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Aktualita – Nová zubní ordinace v Dolních Kounicích
V posledních letech v médiích často slyšíme a čteme o problémech se zajištěním
dostupnosti lékařské péče v menších městech a obcích. O tomto problému jsme se mohli
přesvědčit také u nás, kdy v Dolních Kounicích byly postupně zrušeny obě zubní
ordinace. Po několika letech marného snažení města Dolní Kounice bude od podzimu
otevřena ve zrekonstruovaném zdravotním středisku nová zubní ordinace. Dolní Kounice
a okolní obce se dohodly na poskytnutí příspěvku na vybavení ordinace, a to v poměru
počtu obyvatel. Zároveň připojujeme sdělení zubního lékaře.
-vchVážení občané Dolních Kounic, Moravských Bránic, Nových Bránic, Mělčan,
Trboušan, Pravlova a Němčiček, od 1.9.2022 otevíráme novou zubní ordinaci v
prostorách zdravotního střediska na adrese Masarykovo nám. 64/4 v Dolních Kounicích.
Podaří-li se uzavřít včas i smlouvy se zdravotními pojišťovnami budeme přijímat a
registrovat nové pacienty nejdříve od 1.10. 2022.
Poskytování kvalitní zubní péče bohužel však nelze pokrýt jen ze zdravotního
pojištění, proto další informace i ceník péče bude k dispozici na webových stránkách
města Dolní Kounice a také v aplikaci Iklient.cz, kterou pro komunikaci s našimi
pacienty budeme využívat. Poskytovat budeme péči v rozsahu praktického zubního
lékařství, dentoalveolární chirurgie, parodontologie a postupně i v preventivním oboru
dentální hygieny.
Těšíme se na Vás.
Dr. Jaromír Zapletal

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jsou to již čtyři roky, co jsem byl zvolen starostou obce
Trboušany. A protože právě otevíráte číslo zpravodaje, které je poslední v tomto
volebním období, rád bych tento prostor využil pro shrnutí naší činnosti.
V první řadě bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na
chodu obce. Díky vám jsme dokázali zrealizovat mnoho nápadů a plánů. Oceňuji práci
současných zastupitelů, protože i přes opoziční působení dvou uskupení jsme dokázali
spolupracovat na mnohých projektech a akcích v Trboušanech. Naše práce je v samotné
obci vidět. A jsem za to moc rád.
Dovolte mi krátké shrnutí naší práce. Zaměřili jsme se na úpravu terénu u příjezdu z
Pravlova a v nové zástavbě pod Trboušanami. Ve školce jsme vybudovali podlahové
vytápění a celé nové topení. Zateplil se i strop. Vydláždili jsme prostor okolo úřadu a
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kolem lípy postavili lavičku. Posezení na návsi pod lípou je nyní opravdu krásným
zážitkem. Sál a obecní úřad prošel po dlouhé době modernizací a rekonstrukcí. Na
hřbitově byl vybudován nový chodník, který zpříjemňuje cestu návštěvníkům hřbitova. V
současné době se u parkoviště před hřbitovem buduje nová opěrná zeď a následně se
počítá s dokončením dláždění parkoviště. Od září tohoto roku do ledna 2023 je
připravována výstavba chodníků kolem hlavní silnice (od autoservisu pod obcí po
hřbitov), a to včetně dešťové kanalizace, parkovacích stání a výsadby zeleně. Smlouva je
již podepsaná. Věnovali jsme se také životnímu prostředí a přírodě, vysadili nové stromy,
vyčistili Olše. Nerad bych zapomenul i na nová hřiště, která vznikla u obchodu a v nové
zástavbě. A mnoho dalšího.
Většina těchto věcí se nám povedla díky dotacím ze státních či evropských zdrojů.
Což ale neznamená, že byly zadarmo. Stálo nás to hodně práce a úsilí, ale výsledek stojí
jistě za to. Díky aktivnímu zapojování se do dotačních výzev se obci podařilo za celé
volební období získat dotace v rozsahu jednoho investičního rozpočtu obce navíc
(celkem cca 4 932 000 Kč).
Jsme malá obec s malým rozpočtem a musíme si hodně věcí udělat sami. I přes to
dokážeme naši obec rozvíjet a posouvat dál. Proto jsou potřeba lidé, kteří se chtějí
podílet na chodu obce, pomáhat a vzájemně spolupracovat. Být zastupitelem neznamená
pouze jednou za měsíc sedět na úřadě a hlasovat, to mi věřte. Být zastupitelem znamená
být aktivním a mít chuť podílet se na obecních aktivitách, brigádách a podílet se na
chodu obce vůbec.
Vážení spoluobčané, blíží se komunální volby, ve kterých máte znovu možnost volit
své zástupce do vedení obce na další volební období. Využijte toho, přijďte k volbám a
zvolte si takové kandidáty, kteří budou podle Vás pro Trboušany pracovat kvalitně a
zodpovědně po následující čtyři roky.
Děkuji za Vaši podporu a zastupitelům za důvěru.
Jaromír Kubant, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2022, 11. 4. 2022
(Přítomno 8 členů ZO)
* Zastupitelé schválili příspěvek na 1 přípojné místo ve výši 50 000 Kč pro majitele
stavebních pozemků pod obcí v lokalitě Niva, Etapa Z2/2, kteří pozemek nezakoupili od
obce.
* ZO schválilo výsledek výběrového řízení na „Pořízení traktoru“ tak, jak jej doporučila
výběrová komise. Ze 3 nabídek byl zvolen traktor od firmy Agrall zemědělská technika
a.s. za cenu 1 300 000 Kč bez DPH.
* 24.3.2022 proběhlo na OÚ Trboušany přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
Přezkoumání provedli pracovníci JMK se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se navyšují příjmy
a výdaje o 179 300 Kč a provádí se přesuny ve výdajích.
* V diskusi starosta informoval o tom, že jsme získali dotaci z MAS Podbrněnsko
v maximální možné částce 1,9 mil. Kč, kterou jsme požadovali na budování chodníků
kolem hlavní silnice.
Trboušanský zpravodaj

2

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2022, 13. 6. 2022
(Přítomno 6 členů ZO)
* Byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy v
rámci stavby "Trboušany, rozš. k. NN, Obec“.
* ZO doplnilo podmínky pro vypracování geometrického plánu na zřízení věcného
břemene.
* Byla schválena „Účetní závěrka za rok 2021 účetní jednotky Mateřská škola
Trboušany“. Výsledek hospodaření činí -8 178,14 Kč.
* MŠ Trboušany žádá o pokrytí ztráty za rok 2021 z rezervního fondu organizace, což
bylo schváleno.
* Byla schválena „Účetní závěrka obce Trboušany za rok 2021“.
* Byl schválen „Závěrečný účet obce Trboušany za rok 2021“ a udělen souhlas
s celoročním hospodařením roku 2021 bez výhrad.
* Na OÚ byla předložena žádost o pronájem části pozemku p.č. 452/4 dle zákresu, a to
za účelem zkulturnění plochy pozemku. O žádosti bude rozhodnuto na základě místního
šetření na příštím zasedání ZO.
* Obci byla místním občanem předložena nabídka k odkupu 7 pozemků v lokalitě
V Olších o celkové výměře 579 m2. Obec s odkupem souhlasí. Do příště bude připravena
Kupní smlouva.
* Na obec byly předloženy 2 žádosti na odkup pozemků p.č. 1695 a 1696. Obec tyto
pozemky prodat nehodlá. Žádosti byly zamítnuty.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2022, kterým se provádí přesuny
ve výdajích.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2022, kterým se navyšují příjmy
a výdaje o 2 700 Kč a provádí se přesuny ve výdajích.
* Zastupitelé vzali na vědomí prodej vozidla Multicar 25.
* Na OÚ byla předložena žádost o odkup pozemku p.č. 89/2 z důvodu přístupu
k pozemku žadatelů. O žádosti bude rozhodnuto na příštím zasedání po provedení
místního šetření.
* MŠ Trboušany předložila novou cenovou kalkulaci obědů. Cena oběda je nyní 136 Kč.
Od 1.9.2022 budou cizí strávníci platit 95 Kč a obec bude nadále doplácet 30 %, tj. 41
Kč.
* Byly schváleny cenové nabídky firmy VZD INVEST, s.r.o. ohledně vypracování
projektových dokumentací a možného dotačního financování plánovaných akcí v k.ú.
Trboušany „Výsadba zeleně na p.č. 1677 a 1167“ a „Vodní tůně v PP V olších“, které
navazují na ukončené komplexní pozemkové úpravy.
* ZO schválilo investiční transfer pro DSO Vodovod – svazek obcí P, T, N, K v rámci
veřejné zakázky „Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita
Niva, etapa Z2/2“ – splašková kanalizace a přípojky, vodovod a přípojky.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2022, kterým se provádí přesuny
ve výdajích.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2022, 15. 8. 2022
(Přítomno 8 členů ZO)
* ZO zamítlo na základě místního šetření žádost o pronájem části pozemku p.č. 452/4.
* ZO zamítlo na základě místního šetření žádost o odkoupení pozemku p.č. 89/2. Navíc
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bylo zjištěno, že si pozemek oplotil a užívá jej vlastník vedlejšího pozemku. V této věci
bude obec požadovat nápravu, s pozemkem má do budoucna jiný záměr.
* Byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. na
pozemku obce p.č. 454/1.
* Ing. Pavel Šudák bude na základě Příkazní smlouvy provádět technický dozor a
inženýrskou činnost při realizaci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro zástavbu RD
Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2“.
* Obec získala z rozpočtu JMK dotaci ve výši 50 %, tj. 163 955 Kč na „Změnu č. 1
územního plánu Trboušany“. ZO schválilo podpis smlouvy.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2022, kterým se navyšují příjmy
a výdaje o 3 600 Kč a provádí se přesuny ve výdajích.
* Zastupitelé schválili žádost o provedení geotermálního vrtu pro tepelné čerpadlo
(systém země – voda) na pozemku obce p.č. 271/1 dle předložené dokumentace.
* Byla zamítnuta žádost o odkoupení pozemku p.č. 1695 o výměře 92 m 2. Obec navrhuje
provedení směny, získala by tím přístup k potoku v místě, kde v současné době přístup
nemá. K posouzení možností bude vyvoláno další osobní jednání.
* Byla schválena Kupní smlouva na koupi 7 pozemků v lokalitě V Olších o celkové
výměře 579 m2 od místního občana za dohodnutou cenu. Poplatky za převod zaplatí
obec.
* Dolní Kounice, Nové Bránice, Moravské Bránice, Trboušany, Mělčany, Pravlov a
Němčičky se dohodly na poskytnutí příspěvku 1 000 000 Kč na přístrojové a nástrojové
vybavení zubní ordinace ve zdravotním středisku v Dolních Kounicích. ZO schválilo
Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace se společností Stomatologie pod věží, s.r.o.
Na obec Trboušany připadla částka 61 945 Kč dle poměrného počtu obyvatel.
* Finanční výbor provedl finanční kontrolu na OÚ Trboušany se závěrem, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
* Finanční výbor provedl veřejnosprávní kontrolu v MŠ Trboušany se závěrem, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
* ZO schválilo vydání Potvrzení o neexistenci stavby na pozemku p.č. 274/3, kde se
žádná stavba nenachází ani nenacházela.
* Obci Trboušany byl předložen návrh nového uspořádání pozemků obce zapsaných na
LV č. 787 pro katastrální území Nové Bránice, kde probíhají KPÚ. ZO návrh
odsouhlasilo.
* ZO schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet, s.r.o.

Další sdělení obecního úřadu
Údržba obce
Jistě jste zaznamenali, že naše obec po vizuální stránce vypadá o mnoho lépe. Na
svědomí to má mimo jiného, také pracovník údržby pan Petr Šaroun, který pro obec
pracuje od půlky června. Kromě údržby zeleně je zdatný i v oblasti stavebnictví,
kovoprůmyslu nebo technických znalostí používaných strojů. V neposlední řadě oplývá i
manuální zručností a velkou ochotou. Proto pokud Vám vyvstane požadavek na řešení
nějaké záležitosti týkající se obecního majetku, neváhejte jej kontaktovat přímo nebo
přes OÚ.
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Obec nově také nabízí možnost přistavení kontejneru (např. na odvoz sutě) nebo
dovoz materiálu (např. písku) obecním traktorem s kontejnerem (včetně obsluhy p.
Šarounem) a také možnost zapůjčení štěpkovače. Podmínky zapůjčení Vám budou
sděleny na OÚ.
Rekonstrukce dešťové kanalizace pod domem č.p. 40
Na obecní úřad se obrátil majitel domu č.p. 40 s prosbou o řešení situace statiky jeho
domu. Dům je z části postaven nad vodotečí dešťové kanalizace, která jímá dešťovou
vodu tekoucí od hřbitova, od domů č.p. 62 až 34 a u domu č.p. 34 voda vtéká pod
vozovkou do kanálu vedoucího pod domem č.p. 40 a směřuje přes "Prostředňačku" do
potoka. Při velkých bouřkách, při velkém průtoku vody začalo docházet k praskání
domu a k postupnému narušování jeho statiky. Specializovaná firma prostřednictvím
kamery provedla monitoring zmíněného kanálu a na základě těchto informací
byl stanoven postup jeho rekonstrukce. Na náklady obce byla vložena nová roura o
průměru 400mm, která byla zalita řídkou betonovou směsí tak, aby došlo ke zpevnění
kanálu především pod domem č.p. 40.
Nefunkční rozhlas
Při červencové bouřce došlo bohužel ke shoření rozhlasové jednotky. Ke kompletní
opravě dojde až koncem září, protože servisní firma čeká na dodání potřebných dílů.
Informace z hlášení budou vždy dostupné v písemné formě na nástěnce u obecního
úřadu, na webu obce v sekci "Hlášení rozhlasu" a standardně zasílány odběratelům
mailingu. Občané, kteří by se rádi přihlásili do odběru informací z OÚ Trboušany
formou e-mailu, mohou tak učinit přes webové stránky obce Registrujte se k odběru
aktualit, případně o odběr požádat mailem na adrese kotaskova@trbousany.cz.
Dotace na chodníky
O původně zamýšlenou dotaci vyhlášenou Státním fondem dopravní infrastruktury
(SFDI), která by byla ve výši 85% uznatelných nákladů, jsme po konzultaci přímo se
SFDI žádat nemohli. Nesplnili bychom totiž podmínky dostatečného bodového
ohodnocení z důvodu malého průjezdu vozidel obcí a malého počtu plánovaných
přechodů. Proto jsme zažádali o dotaci vyhlášenou MAS Podbrněnskem - 10. VÝZVA
MAS PODBRNĚNSKO - IROP - UDRŽITELNÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA III. Jedná
se o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou jsme
získali v maximální výši 1 900 000 Kč, přičemž podíl obce je 5 %, tedy 95 000 Kč.
Celkové předpokládané náklady na vybudování chodníku podél hlavní
silnice jsou 6 000 000 Kč.
Vyjádření Města Dolní Kounice k polní cestě na hranici katastrů Trboušany a DK
Město dostalo výhodnou nabídku na zpevnění účelových komunikací cihelným
recyklátem smíchaným s hlínou. Vytipovali jsme tedy polní cestu do Trboušan, která
bývá v deštivém počasí rozježděna zemědělskými stroji. Po čase se ale ukázalo, že firma
nenaváží domluvený materiál, ale podrcenou směsnou stavební suť. Na základě špatné
kvality tohoto materiálu, jsme podali podnět na odbor životního prostředí k prošetření
nezávadnosti naváženého materiálu. Zvažujeme i podání trestního oznámení na podvod
ze strany zástupce firmy, který s vedením města komunikoval.
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Připravované dění v obci
* V sobotu 27.8. pořádá obec Trboušany Rozloučení s prázdninami. Podrobnosti jsou
uvedeny na plakátku na straně číslo 6.
* V sobotu 10.9. pořádá Chasa Trboušany 56. Trboušanské vinobraní. Hudebně slavnost
doprovodí kapela Miločanka z Milotic u Kyjova. A letos opět vystoupí Trboušanšní
mužáci.
* Školka bude ve čtvrtek 27.10. mít Loučení broučků s teplým sluníčkem, lampionový
průvod, stezku odvahy a táborák s opékáním buřtů.
* Dále předpokládáme, že v listopadu by se opět uskutečnilo Odpoledne s dechovkou a
oblíbené pomazánky.

Pozvánka k sousedům pro malé i velké
* 2.9. se koná v Dolních Kounicích Bienále – souhra výstav. Akce se koná v klášteře
Rosa coeli, v synagoze a v kulturním domě. Další podrobnosti naleznete na
stránkách Dolních Kounic. Bienále je spolufinancováno Jihomoravským krajem.

Co už bylo - kultura
Turistický výlet
V sobotu 18. června 2022 pořádala naše obec turistický výlet na Vysočinu do okolí
Žďáru nad Sázavou. Autobus nás vysadil v obci Šlakhamry, kde začínala naše pěší trasa.
První zastávkou byl Brdičkův mlýn, který je ve správě Technického muzea Brno, a kde
jsme měli dohodnutou prohlídku. Dále jsme pokračovali až do Žďáru nad Sázavou, zde
je mnoho turistických krás a zajímavostí. V průběhu cesty jsme míjeli několik soch
umístěných v krajině od tamního sochaře Michala Olšiaka. Myslím, že kdo jeho práci
dosud neznal, byl překvapen. Jeho díla jsou turisticky velmi oblíbené cíle. Ve 14 hodin
pak byla společná prohlídka s výkladem poutního kostela na Zelené hoře, kde byla před
krátkou dobou ukončena rozsáhlá rekonstrukce. Poslední zastávka byla ještě
v podvečerních hodinách v Bystřici pod Pernštejnem v parku miniatur.
Počasí nám po celý den přálo. Sluníčko svítilo a hřálo tak akorát. Pro organizátory
bylo také potěšitelné, že na výletě byly zastoupeny všechny věkové kategorie.
-vchHody 2022
9. července 2022 se za
proměnlivého počasí konaly
Rozmarýnové hody. Muziku
obstarala
dechová
hudba
Dubňanka. Odpolední počasí
bylo vcelku slunečné, ale na
základě předpovědi počasí
přesunula chasa během večeře
večerní zábavu do sálu. A
dobře udělala, protože krátce
po večeři začalo skutečně
pršet. I přes tuto malou
nepřízeň se hody vydařily
pěkně. V průvodu šlo 6
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krojovaných párů a nikomu jistě neuniklo, že 2 děvčata měla oblečen trboušanský kroj.
Oba kroje byly ušity v obci šikovnými maminkami děvčat.
Podoba trboušanského kroje byla zrekonstruována na základě fotografií pracovníky
Jihomoravského muzea ve Znojmě, zejména pak Mgr. Jiřím Mačudou, který se zabývá
projektem Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy. Obrázek kroje byl součástí výstavy
ve znojemském muzeu Tradice jedné hranice. Ve zpravodaji jsme se s odborníkem jeho
popisu, historickým souvislostem a vyobrazení věnovali podrobně v číslech 50 a 51.
Po 2. světové válce se ke slavnostním příležitostem na Brněnsku a Znojemsku začaly
často využívat různé obměny kyjovských krojů. Slovácký kroj byl tak přenesen do
kulturně odlišného prostředí bez jakýchkoliv historických souvislostí a vazeb. Po roce
1990 se objevují snahy kroje v obcích obnovovat podle historických pramenů. My jsme
tuto obnovu mohli pozorovat nejdříve v sousedních Jezeřanech – Maršovicích a Dolních
Kounicích, kde diskuze zastánců a odpůrců byly docela bouřlivé. Dnes už v našem okolí
vidíme místní kroje také v Silůvkách, Ořechově, Syrovicích, Střelicích, Nebovidech,
Vémyslicích, atd.
Tím samozřejmě nijak nezatracuji kyjovské kroje, které jsou velice krásné, bohaté
svou barevností i výšivkou. Navíc se zde nosí na slavnostech již více jak 50 let, což už je
také pěkně dlouhá tradice i když historicky nepůvodní. Kroj je krásný oděv, který sluší
každému a jejich rozmanitost při slavnostech jistě není na škodu.
-vchLetní kino
Na sobotu 6. srpna 2022 pozvala Obec do Trboušan letní kino. Film „Po čem muži
touží 2“ měl být původně promítán na hřišti ve Štouralově. Ale vzhledem k tomu, že
předchozí noc hodně pršelo a na hřišti bylo bláto, přesunulo se promítání ke kulturnímu
domu. Promítání i velkou nafukovací promítací plochu zajišťovalo TIC Rosice. Stánek
s občerstvením nabízel návštěvníkům před a během promítání víno, pivo a letní drinky,
k jídlu pak masový kotlík a cigáru. Nechyběl ani popcorn. Účast organizátory potěšila a
už se všichni těšíme na příští rok.
Mgr. Eva Nečasová

Co už bylo - sport
Tenisový turnaj
Je to již tradice, že se na konci června koná obecní turnaj v tenise. Letos se celkem
zúčastnilo 8 dvojic. Původní plán, hrát každý s každým, jsme z časového hlediska zamítli
a losem rozdělili jednotlivé dvojice do dvou skupin.
Jelikož nám počasí přálo, na rozdíl od minulého ročníku, turnaj probíhal svižně.
Atmosféra byla výborná a nasazení hráček a hráčů neskutečné. Kdo nehrál, tak fandil
nebo se mohl občerstvit či posilnit. Na oběd nás čekal výborný kotlík a po něm se
vyhlásily vždy dvě postupující dvojice z každé skupiny. Jednotlivé zápasy nabízely
spoustu pěkných výměn a bylo se opravdu na co dívat. Po čtyřech zápasech bylo o vítězi
rozhodnuto.
Na prvním místě se umístil Svaťa Krejčí a Honza Pech. Finálovými poraženými se
stali Aleš Hejda a Zdenek Kvasnička. Na třetím místě skončil smíšený pár tvořený Evou
Podborskou a Lukášem Pelcem. Čtvrté místo obsadil Roman Frei, který turnaj zaštítil, a
Martin Korber.
Celý turnaj završilo veselé vyhlášení a příjemné posezení. Děkujeme hráčům za
nasazení a fanouškům za fandění.
Ladislav Sattler
Trboušanský zpravodaj
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Druhý ročník Trboušanského fechtl cupu
V sobotu 13. srpna 2022 se uskutečnil druhý
ročník závodů pionýrů v Trboušanech. Závod byl
zařazen do Slováckého fechtl cupu a vypsány byly
3 kategorie. V kategorii klasik, té nejpočetnější (25
závodníků), se zúčastnili i místní jezdci. Nejlépe se
umístil Martin Pexa (5. místo), Martin Maluška
(6.), Tomáš Badin (10.), Tomáš Svoboda (11.),
Jaromír Kubant (12.) a Jakub Čáp (22.), který jel
takovýto závod vůbec poprvé. V dalších
kategoriích byla účast slabší, ale zase pro diváky zajímavější.
Trať vedla opět kolem areálu ve Štouralově a zařazení nových prvků na trati si ve
většině případů jezdci pochvalovali. Tímto ještě jednou děkujeme všem za pomoc, ať už
při chystání, v průběhu konání akce nebo při následném uklízení. Budeme se těšit na
další ročník, který se bude pravděpodobně znovu konat druhý týden v srpnu 2023. Za
TrbkyMotorTeam Martin Maluška a Tomaš Svoboda.
Martin Maluška

Šparglíkovy tábory
Tábor v Trboušanech
Tak jako v letech minulých, tak se i letos, pod záštitou spolku Šparglík, konal v
Trboušanech přívesnický tábor určený pro předškolní děti. Úkolem malých táborníků
bylo pomoci Matce přírodě a jejím malým skřítkům. Děti se musely pomocí zábavných
her a různých úkolů postarat například o broučky, ptáčky či lesní zvířátka. I babce
kořenářce, která odcestovala na svoji první dovolenou do daleké Ameriky, vyzdobily její
obydlí v hlubokém lese krásnými vlastnoručně malovanými kamínky. Sportovní vyžití
formou soutěží v opičí dráze či využití dětského hřiště děti velmi bavilo. Poslední den
byli malí pomocníci Matky přírody odměněni pokladem, který si sami našli pomocí šipek
a fáborků.
Přívesnický tábor v týdnu 25.7. - 29.7. navštěvovalo 25 dětí z Trboušan, Jezeřan Maršovic, Pravlova a Mělčan. Pedagogický dozor vykonávaly Dita Světlíková a Mgr.
Šárka Hrazdilová, a pomáhaly praktikantky Barbora Chrástová, Nikola Hodovská a
Tereza Putnová. Velké díky patří panu starostovi, který nám zajistil vynikající obědy a
oddílu Judo, který nám umožnil využívat jejich prostory k odpolednímu odpočinku.
Dita Světlíková, vedoucí tábora
Pobytový tábor u Telče
Spolek Šparglík pořádal ještě 1.8.
- 5.8. letní pobytový tábor pro větší
děti v rekreačním areálu Úsvit u
Telče. Téma letošního tábora
v přírodě plného her, pohybu a
objevování
bylo „Hagridova
zvířata“. I tento tábor si děti moc
užily.
Trboušanský zpravodaj
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ODDÍL JUDO a jeho úspěchy na začátku roku 2022
Děti z našeho oddílu během letních prázdnin opět
dokázaly, že judo a jakýkoli jiný sport se již stal součástí jejich
života. Malí i velcí judisté měli prázdninový rozvrh zaplněn
pravidelnými tréninky juda a výlety na kolech, týdenním
soustředěním na Vysočině, srpnovým příměstským táborem
v Trboušanech a soustředěním mládeže v trenérské akademii
v posledním prázdninovém týdnu. Děti si užily judo,
cyklistiku, rafting, lezení a jiné sportovní aktivity. Závodníci
zařazeni do RVŽ (regionálního výběru žáků) se „poprali“ na
několika tréninkových kempech výběrů České republiky.
Dorostenec Adam Jakš absolvoval tréninkové kempy
s dorosteneckou reprezentací.
Také letos jsme opět podpořili několik závodníků, kteří se mohli zúčastnit týdenního
soustředění JUDO HEROES CAMP, kde si naši svěřenci zasportovali se stejně starými
závodníky z celé republiky pod vedením zkušených trenérů, současných nebo bývalých
reprezentantů. Mimo jiné si zde mohli zatrénovat s trenérem Lukáše Krpálka Petrem
Lacinou nebo závodníkem MMA v prestižní kategorii UFC Davidem Dvořákem, který
jako první Čech v UFC v roce 2020 vyhrál debutový zápas.
Turnaje se během prázdnin nekonají, ale těsně před prázdninami jsme stihli ještě
jednu závodní akci. Petr Dvořák startoval na Hrách X. Letní olympiády dětí a mládeže
2022 v Olomouci, kde reprezentoval Jihomoravský kraj. Olympiáda proběhla ve dnech
24.6.-30.6.2022. Petr měl před olympiádou výpadek v tréninku z důvodu úrazu a na
závodech mu chybělo trošku toho sportovního štěstí, proto tentokrát na medaili nedosáhl,
ale přesto si celou událost patřičně a zaslouženě užil. Této největší sportovní akce pro
děti se účastnilo více jak 3500 sportovců z celé republiky.

Obr.: Soustředění červenec 2022
Trboušanský zpravodaj
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Nábor do juda
Informace o náboru do juda najdete na FB Judo Dolní Kounice a na
www.judokounice.eu, sledujte nás. První tréninky minijuda, benjamínků a přípravky,
žáků a dospělých budou organizovány od 12.9.2022. Náborový den pro děti od 7 let bude
9.9.2022 v 17.00 před tělocvičnou v Trboušanech.
Posilovna
V posilovně mohou cvičit max 2-3 osoby, je nutné tedy dodržovat časový
harmonogram. Ohledně časového rozvrhu kontaktujte Michala Sajaše, 724 342 299.
Během tréninků juda je posilovna rezervována pro členy oddílu a jejich rodinné
příslušníky. Mimo tréninky juda se, prosím, domluvte na vstupu s Obecním úřadem
Trboušany. V posilovně každý cvičí na vlastní odpovědnost. Prosíme uživatele posilovny
o udržování pořádku.

Informace z Mateřské školy Trboušany
Brzy začne nový školní rok 2022-23. Máme opět zaplněnou kapacitu, to je 25 dětí.
Do základní školy odešlo 7 dětí a nových 7 bylo přijato. Podle věku se budou děti
dělit do tří skupin 5 - 6 let (předškolní) 9 dětí, 4 - 5 let 9 dětí a 3 - 4 roky 7 dětí. Z 25 dětí
je 12 dívek a 13 chlapců. 14 dětí je místních a 11 přespolních.
Začátek školního roku bývá náročný pro nově nastupující děti i jejich rodiče, proto
žádáme rodiče o trpělivost, klid a spolupráci s učitelkami, abychom dětem usnadnili
vstup do nového, zatím neznámého prostředí.
Škola bude otevřena již od 6.30 hodin, scházíme se do 8. hodiny. Nepřítomné děti
rodiče telefonicky předem omluví. První den si přineste přezůvky s plnou patou,
ručník a pyžamo.
Naše škola nyní pracuje podle Školního vzdělávacího programu z názvem Sovička
Julča. Program vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro mateřské školy, učí děti
společenským vztahům , připravuje je na budoucí život.
Všem přeji hezký zbytek prázdnin a těším se na shledání v novém školním roce.

Nejbližší připravované akce mateřské školy
V novém školním roce se chystáme nadále třídit a sbírat papír. První sběr bude ve
dnech 14. a 15.9. u školky, další sběry se plánují 1x za 2 měsíce. Občanům, kteří nám
papír přinášejí mnohokrát děkujeme za spolupráci. Ve sběrové soutěži jsme se umístili na
pěkném 7. místě a vydělali jsme 4 528 Kč.
Loučení broučků s teplým sluníčkem proběhne ve čtvrtek 27.10. Rozloučíme se
s broučky na dvorku školky a lampionový průvod půjde z MŠ na hřiště k ohni. Tam bude
připravena stezka odvahy s hledáním pokladu. Vypustíme si lampiony štěstí.
Alena Veselá, ředitelka MŠ
Trboušanský zpravodaj
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Letecká puma v Jezeřanech - Maršovicích
V úterý 2.8.2022 objevili dělníci náhodně při výkopových pracech v Jezeřanech –
Maršovicích nevybuchlou leteckou pumu z Druhé světové války. K nálezu došlo
nedaleko kostela. Policisté následně evakuovali z okolí sto osmdesát obyvatel. Munici na
místě zneškodnil pyrotechnik. Zásah trval přibližně jednu hodinu a poté se mohli
obyvatelé vrátit zpět domů. Evakuovaní mohli čekat v kulturním domě nebo v nedalekém
penzionu.
Puma vážila přes 60 kg a tvarem připomínala ragbiový míč. Za Druhé světové války
v těchto místech nebyla žádná zástavba a Němci odtud ostřelovali Ivančice a Moravský
Krumlov.

Naměřené srážky
Duben
Květen
Červen
Červenec
13 mm
60 mm
83 mm
74 mm
V letošním roce byly v Klementinu zaznamenány již 3 maximální teplotní rekordy (1.1.;
20.5.; 20.7.). Minimální ani jeden.
-vch-

A zajímavost na konec
Panu Janu Chrástovi, který je předsedou spolku PP V olších z.s. vhodil někdo do
schránky básničku o Olších. Je potěšitelné, že jsou i občané, kteří starost o tento kus naší
přírody ocení – třeba básničkou. Jen škoda, že neznáme autora.
V Olších
Olše vysoké a krásné,
vzpomínky zdají se tak jasné.

Každý druhý do lesa chodí,
ale jen další odpadky tam odhodí.

Už dávno nevidíš krásné květy,
naposled spatřil jsi je před dávnými lety.

Ten kdo pomáhá a chrání lesy,
je označen za hlupáka a kdesi cosi.

Sucho spálilo vše živé,
kam zmizelo co mi milé.

Pomoz nám zachránit náš háj,
a udělat z toho místa opět ráj.

Kde je krásný háj zelený,
kde kdysi dávno rostlo kapradí.

Zvířata tam opět budou žít,
mezi stromy v klidu snít.

Proč země musí umírat,
a lidé před tím jen oči zavírat.

Snad začnou olše znovu kvést,
a nebudeš už cítit stesk.
EK

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.
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