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MILÍ SPOLUOBČANÉ,
bez nadsázky jsme společně prožili a přežili jedno z
nejnáročnějších období našich životů. Je možné, že se budou
děti našich dětí v učebnicích učit, že se tenkrát na jaře 2020
jednalo o dobu koronavirovou. Kromě vzpomínky na nevídané
zklidnění celé planety budu na tento čas osobně pamatovat
jako na vypjaté chvíle, kdy se ukázala síla, šikovnost a
statečnost našich spoluobčanů. Myslím tím nejen lékaře,
zdravotnický personál, hasiče, policisty a všechny ty, kteří
byli ve svých povoláních a posláních v první linii vystaveni
nebezpečí nákazy, ale i na všechny, kteří se nezištně zapojili
do pomoci ostatním, šití roušek a jiných bohulibých aktivit.
Moje velké poděkování patří všem a podrobněji se tomuto
tématu věnuji uvnitř hlasatele. Věřím, že v budoucím
hodnocení této doby dojde i na takové vzpomínky, jakou je
ta moje, a to, jak tuto nečekanou zkoušku statečně zvládli
obyčejní lidé na celém světě. Doufám, že i vedení naší
země bude možné v budoucnu plně ocenit. Po rázně a velmi
dobře zvládnutém začátku krizové situace totiž přicházejí
nepříliš šťastná a chaotická rozhodnutí o ekonomickém

restartu našeho státu, a to i na úkor rozpočtu malých obcí.
V dubnovém čísle hlasatele jsem vyjádřila přesvědčení, že
nejen stát, ale celý veřejný sektor, do kterého našeho obec
patří, má být startovacím motorem zastavené ekonomiky.
Tak tedy pokud nám stát „neodčerpá“ všechno palivo,
budeme dále pracovat na maximálním rozvoji naší obce.
Přehledy prací a investic opakovaně zveřejňujeme a v
tomto čísle hlasatele některé investiční akce, jak říká hezky
náš pan farář, zvláště připomínáme. Na závěr mi dovolte
opatrně vyslovit neskromné přání, že druhá vlna nepřijde a
to nejhorší je za námi.
Přeji všem klidné a krásné léto

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

Foto Průvod - Milan Švejda

Obec Troubsko
Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
tel.č.: 547 227 054 | e-mail: podatelna@troubsko.cz

USNESENÍ
zasedání č. 12 Zastupitelstva obce Troubsko
konané dne 8. 6. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu Troubsko od 17:00 hod.
1a/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje způsob hlasování zvednutím ruky.
1b/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy
i pro veřejnost.
1c/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu: Vítězslava Volánka, Vladimíra
Rybu
2a/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje doplnění programu o bod č. 4a Poskytnutí úvěru
panu T.T. ve výši 50.000,-Kč z Fondu rozvoje bydlení obce Troubsko.
2b/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje doplněný a upravený program jednání.
3/12Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí
Troubsko a členem zastupitelstva obce Troubsko panem Vl. R., který bude přijat
na dohodu o provedení práce.

4/12Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí úvěru panu T.T. ve výši 50.000,-Kč
z Fondu rozvoje bydlení obce Troubsko.

5/12Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje cenovou nabídku společnosti VL Atelier
Design s.r.o., IČO: 05760178, Brno, na vypracování "Ideového návrhu na využití
farské zahrady" v Troubsku v celkové výši 17.000,- Kč.

6/12Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Závěrečný účet obce Troubsko 2019 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

7/12Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Kupní smlouvu na pozemek par. č. 1506/69 v k.ú.
Troubsko o výměře 26m2 za celkovou částku 13.000,-Kč a pověřuje starostku k podpisu.

8/12Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o finančním příspěvku na vyvolanou
investici „Troubsko – splašková kanalizace v ul. Lišky“ a pověřuje starostku k podpisu.

9/12Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investičního záměru 4/2020 „Vybudování chodníku
na ulici U Dráhy.“

10/12Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje zařazení území obce Troubsko do územní
působnosti MAS Bobrava, z.s. na období 2021 - 2027.

Mgr. Markéta Bobčíková
starostka obce

Info: Výpisy usnesení rady a zastupitelstva obce Troubsko najdete na stránkách
www.troubsko.cz v sekci Obecní úřad/výpis usnesení rady (nebo zastupitelstva).
Z technických důvodů článek neprochází jazykovou ani jinou korekturou.
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Naši jubilanti
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let
a více. Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a hlavně
pevné zdraví.
K významným životním výročím: 85, 90 a více let popřejí osobně zástupci obce s
malým dárečkem.

V MĚSÍCI ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU SLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO
NAŠI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ:
paní Růžena Kamenická, ul. Školní
pan Jan Pospíšil, ul. Munkova
paní Hana Berková, ul. Družstevní
paní Ludmila Zaplatilová, ul. U rybníka
pan Rudolf Novák, ul. U rybníka
pan František Koutný, ul. Úzká
pan Jan Vališ, ul. Vyšehrad
pan František Gross, ul. Nár. odboje
paní Marie Otoupalíková, ul. Polní
pan Milan Cimbálník, ul. Pod vinohrady
pan Miloslav Vališ, ul. Školní
MVDr. Rudolf Pazourek, ul. Nár. odboje
pan Jiří Boček, ul. Munkova
paní Miroslava Brabencová, ul. Zahradní
paní Zdeňka Drapelová, ul. Družstevní
pan Květoslav Zaplatil, ul. U rybníka
paní Hana Chmelová, ul. Vyšehrad
pan Aleš Hrušák, ul. Zámecká
paní Olga Lhotecká, ul. Nár. odboje
pan Jaromír Berka, ul. Družstevní
paní Alena Novotná, ul. U lednice
pan Stanislav Hovězák, ul. Vyšehrad
pan Petr Blaha, ul. Pod vinohrady
paní Ludmila Volánková, ul. Zámecká
pan Drahomír Rejda, ul. Pod vinohrady
pan Petr Veverka, ul. Nár. odboje
paní Růžena Valešová, ul. Vyšehrad
paní Zdeňka Kůrková, ul. Vyšehrad
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pan Ing. Jaroslav Nosek, CSc., ul. Hodakova
paní Jana Srnová, ul. Nár. odboje
pan Ludovit Huščava, ul. Družstevní
paní Marie Dvořáková, ul. Nár. odboje
paní Jarmila Michnová, ul. Jihlavská
pan Petr Molák, ul. Nár. odboje
paní Jiřina Ferencová, ul. U lednice
pan Ing. František Krejčí, ul. Munkova
paní Eva Kroupová, ul. Nár. odboje
pan Václav Srna, ul. Nár. odboje
paní Anna Zátrapová, ul. Nár. odboje
pan Eduard Čupa, ul. Veselka
paní Vlasta Skřípková, ul. Vyšehrad
paní Helena Musilová, ul. Nár. odboje
pan Stanislav Geršl, ul. Vyšehrad
paní Zdenka Putnová, ul. Nár. odboje
paní Marta Mrkvicová, ul. Pod vinohrady
pan Milan Vodáček, ul. U dráhy
paní Marie Brázdová, ul. Jihlavská
paní Jaroslava Doležalová, ul. U rybníka
pan Lubomír Gromszký, ul. Nár. odboje
pan Jaroslav Tesař, ul. Vyšehrad
pan Ladislav Tkáč, ul. Nár. odboje
paní Jitka Bartáková, ul. Zahradní
paní Blanka Bartoňková, ul. Vyšehrad
paní Anděla Vašulínová, ul. Nár. odboje
paní Františka Mahnová, ul. Jihlavská
paní Marie Kavalcová, ul. Nár. odboje
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L. Chaloupková, matrikářka

ZŠ a MŠ Troubsko
CO SE DĚJE VE ŠKOLE…
Od poloviny března, kdy vstoupila v platnost mimořádná opatření, došlo v našem školství ke mnoha změnám. Takřka ze dne na
den zůstali naši žáci doma, bez svých učitelů a spolužáků. Bylo třeba pružně zareagovat na tuto změnu a přizpůsobit výuku novým
podmínkám. Rozhodnutí bylo jednoznačné a rychlé – přejdeme na on-line výuku. Hned druhý týden po uzavření školy jsem se
dohodla s naším externím pracovníkem správcem IT p. Dofkem. Takřka ze dne na den nastavil všem žákům a pedagogům Microsoft
team. Potom následovaly dlouhé hodiny, kdy se pedagogové učili s aplikací pracovat. Postupně se naučili sami vytvářet videa,
prezentace, on-line testy a výuku zpestřovat křížovkami, doplňovačkami a animacemi. Od třetího týdne se tedy mohla výuka rozjet
v plném rozsahu a byl sestaven stálý rozvrh výuky. I přes počáteční obtíže se postupně vrátila velká část břemene výuky zpět od
rodičů k pedagogům. Učitelé a asistenti navíc s dětmi, pro které bylo učivo více náročné, v individuálních hodinách vše opětovně
procvičovali. Nic již nebránilo tomu, abychom dětem nabídli i čtenářský kroužek on-line, rodilého mluvčího nebo hru na hudební
nástroj. Distanční výuka si získala velkou oblibu jak u dětí, tak i u rodičů. Zde bych ráda poděkovala jak pedagogům za jejich úsilí,
kreativitu a pracovitost při vytváření všech vzdělávacích aktivit pro děti, tak i rodičům, kteří skvěle spolupracují, vedou své děti
ke zodpovědnosti, pracovitosti i čestnosti při plnění školních povinností. V polovině května jsme začali zjišťovat zájem rodičů o
návrat jejich dětí do školy. Ministerstvo školství vydalo závazná doporučení k podmínkám, za jakých mohou vzdělávací aktivity
probíhat. Nakonec byl o výuku za těchto podmínek velmi malý zájem. Rodiče upřednostnili nastavený a osvědčený způsob on-line
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výuky i testování získaných znalostí. Častým argumentem byla právě intenzita výuky, kreativita pedagogů a spokojenost s výukou
jako takovou. Otevřeli jsme nakonec pouze jednu skupinu, do které dochází 12 dětí od prvního do čtvrtého ročníku. Zde si žáci
společně opakují probrané učivo a rovněž pokračují ve vzdělávání podle pokynů svých třídních učitelek, které dále pokračují v online výuce. Aktivity skupiny probíhají v prostorách na faře. Chtěla bych tedy moc poděkovat p. faráři Fr. Koutnému za poskytnutí
náhradních prostor a zahrady. Od počátku června totiž probíhá v budově školy plánovaná rekonstrukce. Tudíž není možné prostory
školy použít. Na vyklízení všech prostor se podíleli zaměstnanci školy, zastupitelé i rodiče. Díky ochotě všech a výborné spolupráci
se podařilo v sobotu 16. 5. během necelých dvou hodin vše ze školy vystěhovat a demontovat.
V květnu v ZŠ rovněž proběhl zápis do prvního ročníku. Tentokrát kvůli mimořádným opatřením bez dětí. Celkem se nám sešlo
31 přihlášek. O počtu dětí, které usednou do lavice prvního září, však můžeme pouze spekulovat. Z dřívějších let víme, že takřka
třetina dětí mívá odklad.
Na naše stávající žáky i na ty budoucí se těšíme v září. Všem přejeme krásné, sluncem prozářené léto bez obav o zdraví svých
blízkých a svoje.
Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Foto: Fr. Koutný
Foto: Vlachová, Boudný
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Nastupující jaro a aktivity plánované a vázající se k tomuto ročnímu období ovlivnila pandemie, která zasáhla i Českou republiku.
V půlce března byl provoz mateřské školy z důvodu velké nemocnosti dětí i pedagogů zřizovatelem přerušen.
Pedagogové i provozní pracovníci se ihned začali věnovat přípravě na návrat dětí. Vyráběli nové pomůcky, materiály pro pomoc
rodičům se zabavením dětí a jejich přípravou na vstup do základní školy. Tyto materiály byly rodičům rozesílány elektronickou
poštou. Několikrát se dezinfikovaly prostory mateřské školy, svépomocí byly opraveny obrazy a dolní třída byla zútulněna dvěma
novými obrazy. Na zahradě byly díky zřizovateli vytvořeny pomocí keřů kouty, za které velice děkujeme.
Počátkem měsíce května proběhlo přijímací řízení do mateřské školy. Vzhledem k velkému počtu zájemců o umístění dítěte –
celkem 46 – se zřizovatel mateřské školy (obec Troubsko) již s předstihem dohodl se zřizovatelem MŠ Pomněnky (Brno-Nový
Lískovec) a zabezpečil dostatečné množství míst pro děti, které nebudou moci být přijaty z kapacitních důvodů do MŠ Troubsko.
Díky této dohodě bylo všem dětem, které ze zákona mají nárok na přijetí do mateřské školy (dosáhnou do 31. 8. 2020 tří let a mají
trvalé bydliště v obci) zajištěno místo. Do MŠ Pomněnky bylo přijato všech devět dětí splňujících kritéria a tím majících nárok na
přijetí. Tak jako každý rok, i letos téměř třetina žadatelů neměla dle zákona nárok na přijetí.
V současné době se pomalu vracíme do běžného života. Naučili jsme se respektovat daná pravidla, dbát na zdraví nejen vlastní,
ale i ostatních. Věříme, že díky těmto návykům budeme nadále udržovat zdraví i v našem kolektivu v mateřské škole.
Přejeme všem příjemné nadcházející léto plné slunečných dnů, a hlavně prožité ve zdraví a pohodě.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Kateřina Kamenická, zástupce ředitele pro MŠ

PROJEKT MAP ŠLAPANICE VE ŠKOLE I VE ŠKOLCE

Foto: zdroj: MAP

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA V TROUBSKU
je zapojena do projektu rozvoje plánování, který podporuje výuku dětí na Šlapanicku. V průběhu roku jsme pro učitele uspořádali
přednášky na téma nadaných dětí, ale i těch, které jsou poznamenány ztíženou sociální situací. Během karantény jsme učitelům
zprostředkovali on-line kurzy k distanční výuce.
Díky projektu pokračovala mateřská škola v realizaci různých aktivit. Děti se blíže seznamovaly se svou obcí, místem, kde žijí. Velký
úspěch sklidila výuka technických dovedností. Zejména předškoláci si s nadšením vyráběli lodičky, letadélka či jiné hračky z balzy
i jiných materiálů za pomoci fungujících odlehčených pilek a vrtaček. Technické školky jsme proto letos rozšířili i do 1. a 2. třídy
základní školy.
V základní škole se děti učily anglický jazyk se sympatickým rodilým mluvčím Russellem. Většinu výukových hodin absolvovali
žáci osobně, někteří kvůli nouzovému stavu pak i doma u svých počítačů. Děti, které se zapojily do literární a výtvarné soutěže,
malovaly nebo psaly na vybrané téma. Nejvíce je zaujal „Svět bez internetu“.
Po většinu školního roku děti v rámci svých školních kroužků a klubů trénovaly logické dovednosti, postřeh, prostorovou orientaci
i paměť prostřednictvím hraní deskových her. To vše vyvrcholí na společném turnaji, který se uskuteční v příštím školním roce.
„Žáci mohou trénovat delší dobu a zároveň si tak zábavnou formou procvičovat své matematické i logické dovednosti,“ jak potvrdil
manažer projektu Mgr. Jiří Hrubý.
Mgr. Eva Kreizlová, koordinátorka projektu místního akčního vzdělávání
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Farnost Troubsko
BYLY VELIKONOCE 2020!
Ty vůbec první – židovské – byly zhruba před 3300 lety, kdy židovský národ byl vysvobozen z vyhnanství v Egyptě. První
Velikonoce křesťanské, které navazují na židovské a které slavíme my, byly před 2000 lety. To jsem uváděl v článku minulého
čísla hlasatele. Opakuji tedy znovu, co znamenají Velikonoce: Ježíš Kristus vstal z mrtvých, aby nás vyváděl z vyhnanství a
odloučenosti od Boha. Učí nás zvláště v této situaci omezení cestě vzájemné pomoci a služby potřebným. Ohleduplnost ke
zdraví všech, které od každého vyžaduje různá omezení, je také veliká služba. Potažmo je to služba Bohu. Tedy bohoslužba.
Jak se prožívaly Velikonoce bez možnosti účastnit se bohoslužeb vrcholných svátků? Byli jsme připraveni předchozími týdny
postní doby, kdy z důvodů hygienických požadavků nebyly možné společné bohoslužby. Byla to škola, jak prožívat Boží blízkost
všude, kde jsme. Jeden kreslený vtip ukazuje ďábla v rozhovoru s Pánem Bohem a vysmívá se, že mu zavřel kostely. Pán Bůh
mu však s radostí odpovídá: „Naopak, tím se otevřely miliony domácích kostelů.“ A opravdu, v mnoha rodinách se aspoň
na chvíli sešli všichni ke společné modlitbě. V mnohých kostelích bylo využito sdělovací techniky a vysílaly se bohoslužby z
prázdných kostelů a byl velký výběr s možností podívat se do mnoha kostelů i po celém světě. Samozřejmě byly posíleny
nabídky jak televize Noe a radia Proglas, ale také své služby nabídla veřejnoprávní televize.
Z kostela v Troubsku se podařilo také zařídit přímé přenosy hlavních obřadů a jedné mše svaté každou neděli počínaje Květnou.
Zde děkuji Ing. Martinu Konečnému, který pohotově nabídl provizorní techniku s profesionálním výsledkem. Díky tomu byla
možnost setkání většiny farníků se svým kostelem. Společenství kolem bohoslužeb z kostela v Troubsku se neomezilo jen na
farníky, ale rozšířilo se i na mnohé přátele a známé i ve světě. Pravidelně s námi byli v kontaktu kromě mnoha míst v Česku i
známí v Německu, Itálii, Belgii, Anglii, Ukrajině a v Austrálii, pokud jsem dostal ohlasy.
Děkuji na tomto místě všem, kteří se jakkoli zapojili do této pomoci a služby a projevili svou ohleduplnost vůči ostatním, i když
to znamenalo dávku nepohodlí s dodržováním hygienických požadavků. Lze říci, že díky tomu, a chci říci díky Bohu, že naše
obec byla ušetřena dramatických důsledků pandemie.
Začínáme prožívat čas uvolňování různých omezení a slyšíme
o návratu k normálu. Myslím, že musíme počítat s tím, že
to bude normál jiný. Nadále bude třeba opatrnosti, a tak
je třeba neupustit od zvýšené ohleduplnosti, kterou jsme
trénovali. Uplynulé období bylo též znamením naučit se, že ne
všechno musíme mít, hledejme, čím například svými zájmy
neškodit životnímu prostředí. Papež František příležitostně
cituje jednoho jihoamerického myslitele: „Bůh odpouští vždy,
člověk už méně, ale země neodpouští nikdy.“
František Koutný, farář

Foto: František Koutný
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Stalo se...
MLADÉ HODY
V neděli 31. 5. proběhly u nás Svatodušní slavnosti, obecně
příznivci folkloristiky nazývané mladé hody. Vzhledem k
uplynulému období plnému zmatků už nikdo nečekal, že by
se mohly odehrát. Hlavní stárek David Rejda k tomu řekl:
„Zkoušky na hody začaly 4. 3., ale zkoušelo se jen dva týdny,
pak nastal mimořádný stav. Chtěli jsme zkoušet dál, ale obec
nás požádala, abychom zkoušky odložili prozatím na 14 dní,
než se uvidí. Ze 14 dní se vyklubaly dva měsíce. Naděje však
pořád existovala, a tak když se představil plán na rozvolňování,
začali jsme přemýšlet, jak alespoň symbolicky udržet tradice.
Zrodila se myšlenka postavení máje a to by bylo všechno.
Týden před termínem hodů zasedala rada Podskaláku, na
které se rozhodlo, že je realizovatelná i nedělní slavnost, i když
v ořezané podobě. Začalo vzrušené organizování a shánění
potřebných věcí. Takže letošní hody jsou důkazem, že se dají
uspořádat během jednoho týdne.“

Seznam stárků:
David Rejda – Terezka Kuklová
Matěj Pospíšil – Aneta Pavlíková
Marek Fajter – Kateřina Hájková
Tobiáš Turek – Karolína Adamcová
Dalibor Sedláček – Kateřina Böhmová
Petr Bobčík – Majda Putnová
Tomáš Böhm – Venda Jedličková
Tomáš Svoboda – Tereza Rozmarinová
Jan Haiser – Simča Smištíková
David Smutný – Venda Růžičková
Kája Prokop – Kája Hrušáková
Tomáš Doležal – Verča Rejtarová
Radim Kazda – Adéla Hortová
David Grábl – Hanča Prokopová
Jirka Otoupalík – Janča Solaříková
Kateřina Pospíšilová
Král: Kuba Jedlička
Šerha: Martin Křivánek

Z říkanky šerhy:
„Poslóchéte horní a dolní, domácí a přespolní, co vám budu povídati v Svatodušní neděli. Na ostatkách se veselíš, když objeví se
prorok Voliš. „Užívejte, dokud smíte, všechno zavřou, uvidíte.“ Pár dní poté – krizové změny a zkoušky stárkům znemožněny. Tři
Podskaláku vystoupení jsou zrušena skrz opatření. Potom všechny hody v okolí a folkloristu srdce zabolí. Tu svitla jiskra naděje,
tři sta lidí hodně je. Střeličáci s tím počítají, všichni stárci zajásají. Na poslední chvíli: kde teď víno brát? U Böhmů prý mohou pár
litrů postrádat. Hody jsou tak zachráněny i přes notnou dávku změny. A kdyby nám teď zábavu rozehnal déšť či policie, není třeba
mít obavu, tradice v Troubsku dále žije!“
Přemysl Blažík

Foto: Milan Švejda
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Foto: Milan Švejda

Foto: Milan Švejda

Foto: Milan Švejda
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Spolky, kluby, akce...
ZAHRÁDKÁŘI
ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ 6. ČERVNA 2020
Po dlouhé odmlce a překonání různých opatření kvůli koronaviru
jsme se rozhodli, že přece jen uspořádáme pro členy ČZS náš
plánovaný jarní zájezd. Vůbec jsme nedoufali, že se autobus
zaplní, ale nakonec jsme vyrazili v plném počtu. Jeli jsme
poznávat přírodní krásy a zajímavosti Olomouckého kraje. První
zastávkou byla obec Paseka, kde od roku 2008 vyrostlo na
místě bývalé skládky slévárenských písků nádherné arboretum.
Pan Ing. Slabý s rodinou vytvořil v tomto místě úžasný areál
osázený sbírkou 3 200 druhů rostlin, stromů a keřů, propletený
cestičkami a vodními tůňkami. Z vyhlídkových chýší je překrásný
výhled do Hornomoravského úvalu. Dole mají malou prodejnu,
zde si naši zahrádkáři zakoupili květiny pro své zahrádky.
Druhou zastávkou měl být tajuplný hrad Sovinec, ale vzhledem
k tomu, že se tam objevila technická závada, tak jsme odjeli do
nedalekého Rýmařova, kde jsme měli v hotelu Excelent výborný
oběd. Potom jsme navštívili muzeum známé textilní továrny
Hedva, kde se vyráběl světoznámý český brokát. V současné
době je v provozu jenom část fabriky, kde se šijí obleky pro
Národní divadlo, Českou televizi a pro církevní záležitosti.
Na závěr zájezdu jsme ještě navštívili v obci Jiříkov Pradědovu
galerii. Majitel pan Halouzek vytvořil od roku 1998 na třech
hektarech areálu úžasnou sbírku dřevěných, ručně vyřezávaných
soch. Pohádkové bytosti, postavy z dějin naši vlasti a také
největší vyřezávaný betlém na světě s 80 figurami v životní
velikosti.
Po náročném dni jsme se ještě občerstvili v místním bistru a
spokojeně jsme odjeli domů do Troubska.
Doležal Pavel – jednatel ČZS Troubsko

Foto: Petr Váňa
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PODSKALÁK
Ke 40. výročí Podskaláku připravujeme sborník zážitků stárků a stárek z hodů, přehlídek, vystoupení a různých akcí organizovaných
Podskaláky.
Chcete-li se podělit o své zajímavé, vtipné, veselé či smutné zážitky a jste ochotni je následně nechat zveřejnit ve sborníku,
posílejte prosím (klidně i s fotografiemi) na e-mailovou adresu krivanek.ma@seznam.cz.
Děkujeme a těšíme se na výroční víkend 11.–13. září 2020.
Martin Křivánek

SOKOL
JAK SE ŽIJE SOKOLU
V současnosti, po zrušení všech soutěží, se vrací
sportovní život pomalu do normálu. Hlavní a
nejsledovanější troubský sport, fotbal, začal opět
plně žít. Obě mužstva, muži A i B, naplno trénují,
odehrávají se přátelské zápasy. Nová soutěž se opět
rozběhne od srpna, nezapomeňte přijít podpořit naše
mužstva. Podobně i dorost A i B, mladší i starší žáci,
ba i mladší přípravka rozběhli svou činnost. Tělocvična
Sokola je už opět v provozu a všechna cvičení
probíhají. Příznivci stolního tenisu se opět scházejí
v zuřivých soubojích nad novými modrými stoly. TJ
Sokol Troubsko, spolek, tímto děkuje obecnímu úřadu,
paní starostce a zastupitelstvu za podporu sportu v
Troubsku nejen v této nelehké době. Dále pak děkuje
všem občanům, kteří věnují kovový odpad ve prospěch
rozvoje sportu v naší obci. Žádný počin v tomto směru
není samozřejmostí.
Roman Štrof, předseda TJ Sokol Troubsko

Připravujeme - Zveme - Informujeme
VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ NA ÚZEMÍ TROUBSKA
Vážení spoluobčané,
rád bych vás zde informoval o dalším dění v záležitostech dopravních záměrů, které mají dopad na území Troubska. To, že těchto
záměrů není rozhodně málo, je jasné. Právě tato kumulace na našem malém území je to, co mne trápí nejvíce. Každý ze záměrů
je kvůli nedokonalé legislativě posuzován samostatně a díky tomu se, jak se lidově říká, „vejde“ do limitů. Přeci však není možné,
aby nebylo posouzeno území v celém svém komplexu. O takové korektní posouzení nyní usilujeme při připomínkování Aktualizace
č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. A nyní tedy k nadepsané plánované výstavbě vysokorychlostní železniční trati
(označované zkratkou VRT) na území Troubska.
Cílem projektu je, mimo jiné, zkrátit dostupnost mezi hlavními hospodářskými centry České republiky, což pro nás znamená mezi
Prahou, Brnem a Ostravou. Pro dosažení maximálního efektu má vysokorychlostní trať kopírovat stávající dálnici D1 a vlaky na ní
mají dosahovat rychlosti blížící se 300 km za hodinu. Zamýšlená vysokorychlostní trať bude po svém dokončení například znamenat
zkrácení cesty vlakem z Brna do Prahy na jednu hodinu a z Brna do Ostravy na 40 minut. Konkrétní trasování vysokorychlostní
trati v brněnské aglomeraci čekalo na výslednou podobu umístění nového brněnského vlakového nádraží, které má nakonec být
800 metrů jižně od toho současného. S tím je také spojena myšlenka vybudování příměstského terminálu Vídeňská, v místě
křížení dálnice D1 a rychlostní komunikace na Vídeň.
Ve středu 10. června 2020 byla na žádost vedení obce vysokorychlostní trať prezentována zástupci Správy železničních dopravních
cest na veřejném setkání, aby měli občané co nejlepší možnost seznámit se s projektem a položit konkrétní dotazy kompetentním
osobám. Díky všem, kteří přišli a kteří se aktivně zapojili do diskuse! Je jistě důležité, aby investor věděl, že nám není jedno, jaký
bude mít projekt dopad na obec.
Pokud tedy má vysokorychlostní trať kopírovat dálnici D1, jsme totiž nejen obrazně, ale i ve skutečnosti doma. Vzhledem k tomu,
že podél celého našeho území, ať již z pohledu starého Troubska nebo Veselky, vede D1, je nasnadě, že budeme významně dotčeni
jakoukoliv variantou. Ti z vás, kteří využili veřejného projednávání, jste mohli vidět, že žádná z variant není bezbolestná. Investorem
předvybranou variantu si můžete všichni prohlédnout na připojené mapě z prezentace. V těch místech, kde žluto-červená linka
„chybí“, má být tunel, tedy v místě, kde odbočuje stávající železniční trať na trase z Brna na Střelice, by se vysokorychlostní trať
zanořila do země a na konci zámeckého parku by se z tunelu vynořila. Nákladná varianta zahloubení do tunelu má obec ochránit
10

od hluku. Za obec bude potřeba trvat důsledně na tom, aby varianta tunelu byla skutečným budoucím řešením a nestalo se, že
v důsledku nedostatku peněz či z jakýchkoliv jiných důvodů trasa zůstane, ale půjde po povrchu. Jaké jsou technické možnosti
vedení trati, si můžete prohlédnout na připojeném ilustračním obrázku z prezentace.
Po pravdě je to tak, že předvybranou trasu zřejmě nezměníme. Můžeme však hlídat to, v jaké podobě bude připravována,
schvalována a realizována. Pokud půjde vysokorychlostní trať obcí maximálně šetrně, lze připustit, že blízkost terminálu Vídeňská
by mohla mít pozitivní efekt pro obyvatele Troubska z hlediska dostupnosti vnitrostátní i mezinárodní železniční dopravy. Na
veřejném zasedání zaznělo i to, že na náklady investora by mohl být vybudován ochranný val chránící obec proti hluku z dálnice
D1. Z mého pohledu by nám mělo jít o to, aby projekt znamenal nejmenší možnou zátěž území obce s maximálními kompenzačními
opatřeními.
Plánovaná vysokorychlostní trať se bude muset vypořádat s mnoha úskalími, zejména s plánovanou výstavbou komunikace „43“
a mimoúrovňovou dálniční křižovatkou na území Bosonoh a Troubska. Nelze zapomenout ani na ochranu vodního hospodářství,
tedy podzemních pramenů vody, jak hlasitě zaznělo i na veřejném projednání. V rámci přípravy našeho nového územního plánu
se na to vše snažíme pamatovat.
Závěrem doufám, že jsem vám pomohl přiblížit tuto dopravní problematiku a budeme společně úspěšní při hájení našich zájmů.
JUDr. Milan Švejda, Ph.D., radní a zastupitel pro územní plán

MAPA ZASAZENÍ VRT

Orientační rozměry a ochrana proti hluku
14 m

V zářezu

Stěna

35 m

Val

Val

Krajinný prvek

Na terénu

Na náspu

VRT Praha – Brno – Ostrava/Břeclav

Stěna

Val

1
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PODĚKOVÁNÍ
Také jste si příchod letošního jara představovali jinak? Myslím, že odpověď je nad slunce jasná. Situace v posledních týdnech ovlivnila nás
všechny a všechno kolem nás. Život se nám téměř ze dne na den zásadně změnil a jen těžko jsme hledali pozitiva. Při troše dobré vůle se
však vždy něco najde! Neskutečná vlna solidarity a pomoci, která zavládla, je přece krásnou ukázkou toho, že to s námi lidmi není zase až
tak zlé. Ráda bych se v tomto vydání Troubského hlasatele proto zaměřila na poděkování, a to na poděkování v různých podobách.
Než tak učiním, dovolte krátce se ohlédnout za fungováním našeho obecního úřadu v této době. V době nouzového stavu jsme obvyklé
činnosti omezili, nikoli však zastavili. Obecní úřad, byť částečně za zavřenými dveřmi, fungoval jako obvykle. Naplno běžela příprava
plánovaných a rozběhlých aktivit pro tento rok. Některé drobnější akce se dokonce podařilo zrealizovat i během nouzového stavu. Svoji
činnost jsme však pochopitelně museli napřímit zejména na zajištění potřebného materiálního zajištění pro naši obec. Sháněly se všechny
možné ochranné pomůcky, desinfekce a šily se ve velkém roušky. Naši studenti VUT tiskli na 3D tiskárnách čelenky a obličejové štíty pro naše
lékaře a lékárníky, aby mohli nadále bezpečně ordinovat, ale také pro pečovatele o seniory i jiné potřebné. Za skvělé pomoci dobrovolnic z
řad našich občanů byl vyroben dostatek látkových roušek. Zastupitelé pak osobně kontaktovali skupinu našich nejzranitelnějších obyvatel,
zejména z řad seniorů, kterým látkové roušky společně s nabídkou obstarání nákupu potravin či léků doručili.
Velkým potěšením a velkou pomocí byla četná nabídka spolupráce a pomoci z řad našich spoluobčanů. Všem těmto i všem pro nás
anonymním pomocníkům, kteří svoji pomoc směřovali k potřebným nejen v obci, ale samozřejmě i za hranice naší obce, patří náš velký DÍK.
Děkujeme jmenovitě paní Vlastě Prokopové, paní Ludmile Pražákové, paní Daně Zedekové, paní Ajce Pokorné, paní Daně Žemličkové,
paní Daně Brumovské, paní Janě Urbánkové, manželům Svěrákovým, paní Tereze Madronové a paní Volejníkové z Bosonoh.
Naše poděkování rovněž patří všem zdravotníkům a lékárníkům naší obce, dále pak všem živnostníkům a jejich zaměstnancům, kteří
svoje provozovny nezavřeli a pomohli obstarat nákup potravin a léků pro naše občany či sehnat potřebný materiál pro šití roušek,
desinfekční prostředky a mnoho dalšího. Byli tu pro nás.
Velké poděkování patří i zaměstnankyním naší Pošty Partner, paní Marušce Němcové a Hance Paděrové, které se nezalekly nastalé
situace a trpělivě a ochotně konaly svoji práci za poštovní přepážkou, a to i pro okolní obce, kde byly pošty uzavřeny.
Chci touto cestou rovněž poděkovat všem ochotným, velkým i malým dobrovolníkům z řad rodičovské veřejnosti, zaměstnancům údržby
a mužské části zastupitelstva obce, kteří ve svém volném čase přišli a pomohli na úplném startu s vystěhováním vybavení základní
školy, která v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Akce byla nejen rychlá, ale nesla se i v příjemném a pozitivním duchu. Ke
zdaru celé akce přispěly neocenitelné organizační schopnosti naší paní ředitelky Mgr. Ivany Kašparové a všech zaměstnanců základní a
mateřské školy.
A poděkování zaslouží i firma pana Kunovského, která obci darovala plachty k zabezpečení vystěhovaného nábytku před nepříznivým
počasím.
Závěrem doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, a pokud ano, tak se předem omlouvám.
Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V NAŠÍ OBCI
1. 8. POLOLETNÍ NOC
15. 8. STARÉ HODY
5. 9. DĚTSKÝ DEN
11.–13. 9. 40 LET PODSKALÁKU
17. 10. PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ
28. 11. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
29. 11. VÁNOČNÍ JARMARK
6. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
12

–
–
–
–
–
–
–
–

TROUBSKO
TROUBSKO
TROUBSKO
TROUBSKO
KD TROUBSKO
FARA TROUBSKO
KD TROUBSKO
TROUBSKO

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

STAVEBNÍ SEZÓNA V TROUBSKU
SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA
Obec Troubsko nechala z důvodu žádostí občanů a lékařů zbudovat na schodišti zdravotního
střediska schodišťovou sedačku pro invalidní občany. Realizaci provedla firma Altech a tím
se podařilo naplnit jeden z cílů strategického dokumentu obce Program rozvoje obce na
období 2019–2027, kde jsme si společně stanovili aktivitu – zřízení bezbariérového přístupu
k lékařům.

HŘBITOVNÍ ZÍDKA
V rámci revitalizace hřbitova bylo dle plánu v měsíci květnu přistoupeno k omítnutí dalších
částí hřbitovní zídky. Omítka byla nanesena na části v loňském roce nově postavených úseků,
dále pak na stávající betonovou část u parkoviště. Betonová zídka dostala navíc cihlovou
korunu, aby došlo k optickému a estetickému sjednocení všech nově opravených částí. Tímto
byla dovršena první etapa oprav celistvého úseku o délce 250 m. Realizaci díla provedla
firma Bednář. V dalších etapách bude nutná kompletní obnova úseků o délce 200 m, které
jsou ve značně havarijním stavu. Jedná se o skládanou část z
betonových prefabrikátů ze 70. let minulého století a cihlovou
část kolem památníku obětem válek. Obě vykazují značnou
nestabilitu a v některých částech hrozí zřícením.

Foto: V. Volánek

REKONSTRUKCE POVRCHU ULICE ŠKOLNÍ
Dlouho očekávaná rekonstrukce léta neudržované komunikace
ulice Školní započne výstavbou vodovodních a kanalizačních
přípojek k rodinným domům, které doposud nebyly připojeny.
Hlavním důvodem této části výstavby je, aby v budoucnu
nedošlo k zásahům do nově zbudovaného povrchu vozovky. Obec
nechala pro občany zpracovat projektovou dokumentaci, ve
výběrovém řízení vybrala stavební firmu – MobikoPlus, která řeší
jak realizaci přípojek, tak i samotnou rekonstrukci povrchu. Tato
část je financována občany připojovaných nemovitostí. Následně
dojde na částech ulice k vybudování nových parkovacích zálivů z
Foto: V. Volánek
žulové dlažby, částečné úpravě chodníků a samotné rekonstrukci
asfaltového povrchu v úseku od obecního úřadu až po ulici Družstevní. Následovat bude kompletní úprava dopravního značení,
vybudování přechodů pro chodce a podzimní výsadba nových stromů. Po převážnou část rekonstrukce by měla být vozovka s
částečným omezením průjezdná.
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REKONSTRUKCE POVRCHU ULICE ZA FAROU
Ze všech projektů, které obec připravovala, je rekonstrukce povrchu ulice Za Farou největším oříškem. Bylo nutné vyřešit veškeré
majetkové poměry na místě, přemluvit soukromé subjekty k souhlasu s překládkou kabelů… Samotné rekonstrukci povrchu předchází
kompletní oprava-obnova, přeložení a výstavba nových částí elektro sítí, které realizuje firma E.ON. Pod tlakem a s velkou pomocí
obce se podařilo dovést administrativně veškeré kroky do finále. V průběhu června vypukne dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce,
která bude dle předpokladů trvat zhruba tři měsíce. Vzhledem k výměně podloží v celé délce nebude možné tuto cestu využívat.
Souběžně s povrchem bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a osazení nového dopravního značení. Rekonstrukci povrchu
bude realizovat firma Strabag.

DOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A REKONSTRUKCE ČÁSTI POVRCHU ULICE LIŠKY
Realizace splaškové kanalizace v úseku kolem nového multifunkčního hřiště se na popud obce ujal Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, který nechal vypracovat projektovou dokumentaci
a řeší si i samotnou realizaci této stavební akce. Součástí
stavebních prací bude i rekonstrukce povrchu, kde se místo
stávajícího štěrkového povrchu dočkáme asfaltového koberce
v celé ploše ulice. Termín realizace díla je květen-červen 2020,
dílo provádí firma VHS Břeclav.

INVESTICE NA VÍCEÚČELOVÉM HŘIŠTI
V jarních měsících proběhla řada drobných úprav a dodělávek
na víceúčelovém hřišti. Došlo k úpravě výložníků osvětlení
na travnatém hřišti, byl dobudován plot mezi dětským a
víceúčelovým hřištěm, osazeny skruže na studnu a ohniště,
vyrobeny poklopy na rozvod vody v areálu. Dále proběhlo
vybudování nové přípojky splaškové kanalizace k zázemí a
klubovně. Stávající septik bude využit jako zásobárna dešťové
vody k zalévání celého areálu. Na základě požadavků ZŠ
Troubsko bylo vybudováno jakožto další sportovní prvek areálu
nové doskočiště. Nejen děti budou moci soutěžit ve skoku
dalekém.

KNIHOVNA
Záměrem odkupu domku č. p. 79/9 na ulici Zámecká bylo
zbudovat v tomto místě novou obecní knihovnu. Stávající
knihovna v budově OÚ svou velikostí nevyhovuje požadavkům.
Přesunutím knihovny do nového většího prostoru vznikne,
věříme, i atraktivní místo pro setkávání občanů. Prostor bude
obsahovat nejen část pro dospělé čtenáře, ale zároveň i dětské
oddělení, místo na studium, deskové hry, počítače s připojením
na internet, možnost projekce besed a filmů. V knihovně bude
možnost dát si kafe, čaj či jiný nápoj. Součástí přebudování
domečku na knihovnu jsou drobné stavební úpravy prostoru,
vybudování vodovodní přípojky, osazení sociálního zařízení a
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Foto: V. Volánek

kompletní vybavení nábytkem
na míru. Dále bude upravena
předzahrádka knihovny, kde
bude zbudován nový plot,
dlažba, zeleň a posezení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Foto: V. Volánek

Poslední větší rekonstrukce
nejstarší
části
základní
školy proběhla v druhé
polovině minulého století.
Z důvodu havarijního stavu
kanalizace, vody a elektřiny
bylo přistoupeno k celkové
rekonstrukci
těchto
sítí.
Vzhledem k velkým zásahům
do zdiva tříd, chodeb a
sociálních
zařízení
bylo
rozhodnuto
rekonstruovat
v jedné stavební akci i tyto
prvky. Škola se dočká nových
rozvodů elektřiny i samotných
rozvaděčů,
proběhne
rekonstrukce slaboproudé sítě
a zabezpečovací techniky.
Škola
dostane
rychlejší
internet a wifi. Dále proběhnou
rekonstrukce
odpadůkanalizace,
rekonstrukce
rozvodů vody a bude osazen
centrální ohřev vody. Škola se
dočká také nových sociálních
zařízení a oprav veškerých
omítek. Práce na rekonstrukci
započaly začátkem června a
musí být dokončeny s koncem
letních prázdnin tak, aby byla
škola přichystána na nový
školní rok.
Vítězslav Volánek

Foto: V. Volánek

PANDEMIE KORONAVIRU A JEJÍ VLIV NA ROZPOČET OBCE TROUBSKO
Na základě rozhodnutí vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu na území ČR v souvislosti s výskytem epidemie Covid-19 byla přijata
mimořádná opatření, která měla svým dopadem vliv na sdílené daňové výnosy státního rozpočtu a tím i daňové příjmy obce
Troubsko.
Obec Troubsko na základě predikce MF ČR k 30. 4. 2020 očekává propad daňových příjmů až o 3 miliony korun, které chce
vykrýt ze svých finančních rezerv. Tím by obec nemusela zásadně měnit nastavený rozpočet obce na rok 2020 a mohla by plnit a
zachovat nejrůznější investiční akce tak, jak byly původně v plánu.
Vzhledem k tomu, jak se celá situace vyvíjí, a po nezbytných vládních opatřeních odkladů odvodů záloh na dani, popř. prominutí
daně nezbývá než počkat na reálná čísla příjmů sdílených daní, která budou v následujících měsících přicházet na účet obce.
Vzhledem k tomu, že obec nastavila rozpočet na letošní rok bez vyčerpání všech svých úspor, které díky Rozpočtovému určení
daní (RUD) a volebních obdobích v minulých letech nastřádala, nebude tento daňový propad příjmů pro obec devastující. Nynější
vedení obce k celé situaci přistupuje velmi hospodárně a i menší odklady především těch neplánovaných investičních akcí
rozloží do příštích let, bez nutnosti zadlužení obce přijetím úvěru.
Především vzájemná vstřícnost nás všech pomohla ke zvládnutí mnoha nároků, nouzového zásobování materiálu a ochranných
pomůcek a dále důslednost občanů přispěla ke zvládnutí pandemie v naší obci bez větších obtíží. Na opatření při boji s pandemií
obec prozatím vynaložila částku ve výši 70 000 Kč.
Naše obec se připojila ke stávkové pohotovosti starostů. Důvodem jsou další návrhy vládních změn v daňových zákonech v
souvislosti s koronavirovou krizí, které znamenají další mínus pro samosprávy.
Magda Hrušáková, účetní obce Troubsko
15

DO KNIHOVNY S ÚSMĚVEM POD ROUŠKOU
K N I H OV N A J E O P Ě T O T E V Ř E N A !
Vládní opatření se nevyhnula ani naší obecní knihovně, a proto
jsme ji museli nechat v březnu a v dubnu uzavřenou. Jelikož
nebylo možné si v tomto období půjčovat knihy fyzicky, velké
množství knihoven napříč regiony dalo čtenářům k dispozici
své elektronické zdroje. Vznikl tak portál protiviru.knihovny.cz,
který fungoval a stále funguje jako rozcestník pro zjednodušené
vyhledávání těchto elektronických dokumentů. Na své si přijdou
čtenáři všech věkových kategorií.
Začátkem května jste si mohli po dvouměsíční pauze přijít vypůjčit
vaše oblíbené autory osobně. Provoz knihovny se ovšem řídil a
stále řídí přísnými hygienickými pravidly, se kterými bychom vás
chtěli seznámit.
Pracovník knihovny musí při manipulaci s knihami nosit rukavice.
Musí také, stejně jako všichni návštěvníci, nosit roušku. U vstupu
do knihovny musí všichni zákazníci provést dezinfekci rukou,
která je zde k dispozici. Všechny vrácené knihy se nechají ležet 48
hodin v krabici s označením karanténa a před uložením zpátky do
regálů jsou zvenku vydezinfikovány. Návštěvníci knihovny musí
také dodržovat dvoumetrové odstupy od ostatních. V neposlední
řadě je zajištěna zvýšená hygiena výpůjčního pultu a klik.
Pokud jste si ještě nepůjčili nic pro večerní či víkendový odpočinek,
tak si nezapomeňte doma roušku a úsměv na tváři a přijďte za
námi. Třeba zrovna pro nějakou novinku.
Lenka Krásná

NOVINKY V KNIHOVNĚ
DETEKTIVKY A THRILLERY
Jussi ADLER-OLSEN: Oběť 2117
Agatha CHRISTIE: Nultá hodina, Vražda na faře, Viděla jsem
vraždu, Místo určení neznámé, Záhadný pan Quin, The
Plymouth Express, Death on the Nile
Helen FIELDSOVÁ: Dokonalé ticho
Shari LAPENA: Nevítaný host, Jeden z nás
Andrew MAYNE: Teorie vraždy
Po úspěšných titulech Šelma a Hračkář pokračuje série Naturalista
dalším románem.
Bioinformatik a lovec sériových vrahů Theo Cray dostane od
FBI neoficiální nabídku vyšetřit podivnou dvojnásobnou vraždu.
Došlo k ní na místě, kde zabiják, kterého Theo odhalil dříve,
pohřbíval své oběti. Policie jako podezřelého zadržela forenzního
technika, ten ale nikdy dříve neměl sklony k násilí, navíc je v
šoku a na nic si nevzpomíná. A na skenu jeho mozku se objeví
něco zvláštního. A abnormálního. Doktor Cray záhy zjistí, že se
na místech činu pohybuje záhadný muž – muž, který je stejně
geniální jako on sám.

KNIHY PRO ŽENY
Willy BREINHOLST: Jak přežít manželství – Život začíná po
čtyřicítce
Sandra BROWN: V žáru lásky
Diana GABALDON: Vepsáno krví vlastního srdce
Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ: Slib
Agnès MARTIN-LUGAND: Šťastní lidé čtou a pijou kávu
Marcela MLYNÁŘOVÁ: Kdo neharaší, není chlap
Irena OBERMANNOVÁ: Příručka pro neposlušné ženy
Iva PEKÁRKOVÁ: Láska v New Yorku

OSTATNÍ BELETRIE
Lian Jackson BRAUN: Kočka, která žila na vysoké noze, Kočka,
která se zbláznila
Michal DLOUHÝ: Četnické trampoty
Irena DOUSKOVÁ: Goldstein píše dceři
Petra DVOŘÁKOVÁ: Vrány
Karin LEDNICKÁ: Šikmý kostel
Haruki MURAKAMI: Konec světa & Hard-boiled Wonderland
Filip ROŽEK: Gump – Pes, který naučil lidi žít
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Tomáš ŠEBEK: Africká zima – V Jižním Súdánu s Lékaři bez
hranic
Zdeněk ŠMÍD: Jak se mají Mayové aneb Proč bychom se
neděsili, O pokroku od boku aneb Jak se zdokonalujeme, Dlouhé
noci Vikingů aneb Vraťte nám rabiáty, Proč bychom se netopili
aneb Jak to bylo doopravdy
Kateřina TUČKOVÁ a kol.: Krvavý Bronx
Vlastimil VONDRUŠKA: Kronika zániku Evropy: 1984-2054
Román vypráví o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá
postupný úpadek evropské civilizace. Kniha je rozdělena na dvě
části. První díl nazvaný Jak to celé začalo popisuje léta 1984–
2019 a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy. Druhý díl
Jak by to celé mohlo skončit modeluje formou utopie jeden z
možných vývojů společnosti po roce 2020, který by mohl vést
až k zániku evropské civilizace. Zakladatel rodu Adam Wagner,
sociolog a odborník na Orwellovo dílo, předvídá budoucí rozpad
západoevropské demokracie, a proto s členy rodiny a přáteli
budují malé chráněné sídlo, za jehož hradbami se hodlají bránit,
až dojde k sociálnímu rozvratu, hospodářské krizi a bojům o
přežití.

KNIHY PRO DĚTI
Jennifer ALLISON: Pátračka Gilda
Insa BAUER: Jak se stát detektivem, Indiáni
Ivona BŘEZINOVÁ: Teta to zase plete, Eliáš a liška
Jaume COPONS: Agus a příšerky
Václav ČTVRTEK: Kosí strom
Alena JEŽKOVÁ: Řecké báje
Jeff KINNEY: Deník malého poseroutky – Roderick je king (2),
Poslední kapka (3), Staré dobré časy (10),
Výprava za teplem (12)
Astrid LINDGRENOVÁ: Třikrát detektiv Kalle
Jaroslav NĚMEČEK a kol.: Skvělé příběhy Čtyřlístku,
4 pošťácké příběhy
Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času
Lincoln PEIRCE: Série Velkej frajer Nate
Martin PITRO: Obrázkové čtení – Karel IV.
Ondřej SEKORA: Dobrodružství Ferdy Mravence
Miloš ŠTRAUB: Stopy vedou k rokli
Peter WOHLLEBEN: Slyšíš, jak mluví stromy?
Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti stromů chodit do
školy? Proč se lesní zvířata bojí lidí? Peter Wohlleben odpovídá
na otázky, které jsou neobvyklé, originální a často velmi
zábavné. Jeho snadno pochopitelné a téměř vždy překvapivé
odpovědi umožňují dětem vidět život v lese zcela odlišnými
očima. Talentovaný vypravěč čerpá z mnoha desetiletí vlastních
zkušeností lesníka a ochranáře přírody a zároveň se opírá o
nejnovější vědecké poznatky.

KNIHY PRO MLÁDEŽ
Katherine ARDEN: Dívka ve věži
Aida BRUMOVSKÁ: Láska s vůní tymiánu
Ivona BŘEZINOVÁ: Pomeranče v podprsence
Jacob GREY: Feralové – Pod křídly vran
Anthony HOROWITZ: Horory na dobrou noc
Petr KOŤÁTKO: Wormsův svět
Iveta LAŽANSKÁ: Slzy v hřívě, úsměvy v srdci, Mé sny voní
stády koní
Ulrike LEISTENSCHNEIDER: Láska je jako nosorožec
Scott REINTGEN: Nyxia povstává
Sherlock Holmes: Případ čtyř případů, Šepot koní

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Lara ALBANESE: Velký atlas vesmíru
Cristina BANFI: Atlas zvířat
Lucy LETHERLAND: Atlas dobrodružství
Federico MARIANI: Atlas sportu
Okidokid: Panorama lidského těla
(Zdroj anotací databazeknih.cz)

ČIŠTĚNÍ TROUBSKÉHO POTOKA
Obec Troubsko oslovila v srpnu loňského roku v souladu s vodním zákonem Lesy České republiky, s.p., jako příslušného správce
toku, se žádostí o provedení udržovacích prací koryta potoka v k.ú. Troubsko a řádnou péči o něj. V reakci na naši výzvu
proběhla schůzka povodňové komise za účasti zástupců státního podniku, která byla doprovozena písemnou korespondencí.
Naší snahou bylo upozornit správce na zákonné povinnosti a vyzvat jej k činnosti a nápravě neblahého stavu. Stanovisko
ředitelství Lesů ČR pro vaši informovanost zveřejňujeme. Pokud vše nouzový stav nezastavil, mělo by proběhnout v letošním
roce kosení porostu. Plnění povinností správce budeme bedlivě sledovat a vyžadovat zjednání nápravy.
obecní úřad
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Z historie
POMNÍK DR. H. C. ANTONÍNA ŠVEHLY V TROUBSKU
Dne 29. 6. 1937 odhalila místní organizace republikánské strany
pomník Antonína Švehly. Slavnost, na níž hlavním řečníkem byl
senátor Jaroslav Marcha, konala se pod protektorátem obecního
zastupitelstva za hojné účasti občanstva širého okolí. Pomník stojí ve
školní zahradě v cípu směrem ke kapli. Tak zní zápis z kroniky obce z
roku 1937. Další zápis o pomníku je datován v období protektorátu. V
roce 1940 bylo nařízeno odkliditi a zničiti pomníky, sochy a plakety,
upomínající první republiku. Z pomníku padlých byl sňat měděný
státní znak a ze Švehlova pomníku u školy mosazný reliéf. Obě
upomínky byly dobře uschovány. Více již kroniky o těchto artefaktech
neupomínají. Krátké demokratické období po válce nebylo nakloněno
k obnově památníků. Není se čemu divit, lidé mají po každé válce
naprosto jiné starosti. V následném období po roce 1948 pak artefakty
připomínající první republiku mizí úplně. Mosazný reliéf byl i v této
době uschován v dobrých rukou a dnes byl navrácen obci. Kamenné
tělo pomníku bylo dle vzpomínek pamětníků začátkem padesátých let
rozebráno a použito jako základ zídek do nově regulovaného koryta
potoku. Vzhledem k připravované rekonstrukci mostu u základní
školy a velkým zásahům do tohoto prostoru nastává otázka možnosti
obnovení pomníku. Památky na jednoho z pěti nejdůležitějších lidí,
kterým vděčíme za samostatnost a vznik tohoto státu. Člověka, který
byl u občanů této obce všeobecně vážený a ctěný za politiku, kterou
vedl k drobným zemědělcům a velkostatkářům.
Vítězslav Volánek

Fejeton
POZITIVA DOBY KORONAVIROVÉ

Foto: archiv OÚ Troubsko
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Od dvanáctého března tohoto roku platil nouzový stav. Až do
sedmnáctého května jsme se pohybovali mimo domov vesměs
opatrně, protože informace, které jsme dostávali ze sdělovacích
prostředků, nebyly zcela jasné. Některé vyhlášky se měnily,
třeba kdy nakupují senioři, kdo se může testovat atp. Ovšem
nebylo divu. Zmatek byl zcela pochopitelný, protože takovou
situaci poslední generace nikdy nezažily a v celé Evropě, kde
se obecně věří, že vládneme větru, dešti, se zmatkovalo stejně.
Měl jsem to štěstí, že pro mne se pravidelné zvyky mnoho
nezměnily. Ráno jsem sedl do auta a odjel necelých padesát
kilometrů do práce, tam kolem mne v okruhu šedesáti metrů
nikdo nebyl, takže první neumělou roušku doma ušitou jsem
měl pouze v pohotovostní poloze, tedy v kapse. Protože pole
u domu ještě nebylo oseto, vyrazit k vrbičkám s naší fenkou,
které jsem nedokázal vysvětlit, že máme sedět doma, nebyl,
z hlediska vyhlášky, opět žádný problém i s rouškou v kapse.
Ostatně jsem zjistil, že našim kočkám a slepicím, zajícům a
čerstvě dorazivšímu ptactvu byly všechny vyhlášky buřt. A tak
jsem začal z pozice nezúčastněného pozorovatele sledovat,
jaké změny se projeví v každodenním životě Troubska.
Především jsem zjistil, že ubylo lidí na ulici. Co je to za
zjištění, říkáte si, vždyť přece každý seděl doma! Jenže když
to zažijete na vlastní kůži, je to něco, co se opravdu jen tak
nebude opakovat. Přestala létat letadla. Kamiónů a cisteren s
pohonnými hmotami ubylo na minimum. Takže další změna,
která se projevila zvláště večer: bylo ticho. Takové, které

jsem zažil naposledy někdy v dětství, než se rozhučela dálnice. V noci jsem poslouchal statečně a šťastně ve vrbičkách
zpívajícího slavíka, jehož trylky dodaly tichu na opravdovosti. Když jsem pak ráno odjížděl zase do práce, silnice byly jako
vymetené, při najíždění na hlavní jsem ani nemusel dávat přednost. Dále jsem ocenil dnešní možnosti techniky, které nám
ulehčily v každodennosti, zvláště mobilní telefon. Asi jsem v tu dobu izolace obtelefonoval více přátel než obvykle. V době
zákazu mše v troubské farnosti probíhaly on-line. Pro recept jsem k lékaři nemusel, dostal jsem sms s e-receptem. 66 dní
a z negativ se vyloupla pozitiva. Pravda, když jsem někoho potkal, chyběl mně jeho úsměv. Zato já jsem se usmíval, když
někdo vstoupil do obchodu se slovy: „Toto není přepadení!“
Mám to štěstí, že s projevy hulvátství a bezohlednosti jsem se příliš nesetkal. Naopak. Lidé byli k druhým z valné většiny
ohleduplní. Pomáhali si s nákupy, šily se roušky. Nakoupené pomůcky se vozily darem třeba do Léčebny dlouhodobě
nemocných Rajhrad.
Další pozitivní věcí, která se většinou projeví ve svátek, byl náhlý odstup od každodenního života. V nouzi, v nebezpečí
nemoci se srovnávají hodnoty lidského života. My, lidé, kteří si myslíme, že nám patří svět, jsme byli nuceni ustoupit ze
svých zbytných zvyků. Bojím se, že dnes už nás zakrývání ústenkou otravuje, už jsme ztratili strach, ale právě rouška byla
symbolem ohleduplnosti k druhým. Kéž by nám tato ohleduplnost zůstala i bez nich. S covid-19 se budeme muset naučit
žít, nikam se rozvolňováním opatření neztratí.
Ještě pár zajímavých poznatků. V Hongkongu byl proveden pokus s křečky, kdy jedna skupina nakažených byla oddělena
od druhých pouze chirurgickou rouškou. Ukázalo se, že rouška omezí přenos koronaviru SARS-CoV-2 vzduchem o více než
60 procent. Takže tvrzení o neúčinnosti roušek je opět jen blábol.
V Mnichově pak měřili hodnoty oxidu dusíku a zjistili, že ačkoliv se snížil provoz na minimum, naměřené hodnoty zůstaly
téměř na své úrovni. Takže doprava, jak se ukázalo, nemá na množství NOx takový vliv. To by se také bez pandemie nedalo
změřit.
A na závěr ještě jedna dobrá zpráva. Podle výkonného ředitele Unie výrobců a dovozců lihovin klesla spotřeba alkoholu v
ČR o 24 %. Protože prodej alkoholu v obchodech stoupl o 14 % a zároveň byly uzavřeny restaurace a hospody, těch 24 %
nám předtím vypili turisté. Rázem jsme se stali v porovnání s ostatními v Evropě zcela průměrnými v konzumaci alkoholu.
Na zdraví!
Přemysl Blažík

RECEPT

Grilovaná zelenina
Kdo chce být jen trochu moderní, už je hrdým majitelem grilu. Ti největší borci z něj každý rok na jaře ometou pavučiny,
pořádně ho rozpálí, ogrilují si na něm pár plátků kuřecího masa a krkovičky, opečou pár klobásek nebo Pepu v alobalu. Ale
co zelenina? Nebojíme se jí tak trochu? Nebojíme, povíme si, jak na ni.
Na grilování se hodí především cukety, papriky a lilky. To vše nakrájejte na plátky silné kolem půl centimetru, očištěnou
papriku rozkrájejte na velikost většího sousta. Tohle vše položte na žhavou mřížku grilu. Jen tak, na sucho, bez jakéhokoli
oleje. Když totiž zeleninu předem naložíte do marinády, tak v horku potom zbytečně zničíte všechny ty jemné panenské oleje
i čerstvé bylinky.
Prostě zeleninu opečte jen tak, suchou, dokud se jí zespodu nevytvoří nahnědlý obtisk grilovacího roštu. Potom ji otočte a
ugrilujte naprosto stejným způsobem i z druhé strany. Jen papriku stačí grilovat po jedné straně, a to slupkou dolů.
Horkou zeleninu odkládejte do misky.
Jde to rychle, takže než všechnu
zeleninu opečete, vydrží teplá.
Teprve nyní vše dochuťte, jak je libo.
Vlažná grilovaná zelenina dobře
pojme a nasaje všechny chutě.
Především zalijte dobrým olivovým
olejem a jemně osolte. Přihoďte
jakékoli čerstvé nebo sušené bylinky,
drcené koření. Jindy můžete pro
změnu nakonec vmíchat i trochu
vinného octa, tím vznikne teplý
grilovaný zeleninový salát. No a
pokud máte rádi bazalkové pesto,
neobávejte se ho použít místo oleje,
jakékoli další dochucení už není
třeba. Není to vůbec složité. Zkuste
to také!

Recept: kucharkaprodceru.cz
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REDAKCE TROUBSKÉHO
HLASATELE PÁTRÁ
po zapomenutých receptech jídel,
buchet, pamlsků, které se tradičně v
Troubsku připravovaly.
Pokud máte nějaký recept po mamince,
babičce nebo prababičce, pošlete nám jej
do redakce, nejlépe i s fotografií. Rádi jej
Soutěž probíhá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020.
Pravidla soutěže najdete na webových stránkách
obce www.troubsko.cz, fotografie zasílejte na
zpravodaj.th@email.cz, nebo přineste vypálené
na CD na OÚ Troubsko (podatelna).

zveřejníme. Děkujeme!
Kontakt: zpravodaj.th@email.cz

Obec Troubsko nabízí ....

REKLAMNÍ BANER NA VÍCEÚČELOVÉM HŘIŠTI
Obec Troubsko nabízí pro podnikatele
a živnostníky možnost umístit
reklamní banner do prostoru hřiště
na malou kopanou.
Výroba banneru bude v režii obce, velikost
banneru 3 m × 0,8 m.
Cena ročního pronájmu je 2500,- Kč.
Projevením zájmu si nejen uděláte vlastní
reklamu, ale zároveň přispějete obci na provozní
chod víceúčelového hřiště a jeho nové vybavení.

kontakt: mistostarosta@troubsko.cz
Foto: V. Volánek
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PROČ SE RECYKLUJÍ
NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ
ZÁŘIVKY A JINÁ
ELEKTROZAŘÍZENÍ?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či
úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci.
Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím
prvním je ochrana životního prostředí před rtu , která je v těchto
výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce
jde o 3–5 mg rtu . Při mnohonásobně vyšších koncentracích
může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i
naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využi , jež u zářivek
a dalších světelných zdrojů v současnos dosahuje více než 90 %.
Využi m recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení
se od roku 2005 zabývá neziskový kolek vní systém EKOLAMP,
který tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé naší obce
mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení,
zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře, nebo v elektro obchodě
při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá
a nefunkční elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které
jsou z nich pro opětovné použi získávány druhotné suroviny,
zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny
např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako
technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému
zpracování nebezpečných látek, které některá elektrozařízení
obsahují (např. rtuť v zářivkách).
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019 recyklovalo 706 t
použitých světelných zdrojů, 587 t malých elektrozařízení a 1 586 t
velkého elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes
95 % materiálů ze světelných zařízení a 90 % materiálů z malých
a velkých elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí
naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácnos nerecykluje a menší
elektrozařízení včetně úsporných zářivek hází do komunálního
odpadu. Z úsporek a dalších elektrospotřebičů se tak do půdy
mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak
neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a
dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

my
slí

m
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ
NÁBYTEK (sedačky, křesla, židle, taburety, ...)

Družstvo vlastníků odrůd se sídlem
Jihlavská 320/2 v Troubsku

Objednávky a více informací na: 792 466 199
Nebo nám napište na:b info@azhospodyne.cz

www.azhospodyne.cz

přijme
do trvalého pracovního
poměru pracovnici na pozici

administra vní
pracovník.
Požadavky – SŠ /nejlépe v oblas
zemědělství/, znalost práce na
PC /WORD, EXCEL, PWP/, řidičské
oprávnění.
Písemnou žádost
se životopisem zasílejte na:

dukat@druvod.cz
Kontakt: 603 851 895
Periodický tisk územního samosprávného celku s názvem „Troubský hlasatel“
vydávaný pro obec Troubsko. Vydavatel: Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko,
IČ: 00282723. Registrace MK: ČR E 10287. Počet výtisků: 750 ks. Vychází: 4 x ročně.
Redakce: Martina Volná, Přemysl Blažík, Veronika Gregerová, Vladimíra Litworová – Markéta Ströbingerová jazykové korektury textu.
Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@email.cz.
Grafická úprava: Irena Jandová, Uherské Hradiště. Tisk: DAL tisk, s.r.o.
Uzávěrka dalšího čísla: 14. září 2020. Distribuce: říjen 2020.
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Objednejte si svůj snídaňový box s sebou
do práce, domů nebo na cestu.
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OBJEDNEJ

VYZVEDNI

RESTAURACE

HOTEL

PUB

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

