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Kanalizační přípojky
Na posledním kontrolním dnu k provozu kanalizace bylo zjištěno, že mnoho občanů
je připojeno na kanalizaci, ale dosud nemají uzavřenou smlouvu. Papír, který se
odevzdává pracovníkům svazku při kontrole vybudované kanalizační přípojky, není
smlouva. Je to pouze podklad s osobními údaji pro její uzavření. Smlouvu však musí
každý občan podepsat v kanceláři v Dolních Kounicích. Pokud tedy patříte k těm, kdo
nemají smlouvu se svazkem uzavřenou, udělejte tak neprodleně.
Na konci prázdnin skončí zkušební provoz kanalizace, proběhne kolaudace celého
díla a svazek bude muset s poskytovatelem dotace provést vyúčtování a hlavně prokázat
splnění všech podmínek, kterými bylo poskytnutí dotace podmíněno. Splnění jedné
z nejdůležitějších podmínek spočívá v prokázání, že v jednotlivých obcích je připojeno
80 % přípojek. Prosíme tímto občany, kteří zatím připojení ke kanalizaci odkládali, aby
se v průběhu léta připojili a uzavřeli smlouvu se svazkem. Pokud by se nám nepovedlo
prokázat splnění všech podmínek včetně potřebného množství přípojek, hrozí nám
sankce, spočívající ve vrácení poskytnuté dotace. To by pro každou obec činilo přibližně
25 mil. Kč. A to je částka likvidační nejen pro Trboušany.

Další důležitou otázkou, která se často v souvislosti s kanalizací objevuje, je cena
a placení stočného. Cena za stočné je pro občany stanovena podle směrného čísla
podle Přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. a činí 110 Kč/osobu/měsíc. Nebude
se tedy počítat podle spotřeby vody. Platí se za každou osobu pobývající v připojené
nemovitosti bez ohledu na to, zda je zde osoba přihlášena k trvalému pobytu nebo
ne. Počet osob se uvádí do smlouvy. V případě změny počtu osob, je třeba nahlásit
změnu paní Veselé v kanceláři v Dolních Kounicích (tel.: 539 094 211).
Platby za stočné je možné provádět jak v hotovosti v kanceláři v Dolních
Kounicích, tak převodem na bankovní účet uvedený ve smlouvě. Placení probíhá
buď zálohovými měsíčními platbami nebo jednorázově na základě pololetních
vyúčtovacích faktur.

Slovo starosty
Upozorňuji občany, že situace kolem cihelny nás donutila začít tento prostor
monitorovat. K tomuto kroku je obec doslova tlačena nezodpovědnými občany.
Není možné pořád dokola jen opakovat výzvy, které se naprosto míjejí účinkem.
Minulý měsíc, jen pár dnů po té, co byl v obci kontejner na velkoobjemový odpad,
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se v cihelně objevila rohová plastová vana a další nepatřičný odpad. Skládka byla
shrnuta a tento odpad odklizen. Ale už se tam opět naváží, co tam nepatří. Tentokrát
je to několik záchodových mís, které také patří do velkoobjemového odpadu.
Uvědomme si, že skládka je určena pouze na uložení stavební sutě a hlíny. Nic
jiného! Nepatří sem ani dřevo a větve. Ty je třeba poštěpkovat nebo spálit a dát do
kompostu. Pokud nám státní instituce zjistí takovéto nezodpovědné chování, nejenže
dostaneme pokutu v řádu statisíců, ale skládku nám zruší. Až budeme vozit veškerý
odpad na skládku do Bratčic a platit nemalé peníze za uložení, budeme spokojenější?
Nechovejme se jako sobci. Každý přece může velkoobjemový odpad někde doma
uložit a počkat na přistavení kontejneru.
Také za shrnutí platíme docela dost peněz. Proto je třeba odpad sypat tak, aby se
prostor maximálně využil. O mnohých občanech se také ví, že uskladnění odpadu
nemají zaplaceno. Tímto je vyzývám, aby tak učinili co nejdříve nebo je budeme
muset vyzvat písemně.
Vítězslav Korber, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce 3/16, 20. 6. 2016 (Přítomno 7 členů zastupitelstva)
* Vzhledem k časovým možnostem a obsazenosti hřiště se závod pro děti
„Trboušanská xx“ uskuteční o prázdninách, a to 20. 8. V případě špatného počasí
bude změna. Organizační domluva bude 15. 8. ve 20 hodin.
* Zastupitelé se seznámili se Zprávou o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě za
rok 2015 zaslanou Krajským ředitelstvím Policie JMK.
* Obec získala příslib poskytnutí dotace 200 tis. Kč v roce 2016 z dotačního
programu „Program rozvoje venkova JMK“. Starosta byl pověřen podpisem
smlouvy.
* Zastupitelé vzali na vědomí, že všechny námitky a připomínky k projektu
rekonstrukce NN a veřejného osvětlení byly odmítnuty z důvodu dodržení předpisů a
nařízení. Další podněty již vznášeny nebudou.
* Projednání bodu – půjčování inventáře – bylo odloženo na příští zasedání.
* Byl odsouhlasen investiční transfer 50 tis. Kč a neinvestiční transfer 25 tis. Kč na
Vodovod – svazek obcí P, T, N, K na kanalizaci pro rok 2016.
* Zastupitelé schválili Dodatek č. 5 ke stanovám svazku obcí Vodovod – svazek obcí
P, T, N, K.
* Zastupitelé schválili nové znění stanov Vodovod – svazek obcí P, T, N , K.
Oznámení o změnách bude zasláno do Rejstříku svazku obcí.
* Starosta byl pověřen podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON
k rozšíření NN ke stavebním pozemkům (u točny) za jednorázovou náhradu.
* Proti záměru pronajmout pozemky p. č. 481/1 a 494/63 pod přečerpávacími
stanicemi kanalizace nebyly vzneseny žádné námitky. Starosta je pověřen podpisem
nájemní smlouvy s ročním nájmem 1,00 Kč.
* Dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trboušany za rok 2015
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
* Po seznámení se s podklady byla schválena účetní závěrka obce Trboušany a
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Závěrečný účet obce Trboušany za rok 2015 bez výhrad.
* Byla schválena účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Trboušany
za rok 2015.
* MŠ Trboušany bylo schváleno dokrytí ztráty hospodaření za rok 2015 z rezervního
fondu.
* Na základě žádosti o odkoupení pozemku p. č. 17/2 o výměře 217 m2 bylo
rozhodnuto zveřejnit záměr prodat tento pozemek žadateli.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/16 (povýšení P a V o 15 tis. Kč), č. 4/16 a
č. 5/16 (přesuny mezi rozpočtovými paragrafy).
* Byla projednána situace kolem multifunkčního hřiště ve Štouralově. Vzhledem
k tomu, že se z žádného titulu nepodařilo získat dotaci, bude hřiště budováno
postupně z prostředků obce.
* Zastupitelé se seznámili se Závěrečným účtem za rok 2015 svazku obcí Vodovod –
svazek obcí P, T, N, K.
* Byly schváleny zadávací podmínky a další podklady předložené firmou AP
INVESTING, s.r.o. k výběrovému řízení na výstavbu místní komunikace vč.
odvodnění v nové zástavbě pod obcí. Bylo navrženo do výběrového řízení přizvat
také menší firmy z okolí.
* Na základě předběžných nabídek na vybudování bezdrátového místního rozhlasu,
které jsme získali loni, byly firmy vyzvány k předložení konkrétní podrobné cenové
nabídky. Na příštím zasedání bude dodavatel odsouhlasen a vyzván k podpisu
Smlouvy o dílo.
* Z důvodu výkopových prací ve středu obce budou letos po dohodě se zástupci
chasy hody opět ve Štouralově.
* Se zástupci chasy byl probrán průběh příprav na letošní L. Trboušanské vinobraní.
* Ke kolaudaci klubovny jsou podmínkou protipožární dveře z klubovny do sálu.
Dveře budou zakoupeny a vyměněny.

Další sdělení obecního úřadu
Rozpočet obce Trboušany na rok 2016:
Příjmy
Kč
Daň z příjmů ze závislé činnosti

Výdaje

768 000 Silnice – opravy + k novým RD

Kč
7 110 000

Daň z příjmů OSVČ

75 000 Ostatní záležitosti poz.komunikací

10 000

Daň z příjmů (zvláštní sazba)

95 000 Výdaje na doprav. obslužnost IDS

18 500

Daň z příjmů právnických osob

850 000 Úroky z úvěru

Daň z příjmů práv.osob - za obec

180 000 Kanalizace v obci

DPH
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odpady
Poplatek ze psů
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118 300
10 000

1 600 000 Neinv. přísppěvek DSO na kanal.

50 000

1 000 Inv. přísp. DSO na kanalizaci

250 000

170 000 MŠ Trboušany – provoz
5 100 MŠ Trboušany – kanal. přípojka

230 000
75 300
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Příjmy
Popl. za užívání veř. prostranství
Odvod z výtěžku provoz. loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

Kč

Výdaje

2 000 Knihovna (knihy, topení, elektr…)

Kč
17 000

15 000 Ostatní záležitosti kultury

8 000

4 000 Zvonička
550 000 Rozhlas – opravy, výstavba

1 000
320 000

Neinvestiční dotace ze SR

67 500 Ostatní záležitosti sděl.prostředků

Dotace z ÚP na pracovníka VPP

94 500 Volný čas dětí a mládeže

42 000

Přísp. na el. přípojky k RD

75 000 Nebytové hospodářství

40 000

Knihovna (registr. poplatek)
Pronájem nebytových prostor
Hřbitov - voda, kontejner, nájem

200 Veř.osvětlení – opravy, výstavba

5 000

2 570 000

25 000 Hřbitov (voda, kontejner)
900 Komunál.služby a územní rozvoj

1 500
171 800

Prodej antoníčků k novým RD

32 600 Nebezpečné odpady

Komunál. služby a územní rozvoj

24 200 Komunál.odpad vč. kontejnerů

Využívání a znešk. kom.odpadů

20 000 Ostatní odpady (sklo, plast)

16 000

Stavební odpad – cihelna

35 000 Rekultivace – cihelna

10 000

Nájmy a půjčování movitých věcí

12 000 Vzhled obce a veřejná zeleň

7 000

5 000 Ostatní záležitosti soc. věcí

35 000

Úroky z BÚ

150 000

Ochrana obyvatelstva

1 000

Požární ochrana

2 100

Zastupitelstva obcí

339 000

OÚ (plyn, el.en., včet. přístřešku)

706 800

Poplatky z BÚ

10 000

Pojištění majetku

20 000

Platba daní a poplatků za obec
Celkem příjmy

15 000

4 707 000 Celkem výdaje

180 000
12 540 300

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 7 833 300 Kč plus splátka úvěru ve výši 1 166 700 Kč
jsou financovány ze zůstatku roku 2015 (9 000 000 Kč).

Připravované kulturní a sportovní dění
* 3. 7. pořádá spolek Šparglík výlet na Stezku bosou nohou /Barfussweg.
* 9. 7. pořádá chasa tradiční Rozmarýnové hody. Hrát bude kapela Zlaťulka –
dechová hudba z Podluží, kde patří mezi nejoblíbenější hodové kapely. Chasa se po
vyhodnocení situace s pokračováním výkopových prací ve středu obce rozhodla,
uspořádat hody stejně jako loni ve Štouralově.
* 10. 9. pořádá chasa 50. Trboušanské vinobraní. Hrát bude kapela Stříbrňanka, která
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je svým věhlasem hodna takového výročí. Byla založena ve Stříbrnicích, malé
vesničce pod Buchlovem, v roce 1970. Přípravy na tuto slavnost jsou již v plném
proudu. Tak teď už jen aby bylo to správné počasí.
Pozvánka k sousedům
* 1. a 2. 7. budou v Nových Bránicích oslavy 120. výročí založení SDH. Součástí
oslav bude svěcení nového praporu, slavnostní ceremoniál s průvodem obcí,
předvedení požárního útoku a ukázky práce složek integrovaného záchranného
systému.
* Divadelníci na Hlíně nás zvou na znovunastudování Mrazíka, který měl
v minulých letech nejvýraznější divácký úspěch. Hrát se bude v lesním divadle 2., 3.,
5., 30. a 31. července vždy v 15 hodin.

Knihovna
Otvírací doba v knihovně bude o prázdninách upravena. Změna bude vyhlášena
rozhlasem a uvedena na vývěsce za oknem knihovny.
Okénko pro děti – hádanka:
Nemám žádné sourozence a zrovna se dívám
na fotografii. Otec toho muže na fotografii je
syn mého otce. Kdo je na fotografii?
Správná odpověď na minulou hádanku měla 2 řešení.
Přijďte si vypůjčit
Knihy pro děti a mládež
David, E.
Anna a Elsa 1., 2.
Fry, M.

Povedená partička 1., 2., 3.

Knihy pro dospělé
Jsou světla, která
nevidíme
Brown, D.
Inferno

Žáček, J.

Z pohádkové postýlky

Doležalová, M.

Doerr, A.

Kafe a cigárko

Co se děje v obci
Ukliďme Česko – jak to dopadlo
Třetí dubnová sobota patřila i v naší obci akci Ukliďme Česko. K tomuto úklidu
se sešlo 21 dobrovolníků z řad dospělých a 9 dětí. Počasí nám přálo a tak se zvládl
opravdu velký kus práce. Na programu byl sběr odpadků na katastru obce,
především však v Olších (přírodní památka s dochovaným zbytkem lužního lesa) a
jejich přilehlém okolí. Zde se nacházely odpadky v podobě drobných papírů od
potravin, plastových lahví a kelímků, polorozpadlých igelitů, skleněných lahví, ale i
okenních rámů, různých kovových strojních součástí nebo linolea a koberců. Vše se
zde nashromáždilo za mnoho minulých let. Stejně velký důraz byl kladen na sběr
odpadků kolem silnic vedoucích na Dolní Kounice, Pravlov a Jezeřany-Maršovice.
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Zde bylo nasbíráno 6 pytlů odpadků skládajících se převážně z drobných obalů od
potravin, plastových i skleněných lahví, plechovek a různých kusů železa. Bohužel
vegetace již byla tak vysoká, že ne všechny odpadky byly vidět. Dále bylo uklizeno
dětské hřiště včetně odstranění staré nástěnky a instalace nové. Byl uklizen prostor
kolem autobusové zastávky u Kulturního domu (vysekání keřů, odstranění starých
plakátů na nástěnce, apod). Odpadky naplnily 30 velkých pytlů, které byly společně
s velkými kusy odpadu odvezeny do přistaveného velkoobjemového kontejneru.
Biologický odpad naplnil jednu velkou a jednu malou vlečku. V závěru celé akce byl
připraven pro všechny účastníky táborák a špekáčky. Všem dobrovolníkům
děkujeme.
-Šparglík, z.s.Obr.: pytle s odpadem od staré váhy u Štouralova (vlevo), silnice do Dolních Kounic
(vpravo)

Výlet na Ptačí soutěsku
V sobotu 28. 5. pořádali místní turisté s podporou obce zájezd do národního
parku Kalkalpen (Vápencové Alpy) v Horním Rakousku. Nedotčená příroda typu
pralesa je zde protkaná turistickými cestami a množství pramenů utváří divoké vodní
toky. Prvním cílem cesty společným pro všechny byla Ptačí soutěska. Po zaplacení
společného vstupného vcházíme do soutěsky, která nedostala své jméno podle ptáků,
jak by se mohlo zdát, ale podle místního lékaře Moritze Vogelgesanga, který
inicioval zpřístupnění soutěsky pro turisty. První turisté se sem dostali již v roce
1906. Pak byla stavba cesty soutěskou zničena velkou vodou. Obnovení se dočkala
až v roce 1927. Po absolvování dřevěných lávek, můstků a žebříků nad divokou
vodou jsme na konci první a na začátku druhé části, která už je pro každého
individuální podle aktuální kondice. Většina účastníků zvolila nejdelší variantu přes
tři horské chaty. Cesta vedla přes dvě typické alpské horské usedlosti a salaš. Na
každé z nich bylo možné se občerstvit a odpočinout. Příroda zde v tomto směru není
narušena žádnými zásahy moderního stavitelství. Na konci celodenní túry některé
z nás přece jen dostihnul déšť. Většina však tou dobou byla již v autobuse a
připravovala se na odjezd. Celou cestu domů nás doprovázely bouřkové mraky s
občasnými blesky.
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Judistické předprázdninové zprávičky
Poslední čtvrtletí „judistické“ sezóny se neslo v duchu úspěšných turnajů našich
mláďat, která ukázala, že se konkurence vůbec nebojí. Dobrých výsledků bylo
dosaženo také díky podpoře rodičů, kteří pomáhají s dopravou a přípravou dětí.
Protože závodů bylo opravdu hodně, přikládáme jen stručný přehled výsledků:
* Turnaj přípravek v Brně (21. 3. 2016) – 1. J. Kašparovský, T. Osička, 2. A. Jakš,
V. Pokorný
* Velká cena Tvrdonice (2. 4. 2016) – 3. V. Pokorný
* Pohár Vysočiny Žďár n. S. (3. 4. 2016) – 1. A. Jakš, J. Kašparovský, A. Bureš, V.
Pokorný, 3. P. Dvořák
* Turnaj přípravek v Brně (16. 4. 2016) – 1. P. Dvořák, A. Jakš, A. Bureš, V.
Pokorný, T. Osička
* Velká cena Prostějova (23. 4. 2016) – 1. A. Kelb, A. Jakš, V. Pokorný, 2. J.
Vejrosta, 3. P. Dvořák, T. Osička
* Pohár Vysočiny Velká Bíteš (30. 4. 2016) – 1. P. Dvořák, T. Osička, A. Bureš, J.
Kašparovský, V. Pokorný, 2. A. Kelbl, 3. A. Jakš
* Turnaj přípravek v Brně (7. 5. 2016) – 1. P. Dvořák, A. Jakš, 2. T. Osička, 3. P.
Korber
* Velikonoční turnaj Blansko (14. 5. 2016) – 1. T. Osička, 2. A. Bureš, 3. P. Korber
* Mezinárodní VC Kroměříž (21. 5. 2016) – 1. P. Dvořák, T. Osička, V. Pokorný, A.
Jakš, 2. J. Vejrosta, J. Kašparovský, 3. P. Korber
* Judotalent Jihlava (28. 5. 2016) – 1. A. Bureš, T. Osička, 2. A. Jakš, 3. P. Dvořák,
V. Pokorný
* Mezinárodní VC Nový Bydžov (4. 6. 2016) – poslední a největší turnaj našich
mláďat v sezóně 2015/2016. Zúčastnilo se 415 sportovců z 50 oddílů a 7 států.
Jednalo se o dvoudenní akci. V sobotu byly závody a v neděli tréninkový kemp, kde
se děti mohly seznámit s úrovní juda českých i zahraničních závodníků. Výsledky: 3.
A. Bureš, 3. V. Pokorný, 7. Petr Dvořák.
Družstvo mužů drží po třetím kole soutěže 4-5. místo společně s družstvem TJ
Sokol Mohelnice. Poslední kolo Moravské ligy proběhne 8. 10. 2016, kde bychom
chtěli tento výsledek ještě vylepšit.
Děkujeme tímto rodičům Natáliji Dvořákové, Jitce Korberové, Alexandře
Richterové, Romanu Pokornému a Karlu Vebrovi za práci, kterou ze svého volného
času věnují našemu klubu. Ať již se jedná o odvoz dětí na závody nebo pomoc
s přípravou různých oddílových akcí. Nejvíce oceňujeme to, co udělali pro své děti.
Přemohli předsudky, strach, zábrany a začali sami sportovat v našem klubu. Je to
jedna z cest, jak odvést děti od monitorů a herních konzol, i když zpočátku to trošku
bolí. Děti potřebují vzory a nejlepším vzorem jsou jejich rodiče. Díky těmto
aktivním rodičům, budeme v následujícím roce schopni organizovat více akcí pro
děti, nechte se překvapit. Má-li někdo další zájem se připojit, budeme rádi. Nábor do
přípravky bude probíhat permanentně od 5. 9. 2016 od 17.00 hod. v tělocvičně pod
KD v Trboušanech. Těšíme se na nové přírůstky a přejeme pěkné prázdniny!!!
Mgr. Michal Sajaš
Trboušanský zpravodaj
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Za obec Trboušany blahopřejeme našim malým spoluobčanům
Janu
Kašparovskému, Petru Dvořákovi a Petru Korberovi za vzornou reprezentaci obce.
Vítězslav Korber, starosta

Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve třetím čtvrtletí roku 2016
oslaví významné životní jubileum.
60 roků
70 roků
81 roků
88 roků
89 roků

Lubomír Kašparovský
Zdeněk Frei, Marie Dvořáková
Jan Schoř
Marie Badinová
Ludmila Korberová

Naměřené srážky
Březen
Duben
Květen
Podle Českého hydrometeorologic26 mm
44 mm
41 mm
kého ústavu je dlouhodobý srážkový
normál (stanoveno podle roků 1961 – 1990) v Jihomoravském kraji za měsíce leden
– květen 192 mm. V letošním roce u nás za stejné období napršelo 201 mm.
-vch-

A zajímavost na konec
Česká republika patří k nejvýznamnějším pěstitelům potravinářského máku na
světě. V roce 2008 bylo v ČR vypěstováno 62 % světové produkce potravinářského
máku. Z toho jde 80 % na vývoz. Mák se již od 6. tisíciletí př. n. l. pěstoval hlavně
jako zdroj opia. Kvůli máku se v minulosti také válčilo. Británie v polovině 19.
století vyvolala 1. a 2. opiovou válku s Čínou. Každá z nich
trvala 4 roky. Dnes je na našem území zákonem zakázáno
získávat z máku opium. Velká část plodiny se spotřebuje při
přípravě makového pečiva, které se vyváží hlavně do
slovanských zemí. V západních zemích stále převládá mylný
názor, že konzumace makových produktů je nevhodná, protože
obsahují návykové látky.
Mák setý (správné pojmenování mák spánkodárný) má
několik barevných variací. U nás se doposud nejvíce pěstoval
mák kvetoucí bíle. V letošním roce jsme viděli na okolních
polích, že mák může kvést i fialově. Jde o zimní odrůdu, která
se může vysévat již na podzim, a nepoškozují ji případná jarní sucha. Ta se naštěstí
letos nekonala. Mák má lepší vlastnosti pro průmyslové a potravinářské zpracování.
Na druhou stranu příliš nevyhovuje farmaceutům, protože makovina (suché
vyprázdněné makovice) obsahuje méně morfinu.
-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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