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Trboušanský 

ZPRAVODAJ 
Číslo:  27                    Vydáno na náklady obce: červen 2014 

                                                                                                                                                                  .......  

Aktualita      
      Poslední květnovou sobotu pořádala obec další 

turistický výlet do Rakouska do předhůří Alp. Tento 

rok jsme vybrali soutěsku Wasserlochklam, 

vyhlášenou svými duhovými vodopády. Bohužel 

letos nám počasí nepřálo tolik jako předchozí dva 

roky. Ráno sice bylo krásné počasí s vymetenou 

oblohou, ale čím víc jsme se blížili k horám, tím víc 

se přibližovala hradba mračen, která na nich seděla. 

Dopoledne však sluníčko přece jen občas mezi 

mraky vykouklo, ale ne s takovou intenzitou, aby se 

nad vodopády tvořila duha. I tak byl průchod 

soutěskou a přechod lanového mostu nad 

akvamarínovou Salzou pěkným zážitkem. A pečené 

brambory v hospodě pod soutěskou chutnaly 

báječně. Vyhlášené víno Schilcher ale v nabídce 

neměli. 

      Odpolední program jsme však museli změnit. Návštěva Dřevěné stezky se nedala 

uskutečnit kvůli dešti, tak jsme se vydali do benediktinského kláštera v Melku, 

největšího svého druhu v Evropě. Benediktini zde žijí a hospodaří od roku 1089 

dodnes. Současnou podobu získal klášter rekonstrukcí poté, co byl vypleněn a zničen 

Turky v roce 1683.  

      A protože Melk je vstupní branou do údolí Wachau, pokračovali jsme směrem 

k domovu tímto krásným krajem plným 

vinohradů, sadů a zřícenin, no prostě kraj 

jako z pohádky. Cesta vedla 33 km po 

pobřeží Dunaje. Okolní kopce jsou osázeny 

vinnou révou až ke svým vrcholkům. Všichni 

jsme v duchu i nahlas přemítali nad tím, jak 

to mohou na těch vršcích technicky provádět. 

Údolí Wachau i klášter Melk jsou zapsány na 

seznamu UNESCO. 



Trboušanský zpravodaj                                                                                                   2  

Z jednání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce 3/14, 10. 3. 2014  

(Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem jednání komise pro výběr banky na 

poskytnutí úvěru na financování výstavby kanalizace a ČOV, které se konalo 5. 3. 

2014 v 19 hodin. Komise doporučuje zastupitelstvu obce uzavření smlouvy s Českou 

spořitelnou a.s. z důvodu výhodnějších podmínek. 

* Na základě informací z MAS Podbrněnsko navrhují zastupitelé požádat o dotaci na 

oslavu Dne matek (termín 18. 5. 2014) a Mezinárodního dne dětí (termín 7. 6. 2014 

v závislosti na počasí). 

 

Zasedání zastupitelstva obce 4/14, 5. 5. 2014  

(Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Zastupitelé se seznámili s možností změny dodavatele energií a s možnou výší 

úspory v objektech vlastněných obcí. Zároveň pověřili starostu obce podpisem 

smluv. 

* Starosta informoval o situaci ve výstavbě kanalizace. Dne 9. 5. v 9 hodin se budou 

otvírat obálky s nabídkami. Ve výběrovém řízení je 5 firem. 

* Zastupitelé hlasovali o Smlouvě k úvěru na financování projektu. Celkové výdaje 

obce budou 9 953 198 Kč, z toho vlastní zdroje 2 953 198 Kč, úvěr 7 000 000 Kč. 

* Na obec přišla nová smlouva od EKO-KOMu. Vzhledem k rozsáhlosti smlouvy je 

tento bod odložen na příští zasedání. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2014 a č. 2/2014 – povýšení příjmů obce 

o 7 006 700 Kč (poskytnutí úvěru a změna příjmů z DPPO). 

* Na oslavu Dne matek obdržela mateřská školka dotaci z MAS Podbrněnsko ve 

výši 3 000 Kč. Částku je možno vyčerpat na občerstvení a odměny pro děti. 

* Na sportovní odpoledne ke Dni dětí poskytla MAS Podbrněnsko dotaci 3 000 Kč. 

Bude z ní hrazeno občerstvení k táboráku a cílové odměny pro děti. 

 

Zasedání zastupitelstva obce 5/14, 2. 6. 2014  

(Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Obec obdržela Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

v rámci Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2014 na akci „Oprava dvorního 

traktu Mateřské školy“ ve výši 112 000 Kč. 

* Zastupitelé schválili účetní závěrku obce Trboušany za rok 2013. O schválení je 

sepsán protokol. 

* Zastupitelé schválili účetní závěrku PO MŠ Trboušany za rok 2013. O schválení je 

sepsán protokol. 
* Sportovní odpoledne ke Dni dětí v sobotu 7. 6. 20014 začne v 17 hodin. 9 

stanovišť zajistí zastupitelé, 2 + malování na obličeje chasa a 1 myslivci. Příprava 

bude probíhat od 15 hodin. 

* Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2014 – povýšení příjmů a výdajů o 

17 000 Kč (dotace na volby do EP). 
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* Brigáda na úklid, úpravy a opravy dětského hřiště je stanovena na sobotu 14. 6. 

2014 od 9 hodin. Barvy a štětce zajistí J. Badin. Žádost o pomoc veřejnosti bude 

hlášena místním rozhlasem. 

 

Další sdělení obecního úřadu  
      Rozpočet obce Trboušany na rok 2014: 

Příjmy Kč   Výdaje Kč 

Daň z příjmů ze závislé činnosti 680 000 Silnice – opravy + k novým RD 6 050 000 

Daň z příjmů OSVČ 21 000 Opravy - cesty, chodníky 1 000 

Daň z příjmů (zvláštní sazba) 77 000 Výdaje na doprav. obslužnost IDS 18 000 

Daň z příjmů právnických osob 720 000 Kanalizace v obci 3 166 000 

Daň z příjmů práv.osob - za obec 150 000 MŠ Trboušany – provoz 550 000 

DPH 1 600 000 Knihovna (knihy, topení, elektr…) 18 600 

Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000 Ostatní záležitosti kultury 8 500 

Poplatky za odpady 177 000 Zvonička 2 000 

Poplatek ze psů 4 900 Rozhlas – opravy, výstavba 1 510 000 

Popl. za užívání veř. prostranství 2 000 Ostatní záležitosti sděl.prostředků  5 000 

Odvod z výtěžku provoz. loterií 20 000 Volný čas dětí a mládeže 15 000 

Správní poplatky 4 000 Veř.osvětlení – opravy, výstavba 3 894 900 

Daň z nemovitostí 550 000 Nebytové hospodářství 61 000 

Neinvestiční dotace ze SR 65 100 Hřbitov (voda, kontejner) 5 500 

Inv. přísp. na el. přípojky k RD 12 500 Komunál.služby a územní rozvoj 77 300 

Knihovna (registr. poplatek) 200 Nebezpečné odpady 20 000 

Pronájem nebytových prostor 25 000 Komunál.odpad vč. kontejnerů 200 000 

Hřbitov - voda, kontejner, nájem  900 Ostatní odpady (sklo, plast) 10 000 

Prodej antoníčků k novým RD 32 600 Rekultivace – cihelna 15 000 

Komunál. služby a územní rozvoj  1 510 000 Vzhled obce a veřejná zeleň 14 000 

Využívání a znešk. kom.odpadů  1 000 Ostatní záležitosti soc. věcí 40 000 

Stavební odpad – cihelna  13 000 Ochrana obyvatelstva 1 000 

Půjčování sekačky  500 Požární ochrana 10 100 

Nájmy a půjčování movitých věcí 33 100 Zastupitelstva obcí 305 500 

Úroky z BÚ 40 100 OÚ (plyn, el.en., včet. přístřešku) 636 500 

  Poplatky z BÚ 10 000 

  Pojištění majetku 20 000 
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Příjmy Kč   Výdaje Kč 

  Platba daní a poplatků za obec 150 000 

  Vratka dotace – volby PS PČR 6 000 

Celkem příjmy 5 740 900 Celkem výdaje 16 820 900 

Rozdíl  11 080 000 Kč je financován ze zůstatku roku 2013. Rozpočet byl vyvěšen 

na úřední desce od 18. 2. 2014, schválen na zasedání zastupitelstva 14. 2. 2014.  

      V sobotu 14. 6. 2014 dopoledne se na dětském hřišti u obchodu uskutečnila 

brigáda. Bylo třeba okopat a vyhrabat všechny dopadové plochy, navozit do nich 

písek, opravit a natřít všechny dřevěné prvky, posekat a vyhrabat trávu a upravit 

okolí. Tímto bychom jménem obce chtěli poděkovat všem občanům, kteří přišli 

pomoci. 
 

Co musím znát než půjdu do školky 
      Desatero školkového adepta:  
Zapomeňte na tvrzení slavného spisovatele Roberta 

Fulhguma, který se údajně všechno, co potřebuje znát, 

naučil v mateřské školce. Nespoléhejte na to, že vaše 

dítko na tom bude podobně, a raději mu ještě předtím, 

než půjde do předškolního zařízení, zkuste vštípit 

následující dovednosti. Co by tedy měl človíček umět, 

než půjde do školky? 

 

• Chodit na záchod: a to i jinde než doma, 

nepoužívat nočník ani pleny. 

• Samostatně jíst a pít: držet správně lžíci a nabírat si polévku i hlavní jídlo, 

ukusovat z krajíce, pít z hrnečku a sklenice. Pokud možno nevybírat si 

v jídle, neofrňovat se nad vším a nebát se ochutnat něco nového. 

• Umět se vysmrkat a používat kapesník. 

• Poznat svoje věci i značku ve školce. 

• Obléknout se a svléknout: alespoň jednoduché kousky oblečení. Ty se 

složitým zapínáním nebo šněrováním dítěti do školky raději nedávejte. 

• Obout se a vyzout: lepší jsou boty nazouvací či na suchý zip než šněrovací. 

• Domluvit se s dětmi a dospělými: dítě by mělo být schopné říci si na WC, 

zeptat se, odpovídat na jednoduché otázky, poslouchat pokyny jako ,,stůj“. 

• Znát základy slušného chování: tedy pozdravit, poděkovat, omluvit se atd. 

• Dodržovat hygienu: samostatně si umýt ruce a použít toaletní papír. 

• Uklidit po sobě hračky a udržovat pořádek. 

           Alena Veselá, ředitelka mateřské školy 
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Připravované kulturní dění  
      12. 7. pořádá chasa tradiční Rozmarýnové hody. Hrát bude kapela Zlaťulka – 

dechová hudba z Podluží. Kapela byla založena už před 21 lety a její filozofií je 

zachování vlastního „hodového“ stylu respektujícího odlišnosti tradic v jednotlivých 

obcích. (Jen pro doplnění – loni nám tu hrála Zlaťanka z Kobylnic). 

      13. 9. pořádá chasa XLVIII. Trboušanské vinobraní. Hrát bude kapela Sokolka 

ze Šakvic. Název dechovky vznikl podle místa, kde v roce 1992 začínali zkoušet, 

podle šakvické sokolovny. 

Pozvánka k sousedům  

      V lesním divadle na Hlíně se letos 4x rozezní hudba Petra Maláska v 

muzikálovém představení Popelka. Představení jsou naplánována na 5.7., 6.7., 2.8. a 

3.8. vždy v 15 hodin.  

 

Knihovna  

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

O prázdninách bude prázdninový provoz. Otevřeno bude 17. 7. a 14. 8. v běžnou 

dobu.         

                           Okénko pro děti – hádanka: 

   Černá hlavička, bílá nožička.  

  Hlavička když zčervená, konec nožky znamená.  

             

     Správná odpověď na minulou hádanku je 3 ponožky. 

Přijďte si vypůjčit  

     Knihy pro děti a mládež Knihy pro dospělé 

Dahl, R. Jirkova zázračná 

medicína 

Deaver, J. Lovec 

Benton, J. Můj milý deníčku Moyes, J. Poslední dopis od tvé 

lásky 

Šandera, J. Co vyprávěla houpací 

síť 

Dietrich, K. Kouzlo korálků 

 

Ze života v obci 
Den matek       

      Den matek je svátek, který se na různých místech světa slaví v různé dny. U nás 

připadne na druhou květnovou neděli. V úvodu popřál všem maminkám a babičkám 

starosta obce a pak už následoval program, který s dětmi z MŠ nacvičily jejich paní 

učitelky. Pásmo básniček, tanečků a pohádek proložila několika skladbami 

Trboušanka. Pro všechny maminky a babičky byl připraven k jejich svátku zákusek. 

 

Volby do Evropského parlamentu       

      Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 se konaly volby do Evropského parlamentu. Účast 

v ČR byla nízká 19,50 %. Nižší účast už mělo jen Slovensko 13,00 %. Naopak 
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nejvyšší účast byla v Belgii a Lucembursku. V obou shodně 90 %.  V Evropské unii 

jako celku byla účast ve srovnání s ČR podstatně vyšší 43,09 %. Volební účast za 

obvod Ivančice byla 16,24 %. V Trboušanech jsme měli 27,36 %, což je 81 platných 

hlasů. Nejvíce hlasů u nás dostala KDU-ČSL (29), ANO 2011 (17) a Koalice TOP 

09 a STAN (13).  

 

Sportovní odpoledne ke dni dětí  

      V sobotu 7. 6. 2014 jsme měli sportovní odpoledne ke Dni dětí. Vzhledem ke 

kladným ohlasům od dětí, dospělých i organizátorů (obec, chasa, myslivci) byla již 

třetím rokem zvolena forma značené trasy kolem Trboušan s jednotlivými stanovišti, 

kde se plnily úkoly zaměřené na nejrůznější formy šikovnosti, mrštnosti, ale i 

přemýšlení. Jednotlivá stanoviště měla úkoly připraveny tak, aby to byla zábava jak 

pro děti, tak i jejich rodiče či prarodiče, kteří je doprovázeli. Stejně tak byly pro 

všechny připraveny i cílové odměny. Zkrátka nikdo nepřišel zkrátka.  

      Dle informací od myslivců, kteří zajišťovali střelbu na terč ze vzduchovky, patřil 

k nejlepším střelcům Honzík Dvořák a Terezka Putnová. Nejmladšímu účastníku 

Maxi Cetlovi z Pravlova byly teprve 2 roky a celou trasu ušel sám a po svých. 

S plněním úkolů mu pomáhala maminka. Na závěr byl pro všechny zúčastněné 

táborák. Na opečený špekáček a výhry pro děti nám přispěla dotací MAS 

Podbrněnsko, jejímž jsme členem.  

 

Třídíme odpady - SKLO 
      I když by se mohlo zdát, že svět je ovládán plastem a sklo je na 

ústupu, není tomu tak. Při hlubším zamyšlení zjistíme, že si spoustu 

věcí bez skla nedovedeme ani představit. Sklo patří k významným 

materiálům s širokým uplatněním, např. jako obalový materiál 

v potravinářském průmyslu nebo izolační materiál ve stavebnictví. 

      Z hlediska třídění sklo dělíme na barevné a čiré. Kontejnery na 

sklo jsou vždy označeny informačním popisem, zda jsou na čiré 

nebo barevné sklo. Sklo už není možné dále dotříďovat jako je tomu u plastů. Takže 

pokud je v kontejneru na čiré sklo i sklo barevné, skončí oba na stejné hromadě. 

Přitom čiré sklo má daleko vyšší možnosti využití a je také jako surovina více 

ceněno. 

Do kontejneru patří: láhve od vína, alkoholických i nealko nápojů, sklenice od 

kečupů, zavařenin, zeleniny, tabulové sklo z oken a 

dveří, rozbité skleničky, apod. Pokud bychom si někdy 

nebyli jisti, tak skleněné obaly jsou označeny tímto 

značením:  
Do kontejneru nepatří: drátkosklo, keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, zlacená a 

pokovená skla, žárovky, zářivky. 

      Víte, že k výrobě nových skleněných lahví se používá vytříděné sklo? Do 

výrobní směsi je možné přidat až 80 % starého skla, což znamená velkou úsporu 

vstupních surovin a energie. Velkou výhodou skla je, že ho můžete recyklovat stále 
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dokola. V Česku se zrecykluje 82 % skleněných obalů, což v minulém roce bylo 

139 898 tun skla. Je to číslo vysoké, ale kdyby bylo ještě vyšší, neskončilo by těch 

zbylých 18 % pohozených u cest a obecně v přírodě. Toto sklo se bude v přírodě 

rozkládat deset tisíc let. Uvědomujeme si to? 

      

Na toulavém kole 
      Na druhý výlet po málo známých a neznámých zajímavostech okolí Vás dnes 

pozvu na cyklovýlet směrem na jihozápad od naší obce. Cílem bude obec Bohutice 

vzdálená od Trboušan po silnici 12 km.  Obec má pouze 610 obyvatel, ale 

množstvím zajímavostí, které se tu nachází, převyšuje celé okolí. 

      Na okraji obce je zmenšená kopie Lurdské jeskyně s oltářem z kararského 

mramoru – dříve významné poutní místo, které bylo vysvěceno 8. 6. 1928. 

V minulosti se zde každoročně uskutečnilo několik poutí. Návštěvnost při poutích 

byla vysoká, až 7 000 lidí. Poutní procesí sem přicházelo ještě v době meziválečné 

také z Trboušan pod vedením místního spolku Československého Orla, což nám 

dokládají zápisy ze schůzí. Dnes už se zde vlivem poválečného umělého útlumu 

pravidelné poutě nekonají. Pouze při mimořádných příležitostech a výročích. 

      Uprostřed obce v objektu bohutického zámku 

můžeme navštívit expozici soch Bohutické křížové 

cesty. Jedná se celkem o 54 cedrových soch v životní 

velikosti z roku 1937. Ty měly být umístěny u 

jednotlivých zastavení. Tento zámysl ale překazila 

Druhá světová válka. A ani poválečná budovatelská 

doba tomuto nebyla nakloněna. Pak následovaly spory 

o vlastnictví a teprve od roku 2007 jsou sochy 

instalovány v zámku a zpřístupněny veřejnosti.  Při naší návštěvě jsme měli štěstí. 

Přišli jsme chvíli před zavírací dobou a paní nás připojila k malé skupince svých 

známých, kterým dávala vyčerpávající výklad, tak jak to pro známé bývá. Jako 

součást prohlídky jsme si zaplatili i prohlídku zámeckých sklepů. Ty nesou jména 

podle svých patronů. Sklep sv. Michal je určen pro oslavy a ochutnávky vín, sklep 

sv. Florián je vybaven archivními boxy určenými k pronajmutí soukromým osobám, 

sklep sv. Václav je archivem bohutické meruňkovice a sklep sv. Jan dává nahlédnout 

do tajů výroby vína. 

      A to jsem se ještě nezmínila o kostele Nanebevzetí Panny Marie s pamětní 

deskou Františku Sušilovi, kapli sv. Michala, barokní kašně, barokních kamenných 

sochách v lesíku a nedalekých bohutických skalkách a dvou zrekonstruovaných 

objektech lehkého opevnění vzor 37. A když si výlet naplánujete na sobotu 26. 7. 

2014, nenechte si ujít Letní meruňkový karneval s ochutnávkou nejlepší bohutické 
meruňkovice a klání o krále jedlíků vdolků s meruňkovou marmeládou.        -vch- 

 

O počasí 
      Vítské deště (sv. Vít 15. 6.) přicházejí po Fortunátském jaru (konec května, 

začátek června), které bývá velmi suché a v minulosti bývalo provázeno procesími 
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za déšť. Do Evropy začíná pronikat vlhký mořský vzduch. Vítské deště patří k první 

vlně letního evropského monzunu zvaného lidově Medard. 

• Svatý Vít dává trávě pít. 

• Na svatého Víta hlava ještě neleží a u zadnice svítá. 

Tato pranostika je velmi výstižná. V týdnu mezi 13. a 19. červnem je nejrannější 

východ slunce (kolem 3:50) a nejpozdější západ (kolem 20:13). Připočteme-li 

k těmto časovým hodnotám ještě dobu svítání a soumraku, dostaneme délku noci 

kolem 4 hodin. 

Naměřené srážky v mm: 

Březen  Duben Květen Od začátku roku do 15. června 

7,3 8,1 67,9 napršelo celkem 113,4. 

 

Společenská kronika 
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve třetím čtvrtletí roku 2014 

oslaví významné životní jubileum.  

60 roků  Ing. František Korber  

83 roků  Božena Škrabalová, Bohuslav Chlubna  

86 roků  Marie Badinová 

87 roků  Ludmila Korberová 

 

A zajímavost na konec 
      Mravenci pro nás nejsou vítanými návštěvníky, ať už se objeví kdekoliv. 

Většinou toho ale o nich moc nevíme. Maximálně to, co jsme se dočetli v knížkách 

Ondřeje Sekory.  

      Nalezneme je všude od pobřeží moří či vysokých hor, až 

po Vaši kuchyni. Jejich podzemní tunely jsou hluboké až 

5 m. Pokud bychom se chtěli pohybovat tak rychle jako 

mravenci, museli bychom běhat rychlostí až 104 km/h. Ale i tak 

by se dalo říci, že jsou nám v mnohém podobní nebo my 

jim. Žijí ve společenstvech, nepřežijí samostatně. Společně 

budují své stavby, shánějí potravu, starají se o svou 

královnu a o své mladé potomky a vedou války proti 

jiným koloniím. A stejně jako v lidských válkách bývá mnoho 

mravenců zraněno a zabito. Někteří také kradou kukly 

z jiných mravenišť. Vylíhlí mravenci se pak stávají jejich 

otroky. Jako jídlo do zásoby sbírají například různá semena. Po dešti automaticky 

vynášejí semena na povrch a nechávají je vysušit, aby nezačala klíčit. Po usušení je 

odnášejí zpátky do mraveniště. Někteří mravenci pečují a chrání kolonie mšic. Ty 

vylučují sladkou medovici, kterou se pak tito mravenci živí.                    -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. 


