hody znamenaly pro letos zúčastněných dvanáct párů jen onen hodokvas. Pěkných pár týdnů chodili každou středu
a neděli nacvičovat program. Týden před hody obcházeli vesnici, aby bylo na muziku. Než se začnou otáčet v kole, je nutné zajistit
spoustu technických věcí. Ale nám to za to stojí. Společná věc lidi stmeluje, byť to neznamená, že nedochází ke konfliktům. Ale jaký by
byl svět, kdyby v něm nebyly překážky a neměli bychom radost z jejich překonávání?
Přemysl Blažík

foto Ladislav Tkáč
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Informace z obecního úřadu
OBE C A FIN ANCE
Od počátku vás na stránkách Hlasatele informujeme o realizovaných a připravovaných investičních akcích v naší obci, jakými byly či jsou nákup
pozemků pro vybudování rekreační zóny pod kostelem a nákup budovy obecní knihovny, rekonstrukce školy, přístavba a nástavba mateřské
školy, rekonstrukce mostu u základní školy, výstavby chodníků a dešťové kanalizace na ulici U Dráhy, revitalizace veřejných prostranství v obci,
rekonstrukce povrchu na části ulice Za Farou, výměna stávajících svítidel na Veselce a v lokalitě za kostelem, rozšíření dětského hřiště na ulici
Lišky, vybudování sběrného dvora a mnohé další.
Je nasnadě, že rozhýbat všechny tyto investiční akce není možné pouze z vlastních zdrojů. Požádali jsme tedy Ing. Luďka Tesaře, ekonoma
a specialistu pro obecní financování ze společnosti cityfinance.cz, aby nám připravil střednědobý výhled rozpočtu Troubska s analýzou financí
a ratingem. Jinými slovy napsáno, chtěli jsme mít po odborné stránce pevnou půdu pod nohama v tom, jaká je naše reálná situace a jaké jsou
naše reálné možnosti. Střednědobý výhled rozpočtu Troubska s analýzou financí a ratingem zahrnoval zejména analýzu financí obce, výhled
změny daní a finančních možností samosprávy na pět let od roku 2022 do roku 2026, doporučený strop bezpečné zadluženosti, pravidla rozpočtů pro stabilitu financí, uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí (SWOT analýza) a rating obce. Troubsko v předchozích
letech realizovalo dle závěrů analýzy zdravou rozvojovou finanční politiku, přičemž velkou příležitostí, jak zdárně pokračovat, je urychleně realizovat investice a opravy do rozvoje obce. Rychlejší realizací investic lze výrazně šetřit z rozdílu úroků a dramatického růstu cen ve stavebnictví, jak
jej vnímáme laicky v současné době všichni. Z každých 10 mil. Kč lze čekat úsporu z růstu cen cca 0,8 až 1,2 mil. Kč ročně. Pro následujících pět
let, počínaje rokem 2022, doporučuje analýza připravit a realizovat užitečné investice a opravy a šetřit tak rychlejšími investicemi. Samozřejmě je
při tom třeba držet vysokou finanční bezpečnost, přičemž je třeba, mimo jiné, respektovat strop bezpečné zadluženosti 110 mil. Kč.
Na základě takto zpracovaného materiálu Ing. Tesaře jsme rozeslali výzvu k podání nabídky na investiční úvěrový rámec obce ve výši 75 mil. Kč.
Hodnotící komise, Rada obce Troubsko, vyhodnotila následně jako výhodnou a akceptovatelnou nabídku naší domovské Komerční banky, a. s.
Ing. Tesař zhodnotil nabídku Komerční banky tak, že nabídka KB, a. s., má skvělý úrok, což 0,75 % ročně nepochybně je. Obec ve střednědobém
výhledu počítala s limitem bezpečného dluhu s 3% úrokem. Úvěr s úrokem pod 1 %, v době, kdy ceny stavebnictví rostou o 10–15 % a dále se
zvyšují, znamená, že z každých 10 mil. Kč investovaných na základě úvěru může obec očekávat s jistotou ročně úsporu cca 1 až 2 mil. Kč.
Rada obce tak doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o úvěru s Komerční bankou ve výši 75 000 000 Kč, s dobou čerpání od 1. 10. 2021 do
30. 12. 2025, přičemž je důležité zmínit, že není povinností obce úvěr čerpat a jde tedy o úvěrový rámec, který můžeme využít. Zde je namístě
poděkovat zastupitelům obce, kteří po věcné debatě, vedené s upřímným zájmem o věc, jednomyslně úvěrovou smlouvu schválili. Věřím tedy, že
se nám podařilo zajistit klidné finanční zázemí pro další rozvoj naší obce.
Markéta Bobčíková, starostka

POK RAČ OVÁNÍ PŘ ÍPRAV Y N OV É HO ÚZE MN ÍHO P L ÁN U
Na tomto místě bych rád připomněl dění ve věci přípravy nového územního plánu obce Troubsko. Současně bych také krátce nastínil
další předpokládaný běh věcí. Jak již víte, v procesu územního plánování jsme to vzali, jak se říká, od podlahy a rozhodli jsme, že započneme celý proces znovu, od zadání územního plánu, a to tak, aby bylo možné efektivně upravit urbanistickou koncepci a celkovou filosofii
územního plánu Troubsko pro aktuální potřeby obce. Ve spolupráci s projekční kanceláří Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., pod vedením Ing. arch. Vandy Ciznerové a odbornou firmou DHW, s. r. o., která má na starost zpracování tzv. Vyhodnocení vlivů Územního plánu
Troubsko na udržitelný rozvoj území (zkráceně nazýváno též jako SEA), se nyní blížíme do závěrečné fáze schvalovacího procesu. To vše
samozřejmě za odborného dohledu Ing. arch. Radka Bočka, létajícího pořizovatele. Nedílnou součástí územního plánování je i klasické
veřejné projednání územního plánu s veřejností, se kterým počítáme ještě do konce tohoto roku. O termínu konání, věřme, že bez nutnosti
dodržování protiepidemiologických opatření, budete samozřejmě prostřednictvím obecních komunikačních kanálů předem informováni.
Milan Švejda, radní a zastupitel pro územní plán

CO N ÁM TO ROSTE Z A HUMNY ?
V prostoru bývalého JZD nám raketovým tempem vyrůstají průmyslové haly a někteří lidé se ptají, kdo toto povolil a komu ideálně urazit
ruce za takové rozhodnutí. Rád bych tímto článkem částečně vysvětlil historii místa, jednání obce k dané lokalitě v minulosti i v současné době.
V rámci politiky kolektivizace venkova dochází na polích nad farou koncem padesátých let k výstavbě jednotného zemědělského družstva, jehož pomalý zánik započal. v 90. letech. Od této doby dochází k postupné přirozené degradaci staveb v důsledku nulové údržby.
Majitel upouští z mnoha důvodů od zemědělské výroby v Troubsku. Jednak je to z nadbytečnosti, zastaralosti areálu a s tím spojenými
velkých investicemi, či nevhodnou polohou. U nevhodné polohy bych se rád zastavil. Ještě jako kluk pamatuji odér linoucí se po celé
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dědině z blízkého JZD a neustálé průjezdy traktorů s vlečkami. Dnes v centru naší obce naprosto nemyslitelná záležitost, dříve běžná věc, nad kterou se nikdo ani nepozastavil. Začátkem 90. let muselo být asi každému jasné, že osud družstva je zpečetěn. Nastala
otázka, jak vhodně využít stávající budovy. Ideální stav pohledem té doby bylo zařadit areál v územním plánu do průmyslové výroby.
(Platný územní plán obce je z roku 1996) Drobní živnostníci, manufaktury a firmy mohou fungovat a udržovat areál v chodu, stejně
tak, jak se to nějakým způsobem děje v areálu zámeckého statku. Za Farou to však nešlo, stav budov byl tristní a jejich ekologická
zátěž enormní. Náklady na opravy nebo úpravy obrovské. Původní majitel Zevo Střelice či GenAgro Říčany po pár letech areál prodává
novým majitelům. Roky pak dochází pouze ke střídání majitelů a živelnému rozkladu objektů v nezabezpečeném areálu. Zároveň se
však postupně navyšuje cena pozemků pod areálem. Obrovský potenciál a rapidní nárust cen, který se odehrával v posledních letech,
zachytil předposlední majitel. Nechal si zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu obrovské haly pro výrobu svítidel. Ze záměru
však naštěstí sešlo a dochází k prodeji dnešnímu majiteli, firmě PFM. Ta se specializuje na výstavbu a následný pronájem nemovitostí.
PFM tedy nakupovala stavební pozemky, které za posledních třicet let vzrostly na ceně z řádu statisíců na desítky miliónů. Firma přišla
s návrhem výstavby několika menších objektů, které jsou nalepené na sebe a tvoří jakési průmyslové náměstí. Z pohledu k obci pak
nepřevyšují příliš stávající zástavbu.

Vizualizace
Dostáváme se tedy do bodu, kde si dám několik jednoduchých otázek, na které zároveň i odpovím.
Jak mohla obec dovolit výstavbu těchto objektů? Jednoduše musela, protože kdyby to neudělala, nakázal by jí to nadřazený úřad. Proč?
Protože si tyto pozemky a jejich využití v minulosti takto nastavila a dala do územního plánu. Proč tedy obec nezměnila územní plán,
aby se stavět nedalo? Protože kdyby to obec natruc udělala, znehodnotí tyto pozemky a stávající majitel na ní vysoudí minimálně náklady za zmařenou investici v podobě ceny pozemků. Pro obec naší velikosti by toto znamenalo fatální finanční výdaj, ze kterého by se
jen těžko v dlouhodobém horizontu vzpamatovávala. Proč tedy obec netlačila investora k vybudování něčeho menšího? Investor buduje
to, co je pro něho ekonomicky schůdné a výhodné. Jinak pro něj investice ztrácí jakýkoliv význam. Toto platí obzvláště u společnosti,
která se zabývá pronájmem.
Z těchto důvodu obec nešla cestou házení klacků pod nohy, zdržování apod., ale snažila se z celé situace vytěžit. Získala do svého
majetku inženýrské sítě za miliony korun, získala do svého majetku polovinu samotné komunikace Za Farou. Získala pozemky pod
stávajícím seníkem, které budou vyžity pro tak nutný sběrný dvůr a zázemí obecní techniky. Komunikace s investorem bude nadále
pokračovat, bude nutné řešit vybudování chodníku v ulici a výsadbu zeleně pro odstínění průmyslového areálu.
Samotná výstavba objektů má být hotova do poloviny prosince a po tuto dobu bude zcela určitě výrazně omezovat a otravovat nejbližší
okolí. Navážení stavebních materiálů, parkování kamionů s materiálem a automobilů dělníků je jen část z rušivých vlivů. Po dokončení
díla započne výrazné navýšení pobízejících aktivit. Toto se týká budoucích nájemníků, kterých je momentálně minimum. Příliš se nedivím, jelikož dopravní napojení místa není opravdu ideální. Samotný investor si toto uvědomuje a zaměřuje se spíše na menší firmy.
Postupné zaplňování nájemci bude mít zcela jistě vliv v podobě zvýšené dopravy, a to minimálně po dobu pracovní. Nastanou starosti,
jak místu ulehčit a dopravu rozmělnit.
Celková situace s novým areálem přináší tedy nesporné plusy, ale i jedno mínus. Dojde k revitalizaci největšího brownfieldu v obci
a k celkovému rozvoji zanedbané oblasti, nové firmy nabídnou pracovní místa a v případě sídla v místě i finance do obecní kasy. Obec
získala a získá zdarma velké množství majetku, ale hlavní a nesporné mínus bude v navýšení dopravy. Jak moc to bude náročné, nám
ukáží budoucí dva roky.
Vítězslav Volánek
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Aktuální stavební a projekční práce
S BĚRNÝ DV Ů R V U LICI Z A FAROU
Obec Troubsko nechala zpracovat územní studii na
sběrný dvůr v lokalitě Za Farou. V rámci studie si
obec vyladila možné využití prostoru a v současnosti byla zahájena projekční činnost na realizační
projektové dokumentaci. Ta by měla být zpracována do jara roku 2022. Celý prostor bude koncipován
nejen jako sběrný dvůr, ale i jako zázemí pro obecní
techniku a potřeby. Důvod je především v nedostatečných kapacitách v budově bývalé hasičské
zbrojnice. Předpokládaná realizace výstavby by
byla v roce 2023.

VÝSTAV BA HRO BOVÝCH MÍS T N A HŘ BITOVĚ
Z důvodu akutního nedostatku volných hrobových míst musela
obec Troubsko přistoupit k výstavbě nových. Možnost výstavby
připadala v úvahu pouze v prostoru za kolumbáriem. Svahovitý
a nerovný terén bylo potřeba technicky vyřešit, vybudovat opěrné zídky
a samotné hrobové základy. Dále bylo nutné provést terénní úpravy
a zajistit možné otáčení vozů v nejnižší části hřbitova. Vznikla necelá
třicítka nových hrobů, které ještě v letošním roce čeká obložení
pohledovým betonem. V rámci výstavby jsem se často setkával
s otázkou, proč se budují nová místa. Na hřbitově se přece nachází spousty pustých a neudržovaných hrobů, které se dají využít. Bohužel i na tyto hroby se vztahují platné nájemní smlouvy,
které jsou řádně zaplaceny. Údržba samotných hrobů je však pro
spoustu občanů problém. Především se jedná o lidi, kteří zde sice
mají pohřbeny předky, ale oni samotní žijí na druhé straně republiky.

foto Vítězslav Volánek

| 15

DROB N ĚJ ŠÍ STAVEBNÍ PRÁC E / P ROJE KČ N Í D OKUME NTACE
• Obec provedla opravu prvního úseku cesty pro pěší do chatové oblasti na
Veselce.
• Byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků v lokalitě za kostelem.
• Obec zahájila projekční práce na rekonstrukci povrchů ulic Družstevní, Hraničky, část ul. Polní. Dále pak projekční práce na oddělení jednotné kanalizace
na ulici Zahradní a na části ulice Zámecká. S tím budou spojené práce i na
odvodnění komunikace a opravě všech povrchů.
• Pokračuje se s projektováním chodníku a dešťové kanalizace na ulici U Dráhy. V rámci rekonstrukce povrchu u přejezdu byla zjištěna výšková kolize budoucí dešťové kanalizace a vedení plynu. S největší pravděpodobností bude
muset obec řešit přeložku plynu. Na tuto akci bude nutná další projektová
dokumentace a potřebné souhlasy. Tím se pozdrží vydání celkového stavebního povolení.
Vítězslav Volánek

Oprava polního kříže ul. Zámecká

Oprava památníku padlých

Oprava povrchu ulice U Rybníka

Rekonstrukce mostu X5 u ZŠ

Rozšíření dětského hřiště na ulici Lišky
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foto Vítězslav Volánek

VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉ DERATIZACE OBCE TROUBSKO – JARO 2021
Opakovaná celoplošná deratizace obce Troubsko byla provedena 31. 5. 2021 firmou Deratizace4D. Byly použity nástrahy metodou
zavěšením s 40 g nástrahy Hubex. Celkem bylo deratizováno 228 vpustí a šachet. Při pokládce bylo likvidováno jedno ohnisko výskytu,
které muselo být při kontrole ještě doplněno. Kontrola byla provedena 30. 6. 2021.
Porovnání výsledků kontrol uskutečněných deratizací
• Jaro 2020 – 55 % + 2 ohniska výskytu
• Podzim 2020 – 32 % + 2 ohniska výskytu
• Jaro 2021 – 30 % + 1 ohnisko výskytu
Výsledky jarní deratizace potvrdily znatelně zlepšený stav z podzimu 2020. Negativem je pouze přetrvávající výskyt potkaních děr
v blízkosti OÚ. Takový výskyt většinou souvisí s blízkostí zdroje výskytu – pachů a potravy z hospodářské činnosti. Celkově procentuálně dosáhl výskyt „ideálního“ stavu. Nicméně jeho rozložení neumožňuje, krom snad ulice Hodakova, nalézt prostor, kde lze bez rizika
doporučit omezení deratizace.
Výrazně se zlepšil prostor Veselky, kde při dalším takovémto vývoji lze doporučit omezení deratizace. Dále pak výrazného zlepšení
dosáhla oblast „staré“ zástavby – ulice Zámecká–Vyšehrad, byť se zde stále ještě potkaní díry nalézají.
V nové zástavbě byl požer nástrah spíše rovnoměrný s postupnou koncentrací k hlavní silnici. Zde lze již částečně přistoupit k postupnému omezování například o 10 % nástrah a současně sledovat vývoj výskytu. Cílem je, aby nedošlo k opětovnému nárůstu do stavu
jara 2020. Jednoznačně lze zatím doporučit vyjmutí dvou nástrah v části za drahou a omezení na polovinu nástrah v ulici Hodakova.
Deratizace kanalizační sítě prokázala z celkového počtu 228 deratizovaných šachet 160 šachet s nulovým výskytem a 68 s výskytem vysokým.
Vzhledem k výše uvedeným výsledkům se bude v pravidelné deratizaci 2x ročně s postupným omezováním, dle výsledku kontroly, jak
je uvedeno výše, pokračovat.
Markéta Bobčíková

Kalendář připravovaných akcí v naší obci
28. 10. 2021

Lampionový průvod

20. 11. 2021

Předvánoční tvoření na faře

21. 11. 2021

Tradiční jarmark a rozsvícení vánočního stromu

4. 12. 2021

Mikulášská besídka

18. 12. 2021

Vánoční turnaj ve stolním tenise

14. 1. 2022

Sportovní ples SK Veselka

22. 1. 2022

Folklorní ples

12. 2. 2022

Dětský maškarní ples

19. 2. 2022

Obecní ples

26. 2. 2022

Masopustní průvod obcí

1. 3. 2022

Maškarní ostatková zábava
| 17

18 |

Z historie
110 LET TJ SOKOL ČOS V TROUBSKU
Letošního 8. září uběhlo 110 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol v Troubsku. Před 150 lety vznikla v Praze tělocvičná jednota
TJ Sokol pražský. V jejím čele stáli Jindřich Fugner a Dr. Miroslav Tyrš. V roce 1882 se v Praze konal I. sokolský slet. Sokol od počátku spojoval tělocvičnou aktivitu s vlastenectvím, cvičení těla s upevňováním harmonie a síly ducha. Sokolské hnutí se šířilo do měst
a vesnic.
V roce 1911 mladí vlastenci z Troubska, kteří chodili cvičit do sokola Bosonohy, se rozhodli založit vlastní sokolskou jednotu. Zásluhu
měli především studenti Antonín a Josef Kocmanovi, čerství učitelé Vilém a František Vašulínovi a selští chlapci Fr. Absolín a Josef
Kroupa. Ustavující jednání se konalo 8. září 1911 a prvním starostou byl zvolen Antonín Kroupa a prvním náčelníkem Josef Kroupa. Cvičívalo se na dvoře u Tomáše Kroupy a v zimě v hostinci u Šalplachtů. Průměrně cvičilo 25 cvičenců. Kromě cvičení se sokolové věnovali
i kulturní činnosti. Jejich zásluhou byly obnoveny staré zvyky a na svatodušní svátky v r. 1912 byla uspořádána velká slavnost s jízdou
králů a královničkami. Hrálo se i divadlo. Vzápětí nato začíná 1. světová válka, která ukončila krátké období Sokola.

V červnu 1918 na mimořádné valné hromadě se obnovuje činnost Sokola v Troubsku. Po návratu z legií v roce 1922 je zvolen starostou
br. František Vašulín, který vede Sokol až do r. 1952, kdy dochází ke zrušení Sokola. Hlavně jeho zásluhou byl 29. dubna 1923 položen
základní kámen ke stavbě sokolovny s tělocvičnou a jevištěm, která byla slavnostně otevřena 13. července 1924. Zvýšená aktivita
sokolů se projevovala hlavně v předsletových obdobích. Všesokolských sletů v Praze se troubští sokolové pravidelně účastnili. V roce
1939 po okupaci Československa Němci je činnost jednoty postupně omezena na vnitřní činnost a v r. 1941 je činnost Sokola zastavena
rozpuštěním ČOS.
Činnost Sokola přerušená 2. světovou válkou a nacistickou okupací se již podruhé v tomto století obnovuje. Období 1945 až 1952 se
vyznačovalo bohatou činností a vrcholilo XI. všesokolským sletem v roce 1948. v těchto letech se stav členů zvýšil ze 103 v r. 1945 na
236 dospělých členů v r. 1948. Počet cvičících se pohyboval kolem 150. XI. sletu se zúčastnilo 97 cvičenců z Troubska. V březnu 1948
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dochází ke sloučení Sokola se sportovním klubem Orel. Za společné činnosti dochází k poklesu počtu členů až na 108. V roce 1949 je
založen oddíl ledního hokeje. Výbor se pokoušel získat povolení na přístavbu sokolovny, což se nepodařilo. V roce 1951 se koná sokolský den a tělocvičná besídka ke 40. výročí založení Sokola. V roce 1952 je Sokol zrušen a tělovýchova je zařazena pod ROH, název
TJ Sokol se mění na Sokol Janka.
Po celou dobu činnosti se Sokol věnoval kromě tělocvičné činnost rovněž výchovným a kulturním aktivitám.
Výchovu žactva, dorostu i dospělých
členů zajišťoval vzdělavatel.
Pro veřejnost byly pořádány různé
kulturní podniky, zejména k výročí narození prezidentů Masaryka a Beneše,
k výročí vzniku republiky a k výročí
upálení Jana Husa. Každý rok se pořádaly plesy, taneční zábavy, karnevaly, hody. Významnou činností byla
činnost divadelní.
Za dobu od založení do r. 1952, kdy
byl Sokol zrušen, bylo sehráno 130
činoher a operet, které byly většinou
vyprodány.

Další významnou činností sokolů bylo obnovení starých zvyků a pravidelné vystoupení v krojích v rámci svatodušního svátku. TJ Sokol
tak má velkou zásluhu na tom, že se tyto zvyky a obyčeje podařilo uchovat do dnešních dnů. Organizaci slavností převzala po Sokole
Osvětová beseda a po ní národopisný soubor Podskalák, který je pořadatelem doposud.
Po obnovení demokratických poměrů v zemi po listopadu 1989 byla snaha o převedení tělovýchovy v Troubsku pod znovuobnovenou
Českou obec sokolskou. Vedení tělovýchovné jednoty Sokol Troubsko se rozhodlo zůstat pod ČSTV. Byl proto ustaven přípravný výbor
na obnovení činnosti Sokola ČOS v Troubsku a poté na ustavující schůzi dne 20. 7. 1995 byla znovu založena Tělocvičná jednota Sokol
Troubsko ČOS. Starostou byl zvolen br. Jiří Vašulín. Registrace jednoty na vedení ČOS proběhlo 19. 1. 1996 a jednota byla zařazena
do Župy Jana Máchala v Brně.
Tělocvičná činnost začala 26.
února 1996 cvičením žen, do
kterého se přihlásilo 40 cvičenek. Později se přidalo cvičení
mládeže, seniorek, hraje se odbíjená, badminton a florbal. Velmi pozitivně bylo přijato i cvičení
rodičů s dětmi.
V současné době cvičí seniorky
a ženy, hraje se odbíjená. S obnovením činnosti České obce
sokolské je spjata také snaha
o vydání sokolského majetku.
Protože však naši předchůdci
po vybudování sokolovny opomněli zapsat tento objekt do
katastru nemovitostí, nemohla
být sokolovna vydána zpět obci
sokolské, vrácen byl pouze pozemek.
Za výbor jednoty Petr Molák,
starosta TJ Sokol ČOS Troubsko
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POZVÁNKA DO MUZEA OSTROV LIDOVÝCH KROJŮ
Přijměte srdečné pozvání na výstavu! Je sice vzdálená, ale o to více zajímavá a obsáhlá. Nachází se v Ostrově u Zbraslavic v nově
zrekonstruovaném areálu bývalého šlechtického sídla a byla slavnostně otevřena 4. září. Unikátní expozice je úplně první veřejnou
prezentací všech krojových oblastí České republiky, tedy českých, moravských a slezských, a tím i oděvů krojových oblastí německy
mluvícího obyvatelstva, moravských Charvátů a slezských Poláků.
Lidové kroje jsou projevem lidové kultury
19. století, proto v muzeu Ostrov lidových krojů
najdete především exponáty z tohoto období. Obsahuje více jak 250 ženských, mužských
a dětských krojů (k vidění je mimo jiné i dívčí
kroj z Bosonoh). Ojedinělá trvalá výstava nabízí k vidění kromě plně oblečených figurín také
přes 6000 exponátů – vyšívaných čepců, šátků, stuh, krajek, knoflíků a předměty sloužící
ke zpracování textilií, předení a tkaní. Celá výstava vznikala díky zakoupení, trvalé zápůjčce
ale i novému vyhotovení některých krojových
součástí. Šikovné vyšívačky z Troubska vyšily
ve spolupráci s etnografem pro účely výstavy
modrou zástěru, vínek a trojcípý šátek k turnovskému kroji.
Tento zajímavý projekt se zrodil jako myšlenka pana Jana Mičánka, který pozval ke spolupráci etnografy a odborníky, aby společně
uskutečnili, o co se ještě nikdo nepokusil. Bližší informace a zajímavosti o projektu je možné zhlédnout v pořadu České televize Folklorika v díle Mecenáš a dále na webové adrese www.muzeumkroju.cz. Otevírací doba muzea je úterý až neděle od 9 do 17 hodin.
Muzeum Ostrov lidových krojů si přeje být místem uchování a ochrany historických artefaktů a jejich hodnot, zvýšení turistické atraktivity regionu a zlepšení povědomí veřejnosti o významu nedávné, rychle mizející historie našich venkovských předků.
K výstavě také vznikla publikace Atlas lidových krojů České republiky, ve které najdete na 230 stranách rukou paní Pavly Hampton
vymalované kroje všech regionů. O odborný popis se postaral Jan Kuča. Z etnografické oblasti Brněnska je v publikaci ke zhlédnutí
kroj z Troubska, Popůvek, kroj brněnských Němců, kroj ze Slavkova a Líšně. Publikace je k dostání v prodejně a e-shopu muzea a také
prostřednictvím manželů Křivánkových (Národního odboje 63, mob.: 605 509 235) za zvýhodněnou cenu 500 Kč přímo od autora.

foto Tereza Křivánková

| 21

FOTOSOUTĚŽ
Jistě jste všichni zaregistrovali, že v roce 2020 probíhala fotosoutěž TROUBSKO VAŠIMA OČIMA určená pro amatérské fotografy. Celkem devět měsíců měl kdokoliv, kdo vlastní alespoň mobil s foťákem, možnost fotit a posílat svá díla do soutěže. 31. 12. 2020 byl poslední den, kdy bylo možné fotografie do soutěže zaslat. Původně jsme plánovali vyhlásit vítěze a uspořádat výstavu hned po novém
roce. Do našich plánů ale zasáhlo covidové šílenství a vyhlášení vítězů se nám posouvalo a posouvalo... až do pozdního léta.
Výstava soutěžních prací spojená s hlasováním veřejnosti a také předáním cen výhercům soutěže tedy proběhla až v rámci dětského
dne v neděli 12. 9. 2021 v místní sokolovně. Na konci výstavy proběhlo předání cen autorům vítězných prací za osobní účasti starostky
obce paní Markéty Bobčíkové. Děkujeme všem z vás, kteří si přišli výstavu prohlédnout a dali svůj hlas soutěžním fotografiím, a především všem zúčastněným soutěžícím, bez kterých by výstava pochopitelně být nemohla. Vítězné fotografie budeme postupně uveřejňovat v Troubském hlasateli.
Soutěže se zúčastnilo celkem 17 soutěžících. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, podívejte se na výsledky:
Ocenění odborné poroty pod záštitou profesionálního fotografa Víta Mádra:
1. místo: Jan Kočíř – Kostel v mlze
2. místo: Petr Dujka – Podzim na Vyšehradě
3. místo: Marian Hromek – Kde jsem našel lásku

foto Jan Kočíř, Kostel v mlze
Komentář poroty: Propojení technických možností umožňujících fotografování z výšky se svěžím ranním světlem prodírajícím se mlžným oparem
dalo vzniknout vynikajícímu záběru. Autor krásně využil toho, že mlha schová mnohé nepodstatné a tím dal vyniknout této dominantě. Lehké posunutí hlavního motivu mimo střed a více volného místa ve směru přicházejícího světla dodalo fotografii dynamiku a kompoziční vyzrálost.
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Ocenění vzešlé z hlasování veřejnosti:
1. místo: Marie Procházková
Naše malá kaplička, 19 hlasů
2. místo: Jan Kočíř
Kostel v Mlze, 18 hlasů
3. místo: Petr Dujka
Podzim na Vyšehradě, 17 hlasů
V průběhu výstavy jsme zaslechli několik útržků hovorů:
„Já jsem na tu fotosoutěž zapomněla, a to mám v mobilu tolik
krásných fotek,“ nebo „Škoda, že jsem o to nevěděl, taky bych poslal
svoje fotky.“
Pro ty z vás, kteří rádi fotíte a zajímá vás, co se děje ve vašem okolí,
máme dobrou zprávu. Pro příští rok plánujeme další fotosoutěž.
Přejeme všem krásné dny a ať vám to fotí!

foto Marie Procházková, Naše malá kaplička

Za organizátora akce
Kulturní a sociální komisi při obci
Troubsko
Martina Volná
Přemysl Blažík
Vlaďka Litworová
Veronika Gregerová
foto Veronika Gregerová

TROCHU OSOBNÍ POHLED NA FOTOSOUTĚŽ
Po prohlídce soutěžních snímků jsem si soutěž přejmenoval na Troubský kostel stokrát jinak. Ono ale není divu, byl, je a bude dominantou Troubska. Sám jich mám v archivu asi čtyřicet: kostel v zimě, kostel v létě, za svítání, při západu slunce, pokaždé něčím jinak
ozvláštněný, včetně své symbolické hodnoty duchovní. Možná proto většinu napadlo: toto je obraz Troubska. Odkudkoliv se vracím, vítá
mne jeho věž, která vertikálou své barokní podoby ukazuje do nebe a připomíná nám, že jsou vyšší hodnoty než jen každodenní materiální uspokojení, že nám i ukazuje místo, kde, až umřeme, spočívat budou naše kosti či popel. Takže chápu a vnímám, proč byl tolikrát
v soutěži zastoupen, věřím také, že při té příští bude zas. Jenže to není celé Troubsko. Velmi jsem postrádal každodenní život, který toho
zahrnuje tolik, vlastně všechno. Při zahájení soutěže jsem si představoval, jak jednotliví účastníci prohrabávají svoje archivy a sami
překvapeni zasílají své fotky do soutěže. Že objevíme nějaká tajná místa Troubska nebo ta všední z nějakého nečekaného pohledu. Ne
že by se v soutěži neobjevovala, ale skromně. Málo bylo zachycených lidí, vzhledem k uzávěře i málo zachycených akcí. A pak jsem to
pochopil: vlastně to byla první soutěž, nikdo nevěděl, jak toto téma uchopit, téma našeho domova a jeho podoby, která se může projevit
v podstatě jakkoliv.
Fotografie je zachycení okamžiku, který se stává minulostí, bývají na ní lidé, kteří už nejsou, a nesmíme se mýlit, i kostelní loď nám pluje
v čase a nikdy se nedá zopakovat přesně stejná situace, v které se zmáčkne spoušť. Pro nás amatéry je to dvakrát tak těžké, profesionál
si vybere z tří set snímků třeba jen jeden, kdo z nás má tolik času? O to cennější je pak, když se usebere sedmnáct lidí a odvážně se pustí
do soutěže. Takže ať žije další ročník!
Přemysl Blažík
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VYVĚŠENÍ PTAČÍCH BUDEK PŘILÁKÁ PTÁKY DO VAŠÍ ZAHRADY
Vyvěšování ptačích budek je osvědčený recept, jak
ptáky přilákat a udržet je na zahradě a jak docílit
toho, aby zde trávili více času. Přikrmováním v zimě
si je navykneme, rozmazlíme, ale teprve budky je vyloženě připoutají. Má to však několik podmínek.
Důvodů pro vyvěšení budek je mnoho. Od pouhé
lásky k přírodě až po záměr přilákat ptáky tam, kde
nám poskytnou protihmyzí službu. Pomohou nám
v boji s hmyzími škůdci.
Některé druhy ptáků si dutiny svými silnými zobáky
vytesají samy, třeba datel, strakapoud a žluna. Jiné
druhy zase tyto staré dutiny využijí následně, jako
například sýkorky, brhlíci, lejsci, šoupálci či rehci
zahradní.
Budky jsou určeny pro ptáky „dutinové“, tedy ty, kteří hnízdí v dutinách stromů. Vzhledem k tomu, že
dutých stromů, takzvaných doupných stromů, je
v zahradách žalostně málo, poskytnou budky náhradní možnost k hnízdění.

V naší obci jsou nejčastějšími návštěvníky našich zahrad tito ptáčci: sýkora modřinka,
sýkora koňadra, lejsek šedý a špaček obecný. Budky, které jsou vhodné pro tyto druhy,
se liší víceméně pouze v rozměrech.
Budka pro sýkoru modřinku (tzv. malý sýkorník): Tato budka je určena pro malé druhy
sýkor (modřinku, uhelníčka a parukářku), které však klidně zahnízdí i v budce s větším vletovým otvorem, kde jsou však vystaveny soubojům s vítězící sýkorou koňadrou. Vletový otvor této budky má průměr 27 až 28 mm, dno má půdorys 12×12 cm
a hloubka (výška) hnízda by měla být alespoň 20 až 25 cm.
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Budka pro sýkoru koňadru (tzv. velký sýkorník): Sýkora koňadra je největší ze sýkor
spolu se sýkorou lužní a babkou. Vletový otvor má mít průměr 33 až 34 mm, půdorys budky má být 12×14 cm a výška alespoň 20 až 25 cm.

Budka pro lejska (tzv. lejskovník): Tato budka je vlastně upraveným velkým sýkorníkem, který je lépe přizpůsoben potřebám lejsků, brhlíků a rehků zahradních. Vletový
otvor má mít oválný tvar 30×45 až 50 mm a hnízdní dutina musí být o trochu větší
(půdorys 14×14 cm) a výška alespoň 18 až 20 cm.

Budka pro špačka (tzv. špačkovník): Kromě špačka obecného touto větší budkou neopovrhne ani větší sýkora koňadra, lejsek, brhlík, strakapoud, krutihlav,
rehek zahradní a další druhy. Vletový otvor má mít průměr 45 až 50 mm. Půdorys budky je alespoň 15×15 cm a výška minimálně 25 až 30 cm.

Jak budku zabezpečit: Budka má působit co nejméně nápadně, aby příliš nepřitahovala pozornost predátorů a konkurentů. Jinak se
stává rafinovanou pastí, nikoliv bezpečným přístavem. Všimněte si, že výšky budek jsou uváděny ve velikostech „alespoň“. Jde totiž
o to, že když je dno budky dostatečně daleko od spodní hrany vletového otvoru, nemají predátoři šanci se k ptákům uvnitř dostat ani
packou s drápky. Vyšší budky jsou proto pro ptáky výhodnější. Je také lepší, když budka nemá bidýlko u vletového otvoru. Otvor je
možné i oplechovat, aby predátor nebyl schopen jej zvětšit a dostat se dovnitř. Jako ochrana též funguje samotné umístění budek.
Prostě jde o to, aby v blízkosti vletového otvoru nebyly žádné větve. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že naši čtyřnozí mazlíčci
představují rovněž pro ptactvo potencionální nebezpečí. Kočky chytají vše, co lítá, tedy dospělé ptáky i mláďata vylétnuvší z budek.
Psi berou lov jako hru. Většinou nechytí dospělé ptáky, avšak mláďata, která se učí teprve létat, zaručeně zlikvidují.
Univerzální parametry a pravidla: Důležitá je výška umístění budek. V případě drobných pěvců to bývá 2 až 3 metry nad zemí. Pokud
je však v daném místě větší pohyb osob (anebo i zvířat), je třeba dát budky výš, aby ptáci nebyli rušeni. Důležitá je kompaktní konstrukce a utěsnění budky, aby ptáky chránila před nepřízní počasí. Budky přitom nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření.
Orientujeme je proto vstupním otvorem na sever. Důležitý je také dobrý technický stav budky a správné a bezpečné zavěšení, aby
ptáky neohrožovala. Stejně tak důležitá je i možnost otevření a vyčištění budky poté, co ji ptáci opustí (v době hnízdění se k budce
nesmíme ani přibližovat, i my jsme ptáky vnímáni jako predátoři). Nejvhodnější způsob je otevíratelná střecha nebo přední strana.
Musí však být zabezpečená proti otevření predátorem. Pokud bude pro konkrétní ptačí druh vše správně, vše klapne, dokonce upřednostní budku před přírodními dutinami, které přeci jen nebývají tolik bezpečné.
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Kdy budky vyvěsit: Nejvhodnějším obdobím k vyvěšování budek je podzim, neboť nové budky přes zimu „oprší“ a vyvětrají. Navíc
u nás přezimující druhy si právě svou budku vybírají již na podzim. Jarním vyvěšováním tedy cílíme na druhy stěhovavé.
Jak budku zavěsit: K zavěšení lze použít latě, dráty, háčky, hřebíky, vruty nebo šrouby. Ať to již uděláme jakkoli, mělo by být zavěšení
pevné, stabilní, ale i šetrné k dřevinám.
Kde má smysl budky vyvěšovat: Budky vyvěšujeme především tam, kde je nedostatek doupných stromů, tedy tam, kde převažují mladé
stromy. Budky lze vyvěšovat dokonce i v lesích, nejlépe podél průseků, světlin a méně frekventovaných cest. V hustém zapojeném
porostu se ptáci budkám spíše vyhýbají. Navíc na okrajích světlin mají ptáci pro hnízdění i lepší klima. Tedy menší vlhkost, lepší provětráváni a více tepla a světla. Kromě správné orientace (vletovým otvorem na sever), musíme vzít ohled i na převládající směr srážek,
aby do budky nezahánělo. Neméně důležitá je hustota vyvěšovaných budek. Je třeba zohlednit úživnost prostředí. V žádném případě
nevyvěšujeme na jeden strom více budek stejného typu. V zahradách, kde pěstujeme různé druhy ovoce, případně ořechů, je úživnost
vyšší. Může být tedy hustota vyšší. V lesích je pak mnohem přirozenější, a tedy i hustota vyvěšovaných budek by měla být menší. Budky
nevyvěšujeme v prostředí, kde jsou stříkány pesticidy a jiné jedy.
Přejeme vám hodně radosti při pozorování ptačích kamarádů.
Martin a Jana Urbánkovi, kresby BcA. Michaela Večerková

Fejeton o volbách
8. a 9. října jsme šli opět k volbám. Někteří ne, protože „to nemá smysl, všichni politici jsou přinejmenším hajzlíci“. Někteří voliči zas
byli dávno rozhodnutí, který lístek budou vhazovat do urny. Já jsem si uvědomil, že jsou to moje jubilejní desáté volby do parlamentu,
a tudíž bych je rád oslavil vítězstvím mého kandidáta. Jenže je tu potíž, koho si za kandidáta vybrat. Tak jsem si vyzkoušel volební kalkulačku a málem jsem omdlel, kdo mně vyšel jako můj favorit. Takže volební kalkulačka nefunguje, protože je příliš povrchní. Vnucuje
nám otázky, které jsou důležité pro toho, kdo tu kalkulačku vymýšlí. Zkusil jsem se probrat volebními programy. Něco se mně líbilo, něco
ne, ale žádná strana nekopírovala moje představy, vždy tu byly zřetelné rozdíly. Dobrá. Budu tedy volit kandidáta, který není lhář, podvodník a zloděj, což jsou podle určité skupiny lidí politici sakumprásk. Probíral jsem se sdělovacími prostředky a zjistil jsem, že upatlaní
blátem jsou všichni, podle toho, kterými zprávami jsem se probíral. Takže už zbývá jen cesta, koho volit nebudu, postupným škrtáním
kandidátů nakonec zbude ten, který dostane cenný hlas, cenný proto, protože je můj.
Takže jsem se rozhodl, že nebudu volit ty, kteří slibují modré z nebe a jednoduchá řešení. Modré z nebe je jen metafora a jednoduché
řešení je praštit někoho klackem po hlavě. Většina voličů takového slibu chce být na té straně klacku, kde je ruka, a ne hlava, a mlátit
ty, kteří mají jiný názor, hlava nehlava.
Nebudu volit ty, kteří nabídnou peníze. V čase vysokého zadlužení státu v době koronavirové je to jen lákadlo na voliče, a co nám přibude,
o to nás inflace připraví. Ekonomika se ukecat nedá.
Nebudu volit ty, kteří nás straší nebezpečím zvenčí a hledají řešení v kleci, do které nás zavřou. Ve vězení je totiž nejbezpečněji.
Nebudu volit ty, kteří nezmiňují morální pohled na svět a slibují zbavit nás zla, neboť zlo je nepřítomnost dobra.
Nebudu volit ty, kteří chtějí pro lepší fungování státu zasahovat do moci soudů a dostatečně neprosazují jejich nezávislost. Neboť alternativou k právnímu státu je samopal a následně sekeromlat a pazourek.
Po výčtu těch nejzákladnějších ukazatelů jsem se pustil do škrtání. Mohl bych pokračovat jako v pohádce: jestli ještě žije, škrtá tam
dodnes. Ale abych řekl pravdu, nakonec jsem se doškrtal. A byl jsem rád, že jsem tuto volbu musel učinit. Pro mne, který se kličkováním
vyhýbal jít k volbám v roce 1981 a 1986 a od domovního důvěrníka dostal černou tečku do notýsku, jsou svobodné volby ještě stále trochu neběžné. No a co, jsem zastupitelem, uvědomuji si, že politici nejsou všemocní, a při pohledu do „velké politiky“ dá se říci i naštěstí.
Nečekejme od nich, že nám vyřeší díru ve střeše nebo díru v rozpočtu domácnosti. To je naše každodenní volba, to je naše každodenní
práce rozhodovat se mezi dobrým a nedobrým, dělat chyby a z nich se poučovat. Dnes vás politik maximálně něčím vystraší a pak vám
nabídne svoje řešení.
Nebudu vám prozrazovat, koho jsem si vybral, to se neříká už proto, protože u některých by to vzbudilo nevoli, a jinému bych zas pochleboval. Přál bych si jen, aby všichni, kteří mají tu moc jednou za čas ovlivnit dění státu, učinili tak uvážlivě a hlavně zodpovědně. Protože
je to vlastně jedna ze dvou možností, jak dění v našem státě ovlivnit. Ta druhá je, stát se politikem.
V čase, kdy tento fejeton vyšel, už jsou výsledky voleb známy. A tak doufám, že jste volili podle sebe dobře a dobro, a přeji vám krásný
den a hlavně: Buďte zdrávi!
Přemysl Blažík
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Opravy a servis počítačů,
notebooků a tabletů
Chcete zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat,
nastavit tiskárnu, wi-fi, internet?
Se vším Vám ochotně poradím a přijedu.

Miroslav Novotný
tel.: 731 248 454
e-mail: novotnymir@volny.cz

www.ekolamp.cz
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Fotovoltaická elektrárna
pro váš rodinný dům
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Venhudova 6
614 00 Brno
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fotovoltaika@joyce.cz
+420 539 088 030

www.joyce-energie.cz

