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Aktualita – Ukliďme Česko
V neděli 6. 3. 2016 dopoledne proběhla první část úklidu v rámci
celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“, do které se spolek Šparglík také
zaregistroval. V plánu byl úklid cesty z hřiště směrem k bříze – její revitalizace
(obnovení a oživení) a sběr odpadků. Při bližším zmapování nutných prací bylo
zjištěno, že množství odpadků je až alarmující. Mezi nejkritičtější místa patřil
prostor za valem zakončujícím hřiště a pak okolí boudy na samotném konci cesty.
Proto byl zapůjčen multifunkční bagr, kterým pan Pavlíček odstranil velké množství
nashromážděného nepořádku v okolí břízy, a ten byl z větší části spálen. Podél celé
cesty byly vysbírány a odklizeny veškeré odpadky. Co bylo možné spálit, bylo
spáleno. To ostatní (v množství 1040 kg) naplnilo celou vlečku a bylo odvezeno na
skládku do Bratčic.
Velké poděkování patří
všem dobrovolníkům, kteří
se na úklidu podíleli, dále
také Sušárně Pohořelice,
s.r.o. za bezplatné zapůjčení
bagru a Jirkovi Korberovi za
bezplatný odvoz odpadu na
skládku. Poplatek za uložení
odpadu
uhradila
obec.
Výsledek
jejich
práce
můžete sami zhodnotit třeba
při jarní procházce.
Druhá část celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“ proběhne v sobotu 16.
4. 2016 od 10:00 (sraz na návsi), kdy se bude uklízet v celé ČR. My budeme mít na
programu sběr odpadků v katastru naší obce (V Olších, podél cest apod.). Pokud
máte chuť se do této ekologické akce zapojit, můžete se zaregistrovat buď na
http://www.trbousany.cz/index.php/sparglik/akce/13-uklidme-cesko?date=2016-0416-10-00 nebo http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/ nebo prostě
přijďte v 10 hodin na náves. Po skončení bude táborák a špekáčky pro všechny
účastníky.
Mgr. Vladimíra Kotásková
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Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která proběhne
na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nepořádek, který můžeme vidět
všude kolem sebe. První celorepubliková uklízecí akce proběhla na jaře 2014. Do
akce se v tomto prvním ročníku zapojilo 6 000 dobrovolníků a uklidili 350 tun
odpadu. V roce 2015 se zapojilo 31 000 dobrovolníků a uklidilo se 1022 tun odpadů.
Hlavní cílovou skupinou této akce je mládež. Proto je vhodné, aby rodiče vzali
s sebou také své děti.
Celou řadu podrobností o této akci a o přihlášených organizátorech v okolních
obcích se můžete dozvědět na stránkách www.uklidmecesko.cz
Obec Trboušany tuto akci podporuje a připojuje se ke spolku Šparglík.
Ing. Věra Chrástová

Pozemková reforma
Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) se po přípravných pracích
dostávají do další fáze, která byla zahájena ve středu 16. 3. úvodním jednáním
s vlastníky pozemků v sále kulturního domu. Na programu schůze byly 3 hlavní
body:
1) Zástupci Státního pozemkového úřadu a projekční firmy GEOREAL spol.
s r.o. představili přítomným celý proces KoPÚ, seznámili je s tím, jak budou
jednotlivé etapy následovat, jaký bude jejich časový harmonogram a co by mělo být
jejich výsledkem.
2) Dále bylo třeba dohodnout výchozí bod pro měření vzdáleností. Starosta
navrhnul, aby tímto bodem byla věž zvoničky, jako pevný dobře viditelný bod
přibližně uprostřed katastru. Proti návrhu nebylo námitek.
3) Bylo třeba zvolit Sbor zástupců vlastníků, který spolupracuje s projektanty při
zpracování návrhu, dává podněty, připomínky, nemá ale rozhodovací právo za
vlastníky. Pro naši obec bylo třeba zvolit 7 zástupců a 1 náhradníka, 2 další členové
jsou ze zákona. O každém navrženém členovi se hlasovalo zvlášť a ke zvolení bylo
třeba nadpoloviční většiny hlasů. Členy sboru jsou Ing. Bronislava Malenová (za
pozemkový úřad), Vítězslav Korber (za obec), zvoleni dále byli Marie Malušková,
Ing. Petr Korber, Ing. František Korber, Pavel Světlík, Jaroslav Badin, Ing. Ondřej
Čáp (J-M), Marie Čechová, Karel Kvasnička (náhradník). Dále se mimo návrh
k účasti ve sboru přihlásil Slavomír Chrást (NB), Bohuslav Švihálek, Ing. Vítězslav
Puttner (Syr.). A protože počet členů sboru musí být lichý a nikdo další už se
přihlásit nechtěl, přihlásila se Ing. Věra Chrástová.
-vch-

Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce 11/15, 28. 12. 2015 (Přítomno 8 členů zastupitelstva)
* Na schůzi zastupitelstva byli přizváni také zástupci chasy v souvislosti s přípravou
50. vinobraní, které se bude konat 10. 9. letošního roku. Hrát bude kapela
Stříbrňanka. Chasa plánuje nacvičit besedu. V diskuzi bylo navrženo zapojit do
nacvičování besedy také ženaté a děti. Bylo by vhodné mít nějaké upomínkové
předměty a katalog, dále do průvodu zajistit bryčky, jezdce na koních apod.
Zastupitelstvo obce bude dle potřeby a požadavků v této věci chase nápomocno.
Trboušanský zpravodaj
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* Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2016 (viz elektronická deska obce, ve
zpravodaji bude uveřejněn v příštím čísle).
* Byly schváleny převody pro Vodovod - svazek obcí. Investiční transfer 250 tis. Kč
a neinvestiční 50 tis. Kč na kanalizaci.
* Zastupitelé byli seznámeni s náklady na vybudování veřejného rozhlasu kabelem
(cena cca 700 tis. Kč) a veřejného rozhlasu bezdrátově (cena cca 300 tis. Kč).
Zastupitelé se rozhodli pro bezdrátové vedení.
* Kontrolní výbor nemá připomínky k OZV č. 1/2016 o místních poplatcích.
* Zastupitelé schválili aktualizovaný rozpočtový výhled na rok 2016 – příjmy 4 707
tis. Kč, výdaje 12 540 tis. Kč, financování 7 833 tis. Kč.
* Zastupitelé schválili aktualizovaný rozpočtový výhled na rok 2018 – příjmy 4 350
tis. Kč, výdaje 3 183 tis. Kč, financování 1 167 tis. Kč.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10/2015 – povýšení rozpočtu o 297 000 Kč.
* Zastupitelé se seznámili s rozpočtem organizace Vodovod – svazek obcí – příjmy
1 223 000 Kč, výdaje 1 225 000 Kč, financování 2 000 Kč.
* Zastupitelé vzali na vědomí množící se stížnosti na volně pobíhající psy. Vzhledem
k tomu, že platí OZV o volném pohybu psů, mohou být stížnosti řešeny jako
přestupek a majitel psa sankcionován.
* 2. 1. bude úklid ve zbrojnici.
Zasedání zastupitelstva obce 1/16, 15. 2. 2016 (Přítomno 8 členů zastupitelstva)
* Zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na výstavbu veřejného osvětlení
v maximální možné výšce 200 000 Kč, a to z dotačního programu „Program rozvoje
venkova JMK pro rok 2016“.
* Na obecní úřad byly doručeny 3 nabídky na zpracování podlimitního výběrového
řízení „Výstavba komunikace u nových RD“. Zastupitelé předběžně navrhli jednat
s firmou z Brna, která nabídla nejnižší cenu.
* Zastupitelé byli seznámeni s výsledky inventarizace na OÚ a v MŠ. Na OÚ byl
vyřazen majetek za 72 954,90 Kč a materiálové zásoby za 15 372 Kč. V MŠ byl
vyřazen drobný majetek v hodnotě 3 700 Kč a do spotřeby byly vydány potraviny
v hodnotě 3 175,14 Kč. Manka ani škody nevznikly.
* Obec měla v roce 2015 skutečné příjmy 5 486 326,72 Kč, výdaje 14 402 755,87
Kč, financování 8 916 429,12 Kč.
* MŠ měla v roce 2015 náklady 1 590 565,91 Kč, výnosy 1 580 703,07 Kč, výsledek
hospodaření 9 862,84 Kč.
* 2. 2. 2016 provedl finanční výbor veřejnosprávní kontrolu na OÚ Trboušany.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, obec se maximálně snaží dodržovat
rozpočtovou kázeň.
* 29. 1. 2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola v MŠ Trboušany. Nebyly
zjištěny nedostatky ani neefektivní použití finančních prostředků.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2016 – povýšení P a V o 21 200 Kč.
* Je třeba vybudovat kanalizační přípojky k nemovitostem v majetku obce. Přípojku
k myslivně a Hospůdce si vybudují nájemci sami, přípojky k MŠ a OÚ budou
provedeny dodavatelsky. O cenovou nabídku bude požádán P. Machala z Dolních
Trboušanský zpravodaj
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Kounic.
* Bylo odsouhlaseno zveřejnit záměr pronajmout spolku Vodovod – Svazek obcí
části pozemků, na kterých jsou umístěny čerpací stanice kanalizace.
* Bylo odsouhlaseno zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p. č. 2 vzhledem
k tomu, že je to podmínka pro umístění kontejneru na textil, který je zde již umístěn.
* Firma EKO-KOM nabízí do bezplatné výpůjčky kontejnery na tříděný odpad. Bylo
rozhodnuto požádat o 2 kontejnery na plasty s vrchním plněním.
* Bylo odsouhlaseno na základě žádosti poskytnout dar spolku Šparglík, z.s. ve výši
5 tis. Kč na pokrytí provozních výdajů spojených s činností spolku v roce 2016.
* Bylo odsouhlaseno vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na
akci: „Výstavba veřejného osvětlení“. Zastupitelé navrhují oslovit firmy: ELMOZ,
a.s. Brno, ENORM, a.s. Brno – Tuřany a T.O.O., spol. s r.o. Brno. Termín pro
předání nabídek je do 21. 3. do 14 hodin. Otvírání obálek a hodnocení nabídek
provede výběrová komise ve složení Chrást M., Chrást J. a Hodovský L. 22. 3. od 17
hodin.
* Zastupitelé se neshodli na prodeji historické stříkačky a čerpadla.

Další sdělení obecního úřadu
Na obecním úřadě se v úředních hodinách vybírají poplatky na rok 2016.
Všechny poplatky jsou splatné nejpozději do konce května. Za děti narozené
v průběhu roku 2016 se poplatky za odpad neplatí. Poplatky je možné zaplatit také
převodem na bankovní účet číslo 2022963309/0800, VS je číslo domu.
Poplatek za odpad - dospělá osoba
460 Kč
Poplatek za odpad - dítě, student (je třeba doklad o studiu)

410 Kč

Poplatek za odpad - majitel nemovitosti sloužící k rekreačním účelům, 460 Kč
ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu
Poplatek za psa
60 Kč
Na základě plateb získaných od EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad mohla obec
snížit občanům poplatky za odpad pro letošní rok. Chceme tím podpořit občany
v dalším třídění.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na prostranství za obchodem.
Termín přistavení je stanoven na víkend 15. 4. – 18. 4. 2016.
Sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude u obecního úřadu
21. 5. 2016 od 9.15 do 10.15 hodin. U nebezpečných látek prosíme o dodržení
sběrového termínu a osobní předání.
Podle sdělení firmy odvážející odpady proběhne svoz připadající na 25. 3.
(svátek – Velký pátek) podle plánu.
Od dubna bude opět za kulturním domem k dispozici hnědý kontejner na bio
odpad. Bioodpadem je: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky,
kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína
Trboušanský zpravodaj
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z květináčů, spadané ovoce, drobné větvičky apod.
Upozorňujeme občany, že voda z vodovodu na hřbitově je určena pouze na
zalévání na hřbitově. Napouštění vody za účelem zálivky mimo hřbitov je zakázáno
a v případě zjištění takového případu, bude odběrateli zpoplatněno.
Znovu byly zaznamenány případy, kdy psi pobíhají po dětském hřišti. V této
souvislosti upozorňujeme, že vstup na dětské hřiště je zakázán i se psem na vodítku.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj sděluje, že od 1. 3. 2016 zavádí tzv.
daňovou složenku, kterou mohou občané hradit své daňové povinnosti na kterékoliv
poště, a to zcela zdarma. Návod na vyplnění daňové složenky je na poštách
k dispozici.
Znovu připomínáme, že občané mají možnost nechat si posílat hlášení místního
rozhlasu na e-mail. Stačí na adresu obecního úřadu trbousany@iol.cz poslat žádost
s adresou, na kterou má být obsah hlášení posílán.
Děkujeme všem 10 ženám, které přišly v sobotu 12. 3. pomoci s mytím oken
v kulturním domě.

Připravované kulturní a sportovní dění
* 27. 3. Vás místní vinaři zvou na XXII. ochutnávání vín. Pro dobrou náladu bude
hrát Cimbálová muzika Slováckého krúžku v Brně. Všichni jste srdečně zváni,
začátek je ve 14 hodin. Obodováno bylo celkem 487 vzorků.
* 28. 3. (Červené pondělí) je v 7.30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dolních Kounicích
mše za obec Trboušany.
* V sobotu 2. 4. v 17 hodin Vás zve spolek Šparglík na „Kurz pletení z papíru II.“
Zúčastnit se mohou nejen účastníci z prvního setkání, ale i noví zájemci. Pracovní
postup bude ukázán od začátku.
* V sobotu 28. 5. se uskuteční zájezd pro milovníky turistiky do Horního Rakouska
do „Ptačí soutěsky“. Ta se nachází u města Spital am Pyhrn a letos je to právě 110
let, co byla zpřístupněna veřejnosti. Samotná soutěska je dlouhá 1,5 km a je opatřena
můstky a schody. Zvládnou ji bez problémů projít i děti. Dále si bude délku
turistické trasy organizovat každý sám podle svých schopností. Nabízí se trasy od 5
do 11 km. Odjezd autobusu a cena za dopravu bude upřesněna. Vstupné do soutěsky
je 3 EUR pro děti do 15 let a 4 EUR pro dospělé (skupina). Hlásit se můžete na OÚ
u paní Svobodové.
* Chasa Trboušany zve všechny zájemce (ženáče i děti) k zapojení se do nacvičování
Československé besedy, která bude předvedena u příležitosti 50. vinobraní.
Informace zájemcům podají členové chasy.
Pozvánka k sousedům
* Divadelní spolek „Kača na špagátě“ Nové Bránice vystoupí s představením „U
pokladny stál“. Hraje se v sokolovně 2. 4. 2016 v 15 a ve 20 hodin a 16. 4. 2016 ve
20 hodin.
Trboušanský zpravodaj
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Co se děje v obci
Tříkrálová sbírka
Už šestnáctým rokem pořádala Charita ČR Tříkrálovou sbírku, ve které se letos
vykoledovalo celkem 94 918 764 Kč, což je nejvíce za dobu trvání sbírky. Do sbírky
se zahrnuje také výnos tříkrálového koncertu, který činil 1 102 551 Kč. Projekty a
způsob, jak budou peníze rozděleny, najdete na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Také v kounické farnosti má sbírka stoupající tendenci. V celé farnosti vybraly
skupinky koledníků 144 412 Kč. V Trboušanech se koledovalo 2. ledna. Dvě
skupinky koledníků měly ve svých kasičkách vybráno celkem 30 441 Kč. A
v dalších obcích farnosti: Dolní Kounice 38 911 Kč, Nové Bránice 24 921 Kč,
Moravské Bránice 30 011 Kč, Mělčany 20 128 Kč.
Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 13. 3. se v Trboušanech uskutečnil již IV. ročník turnaje
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. Tradičně přijeli hráči z Dolních Kounic,
Němčiček, Nových Bránic, Mělčan a dokonce i tým z Brna. Na prezentaci se sešlo
38 hráčů, naši obec reprezentovali: Martin Korber, Ondřej Kotásek, Roman Frei,
Ladislav Sattler a Jan Chrást. I přes velkou konkurenci obsadili slušné 6. místo.
Celkové pořadí obcí: Němčičky, Nové Bránice, Mělčany, Dolní Kounice A, Dolní
Kounice B, Trboušany, Brno a smíšený tým, za který hráli i dva trboušanští hráči Jiří
Kašparovský a Michal Kubant.
Do vyřazovací části turnaje se probojovalo 27 nejlepších hráčů. Celkové
výsledky: 1. Josef Tománek (NB), 2. Jaromír Raus (Něm), 3. Jiří Klopar (Něm), 4.
Pavel Vašek (Měl).
Pořadatelé děkují obci Trboušany za bezplatné zapůjčení sálu, i sponzorům za
poskytnuté dary pro zúčastněné týmy a hráče. Pokud máte chuť si zahrát, scházíme
se v sále KD každé úterý během zimních měsíců od 18:30. Tento rok se uskuteční
ještě několik meziobecních turnajů například v Dolních Kounicích, Nových
Bránicích a Němčičkách, nejbližší pak 26. 3. v Mělčanech. Přihlásit se můžete na
mailu: roman.matuska@email.cz nebo chrast@ymail.com.
Jan Chrást
Masopust
V neděli 7. 2. pořádal spolek Šparglík už druhým rokem
Masopust s průvodem masek. Snad tak vzniká tradice, která
se postupně s větším či menším úspěchem obnovuje i
v okolních obcích.
Průvod masek za doprovodu muzikantů obešel celou
obec. A tak jsme mohli vidět například kominíka, sněhuláka,
vodníka, myšku, důchodkyni jdoucí z nákupu, mnicha, kočky,
čarodějnice, berušky a další. Každý, kdo se chtěl zapojit, byl
vítán. Ať už to bylo s maskou nebo bez masky třeba s malým
pohoštěním pro účastníky průvodu.
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Zápis do mateřské školky
Mateřská škola v Trboušanech oznamuje, že
zápis dětí pro školní rok 2016 – 2017 proběhne ve
čtvrtek 28. 4. 2016 od 10 do 13 hodin v budově
mateřské školy.
S účinností od 1. 2. 2016 určila ředitelka
mateřské školy Trboušany tato kritéria, podle
kterých budou děti do školy přednostně přijímány:
1. věk dětí
ročník 2011 – děti k 31. 8. 2016 dovrší 5 roků
ročník 2012 – děti k 31. 8. 2016 dovrší 4 roky
ročník 2013 – děti k 31. 8. 2016 dovrší 3 roky
děti, které k 31. 8. 2016 ještě nedovrší 3 roky

7 bodů
6 bodů
5 bodů
1 bod

2. docházka do mateřské školy
Celodenní docházka
Omezená docházka (46 hod./měsíc, 5 dní/měsíc, 4 hod./týden)

4 body
0 bodů

V případě rovnosti bodů se děti řadí dle věku od nejstaršího po nejmladší. O
přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti. V případě dotazů se
můžete osobně nebo telefonicky informovat u ředitelky MŠ. Telefon 546 421 554.
Alena Veselá, ředitelka školy

Knihovna
Otvírací doba v knihovně je pravidelně každý čtvrtek od 17 do 19 hodin.
Knihy jsou průběžně obměňovány prostřednictvím výpůjčního fondu.
Okénko pro děti – hádanka:
Máte dva džbány, pětilitrový a třílitrový.
Dokážete odměřit čtyři litry vody?
Správná odpověď na minulou hádanku je: chřipka
Přijďte si vypůjčit
Knihy pro děti a mládež
Russellová, Deník Mimoňky 3
R.R.
Gierová, K. První stříbrná kniha snů
Scott, M.

Tajemství nesmrtelného M.
Flamela (Série)
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Knihy pro dospělé
Landsman, D.
Deníček moderního
fotra
Moyesová, J.
Dívka, již jsi tu
zanechal
Lagercrantz, D. Dívka v pavoučí síti

7

Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve druhém čtvrtletí roku 2016
oslaví významné životní jubileum.
60 roků
65 roků
75 roků
85 roků
87 roků

Ladislav Korber, Jaroslav Svoboda, Marie Švihálková
Božena Ecklová, Božena Zoufalá
Bohumil Tlach
Květa Rapouchová
Božena Korberová

Naměřené srážky
Prosinec
Leden
Únor
Celkově za rok 2015 jsem naměřila
28 mm
19 mm
71 mm
srážkový úhrn 410 mm.
Během ledna a února 2016 byl podle měření v Klementinu dvakrát překonán
maximální teplotní rekord, a to 27. 1. 13,3°C a 22. 2. 14,0°C. (U nás tento den bylo
naměřeno 17,5°C). Po roce 2000 byla maximální teplota v lednu překonána již 13x a
v únoru 9x. Minimální teplota během ledna a února byla překonána naposledy v roce
1956, a to 9. 2. -22,7°C, 10. 2. -24,3°C a 25. 2. -15,4°C.
-vch-

A zajímavost na konec
O Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května se lidé scházejí u
zapálených ohňů při lidovém zvyku pálení čarodějnic. Dříve se věřilo,
že tuto noc mají zlé síly větší moc než obvykle a slétají se na
čarodějnický sabat. Čarodějnice se scházely na křižovatkách cest nebo
na pustých místech. Snad nejznámějším místem čarodějnických sletů u
nás jsou Petrovy kameny v Jeseníkách. Čarodějnice se před sabatem
natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly létat na
košťatech. Jídla na jejich hostině vypadala sice lákavě, ale neměla žádnou chuť a
nezahnala hlad. Nesměl chybět kotel plný žab a hadů a nádoby s jedy. Na ochranu
před čarodějnicemi, zlými duchy a démony obecně se na vyvýšených místech
zapalovaly ohně. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní ochranitelskou moc. Podobný
svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích např. Slovensko, Skotsko, Irsko,
Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo.
Čarodějnice nebyly však jen zlé. Těch, které znaly tajemství bylin, uměly
zahánět nemoci a napravovat zlomeniny, si lidé vážili. V některých jazycích dokonce
slovo čarodějnice znamená „moudrá žena“.
Filipojakubská noc je známá také tím, že se v tuto dobu otevírají jeskyně a
podzemní úkryty s poklady. Kdo se však při hledání chce vyhnout setkání se zlou
silou, měl by u sebe mít květ z kapradí a svěcenou křídu.
-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.
Trboušanský zpravodaj
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