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Aktualita
Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhly v celém státě předčasné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Jihomoravském kraji kandidovalo celkem
19 stran z celkového počtu 24.
V naší obci bylo ve voličském seznamu zapsáno 294 osob. Z tohoto počtu se
dostavilo do volební místnosti 206 osob a dvě osoby přišly volit na voličský průkaz.
208 odevzdaných hlasů reprezentuje volební účast 70,27 %. (Pro srovnání v okrese
Brno-venkov byla účast 64,33 %, v celé ČR 59,48 %). Všechny hlasy byly platné.
Komise využila i přenosnou volební urnu, se kterou navštívila 3 voliče.
Volební výsledky v Trboušanech:
Poř. Strana
Hlasy Poř. Strana
Hlasy
1. ANO
43
6. ODS
6
2. ČSSD
40
7. SZ
4
2. KDU-ČSL
40
8. SVOBODNÍ
2
3. ÚSVIT
25
9. SPOZ
1
4. TOP 09
21
9. HLAVU VZHŮRU
1
5. KSČM
18
9. DSSS
1
6. PIRÁTI
6
Celkem
208
A jak se volilo v okolních obcích:
Obec
Dolní Kounice
Nové Bránice
Moravské Bránice
Mělčany
Pravlov
Kupařovice
Jezeřany-Maršovice

Účast %
56,47
62,86
62,78
61,76
50,64
59,90
61,30

Vítězná strana
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ANO
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL, ANO

Počet
hlasů
264
86
126
44
66
39
81

V okrese Brno – venkov byla nejvyšší volební účast v obci Lubné 93,75 % a nejnižší
v obci Vlasatice 45,41 %.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, stejně jako jinde ve světě, tak i u nás patří
Vánoce mezi největší a nejoblíbenější svátky v roce. V průběhu
staletí si každý národ vytvořil osobitou podobu těchto svátků. Ale
tradice se proměňují, tak jako se proměňuje společenství lidí. Dnes se již v málo
které domácnosti pouští ořechové skořápky nebo lije olovo. Původní význam
adventu se dnes ztrácí uprostřed spěchu a pod blikajícími světýlky na kdečem.
Do nadcházejícího roku přeji Vám všem, kteří žijete v obci nebo jste se zde
narodili a dávno žijete jinde po světě, zdraví, pohodu, dobrou práci a dobré lidi
kolem sebe.
Na závěr musí zaznít ještě poděkování Vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli
na chodu naší obce. Ať už to byla práce v zastupitelstvu, na úřadě, účast na
brigádách, příprava kulturních a sportovních akcí nebo třeba jen úklid chodníků před
Vaším domem. Poděkování patří také naší chase.
Vítězslav Korber, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce 5/13, 30. 9. 2013
(Přítomno 8 členů zastupitelstva)
* K záměru prodat pozemek p. č. 481/14 nebyly vzneseny žádné připomínky, proto
byl schválen prodej za odsouhlasenou cenu.
* Proti záměru prodat pozemek p. č. 264 bylo podáno odvolání. Zastupitelé
přehodnotili záměr uvedený pozemek prodat, protože přes něj vede kanál z MŠ,
který odvádí dešťovou vodu do vodoteče. Kanál je třeba udržovat, čistit a případně
rekonstruovat. Prodejem pozemku by mohl být omezen přístup k uvedenému kanálu.
Navrhují pozemek současným uživatelům pronajmout.
*Na zveřejněný záměr prodat pozemek p. č. 12/1 se přihlásili dva zájemci. Prodej
byl odsouhlasen prvnímu z nich. Zamýšlené využití je v souladu s územním plánem
obce. Zastupitelé zároveň předjednali způsob stanovení prodejní ceny.
* Paní Lenka Nováková oznámila, že o dlouhodobý pronájem Hospůdky již nemá
zájem a žádá o uzavření smlouvy na dobu určitou do 31.12.2013 a o schválení
podnájemníka Marka Coufala ze Syrovic.
* Byl schválen převod finančních prostředků pro DSO Vodovod. Pro rok 2013 –
investiční příspěvek na kanalizaci ve výši 281 400 Kč.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2013. Výše rozpočtu se nemění, přesuny
v příjmech a výdajích.
* Zastupitelé schválili zastupování obce JUDr. Petrem Navrátilem ve sporu se SBD
Réna, kdy po SBD Réna požaduje naše obec peníze za prodané pozemky u bytovky.
* Zastupitelé odsouhlasili zveřejnění záměru prodat připravovaný stavební pozemek
v lokalitě u točny. V současné době zpracovává firma OGIS s.r.o. geometrický plán.
* Při předauditu hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
* U domu č. p. 1 vytéká voda. Je špatně uzavřený uzávěr. O situaci bude informován
p. Grégr.
* Termín pro Obecní ples byl stanoven na 11. 1. 2014. Hrát bude DH Dubňanka.
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Zasedání zastupitelstva obce 6/13, 25. 11. 2013
(Přítomno 7 členů zastupitelstva)
* Přítomní zástupci firmy van Gansewinkel, a.s. představili zastupitelům společnost
a seznámili je s finančními podmínkami za sběr, svoz a likvidaci všech typů odpadů.
Zároveň nabízejí (při splnění konkrétních podmínek) obci příspěvek na zbudování
zpevněné plochy ve výši 100 000 Kč. V současné době sváží komunální odpad pro
naši obec firma SITA CZ a.s. Změna dodavatele těchto služeb bude zvážena, a
prověřeny podmínky ukončení stávající smlouvy. Zastupitelé odsouhlasili započetí
spolupráce se společností van Gansewinkel, a.s. počínaje rokem 2014.
* Byla zamítnuta žádost přespolního zájemce o prodej pozemku p. č. 481/16.
Pozemek bude zatím ponechán v majetku obce a prodán místnímu zájemci.
* Zastupitelé odsouhlasili prodejní cenu pro připravované stavební pozemky u točny.
Každý ze zastupitelů předložil návrh ceny. Výsledná cena byla stanovena průměrem,
a to ve výši 240 Kč/m2. Jde o pozemky bez inženýrských sítí.
* Byla stanovena výše prodejní ceny pro pozemek p. č. 12/1. Starosta byl pověřen
podpisem kupní smlouvy.
* Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem finanční kontroly na OÚ. Při provedené
kontrole nakládání s finančními prostředky nebyly zjištěny nedostatky a nebyla
navržena žádná nápravná opatření. Finanční hotovost odpovídala účetním dokladům.
* Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem finanční kontroly v MŠ. Při provedené
kontrole nakládání s finančními prostředky nebyly zjištěny nedostatky a nebyla
navržena žádná nápravná opatření. Finanční hotovost odpovídala účetním dokladům.
* Bylo projednáno vyřazení drobného majetku v MŠ. Jedná se majetek již
nevyhovující pro značné opotřebení, případně zastaralý.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2013, kterým se zvyšují příjmy a výdaje o
529 tis. Kč (dotace na volby do PS PČR a vyšší daňové příjmy).
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/2013, výše rozpočtu se nemění, přesuny
mezi jednotlivými výdaji.
* Rozžínání vánočního stromku se uskuteční v pátek 13. 12. v 17 hodin. Vystoupí
děti z MŠ. Stromek bude zajištěn z Hlíny.
* Na základě podnětu z auditu byla schválena nová směrnice pro účtování drobného
majetku. Podle této směrnice se drobný majetek v hodnotě 301 Kč – 3000 Kč nebude
nadále evidovat na podrozvahových účtech.
* Zastupitelé byli seznámeni s pozváním oddílu Judo Dolní Kounice na slavnostní
večer při příležitosti 10. výročí založení.
* Bylo schváleno vytýčení hranice v Černých kopcích pro případnou těžbu dřeva,
protože sousedí se zalesněnými pozemky dalších vlastníků.
* Zastupitelé pověřují starostu obce, aby oficiální cestou informoval paní Eklovou
ohledně výsledku jednání o její žádosti.
* Byla vznesena námitka na vlastníky pozemku p. č. 454/25. Nejsou plněny
podmínky, ke kterým se majitelé zavázali. Majitelé budou vyzváni, aby byly
podmínky plněny nebo aby byl pozemek převeden za stejných podmínek zpět na
obec.
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Připravované kulturní dění
V pátek 13. 12. v 17 hodin jste všichni zváni na vánoční besídku s rozsvícením
vánočního stromečku. Stejně jako v minulých letech vystoupí děti z místní mateřské
školy, pro každého bude připraveno svařené víno nebo čaj a vánoční perníček.
V sobotu 11. 1. se koná Obecní ples. Hrát bude dechová
hudba Dubňanka z Dolních Dubňan u Moravského Krumlova.
Začátek plesu je plánován na 20. hodinu. Předem děkujeme
všem, kdo se rozhodnou přispět věcnou cenou do tomboly.
Ceny je možné přinést do sálu v pátek mezi 18. a 20. hodinou.
V pátek 17. 1. pořádá místní myslivecké sdružení oblíbený
Myslivecký ples. Hraje taneční kapela Fantazie. K plesu už
tradičně patří myslivecká tombola, zvěřinová kuchyně a
slavnostně vyzdobený taneční sál. Začátek plesu ve 20 hodin.
25. 1. pořádá Judo Dolní Kounice slavnostní večer při příležitosti 10 let založení
oddílu. Součástí programu budou ukázky a prezentace činnosti. Zváni jsou všichni
bývalí, současní a budoucí členové, rodiče, zástupci obce a přátelé juda. Slavnostní
zahájení v 18 hodin v kulturním domě v Trboušanech.
MŠ Trboušany připravuje pro všechny děti, i ty odrostlejší, maškarní karneval.
Karneval bude v prostorách kulturního domu, termín a začátek bude ještě upřesněn a
s dostatečným předstihem oznámen.
Pozvánka k sousedům
V neděli 15. 12. se konají v našem okolí 2 koncerty. První v kostele sv. Patra a
Pavla v Dolních Kounicích. Účinkují Jan Škrdlík – violoncello, Jiří Klecker – bas a
Kateřina Bílková – cembalo. Začátek v 16 hodin. Druhý
v Orlovně v Silůvkách - Vánoční koncert 2013 s Mistříňankou.
Divadelní soubor Pod parou z Jezeřan – Maršovic připravil
na vánoční období pohádku nejen pro děti O čertovském křesle.
Premiéra byla v sobotu 7. 12. Tu se Vám již stihnout nepodaří.
Ale repríza je naplánována na 5. 1. 2014 v 15 hodin. Vstupné
dobrovolné. Podrobnější informace najdete na www.podparou.cz.

Ze života v obci
Dušičková brigáda u hřbitova
Přiblížila se polovina podzimu a s ní dušičkový čas. Sice ještě neuhodil žádný
větší mrazík, takže listy se ještě dosti drží na stromech, ale nedá se již déle čekat a
před dušičkami je třeba udělat podzimní úklid kolem hřbitova. Brigáda se konala 28.
10. Slunečné odpoledne bylo velmi příjemné. Některé práce rozehřála natolik, že
byli jen v krátkých rukávech. Stříhání, hrabání, zametání, nakládání, odvoz
hřbitovního odpadu, vyčištění rýn. Je dobře, že občané všech věkových kategorií
vyhlášenou brigádu nenechají bez povšimnutí a přijdou pomoct. Děkujeme.
Trboušanský zpravodaj
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Loučení se sluníčkem
Mateřská školka společně s rodiči dětí pořádala dětmi oblíbenou podzimní
slavnost Loučení se sluníčkem a uspávání broučků s lampionovým průvodem, hrou o
poklad a táborákem. Lampionový průvod má u dětí stále větší oblibu, což je jistě
fajn. V prvních letech po revoluci bychom lampionový průvod v Česku potkali jen
stěží. Patřil k symbolům režimu, konal se většinou na příkaz a mnohde byl povinný.
I když my, jako děti, jsme tomu nerozuměly a byla to pro nás zábava.

Knihovna
Otvírací doba v knihovně je pravidelně každý čtvrtek od 17 do 19 hodin.
V období vánočních svátků (26. 12.) bude knihovna zavřená.
Okénko pro děti – hádanka:
Dlouhá je a trvá krátkou chvíli,
široká je víc než jednu míli,
vysoká je, má sedmery schody,
přec se vejde do kapičky vody.
Těšíme se na Vaši návštěvu, přijďte se za námi alespoň podívat. A taky na
správné odpovědi. Správná odpověď na minulou hádanku je MOTÝL.
Nově se zavádí možnost prohlížet on-line katalog knižního fondu naší knihovny.
Vzhledem k tomu, že tato služba se teprve zavádí a knihy se zadávají do databáze
postupně, není katalog zatím kompletní. Ale již teď se k němu dostanete na
internetové adrese: http://katalog.mkkurim.cz/clavius/trbousany.
Mimo vlastního knižního fondu jsou v knihovně také knihy z výpůjčního fondu.
To jsou knihy patřící knihovně v Ivančicích a k nám na určitou dobu zapůjčené.
Přijďte si vypůjčit
Z nových knih nabízíme například:
Knihy pro děti a mládež
Knihy pro dospělé
Brezina,
C. Klub tygrů - oživlá Weisberger, Poslední noc v Chateau
Thomas
mumie
Lauren
Marmont
Cabot, Meg
Holčičí pravidla
Ludlum,
Bourneův záměr
Robert
Sýkora, Pavel
Pat a Mat dokážou Welsh,
Abeceda kostí
všechno
Louise

O počasí
Na Tři krále měkko máme. O svatém Fabiánu, bez kožichu ani ránu.
O Novoroční zimě (29.12. – 3.1.) jsem psala už ve zpravodaji číslo 21. Ve dnech
krátce po Novém roce přichází se 75 % pravděpodobností výrazný teplotní zlom
označovaný jako Tříkrálové oteplení (4.1. – 6.1.).
Po tomto oteplení nastává jedno z nejstudenějších období roku, tzv. „psí dny“.
Lednové psí dny zahrnují tři vyhraněná období pojmenovaná podle významných
Trboušanský zpravodaj
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svatých osobností.
* Hyginská zima (7.1. – 14.1.) – je považována za první vyvrcholení zimy.
Pojmenovaná podle sv. Hygina, papeže (svátek 11.1.).
* Prisská obleva (15.1. – 18.1.) – odděluje dva výrazně chladné úseky ledna. Podle
sv. Prisky, mučednice (svátek 18.1.).
* Fabiánská zima (19.1. – 29.1.) – hlavní vrchol zimy. Podle sv. Fabiána, papeže
(svátek má 20.1. podle data úmrtí).
Nejmrazivější zaznamenané psí dny byly v r. 1799, kdy průměrná lednová teplota
byla -9,3°C. Pro srovnání dlouhodobá průměrná lednová teplota je -0,5°C. Všechna
tato období jsou pozorována dlouhodobě a promítají se také do řady pranostik.
Naměřené srážky v mm:
Září
Říjen
Listopad
49,6
30,6
19,8

Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním
čtvrtletí roku 2014 oslaví významné životní jubileum.
65 roků
82 roků
85 roků
87 roků

Libuše Ecklová, Antonín Hušek
Věra Kašparovská
Jan Badin
Marie Rapouchová

A zajímavost na konec
Ke Štědrému dni patří neodmyslitelně snítky jmelí. Je symbolem, v jehož
kouzelnou moc věřili lidé odpradávna. Žije nedostupně vysoko na stromech, jejichž
listí opadává, ale ono samo zůstává věčně zelené. Dozrává v zimním období, kdy
nekvete a nedozrává téměř nic. Jeho plody se podobají drahým perlám. Po
utrhnutí časem zlatavě zežloutne a připomíná tak zlaté slunce a jeho
životadárnou sílu. Proto je opředeno řadou pověr, tajemstvím a legendami
a jsou mu přisuzovány kouzelné účinky.
Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi stromem. Z jeho větví prý Josef
vyřezal o Vánocích kolébku pro Ježíška. Po třiatřiceti letech strom
porazili Římané. Z jeho dřeva byl vytesán kříž, na němž Ježíš skonal. Strom nemohl
tu hanbu unést, a proto seschl do malých keříčků a ze statného stromu se stala malá
rostlina.
Zavěšené jmelí má přinést do domu štěstí a lásku, chrání proti zlým duchům.
Kouzelná moc se umocňuje, je-li snítka jmelí darována, nikoli zakoupena.
čerpáno z knihy Lidové tradice od Dagmar Šottnerové
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
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