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Aktualita - dotazníkové šetření
V říjnu proběhlo v naší obci dotazníkové šetření pro Program rozvoje obce. Rádi
bychom poděkovali všem, kteří si našli chvilku a dotazník vyplnili a odevzdali. Bylo
rozdáno 298 dotazníků a z tohoto počtu se jich vrátilo 99 vyplněných. Zde vám
přinášíme stručné výsledky.
V dotaznících jste uváděli, že se vám na Trboušanech líbí zejména ticho a klidné
prostředí, občanská vybavenost (sál a jeho zázemí, dětské hřiště, hospůdka, MŠ,...) a
kulturní akce. Naopak obyvatelům se nelíbí nepořádek (na různých místech), vedení obce
a obchod. Nejvíce chybí sportovní vyžití (hlavně víceúčelové sportovní hřiště), atraktivní
veřejné prostory, akce nebo aktivity pro mládež a seniory.
Respondenti vyjadřovali také svůj pohled na to, kam by měla v následujících letech
obec investovat peníze. Z jednotlivých hodnocení a vašich komentářů vyplynulo, že je
nutné řešit zejména: chodníky, osvětlení, vodoteče, zastávky autobusů a čekárny, volně
pobíhající psy, reprezentativní obecní úřad a úřední desku, multifunkční sportoviště, lepší
informovanost občanů mj. i prostřednictvím kvalitních webových stránek nebo zasíláním
emailem, odtok dešťové vody, spalování odpadů, více aktivit pro mládež a seniory,
neupravené a neudržované prostory, omezení rychlosti v obci, otvírací dobu a sortiment
v obchodě, místní komunikaci v nové zástavbě, rozmístění kontejnerů v obci, opravy a
údržbu v sále, myčku, chodník a zeď na hřbitově, oplocení dětského hřiště, rekonstrukci
Štouralova – vybudování WC, úpravu veřejné zeleně, remízky, napojení na vinařské
cyklostezky.
Vaše připomínky a náměty z dotazníků se budou řešit ještě na veřejné diskuzi.
Podrobné výsledky dotazníků budou k dispozici na OÚ nebo vám budou zaslány
elektronicky po vyžádání na emailu krmelova.l@gmail.com.
Mgr. Lenka Krmelová

Slovo starosty
Jsme na konci dalšího kalendářního roku. Vánoce už jsou skutečně za dveřmi. Než
ale přejdu k vánočnímu přání, chtěl bych se ještě zmínit o několika důležitých věcech.
Letošní rok byl pro naši obec velice důležitý a velice náročný. Budování kanalizace
vyvolávalo nejrůznější situace, jejichž řešení nesneslo odkladu a mnohdy vyvolávalo i
drobné konflikty. Výsledkem ale je hotová páteřní kanalizace a opravené komunikace
v obci. Na povrch komunikací je poskytnuta zhotovitelem záruka. Je třeba si uvědomit,
že při stavebních pracích není možné do komunikací zasahovat a narušovat jejich povrch
bez souhlasu obce a poskytovatele záruky. Mějme také na mysli, že prostřední cesta se
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nachází v prostoru bývalého rybníka s nestabilním podložím, proto by zde neměla jezdit
těžká technika, aby se cesta hned neponičila.
Dalším zdrojem problémů, který se objevuje v určitých intervalech pořád dokola, je
nepořádek v cihelně. Snad každý občan za ty roky ví, že cihelna je určena pouze pro
uložení stavební suti a hlíny. Jak je tedy možné, že týden poté, co byl v obci kontejner na
velkoobjemový odpad, je zde vyhozen starý gauč, pneumatiky, dřevo, o plastech ani
nemluvě. Chápu, že když se někdo dá do uklízení, není to zrovna ten víkend, co je
k dispozici velkoobjemový kontejner. Ale snad každý má v domě nějaké to místo, kde by
si tento odpad mohl na dočasnou dobu uložit a v avizovaném termínu vyhodit. Malé obce
nemají většinou ani finanční prostředky ani vhodné prostory, aby mohly zřizovat sběrné
dvory. Tuto službu mají povolenou nahradit právě mobilním svozem 2x ročně. V této
souvislosti upozorňuji, že pokud bude někdo přistižen nebo z odhozeného odpadu
identifikován, hrozí mu pořádková pokuta v řádech desetitisíců. Pokud se situace
v cihelně nezlepší, budeme nuceni zavést elektronický monitorovací systém.
Závěrem děkuji všem zastupitelům, zaměstnancům, chase,
spolku Šparglík a vůbec všem občanům, kteří projevili ochotu a
zájem aktivně se podílet na fungování obce. Příjemné vánoční
svátky plné duševních a duchovních prožitků. Ať se rok 2016
vydaří k Vaší spokojenosti.
Vítězslav Korber, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce 8/15, 7. 10. 2015
(Přítomno 9 členů zastupitelstva)
* Před opravou místních komunikací je třeba narovnat obrubníky, předláždit chodníky,
vyčistit vpustě apod. Byly osloveny 3 firmy. Dvě se z kapacitních důvodů omluvily,
firma Stav Trading, s.r.o. poslala cenovou nabídku na 559 604 Kč plus DPH. Starosta byl
pověřen podpisem smlouvy.
* Zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích na
podporu projektu „Rozvoj dobrovolnické služby v Nemocnici“. Výše daru byla
stanovena na 7 tis. Kč.
* Na zveřejněný záměr pronajmout 3 pozemky obce za účelem zemědělského
hospodaření se přihlásili 2 zájemci. Vzhledem k tomu, že již započal nový hospodářský
rok (1. 10.), rozhodli zastupitelé smlouvu se stávajícím nájemcem prodloužit dodatkem
do 30. 9. 2016. Současně bylo rozhodnuto, aby oba zájemci o pronájem v následujícím
období doložili osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, osvědčení o
odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č.
326/2004 a dále sdělili informaci, kolik ha půdy v k. ú. Trboušany obhospodařují.
* Bylo rozhodnuto zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory (myslivna + část
chřestovny), a to na základě žádosti Mysliveckého sdružení Trboušany.
* P. M. si od obce půjčil 10 sad stolů a lavic. Vrátil jich jen 9 + jeden poničený stůl.
Zastupitelé rozhodli, že budou po vypůjčiteli vymáhat celou novou sadu.
* Bylo vypsáno výběrové řízení na „Opravu místních komunikací – II. etapa“. Hlavními
kritérii bude cenová nabídka, záruční doba, zahájení a ukončení akce. Budou osloveny 3
firmy.
* M. Chrást bude zadávat práci obecnímu pracovníkovi a následně provádět kontrolu
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jejího plnění.
* P. Světlík má zájemce o starý hasičský vozík. Má za úkol zjistit nabízenou cenu.
Zasedání zastupitelstva obce 9/15, 16. 11. 2015
(Přítomno 7 členů zastupitelstva)
* Doplňující podmínky předložené oběma uchazečům o pronájem zemědělské půdy
splnil jen jeden ze zájemců. Druhý z uchazečů zaslal pouze nabídku ceny, ale
požadované dokumenty nepředložil ani na následnou výzvu. Proto zastupitelé schválili
pronajmout pozemky na 5 roků uchazeči, který splnil všechny podmínky obce.
Zastupitelé stanovili nájemné 4 tis. Kč/rok/ha. Vzhledem k tomu, že nový nájemce
zemědělských pozemků je nástupnickou organizací stávajícího nájemce, nebude obec
uzavírat dodatek do 30. 9. 2016, ale rovnou uzavře novou pachtovní smlouvu na 5 let, tj.
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020.
* K záměru pronajmout myslivnu a část chřestovny nebyly vzneseny žádné připomínky.
Nájemní smlouva s Mysliveckým sdružením Trboušany bude uzavřena na dobu 5 let, tj.
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020. Nájemné bylo stanoveno 3 000 Kč/rok.
* Zastupitelé zamítli žádost o prodej pozemku p. č. 494/2 na výsadbu ovocného sadu +
užitkovou zahradu. Územním plánem je tento pozemek určen k jinému využití.
* Zastupitelé se seznámili s předběžnými nabídkami na rekonstrukci veřejného rozhlasu.
Rozpočet na rozhlas do země je vč. DPH 769 tis. Kč. Nabídky na bezdrátový rozhlas se
pohybují kolem 250 tis. Kč. Do příštího zasedání bude ještě upřesněna cena rozhlasu do
země a bude vyžádána nabídka od firmy Raspro, s.r.o. Moravany, protože na tuto firmu
obec získala dobré reference.
* Byly sestaveny inventarizační komise, které po proškolení provedou inventarizaci
obecního majetku.
* Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 8/15, kterým se zvyšují P i V o 51 800 Kč.
* Na základě upozornění o možném prodeji pozemku p. č. 22/2 bylo rozhodnuto oslovit
vlastníky s nabídkou na odkup. Jde o pozemek odvádějící vodu z obce do potoka.
* Byla schválena Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami č. BP-15/183 na převod pozemku p. č. 267/1 (kolem
obchodu) do vlastnictví obce.
* Při odečtu stavu elektroměru na OÚ bylo zjištěno, že nesouhlasí proudová velikost
jističe se smlouvou s E-ON. Z tohoto důvodu je třeba změnit smlouvu.
* V rámci výběrového řízení „Oprava povrchu místních komunikací – II. etapa“ byly
osloveny 3 firmy. Termín pro předložení nabídek je 30. 11. 2015 do 12 hod. Výběrová
komise P. Světlík, M. Chrást a L. Hodovský bude otvírat obálky 30. 11. v 17.30 hod.
* Rozžínání stromečku bude v neděli 29. 11. v 17 hodin.
* P. Světlík zatím nezná nabídku za prodej hasičského vozíku.
Zasedání zastupitelstva obce 10/15, 30. 11. 2015
(Přítomno 8 členů zastupitelstva)
* Byl schválen nový dodatek ke smlouvě se společností AVE na odvoz odpadů v roce
2016. Ceny zůstávají stejné, dochází pouze ke sloučení předchozích dodatků.
* Ke kolaudaci klubovny je třeba dořešit vstup, který nevyhovuje požárním předpisům.
Z nabídnutých variant bylo zvoleno vyzdění vstupu.
* Pro „Opravu místních komunikací – II. etapa“ doporučila výběrová komise firmu, která
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podala nejlepší nabídku, a to Soukup Miloš s.r.o. – cenová nabídka 1 274 130 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje vybranou firmu.
* Zastupitelé znovu posoudili upřesněné nabídky za nový veřejný rozhlas s vedením do
země a bezdrátovým vedením od firmy Raspro, s.r.o. Moravany. Vzhledem k tomu, že na
bezdrátový rozhlas měli zastupitelé celou řadu doplňujících dotazů, bylo rozhodnuto
pozvat zástupce společnosti na pracovní schůzku.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9/15, výše rozpočtu se nemění.
* V MŠ byla v říjnu provedena inspekce. Zastupitelé se seznámili s Protokolem o
kontrole a Inspekční zprávou. Nebyly zjištěny závady, školka byla pochválena.
* MŠ Trboušany předložila návrh na vyřazení majetku v celkové hodnotě 14 404 Kč.
* Zastupitelé rozhodli o vyřazení majetku obce v celkové hodnotě 82 973,80 Kč, který
byl prodán nebo je již opotřebován a nepoužívá se.
* Doplnění prvků na dětské hřiště zastupitelé zatím odložili s tím, že nejdříve se hřiště
oplotí a pak se dovybaví podle volného místa.
* Ve zpravodaji bude zveřejněno upozornění na povinnost očistit po sobě znečištěnou
vozovku při výjezdu z polí.
* Zastupitelé souhlasí se zapojením MŠ do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
v ORP Ivančice.
* Obec odešle stížnost na SÚS Brno ohledně stavu silnice do Dolních Kounic.
* Byla provedena kalkulace odpadů. Pro motivaci ke třídění bylo schváleno snížit
poplatek za odpad v roce 2016 o 40 Kč na osobu. A dále rozmístit kontejnery po obci.
Informace bude zveřejněna ve zpravodaji.

Další sdělení obecního úřadu
Upozornění: S příchodem podzimního vlhkého počasí se znovu objevuje nešvar
znečišťování komunikací blátem, a to hlavně traktory nejrůznějších konstrukcí a
velikostí. Pokud už máte tu nezbytnou potřebu vjet do pole nebo na polní cestu zrovna po
dešti, uvědomte si, že povinnost uklidit po sobě silnici je pořád v platnosti. Navíc stopa
většinou vede až k domu znečišťovatele, po kterém bude vymáhána zodpovědnost za
provedení úklidu bláta nebo úhrada nákladů za úklid znečištění.
Na základě požadavků občanů ohledně lepšího přístupu k informacím se obec
rozhodla zasílat zájemcům obsah hlášení veřejného rozhlasu e-mailem. Vyzýváme tímto
občany, kteří mají o službu zájem, aby na e-mailovou adresu obce trbousany@iol.cz
nahlásili adresu, na kterou chtějí obsah hlášení zasílat.
Od roku 2016 musí obec podle nového nařízení vést evidenci psů. Z tohoto důvodu
se bude při vybírání poplatků za psy vypisovat přihlašovací lístek, který bude obsahovat
informace o psu i majiteli. Majiteli vzniká také povinnost nahlásit úhyn psa. Pokud tuto
povinnost nesplní, je sankcionován tím, že musí zaplatit poplatek i v následujícím roce.
Na základě plateb získaných od EKO-KOM, a.s. za množství vytříděného odpadu a
na základě toho, že společnost vyvážející odpady v naší obci nezvyšuje pro příští rok
cenu, se zastupitelstvo rozhodlo přistoupit ke snížení poplatku za likvidaci odpadů na
občana o 40 Kč. Bohužel toto opatření není spravedlivé. Všichni víme, že někteří občané
by si zasloužili slevu daleko vyšší a jiní naopak žádnou. V dnešní době není vhodný
systém, který by tyto rozdíly uměl vyhodnotit, ale zároveň ty nezodpovědné vedl k tomu,
aby nevyhazovali odpad např. kolem cest za obcí. Doufám, že alespoň některé občany
tento krok přivede k tomu, že se do třídění odpadu také zapojí.
Trboušanský zpravodaj
4

Informace k průběhu výstavby kanalizace
Stavba hlavních řadů kanalizace ve všech 4 obcích byla dokončena 26. 10. Od tohoto
dne běží zkušební provoz na čističce. Teprve po ukončení zkušebního provozu (srpen
2016) proběhne kolaudace.
Od konce října se mohou na kanalizaci připojovat jednotlivé domy. K poslednímu
listopadu bylo v naší obci připojeno již 33 domů. Cena stočného je nastavena podle
celostátních směrných čísel. Na občana to měsíčně činí 110 Kč. V současné době se ještě
stočné neplatí. Přesné datum, od kdy začnou připojené domácnosti stočné platit, bude
stanoveno podle požadavků Státního fondu životního prostředí ČR. Zatím
předpokládáme, že to bude od 1. 4. 2016. Stočné se bude platit zálohově. Frekvence
plateb čtvrtletní nebo měsíční - také bude ještě upřesněno. Platbu je možné provádět
převodem nebo v hotovosti. Vyúčtování bude 1x ročně. Nově připojené domácnosti se za
účelem podpisu smlouvy mohou obrátit na paní Veselou (tel: 731 491 649), která má
kancelář v Dolních Kounicích. Podmínky připojení zůstávají stejné, jak bylo
prezentováno na veřejné schůzce. Podrobnosti a postup máte napsaný na zadní straně
„Žádosti o zřízení přípojky“. Pokud byste tento formulář neměli k dispozici, je možné si
ho vyzvednout na obecním úřadě. V případě technických dotazů se můžete obrátit na
pana Karla Grégra (tel. 605 516 960) nebo Jaroslava Macíka (tel. 733 765 060).
Pozn.: frekvence fakturace vodného se nemění, cena vodného v roce 2016 je
24,15/m3 (stejně jako v roce 2015).
Věra Chrástová, místostarostka obce

Připravované kulturní a sportovní dění
* 2. 1. 2016 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka s mottem „Každá koruna
pomáhá“. Po obci budou chodit 2 skupinky koledníků.
* 15. 1. 2016 pořádají místní myslivci Myslivecký ples. Hrát bude jako každoročně
kapela FANTAZIE.
* V sobotu 13. 2. 2016 se bude od 8.30 konat v sále KD Turnaj obcí ve stolním tenise.
* Spolek Šparglík plánuje masopustní průvod masek, stejně jako v loňském roce.
* Každé úterý od 19 hodin je v tělocvičně KD cvičení pro dospělé a každou středu od 10
hodin cvičení maminek s dětmi.
Pozvánka k sousedům
* V sobotu 2. 1. 2016 sehraje divadelní soubor POD PAROU v Jezeřanech - Maršovicích
reprízu hudební pohádky „Měsíční pohádka“. Začátek v 17 hodin.

Co se děje v obci
Kateřinská zábava
Poslední listopadový víkend byl bohatý na kulturní dění. V sobotu 28. 11. pořádala
místní děvčata Kateřinskou zábavu. Hrála kapela Šohaji. Po celý večer, pokud visel
v sále pantofel, byla dámská volenka a děvčata odměňovala své tanečníky zástěrkami.
Pantofel byl stržen o půlnoci domácím tanečníkem Tomášem Svobodou. Nejlepší
tanečníci, kteří nasbírali nejvíce zástěrek, byli dva – Luboš Janoušek a Roman Vrabec.
Vítězi srdíčkového sóla se stala dvojice Lucie Vrabcová a Pavel Světlík z Nových
Bránic.
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Vánoční dílna, jarmark a rozsvěcení vánočního stromku
Následující den byla první neděle adventní. Spolek Šparglík tento den organizoval v
KD pro všechny věkové kategorie vánoční dílnu, kde bylo možno si vyrobit adventní
věnec, svícen nebo jinou vánoční dekoraci. Od 16 hodin se připojil malý vánoční
jarmark, kde bylo možné si koupit čaje, sirupy, kozí sýry, mýdla, perníčky, vánoční
přáníčka, vánoční dekorace, masážní svíčky, med a další včelí produkty. A dále si třeba
vyzkoušet masáž šíje. Od 17 hodin pořádala obec
společně s MŠ Trboušany rozsvěcení vánočního
stromku s programem, který předvedly děti z mateřské
školky. Na závěr vystoupila Karolína Hodovská, která
zahrála na klávesy několik filmových melodií.
Podávalo se svařené víno a vánoční cukroví.

Přání z mateřské školky
Den za dnem dělá hop a skok, čas jako voda
plyne, najednou je tu nový rok a všechno nové,
jiné.......
Vážení trboušanští spoluobčané, velmi děkujeme
za Vaši přízeň a pomoc při sběru papíru. Přejeme
všem krásné Vánoce, pevné zdraví, hodně úspěchů v
novém roce.
děti a zaměstnanci Mateřské školy Trboušany
(obrázek nakreslil Adam Komínek)

Knihovna
Otvírací doba v knihovně je pravidelně každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Ve
dnech 24. 12. a 31. 12. bude knihovna uzavřena.
Okénko pro děti – hádanka:
Co můžete chytit a nemůžete hodit?
Správná odpověď na minulou hádanku je: ryba
Přijďte si vypůjčit

Knihy pro děti a mládež
Dashner, J. Labyrint 3
Lynch, B.
Mimoni
Kinney, J.
Deník malého poseroutky 9

Knihy pro dospělé
Eco, U.
Jméno růže
Hawkins, P.
Dívka ve vlaku
Martin, G.R.R. Hra o trůny

Oddíl JUDO
Oddíl Judo Dolní Kounice v Trboušanech má dva šampiony Moravy. Na konci
listopadu se konal v Uherském Hradišti Šampionát Moravy mláďat, kterého se zúčastnilo
294 závodníků z Česka i Slovenska. Na titul šampiona dosáhl Adam Jakš a Adam Bureš.
Ostatní ale také nezaháleli. Sedm zúčastněných vybojovalo 5 medailí. Krátkou reportáž
z turnaje natáčela regionální televize a můžete ji shlédnout na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=r74fZzGMaG8
Trboušanský zpravodaj
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Ani na dalších turnajích se naši závodníci neztratili. Na Velké ceně starosty Polné se
naše družstvo judistů umístilo na 3. místě. V jednotlivcích jsme získali 7 bodovaných
umístění. Posledním turnajem roku 2015 byl Mikulášský turnaj v Brně – Líšni.
V bodování družstev jsme skončili na krásném 3. místě plus 8 umístění získali
jednotlivci.
10. 10. odpoledne se uskutečnil v KD Trboušany seminář jógy a meditace pro
dospělé z řad veřejnosti i členů klubu s indickým judistou Ram Rattamem, který se bude
opakovat v pravidelných intervalech.
Mgr. Michal Sajaš

Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním čtvrtletí
roku 2016 oslaví významné životní jubileum.
60 roků
65 roků
75 roků
81 roků
84 roků
87 roků

Jaroslav Badin
Bohuslav Švihálek
Lubomír Jurek
Anežka Chlubnová
Věra Kašparovská
Jan Badin

Naměřené srážky
Září
Říjen
Listopad
Pro Štědrý den je teplotní maximální
22 mm
65 mm
31 mm
rekord zaznamenaný v Klementinu
12,9°C z roku 1977 a minimální -20,3°C z roku 1870. Letos se budeme blížit spíše tomu
maximu.

A zajímavost na konec
10. 12. 2015 uplynulo 830 roků ode dne, kdy se přímo za
našimi humny odehrála bitva u Loděnic (rok 1185), která je
dodnes považována za nejkrvavější bitvu mezi Čechy a
Moravany. Proti sobě zde stála vojska knížete Bedřicha
vedená jeho bratrem a pozdějším českým králem Přemyslem
Otakarem I. a vojska Konráda III. Oty. Dle zápisů ve starých
kronikách byla bitva velmi těžká a dlouho nerozhodná.
Válečná vřava byla slyšet až v dolnokounickém klášteře. Bitvy se zúčastnilo 7 tis.
válečníků a 4 tis. jich padlo. To všechno proto, aby mocní byli ještě mocnější. Podle
zbraní nalezených na bitevním poli v novějších dobách lze usoudit, že kromě těžké jízdy
se bitvy ve významné roli účastnila i pěchota – lučištníci a kopiníci. Výsledek byl pro
obě strany zdrcující. Vojsko Čechů zvítězilo, ale nemělo již sil pronásledovat ustoupivší
Moravany. Loděnice byly srovnány se zemí. Následující rok bylo mezi panovníky
uzavřeno narovnání a z Moravy se stalo Moravské markrabství. Tím vzniklo nové
státoprávní uspořádání, které trvalo až do roku 1918.
Dodnes je u silnice na Miroslav umístěn smírčí kámen s vytesaným křížem. Poutavé
video připomínající tuto událost natočil pan Zdeněk Šín z Ivančic. Je ke zhlédnutí na
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4qKfuECPRRI. Vřele doporučuji. -vchTrboušanský zpravodaj
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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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