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Aktualita
Kvete bez a voní máta
Začíná léto, blíží se konec školního roku, i když počasí
tomu letos zdaleka neodpovídá.
Každý konec nás nutí hodnotit minulé a zároveň myslet
na nové období. V letošním roce má Mateřská škola
Trboušany zcela naplněnou kapacitu - 25 dětí. Děti k nám
docházejí ze tří obcí – Trboušany, Pravlov a Dolní Kounice.
Ve třídě převládají chlapci - 19, děvčátek máme pouze 6. Po
prázdninách mateřskou školu opustí 14 dětí a místo nich
nastoupí nových 14, které byly přijaty v letošním přijímacím
řízení (7 dětí z Trboušan, 4 z Pavlova a 3 z Dolních Kounic).
Během roku organizovala mateřská škola mnoho akcí pro děti a rodiče uvnitř
školy, ale i vně pro širší okolí (Loučení s létem - lampiónový průvod, Vánoční
besídku, zpívání koled, Dětský karneval, Pyžamový den, Polštářkový den, Den
matek, Týden oslav dne dětí, a další).
Jsme velmi rádi, že rodiče i ostatní lidé z okolí mají o nás zájem a spolupracují
s námi.
Taky bychom chtěli poděkovat všem, co pravidelně schraňují papír a přinášejí
nám ho v den sběru ke školce. Za školní rok jsme
sebrali (bez posledního sběru) 4 280 kg papíru a získali
4 280,00 Kč. Ve sběrové soutěži jsme sice nic
nevyhráli, ale máme dobrý pocit, že se podařilo
zachránit několik živých stromů. V dalším roce budeme
ve sběru papíru znovu pokračovat.
Jedna příhoda z naší školky nás ale nemile
překvapila. Z budovy školy se v době posledního
státního svátku ztratila státní vlajka ČR. Marně jsme
doufali, že ji nadšenci hokeje, fotbalu nebo jiného
sportu zase vrátí zpět (třeba tajně), ale nestalo se tomu
tak. Zbylo nám pouze ponaučení: ,,I zdánlivě obyčejné
věci si hlídej a nedej zlodějům žádnou šanci.“
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Není vhodné pesimisticky končit, mraky odplují, sluníčko zase zasvítí, a proto za
celou mateřskou školu přeji vydařené prázdniny plné slunečních dní a
neopakovatelných zážitků se svými dětmi.
Alena Veselá, ředitelka školy

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dnes bych Vás rád seznámil s tím, co naši obec čeká do
konce roku 2015. Po několika neúspěšných žádostech svazku obcí Pravlov,
Trboušany, Němčičky, Kupařovice o dotaci na vybudování kanalizace v předchozích
letech jsme tentokrát byli úspěšní. Před několika dny bylo definitivně potvrzeno
přidělení dotace na tuto akci z fondů Evropské unie. Co nás tedy čeká? V současné
době již probíhá příprava potřebné dokumentace pro zahájení stavby a příprava
výběrového řízení na dodavatele. Pokud půjde vše podle plánu, mělo by se
s výkopovými pracemi započít letos na podzim. Termín dokončení celého díla je
podzim 2015. Další podrobnosti připravíme do příštího zpravodaje.
Po položení kanalizace do cesty, která vede mezi domy v nové zástavbě pod
obcí, musí obec zbudovat pevnou komunikaci, k čemuž se zavázala už při plánování
této výstavby. Na vybudování cesty jsme měli zatím odklad právě z důvodu
plánované výstavby kanalizace, při které by byla nová silnice hned
zase rozkopána.
Třetí velkou a finančně náročnou akcí je zbudování nového
veřejného osvětlení a rozhlasu. Tato investice sice nebyla
v dohledné době v plánu, ale vzhledem k tomu, že v roce 2014
budou energetici v naší obci pokládat elektrické vedení do země a
rušit vedení vzduchem, zůstala by naše obec po tmě. Proto bylo
rozhodnuto, že zároveň s pokládkou elektrického vedení bude
vybudováno i nové veřejné osvětlení a rozhlas.
Všechny tři akce budou i při poskytnutí zmíněné dotace finančně velmi náročné.
Naše obec naštěstí není zadlužena a má značnou část finančních prostředků
připravenu. Nicméně budeme muset využít i financování prostřednictvím úvěru, o
kterém v současnosti jednáme.
Dalším problémem, o kterém bych se chtěl dnes zmínit, je sečení trávy v obci a
odvoz kontejneru od hřbitova. Na úřad přišla anonymní stížnost, že se v obci neseče
tráva a nevyváží hřbitovní kontejner. K tomuto bych chtěl poznamenat následující.
Již několikrát jsme (i na tomto místě) nabízeli možnost přivýdělku na pracích pro
obec. Ale nenašel se nikdo, kdo by měl o práci zájem. Z tohoto důvodu provádějí
tyto činnosti zdarma a ve svém volném čase starosta, místostarosta, zastupitelé a
mládež. Každý dle svých možností. Zapojit se může kdokoliv, avšak pracovat
zdarma pro veřejný zájem se dnes příliš nenosí. Současný stav se nelíbí nikomu.
Místo anonymního dopisu bychom ale uvítali spíše návrh nějakého řešení. Například
doporučení na někoho, koho by mohla obec oslovit, kdo by byl ochoten za úplatu
tuto práci vykonávat.
Na závěr musím říct, že kolem většiny domů je obecní prostranství uklizené a
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pravidelně udržované. Těmto občanům za to děkuji a jsem rád, že jejich zájem
nekončí u plotu vlastního pozemku.
Vítězslav Korber, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce 2/13, 29. 4. 2013
(Přítomno 8 členů zastupitelstva)
* Byla schválena Směrnice Systém zpracování účetnictví.
* Zastupitelé schválili Dodatek č. 4 ke stanovám svazku obcí Vodovod. Podpisem
Dodatku za obec Trboušany byl pověřen starosta obce.
* Byla schválena účetní závěrka Obce Trboušany za rok 2012 včetně výsledku
hospodaření.
* Byla schválena účetní závěrka PO Mateřská škola Trboušany za rok 2012 včetně
výsledku hospodaření, který je 0 Kč.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 1/13 – povýšení příjmů a výdajů o
114 000 Kč.
* Oslava Dne matek bude v neděli 12. 5. od 15 hodin v sále KD. Program připraví
MŠ, zahraje Trboušanka. Sál se bude připravovat v pátek ve 20 hod.
* Sportovní odpoledne bylo naplánováno na sobotu 25. 5. (při nepříznivém počasí na
1. 6.). Domluva společně s chasou a myslivci bude ve čtvrtek 16. 5.
* Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů a členství v Eko-Komu s účinností od 1. 7. 2013.
* A dále Dodatek č. 1 k této smlouvě. Plněním některých určených povinností bude
pověřena společnost SITA CZ a.s.
* Zastupitelé schválili vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad
v prostoru od „placu“ po mostek ze zámkové dlažby. Zajištěním průzkumu a
oslovení firmy, která práci provede, byl pověřen místostarosta obce Pavel Světlík.
Práce by měly být dokončeny do konce června.
* Zastupitelé projednali žádost paní Svobodové, aby od nich byly vykoupeny
pozemky před domem č. 55, na kterých je silnice (p. č. 271/2 – 105 m2, p. č. 271/3 –
121 m2 a p. č. 271/4 – 55 m2). Zároveň pověřují starostu zjištěním kupních
podmínek.
* Byl zamítnut návrh Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu od
společnosti RWE.
* Byla projednána žádost Teamu motokros – Miroslav o sponzorský dar pro jejich
člena Marina Pexu. Žádost byla zamítnuta.
* Naše obec není uvedena ve zveřejněném seznamu obcí KÚ JmK, kterým bude
v letošním roce poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova. Žádost o dotaci na
opravu dvorního traktu MŠ tím byla zamítnuta.
* Zastupitelé schválili výsledek finanční kontroly provedené na OÚ. Kontrolou
nakládání s veřejnými prostředky nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by
nepříznivě ovlivnily činnost orgánu VS, a nebyla navržena žádná nápravná opatření.
Stav pokladní hotovosti souhlasil se stavem účetním.
Trboušanský zpravodaj
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* Zastupitelé schválili výsledek veřejnosprávní kontroly provedené v MŠ Trboušany.
Kontrolou nakládání s veřejnými prostředky nebyly zjištěny žádné nedostatky, které
by nepříznivě ovlivnily činnost MŠ, a nebyla navržena žádná nápravná opatření.
Stav pokladní hotovosti souhlasil se stavem účetním.
* Zastupitelé schválili úhradu faktury za vstupenky do divadla přes účet obce.
Vybrané peníze byly přijaty do pokladny obce.

Další sdělení obecního úřadu
Rozpočet obce Trboušany na rok 2013:
Příjmy
Kč
Daň z příjmů ze závislé činnosti

Výdaje

530 000 Silnice – opravy + k novým RD

Daň z příjmů OSVČ

20 000 Opravy - cesty, chodníky

Daň z příjmů (zvláštní sazba)

60 000 Výdaje na doprav. obslužnost IDS

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv.osob - za obec
DPH
Poplatky za odpady

600 000 Kanalizace v obci
35 000 MŠ Trboušany – provoz
1 200 000 Knihovna (knihy, topení, elektr…)
4 700 Zvonička

Popl. za užívání veř. prostranství

2 000 Rozhlas – opravy, výstavba

Správní poplatky
Daň z nemovitostí

7 000 Volný čas dětí a mládeže
500 000 Veř.osvětlení – opravy, výstavba
23 000 Nebytové hospodářství

Neinvestiční dotace ze SR

63 600 Hřbitov (voda, kontejner)

Inv. přísp. na el. přípojky k RD

12 000 Komunál.služby a územní rozvoj

Pronájem nebytových prostor
Hřbitov - voda, kontejner, nájem
Prodej antoníčků k novým RD
Komunál. služby a územní rozvoj
Stavební odpad – cihelna
Půjčování sekačky
Nájmy a půjčování movitých věcí
Úroky z BÚ

200 Nebezpečné odpady
20 000 Komunál.odpad vč. kontejnerů

17 600
7 967 100
540 000
21 600
8 500
2 000
10 000
5 000
15 000
83 000
61 500
5 500
41 500
30 000
200 000

900 Ostatní odpady (sklo)

3 000

32 600 Rekultivace – cihelna

15 000

630 000 Vzhled obce a veřejná zeleň

8 000

13 000 Ostatní záležitosti soc. věcí

40 000

1 000 Ochrana obyvatelstva
148 000 Požární ochrana
60 000 Zastupitelstva obcí
OÚ (plyn, el.en., včet. přístřešku)
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10 000 Ostatní záležitosti sděl.prostředků

NI transf. ze všeobec. pokl. SR

Knihovna (registr. poplatek)

2 090 000

177 000 Ostatní záležitosti kultury

Poplatek ze psů
Odvod z výtěžku provoz. loterií

Kč

1 000
14 100
295 000
783 300
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Příjmy

Kč

Výdaje

Kč

Volba prezidenta ČR

23 000

Poplatky z BÚ

10 000

Pojištění majetku

20 000

Platba daní a poplatků za obec

35 000

Vratka dotace – volba prezidenta
Celkem příjmy

4 150 500 Celkem výdaje

3 800
12 350 500

Rozdíl 8 200 000 Kč je financován ze zůstatku roku 2012. Rozpočet byl vyvěšen na
úřední desce od 24. 1. 2013, schválen na zasedání zastupitelstva 18. 2. 2013.

Judisté vyhráli Moravskou ligu družstev mužů
Tento ročník Moravské ligy mužů byl výjimečný nejen svou atmosférou, ale
hlavně počtem týmů v soutěži. Poprvé v historii se přihlásilo 14 družstev z celé
Moravy. V systému „každý s každým“ to znamenalo 26 vzájemných zápasů ve 4
dnech, což bylo velice náročné jak pro závodníky, tak pro rozhodčí.
Naši judisté se díky posilám ze spřízněného klubu v této soutěži prosadili a
s přehledem zvítězili. Tímto si rovněž zajistili účast v kvalifikaci do 1. ligy. Jestli se
skutečně zapojí do bojů o postup, je jen otázka financí, které klub prozatím nemá.
Účast budou pečlivě zvažovat.
Oddíl judistů se již druhým rokem prezentoval na jubilejním 15. ročníku
přehlídky činnosti dětských a mládežnických sdružení, domů dětí a mládeže,
středisek volného času, škol, neziskových organizací a dalších, pořádané Českou
radou dětí a mládeže (ČRDM), která se letos zabývala tématem dětství a navázala na
základní myšlenku Evropského roku občanů 2013. Akce nesla podtitul „Dětství v
proměnách času“. Bambiriádu bylo možno navštívit v 17 areálech. U nás například
v Ivančicích.
Mgr. Michal Sajaš

Připravované kulturní dění
13. 7. pořádá chasa tradiční Rozmarýnové hody. Hrát bude kapela Zlaťanka
z Kobylnic u Brna, která byla založena v roce 1994 a své jméno si zvolila podle
Zlatého potoka protékajícího obcí Kobylnice. Zároveň jste všichni zváni na páteční
stavění máje.
14. 9. pořádá chasa XLVII. Trboušanské vinobraní. Hrát bude kapela Ištvánci ze
Šardic. Tak teď už jen to počasí.
Pozvánka k sousedům
Pro velký úspěch a zájem diváků nacvičují letos na Hlíně znovu po 5 letech „Noc
na Karlštejně“. Hraje se 6. 7. a 3. 8. v 19 hodin, 7. 7. a 4. 8. v 15 hodin. Při špatném
počasí bude uvedena změna termínu.
Trboušanský zpravodaj
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9. 8. se uskuteční v klášteře Rosa coeli koncert Žalman a spol. Začátek ve 20
hodin, vstupné 150 Kč.

Ze života v obci
Výlet do soutěsky Kamenná stěna a k vodopádům Myrafälle 18. 5. 2013
Po loňské návštěvě Medvědí soutěsky ve Štýrsku jsme se letos vypravili do
Dolního Rakouska do skalnaté soutěsky Steinwandklamm neboli Kamenná stěna,
což je jedna z nejdivočejších soutěsek v
Dolním Rakousku.
V průběhu tůry bylo možné zvolit různé
typy náročnosti od mírné procházky až po
ferratu typu A. Ranní malá přeháňka nestála
ani za to, abychom vytáhli z batohů
pláštěnky, ale poté se již začalo vyjasňovat
do krásného jarního dne.
Většina z nás si zvolila náročnější
variantu výstupu, která vedla po žebřících
(nejdelší měří 15 m). Nad soutěskou mohli
zájemci o krásné výhledy vystoupat ještě na
skalnatý vrchol Hausstein s výhledem na
Schneeberg. A po oddechu v některém z
místních výletních hostinců pokračujeme k
divoké říčce Myrabach, která má v tomto
měsíci vysoký denní průtok vody. Kaskáda
vodopádů a peřejí třpytící se v odpoledním
slunci nadchla snad každého návštěvníka.
Večer nás autobus naložil v obci
Muggendorf. Měli jsme velkou radost, že o
výlet byl velký zájem i mezi mladými v naší
obci.
Den dětí 28. 6. 2013
Oslava Dne dětí byla letos naplánována opět jako branná hra s 12 úkoly pro děti
a rodiče. Oproti prvotnímu plánu však muselo být přeorganizováno téměř vše.
Nejdříve byl kvůli špatnému počasí dvakrát odsunut termín. Kvůli rozbláceným
cestám musela být kompletně změněna původně plánovaná trasa. Místo startu a cíle
bylo přesunuto za obchod. Vzhledem k tomu, že změněná trasa vedla převážně obcí,
musela se přeskládat jednotlivá stanoviště. Navíc se musely jinou disciplinou
nahradit střelby ze vzduchovky, pro které nebylo na trase vhodné místo. Pro děti
bylo znovu velkým zážitkem malování na obličej. Jsme rádi, že děti i rodiče byli
spokojeni. Příjemné posezení u večerního táboráku za obchodem bylo odměnou pro
zúčastněné i pořadatele.
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Knihovna
V knihovně půjčujeme ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. V červenci a srpnu bude
prázdninový provoz. V knihovně se bude půjčovat pouze 18. 7. a 22. 8. v obvyklém
čase.
Okénko pro děti – hádanka:
Jménem je příbuzné s hříbky,
ale je jinačí.
Pustí se do otýpky
a vesele skotačí.
Těšíme se na Vaši návštěvu a na správné odpovědi. Správná odpověď na minulou
hádanku je PÁV.
Přijďte si vypůjčit
Z nových knih nabízíme například:
Knihy pro děti a mládež
Kolář, J.
Z deníku kocoura
Modroočka
Funke, C.
Dračí jezdec
365
neslýchaných
záhad a zajímavostí na
každý den

Knihy pro dospělé
Larsson, L.
Milénium 1,2,3
Green, J.
Mitchell, D.

Hvězdy nám nepřály
Atlas mraků

O počasí
Medardova kápě 40 dní kape. Medardův dýšť - čtyřicet dnů plíšť.
Každý ví, že tyto pranostiky se váží k 8. červnu, kdy má svátek sv. Medard
z Noyonu (Francie).
V tuto dobu vrcholí tzv. medardovská cirkulace, což znamená, že k nám proniká
chladnější a vlhčí oceánský vzduch a teplotní rozdíly mezi pevninou a oceánem se
vyrovnávají. Nastává delší období, kdy za sebou přichází pět tradičních dešťových
vln, které naši předkové označovali jako
• deště vítské (15. 6.)
• deště jánské (24. 6.)
• deště prokopské (4. 7.)
• deště magdalénské (22. 7.)
• deště petrské (1. 8. podle sv. Petra v okovech)
Je doloženo, že u nás souvisle ode dne Medarda 40 dní v celku ještě nikdy
nepršelo. Nejdelší souvislé období, kdy každý den pršelo, bylo v roce 1954, kdy
denně pršelo 22 dnů. Nejstarší písemná zmínka o Medardově kápi na našem území je
z roku 1582 rožmberského kronikáře Václava Březana.
Zajímavostí je, že například ve Francii, kde počasí přímo ovlivňuje oceánský
Trboušanský zpravodaj
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vzduch, kape Medardova kápě jen 30 dní.
Naměřené srážky v mm:
Březen
Duben
Květen
Červen
2013
2013
2013
2013
43,2
22,0
95,8
116,5

V letošním roce na svátek
sv. Medarda napršelo 0 mm.

Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve třetím čtvrtletí roku 2013
oslaví významné životní jubileum.
60 roků
70 roků
75 roků
82 roků
83 roků
85 roků
86 roků

Jarmila Korberová
Marie Schořová, Jana Barátová, Marie Čechová
Anna Míčová
Božena Škrabalová, Bohuslav Chlubna
Stanislav Badin
Marie Badinová
Ludmila Korberová

A zajímavost na konec
Proč muži nosí kravatu?
Historie moderní kravaty začíná v roce 1635, kdy do Paříže dorazil oddíl 6 000
chorvatských vojáků, vedených jejich vícekrálem, podpořit francouzského krále
Ludvíka XIII. Chorvatští žoldáci nosili kolem krku uvázaný barevný šátek (většinou
červený), který jim dávaly na rozloučenou jejich ženy. Šátky byly vyrobeny z
různých materiálů podle finančních možností a postavení rodiny. Kravaty se staly
brzy součástí uniformy francouzské armády. Postupně se ze slova „la Croate“
(Chorvat) vyvinulo slovo „la cravatte“, které už tomuto módnímu doplňku zůstalo a
používá se dodnes. V roce 1661 král Ludvík XIV. oficiálně ustavil funkci
královského „cravitiera“, jehož úkolem bylo pomáhat
králi při vázání kravaty.
Délka a šířka kravaty se během doby neustále měnila.
Délka se většinou uzpůsobovala podle délky kalhot.
Šířka se v jednom období zvětšila dokonce až do té
míry, že muži nemohli otáčet hlavou.
V současnosti odborné články uvádějí, že kravatu lze
uvázat 85 způsoby. Nejběžnějších je však těchto 5 typů:
Windsorský uzel (podle britského krále Edvarda VIII.),
uzel Manhattan, uzel poloviční Windsor, uzel Pratt, uzel
Long.
čerpáno z internetových zdrojů
Trboušanský zpravodaj je vydáván ve spolupráci se zastupitelstvem obce na náklady
obce. S veškerými připomínkami, dotazy, nápady či příspěvky se obracejte na Obecní
úřad nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz.
Trboušanský zpravodaj

8

