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Aktualita – sázení stromků
V sobotu 1. května 2021 se uskutečnilo komunitní sázení stromků v lokalitě od
hřbitova kolem silnice na Dolní Kounice. Zájemci měli možnost si zasadit svůj stromek,
který následně ponese např. jméno jejich rodiny nebo dítěte. Tento stromek mohli občané
také sponzorovat. Celkem se vysadilo 50 stromků. Kolem silnice se sázely meruňky a
švestky, dále byly vysazeny 2 kaštanovníky seté (jedlé kaštany) a 2 morušovníky u
opraveného kříže ve Špidláku. Další 2 morušovníky byly vysazeny u křížení polních cest
v Mazouškách, kde se dříve jen hromadily větve stromů a ostříhaná réva. Mimo to bylo
po katastru obce vysazeno několik líp.
Ovocné stromky, morušovníky a kaštanovníky zajistil spolek PP V olších z.s., jehož
hlavní náplní je nejen starost o přírodní památku V olších, ale zlepšování stavu zeleně
v celém katastru obce vůbec. Lípy zajistil pan Vítězslav Korber.
Nákup stromků byl částečně financován z dotace od Nadace Via a částečně z financí
spolku. Částka 8 500 Kč získaná ze sponzorování bude použita na nákup dalších stromů,
které budou vysázeny v katastru naší obce. V případě Vašeho zájmu přispět na budoucí
výsadbu zeleně v naší obci, můžete svůj finanční příspěvek zaslat na transparentní účet
spolku vedený u Fio banky, číslo účtu 2501676390 / 2010.
Mgr. Vladimíra Kotásková, místostarostka obce

Trboušanský zpravodaj

1

Další sdělení obecního úřadu
Poplatky za odpad
Připomínáme občanům, že do konce června 2021 je třeba zaplatit poplatky za odpad
na rok 2021. Výše poplatku činí 700 Kč pro všechny občany bez rozdílu věku i pro
majitele nemovitostí, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Poplatek je možné
zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na bankovní účet obce, číslo
účtu 2022963309/0800. Variabilním symbolem je číslo domu.
Dětská hřiště
V loňském roce se nám podařilo zbudovat dvě nová krásná dětská hřiště. Hřiště v
nové zástavbě je od podzimu v provozu, hřiště u obchodu bylo právě otevřeno. Čekalo
se, až povyroste zasetá tráva. Bohužel jsme už několikrát zaznamenali situaci, že herní
prvky určené pro malé děti používají náctiletí, kteří váhově neodpovídají nosnosti těchto
prvků. Prosíme proto rodiče i občany, aby v případě, že takové jednání zaznamenají,
náctileté pokárali.

Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2020, 18. 12. 2020 (Přítomno 9 členů)
* ZO souhlasí s pokračováním pronájmu mobilního značení od firmy ZNAKOM s.r.o.
Dobu značení nelze přerušit.
* Bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku 3 500 Kč Oblastní charitě Rajhrad.
* Byl schválen rozpočet obce Trboušany na rok 2021 (viz dále ve zpravodaji).
* ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Trboušany na období 2022 – 2023.
* Byl schválen rozpočet MŠ Trboušany na rok 2021. Náklady i výnosy 2 350 000 Kč.
* Byl schválen střednědobý výhled rozpočtu MŠ Trboušany na roky 2022 a 2023.
* ZO vzalo na vědomí Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok
2021. Příjmy 3 501 000 Kč, výdaje 3 601 000 Kč, financování 100 000 Kč.
* ZO vzalo na vědomí Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na rok 2022, 2023.
* Likvidační komise prověřila majetek obce navržený k vyřazení a doporučila návrh ke
schválení. ZO návrh schválilo.
* Likvidační komise prověřila majetek MŠ Trboušany navržený k vyřazení a doporučila
návrh ke schválení. ZO návrh schválilo.
* Příspěvek obce na provoz MŠ Trboušany zůstane v roce 2021 ve výši 250 000 Kč.
* ZO schválilo poskytnutí daru 3 500 Kč Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích, který
zajišťuje program „Naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“.
* Na základě výsledku výběrového řízení byla schválena smlouva s Ing. Pavlem
Šudákem na vypracování PD na chodníky. Cena díla je 239 580 Kč.
* ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2020 a 14/2020.
* Robert Komárek, IČ 645 03 941 požádal o pronájem nebytových prostor za účelem
provozování hospody. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021. Měsíční
nájemné je 1 200 Kč.
* Myslivecký spolek Trboušany požádal o prodloužení pronájmu nebytových prostor za
účelem využití pro „Myslivnu“. Smlouva se uzavírá na dobu do 31.12.2025. Měsíční
nájemné je 250 Kč.
* Příspěvek na spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby městu Ivančice na
rok 2021 činí 13 102 Kč.
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* ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 494/2 o výměře 1089 m 2, pozemku p.č. 494/79 o
výměře 1307 m2 a pozemku p.č. 494/74 o výměře 1183 m 2. Cena za pozemky a další
podmínky kupní smlouvy zatím nebyly stanoveny. Podklady pro rozhodnutí budou
připraveny do příštího zasedání ZO.
* Byl schválen prodej části pozemku p.č. 55/1 o výměře 83,8 m2 a pozemku p.č. 57 o
výměře 11 m2. Pozemky jsou zastavěny stavbou kupujícího.
* Bylo schváleno přijetí dotace na projekt „Pořízení kontejnerů, sběrných nádob a
štěpkovače pro obec Trboušany“ ve výši 713 779 Kč. Bude připraveno výběrové řízení.
* Bylo schváleno přijetí dotace na projekt „Podpora domácího kompostování – obec
Trboušany“ ve výši 1 031 990 Kč. Bude připraveno výběrové řízení.
* ZO zatím neschválilo přistoupení obce Trboušany k dobrovolnému svazku obcí
Mikroregion Ivančicko.
* Místo zpětného odběru pro elektroodpad bude na prostranství pod přístřeškem za
sálem. Elektroodpad bude vybírán v pravidelných termínech.
* HZS Jmk, územní odbor Brno – venkov, Ivančice, požádal o zaslání dokumentu
ohledně zajištění požární ochrany v naší obci.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2021, 22. 2. 2021 (Přítomno 8 členů)
* Na základě podkladů připravených Markem Chrástem a Jiřím Kašparovským byla cena
za pozemky p.č. 494/2, p.č. 494/74 a 494/79 schválena ve výši 600 Kč/m2.
* Zatím není vyřešena otázka zajištění požární ochrany. Dořešeno bude na příštím
zasedání ZO.
* Na OÚ byla předložena žádost o změnu územního plánu ohledně zařazení pozemků
p.č. 1698/1 a p.č. 1698/2. Zastupitelé s touto změnou nesouhlasí.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 494/87 o výměře 1087 m 2.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru pronajmout pozemky – zemědělskou půdu p.č.
454/1 o výměře 20 000 m2, p.č. 663 o výměře 2 101 m2, p.č. 1124 o výměře 1 406 m2,
p.č. 1126 o výměře 4 000 m2, p.č. 1161 o výměře 19 590 m2, p.č. 1292 o výměře 1 092
m2, p.č. 1400 o výměře 132 m2, p.č. 1402 o výměře 492 m2, p.č. 1677 o výměře 16 007
m2, a dále pak p.č. 666 o výměře 1 286 m2, p.č. 1409 o výměře 7 252 m2, p.č. 1411 o
výměře 5 249 m2, p.č. 1412 o výměře 21 626 m2, p.č. 494/82 o výměře 574 m2.
* Na OÚ byla doručena žádost o pokácení akátů na stráni za domem č.p. 1. Jedná se o
stromy na obecních pozemcích. ZO s tím nesouhlasí.
* Byla schválena žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 101/3 a p.č. 101/4
za účelem vedení NN.
* Bylo schváleno podání žádosti o dotaci z dotačního programu Dotace obcím na
zpracování územních plánů 2021, na aktualizaci územního plánu obce Trboušany.
* Byly schváleny Inventury OÚ Trboušany a MŠ Trboušany za rok 2020.
* ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2021.
* Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku „Změna č. 1 územního plánu Trboušany“.
Nabídku předložily 3 firmy, z nichž výběrová komise vybrala a doporučila ke schválení
nabídku Ing. arch. Barbory Jenčkové. Nabízená cena 327 910 Kč.
* ZO schválilo žádost o pokácení akátů za domem č.p. 96 kolem stodoly. Budou tam
vysázeny nové stromy a následné kácení by je poškodilo. Dřevo bude prodáno za 3 000
Kč. Stromy určené k vykácení budou označeny.
* Pozemek p.č. 1251 kolem vrtu na pitnou vodu bude klidovou zónou. Bude zatravněn a
Trboušanský zpravodaj

3

budou zde vysázeny ovocné stromy.
* ZO pověřuje starostu jednáním s firmou JAM living vision, s.r.o. ohledně možnosti
odkoupení pozemků kolem vodoteče na „Rybníku“.
* ZO schválilo podání žádosti o dotaci z operačního programu Integrovaný regionální
operační program, Výzva č. 9 MAS Podbrněnsko, na akci „Chodníky podél silnice III.
třídy procházející obcí“. Celková předpokládaná cena díla je 15 mil. Kč.
Rozpočet obce Trboušany na rok 2021:
Příjmová strana
Daň z příjmů FO placená plátci

Rozpočet 2021

Skutečnost 2020

1 000 000

1 230 663,47

20 000

20 123,34

130 000

122 764,54

1 000 000

918 807,49

50 000

36 670,00

2 200 000

2 520 421,01

15 000

0,00

265 300

223 010,00

Poplatek za užívání veř. prostranství

1 000

0,00

Správní poplatky

4 000

1 820,00

30 000

34 739,93

600 000

664 367,61

89 400

1 619 882,00

200

55,00

Nebytové hospodářství (pronájmy)

25 000

17 700,00

Pohřebnictví (hřbitov - voda, kontejner, nájem)

19 000

23 360,00

1 000 000

0,00

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

50 000

53 896,50

Rekultivace půdy v důsledku těžeb. čin. (cihelna)

35 000

31 700,00

Činnost místní správy

3 000

550,00

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

1 500

1 041,59

6 538 400

7 521 572,48

Daň z příjmů FO placená poplatníky
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob - za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za provoz systému KO (odpady)

Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Transfery a dotace ze státního rozpočtu
Činnosti knihovnické

Příjmy z prodeje pozemků

Celkem příjmy
Výdajová strana
Silnice a záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost zajišťovaná autobusy
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Rozpočet 2021

Skutečnost 2020

2 589 800

222 578,54

19 000

19 050,00
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Výdajová strana
Pitná voda

Rozpočet 2021

Skutečnost 2020

400 000

18 900,00

Odvádění a čištění odpadních vod

1 360 000

78 899,88

Ostatní záležitosti spojů

1 200 000

985 376,80

280 000

254 900,00

25 600

16 374,95

Záležitosti kultury

8 000

5 000,00

Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult…..

6 000

0,00

Rozhlas a televize

20 000

3 835,70

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

50 000

268 138,00

131 000

15 103,50

Využití volného času dětí a mládeže

85 000

1 327 087,63

Nebytové hospodářství

21 000

5 426,00

185 000

60 309,00

52 500

523,00

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

300 000

854 730,00

Komunální služby a územní rozvoj

332 200

9 432,37

Sběr a svoz odpadů

425 000

351 827,34

Chráněné části přírody – Olše

15 000

0,00

Rekultivace půdy – cihelna

30 000

17 424,00

307 500

524 281,60

35 000

33 576,00

7 100

2 451,55

394 500

338 037,62

0

19 863,00

1 493 500

1 688 162,45

7 000

5 572,30

Pojištění majetku

26 000

25 721,00

Ostatní finanční operace a vypořádání

66 000

49 263,00

9 871 700

7 201 845,23

Předškolní zařízení
Činnosti knihovnické (knihy, topení, elektřina,…)

Sportovní zařízení v majetku obce

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň
Záležitosti sociálních věcí
Ochrana obyvatelstva, požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby
Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z finančních operací

Celkem výdaje
Financování
Příjmy
Trboušanský zpravodaj

Rozpočet 2021
6 538 400

Skutečnost 2020
7 521 572,48
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Financování
Stav finančních prostředků

Rozpočet 2021

Skutečnost 2020

3 500 000

846 948,75

166 700

1 166 676,00

Výdaje

9 871 700

7 201 845,23

Rozdíl

0

0,00

Splátka úvěru

Letní tábory
Léto se kvapem blíží, epidemiologická situace se zlepšuje, a tak i pro letošní rok
máme naplánovány dva turnusy táborů, oba s kapacitou 30 dětí. První turnus se uskuteční
poslední červencový týden a bude se odehrávat tradičně v Trboušanech se zázemím v
místním KD. Děti budou rozděleny na dvě skupiny - mladší a starší děti. Zde je již
kapacita naplněna. Druhý tábor bude poprvé pobytový a uskuteční v rekreačním
středisku RELAXX v Čeložnicích, a to první srpnový týden. Tento tábor je určen pro
děti od 6 let. Na programu budou výlety, hry, sportovní, výtvarné i lehce vzdělávací
aktivity. Na tento tábor je ještě několik volných míst. Hlavními organizátory jsou Mgr.
Jana Šarounová a manželé Krmelovi z Trboušan.
Mgr. Vladimíra Kotásková, Šparglík, z.s.

Zajímavost na konec – trboušanský kroj - dokončení
V minulém zpravodaji jsme otiskli první část příspěvku, který pro náš zpravodaj
napsal Mgr. Jiří Mačuda, kurátor a spoluautor výstavy Tradice jedné hranice, která
v loňském roce probíhala v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, a kde byl jako jeden
z exponátů vyobrazen trboušanský kroj.
-vchAle přejděme k samotnému popisu krojů. Svobodná děvčata si ještě kolem roku 1850
na dlouhou spodní košili rovného střihu oblékala bílé plátěné košilky s mírně vydutými a
nad loktem staženými rukávy, které bývaly zdobené jednoduchou bílou výšivkou.
Košilky doplňovala nezbytná úzká šněrovačka obyčejně označovaná jako „lajblíček“.
Lajblíčky se šily nejčastěji ze sukna a sametu, nechyběl ovšem ani atlas nebo vzorovaný
brokát, obyčejně tmavých barev, mezi nimiž převládala evidentně černá. Zatímco
šněrování zastaly užší pentle světlých odstínů, samotnou šněrovačku zdobily ještě
kontrastní prýmky, popřípadě nařasené stužky, u výstřihu nebo u průramků.
Sukně byla široká a dosti dlouhá. Pro představu, malá děvčátka a nejmladší dívky
z chasy nosívaly sukně dosahující nejméně do půlky lýtek, v posledních fázích zdejších
krojů ovšem sukně bývaly ještě o něco delší. Pod sukní se nosily silně naškrobené
spodničky z bílého plátna vyšívané bílou výšivkou u spodního lemu a dole někdy
přizdobené zoubky. Takovéto spodnice, na Moravskokrumlovsku označované jako
„škrobínky“, bývaly nejméně tři, mohlo jich však být klidně až pět, čímž sukně nabývala
na objemu a při chůzi se půvabně pohupovala ze strany na stranu. Sukně měly barvy
veselejší než lajblíčky, často světlounce žluté, zelené, růžové, modré nebo tmavomodré.
Oblíbené bývaly sukně „kvítečkované“ z různých materiálů, např. hedvábí, brokátu,
vlněných tkanin, ale také z obyčejného plátna nebo z modrotisku, které se zde sice
nosívaly spíše při pracovních příležitostech, v letních měsících si děvčata „plátěnku“
nebo „modračku“ ovšem klidně oblékla i k muzice. Sukně se však šily také
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jednobarevné, u starších žen v tmavých barevných odstínech. Spodní lem sukně někdy
zdobilo podšití tzv. „plechem“, obyčejně v bílé barvě, které plnilo jednak funkci
ozdobnou, dále však pomáhalo sukni držet požadovaný tvar. Pokud se „vrchnačka“, jak
se svrchní sukní také říkávalo, ušila ze stejnobarevného materiálu, asi 20 cm od dolního
lemu se na ní našívaly ještě dvě kontrastní a poměrně úzké stužky. Někdy se však
takovéto jinobarevné stužky našily i na sukni „kvítečkovanou“.
Na „vrchnačku“ děvče oblékalo jen něco málo přes boky širokou zástěru, která
bývala tradičně pouze o pár centimetrů kratší, než svrchní sukně a vázala se jen s pomocí
úzké tkanice. Zato se ale zástěra v pase stahovala širší stuhou stejné nebo podobné barvy,
tzv. „fáborem“. Ten ovšem musel s „fěrtouškem“ ladit. Zástěra byla buď saténová či
hedvábná, tmavě modrá nebo obláčková, aby se odrážela od samotné sukně, nebo
z bílého plátna, tak jako na Ivančicku. Zatímco hedvábné zástěry mívaly u spodního
lemu úzkou krajku bílé barvy podobně jako v nedalekých Vedrovicích, popřípadě se bez
krajky obešly zcela, plátěné zástěry bývaly u spodního lemu zdobené zoubkováním a
bílou výšivkou. Později se k nim však přišívaly také širší bílé krajky, které mohly
lemovat zástěru celou a nejen u spodního lemu, jak tomu bývalo v okolí Moravského
Krumlova (viz Muzeum v Ivančicích). Je možné, že stárková dříve nosívala bílou
plátěnou nebo batistovou zástěru, kterou mohla zdobit i zvláštní bílá výšivka, jejíž vzor
se nám ovšem nedochoval.
Takovýto
„fěrtoušek“
mohl
částečně napodobovat zástěru
svatební, kterou následně místní
ženy
nosívaly
jen
k těm
nejsvátečnějším
příležitostem
v průběhu svého života.
Dívky si dále oblékaly bílé
vlněné punčochy, které po roce
1900 postupně vystřídaly i
punčochy v barvě černé. Na nohy
si zase obouvaly nízké střevíčky z
černé nebo tmavohnědé kůže,
které mohly mít i přezku. Krk si
děvčata
zdobila
několikrát
obtočeným
korálovým
náhrdelníkem,
někdy
i
s
přívěškem, obyčejně medailonkem
s vyobrazením Panny Marie.
Součástí dívčího oděvu byl také
vyšívaný kapesníček z bílého
plátna, na kterém byl nejčastějším
motivem tzv. „strom života“.
Vlasy měly dívky i ženy
svázané nahoru do drdolu. O
původní a složitější úpravě dívčích
účesů máme podrobnější zprávy
například z Dolních Dubňan.
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Původně snad děvčata o hodech na hlavě nosila poměrně úzký rozmarýnový věneček
nazdobený různobarevnými pouťovými květy. Nakonec se však k muzice a hodům nosil
již jen „saský šátek“ s úvazem „na věneček“. I šátky však po čase zmizely. Doba se
rychle měnila a dívky se začaly k svátečním příležitostem česat zkrátka jen podle módy.
Mládenci se zřejmě oblékali jako jejich vrstevníci v celém širokém regionu. Měli bílé
plátěné košile se širšími rukávy zdobené prostou bílou výšivkou, často jen na prsou,
stárci snad také na manžetách a límečku. Vesty se nosily soukenné a délkou dosahující
10 – 15 centimetrů pod pas. Bývaly černé, inkoustově modré a dříve snad i červené.
Zdobila je souvislá řada velkých kovových knoflíků, jejichž funkce byla v polovině 19.
století opravdu již jen dekorativní. Dále měli chlapci oblečené koženky, kalhoty obyčejně
jen něco málo pod kolena dlouhé, často z měkké jelenice, které se stahovaly dole
šňůrkou a někdy i proráženými řemínky, tak jako v Ostrovačicích (viz Muzeum v
Ivančicích). Dlouho se nosívaly koženky „žluté“, později však častěji v tmavších
barvách, čímž vlastně napodobovaly městské kalhoty. K nim chasníci nosili bílé vlněné
ponožky a vysoké černé boty, svým vzhledem připomínající holínky, které se však do
módy dostaly až o něco později. Na hlavě nosil každý mládenec klobouk s poměrně
širokou střechou. Ten byl o posvícení zcela určitě dozdoben voničkou, o jejímž přesném
vzhledu však zprávy chybí. I tato vonička se ale s počátkem 20. století stala výsadou
pouze stárkovského klobouku. Ostatní mládenci už byli oblečeni zcela „po městsku“.
Určitou obrodu zdejší kroje prožily právě před první světovou válkou, i když pouze u
místních děvčat. Ta po vzoru tehdejšího módního svérázu k hodům a jiným slavnostem
chodila oblečená do „národních oděvů“. Takovéto kroje se však různě kombinovaly,
přešívaly a někdy doplňovaly zcela nesourodými oděvními součástkami z naprosto
odlišných národopisných regionů, někdy dokonce až ze Slovenska (piešťanské kroje
máme doložené z Dolních Kounic). Takovéto „kroje“ tedy bývaly v některých případech
nejen nevkusné, ale děvčata si je často neuměla ani pořádně obléknout. Protože se tehdy
lidový oděv z Trboušan a okolí již zcela vytratil, dívky si obdobné „komplety“ dokonce i
vypůjčovaly mezi sebou, což samozřejmě přinášelo opět neblahý dojem. Zkrátka, kroj
má být šitý na míru. Ale co naplat, čas krojů na rozhraní Moravskokrumlovska a
Ivančicka tehdy dospěl do své poslední fáze. Poté se již místní chasa začala oblékat podle
módy nebo si zapůjčovala dodnes široce rozšířené kyjovské kroje, které však s naším
krajem nemají vůbec nic společného. Nejde dokonce ani o kroje náležející
k západomoravskému typu, a tak je snad lepší zavádět ve svátečním obleku nebo
slušivých šatech či kostýmku.
Po roce 1990 se však začaly původní kroje v okolí obce pomalu probouzet k životu.
Vznikají rekonstrukce či krojové stylizace, méně či více vydařené, a tak se zdejší hody
začínají odlišovat od těch ostatních. Jednoho dne tak možná uvidíme trboušanská děvčata
se svými mládenci opět v krojích takových, jaké se zde nosívaly v časech, na které si
dnes nevzpomene ani ten nejstarší z žijících pamětníků.
Mgr. Jiří Mačuda, etnograf
Kontakty: obecní úřad Trboušany, tel.: 546 421 541, ou@trbousany.cz, stránky
www.trbousany.cz; starosta obce Jaromír Kubant, tel.: 703 144 000, kubant@trbousany.cz
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