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Aktualita      
      Od poloviny letošního roku je naše obec členem organizace MAS Podbrněnsko. 

Proto bychom Vás rádi seznámili s některými základními informacemi. 

      MAS znamená Místní Akční Skupina. Místní akční skupiny jsou společenství 

občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy 

(obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji regionu a 

při získávání finanční podpory z fondů EU a z národních programů pro svůj region, a 

to metodou LEADER (to znamená propojení aktivit rozvíjejících venkovskou 

ekonomiku). Mezi základní parametry MAS patří: 

• musí jít o geograficky homogenní území, 

• počet obyvatel v regionu od 10 000 do 100 000, 

• ve vedení organizace je maximálně 50% zástupců veřejné správy, zbytek 

tvoří zástupci neziskovek a podnikatelů, 

• členové MAS musí mít v regionu bydliště, sídlo nebo v něm působit, 

• MAS musí být registrován u MV ČR, mít statut, stanovy a organizační řád. 

Každá organizace MAS musí mít schválenou regionální strategii a musí fungovat 

metodou LEADER. V současné době existuje na území ČR více než 150 MAS. 

      Jako obec jsme měli na výběr ze 3 možností. Z hlediska katastrální návaznosti 

našeho území jsme se mohli připojit k MAS Brána Brněnska (sdružuje obce sněrem 

na Ivančice a Kuřim) nebo k MAS Podbrněnsko (sdružuje obce v okolí Pohořelic a 

Židlochovic). Třetí možností bylo nezapojovat se do žádné skupiny. Vzhledem 

k tomu, že skupina MAS má společně usilovat o dotace pro region, byla třetí 

možnost zamítnuta. V lednu se starosta obce účastnil za naši obec společného 

jednání organizace MAS Brána Brněnska v Ivančicích. Z průběhu jednání a 

prosazovaných názorů však panovalo značné rozčarování. Po projednání na 

zastupitelstvu začala obec jednat s MAS Podbrněnsko, kam nakonec vstoupila. 

V současné době probíhají v regionu diskuse o regionální strategii a dalších 

podrobnostech. Diskusí se můžou účastnit všichni občané a spolky. 

      Podrobnější informace o MAS Podbrněnsko se můžete v tuto chvíli dozvědět na 

internetových stránkách www.podbrnensko.cz. Obecné informace o místních 

akčních skupinách, o rozdělení do regionů pak na stránkách http://eagri.cz. 

 

http://www.podbrnensko.cz/
http://eagri.cz/
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Slovo starosty 
      Vážení spoluobčané, v minulém zpravodaji jsem Vás zběžně informoval o tom, 

že Vodovod - Svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice získal příslib 

o poskytnutí podpory na spolufinancování akce "Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, 

N, K" v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu 

životního prostředí ČR. Od té doby Svazek obcí usilovně pracuje na splnění všech 

podmínek a na doložení potřebných materiálů, aby mohla být akce řádně realizována 

a poskytnuta související podpora. Mimo jiné si musí každá obec svazku zajistit 

způsob financování té části projektu, která připadá na její vlastní zdroje. Naše obec 

má část financí pokrytu již našetřenými peněžními prostředky a část bude 

financována úvěrem. O jeho výši a konkrétních podmínkách se ještě jedná. 

      V současné době je připravována dokumentace stavby pro potřeby výběrového 

řízení na zhotovitele díla dle zákona o veřejných zakázkách. Dokumentaci 

zpracovává společnost VEGAspol v.o.s., která vzešla z výběrového řízení. 

Jednotlivé obce na svých zastupitelstvech schválily podepsání smlouvy s touto 

společností za sjednaných podmínek. Smlouva a další dokumenty jsou vyvěšeny na 

elektronické úřední desce svazku dostupné z internetové adresy www.vodovod-

so.cz. 

      Administrativní procedury trvají dlouho, čímž se začátek realizace posunuje 

přibližně na polovinu příštího roku. Termín dokončení se však neposouvá. Musí být 

dodržen tak, jak byl stanoven. Z těchto důvodů některé obce v ČR od příslibů dotací 

raději ustupují. Náš svazek však odstoupit nechce. 

      Vzhledem k tomu, že požadovaná dotace má pokrýt 90% způsobilých výdajů 

projektu, je třeba věnovat všem požadavkům a podmínkám velkou pozornost, aby 

nemohlo být čerpání peněz jakkoliv zpochybněno, případně požadováno navrácení 

dotace z důvodu jakékoliv nesprávnosti. To by bylo pro obce naprosto likvidační. 

                                    

                        Vítězslav Korber, starosta obce 

Z jednání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce 3/13, 25. 6. 2013   

(Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Byl schválen Závěrečný účet obce Trboušany za rok 2012 včetně Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012, a to bez výhrad. 

* Zastupitelé vzali na vědomí předložený Závěrečný účet DSO Vodovod Pravlov za 

rok 2012. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2013 – přesuny mezi jednotlivými výdaji. 

Výše rozpočtu se nemění. 

* Dne 31. 8. končí nájem „Hospůdky“. Původní nájemce (Pexová J.) nemá o 
prodloužení nájmu zájem. Proto bylo odsouhlaseno zveřejnění záměru objekt 

pronajmout. 

* Majitel pozemku p. č. 93/2 v k. ú. Trboušany žádá o souhlas s oplocením tohoto 

pozemku. Při místním šetření bylo zjištěno, že nad pozemkem je elektrické vedení 

pro část obce. Souhlas s oplocením je udělen za předpokladu, že bude zajištěn 

http://www.vodovod-so.cz/
http://www.vodovod-so.cz/
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přístup k tomuto vedení v případě potřeby. 

* Majitelka rodinného domu č. 14 zbudovala na pozemku obce přípojku plynu a 

žádá o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a JMP Net, s.r.o. 

Hodnota věcného břemene byla stanovena na 3 000 Kč. 

* Byla zamítnuta žádost o prodej části pozemku p. č. 2. Mimo stavebních pozemků 

se žádné pozemky v intravilánu obce neprodávají. 

* Bylo odsouhlaseno zveřejnění záměru prodat stavební pozemek p. č. 12/1 o 

výměře 261 m2. 

* Zastupitelé pověřili starostu obce k dojednání podmínek odkoupení pozemků před 

domem č. 55, na kterých je cesta. 

* Byla schválena žádost o uložení stavebního materiálu na pozemcích obce p. č. 

454/20 a 454/29, a to po dobu výstavby RD žadatele. Protiplněním bude údržba 

pozemků. 

* Na vybudování zpevněné plochy na kontejnery přišla nabídka ve výši 300 tis. Kč 

včetně výkopových prací (236 tis Kč bez výkopových prací). Vzhledem k tomu, že 

v blízké době má dojít k realizaci náročných investic, zpevněná plocha se zatím 

budovat nebude. 

* Žádost o prodej pozemků p. č. 231/1 a 231/2 byla zatím odložena, protože se 

v současnosti zpracovává studie na stavební pozemky v těchto místech (u točny). 

* Starosta informoval o přislíbené dotaci na kanalizaci. V současné době probíhá 

výběrové řízení na prováděcí projekt a poté na dodavatele. Stavba by měla být 

ukončena v říjnu 2015. Obec si bude muset půjčit cca 8 mil. Kč. 

* V současné době si nechává společnost E-ON zpracovat projekt na položení 

elektrického vedení v naší obci do země. Znamená to, že se bude muset položit do 

země také rozvod pro veřejné osvětlení a rozhlas. 

* Starosta informoval o tom, že jsme od 18. 6. 2013 členy MAS Podbrněnsko. 

* Majitelé domů č. 76 a č. 77 si stěžovali na propadlý kanál na dešťovou vodu, která 

neodtéká. Cena za položení plastového kanálu by činila asi 150 tis. Kč. Vzhledem 

k tomu, že se bude budovat splašková kanalizace, nemá prozatím cenu, tuto investici 

vynakládat. 

* „Trboušasnká 12“ ke Dni dětí se uskuteční v pátek 28. 6. od 18 hodin. Start a cíl 

bude za obchodem. 

* Zastupitelé vzali na vědomí, že byl opraven chodník před domem č. 150. 

* Při revizi dětského hřiště bylo zjištěno, že je třeba opravit dřevěný sedák na 

zavěšené houpačce a kryt na pískovišti. 

 

Zasedání zastupitelstva obce 4/13, 12. 8. 2013   

(Přítomno 7 členů zastupitelstva) 
* Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na zakázku „Kanalizace 

a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice - dokumentace pro 

provádění stavby“. Zároveň schválili za naši obec znění připravené smlouvy. 

* Byl odsouhlasen prodej pozemku p. č. 12/1. Starosta obce byl pověřen podpisem 

kupní smlouvy. 

* Na OÚ byly předloženy 4 žádosti o prodej stavebních pozemků v připravované 



Trboušanský zpravodaj                                                                                                   4  

stavební zóně u točny. Po rozdělení pozemků geometrickým plánem na jednotlivé 

parcely budou zveřejněny záměry prodat tyto pozemky žadatelům. 

* Byly posouzeny 2 varianty jak geometricky rozdělit stavební pozemky u točny. 

Zvolena byla varianta II. Zastupitelé pověřili starostu obce, aby zajistil u firmy Ogis 

s.r.o. Rosice rozměření pozemků a zároveň aby zaslal současným uživatelům půdy 

výpověď z užívání. 

* Bylo odsouhlaseno zveřejnění záměru prodat stavební pozemek č. 481/14 

místnímu zájemci. 

* Na zveřejněný záměr pronajmout "Hospůdku" včetně části pozemku p. č. 127 se 

jako jediný zájemce přihlásila Lenka Nováková z Trboušan. 

* Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013 - povýšení příjmů a výdajů o 40 

500 Kč. 

* Zastupitelé přehodnotili záměr prodat pozemek p. č. 264, přes který vede kanál k 

odvodu dešťové vody z mateřské školy a schválili záměr pozemek pouze 

pronajmout, a to z důvodu potřeby průběžné údržby. 

* Na OÚ se přihlásil místní občan, který by měl zájem o sečení trávy v obci. 

Zastupitelé schválili uzavření dohody na tuto činnost.  

 

Další sdělení obecního úřadu  
      Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na 

prostranství za obchodem v termínu 8. 11. – 10. 11. 2013. 

      Sběr nebezpečného odpadu bude u obecního úřadu 1. 11. (pátek) 

od 16 do 17 hodin.  

      Od 17. 9. mohou ženy a dívky všech věkových kategorií 

navštěvovat cvičení. Cvičíme každé úterý od 19 hodin v tělocvičně v našem 

kulturním domě. Cvičení vede Jana Šarounová. Do tělocvičny už nechodíme přes 

sál, ale bočním vchodem přímo do šatny.  

      Děkujeme tímto judistům, že vybavili šatnu u tělocvičny pod přísálím novým 

šatnovým nábytkem. 

      Obec oznamuje, že bude zveřejněn záměr pronajmout „Hospůdku“, a to od 

1. 1. 2014. Zájemci o pronájem se mohou přihlásit na obecním úřadě do konce 

měsíce října. 

      Upozornění: Zkontrolujte si své řidičské průkazy. Pokud jsou vydány v rozmezí 

od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, jste povinni si je nechat vyměnit. A to s předstihem, 

abyste tuto výměnu zvládli vyřídit nejpozději do 31. 12. 2013. Po tomto datu bude 

tento typ ŘP neplatný. Co 

s sebou budete potřebovat a 

další podrobnosti se můžete 

dozvědět na adrese 

www.vymentesiridicak.cz. 

Povinná výměna ŘP je 

osvobozena od poplatků.  

 

http://www.vymentesiridicak.cz/
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Nábor do oddílu Judo 
 

Chceš se naučit krásnému olympijskému sportu, závodit a poznávat nová místa, 

kamarády, zlepšit si fyzickou a psychickou kondici?  

Tak přijď mezi nás!!! 

Trénink:  pondělí, středa od 17.15 hod. 

Místo:  tělocvična pod přísálím v Trboušanech 

Kdo: zájemci ve věku od 6 do 100 let 

Bližší informace se můžete dozvědět na adrese www.judokounice.eu nebo u Mgr. 

Michala Sajaše – trenéra, tel.: 742 342 299, sajik@judokounice.eu 

     

Připravované kulturní dění  
      Předběžně na 25. 10. plánuje MŠ pro děti Loučení s letním 

sluníčkem. Akce bude začínat u mateřské školky, odkud půjde průvod 

s lampiony do Štouralova, kde bude pro odvážné stezka odvahy a 

opékání špekáčků. V případě nepříznivého počasí bude zvolen 

náhradní termín.   

  V druhé půli listopadu bude chasa pořádat Kateřinskou zábavu. 

Vhodný termín se teprve dojednává, aby nedošlo k souběhu více podobných akcí 

v blízkém okolí. Zábava začne tradiční dámskou volenkou s 

rozdáváním zástěrek.     

 Na 5. 12. se opět ohlásil svatý Mikuláš s rojem andělů a pekelným 

doprovodem. A jeden z čertů už tu na Vás kouká. 

      Na neděli 15. 12. má kulturní komise objednány lístky do 

Mahenova divadla na představení Betlémská hvězda. Jde o odpolední 

představení vhodné i pro děti. Začátek v 16 hodin. Autobus bude 

odjíždět v 15 hodin od obecního úřadu. Ceny vstupenek jsou 320 Kč dospělý, 160 

Kč dítě a 224 Kč důchodce. Cena za autobus zatím není známa. Bude připočítána 

k hodnotě vstupenky. 

 

Pozvánka k sousedům 

      V Muzeu v Ivančicích můžete navštívit výstavu „ Káva aneb Velké kouzlo 

malého zrnka“. Výstava mapuje snad vše od zasazení kávovníku až nápoj v šálku 

včetně nejrůznějších náhražek. Výstava potrvá do 20. 10. 2013. 

      Turistické informační centrum (TIC) města Dolní Kounice pořádá 12. 10. 2013 

zájezd do Kroměříže na výstavu květin Floria PODZIM 2013, jejíž součástí je také 

Floria BONSAI. Podrobnější informace poskytuje TIC Dolní Kounice.    

 

Ze života v obci 
Nohejbalový turnaj  

      Po několika ročnících celodenního turnaje pro 20 družstev se letos místní 

nohejbalisté rozhodli pro organizační změny. Uspořádat tak velkou akci s veškerým 

http://www.judokounice.eu/
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zajištěním je personálně i organizačně hodně náročné. A tak se 17. 8. 

2013 konal nohejbalový turnaj za účasti 8 družstev. Hrát se začínalo až 

v poledne. Vítězem letošního ročníku se stal tým Němčiček, na 

druhém místě skončily Dolní Kounice. Videozáznamy z turnaje jsou 

k vidění na internetu. Stačí do vyhledavače pouze zadat slova - 

nohejbal Trboušany.   

   

 

Trboušanské vinobraní  

      Letošní XLVII. Trboušanské vinobraní připadlo na nejzazší možný termín, 

pokud měla být dodržena tradiční druhá sobota v září. Vzhledem k tomu, že přípravy 

ve Štouralově zaberou 14 dní, byl jistě každý nervózní z toho, jak rychle 

meteorologové měnili předpověď počasí na sobotu. A nechtěla bych být ani na chvíli 

v kůži organizátorů, kteří museli v sobotu ráno rozhodnout, zda finišovat v 

přípravách na hřišti nebo začít od nuly v sále. V sobotu ráno padaly z nebe provázky 

deště. Na obloze byly tmavé mraky, které vypadaly, že se ani nehnou a hřiště bylo 

plné vody přitékající sem ze všech stran. Tomu, že by odpoledne mohlo vysvitnout 

sluníčko, jak hlásala předpověď, v tu chvíli věřili jen nezdolní optimisté. Ta ale 

doopravdy vyšla a odpoledne bylo skutečně pěkné. Hřiště a nejbližší okolí se 

podařilo vysušit za pomoci pilin od pana Badina. Mladí letos dali dohromady 15 

krojovaných párů a Ištvánci pěkně hráli. Jen policejní sbor musel opět využít místo 

bryčky tažené koňmi terru Pavla Světlíka.  Kvůli dešťům byly rozblácené polní cesty 

a kočí s koňmi nechtěli blátem jet. Práce chasy byla odměněna dobrou účastí. Jen 

jedna městská slečna si stěžovala na vůni venkova.  
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 Knihovna  

  V knihovně po prázdninách začala opět pravidelná otvírací doba, a to ve čtvrtek 

od 17 do 19 hodin.         

     

       Okénko pro děti – hádanka: 

   Přiletěl obrázek,  

  poseděl,   

  složil se, rozložil se 

  a odletěl. 

             

     Těšíme se na Vaši návštěvu a na správné odpovědi. Máme radost, že se do 

knihovny naučily ve větší míře chodit děti. Pokud Vaše děti ještě v knihovně nebyly, 

přijďte se s nimi alespoň podívat.  

     Správná odpověď na minulou hádanku je HŘÍBĚ. 

Přijďte si vypůjčit  

     Z nových knih nabízíme například: 

Knihy pro děti a mládež Knihy pro dospělé 

Kahoun, Jiří Příhody včelích 

medvídků 

Carson, B. Zlaté ruce 

Jelen, Jan Drak Drango Theorin, J. Mlhy Ölandu 

Kaminská, 

Renata 

Do školky za 

kamarády 

Wood, B. Dům vzpomínek 

 

Věděli jste to? 
     Všichni co jezdíme směrem na Brno, jsme se celé jaro a léto divili, cože to roste 

za divnou rostlinu vypadající jako bodlák na polích mezi Pravlovem a Němčičkami. 

Zemědělci zde pěstovali ostropestřec mariánský. Jde o léčivou bylinu s velkým 

spektrem léčivých účinků využívanou na léčení od nemocí jater až po hojení 

zlomenin. Sbírají se plody. 
 

O počasí 
      Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.  
Babí léto je označení suchého, slunečného, teplého a málo 

větrného počasí na počátku podzimu. Noci jsou však hodně 

chladné a mlhavé. Rozdíl teplot mezi dnem a nocí může činit 

i 20°C. Podobný jev je znám i na jiných kontinentech. 

Například v Asii nebo v severní Americe, kde je označován 
jako „indiánské léto“.  

      Příčinou babího léta bývá rozsáhlá tlaková výše, která na 

podzim setrvává nad střední a jihovýchodní Evropou. 

Většinou se vyskytuje v období od 21. 9. do 2. 10., proto je 

někdy nazýváno „léto svatého Václava“. Délka trvání tohoto příjemného podzimního 
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jevu je v jednotlivých letech velice rozdílná. Například v roce 1959 trvalo babí léto 

téměř 7 týdnů, zatímco v některých letech není téměř zřetelné (např. 2010). Jeho 

začátek neodmyslitelně signalizují poletující stříbrné nitky malých pavoučků. 

      Ve Francii tuto singularitu (poměrně pravidelnou odchylku od celkového trendu 

počasí) nazývají létem sv. Martina, v Anglii létem sv. Lukáše, ve Švédsku létem sv. 

Brigity.  

     

Naměřené srážky v mm: 

Červen  Červenec  Srpen  Pravděpodobnost výskytu babího léta je 

116,5 9,0 38,5 meteorology uváděna až 70 %. 

 

Společenská kronika 
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2013 oslaví významné životní jubileum.  

60 roků  Jaromír Korber, Marie Korberová    

65 roků  Jaroslav Korber, Marie Freiová 

80 roků  Marie Hlaváčová 

84 roků  Josef Kašparovský, Anna Badinová 

85 roků  Vítězslav Puttner 

87 roků  Jarmila Kvasničková, Vítězslava Korberová 

91 roků  Oldřich Jakš  

 

A zajímavost na konec 
     Původ označení babího léta dnes není zcela jasný. Nejčastěji se odborníci 

přiklánějí k původu majícím souvislost s poletujícími pavučinkami, které 

připomínají šedé babské vlasy nebo k souhvězdí Kuřátek, 

které se nazývá také Baby, a které je v tomto období viditelné 

na obloze. 

      Pavoučci rodu pavučenek, plachetnatek a dalších se 

vydávají na cestu na konci vlákna, aby rozšířili svůj druh na 

nová teritoria. Čekají na vhodné vzdušné proudy a pak jsou 

schopni na svém vlákně uletět stovky kilometrů. Podzimní čas 

je pro ně bezpečným obdobím, protože už odletěla většina 

stěhovavých ptáků. 

      Pavučina je bílkovinná hmota. Vlákno pavučiny je velice pružné a pevné. 

Pevnost je srovnatelná s nylonem nebo vlnou a předčí i nejlepší ocelové dráty. 

   

                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. 

 


