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Číslo:  26                    Vydáno na náklady obce: březen 2014 

                                                                                                                                                                  .......  

Aktualita      
      Jako již tradičně na Velikonoční neděli pořádají místní vinaři a 

muzikanti ochutnávání vín. A letos to bude již po dvacáté.  

      Ochutnávání se koná pravidelně vždy na Velikonoční neděli a poprvé to 

bylo  v  roce 1995.  V průběhu  všech 19 ročníků  bylo  vystaveno  celkem 

6 758 vzorků bílých, červených a růžových vín. V prvním ročníku bylo 

vystaveno 140 vzorků, v dalších letech se počty výrazně zvýšily. Nejvíce 

vzorků bylo v roce 2009 (488) a v roce 2012 (481). 

      Vzorky jsou hodnoceny bodováním. V ročnících 1995 – 2001 se 

používala 20-ti bodová stupnice, která pracuje i s desetinami bodů. Většina 

vzorků je ohodnocena v rozmezí 15 – 20 bodů. Od roku 2002 se 

k hodnocení používá 100 bodový mezinárodní hodnotící systém. Členové 

poroty přidělují vínům celé body podle rozvrhové bodovací tabulky. Vína 

jsou hodnocena v rozmezí 40 – 100 bodů.  

     V prvních šesti ročnících se volil šampion mezi všemi vystavenými víny 

(někdy bylo šampionů i víc). Od roku 2001 se volí jeden šampion bílých a 

jeden šampion červených vín. K nejčastějším šampionům patří frankovka (9x), 

chardonnay (4x), ryzlink rýnský (3x), tramín červený (3x), cabernet sauvignon (3x) a 

dalších 12 odrůd zvítězilo v jednom nebo ve dvou ročnících. 

      Nejúspěšnějším vystavovatelem z hlediska počtu šampionů je Ing. Ladislav 

Musil z Dolních Kounic, který získal nejvyšší ocenění celkem 8x, naposledy loni za 

vzorek frankovky 2007. Dalším velice úspěšným vystavovatelem se 6 šampiony je 

vinařství Trpělka – Oulehla z Nových Bránic. V roce 2008 získal šampiona bílého 

(chardonnay 2006) i červeného (frankovka 2005). 

      Trboušanští vinaři získali nejvyšší ocenění 6x. Nejúspěšnějším vystavovatelem 

v tomto směru je Jaroslav Svoboda, šampiona získal celkem 4x. Jiří Korber získal 

bílého šampiona loni s ryzlinkem vlašským 2008.        

 

Z jednání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce 7/13, 27. 12. 2013  (Přítomno 9 členů zastupitelstva) 

* Na zveřejněný záměr pronajmout Hospůdku se jako jediný zájemce přihlásil pan 

Marek Coufal ze Syrovic. Smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2014 na dobu 5 let. 
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* Proti záměru prodat pozemek  p. č. 231/1 o výměře 754 m2, p. č. 232 o výměře 

728 m2, p. č. 233/1 o výměře 843 m2, p. č. 235/1 o výměře 841 m2 a p. č. 237/1 o 

výměře 425 m2,  nebyly vzneseny žádné námitky. Prodej místním zájemcům byl 

odsouhlasen za cenu 240 Kč/m2. (Pozemky u točny). 

* Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 7/2013 – povýšení P a V o 207 900 Kč. 

* Starosta informoval o dalším postupu v budování kanalizace a navrhuje vzít si úvěr 

ve výši 7 mil. Kč se splatností na 6 let. 

* Zastupitelé odsouhlasili vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky na výběr 

banky, která má úvěr poskytnout. Osloveny budou 3 banky (Česká spořitelna, 

ČSOB, Sberbank). 

* Protože není schválený rozpočet na rok 2014, bude postupováno podle 

rozpočtového provizoria. Výjimkou je poskytnutí příspěvku na provoz MŠ, vratka 

nevyčerpané dotace na volby a další neodkladné výdaje. 

* Zastupitelé vzali na vědomí rozpočet DSO Vodovod na rok 2014. 

* Byl aktualizován rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016. Důvodem k aktualizaci 

je žádost o poskytnutí úvěru na kanalizaci. 

2014 – příjmy 5 740 800 Kč, výdaje 16 820 900 Kč. 

2015 – příjmy a výdaje 4 000 000 Kč. 

2016 – příjmy a výdaje 4 350 000 Kč. 

* Byla schválena Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích na rok 2014. 

* Zastupitelé odmítli podepsat smlouvu na svoz plastů se společností Van 

Gansewinkel, a.s. Bylo zjištěno, že obec je v tomto směru vázána smlouvou 

uzavřenou na likvidaci odpadů se společností SITA CZ a.s., kterou nelze v krátké 

době vypovědět. 

* Likvidační komise prověřila majetek OÚ a MŠ navržený k vyřazení a doporučuje 

ho vyřadit. Drobný majetek byl přeúčtován podle Směrnice o účtování majetku. 

* Bylo schváleno zbudování oplocení přístřešku a zbudování zábran k plánovanému 

kontejneru u hřbitova. Oslovené firmy zatím nemají kapacitu k jejich výrobě. 

* Byla zamítnuta žádost o dlouhodobý pronájem části obecního pozemku p. č. 2 

včetně jeho oplocení žadatelem. 

 

Zasedání zastupitelstva obce 1/14, 14. 2. 2014 (Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Zastupitelé schválili beze změn návrh rozpočtu na rok 2014. Příjmy 5 740 900 Kč, 

výdaje 16 820 900 Kč, financování (zůstatek z roku 2013) 11 080 000 Kč. 

* KÚ JMK vyhlásil dotační tituly pro rok 2014. Obec bude znovu žádat o dotaci na 

opravu dvorního traktu MŠ. Předpokládané náklady 400 000 Kč, spoluúčast obce 

60%, tj. 240 000 Kč. 

* Dle zprávy z finanční kontroly ze dne 13. 2. 2014 nebyly zjištěny žádné nedostatky 
a nebyla navržena žádná nápravná opatření. Finanční hotovost odpovídala účetním 

dokladům. Příjmy činily 4 917 560,52 Kč, výdaje 2 148 318,15 Kč, výsledek 

hospodaření je zisk 2 769 242,37 Kč. 

* Dle zprávy z veřejnosprávní kontroly hospodaření v MŠ Trboušany za rok 2013 

nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná opatření. 

Finanční hotovost ze dne 12. 2. 2014 odpovídala účetnímu stavu. Výnosy činily 
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1 528 595,41 Kč, náklady 1 528 595,41 Kč, výsledek hospodaření 0,00 Kč. 

* Kalkulace ceny jednoho oběda pro rok 2014 je 63 Kč. Strávník platí 45 Kč, 18 Kč 

platí obec v rámci sociálního programu, a to pouze starobním důchodcům. 

* Žádost o prodej pozemku p. č. 12/1 je bezpředmětná. Zájemce, kterému byl prodej 

tohoto pozemku již dříve schválen, od záměru tento pozemek koupit prozatím 

písemně neodstoupil. 

* Zastupitelé prozatím nesouhlasí s vybudováním pergoly u Hospůdky, a to z toho 

důvodu, že v místech, kde má stát pergola, povede přípojka kanalizace. 

* Obec Trboušany si nechá vypracovat projekty na přípojky kanalizace k budovám 

OÚ, MŠ a chřestovny (myslivna a Hospůdka).    

 

Zasedání zastupitelstva obce 2/14, 3. 3. 2014  (Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Dnešního dne v 16 hodin vypršel termín pro podávání nabídek bank na poskytnutí 

úvěru 7 mil. Kč se splatností na 6 let společně se splněním ostatních podmínek dle 

vypsaného výběrového řízení. Otevírání obálek bylo zahájeno v 19.30 hodin. 

Z oslovených bank předložila nabídku Česká spořitelna. ČSOB a Sberbank 

oznámily, že se soutěže nezúčastní. Dále předložila nabídku Komerční banka. Obě 

nabídky byly vyhodnoceny jako platné. Avšak pro jejich obsáhlost byla jmenována 

výběrová komise, která má za úkol jejich důkladné přezkoumání vzhledem 

k zadaným kritériím. Komise doporučí vybranou nabídku zastupitelům ke schválení 

na příštím zastupitelstvu. Komise: Věra Chrástová, Pavel Světlík, Jaroslav Badin, 

Miroslav Chrást a Marie Dvořáková. 

* Při inventarizaci majetku a zdrojů obce nebyly zjištěny přebytky ani manka a byla 

odsouhlasena účetní hodnota majetku. 

* Při inventarizaci majetku a zdrojů MŠ nebyly zjištěny přebytky ani manka a byla 

odsouhlasena účetní hodnota majetku. 

 

Další sdělení obecního úřadu  
      Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na prostranství za obchodem. 

Termín přistavení je stanoven na víkend 4. 4. – 7. 4. 2014. 

 Sběr nebezpečného odpadu bude u obecního úřadu 29. 4.  od 11 do 11.20 hodin. 

U nebezpečných látek prosíme o dodržení sběrového termínu a osobní předání. 

 Na obecním úřadě se v úředních hodinách vybírají poplatky na rok 2014. 

Všechny poplatky jsou splatné nejpozději do konce května. Dlužníkům za rok 2013 

budou v březnu vystaveny zvýšené platové výměry, které budou podkladem 

k exekučnímu řízení.  

Poplatek za odpad - dospělá osoba 500 Kč 

Poplatek za odpad - dítě, student (je třeba doklad o studiu) 450 Kč 

Poplatek za odpad  -   majitel nemovitosti sloužící k rekreačním účelům, 

ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu 

500 Kč 

Poplatek za psa 60 Kč 
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Zápis do mateřské školy 
      Zápis do mateřské školy Trboušany pro školní rok 2014 - 

2015 proběhne ve středu 30. 4. 2014 od 8 do 13 hodin v budově 

mateřské školy. Pro přijetí dítěte k docházce do MŠ Trboušany 

jsem s účinností od 1. 3. 2014 určila tato kritéria, dle kterých 

budou děti přijímány: 

1. kritérium - věk dětí : ročník 2009 (k 31. 8. 2014 dovrší 5 roků)  7 bodů 

        ročník 2010 (k 31. 8. 2014 dovrší 4 roky)  6 bodů 

         ročník 2011 (k 31. 8. 2014 dovrší 3 roky)  5 bodů 

         děti, které nedovrší k 31. 8. 2014 3 roky  1 bod 

2. kritérium - docházka do mateřské školy:  celodenní   4 body 

       omezená      0 bodů 

3. kritérium - děti s trvalým pobytem v obci Trboušany    3 body 

4. kritérium - děti, které mají v MŠ sourozence     2 body 

      V případě rovnosti bodů se děti řadí podle věku od nejstaršího po nejmladší. O 

přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti. Nezapomeňte na osobní 

doklady.         Alena Veselá, ředitelka mateřské školy 

 

Připravované kulturní dění  
      20. 4. Vás místní vinaři a muzikanti zvou na XX. ochutnávání vín, začátek je ve 

14 hodin. Viz článek na str. 1.   

      21. 4. (Červené pondělí) je v 7.30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dolních 

Kounicích mše za obec Trboušany. 

 Oslavu Dne matek pořádá kulturní komise 18. 5. v místním KD. Vystoupí děti 

z mateřské školky a Trboušanka. Začátek v 15.30 hod. 

      Na sobotu 7. 6. je plánována Trboušanská branná hra u příležitosti Dne dětí. 

Podrobnosti budou upřesněny v závislosti na počasí. 

Pozvánka k sousedům 

     V sobotu 22. 3. pořádá Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 o. s. na zámku v Dolních 

Kounicích VÝSTAVU VÍN. Začátek ve 14 hodin.  

      Divadelní spolek Kača na špagátě z Nových Bránic sehraje 10.5. veselou 

pohádku pro malé i velké „Strach má velké oči“. Začátek v 15 a 20 hodin. 

 

Knihovna  

  Otvírací doba v knihovně je pravidelně každý čtvrtek od 17 do 19 hodin.         

    Okénko pro děti – hádanka: 

    Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané  

  bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejméně

 musím vzít ze šuplíku, abych měla určitě 

 alespoň dvě ponožky stejné barvy?  

             

     Těšíme se na Vaši návštěvu. A taky na správné odpovědi. Správná odpověď na 
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minulou hádanku je DUHA. 

Přijďte si vypůjčit  

     Knihy pro děti a mládež Knihy pro dospělé 

Kinney, J. Deník malého 

poseroutky 

Spielman, 

L. N. 

Seznam tajných přání 

Thorpe, K. Zvonilka a kouzelné 

kladívko 

Moyes, J. Než jsem tě poznala 

 Šmoulové – šmoulí 

vynálezy 

Egeland, T. Nostradamova závěť 

 

Ze života v obci 
Tříkrálová sbírka  

      Skupinky koledníků se vypravily na svou trasu nejen s pokladničkami na 

peněžité dary, ale také se svěcenou křídou. A každému, kdo měl zájem, napsali na 

dveře K+M+B+2014. Nejsou to počáteční písmena jmen Tří králů, ale zkratka 

latinského Christus mansionem benedicat (Kristus požehnej tomuto domu). 

V ostatních evropských zemích se používá C+M+B+. Tři křížky symbolizují 

Nejsvětější Trojici. Nejsou to znaménka „plus“.  

 
      Už čtrnáctým rokem pořádala Charita ČR Tříkrálovou sbírku, ve které se letos 

vykoledovalo celkem 81 788 957 Kč, což je nejvíce za dobu trvání sbírky. K tomu je 

třeba přičíst ještě výnos Tříkrálového koncertu, který činil 1 002 459 Kč. Projekty a 

způsob, jak budou peníze rozděleny, najdete na stránkách www.trikralovasbirka.cz.  

      V Trboušanech se koledovalo 4. 1. teprve po sedmé. Dvě skupinky koledníků 

měly ve svých kasičkách vybráno celkem 26 369 Kč. V celé farnosti vybralo 23 

skupinek 136 065 Kč. A v jednotlivých obcích: Dolní Kounice 46 004 Kč, Nové 

Bránice 20 478 Kč, Moravské Bránice 25 311 Kč, Mělčany 17 903 Kč.  

 

Desáté výročí oddílu JUDA       

      Dne 25. 1. 2014 oslavil oddíl juda své 10-leté výročí. Rádi bychom tímto 

poděkovali všem, kteří se přišli podívat na vystoupení judistů, tanečnic a prezentaci 

naší činnosti. Věříme, že se všichni dobře bavili. Fotografie a videa z akce jsou 

umístěna na oddílových stránkách www.judokounice.eu. Děkujeme ještě jednou za 

podporu obce Trboušany, které si nesmírně vážíme, a bez které by naše činnost 

http://www.judokounice.eu/
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nebyla možná. V rámci svých možností se snažíme zkvalitňovat podmínky pro sport 

v Trboušanech. V roce 2013 jsme vybavili nábytkem šatnu u 

tělocvičny. V tomto roce bychom rádi dokončili malou 

posilovnu, kterou mimo tréninkové dny budou moci využívat 

všichni občané Trboušan. Věříme, že spolupráce s obcí bude 

pokračovat i nadále, ať všichni můžeme mít radost z dobře 

vykonané práce.  

      Dne 2. 2. 2014 se mladí judisté Tomáš Badin 

(Trboušany), Adam Kašparovský (Trboušany), Michal 

Kupský a Lukáš Gruna zúčastnili Mezinárodního turnaje 

v rakouském městě Bruck an der Mur. V konkurenci 

závodníků z Rakouska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a 

Německa se podařilo Tomáši Badinovi ve své kategorii 

vybojovat 2. místo. Blahopřejeme!!!               

Mgr. Michal Sajaš 

 

Třídíme odpady - PLASTY 
      Určitě každý již zaregistroval, že máme v obci u obecního úřadu nové žluté 

kontejnery na plastový odpad. Kontejnery jsou vyváženy jedenkrát za 14 dnů, takže 

jejich kapacita je zatím dostačující. Do budoucna, až se v třídění odpadů zaběhneme, 

se předpokládá postupné navýšení počtu kontejnerů a rozmístění i v dalších částech 

obce. O třídění je mezi občany zájem, vzhledem k tomu, že se k tomuto tématu 

množí nejrůznější dotazy. Co tedy patří do žlutých kontejnerů a co ne: 

      ANO Fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve, 

obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků 

(bez zbytků), kelímky od mléčných výrobků (bez 

zbytků a bez hliníkových víček), balící fólie od 

spotřebního zboží, obaly od CD disků, pěnový 

polystyren v menších kusech, plastové výrobky 

(kbelíky, zahradní nábytek apod.). Pokud si nejsme 

jisti, může nám napovědět symbol na obalu výrobku. Plasty s uvedenými symboly 

patří do žlutého kontejneru. 

      Jiná je situace u nápojových kartonů. Způsob jejich třídění závisí vždy na 

zpracovateli tříděného odpadu. V naší obci, dle informací od zpracovatele, se 

nápojové kartony umísťují do plastového odpadu. 

Nezapomeneme sešlápnout, ať neplatíme za odvoz vzduchu!! Na 

nápojových kartonech jsou tyto značky (viz obrázek): 

      V průměrné české popelnici zabírají tyto plasty a kartony 49,3% objemu. Proto 

je důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. 

      NE Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od žíravin, 

barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, výrobky 

z PVC, molitan, guma. 

      Pokud si nejste jisti, můžete další podrobnosti najít na internetu. Například na 
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adrese www.jaktridit.cz. Ročně se v ČR zrecykluje a znovu využije 145 000 tun 

plastů, což reprezentuje 65% plastových obalů. Výplně zimních bund, spacáků, 

kelímky od jogurtu, fleecová mikina, koberce, PET láhve nebo interiér auta, tady 

všude se zrecyklovaný plast používá.  

      Pamatujme, že doba využití některých věcí před vyhozením je jen několik minut. 

Doba rozkladu odpadů může být i několik tisíc let.   

      

Na toulavém kole 
      Tento název jsem si vypůjčila z cyklu České televize. Často se nám totiž stává, 

že se vydáváme za poznáváním mnoho desítek a stovek kilometrů daleko a svoje 

nejbližší okolí známe jen zběžně. Proto v letošních 4 číslech zpravodaje se 

porozhlédneme po našem okolí. Vynecháme nejznámější turistické cíle, které snad 

každý z nás již navštívil, a podíváme se na méně známá zajímavá místa. Jestlipak je 

znáte? A pokud ano, byli jste se tam někdy podívat? A je jedno, jestli pojedeme na 

kole, půjdeme pěšky nebo si popojedeme autem. 

      Jedeme do Moravských Bránic. Kolem dřevěné zvoničky 

z 18. století, která má mimochodem také zajímavou historii, se 

dostaneme na kopec nad obcí, kde se rozkládá přírodní památka 

Žebětín zařazená mezi Evropsky významné lokality v České 

republice. Na ploše přibližně 1,5 ha se zde nachází teplomilná 

stepní a lesostepní společenstva s výskytem četných zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů. Seznámí nás s nimi přehledná informační 

tabule. Podle ní také poznáme, že jsme na místě. V jarních měsících zde v hojném 

počtu kvete koniklec velkokvětý, který je na Seznamu přísně chráněných druhů 

rostlin, a koniklec luční český. 

      Po pravé straně nad silnicí do Ivančic se na skalním útesu zvaném Okliky 

nachází betonová rozhledna, odkud je krásný výhled na údolí řeky Jihlavy od 

Stříbského mlýna až do Ivančic a na Rénu. Stavba byla zbudována v roce 1911 jako 

gloriet a v roce 1938 přestavěna na rozhlednu. Při stavbě železnice z Moravských 

Bránic do Ivančic byla využívána ke kontrole pohybu na cestě pod stavbou při 

odstřelech skal. 

      Kolem řeky Rokytné se můžeme zalesněným údolím dostat ke kapličce Panny 

Marie a k Mariánské studánce pod obcí Rokytná. Původně zde byl vydatný pramen, 

kterému byly přisuzovány léčivé účinky. V době cholery sem přicházeli lidé se 

modlit a léčit se její vodou. V roce 1836 zde byla postavena kaple a voda z pramene 

svedena do obce jako veřejný vodovod. Protože se však voda začala ztrácet, byla 

v roce 1847 nákladem knížete Lichtenštejna a obce Rokytná přestavěna. V roce 1935 

se zastupitelstvo obce zavázalo udržovat mariánskou kapli a studánku na věčné časy. 
Roku 1971 byla kaplička znovu opravena a posvěcena.                                   -vch- 

 

O počasí 
      * Matějská obleva (22.2. – 8.3.) – od tohoto období se začínaly přípravy na jarní 

práce. Pravděpodobnost výskytu je kolem 75 – 80%. „Po svatém Matěji zima hřeje.“ 

http://www.jaktridit.cz/


Trboušanský zpravodaj                                                                                                   8  

      * Řehořská zima (9.3. – 24.3.) – přichází výrazné ochlazení nazvané podle 

Řehoře I. Velikého. Poslední projev zimy. „Na svatého Řehoře, pluje led do moře.“ 

      * Josefská tepla (16.3. – 19.3.) – krátká epizoda, jejíž pravděpodobnost výskytu 

je doložena na 80%. „Svatý Josef s tváří milou, zakončuje zimu plnou.“ 

      * Mariánské oteplení (25.3. – 31.3.) – výrazné oteplení nazvané podle svátku 

Panny Marie. „O svatém Kvirinu je teplo i ve stínu.“ (30.3.) 

      V letošním březnu se nám zatím střídá jen teplo a tepleji. 

Naměřené srážky v mm: 

Prosinec  Leden Únor Celkem v roce 2013 napršelo 

9,9 18,9 11,2 479,4 mm. 

 

Společenská kronika 
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v druhém čtvrtletí roku 2014 

oslaví významné životní jubileum.  

60 roků  Helena Wolfová, Oldřich Kališ, Božena Zoufalá    

70 roků  Anna Malušková, Helena Klusáčková, František Svoboda 

83 roků  Květa Rapouchová 

85 roků  Božena Korberová 
 

A zajímavost na konec 
      Historie haléřů na našem území je dlouhá 

několik století. Haléř byl v minulosti drobnou 

mincí mnoha měn nejenom koruny. Jeho 

původní název pochází z německého označení 

haller podle mincovny Hall ve Švábsku, kde se 

již ve 13. století razila drobná stříbrná mince 

tohoto jména, jako nižší hodnota k německému 

feniku. V Česku dostala jméno haléř drobná stříbrná jednostranná mince zavedená 

roku 1384 jako polovina tzv. penízu. Dva haléře daly dohromady jeden peníz. 

Později byly haléře měděné, mosazné, zinkové, niklové, hliníkové. Haléře tak, jak je 

známe dnes, zavedl císař František Josef I. společně s korunami namísto zlatých a 

krejcarů.  

      K haléřové měně se váže celá řada zajímavostí. Například československé 

jednohaléře se začaly razit po měnové reformě v roce 1953 a po různých obměnách 

byly raženy ještě v roce 1992. Jednohaléře patřily mezi nejdéle platná platidla naší 

země. Jejich platnost byla ukončena 30. 4. 1993. Mezi sběratelsky nejvzácnější patří 

pětihaléř s letopočtem 1924. Jeho cena na aukcích přesahuje i 250 000 Kč.  
      Poslední haléřovou platnou mincí na našem území byl padesátihaléř. Platil do 31. 

8. 2008. Dnes už je hodnota haléřů pouze účetní.         -vch- 

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. 


