Trboušanský
ZPRAVODAJ
Číslo: 28

Vydáno na náklady obce: září 2014
.......

Aktualita
Na základě podnětu občanů schválilo
zastupitelstvo na svém zasedání dne 30. 7. 2014
Nařízení obce Trboušany č. 1/2014. Tímto
nařízením se na území obce Trboušany zakazuje
s platností od 1. 8. 2014 podomní a pochůzkový
prodej.
Podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej
zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno
zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení,
zejména domů a bytů.
Pochůzkovým prodejem se rozumí jakýkoliv prodej zboží a poskytování služeb
včetně nabídky, které jsou konané bez předchozí objednávky mimo provozovnu
prodejce a bez prodejního zařízení na veřejně přístupných místech, a to včetně
prodeje zboží z přenosného nebo neseného zařízení, ze zavazadel nebo z ruky.
Toto nařízení se nevztahuje na:
• podomní a pochůzkový prodej při kulturních, sportovních a podobných
akcích a slavnostech konaný místními pořadateli,
• prodej z pojízdných prodejen a stánků postavených na veřejném prostranství
po předchozí dohodě s obcí,
• ohlášené očkování domácích zvířat,
• veřejné sbírky.
V nařízení jsou zároveň stanoveny sankce, které mohou být uplatněny proti
tomu, kdo zákaz poruší. S úplným zněním Nařízení obce Trboušany č. 1/2014 se
mohou občané seznámit na obecním úřadě nebo na elektronické úřední desce, kde je
dokument vyvěšen s datem 31. 7. 2014. Obě příjezdové cesty do obce již byly
označeny upozorňujícími tabulkami.
-vch-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, právě máte v rukou poslední zpravodaj tohoto volebního
období. Proto je na místě rekapitulace, ale také pohled na to, jaké budou naše cíle
v dalším volebním období.
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Velké investiční projekty (oprava sálu, stavba přísálí, oprava školní budovy,
vybudování inženýrských sítí u nové zástavby) byly dokončeny v předcházejících
volebních obdobích. V tomto volebním období měla být hlavním úkolem kanalizace.
Obec zastoupená svazkem obcí na postupném dosažení tohoto cíle pracuje již od
roku 2009, od kdy jsme se pravidelně účastnili výzev k vypisovaným dotačním
titulům. Nicméně povedlo se uspět až ve třetí výzvě. V tomto volebním období se
nám ale povedla uskutečnit celá řada menších investičních akcí: položení dešťové
kanalizace a chodník pod obcí ke křižovatce, zpevněná plocha kolem přísálí,
přístřešek za přísálím včetně oplocení a bran, podrovnávka na budově MŠ, zateplení
a fasáda dvorního traktu MŠ, nově zbudovaný sklad na dvorku MŠ (bývalá garáž),
prostor u hřbitova na kontejnery. Úspěšnost v získávání dotací na tyto akce
dosahovala 90 %. Zmínit se ale musím také o tom, co se nepodařilo. Nepodařilo se
nám vykoupit pozemky uprostřed obce za účelem vybudování odpočinkové zóny a
sportovního areálu, na což jsme již měli přislíbenu dotaci ve výši 2 mil. Kč.
V těchto dnech se po dlouhých administrativních peripetiích konečně rozbíhá
budování kanalizace. Harmonogram prací a další podrobnosti Vám budou sděleny
v nejbližších dnech na informativní schůzi v sále KD. Termín konání schůzky bude
vyhlášen rozhlasem. Bylo by vhodné, aby se z každé domácnosti někdo zúčastnil.
Zástupci investora nám mimo jiné vysvětlí, jak máme být nápomocni s označováním
podzemních sítí a dalších překážek, které nejsou zaneseny v mapách, v okolí našich
domů. Je důležité, aby se předešlo zbytečným škodám a jejich následným opravám,
které by mohly brzdit termín dokončení.
V dalším roce by měl přijít na řadu rozhlas a veřejné osvětlení, které se budou
pokládat do země společně s elektrickým vedením. Obec bude tedy v průběhu dvou
let dvakrát rozkopaná.
Někteří z občanů mají výhrady k názvu kandidátky „Za obec krásnější“. V obci
to prý není vidět. K tomuto názoru můžu uvést jenom to, že s budováním čehokoliv
je třeba začít odspodu. Nemůžeme v obci vybudovat chodníky a silnice s vědomím,
že je za 2 roky budeme rozkopávat, aby se udělala kanalizace a elektrika. Tomu
přece musí každý správný hospodář porozumět. Možná jste si povšimli, že
v současné době se tu pohybují geodeti, kteří zaměřují obec, což bude podkladem
pro vypracování projektu na osazení obrubníků a následně budování chodníků. Plán
na nové volební období za uskupení „Za obec krásnější“ je tedy jasný. Kritiku ale
neodmítáme, ba naopak je často konstruktivní.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům za jejich práci pro obec v tomto
volebním období. Být zastupitelem neznamená jenom přijít několikrát v roce na
schůzi zastupitelstva. Každý ze zastupitelů plní ve svém volném čase ještě celou
řadu úkolů, což si mnozí lidé v obci ani neuvědomují. Navíc se zastupitelé vzdali
jakéhokoliv nároku na odměnu za tuto činnost. A že jde v součtu od roku 1992 o
ušetřenou částku v řádech mnoha statisíců. Také díky nim není naše obec zadlužená.
Ba naopak máme našetřenu celkem nemalou sumu na to, abychom mohli uvedené
velké investice zvládnout poměrně s nízkým zadlužením a udělat obec krásnější.
Vítězslav Korber, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce 6/14, 26. 6. 2014
(Přítomno 8 členů zastupitelstva)
* Zastupitelé schválili Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a
závěrem je výrok „bez výhrad“.
* Zastupitelé se seznámili se Závěrečným účtem za rok 2013 sdružení Vodovod –
svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice.
* Pro podzimní volby do zastupitelstev obcí byl pro nové volební období schválen
stejný počet zastupitelů, tj. 9 členů.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/14 – povýšení příjmů a výdajů o
19 000,00 Kč.
* Na základě stížností na provozování Hospůdky a na základě neplacení nájemného
ve smluveném termínu budou prověřeny možnosti předčasného ukončení nájemní
smlouvy, případě možnost dohody.
* Bylo odsouhlaseno zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 234 o výměře 23 m2,
na kterém stojí garáž žadatele.
* Protože byla schválena dotace na opravu dvorního traktu MŠ, budou vypracovány
zadávací podmínky a osloveni 3 dodavatelé o předložení nabídek. Výběrové řízení
se uskuteční 17. 7. 2014. Do výběrové komise byli zvoleni Miroslav Chrást, Jaroslav
Svoboda, Pavel Světlík.
* Společnosti SITA CZ a.s. bude zaslána výpověď smlouvy o odvozu a likvidaci
odpadů k 31. 12. 2014. Hlavním důvodem je nepřiměřená fakturace za svoz
nebezpečného odpadu v letošním roce.
* Dětské hřiště bude natřeno barevně. K provedení prací se přihlásili Jan Chrást a
Ondřej Kotásek.
* Pan Jan Chrást se bude starat o provozování internetových stránek obce.
Zasedání zastupitelstva obce 7/14, 21. 7. 2014
(Přítomno 7 členů zastupitelstva)
* Předseda výběrové komise Miroslav Chrást informoval o výsledku jednání za
účelem výběru stavební firmy na zakázku „Oprava dvorního traktu MŠ“, které se
uskutečnilo 17. 7. 2014. Jako dodavatele stavebních prací komise zastupitelstvu
doporučila firmu Pavel Mičánek, zednické práce, Vedrovice 98, PSČ 671 75
s cenovou nabídkou 320 222 Kč. Zastupitelé souhlasí a pověřují starostu podpisem
smlouvy.
* Obec se s provozovatelem Hospůdky p. Coufalem dohodla na ukončení nájemního
vztahu ke dni 4. 7. 2014. Za období od 1. do 4. 7. nebude požadováno nájemné. Byl
sepsán protokol o vrácení předmětu nájmu a byl odpojen plynoměr. Záměr
pronajmout Hospůdku byl již zveřejněn, jak bylo schváleno na minulém zasedání
zastupitelstva.
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Zasedání zastupitelstva obce 8/14, 30. 7. 2014
(Přítomno 6 členů zastupitelstva)
* Záměr pronajmout Hospůdku byl zveřejněn od 14. 7. do 29. 7. 2014. Na OÚ byla
doručena jedna žádost – žadatel Martin Fráňa z Moravského Krumlova. Nájemní
smlouva bude uzavřena na 5 roků s platností od 1. 8. 2014 a nájmem 1 200 Kč
měsíčně.
* K záměru prodat pozemek p. č. 234 o výměře 23 m2, na kterém stojí garáž
žadatele, nebyly vzneseny žádné námitky. Zastupitelé schválili prodej za cenu
stejnou jako v obdobných případech.
* Byla odsouhlasena Zpráva z veřejnoprávní kontroly hospodaření v MŠ za první
pololetí roku 2014. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky v nakládání
s veřejnými prostředky a nebyla navržena žádná nápravná opatření. Hotovost
odpovídala účetnímu stavu.
* Při kontrole nakládání s veřejnými prostředky na OÚ Trboušany nebyly zjištěny
nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost veřejné správy, a nebyla navržena
žádná nápravná opatření.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2014 – povýšení příjmů a výdajů o
128 000,00 Kč (poskytnutá dotace na opravu dvorního traktu MŠ, platby daní a
přesuny ve výdajích).
* Bylo schváleno Nařízení obce Trboušany č. 1/2014 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje. U obou příjezdových cest do obce budou umístěny
informační cedule.
* Zastupitelé pověřili starostu obce podpisem kupní smlouvy za prozatím
nedořešený výkup pozemků p. č. 271/2 o výměře 105 m2 a p. č. 271/3 o výměře 121
m2 (s věcným břemenem – vodovod, plynovod, telefon) od majitelů za navrženou
kupní cenu.
Zasedání zastupitelstva obce 9/14, 4. 9. 2014
(Přítomno 6 členů zastupitelstva)
* Vzhledem k tomu, že v příštím roce má být pokládáno vedení elektrické energie do
země a budou z obce odstraněny všechny sloupy, na kterých je zároveň umístěno
vedení veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, musí obec zajistit nové veřejné
osvětlení i rozhlas. Z tohoto důvodu je třeba vyhlásit výběrové řízení na dodavatele
projektové dokumentace na veřejné osvětlení a rozhlas. O cenovou nabídku budou
požádány 3 firmy, které se touto činností zabývají. Termín pro doručení cenových
nabídek je 29. 9. 2014. Výběrová komise pak doporučí zastupitelstvu nejvýhodnější
nabídku.
* Zastupitelé byli informováni o stavu výstavby kanalizace a o plánované
informativní schůzce pro občany v sále KD, kde budou seznámeni
s harmonogramem prací a zodpovězeny dotazy.
* Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Trboušany v roce 2014 nebyla shledána
žádná rizika ani negativní dopady na hospodaření obce. Přezkoumání bylo
prováděno kontrolními pracovníky na konci srpna.
Trboušanský zpravodaj

4

Další sdělení obecního úřadu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na prostranství za obchodem
v termínu od 19. do 21. 9.
Sběr nebezpečného odpadu bude u obecního úřadu v měsíci říjnu. Přesný termín
nám ještě společnost SITA CZ a.s. nesdělila. Tentokrát bude odebírán také
elektroodpad.
V obci máme další dva žluté kontejnery na plasty. Zatím jsou složeny o obecního
úřadu, ale budou rozmístěny po obci. Jeden bude umístěn na točnu a druhý na horní
konec obce.
Děkujeme ochotným dobrovolníkům Ondřeji Kotáskovi a Janu Chrástovi, kteří
sami přišli s pěkným nápadem a také ochotou uskutečnit ho. Prvky na dětském hřišti,
které jsme na jaře společně vyčistili a opravili, natřeli pastelovými barvami tak, aby
pěkně ladily a hřiště bylo veselejší.
Protože teď máme všichni v živé paměti to, jak chasa krásně zvládla připravit
letošní XLVIII. Vinobraní, kdy jim počasí naprosto nepřálo a ze Štouralova udělalo
brouzdaliště, tak udělujeme velkou pochvalu. Podrobný článek bude v příštím
zpravodaji stejně jako zmínka o ostatních akcích tohoto léta.

Připravované kulturní a sportovní dění
Obec Trboušany pořádá
21. 9. zájezd do ZOO Zlín –
Lešná. Od 20. září zde bude
otevřena nová expozice – Zátoka
rejnoků.
Tato
ojedinělá
expozice nemá ve střední Evropě
obdoby. Prohánět se zde bude
20 mořských rejnoků. V areálu
ZOO můžete také navštívit
zámek Lešná. O tomto víkendu
bude
prezentován
jako
Rozkvetlý zámek – v zámeckých
interiérech budou umístěna
podzimní květinová aranžmá.
Cena za dopravu je 200 Kč, vstupné si platí každý individuálně. Přihlásit na zájezd
se můžete na obecním úřadě. Odjezd 8.30 od zvoničky.
Oddíl juda pořádá nábor nových členů. Všichni zájemci jakéhokoliv věku jsou
zváni, aby se přišli podívat na trénink. Ten je vždy pondělí a středu od 17 do 18.30
hodin (přípravka) a od 18.30 do 20 hodin (pokročilí a dospělí). Naši trenéři dosáhli
na výborná umístění na letošním ME veteránů v judu v Praze.
Na konec října plánuje mateřská školka stejně jako v minulých letech pro děti
Loučení se sluníčkem. Průvod s lampiony půjde do Štouralova, kde bude táborák a
program pro děti. Přesný termín, také v závislosti na počasí, bude včas vyhlášen.
Na polovinu listopadu plánuje chasa pořádání tradiční Kateřinské zábavy se
zavěšeným pantoflíčkem a zástěrkami.
V pátek 5. 12. se spustí na zlaté niti z nebe Mikuláš, k němu se připojí jistě
nějaký anděl a v závěsu s rojem čertů budou procházet vesnicí. A to už budou
Vánoce a nové číslo zpravodaje na dosah.
Pozvánka k sousedům
V Dolních Kounicích budou ve dnech 26. a 27. 9. obnoveny po 60 letech
krojované Svatováclavské hody. První stárek a první stárková půjdou v obnoveném
Trboušanský zpravodaj
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kroji z počátku 19. století.
Ve dnech 9. – 12. 10. poběží v Ivančicích zábavný program k nedožitým 85.
narozeninám ivančického rodáka Vladimíra Menšíka s názvem Menšíkův úsměv –
Ivančice 2014. Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na stránkách KIC Ivančice.

Knihovna
Otvírací doba v knihovně je po prázdninách opět pravidelně každý čtvrtek
od 17 do 19 hodin. Máme pěkné knížky i pro malé děti. Přijďte se k nám podívat.
Děti by si měly pěstovat vztah ke knihám odmalička, jinak od nich později budeme
marně požadovat, aby si četly.
Okénko pro děti – hádanka:
Stojí, stojí kmotr zlatý,
vousatý a kolenatý.
Správná odpověď na minulou hádanku je sirka.
Přijďte si vypůjčit
Knihy pro děti a mládež
Bussell, D.
Malá baletka
Brezina, T.
Přízrak na stadionu
Steckelmann, P.

Noc upírů

Knihy pro dospělé
Asher, B.
Láska v Provenci
Obermeier,
Inkvizitor
S.
Deaver, J.
Rozbité okno

V tomto týdnu doveze slečna knihovnice nový výpůjční fond z knihovny v
Ivančicích. Tak si přijďte vybrat.

Třídíme odpady - PAPÍR
Papír – naprostá samozřejmost každého dne. Píšeme na něj, čteme
z něj, balíme si do něho salámy i dárky. Proč třídit papír? Papír je
velmi dobře recyklovatelná surovina. Použitím jedné tuny sběrového
papíru se ušetří asi 14 stromů v lese (cca 5m3), 50 % energie a 40 %
vody. Papír je odpad, kterého lidé vyprodukují nejvíce ze všech druhů
odpadu. Nejvíce se ho také vytřídí, ale pořád je to jen malé procento
z celkového vyhozeného množství papíru. Papírové vlákno se
recyklací postupně zkracuje, proto lze papír recyklovat maximálně 7x.
Pak už jsou vlákna příliš krátká a recyklovat se nedají.
Papírenská síta už je nezachytí a odtékají s vodou do čističky.
Modrý kontejner na papír sice v naší obci nemáme, i tak ale
můžeme papír třídit a ještě přitom finančně podpořit místní
mateřskou školku. Papír je možné přibližně každý druhý měsíc
přinést ke školce. Ta papír následně odevzdá do výkupu.
Termín sběru bývá vždy dostatečně dlouho předem zveřejněn
na obvyklých místech a vyhlášen rozhlasem.
Trboušanský zpravodaj
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Do sběru patří:
kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, letáky, krabice, karton, lepenka, papírové
obaly, obálky. Nevadí sponky, svorky, okénka obálek apod.
Pokud si nejste jisti, zda některý výrobek či obal je nebo není z papíru, pomůže Vám
označení materiálu. Papír označují tyto symboly:

Do sběru nepatří:
voskový a uhlový papír (kopírák), použité papírové kapesníčky, obaly ze směsi
papíru a kovu (např. hliníku) nebo plastu, mokrý, mastný a znečištěný papír.
Vlákna, která již nelze recyklovat na nový papír, se používají k výrobě
izolačních výplní, plat na vejce a podobných výrobků. A protože už takovýto papír
není možné znovu recyklovat, je lepší ho dát do kompostu, do směsného odpadu
nebo nechat na podpal.

Na toulavém kole
Na podzimní výlet po málo známých a neznámých zajímavých místech v okolí
pojedeme na kole znovu směrem na jihozápad od naší obce, stejně jako minule. Je to
možná tím, že kousek za naší obcí končil při dřívějším správním členění okres Brno
– venkov a cesty z naší obce směřovaly za prací i za úřady pouze směrem na Brno
nebo na Ivančice.
Nejdříve se zajedeme podívat do obce Vedrovice na
významnou technickou památku, jediný kompletní objekt tohoto
druhu na jižní Moravě, zapsaný od roku 1985 v seznamu
kulturních památek. Jde o větrné kolo s čerpadlem vody z roku
1912. Bylo určeno k čerpání vody do vodojemu a rozvodu vody
v části obce. V plném provozu bylo až do roku 1958, kdy ho
nahradil elektromotor.
V obci se nachází také muzeum a informační centrum, jehož
jedna z expozic se věnuje těžbě kamene rohovce v Krumlovském
lese kousek za obcí, kam se můžete odtud vypravit na prohlídku.
Nejstarší jámy vyhloubili pravěcí lidé osm nebo devět tisíciletí
před naším letopočtem. V dolech objevených v Krumlovském lese
trávili tisíce hodin. Těžba probíhala napříč tisíciletími od doby
kamenné až po dobu železnou. Podrobněji jsem se tomuto tématu
věnovala v článku uveřejněném ve zpravodaji číslo 8.
Z Vedrovic je to už jen kousek na okraj obce Olbramovice, kde můžeme
navštívit vinařství Markovy vinné sklepy, které vlastní unikátní sklepní komplex ze
14. století vytesaný v pískovci. Drobná cena za prohlídku pískovcových sklepů se
zvyšuje, pokud chcete zároveň malou nebo velkou degustaci. (Otcem majitele
vinařství je spisovatel Jiří Marek, autor Hříšných lidí města pražského v čele se
slavným radem Vacátkou). Návštěvu si ale raději telefonicky dojednejte.
-vchTrboušanský zpravodaj
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Dešťové srážky
O co více nás letošní červenec prohřál, o to více nás srpen prochladil. Počasí
připomínalo spíše září. Průměrné denní teploty se od 12. 8. se pohybovaly od 15°C
do nejvýše 18,5°C.
Naměřené srážky v mm:
Červen
Červenec
Srpen
Největší denní úhrn srážek byl na23,4
98,6
99,9
měřen 3.8. Napršelo 35,1 mm.
Aktuálně: od čtvrtka 11. 9. do neděle 14. 9. napršelo celkem 80 mm. Od začátku září
je to již 105 mm.

Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014
oslaví významné životní jubileum.
70 roků
75 roků
81 roků
85 roků
86 roků
88 roků
92 roků

Milada Eignerová
Mária Křivánková
Marie Hlaváčová
Anna Badinová, Josef Kašparovský
Vítězslav Puttner
Vítězslava Korberová, Jarmila Kvasničková
Oldřich Jakš

A zajímavost na konec
Na mezích, u cest, na rumištích a v zanedbaných zahradách právě začíná
dozrávat černý bez. Keř, který dnes považujeme spíše za plevel, a který rychle
obsadí všechna ladem ponechaná místa, býval v minulosti velmi vážený. Říkalo se
mu lék na 99 nemocí. Zprávy o existenci bezu nacházíme v pramenech starých tisíce
let a jeho semena jsou součástí nejstarších vykopávek. Lidé ho tedy znali a využívali
od pradávna. Ačkoliv bez nevyniká krásou a vůní, požíval i na našem území veliké
vážnosti, o čemž vypovídá přísloví: „Před heřmánkem smekni a před bezem klekni.“
Byl vysazován v blízkosti obydlí a chlévů, protože se věřilo, že zahání dobytčí mor a
další nemoci. Pro své léčivé účinky dostávali novomanželé jednu mladou rostlinku
bezu svatebním darem. Bezové dřevo je i dnes významnou surovinou pro výrobu
některých tradičních dechových hudebních nástrojů, například fujar.
Vůně bezu odpuzuje hmyz a hlodavce. Proto při kvetení bez produkuje velké
množství pylu, aby nahradil opylování hmyzem, který ho nadšeně nevyhledává. A to
jednak pro svůj zápach a jednak proto, že neobsahuje nektar. Květy a plody mají
dodnes mezi lidmi značné využití a na internetu nalezneme celou paletu
nejrůznějších receptů. V dnešní době plné náhražek, barviv, dochucovadel a dalších
chemikálií se stále více lidí vrací k domácím produktům.
-vchTrboušanský 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.
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