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Aktualita – stromy na hřbitově
Na opakované podněty občanů a po několika situacích, kdy došlo po silných větrech k
ulomení velkých větví, které popadaly na hroby, se zastupitelstvo obce začalo zabývat
otázkou stavu a možné obnovy stromů na hřbitově. Obec, jakožto vlastník a provozovatel
hřbitova, nese odpovědnost za případné škody způsobené na zdraví a majetku. Její
povinností je zajistit takový stav hřbitovní zeleně, aby předešla škodám a pro tyto účely
je obec také pojištěna. Pokud jsou stromy vysázeny v blízkosti hrobových míst, hrozí
např. poškození hrobové obruby kořenovým systémem, poškození pomníku pádem
větvoví a v nejhorším případě pak zranění přítomných osob padajícími větvemi.
Stromy k pohřebištím neodmyslitelně patří, neboť jsou odpradávna vnímány jako
symboly klidu, míru a pokoje. Stromy a dřeviny v poslední fázi svého životního
cyklu ztrácejí vitalitu, trouchnivějí, rozpadají se, schnou a umírají. Celý proces probíhá
po mnoho sezon a u různých dřevin různým tempem. V našem případě hovoříme o bříze
bělokoré, která se dožívá 50 - 60 let. Břízy na trboušanském hřbitově byly vysázeny
v roce 1960 po dokončení rozšíření hřbitova, tudíž se jejich životní etapa nezadržitelně
chýlí ke svému konci. S největší pravděpodobností se bude muset přistoupit k odstranění
stávajících stromů a vysazení stromů nových. Celou problematiku budeme konzultovat s
odborníky, kteří by měli zároveň doporučit i stromy vhodné pro náhradní výsadbu.
V souvislosti s problematikou hřbitova má obec vypracovaný projekt na jeho
rozšíření. Tato akce ale zatím nepatří mezi hlavní priority, a proto se čeká na vyhlášení
příslušného dotačního titulu pro zajištění většinového financování. S čím se však počítá,
je dobudování dláždění hlavní hřbitovní cesty a zpevnění bočních cest.
Mgr. Vladimíra Kotásková, místostarostka obce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, často se ptáte, v jaké fázi se nachází budování chodníků podél
hlavní silnice. Pro připomenutí uvádím, že z důvodu "neaktivity a liknavosti" původního
pana projektanta, který měl projekt částečně rozpracován, byl v roce 2019 vybrán nový
projektant Ing. Pavel Šudák, který začal na projektu pracovat, tak říkajíc od nuly.
Vyřízení projektové dokumentace, vyjadřování velkého množství dotčených úřadů i
FO, řešení nově vyplývajících situací a dokládání dalších podkladů zapříčinilo jisté
časové průtahy. Aktuálně se nacházíme v samotném závěru schvalovacího procesu.
Čekáme na doručení stavebního povolení. Souběžně s tím hledáme vhodné dotační
programy na financování tohoto velkého projektu, který bude stát přibližně 9 mil. Kč.
MAS Podbrněnsko vyhlásilo v srpnu 2021 výzvu č. 10 IROP Udržitelná a bezpečná
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doprava, v rámci které se budeme ucházet o dotaci ve výši 1,9 mil. Kč. Doplním, že nový
chodník se bude budovat pouze podél pravé strany hlavní silnice ve směru od Pravlova
na Dolní Kounice, končit bude ve zúžení u domu č.p. 62.
Pokud Vás zajímají podrobnosti týkající se chodníků, přijďte se informovat kterékoliv
pondělí ve večerních úředních hodinách na OÚ.
Jaromír Kubant, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2021, 3. 5. 2021 (Přítomno 9 členů ZO)
* Naše obec má povinnost zajistit požární ochranu v naší obci. Vzhledem k neexistenci
vlastního hasičského sboru, pro nás může tuto činnost zajistit město Dolní Kounice.
* Žádost o umístění reklamy na „Víno z Trboušan“ dole pod obcí bude projednána na
příštím zasedání. Nejdříve bude provedeno místního šetření.
* Krajský úřad JMK provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Při
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
* Do výběrového řízení na zakázku „Podpora domácího kompostování – obec
Trboušany“, v rámci které bude pořízen štěpkovač a kompostéry pro občany, se
přihlásily 2 firmy. Vybrána byla nabídka firmy HITL, s.r.o. s nabízenou cenou 817 700
Kč + DPH.
* Do výběrového řízení na zakázku „Pořízení kontejnerů, sběrných nádob a štěpkovače
pro obec Trboušany“ byly předloženy také 2 nabídky. Výhodnější nabídku předložila
opět firma HITL, s.r.o. s nabízenou cenou 688 470 Kč + DPH.
* Byla schválena Darovací smlouva se Sborem Jednoty bratrské v Ivančicích. Poskytnutí
daru ve výši 3 500 Kč bylo schváleno ZO již v roce 2020.
* Byla schválena Darovací smlouva s Oblastní charitou Rajhrad. Poskytnutí daru ve výši
3 500 Kč bylo schváleno ZO již v roce 2020.
* Byla zamítnuta žádost o finanční příspěvek 3 000 Kč Linky bezpečí, z.s.
* ZO schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 55/5, p.č. 55/6 a p.č. 57, které
jsou zastavěny stavbou kupujícího.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2021, č. 3/2021 a č. 4/2021, kterými se
navyšují příjmy a výdaje celkem o 1 657 200 Kč a dále se provádějí přesuny ve výdajích.
* ZO schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Trboušany v období 4/2012 – 7/2020, kterou
předložil MÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje.
* Zastupitelé projednali a schválili podmínky nabízeného úvěru od České spořitelny, a.s.
* Na obecním pozemku p.č. 1422 je propadlina soukromého sklepa. Majitel byl
upozorněn na nutnost propadlinu zabezpečit a následně odstranit.
* ZO schválilo Zprávu o výsledku finanční kontroly na OÚ Trboušany. Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
* ZO schválilo Zprávu z veřejnosprávní kontroly v MŠ Trboušany. Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
* Energetický poradce seznámil zastupitele se změnami v cenách energií a doporučil
změnu dodavatele od 1.1.2022. Zastupitelé souhlasí.
* ZO souhlasili s rozdělením pozemku p.č. 281 dle Geometrického plánu 334-122/2021.
* ZO schválilo pronájem zemědělských pozemků obce společnosti VKT AGRO s.r.o.
Pronájem bude uzavřen na 2 roky za cenu 4 000 Kč za hektar.
* ZO neschválilo žádost firmy STARNET s.r.o. o povolení výstavby přístupového bodu
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internetové sítě na budově č.p. 51 za navrhovaných cenových podmínek.
* Společnost ČEPS Invest, a.s. požádala o vyjádření k existenci sítí v zájmové oblasti pro
nové vedení 400 kV. Obec zde má síť veřejného osvětlení.
* Byl schválen Dodatek č. 1 ke směrnici pro účtování hmotného a nehmotného majetku.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 210 a část pozemku p.č. 209.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2021, 21. 6. 2021 (Přítomno 7 členů ZO)
* ZO se seznámili s omezujícími podmínkami, které budou uplatňovány při prodeji
pozemků obce.
* Po místním šetření bylo schváleno umístění reklamy na „Víno z Trboušan“ u
křižovatky pod obcí.
* Byla schválena Účetní závěrka za rok 2020 MŠ Trboušany s výsledkem hospodaření
-2 040,09 Kč.
* ZO schválili žádost ředitelky MŠ Aleny Veselé ohledně pokrytí ztráty za rok 2020
z rezervního fondu MŠ.
* Byla schválena Účetní závěrka obce Trboušany za rok 2020.
* ZO schválilo Závěrečný účet obce Trboušany za rok 2020 a udělilo souhlas
s celoročním hospodařením roku 2020 bez výhrad.
* ZO schválili Smlouvu o spolupráci na úseku požární ochrany s městem Dolní Kounice.
* ZO zamítli žádost o pronájem části pozemku p.č. 16 před domem č.p. 62 za účelem
vybudování 2 parkovacích míst pro tento dům.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 15 a p.č. 18.
* ZO souhlasí s umístěním elektrické pojistkové skříně na pozemku p.č. 101/3.
* Byla schválena Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků s městem Ivančice.
* ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2021 a 6/2021, kterými se provádí
přesuny ve výdajích.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru prodat pozemek nově označený jako p.č. 281/5
oddělený GP č. 334-122/2021.
* Na OÚ byla podána žádost o změnu územního plánu týkajících se pozemků p.č. 615/23
a p.č. 615/28. MÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje vydal k žádosti nesouhlasné
stanovisko. Zastupitelé se stanoviskem souhlasí.
* Pečovatelská služba Ivančice provozuje mimo jiných služeb také denní stacionář. Jeho
provoz je financován jednak městem Ivančice a dále formou daru od obce, jehož občané
aktuálně službu využívají. Z tohoto důvodu jsme byli vyzváni k uzavření Darovací
smlouvy. ZO odsouhlasilo dar ve výši 10 000 Kč.
* Město Miroslav požádalo o vyjádření písemné podpory výstavbě domu pro seniory.
* ZO schválilo Pachtovní smlouvu se společností VKT AGRO s.r.o. dle již dříve
odsouhlasených podmínek. Zároveň bylo schváleno ukončení dosavadní nájemní
smlouvy, a to k 30.9.2021.
* Byla schválena Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 209 a p.č. 210/1, které jsou
přístupné pouze z pozemku kupujícího.
* Starosta obce oslovil 2 dodavatelské firmy ohledně předložení cenové nabídky na
dokončení vydláždění cest na hřbitově. Jako výhodnější byla vybrána nabídka Petra
Machaly, Dolní Kounice na částku 304 360 Kč.
* Marek Chrást informoval, že na jaře byly speciálním postřikem ošetřeny kaštanovníky
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ve Špidláku proti klíněnce jírovcové. Zlepšení stavu ale zatím není viditelné.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2021, 16. 7. 2021 (Přítomno 7 členů ZO)
* ZO schválilo Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. na poskytnutí úvěru 15 mil
Kč za již dříve schválených podmínek.
* Na koupi pozemků p.č. 15 a p.č. 18 byly podány 2 žádosti. Bod bude projednán na
dalším zasedání ZO po osobním jednání s oběma žadateli.
* Byla schválena vzorová Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostérů, která
bude uzavírána s místními občany.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2021, kterým se provádí přesuny ve
výdajích.
* Byla schválena Kupní smlouva na pozemek p.č. 281/5.
* Byla schválena Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve
vlastnictví ČR-ÚZSVM, která řeší stavební úpravy související s výstavbou chodníků.
* Stromy na hřbitově jsou ve špatném stavu. Proto se počítá s jejich možnou obnovou
zároveň s budováním chodníků. Bude konzultováno s odborníky.
* Na hřišti ve Štouralově se plánuje výměna světel. Je třeba vyřešit jejich rozmístění i ve
vztahu k jejich využití pro upevňování konstrukce pro slavnost Vinobraní.

Další sdělení obecního úřadu
Kompostéry
Jak jsme Vás již informovali, v rámci dvou dotačních titulů jsme pro obec Trboušany
získali 200 ks kompostérů, 2 stěpkovače, sběrné nádoby a kontejnery. Většinu z
uvedeného již máme dodáno, čekáme pouze na kovové kontejnery, kterých je nyní na
trhu nedostatek.
Kompostéry Thermoking 900L – distribuce. Každý dům má v prvním kole distribuce
nárok na jeden kompostér. Podle zájmu bude vyhlášeno druhé kolo, ve kterém bude
možnost získat případně druhý kus. Při předání kompostéru sepíše obec se zájemcem
„Smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru“, ze které vyplývá, že po dobu 5
let udržitelnosti projektu bude kompostér ve vlastnictví obce a následně bezplatně přejde
do vlastnictví uživatele. Kompostéry se budou vydávat ve složeném stavu každé
pondělí od 18:30 - 20:00 na OÚ Trboušany. V případě potřeby je možné dovést
kompostér přímo do domu. Za tímto účelem kontaktujte OÚ osobně nebo
telefonicky na čísle 546 421 541 nebo e-mailem: kotaskova@trbousany.cz.
V souvislosti s pořízením kompostérů bude Obec Trboušany přistupovat k
postupnému snižování počtu hnědých kontejnerů na bioodpad. Již nyní je odvoz
bioodpadu velmi finančně nákladný a do budoucna se očekává další zvyšování ceny.
Tato cena se následně promítá do ročního poplatku za komunální odpad, který solidárně
hradí občané. Z toho vyplývá, že v zájmu nás všech je snížit objem bioodpadu
vhazovaný do hnědých kontejnerů a bioodpad vznikající z domácnosti recyklovat ve
vlastní režii vhozením do kompostéru u svého domu.
Štěpkovače
Obec Trboušany je vlastníkem jednoho motorového štěpkovače a jednoho štěpkovače
za traktor. Tyto byly prořízeny jak pro potřeby obce, tak pro potřeby občanů. V případě
zájmu o zapůjčení se přijďte domluvit na OÚ, v pondělí ve večerních úředních hodinách.
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Stavební suť
Vyzýváme občany, aby nevyváželi stavební suť do polních cest. Stavební suť patří na
skládku, nikoliv do polí!
Vandalismus
V noci z pátku 6. 8. na sobotu 7. 8. došlo v naší obci k nepochopitelnému vandalismu.
Neznámý pachatel uřezal koruny třem mladým stromkům v aleji podél hlavní silnice v
nové zástavbě. Tyto stromy byly vysázeny na podzim loňského roku, krásně se uchytily,
ale očividně byly někomu trnem v oku. Pokud jste byli svědky této události nebo máte
jakoukoliv indicii, ozvěte se nám.

Knihovna
Jsme velmi malá vesnice a návštěvnost místní knihovny nebyla nikdy nijak velká.
Nicméně v posledním roce evidujeme návštěvnost na hranici 1-3 osoby ve dni otvírací
doby, častokrát nepřijde nikdo. Naskýtá se
proto otázka, zda za této situace má smysl
udržovat knihovnu otevřenou a hradit
provozní náklady s ní spojené. V loňském
roce jsme knihovnu vymalovali a zútulnili,
nechali opravit PC k přístupu na internet, ve
spolupráci s knihovnou Kuřim vytřídili
zastaralé knihy a zajistili dovoz nových
zajímavých knih, nabízíme donášku knih do
domu apod.
Zastáváme názor, že knihovna má na malé
vesnici svoje místo, ale bohužel jsme se ocitli
v době, kdy místo do knihy hledíme do mobilních telefonů.
Pokud si přejete, aby knihovna v Trboušanech zůstala otevřená a podpoříte ji
svojí pravidelnou návštěvou, vyplňte prosím níže uvedený odpovědní lístek ankety,
který následně vhoďte do schránky obecního úřadu nebo svoji odpověď zašlete na
e-mail: knihovna@trbousany.cz, případně vyplňte anketu na FB obce.
Pavla Novotná, knihovnice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANKETA pro zachování provozu knihovny v Trboušanech:
Jméno, Příjmení: .................................................................
Přejete si zachovat provoz místní knihovny?
•

ano, budu ji PRAVIDLENĚ navštěvovat

•

ano, budu ji navštěvovat NEPRAVIDELNĚ

•

ne, navštěvuji knihovnu v jiném městě/vesnici

•

ne, knihovnu navštěvovat nebudu

•

jiná odpověď: ....................................................................
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Nový školní rok v naší MŠ
Je letní čas - čas prázdnin a odpočinku, ale také příprav na nový školní rok. Nový
školní rok začíná ve středu 1. 9. Mateřská škola bude otevřena již od 6,30 hodin. Děti se
scházejí do 8 hodin v doprovodu rodičů. První den si děti přinesou přezůvky (ne
pantofle), dále ručník a pyžamo. Rodiče v prostorách školky nosí roušku. Nové děti
přicházejí do neznámého prostředí a ne všechny jsou kurážné. Některé pláčou, proto
prosím rodiče o klidné chování, trpělivost a spolupráci s učitelkami. Nepřítomnost dítěte
je třeba oznámit ráno do 8 hodin na telefon 546 421 554.
V uplynulém školním roce měla
školka naplněnou kapacitu 25 dětí,
z toho 17 z Trboušan a 8 z
Pravlova. Od začátku do konce roku
nás provázela pandemie coronaviru.
Přizpůsobili jsme se hygienickým
podmínkám, ale epidemie se dostala
i k nám. Dvakrát byla z
hygienických
důvodů
škola
uzavřena, z toho vládou ČR
dokonce na měsíc a dva týdny.
Během uzavření školy jsme museli
nadále plnit stanovený plán vzdělávání dětí. Distanční formou byly děti seznamovány s
plánovaným programem. Dětem byly emailem zasílány pracovní listy, které doma s
rodiči doplňovaly. Vedly si velmi dobře. Po uplynutí karantény byl povolen provoz jen
školní jídelně a děti v domácím vzdělávání se mohly v jídelně stravovat. Nabídku
využilo několik rodin. Od září nabízí školní jídelna několik volných míst ke stravování
seniorů. Na konci školního roku se s námi rozloučilo 9 dětí a v příjímacím řízení jich
bylo opět 9 přijato. Nově nastoupí 5 dětí z Trboušan a 4 z Pravlova a Kupařovic.
Během pandemie nastala nová situace s papírem. Začal být nedostatek obalového
materiálu a opět se propaguje sběr papíru ve školách. Naše škola stále papír sbírá a
soutěží s panem Popelou. V minulém ročníku jsme skončili na 7. místě. Mnohokrát
děkujeme stálým dodavatelům, kterým se vždy podaří kontejner naplnit. Prosím všechny,
kdo mají možnost papír doma skladovat a jednou za měsíc ho odevzdat do kontejneru u
mateřské školy, aby tak učinili. Pomůže to nejen škole, ale hlavně přírodě.
Alena Veselá, ředitelka MŠ

Připravované dění v obci
* 28. 8. pořádá obec Trboušany od 16 hodin Ukončení léta se soutěžemi družstev pro děti
na téma olympijských her, s táborákem, občerstvením a hudbou. Letáček s podrobnostmi
najdete na následující straně zpravodaje.
* 11. 9. pořádá chasa 55. tradiční vinobraní. Hrát bude kapela Ištvánci.
* Na 23. 10. je naplánováno odpoledne s Doubravěnkou, ochutnávkou mladých vín a
domácích pomazánek.
* Na první adventní neděli 28. 11. budeme rozžínat vánoční stromeček.
Všechny plánované akce jsou závislé na pandemické situaci a na mimořádných
opatřeních vyhlašovaných vládou.
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Co už bylo
Hody
S počátkem léta se proticovidová opatření zmírnila
natolik, že mohla místní chasa 10. 7. uspořádat tradiční
červencové rozmarýnové hody. Počasí se nenechalo
přemlouvat a přispělo k té slávě krásným letním dnem i
teplou nocí. DH Sobuláci hrála již na novém stálém pódiu u
sálu.
V průvodu šlo 6 krojovaných párů. Možná jste si všimli,
že jeden kroj se vymykal ze zaběhnuté zvyklosti nošení
kyjovských krojů. Kamila Chrástová měla oblečen
trboušanský kroj, který její maminka ušila podle dokumentů
získaných z Jihomoravského muzea ve Znojmě. A který nám
Mgr. Jiří Mačuda představil v minulém a předminulém
zpravodaji. Pokud jste si jej nestihli dobře prohlédnout, tak
další příležitost budete mít o Vinobraní.

-vch-

Letní kino
Novinkou letošních prázdnin bylo letní kino ve Štouralově. V sobotu 24. 7. obec
pozvala provozovatele mobilního kina KinoKino.cz s projekční plochou plátna 5 x 3 m.
Od 18. hodiny bylo pro návštěvníky nachystané občerstvení i s popcornem.
Po setmění se promítal úspěšný film Ženy v běhu s výborným hereckým obsazením.
Česká komedie spolu s teplou letní nocí vytvořila na našem hřišti krásnou a pohodovou
atmosféru. Už se těšíme na další letní kina v Trboušanech.
Mgr. Eva Nečasová
Šparglíkovy letní kempy
V polovině
letních
prázdnin
uskutečnil spolek Šparglík dva letní
kempy. Jeden z nich byl běžný
přívesnický, kdy rodiče ráno děti přivedli
a odpoledne si pro ně opět přišli. Druhý
turnus byl netradičně přespávací. Díky
získané dotaci MŠMT měly všechny
předškolní a školní děti letní kempy
zdarma.
Přívesnický kemp děti prožily v
Divozemi, ve které vybuchla sopka a
všichni tvorové - elfové, enti, víly a
skřítkové museli během celého týdne
plnit nejrůznější úkoly a zdolávat
nástrahy, za což dostávali místní platidla.
Do poslední chvíle to vypadalo, že se jim
nepodaří nashromáždit jich dostatek, ale
společnou silou to nakonec zvládli a za
pomoci rady od báby kořenářky
Divozemi zachránili. Během týdne děti zažily spoustu dobrodružství, postavily si v
Trboušanský zpravodaj
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Olších svoje obydlí, zdolaly nástrahy zlých trolů, zahrály si spoustu her, sportovaly,
tvořily, cestovaly a vzdělávaly se. Kempu se zúčastnilo 16 trpaslíků, o které se staraly
hodné tety Dita a Dominika. Dalších 30 víl, elfů a entů provázeli v jejich dobrodružném
týdnu Lenka, Jana a Ondra.
V prvním srpnovém týdnu přijel na nástupiště devět a tři čtvrtě autobus a odvezl třicet
dětí do kouzelnické školy Bradavice v rekreačním středisku Relaxx v Čeložnicích u
Kyjova. Tam se z nich na pět dní stali kouzelníci. Rozděleni do kolejí Mrzimor,
Havraspár, Nebelvír a Zmijozel se učili čarovat s kouzelnými hůlkami i bez nich, létat na
vlastnoručně vyrobeném koštěti, vyrábět kouzelné amulety, hrát famfrpál, střílet z pušky
i praku, který si sami vyrobili, a velmi se jim pak hodil na přemožení toho, jehož jméno
se nesmí vyslovit (Voldemort). Svou statečností získali zpět ukradený kámen mudrců. I v
tomto týdnu děti prožily spoustu výtvarných, sportovních i vzdělávacích aktivit. O
všechny kouzelníky, čaroděje i kouzelnice se starali vedoucí Lenka, Barča, Jana, Ondra a
Jarda.
Mgr. Jana Šarounová
Slovácký Fechtl Cup
V sobotu 14. 8. se v Trboušanech uskutečnil první ročník jedné z etap závodů malých
motocyklů (fechtlů), který je součástí seriálu Slovácký Fechtl Cup. Ten organizuje
závody malých motocyklů Jawa 50.
Závodní trasa vedla okolo Štouralova a
měřila přibližně 800 metrů. Startovalo se ve
třech kategoriích Klasik (startovalo 26
účastníků), Ořežplech (5 účastníků) a Speciál
(4 účastníci). Každá kategorie měla tři
rozjížďky (závody) o délce 8 až 10 kol. Pokud
byste se o pravidlech fechtl cupu či
charakteristikách tří kategorií chtěli dozvědět
více, můžete se podívat na internetové stránky
www.sfc.uhprint.cz.
Závodů v kategorii Klasik se účastnili i reprezentanti z Trboušan. V celkovém pořadí
(26 účastníků) se umístili následovně:
Tomáš Svoboda – 7. místo
Martin Maluška – 8. místo
Martin Pexa – 10. místo
Jiří Chrást – 17. místo
Tomáš Badin – 19. místo
Petr Šaroun – 21. místo
Za přípravou trati a organizací závodů stojí Martin Maluška a Tomáš Svoboda, kteří
tímto děkují všem, co se na zajištění závodů podíleli.
Mgr. Eva Nečasová
Trboušanský zpravodaj
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Covid-19 v naší obci
Již 18 měsíců nás sužuje infekce covid-19 (první výskyt v ČR zachycen 1.3.2020).
Za tu dobu zasáhl do života snad každého z nás. V horším případě jsme přímo
onemocněli nebo museli zůstat v karanténě, v lepším případě jsme museli změnit nějaké
naše osobní plány.
Jak se vyvíjel počet nakažených v naší obci od 1.10.2020, kdy je toto číslo poprvé
zveřejňováno s vazbou na konkrétní obce, si můžete přečíst v tabulce. Pro přehlednost
jsem zvolila desítkový interval.
1.10.
0

10.10.
2

20.10.
1

30.10.
1

10.11.
1

20.11.
4

30.11.
1

10.12.
2

20.12.
2

30.12.
1

10.1.
0

20.1.
1

30.1.
7

10.2.
4

20.2.
1

28.2.
5

10.3.
4

20.3.
5

30.3.
1

10.4.
1

20.4.
1

30.4.
4

10.5.
4

20.5.
2

Od 24.5.2021 až do současnosti už je počet nakažených 0.
Počet očkovaných alespoň jednou dávkou v ORP Ivančice je k 7.8.2021 50,6 %.
V ivančické nemocnici byl nejvyšší počet hospitalizovaných s touto nemocí 32 pacientů
3.11.2020. Od 20.6.2021 už zde není žádný pacient hlášen.
-vch-

Zprávy z oddílu Juda
Během školního roku jsme sport kvůli pandemii museli omezit.
Rozhodli jsme se tedy, že letním prázdninám přidáme nálepku „sportovní“
a dětem léto zpestříme judem a jinými sportovními aktivitami.
Judo jsme trénovali na domácí půdě v tělocvičně v Trboušanech, kde
rovněž proběhly dva příměstské tábory pro děti z benjamínků a přípravky.
Některé starší děti, které jsou účastníky Trenérské akademie, si
prozkoušely všeobecnou pohybovou průpravu na třídenním soustředění
nedaleko Opavy.
Závodníci zařazení do RVŽ (regionálního výběru žáků) se „poprali“ na několika
tréninkových kempech výběrů České republiky a reprezentace.
Díky dotacím z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) jsme mohli
finančně podpořit soustředění organizované naším oddílem na Vysočině. S dětmi ze
všech našich skupinek jsme si užili týden plný sportu, výletů a zábavy. Náplní pobytu
bylo judo, cyklistika, rafting a jiné aktivity. Pro děti byl velkým zážitkem výlet za
Davidem Pulkrábkem, reprezentantem ČR, vítězem olympijských her mládeže 2010
v Singapuru a několikanásobným mistrem ČR.
Vybraným závodníkům, kteří se zúčastnili týdenního soustředění JUDO HEROES
CAMP, jsme rovněž mohli poskytnout finanční podporu z MŠMT. JUDO HEROES
CAMP je prestižní soustředění, kde si naši svěřenci zasportovali se stejně starými
závodníky z celé republiky. Na denním programu bylo judo, dále kondice, trénink
koordinace a různé úpolové disciplíny. JUDO HEROES CAMP je pro děti zajímavý
svou sportovní všestranností. Na tomto kempu jsou pro děti velkou motivací tréninky
vedené současnými i bývalými reprezentanty ČR.
Věříme, že všechny naše děti jsou po prázdninách v závodní formě a mohou směle
vyrazit na turnaje pro medaile! Držíme všem palce!
Trboušanský zpravodaj
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Nábor do juda
• Nábor do mini juda (od 4 let po nástup do školky) – kapacita skupiny naplněna,
nábor uzavřen.
• Nábor do přípravky (děti od první třídy a výše) – náborový den pro děti se
uskuteční 6. září od 17 do 19 hodin v tělocvičně v Trboušanech. Přiveďte děti
vyzkoušet si tento krásný olympijský sport. Více informací bude na našem FB
Judo Dolní Kounice, sledujte nás.
• Nábor dospělých, dorostu a juniorů - bude probíhat permanentně od září každé
pondělí, středu a pátek od 19 hod v tělocvičně v Trboušanech. Přihláška:
www.judokounice.eu.
• Pravidelné kondiční cvičení pro dospělé - bude probíhat od září každé úterý od
19,00 hod v tělocvičně v Trboušanech.
• 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 pro děti a mládež.

Sportovně naučná stezka s oddílem JUDO
Zveme všechny děti na judistickou naučnou stezku mezi obcemi Trboušany - Dolní
Kounice - Nové Bránice. Stezka je připravena pro děti od poloviny srpna do konce
prázdnin 2021. Na příjemné procházce po známé krajině budou děti nacházet stanoviště,
kde si vyplní různé sportovní úkoly a zároveň se dozví spoustu zajímavých informací a
novinek o judu.
Ing. Jitka Korberová
Trboušanský zpravodaj
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Naměřené srážky
Leden
29 mm

Únor
43 mm

Březen
18 mm

Duben
19 mm

Květen
63 mm

Červen
56 mm

Červenec
93 mm

Letošní léto je zatím bohatší na srážky, než tomu bylo v předchozích rocích. Jedni to
kvitují s radostí, protože mají krásně zelený trávník na zahradě a nemusí tolik zalévat.
Naopak jiní s obavami kontrolují své vinohrady, kdy znovu zaútočí peronospora (plíseň
révy vinné) nebo oidium (padlí révové).
I přes to, že je letošní rok mírně chladnější, padlo v Klementinu již 7 teplotních
rekordů pro maximální teplotu (z toho nebyl zaznamenán ani jeden v červenci). Pro
minimální teplotu nebyl překročen ani jeden.
-vch-

A zajímavost na konec
Před několika dny skončily XXXII.
Letní olympijské hry v japonském
Tokiu. Víte ale, co přesně znázorňují
olympijské kruhy a jakou mají
symboliku?
Jejich
počet
představuje
5
obydlených
kontinentů.
Přičemž
žádnému kontinentu není přiřazen
konkrétní kruh. Často se však neví, co
symbolizují barvy kruhů. Na našem
obrázku jsou sice všechny černé, ale jejich barvy jsou modrá, černá, červená (nahoře z
leva), žlutá, zelená (dole z leva). Jsou to barvy, které se objevují na všech v té době
používaných vlajkách (rok 1931, kdy symbol vznikl). Každý stát byl tímto symbolicky
zapojen do olympijského symbolu a přizván
k olympijskému zápolení na sportovištích.
A víte že zlatá olympijská medaile je k naší obci zase o
kousek blíž? Dosud nejbližší vybojoval střelec David
Kostelecký z Holasic ve střelbě na trap, a to na olympiádě
v Pekingu v roce 2008. Jednu zlatou medaili z těch
letošních her získala za vítězství ve čtyřhře tenistka
Barbora Krejčíková z Ivančic. Místní absolventi
ivančického gymnázia určitě dobře znají jejího tatínka,
který zde celý profesní život učí.
-vch-

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

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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