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Aktualita – Ukliďme Česko
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která od
roku 2014 probíhá na území celé České republiky. V každém
místě ČR najdete nějakého organizátora místních úklidů, který
zajišťuje vše, co je v dané lokalitě zapotřebí. Letošním
hlavním jarním úklidovým dnem byla sobota 2. dubna 2022 a
podzimním úklidovým dnem je sobota 17. 9. 2022. Úklidy ale
probíhají i průběžně, záleží na organizátorovi.
Naše obec se do této aktivity zapojuje od roku 2016, tedy
již po sedmé. Stejně jako v covidových rocích 2020, 2021
jsme i letos zvolili individuální akci. Záleží tedy na každém,
kdo se chce zapojit nebo už se třeba zapojil. Každý si svůj
úklid může naplánovat individuálně dle svých časových
možností. Pojďte do toho s námi! Pytle na odpad jsou umístěny za KD na mříži vedle
vstupu do tělocvičny. Budeme rádi, pokud nám dáte nějakou zpětnou vazbu o tom, kolik
Vás bylo, kde jste sbírali a kolik nepořádku se Vám povedlo uklidit. A můžete přidat i
nějakou fotografii. Zprávu můžete poslat na adresu zpravodaje nebo na obecní úřad.
Spolek Šparglík, z.s.

Stav realizace dlouhodobých investic
Chodníky kolem hlavní silnice
Zatímco se vyřizovala projektová dokumentace a stavební povolení na výstavbu
chodníků, podali jsme v prosinci 2021 žádost na MAS Podbrněnsko o dotaci z výzvy č.
10 – „IROP - Udržitelná a bezpečná doprava“. V rámci této výzvy jsme se ucházeli o
maximální možnou částku 1,9 mil. Kč. V těchto dnech jsme obdrželi informaci, že naše
žádost byla úspěšná a v případě splnění všech požadavků, můžeme s dotací počítat.
Výběrové řízení na dodavatele stavby chodníků pro nás organizovala společnost IPI
s.r.o., dodavatel byl vybrán, formální záležitosti jsou v procesu dokončování.
Předpokládaný termín realizace výstavby je naplánován na leden až duben roku 2023.
Budování inženýrských sítí a komunikace - Niva, etapa 2
I v tomto případě je výběrové řízení na dodavatele stavby v dokončovací fázi,
předpokládaný termín dokončení výstavby inženýrských sítí a komunikace je
31.10.2022. Kanalizace a vodovod budou budovány ve spolupráci se svazkem obcí
Vodovod – svazek obcí P,T,N,K.
Mgr. Vladimíra Kotásková
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Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2021, 17. 12. 2021
(Přítomno 8 členů ZO)
* ZO odstoupilo od záměru pronajmout pozemky p.č. 15 a p.č. 18, který byl schválen na
minulém zasedání ZO.
* Zastupitelé projednali a schválili Rozpočet obce na rok 2022. (Schválený rozpočet a
zároveň skutečné výdaje roku 2021 viz dále).
* Zastupitelé schválili Rozpočtový výhled obce na roky 2023 a 2024.
* Zastupitelé schválili Rozpočet MŠ Trboušany na rok 2022. Náklady 2 400 000 Kč,
výnosy 2 400 000 Kč.
* Zastupitelé schválili Rozpočtový výhled MŠ Trboušany na roky 2023 a 2024.
* Zastupitelé vzali na vědomí Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí na rok 2022.
Příjmy 3 801 000 Kč, výdaje 4 601 000 Kč, financování 800 000 Kč.
* Zastupitelé vzali na vědomí Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vodovod –
svazek obcí na roky 2023 a 2024.
* Likvidační komise prověřila majetek MŠ Trboušany navržený na vyřazení a schválila
jeho vyřazení.
* Po projednání očekávaného nárůstu nákladů s ředitelkou MŠ a možností jejich
financování byl schválen neinvestiční příspěvek pro MŠ Trboušany na rok 2022 ve výši
250 000 Kč.
* Byla schválena Smlouva o pronájmu nebytových prostor s panem Robertem
Komárkem na pokračování pronájmu hospody, a to do 31.12.2022. Ostatní podmínky
smlouvy zůstaly stejné.
* Příspěvek obce na spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby Ivančice činí
v roce 2022 13 678 Kč.
* Byla schválena Darovací smlouva na poskytnutí daru 10 000 Kč městu Ivančice na
provoz Pečovatelské služby provozující denní stacionář, který je využíván i naší
občankou.
* Byl schválen Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Výše
příspěvku pro rok 2022 je 38 000 Kč.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2021.
* Na základě námitky pana RF byl doplněn zápis ze zasedání ZO č. 6/2021 ze dne
1.11.2021, a to o text, který byl uveden v žádosti o doplnění. (Přesný text viz úplné znění
zápisu).
* Byla schválena předložená projektová dokumentace společnosti JAM living vision,
s.r.o. na akci: „Oprava a částečná přestavba objektu hostince“. A pronájem části
pozemku pro realizaci.
* Zastupitelé vzali na vědomí odstoupení od Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.
454/243.
* Byla schválena nabídka firmy IPI s.r.o. na zajištění výběrového řízení na akci
„Vybudování inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Niva, etapa Z2/2“.
* Byla schválena nabídka firmy IPI s.r.o. na zajištění výběrového řízení na akci
„Chodníky podél komunikace III. třídy procházející obcí“.
* ZO souhlasí s vybudováním retenční nádrže na však dešťové vody na pozemcích p.č.
15 a p.č. 18.
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2022, 7. 2. 2022
(Přítomno 7 členů ZO)
* Bylo odsouhlaseno zveřejnění výběrového řízení na nákup traktorového nosiče
kontejnerů s podrobně specifikovanými požadavky.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 15/2021.
* Byly schváleny Inventury OÚ Trboušany za rok 2021. Bez nedostatků.
* Byly schváleny Inventury MŠ Trboušany za rok 2021. Bez nedostatků.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2022.
* ZO vzalo na vědomí změny číselného označování položek rozpočtu dle Vyhlášky č.
412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.
* Bude podána Žádost o dotaci na zpracování územního plánu z dotačního programu
JmK. Předpokládaná cena je 327 910 Kč.
* ZO souhlasí s vydáním kladného vyjádření ke stavbě na pozemcích p.č. 615/28,
615/10, 243, 101/3, 101/4, 616/4, 859 v k.ú. Trboušany.
* Zastupitelé schválili Smlouvu o společném postupu zadavatelů na veřejnou zakázku
„Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“.
* Obec má záměr vyčistit svépomocí koryto potoka pod obcí. Cílem je odstranit náletové
dřeviny a křoviny, aby bylo možné odbagrování splavené zeminy a vysazení
jednostranné aleje.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2022, 28. 2. 2022
(Přítomno 8 členů ZO)
* Ve výběrovém řízení na pořízení traktorového nosiče kontejnerů byla jako
nejvýhodnější vybrána nabídka firmy HITL s.r.o. Cena 359 900 Kč + DPH.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2022.
* Majitelé domů č. 119 a 120 podali žádost o pokácení některých náletových dřevin na
sousedních pozemcích. Na základě vyjádření Výboru životního prostředí byla žádost
odsouhlasena s tím, že zároveň musí být realizována náhradní výsadba.
* Finanční výbor provedl na OÚ Trboušany finanční kontrolu s výsledkem bez závad.
Nebyla navržena žádná nápravná opatření.
* Finanční výbor provedl v MŠ Trboušany veřejnosprávní kontrolu s výsledkem bez
závad. Nebyla navržena žádná nápravná opatření.
* 2.3. se uskuteční v Dolních Kounicích první informační schůzka k letošním
Svatogothardským slavnostem. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o účasti našich
vinařů na této schůzce.
* Vítězslav Korber informoval o možnosti získat ze školky mladé lípy. Nahradí se ty,
z dřívější výsadby, které uschly, a další se vysází v katastru obce.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2022, 21. 3. 2022
(Přítomno 8 členů ZO)
* Firma IPI s.r.o. pro nás provedla výběrové řízení na akci „Trboušany – chodníky podél
silnice III. tř. procházející obcí“. Na základě doporučení hodnotící komise bude uzavřena
smlouva s firmou Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice. Cena díla
dle nabídky je 5 982 457 bez DPH.
* Firma IPI s.r.o. pro nás provedla výběrové řízení na akci „Komunikace a inženýrské
sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“. Na základě doporučení
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hodnotící komise bude uzavřena smlouva s firmou Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Vémyslice. Cena díla dle nabídky je 11 564 804 bez DPH.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2022.
* Zastupitelé schválili vypsání výběrového řízení na nákup traktoru s podrobně
specifikovanými požadavky. Hodnotící komise bude zasedat 11.4.2022.
* Zastupitelé schválili zveřejnění záměru prodat vozidlo Multicar 25. Pokud se pořídí
nový traktor, obec je již nebude potřebovat.
Rozpočet obce Trboušany na rok 2022:
Příjmová strana
Daň z příjmů FO placená plátci

Rozpočet 2022

Skutečnost 2021

875 000

918 701,56

42 000

60 395,46

148 000

156 616,28

1 104 000

1 321 461,52

70 000

66 880,00

3 100 000

2 954 959,48

27 800

27 701,40

262 500

268 808,00

Poplatek za užívání veř. prostranství

1 000

0,00

Správní poplatky

4 000

3 300,00

44 000

43 598,38

600 000

660 111,18

89 100

1 822 076,08

200

0,00

0

10 125,00

25 000

21 200,00

1 000

2 378,00

0

500,00

1 041 600

21 456 675,00

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

55 000

66 591,74

Rekultivace půdy v důsledku těžeb. čin. (cihelna)

35 000

29 600,00

0

844,00

Činnost místní správy

3 000

0,00

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

1 500

637,42

7 529 700

29 893 160,50

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
Využití volného času dětí a mládeže
Nebytové hospodářství (pronájmy)
Pohřebnictví (hřbitov - voda, kontejner, nájem)
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Komunální služby a územní rozvoj - pozemky

Péče o vzhled obce

Celkem příjmy
Trboušanský zpravodaj
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Výdajová strana
Silnice a záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet 2022

Skutečnost 2021

24 270 000

162 192,00

38 000

19 000,00

Pitná voda

4 000 000

0,00

Odvádění a čištění odpadních vod

4 540 000

55 310,30

0

1 265,00

280 000

252 475,70

25 000

3 900,00

Záležitosti kultury

8 000

5 000,00

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

6 000

0,00

Rozhlas

35 000

24 490,40

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

60 000

40 042,00

175 000

229 086,14

Využití volného času dětí a mládeže

60 000

88 963,00

Nebytové hospodářství

35 000

22 764,00

1 625 000

143 463,00

202 500

305 190,00

6 550 000

0,00

Komunální služby a územní rozvoj

257 200

39 707,52

Sběr a svoz odpadů

495 000

2 280 927,89

Chráněné části přírody – Olše

15 000

0,00

Rekultivace půdy – cihelna

30 000

21 780,00

368 500

266 851,12

40 000

37 758,00

7 100

1 966,00

398 500

338 893,93

0

20 292,00

4 637 800

1 284 929,28

Příjmy a výdaje z finančních operací

15 000

14 702,90

Pojištění majetku

26 000

25 721,00

Ostatní finanční operace a vypořádání

80 000

78 017,00

48 279 600

5 764 688,18

Dopravní obslužnost zajišťovaná autobusy

Ostatní záležitosti spojů
Předškolní zařízení
Činnosti knihovnické (knihy, topení, elektřina,…)

Sportovní zařízení v majetku obce

Veřejné osvětlení
Hřbitov
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

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

Celkem výdaje
Trboušanský zpravodaj

5

Financování
Příjmy

Rozpočet 2022

Skutečnost 2021

7 529 700

29 893 160,50

Stav finančních prostředků

26 000 000

23 961 852,77

Dlouhodobý úvěr

15 000 000

0,00

250 100

166 619,55

Výdaje

48 279 600

5 764 688,18

Rozdíl

0

0,00

Splátka úvěru

Další sdělení obecního úřadu
Změna likvidace biodpadu
V letošním roce plánujeme změnu v odvozu bioodpadu.
Hnědé plastové kontejnery jsou dlouhodobě kapacitně
nedostačující, a proto budou nahrazeny velkými kovovými
kontejnery. Ty obec získala z dotačního titulu a budou vhodně
rozmístěny po obci. Uložení bioodpadu do těchto kontejnerů
bude mít jistá pravidla, protože tento bioodpad bude následně
využíván místním zemědělcem. Pro uložení drobného
bioodpadu z domácností je nutné využívat domácí kompostéry.
Ty jsou občanům stále zdarma k dispozici na OÚ. Hodnota
jednoho kompostéru je cca 3 500 Kč a po 5 letech je bezplatně
přenechán do vlastnictví občana.
Poplatek za komunální odpad v roce 2022
Poplatky občanů za komunální odpad pro letošní rok zůstávají stejné jako loni, i když
náklady na jeho likvidaci, které jsou účtovány naší obci svozovou firmou jsou zase vyšší.
Dospělá osoba 700 Kč, dítě nebo student do 25 let 700 Kč (dítě narozené během roku
2022 je od poplatku osvobozeno). Majitel nemovitosti, kde není nikdo přihlášen
k trvalému pobytu 700 Kč. Splatnost poplatku je do 30. 6. 2022. Poplatek je možné
zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce,
číslo účtu 2022963309/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo domu.
Revize vybavení v KD
V kuchyňkách v KD byla provedena revize veškerého nádobí a
dalšího potřebného vybavení, které má zajistit plnohodnotnou
funkčnost při využívání prostor KD k různým akcím i k pronájmům
pro soukromé účely. Všechno vybavení bylo zrevidováno a
systematicky srovnáno do nových plastových boxů (staré papírové
krabice již byly nevyhovující). Rozbité a nefunkční věci jsme
vyřadili.
Prosíme, abyste v případě využití KD pro jakékoliv účely
udržovali vybavení v pořádku a po použití ho opět stejným způsobem
uložili.
Trboušanský zpravodaj
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Připravované dění v obci
* V druhé polovině března bylo zahájeno pravidelné cvičení pro zdraví a dobrou kondici
pod vedením paní Jany Šarounové. Cvičí se každý čtvrtek od 19 do 20 hodin v tělocvičně
v KD.
* V neděli 17.4.2022 (Neděle velikonoční) se koná v kostele sv. Petra a Pavla v Dolních
Kounicích mše za obec Trboušany. Na žádost občanů byla přesunuta z Červeného
pondělí na Neděli velikonoční. Začátek v 7.45 hodin.
* V neděli 17.4.2022 od 14 hodin pořádají vinaři z Trboušan znovu po dvou letech již 26.
Výstavu vín Trboušany. Pro dobrou náladu bude hrát stejně jako v minulých ročnících
cimbálová muzika.
* Ve dnech 28.4. – 30.4.2022 pořádá obec Trboušany ve spolupráci s Textilní bankou
„Humanitární sbírku textilu“. Darovaný textil bude přijímán ve vestibulu OÚ. Čt, pá od 9
do 13 hodin, v so od 9 do 10 hodin.
* Na filipojakubskou noc 30.4.2022 se uskuteční ve Štouralově táborový oheň, tradiční
Pálení čarodějnic.
* Vinaři z Trboušan a obec Trboušany se budou i v tomto roce aktivně účastnit
Svatogothardských vinařských slavností. Slavnost se koná 7.5.2022 od 13 hodin na
Masarykově náměstí v Dolních Kounicích.
* Třetí letošní vinařskou akcí, do které se místní vinaři již tradičně zapojují, a která je
velice úspěšná, je putování Za kounickou frankovkou. Její 7. ročník pořádá dne
28.5.2022 Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737, z.s.
* Další akce pořádané obcí jsou v přípravě. Po dohodnutí finální podoby a organizace
budou zveřejněny na stránkách obce a na nástěnce.

Pozvánka k sousedům pro malé i velké
* Byli jste už na prohlídce Ivančické věže? Od března je věž kostela Nanebevzetí Panny
Marie na Palackého náměstí opět přístupná veřejnosti. Prohlídky jsou s průvodcem a
jejich termíny jsou zveřejněny na stránkách KIC Ivančice.

Co už bylo - kultura
Tříkrálová sbírka 2022
V letošním roce chodily v naší obci tři skupinky
malých koledníků, které dohromady vykoledovaly
krásnou částku 34 521 Kč. Za Kašpara, Baltazara a
Melichara se přestrojili ve skupince Jany
Janouškové – Filip Janoušek, Marek Bureš a Kamil
Bureš. Ve skupince Lídy Kloudové to byly Katka
Kloudová, Adéla Zoufalá a Adéla Šarounová. Pod
dozorem Vlaďky Kotáskové šly Justýna Kotásková,
Kristýna Šmardová a Melanie Šťastná. Všem
občanům, kteří přispěli, děkujeme za jejich štědrost.
Výtěžek bude použit na projekty Oblastní charity
Rajhrad a Charity ČR.
A jak dopadlo koledování v okolních obcích: Dolní Kounice 10 480 Kč, Moravské
Bránice 12 682 Kč, Nové Bránice 13 701 Kč, Mělčany 14 118 Kč, Němčičky 17 011 Kč,
Kupařovice 15 842 Kč, Bratčice 36 490 Kč.
Trboušanský zpravodaj
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Šparglíkova jarní dílnička
Pod kreativní taktovkou Evy Podborské se v sobotu 2.4.2022, opět po dvou letech,
uskutečnila Šparglíkova jarně-velikonoční dílnička. Děti i dospělí si měli možnost
vyzkoušet zdobení vyfouklých nebo vařených vajíček voskovou technikou, nazdobit si
připravené perníčky, vyrobit jarní přáníčko, namalovat si sádrový odlitek a k tomu si
pochutnat na výborných domácích moučnících s čajem nebo kávou. Bylo to po dlouhé
době příjemné setkání s pěknou účastí dětí i dospělých. A každý si domů odnášel nějaký
ten výrobek.

Sbírka hygienických potřeb
Ve spolupráci s paní Evou Nečasovou (Maluškovou) pořádala obec Trboušany
v týdnu od 21.3. do 24.3. 2022 sbírku hygienických potřeb pro Krajské asistenční
centrum pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na Brněnském výstavišti. Jednalo se o
hygienické potřeby pro dospělé i děti. Zubní kartáčky,
zubní pasty, sprchové gely, šampony, sady na holení, tělové
krémy, balzámy na rty, toaletní papír, dětské pleny,
gumičky do vlasů a podobně. Naši občané darovali několik
krabic materiálu. V pátek 25.3.2022 odevzdala paní Eva
Nečasová vše uvedené organizaci. Všem dárcům děkujeme.

Co už bylo - sport
Ping pong neboli stolní tenis
Dne 28.12.2021 se uskutečnil v našem obecním sále vánoční turnaj v ping pongu
nazvaný Trboušanský maratón. Celkem se ho zúčastnilo 17 hráčů a hrálo se systémem
každý s každým. Bojovalo se hlavně o čest a slávu, přestože i ceny byly díky sponzorům
zajímavé. Konečné pořadí turnaje: 1. Svatopluk Krejčí, 2. Zdeněk Kvasnička, 3. Roman
Vrabec. Každý z účastníků měl v zaplaceném startovném zahrnuty zdarma výpečky a
pivo nebo limo. Díky všem organizátorům a pomoci některých našich manželek bylo
občerstvení bohaté a celý turnaj proběhl ve velmi dobré atmosféře. Doufáme, že příští
Trboušanský zpravodaj
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rok bude účast ještě hojnější a turnaj se stane oblíbeným sportovním vyžitím před
koncem roku pro ještě více obyvatel Trboušan.
Dne 8.1.2022 proběhl již tradiční Meziobecní turnaj v ping pongu v našem obecním
sále. Za Trboušany se zúčastnilo celkem 16 hráčů ve třech družstvech. Hosty byla pouze
3 další družstva, a to z Dolních Kounic, Němčiček a Mělčan. Výsledné pořadí družstev:
1. Trboušany A, 2. Mělčany, 3. Němčičky, 4. Dolní Kounice, 5. Trboušany B, 6.
Trboušany C. Bylo to poprvé, kdy Trboušany obsadily 1. místo v tomto turnaji.

Obr.: Vítězný tým Trboušany A

I tato akce se velmi vydařila a věřím, že se líbila i divákům, kteří nehráli a přišli se
jen podívat a podpořit domácí hráče. Velmi krásné a bohaté ceny byly připraveny pro
jednotlivce, kteří se v následné soutěži vyřazovacím způsobem utkali o pozice na
stupních vítězů. Tam se projevila dlouhodobá trénovanost některých hráčů z hostujících
družstev, takže z našich hráčů se na stupně vítězů nikdo nedostal. Pořadí jednotlivců: 1.
Tomáš Osička (Dolní Kounice), 2. Jiří Klopar (Němčičky), 3. Petr Hron (Dolní
Kounice). Už se těšíme na další zápasy.
Libor Hodovský
Fechtl cup 2022
V Dubňanech se v sobotu 2.4.2022 uskutečnil první závod Slováckého fechtl cupu,
kterého se zúčastnili i jezdci z Trboušan, a se kterým jsme Vás seznámili už v jednom
z minulých zpravodajů. Hned na úvod proběhlo celkové vyhlášení výsledků za rok 2021,
kde v kategorii klasik obhájil 3. místo Martin Maluška a Tomáš Svoboda si polepšil na 6.
místo. Po třech jízdách na perfektně připravené motokrosové trati se ze 17 jezdců umístil
na celkovém 3. místě Martin Maluška, Tomáš Svoboda obsadil 7. místo a Martin Pexa
vybojoval místo 12.
Na závěr ještě předesílám, že dne 13.8.2022 se uskuteční 2. ročník Trboušanského
fechtl cupu. A tímto zveme všechny zájemce k účasti v závodě.
Martin Maluška

Trboušanský zpravodaj
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ODDÍL JUDO a jeho úspěchy na začátku roku 2022
Na judistickém tatami se v rámci České republiky a zahraničí od začátku tohoto roku
událo plno sportovních událostí.
Mezinárodní turnaj v polské Bielsko-Biala 8.1.2022: Petr Dvořák 2. místo, Lucie a
Kristýna Dvořákovy 2.místo, Sofie Pastorková 5.-6.místo a Hynek Lukas 9.místo.
Velká cena České Třebové 22.1.2022: 1. místo Petr Dvořák, Lucie a Kristýna
Dvořákovy.
Pohár nadějí Olomouc 22.1.2022: Adam Jakš 9. místo.
Líšeňský pohár 5.2.2022: 1.místo Lucie a Kristýna Dvořákovy, 2.místo Miroslav
Korber a 7. místo Hynek Lukas.
Lízátkový turnaj Uherský Brod 26.2.2022: 1.místo Kristýna Dvořáková a Matyáš
Janíček, 2. místo Jan Kulíšek a Tobiáš Štrubl, 3. místo Daniel Badin, David Horňák,
Ondřej Lukačovič, Marek Raus, Tomáš Vaculík a Lukáš Veselý.
Mezinárodní turnaj Grand Prix Banská Bystrica 5.3.2022: 1.místo Adam Jakš.
Mistrovství euroregionu Beskydy 13.3.2022: 1.místo Lucie Dvořáková, 2.místo Petr
Dvořák a Viktorie Romanová, 3.místo Kristýna Dvořáková.
Český pohár Hranice 19.3.2022: 1.místo Adam Jakš.
Český pohár Ostrava 20.3.2022: 2.místo Petr Dvořák.
Tvrdonice 2.4.2022: 1. místo Lucie a Kristýna Dvořákovy, 2. místo Daniel Badin a
Tomáš Vaculík, 3. místo David Horňák, Tobiáš Štrubl a Ondřej Lukačovič.
Český pohár dorostenců Ostrava 2.4.2022: 3. místo Petr Dvořák a 9. místo Petr
Korber.
Ohromného úspěchu dosáhl náš dorostenec Adam Jakš, který byl díky svým
výsledkům nominován na Teplice Cadet European Cup 2022, kde bude reprezentovat
Českou republiku a Oddíl Judo Dolní Kounice v Trboušanech. Petr Dvořák se popere na
Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže za Jihomoravský kraj.

Obr.: Český pohár Ostrava, 2. místo Petr Dvořák
Trboušanský zpravodaj
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Školka
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 5.5.2022 od 10 do 12 hodin v
budově MŠ. K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte, OP zákonného zástupce a
žádost o přijetí staženou z webu školky. Žádost můžete získat a vyplnit také přímo u
zápisu.
• Termín odevzdání vyplněných přihlášek je do 10.5.2022.
• Informace o přijetí / nepřijetí bude sdělena 13.5.2022.
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy:
• Trvalý pobyt dítěte v obci (6 bodů)
• Sourozenec v MŠ (3 body)
• Věková skupina
Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší k 31.8.2022 5 roků (12 bodů)
Ročník 2018 děti, které k 31.8.2022 dovrší 4 roky (10 bodů)
Ročník 2019 děti, které k 31.8.2022 dovrší 3 roky (8 bodů)

V případě rovnosti bodů se děti řadí do pořadí podle věku od nejstaršího po
nejmladší. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo
mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání též zvolit
individuální vzdělávání dle §34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Dítě si pak
vzdělává doma sám. Je však povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy
zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před
počátkem školního roku, tedy do 31.5.2022.
Alena Veselá, ředitelka MŠ

Obecní knihovna
Ve zpravodaji číslo 52 ze
zachování či uzavření místní
návštěvnosti. Jelikož jsme chtěli
jsme optimální východisko, jak
ukázala
změna
frekvence
Trboušanský zpravodaj

srpna 2021 jsme otevřeli téma
knihovny vzhledem k malé
dát knihovně ještě šanci, hledali
tento problém vyřešit. Tím se
otvírací doby.
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Aktuálně je knihovna otevřena každý první čtvrtek v měsíci od 17:00 - 19:00
hodin. A zdá se, že alespoň prozatím je její chod v tomto režimu udržitelný. Každopádně
Vás žádáme o podporu knihovny tím, že se v uvedené době zastavíte pro nějakou pěknou
knihu.
Mgr. Vladimíra Kotásková

Naměřené srážky
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
46 mm
50 mm
13 mm
5 mm
11 mm
Za celý rok 2021 napršelo podle mých soukromých měření celkem 594 mm. Nejvíce
v srpnu 130 mm, nejméně v říjnu 13 mm. Pro srovnání za první 3 měsíce roku 2021
napršelo (nebo nasněžilo) 90 mm. V letošním roce je to jen 29 mm.
-vch-

A zajímavost na konec
Pravděpodobně nejstarší tradicí, která se v naší obci udržuje bez přetržky, je
velikonoční hrkání. Jak stará tato tradice je, neumíme říct, protože žádný historický
záznam tohoto typu nemáme k dispozici.
Velikonoční hrkání (v Čechách se používá termín řehtání) se pojí
s Velikonočním týdnem a odletem zvonů do Říma. Od Zeleného
čtvrtku až do Bílé soboty přestávají zvonit zvony ve zvonicích,
v kostelech a dokonce i zvonky zavěšené na krcích nebo postrojích
dobytka. Jejich zvuk nahradí kluci s hrkači a klapači.
Pověst říká, že zvony odlétají do Říma pro požehnání od Svatého
otce. Prý letí zcela tiše. Prvně ty nejstarší, které nejlépe znají cestu, za nimi se drží ty
malé, aby se neztratily. Průvod uzavírá zvon Zikmund od Svatého Víta a zvon Marie
z Týnského chrámu, které již léta slouží jako stráž. Pokud by některý zvon neodlétl,
přineslo by to obci neštěstí. V Římě jim papež požehná za věrné služby a letí zpět. Na
Bílou sobotu večer se radostně rozezní a zvoní: „Byl jsem tam! Byl jsem tam!“
Hrkání bylo a je výsadou chlapců a má svá pravidla. Nejstarší chlapci jsou
oklepávači. Nemají hrkač, pouze klapač a nejdou spořádaně v průvodu, ale kolem něj.
Organizují ho a dohlížejí na nejmenší, aby šli spořádaně a nezaostávali. Také dávají
pozor v případě, že třeba kolem projíždí nějaké
vozidlo. Ostatní hoši jdou v průvodu ve
dvoustupech od nejstarších po ty nejmenší. Na
Červené pondělí jdou všichni, kteří chodili hrkat,
společnou obchůzkou po vsi žádat odměnu.
Koleda „Kázal Kadlec i Kadlička…“ se rozléhá
po obci již od 6 hodin od rána. Hospodyně čekají
u domů, aby koledníky obdarovaly. V minulosti
to byla hlavně vařená vejce. Dnes je to častěji mince nebo nějaká sladkost.
-vchKontakty: 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.
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