Trboušanský
ZPRAVODAJ
Číslo: 49

Vydáno na náklady obce: srpen 2020
.......

Aktualita – nové webové stránky obce
Možná jste již zaznamenali změnu na webových stránkách naší obce
(www.trbousany.cz). Tyto stránky jsme nechali vytvořit kompletně nové tak, aby svým
vzhledem i obsahem odpovídaly požadavkům dnešní doby. Kromě základních informací,
zde nově naleznete např. „Přehled akcí“, „Hlášení rozhlasu“, odkazy na místní
organizace, Mateřskou školu, Obecní knihovnu či Zpravodaj v elektronické podobě.
Na úvodní straně pravidelně zveřejňujeme aktuality týkající se naší obce nebo potřeb
našich občanů (např. informace od lékařů). Tato stránka také nabízí možnost registrace k
odběru novinek, která koncem letošního roku nahradí zasílání informací z hlášení
rozhlasu formou přímého e-mailu. Odkaz na přihlášení naleznete pod „Aktualitami“
s označením:
Registrujte se k odběru aktualit
A takto vypadá úvodní pohled na náš nový web.

Mgr. Vladimíra Kotásková, místostarostka obce
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Slovo starosty
Milí spoluobčané, čas rychle utíká, léto už je téměř za námi a děti se brzy vrátí do
škol. Konečně nám i trochu zapršelo, což potěší nejednoho zahrádkáře.
Máme velkou radost z toho, že jsme byli úspěšní u dvou žádostí o dotace. Jedna se
týká opravy drobných sakrálních staveb – v našem případě jde o opravu křížů, které jsou
umístěny v polích (u Pravlova, u lesa, na hřbitově). Druhou jsme získali na vybudování
dvou dětských hřišť – u obchodu a v nové zástavbě. V současné době aktivně řešíme
administraci těchto dotací. Jejich samotná realizace by měla proběhnout do konce
letošního roku.
Rád bych Vás také seznámil s dalšími plány obce. V těchto dnech je budován nový,
zateplený a akustický strop v sále KD, který tak po celkové výmalbě uzavře částečnou
renovaci tohoto prostoru.
V plánu je výsadba stromořadí po pravé straně silnice směrem ke spodní křižovatce.
Nedávno byla do těchto míst navezena nová zemina a vyseta tráva.
Další stromy bychom chtěli vysázet od areálu bývalého JZD směrem k vodárně na
Dolní Kounice. V tomto místě byly místními občany stromy vysázeny již loni, ale
bohužel jich většinu vandalové vytrhali. Protože si myslíme, že k této cestě stromy patří,
podpoříme letos tuto výsadbu i my. Přicházíme
proto s nabídkou možnosti zakoupení a vysázení
vlastního stromu. Strom by byl „Váš“ – mohli
byste mu dát vlastní pojmenování, byl by označen
cedulkou s datem výsadby a jménem vaší rodiny.
O váš strom byste se mohli v budoucnu starat.
Pokud
se
vám
nápad
s vybudováním
„Trboušanské aleje“ líbí, měli byste o výsadbu a
koupi vašeho stromu zájem, přihlaste se osobně,
telefonicky nebo e-mailem na OÚ. Datum
brigády bude ještě upřesněno, ale budu moc rád,
když se sejdeme v hojném počtu.
Velice
uvítáme, pokud se rozhodnete podpořit výsadbu
finančně nebo přiložíte ruku k dílu. Jde o akci, která nám svým výsledkem může přinést
radost a trvalou budoucí hodnotu.
Hledáme dalšího zaměstnance/brigádníka na výpomoc s pracemi v obci – sekání
trávy, zametání a drobná údržbu. Stávající tým nemá dostatečné časové kapacity na
udržení stálého pořádku na celém území obce. Pokud by měl někdo o tuto práci zájem, ať
kontaktuje mě nebo pracovnici OÚ. V této souvislosti bych velmi rád poděkoval všem
občanům, kteří se nezištně starají o jakýkoliv obecní pozemek, ať už v bezprostřední
blízkosti svého domu či někde dál. Tato pomoc je neocenitelná, velmi pomáhá jak
k lepšímu vzhledu obce, tak i ke snížení obecních výdajů, které mohou být použity jinde.
V závěru bych Vás všechny rád pozval v sobotu 29.8.2020 na „II. obecní táborák“
s pečeným seletem a „Stezkou plnou úkolů“ pro děti, která nahradí zrušený dětský den.
Přeji Vám krásný zbytek léta, dětem zdárné vykročení do nového školního roku, a
věřím, že se snad společně potkáme na táboráku, Vinobraní nebo na Odpoledni
s dechovkou.
Jaromír Kubant, starosta obce
Trboušanský zpravodaj
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Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2020, 18. 5. 2020 (Přítomno 9 členů)
* Zastupitelé se seznámili se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Trboušany za rok 2019. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
* Byla schválena OZV č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Trboušany. Do vyhlášky byly zapracovány připomínky
nadřízeného orgánu. Platnost od 19.5.2020.
* Byla schválena Účetní závěrka obce Trboušany za rok 2019.
* Byla schválena Účetní závěrka MŠ Trboušany za rok 2019.
* Po pozemkových úpravách, kdy došlo k výměně parcel, se celková výměra pozemků
obce zvýšila o 14 287 m2. Namísto zemědělských parcel byly zařazeny parcely dražší.
Účetní hodnota majetku obce stoupla o 2 456 tis. Kč
* Byly schváleny dvě Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s. Jednorázová náhrada činí za obě celkem 34 100 Kč.
* By schválen Záměr směny pozemků zveřejněný 29.4.2020. Obec má zájem směnit
pozemky ve vlastnictví obce za pozemky pana KK. Jedná se o pozemky pod obcí.
* Zastupitelé projednali a schválili Závěrečný účet obce Trboušany za rok 2019 bez
výhrad.
* ZO vzali na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2020 a č. 3/2020. Výše rozpočtu se
navyšuje o 3 000 Kč.
* Na obec byla doručena žádost o odkoupení části pozemku p.č. 281 a dvou částí
pozemku p.č. 1422. Zastupitelé schválili zveřejnit záměr prodat části pozemků.
* Na žádost místního občana bylo rozhodnuto provést místní šetření před domem č.p. 4
ohledně stoky na odvod povrchové vody. O dalším postupu bude rozhodnuto na místě.
* Od 1.9.2020 bude dotace na 1 oběd v MŠ pro mimoškolní strávníky 29 Kč a cena
oběda 65 Kč.
* V rámci malování sálu by bylo vhodné zateplit strop a získat tak lepší tepelné a
akustické vlastnosti sálu. Celková cena bude 93 000 Kč + DPH.
* Spolek PP V olších z.s. požádal o povolení k pokácení 5 ks akátů za lokalitou
V Olších, kde mají být umístěny lavičky. Věc byla konzultována s Mgr. P. Machem,
vedoucím OŽP JMK. Výbor životního prostředí v Trboušanech také souhlasí.
* Spolek PP V olších z.s. by chtěl vysázet nové stromy na pozemku p.č. 482/5 (kolem
potoka pod obcí), který je ve vlastnictví obce. Souhlas vlastníka je podmínkou pro žádost
o dotaci. Zastupitelé souhlasí.
* U nových domů pod obcí by bylo vhodné udělat terénní úpravy, aby bylo možné
provádět údržbu sečením, případně realizovat bezúdržbovou výsadbu.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2020, 3. 6. 2020 (Přítomno 5 členů)
* Obec má zájem o koupi pozemku p.č. 212 o výměře 163 m2 za účelem budování
chodníků. Pozemek bude vykoupen za předpokladu, že bude zrušeno zatížení zástavním
právem.
* Na základě místního šetření byla zjištěna situace na pozemku p.č. 1422, jehož části by
chtěli odkoupit majitelé zahrad (jedná se o mez za zahradami). Bude vypracován
geometrický plán na oddělení částí pozemku.
* Bylo odsouhlaseno zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory „Hospůdka“ na další
Trboušanský zpravodaj
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období, počínaje 1.9.2020.
* Obec má zájem o koupi části pozemku p.č. 217, která sousedí se silnicí, a kde bude
vybudován chodník. Majitel pozemku s odkupem souhlasí. Obec nechá vypracovat
geometrický plán na oddělení požadované části pozemku.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2020, kterým se provádí přesuny ve
výdajích. Výše rozpočtu se nemění.
* Ředitelka MŠ předložila ke schválení projektové záměry školky, které budou zařazeny
do Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice.
* Byla schválena žádost PŠ ohledně napojení přípojky kanalizace. Souhlas je podmíněn
tím, že těleso silnice bude uvedeno do původního stavu a zajištěna záruka 5 roků.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2020, 16. 7. 2020 (Přítomno 9 členů)
* Od 1.9.2020 bude uzavřena nová nájemní smlouva se současným nájemcem
„Hospůdky“. Podmínky nové smlouvy budou stejné jako ve smlouvě dosavadní.
Smlouva bude uzavřena do 31.12.2020. Nájemci budou zároveň sděleny výtky místních
občanů.
* Byla schválena Smlouva o směně pozemků mezi obcí Trboušany a panem KK
(pozemky pod obcí). Pozemky jsou vyměřeny novým geometrickým plánem. Směna je
bez doplatku.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým se provádí navýšení
rozpočtu o 10 000 Kč a přesuny ve výdajích.
* Bude uzavřena smlouva se společností DLC engineering s.r.o. na zhotovení
dokumentace a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 122 OPŽP na projekt Podpora
domácího kompostování. Sjednaná odměna je splatná pouze v případě, že obec dotaci
získá.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se provádí přesuny ve
výdajích. Výše rozpočtu se nemění.
* Na základě provedené technické kontroly na dětském hřišti se zaměřením na
bezpečnost je třeba odstranit prvek věž se skluzem, která již nevyhovuje podmínkám.
* Obec dodatečně získala dotaci na dětské hřiště (jako náhradník), o kterou žádala v roce
2019. A dále získala dotaci na dětské hřiště, o kterou jsme žádali letos. Z dotace roku
2019 bude vybudováno dětské hřiště u obchodu a v nové zástavbě pod obcí, jak bylo
plánováno. U letošní dotace se pokusíme požádat o změnu oproti předložené žádosti.
V případě, že nám bude vyhověno, vybudovalo by se workoutové hřiště ve Štouralově
(za kurtem) a některé prvky by byly doplněny na dvorek MŠ.
* Starosta informoval o výsledcích dalších žádostí o dotace podaných v tomto roce.
Žádost o dotaci na Oživení obecní knihovny a zatraktivnění prostředí – byla neúspěšná.
Dále na Dokončení celkové revitalizace centra obce (veřejné prostranství, autobusová
čekárna) – také byla neúspěšná. Dále na Opravu drobných sakrálních staveb v KÚ
Trboušany – byla úspěšná.
* Bylo schváleno vypsání výběrového řízení na akci „Vybudování dětského hřiště – u
obchodu a v nové zástavbě“ Základním hodnotícím kritériem bude celková výše
nabídkové ceny včetně DPH. Lhůta pro podání nabídek končí 17.8.2020. Výběrová
komise: Ing. Michal Svoboda, Ing. Věra Chrástová, Libor Hodovský. Vedením
výběrového řízení a vypracováním zadávací dokumentace bude pověřena firma
společnostregiozona s.r.o.
Trboušanský zpravodaj
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* Na Policii ČR jsme k naší žádosti o zakázání průjezdu těžkých vozidel obcí dodali
Posouzení únosnosti vozovky silnice (průtah obcí), které Policie požadovala. Rozhodnutí
zatím nepadlo.

Další sdělení obecního úřadu
Naším dlouhodobým cílem je zvelebení centra obce. V loňském roce byla nově
vydlážděna plocha kolem KD a přilehlé návsi a bylo vybudováno multifunkční pódium.
Letos pak následovala výsadba záhonů a instalace lavičky pod lípu. V plánu jsou další
menší doplňky venkovního inventáře, které umístíme časem. Během jara byl také
vymalován sál KD – zde patří velké díky Tomáši Staňkovi, který se tohoto nelehkého
úkolu zhostil. Změnou prošel i interiér obecní knihovny (více informací viz v článku
Knihovna) – za vymalování děkujeme Pavle Novotné, Tomáši Slepánkovi, Natálce
Krejčí a ostatním pomocníkům.
V letošním roce jsme podali několik žádostí o dotace. U JMK jsme žádali o dotaci na
obnovu obecní knihovny a dotaci na zvelebení návsi. Obě tyto žádosti byly zamítnuty z
důvodu pandemie C-19 a snížení rozpočtu kraje. Dále jsme žádali u MMR o dotaci na
vybudování dětských hřišť, o kterou jsme neúspěšně žádali i v minulém roce. V červnu
přišla informace, že bude podpořena naše žádost z roku 2019. Následně v červenci nám
byla schválena žádost i z roku 2020, kterou jsme z důvodu duplicity museli odmítnout.
Dále jsme žádali o dotaci na opravu drobných sakrálních staveb (křížů), kterou se
podařilo také získat. Jako poslední byla podána žádost na štěpkovač a kompostéry, jejíž
výsledek zatím neznáme.

Připravované dění v obci
* Na poslední srpnovou sobotu 29.8. je připraven bohatý program, ve
kterém si snad každý může najít to svoje. Od 8 hodin bude na kurtu ve
Štouralově rozehrán Tenisový turnaj čtyřher trboušanských hráčů.
Pokud nejste přihlášeni jako hráči, tak přijďte fandit nebo se jen tak
podívat na sportovní výkony.
* Od 16 hodin bude připravena pro děti všech věkových kategorií Stezka plná úkolů
(jako náhrada za neuskutečněný Den dětí) a od 18 hodin bude „II. obecní táborák“
s pečeným seletem na ukončení prázdnin. Občerstvení po celý den je zajištěno.
* 12.9. bude Chasa Trboušany pořádat 54. Trboušanské vinobraní. K tanci a poslechu
zahraje DH Šardičanka.
* 24.10. pořádá obec Odpoledne s dechovkou a ochutnávkou mladých vín a pomazánek.
K poslechu zahraje DH Doubravěnka. Nejlepší pomazánka bude stejně jako v loňském
roce oceněna. Prosíme všechny, kdo jsou ochotni připravit nějakou pomazánku, aby se
nám ozvali.
* Na konci října bude MŠ Trboušany pořádat Loučení broučků
s teplým sluníčkem s lampionovým průvodem a táborákem ve
Štouralově.
Všechny akce jsou závislé na tom, jak se bude vyvíjet situace s koronavirovou
nákazou a jaká budou mimořádná opatření vyhlašovaná státem. Proto sledujte
před každou akcí vývoj situace.
Trboušanský zpravodaj
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Co už bylo
Šparglíkovy tábory
I v letošním roce spolek Šparglík uspořádal dva turnusy "přívesnických" táborů.
První pod názvem "Pomoc matičce zemi" byl koncipován jako hlídání dětí s tématickým
programem. Děti společný čas s tetami - vychovatelkami Ditou Světlíkovou a Monikou
Sladkou (Ivančice) trávily v Trboušanech.
Druhý tábor pod názvem "Hrdinové" se nesl v duchu záchrany starověkých
olympijských her. Děti se během táborového týdne vypravily do Ivančic, Židlochovic,
Dolních Kounic, na Stříbský mlýn a tábor zakončily v Trboušanech, kde se utkaly v
klasických olympijských disciplínách. Na svých cestách do okolí zažily spoustu úkolů,
her i výtvarného tvoření pod dohledem Lenky Krmelové, Jany Šarounové, Dity
Světlíkové a Báry Břínkové (Loděnice).

Knihovna
Jako nová knihovnice bych chtěla poděkovat všem těm, kteří knihovnu stále
navštěvují a tím udržují její chod. V současné době se snažíme trboušanskou knihovnu
malinko vylepšit a zútulnit. V červenci se vymalovalo, nově se rozmístily regály
s knihami. V plánu jsou další drobné úpravy v interiéru tak, aby knihovna působila
přívětivěji.
Aktuálně je v naší
knihovně k zapůjčení mnoho
zajímavých nových knih.
Pro dospělé bestsellery jako
např.
Hadrový
panák,
Dívka ve vlaku, Zmizelá,
Temné kouty a další
zajímavé čtení. Prostě knihy,
od kterých se nebudete
moci odtrhnout. Pro mládež
zde máme spoustu epizod
Deníku malého poseroutky a
Deníky
mimoňky.
A
samozřejmě jsou zde i nové
knížky pro ty nejmenší, z
nichž jsou to např. 365
pověstí, Maxi pes Fík,
Mimoni, Příhody Bořka
Stavitele a další krásné knihy.
Tak neváhejte a do knihovny určitě zavítejte, máme otevřeno i přes prázdniny. Pokud
byste měli zájem o nějakou konkrétní knihu nebo měli nějaké podněty či dotazy,
neváhejte mě kontaktovat, třeba na e-mail knihovna@trbousany.cz. Pro starší občany,
kteří by si chtěli také nějakou tu knihu přečíst, ale zdraví už jim neumožňuje si pro knihu
dojít, je možnost donášky domů. Stačí dát vědět. Přeji Vám krásný zbytek léta.
Pavla Novotná, knihovnice

Spolek PP V olších – aktuální dění
Na jaro 2020 bylo na území přírodní památky „V olších“ plánováno kácení některých
stromů a následná výsadba stromů nových v již pročištěné části, v blízkosti hřiště. Tyto
plány zásadně narušilo omezení v rámci pandemie C-19. Z tohoto důvodu muselo být
vyjednáno, především s nadací VIA, prodloužení termínu dokončení realizace projektu.
Náhradní termín brigád je stanoven na 5.9.2020 (kácení) a 26.9.2020 (výsadba). Prosíme
všechny, kteří by se rádi zapojili do obnovy naší přírodní památky, o pomoc při
těchto brigádách.
Trboušanský zpravodaj
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Spolek PP V olších se nesoustředí pouze na přírodní památku, ale snaží se řešit zeleň
v krajině komplexně. Aktuálně svoji pozornost zaměřuje také na plánování vzniku alejí
či stromořadí v katastru celé obce. V měsíci září budete moci vyjádřit svoji preferenci na
výsadbu stromořadí prostřednictvím dotazníku, který obdržíte do svých schránek.
Výsledky tohoto šetření budou předány Státnímu pozemkovému úřadu, který bude
realizaci výsadby financovat.
Spolek v letošním roce požádal o několik dotací v celkové výši 172 000 Kč. Jednalo
se například o dotaci společnosti ČEZ na výsadbu alejí, dotaci společnosti Makro na
výsadbu větrolamu podél potoka v nové zástavbě. Žádná z těchto žádostí nebyla bohužel
úspěšná. Ve spolupráci s P. Březinou a K. Vítovcovou zpracováváme projekt na
větrolam. Do konce letošního roku bude předložen na MŽP.
Bc. Jan Chrást, předseda spolku PP V olších z.s.

Oddíl Judo
Letní prázdniny se v našem klubu nesly ve znamení tréninků a
soustředění. Tréninky probíhaly na domácím působišti v tělocvičně
v Trboušanech. Tam jsme také pro přípravku uspořádali příměstský tábor
(viz foto na konci příspěvku), kde děti procvičovaly judistické techniky,
v rámci kondice hrály různé hry a podnikaly túry do okolí. Kluci a holky
z řad žáků závodníků se zúčastnili prestižního soustředění JUDO
HEROES CAMP se závodníky z celé republiky. Na denním programu bylo judo, dále
kondice, míčové a jiné pohybové hry. Velkou událostí pro děti na tomto soustředění byl
jeden trénink vedený olympijským vítězem Lukášem Krpálkem, a jiný trénink pod
taktovkou mistra Evropy do 23 let, Davida Klammerta. Některé z našich dětí se
zúčastnily také dvou tréninkových kempů výběrů České republiky a reprezentace.
V srpnu jsme si judo užili na týdenním soustředění s naším spřáteleným opavským
klubem JUDO SLEZAN OPAVA. Věříme, že všechny naše děti jsou po prázdninách
v závodní formě a mohou směle vyrazit na turnaje pro medaile! Držíme všem palce!

Nábor do juda
•
•
•
•
•

•

Nábor do přípravky (7 let a výše) probíhá po celý školní rok každé pondělí a středu
od 16,00 hod v tělocvičně pod OÚ v Trboušanech (od 7. září 2020).
Nábor do minijuda (4 – 6 let) probíhá každé úterý v září od 16,00 a od 17,00 hod
(od 8. září 2020). Nábor do minijuda bude ukončen naplněním kapacity dětí.
Nábor dospělých, dorostu a juniorů každé pondělí, středu a pátek od 19,00 hod
(od 7. září 2020).
Pravidelné kondiční cvičení pro dospělé každé úterý od 19,00 hod (nutná
registrace na www.judokounice.eu).
Rozvrh tréninků najdete na www.judokounice.eu.
Jsme otevřeni všem nadšencům, kteří se chtějí podílet na chodu našeho klubu.
Vítáme také sponzory, kteří nám pomohou rozšířit a zkvalitnit naši činnost.

Základní informace o tréninku
•

Tréninky pro děti od 7 let a dospělé až 5x týdně za cenu 1 500,- Kč/rok. Každý
další rodinný příslušník 750,- Kč/rok. Ceny jsou včetně pojištění u ČSJu. Kontakt:
Michal Sajaš, 724 342 299

Trboušanský zpravodaj
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•
•

•
•
•

MINI JUDO 1x týdně, cena 1 000,- Kč/rok. Každý další rodinný příslušník 500,Kč/rok. Ceny jsou včetně pojištění u ČSJu. Kontakt: N. Dvořáková, 776 336 490.
Nabízíme pravidelný sportovní trénink, soustředění, závodění, výborný sportovní
kolektiv, bohaté sportovní výsledky na mezinárodních, celostátních i regionálních
soutěžích. Jsme ve spojení s úspěšnými českými kluby a trenéry.
Pro dospělé judisty i (ne)judisty nabízíme možnost kondičního cvičení a pravidelné
semináře zaměřené na sebeobranu a judo.
Posilovna – během tréninku čekajícím rodičům nabízíme zázemí včetně využití
posilovny zdarma.
Bazén pro členy a jejich rodinné příslušníky zdarma 1x za 14 dní.

Naměřené srážky
Leden
50,0 mm

Únor
14,5 mm

Březen
19,0 mm

Duben
9,0 mm

Květen
70,0 mm

Červen
129,0 mm

Červenec
49,0 mm
-vch-

Zajímavost na konec – další úspěch Marušky Puttnerové
Mnozí z nás jistě zaznamenali další významný úspěch naší rodačky Marie
Puttnerové. Není žádným tajemstvím, že Maruška dlouhodobě působí v několika
hudebních formacích, ze kterých je nejznámější Jablkoň nebo Půljablkoň. Koncert té
druhé jmenované jsme měli možnost slyšet také u nás v listopadu 2016. Jejich nominaci
na Cenu Anděl 2014 se v roce 2015 sice proměnit nepodařilo, ale v posledních měsících
můžeme Marušku také slyšet s uskupením zvaném Zvíře jménem Podzim. A právě tato
kapela byla letos nominovaná na Ceny Anděl 2019, kde uspěla, a to hned ve dvou
kategoriích Objev roku a Alternativa a elektronika. Marušce k tomuto úspěchu
jménem obce gratulujeme!
Mgr. Vladimíra Kotásková, místostarostka obce
Trboušanský zpravodaj je vydáván na náklady obce. S veškerými připomínkami či příspěvky se
obracejte na OÚ Trboušany nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz.
Trboušanský zpravodaj
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