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                                                                                                                                                                  .......  

Aktualita      
      Začátkem letošního roku byly zastupitelstvem obce schváleny a začaly platit dvě 

nové Obecně závazné vyhlášky obce Trboušany.  

      Obecně závazná vyhláška obce Trboušany č. 2/2015, kterou se stanovují 

pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci. Na základě stížností občanů 

souvisejících s tímto problémem rozhodlo zastupitelstvo obce řešit tento stav obecně 

závaznou vyhláškou a stanovit tak jasná pravidla pro to, co je povoleno a co je již 

považováno za přestupek. Na veřejných prostranstvích v obci je povolen pohyb psů 

pouze na vodítku. Tato prostranství jsou vyznačena v mapce, která je nedílnou 

součástí vyhlášky. Volný pohyb psů je umožněn pouze mimo vyznačenou oblast, a 

to ještě pouze pod dohledem osoby doprovázející psa. Úplný zákaz vstupu se psy je 

na všechna dětská hřiště a sportoviště v obci bez výjimky. Porušení vyhlášky je 

považováno za přestupek a bude řešeno v přestupkovém řízení na MěÚ v Ivančicích. 

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 26. 2. 2015. S úplným zněním vyhlášky se můžete 

seznámit buď na obecním úřadě, nebo na elektronické úřední desce naší obce.  

     Obecně závazná vyhláška obce Trboušany č. 3/2015, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trboušany. Tato vyhláška 

byla vydána na základě nových povinností uložených obcím, a to novelizací zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jednou z těchto nových povinností pro obce bylo vydat 

OZV, která řeší systém sběru odpadů vzniklých na území obce, druhy odpadů, které 

se v obci třídí a rozmístění kontejnerů na tříděný odpad po obci. K této problematice 

bych chtěla uvést pouze jednu poznámku. Zmíněný zákon uložil obcím mimo jiné 

mít nádobu na třídění papíru. Ta je umístěna u obecního úřadu. Obec však zatím 

nemá sjednán pravidelný odvoz tohoto druhu odpadu. Je to hlavně z toho důvodu, že 

papír jedenkrát za dva měsíce sbírá místní MŠ. Nevidím jako účelné, aby obec 

vynakládala finanční prostředky na to, aby zajistila sběr a odvoz papíru a ubírala tak 

školce, na jejíž provoz musí přispívat, finanční prostředky, které školka za papír 

dostane. Z tohoto důvodu apeluji na vás občany, abyste papír odevzdávali ve 

stanovených termínech MŠ. Termín je vždy s předstihem vyvěšen v obchodě a 

několikrát vyhlášen místním rozhlasem. 

           Věra Chrástová   
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Slovo starosty      
      Termín pro dokončení výstavby hlavního řadu kanalizace se rychlým tempem 

přibližuje. Práce pokračují až na drobné komplikace podle plánu. Již započaly práce 

na opravách hlavní silnice III. třídy směrem od hřbitova po křižovatku u obecního 

úřadu. Výsledkem celé řady jednání na Jihomoravském kraji a na Správě a údržbě 

silnic je to, že na rekonstrukci hlavní silnice stát nepřispěje ani jednou korunou. 

Z tohoto důvodu se obec rozhodla, že nebude své peníze investovat do silnice, která 

patří kraji a raději je využije na opravy místních komunikací patřících obci. Hlavní 

silnice bude tedy jenom zapravena, a to tím způsobem, že výkop po trase kanálu 

bude zaštěrkován kamenem, horní část kamene bude prolita betonovou směsí a 

vrchní vrstva bude zaasfaltována v celé šíři vozovky podle původního stavu šířky. 

      Bylo by vhodné, aby se domácnosti v průběhu léta již připravovaly na připojení. 

Na obecním úřadě je kontakt na firmu, která nabízí vybudování kanalizační přípojky. 

Samotné připojení k hlavnímu řádu však může proběhnout až po kolaudaci 

hlavního řadu a čističky. 

      Další časté dotazy směřují k ceně stočného. Tato cena zatím není známá. Její 

minimální hodnotu za m3 Svazku sdělí Státní fond životního prostředí jako 

poskytovatel dotace. Jakmile bude tato minimální cena stanovena, Svazek určí 

výslednou cenu stočného, která bude následně zveřejněna.     

                           Vítězslav Korber, starosta obce 

 

Z jednání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce 4/15, 18. 5. 2015  

(Přítomno 9 členů zastupitelstva) 

* Úřad pro zastupování státu, který je vlastníkem pozemku p. č. 267/1 v k. ú. 

Trboušany (pozemek kolem prodejny), nabídl jeho úplatný prodej manželům 

Horňákovým, a to i přes to, že se o bezúplatný převod do svého majetku obec marně 

snaží již 15 let. Při jednání 11. 5. v Brně, kterého se účastnili Horňákovi a p. starosta, 

bylo řečeno, že pokud se obě strany na prodeji nedomluví, bude uplatněna nabídková 

metoda (prodá se tomu, kdo nabídne víc).  Z tohoto důvodu byli Horňákovi přizvaní 

na zasedání zastupitelstva. Argumenty obce: přístup k potoku kvůli čištění, cesta. 

Argumenty Horňákových: přístup k nemovitosti ze svého pozemku. Horňákovi trvají 

na koupi pásu podél budovy o šířce 1,5 m po zadní roh budovy a odtud šikmo na roh 

pozemku p. č. 267/2. Zbytek pozemku odkoupí obec. 

* Vzhledem k tomu, že z důvodu výstavby kanalizace je prostor před KD, kde se 

konají hody, značně poškozen, byli na zasedání přizvaní zástupci chasy. Bylo 

domluveno, že hody budou z důvodů zázemí u KD a plac se provizorně opraví 

betonem. 
* Sportovní odpoledne ke Dni dětí je předběžně plánováno na sobotu 13. 6. Domluva 

na přípravu se uskuteční na zasedání zastupitelstva 8. 6. ve 20 hod. 

* Na základě žádosti místního občana o prodej stavebního pozemku p. č. 481/16 o 

výměře 1 500 m2 bylo rozhodnuto zveřejnit záměr o prodeji. 

* MŠ Trboušany předložila cenovou kalkulaci oběda, podle které se cena oběda 
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zvýšila o 6 Kč z 64 Kč na 70 Kč za 1 oběd. Zastupitelé schválili zachování dotace na 

1 oběd ve výši 18 Kč a zvýšení promítnout do ceny hrazené strávníky. 

* Byla schválena a podepsána vypracovaná účetní závěrka MŠ Trboušany k 31. 12. 

2014: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zpráva a Zpráva o 

výsledku veřejnosprávní kontroly, provedené zřizovatelem. 

* Byla schválena a podepsána vypracovaná účetní závěrka Obce Trboušany k 31. 12. 

2014: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zpráva, Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a Zpráva o výsledku finanční 

kontroly. 

* Zastupitelé dále bez připomínek schválili předložený Závěrečný účet obce za rok 

2014. 

* Zastupitelstvo schválilo vypracování Programu rozvoje obce na období 2016 – 

2025, a to vlastními silami. Šablonu poskytuje obcím na vyžádání Ministerstvo pro 

místní rozvoj. Pracovní skupina (Chrástová V., Chrást J., Kotásek O., Kotásková V., 

případně další) se sejde na informativní schůzce. 

* Úklid zbrojnice byl zatím odložen. Pod přístřeškem, kam budou některé věci 

přesunuty, je složen materiál ke kanalizaci. Na podrobnostech se zatím zastupitelé 

nedohodli. 

* L. Hodovský předložil návrh na technického pracovníka. Budou zjištěny 

podrobnosti a podána žádost o dotaci na Úřad práce. 

* Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 4/2015 – přesuny ve výdajích. 

* Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 5/2015 – přesuny ve výdajích. 

* Z úkolů z minulého zasedání stále není vyřešen odtok povrchové kanalizace mezi 

domy č. 89 a č. 138. 

* Myslivecké sdružení Trboušany předložilo žádost o pronájem části chřestovny. 

Žádost bude posouzena na místním šetření.  

 

Zasedání zastupitelstva obce 5/15, 8. 6. 2015  

(Přítomno 9 členů zastupitelstva) 

* Z důvodu Školní akademie, kterou pořádá ZŠ Dolní Kounice v sobotu 13. 6. a 

účastní se jí velká část školních dětí, bude sportovní den ke Dni dětí v pátek 12. 6. 

* Zastupitelé projednali návrh Veřejnoprávní smlouvy navržené Městem Ivančice na 

výkon sociálně – právní ochrany dětí a rozhodli, že obec prozatím smlouvu 

podepisovat nebude. 

* Ke zveřejněnému záměru prodat pozemek p. č. 481/16 nebyly vzneseny žádné 

námitky ani připomínky, proto bylo schváleno prodat pozemek místnímu zájemci za 

stejných podmínek, jako se prodaly ostatní pozemky v této lokalitě. 

* Na místním šetření v chřestovně (ohledně žádosti MS) bylo zjištěno, že by bylo 
možné pronajmout část o šíři 2,5 m, která by byla oddělena sádrokartonem a 

v případě možnosti pronajmout nebo jinak využít celou budovu by byla 

demontována. Zastupitelé odsouhlasili zveřejnění záměru na pronájem 20 m2. 

* Z důvodu, že je rozkopaná silnice, bylo by vhodné obnovit kanál od domu č. p. 

104 k potoku, který dříve odváděl dešťovou vodu z části obce. Majitelé pozemku p. 

č. 238/1 souhlasí s vedením tohoto kanálu přes jejich pozemek a se zřízením 
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věcného břemene za úplatu. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy za dohodnutých 

podmínek.   

 

Další sdělení obecního úřadu  
      Upozornění občanům: skládka v cihelně je určena pouze k ukládání stavební 

sutě. Při poslední kontrole bylo zjištěno, že některý z občanů tam vyvezl veškeré 

nepotřebné věci, jako jsou kbelíky od barev, stará vykuchaná lednice, různé krabice 

od spotřebičů a podobně. Pokud bude viník vypátrán, případně přistižen kdokoliv 

další, který tam veze odpad, co na skládku nepatří, bude s ním zahájeno přestupkové 

řízení. Buďte více všímaví ke svému okolí, náprava stojí obec peníze, které by 

mohly být využity jinde. 

      Dvě sdělení od svozové firmy: firma van Gansewinkel, a.s. 

změnila své obchodní jméno. Nově se jmenuje AVE komunální 

služby, a.s. Vše ostatní zůstává v platnosti. 

      V poslední době jsou do žlutých kontejnerů na plast hojně 

umísťovány modré bazénové fólie, stavební plasty a 

novodurové trubky. Tyto odpady v žádném případě do těchto 

nádob nepatří, je třeba je dát např. do velkoobjemového odpadu.  
      Mateřská školka Trboušany děkuje všem občanům, kteří jí 

pomáhají se sběrem papíru. Celkově odevzdala 6 550 kg, za což 

získala 9 170 Kč. V „Soutěži s panem Popelou“ se školka 

umístila na 11. místě ze 142 škol v celém Jihomoravském kraji.  Do místa, které je 

navíc ohodnoceno finančním bonusem nám chybí ještě 5 příček. Takže už se 

připravujeme na další sběry v novém školním roce.          

 

Připravované kulturní a sportovní dění  
      11. 7. pořádá chasa tradiční Rozmarýnové hody. Hrát bude kapela Sobuláci ze 

Sobůlek u Kyjova. Kapela byla založena v roce 1993, tedy před 22 

lety. Hody se budou kvůli potřebnému zázemí i přes ztížené 

podmínky v obci konat jako obvykle na návsi u kulturního domu.  
      12. 9. pořádá chasa IL. Trboušanské vinobraní. Hrát bude 

kapela Sokolka ze Šakvic (stejně jako loni). Název dechovky 

vznikl podle místa, kde v roce 1992 začínali zkoušet, podle 

šakvické sokolovny. Příští rok bychom měli společně slavit již 50. 

Trboušanské vinobraní. 

Pozvánka k sousedům  

      V sobotu 27. 6. 2015 v 16.45 se bude v Dolních Kounicích u pomníku Mistra 

Jana Husa konat ekumenická bohoslužba, kterou povede biskup Církve čs. husitské. 

Kulturní vystoupení bude mít Rozmarýnek z Pohořelic. 

      Ten samý den 27. 6. 2015 bude v Jezeřanech – Maršovicích Jarmark řemesel a 

místních produktů, který se koná u příležitosti oslav 90 let založení SDH Jezeřany – 

Maršovice. Po celý den bohatý program a večer taneční zábava.       

      Divadelníci na Hlíně letos nastudovali hudební pohádku Zdeňka Svěráka Tři 
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bratři. Hrát se bude v lesním divadle 4. 7., 5. 7., 1. 8. a 2. 8. vždy v 15 hodin.  

 

Co se děje v obci 
Na drezíně Dolním Rakouskem 

      Na sobotu 16. 5. naplánovala Kulturní komise obce Trboušany opět jarní 

turisticky zaměřený výlet do Dolního Rakouska. Což je od nás skoro co by kamenem 

dohodil. 

      První zastávka byla na bývalém významném poutním místě Heiliger Stein mezi 

vinohrady na hranicích mezi Českem a Rakouskem. Dnes je zde kaplička, mystický 

obětní kámen s miskovitými prohlubněmi, základy původního poutního kostela, 

který nechal rozbořit Josef II. v rámci svých reforem. A protože místo je obklopeno 

vinicemi, tak naši vinaři překontrolovali jejich stav a pokračujeme dále do městečka 

Ernstbrunn. Tam už na nás čekalo 13 drezín.  Po krátkém proškolení o tom, co 

musíme a co nesmíme, jsme podepsali papír, že je nám vše jasné a můžeme vyrazit 

na cestu, tedy spíše na koleje. Drezína je určena pro 4 osoby, z nichž 2 šlapou jako 

na kole a dvě se vezou. Počasí nám vskutku přeje a jízda mezi poli, loukami a lesy 

v teplém slunečném dni provoněném akáty a hlohy je doopravdy zážitek. Vzhledem 

k tomu, že někteří zcela nevěřili poučení, kterého se nám před jízdou dostalo, máme 

i případ vykolejené drezíny. Naštěstí posádka nasadila drezínu bez problémů zpět na 

koleje a může se pokračovat. Po dojezdu do cíle následovala část turistická 

s několika dílčími cíli a zakončená výstupem na rozhlednu. Tady se však 

s přibývajícími kilometry, občerstvovacími zastávkami a špatnými zprávami 

z hokeje ČR – Kanada ukázalo, že k rozhledně by většina nedorazila, tak jsme se na 

ni podívali jen z protějšího kopce. Na rozhlednu se nakonec podívali jen Ti, co se 

zřekli turistického výkonu, vrátili se drezínou po stejné trase zpět k autobusu a ten je 

k rozhledně popovezl. Daleké rozhledy jsme si ale vynahradili na naší poslední 

zastávce na zřícenině hradu Staaz, která se nachází na skalním pahorku nad 

stejnojmenným městysem a údajně je za pěkného počasí vidět dalekohledem i od 

nás.               -vch- 

 

 

 

 

 

 FOTKA 

 

 

 

 

Co nového v oddíle JUDO 

Turnaj přípravek Brno 11. 4. 2015  

Adam Jakš - 1. místo  

Adam Bureš - 1. místo  
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  Turnaj přípravek Brno 9. 5. 2015  

Adam Jakš - 2. místo  

Adam Kašparovský - 1. místo (Trboušany) 

Adam Kelbl - 3. místo  

Viktor Pokorný - 2. místo  

Jenda Kašparovský - 2. místo (Trboušany) 

Bartoloměj Šebela - 3. místo  

Adam Kašparovský - 3. místo (v kategorii st. žáků jako ml. žák)(Trboušany) 

Mezinárodní velká cena Kroměříže 16. 5. 2015  

Adam Jakš – 1. místo 

Jenda Kašparovsky – 3. místo (Trboušany)  

Adam Kašparovsky – 3. místo (Trboušany) 

Michal Kupský – 3. místo 

Turnaj přípravek  Brno 6. 6. 2015  

Adam Jakš - 1. místo  

Adam Kašparovský - 1. místo (Trboušany)  

Jenda Kašparovský - 2. místo (Trboušany)  

Adam Bureš - 3. místo 

 

      Družstvo mužů je v průběžném pořadí dlouhodobé soutěže na krásném 2. místě 

za družstvem Baníku Ostrava a před družstvy Slezanu Opava a Hranic. Sestava 

družstva ve třetím kole: David Gruna, Akshay Kwatra, Rostislav Navrátil, Tomáš 

Badin (Trboušany), Daniel Šiška, Libor Švec a Tomáš Knápek. Trenér: Daniel Šiška 

 

Knihovna  

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

V době letních školních prázdnin bude otevřeno pouze 6. 8. Běžný provoz bude 

pokračovat opět od 3. 9.           

                           Okénko pro děti – hádanka: 

   

Obrázek představuje 

autobus. Na kterou 

stranu autobus jede? 

  

Správná odpověď na minulou hádanku je STÍN. 

Přijďte si vypůjčit  

     Knihy pro děti a mládež Knihy pro dospělé 

Rusell, R. R. Deník miňonky 1,2 Murakami, 

H. 

Bezbarvý Cukuru 

Tazaki 

Osborne, M. P. Dobrodružství mezi 

piráty 

Christer, S. Tajemství Turínského 

plátna 

Klimek, H. Strašidlář – Mezi 

námi draky 

Durrell, L. Černá kniha 
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Šparglík 
Ohlédnutí za prvním pololetím 

      Poslední lednovou sobotu se uskutečnila sbírka hraček a dalších věcí pro děti.  

Přispělo přibližně 20 rodin, které věnovaly spoustu pěkných věcí - od panenek a 

kočárků, přes plyšáky, hopsadla, odrážedla, knížky, videokazety až po výtvarné 

potřeby. Všem, kteří přispěli, bychom rádi touto cestou poděkovali. Moc si 

Vašich darů i ochoty ceníme. Veškeré hračky byly vyčištěny a nyní jsou umístěny 

v suterénu sálu vedle posilovny.  Využívány jsou zpravidla na akce, které pořádá 

spolek Šparglík. Budeme však rádi, pokud najdou uplatnění třeba i při Vašich 

oslavách konaných v prostorách KD.  

      Z dalších akcí, které bychom rádi zmínili, je MASOPUST, který se uskutečnil 

15. 2. 2015. Opravdu nás těší, že do obnovy této tradice se aktivně zapojilo tolik dětí 

i dospěláků. Dědinou tak prošel průvod masek doprovázený veselou a neúnavnou 

kapelou, složenou z místních i přespolních muzikantů. I přesto, že se část 

trboušanských pilně věnovala těžbě dřeva, trval průvod díky pohostinnosti místních 

až do setmění. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli, zúčastnili se průvodu, 

i těm, kteří maskám poskytli občerstvení.            
      V druhé polovině března bylo 

uskutečněno Tvoření jarních dekorací. 

Stejně jako v čase předvánočním jste si mohli 

ve spolupráci s květinovým studiem Aneta 

z Ivančic vytvořit něco pěkného a naladit se 

tak na přicházející jaro.  

      Poslední dubnový podvečer, v den 

tradičního pálení čarodějnic, uspořádal i 

Šparglík ve Štouralově společný táborák pro 

nejmenší děti a jejich rodiče, kterého se 

zúčastnilo 14 rodin. Čarodějnice lehla 

popelem, děti si zahrály hry a rodiče si při opékání špekáčků popovídali.  

 

Plánované akce 

      V měsíci červnu probíhá cvičení dětí ve 

středu od 10:00 hod. v tělocvičně nebo venku na 

hřišti. O prázdninách bude na programu stezka 

odvahy, hledání pokladu, táborák, cvičení nebo 

výlety z cyklu „Toulání se Šparglíkem aneb 

poznávej svoje okolí“. Pozvánky na chystané 

akce budou k dispozici na Facebooku ve 
skupince Šparglík nebo na nástěnce KD. 

Všichni jsou srdečně zváni. 

      Ve středu 24.6.2015 v 18:00 hodin ve Staré hospodě se uskuteční schůze spolku 

Šparglík.  Rádi přivítáme všechny zájemce o členství  a každého, kdo by se chtěl 

jakoukoliv formou zapojit.  
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Společenská kronika 
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve třetím čtvrtletí roku 

2015 oslaví významné životní jubileum.  

60 roků  Marie Soukupová, František Veselý 

70 roků  Liduše Kvasničková   

75 roků   Karel Maluška 

80 roků  Jan Schoř 

87 roků  Marie Badinová 

88 roků  Ludmila Korberová 

 

Naměřené srážky 
Březen  Duben Květen Pro   srovnání   uvádím    naměřené   

27 mm 3 mm 52 mm srážky  v měsíci  květnu  v  průběhu    

posledních pěti roků. Dále uvádím srážky naměřené ve stejném období v Medlově 

panem Markem Salajkou, který svá pozorování zveřejňuje na internetu a dále 

průměrné množství srážek naměřené v Jihomoravském kraji. 

Obec 5/2011 5/2012 5/2013 5/2014 5/2015 

Trboušany 42,3 19,8 95,8 67,9 51,8 

Medlov 41 18,5 84,7 64,8 44,1 

JmK 55 33 102 78 41 

 

A zajímavost na konec 
      Právě začíná léto, všechny rostliny kolem nás jsou v plné síle a ze zahrad už 

sklízíme první úrodu vlastního špenátu. U slova „špenát“ si snad každý vybaví Pepka 

námořníka a množství železa, které obsahuje. Ale je doopravdy tak zdravý?  

      Všechny druhy špenátu obsahují velké množství zdraví prospěšných látek. U nás 

je nejrozšířenější špenát setý. Rostlina pochází z oblasti Íránu a Afghánistánu. Do 

Evropy ji přivezli Španělé. První recepty najdeme v kuchařské knize již z roku 1390. 

Špenát obsahuje hlavně bílkoviny, draslík, fosfor, sodík, železo, mangan, měď a 

vitamíny (A,B,C,D,E,K). Díky této kombinaci působí jako prevence rakoviny, 

civilizačních chorob, zvyšuje obranyschopnost proti virům, podporuje metabolismus 

a má mnoho dalších kladných vlivů. A jak je to s tím železem? Možná budete 

zklamaní, ale špenát má asi tolik železa, jako každá jiná 

zelenina. V roce 1870 publikoval německý profesor Dr. Emil 

von Wolff svůj výzkum, který však obsahoval matematickou 

chybu. Desetinná čárka u obsahu železa ve špenátu byla 

omylem posunuta. Přišlo se na to celkem brzy, ale i tak byla 

chybná hodnota převzata do několika dalších knih. A tento 

největší potravinářský omyl mezi lidmi často přetrvává dodnes. 

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. 


