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Číslo: 42                    Vydáno na náklady obce: duben 2018 

                                                                                                                                                                  .......  

Ukliďme Česko 
      Letošní úklid jsme popravdě jako organizátoři ani neměli v plánu. Říkali jsme si, že 

po dvou předchozích letech, kdy jsme pečlivě uklidili téměř celou vesnici a našli 

neuvěřitelné množství letitého odpadu, už nebude vlastně co uklízet. Nicméně lidé se 

začali sami ptát, kdy bude letos úklid, a tak jsme se na poslední chvíli zaregistrovali a 

dobře jsme udělali. Leč jsme tomu nechtěli věřit, opět jsme našli velké množství odpadu, 

který z jedné poloviny vznikl během posledního roku a z poloviny se jednalo o odpadky, 

které na daném místě ležely mnoho let. Podařilo se nám odhadem vytřídit 60 kg železa, 

40 kg směsného odpadu, 35 kg plastu, 10 kg skla a 5 kg plechovek. Mnohokrát děkujeme 

všem 18 velkým i malým dobrovolníkům.  

      Rádi bychom v této souvislosti poprosili rodiče, jejichž děti si chodí hrát do 

Štouralova, Olší a okolí, aby svým dětem připomněli, jak se mají chovat v přírodě, aby 

nenosily do těchto míst záměrně věci, které se posléze stanou odpadem a např. zbytečně 

nezatloukaly hřebíky do stromů. Stejně tak prosíme dospěláky, aby si z Olší a přilehlého 

okolí nedělali skládku odpadků, stavební sutě a ani místo, kam lze jednoduše odklidit 

posekanou trávu, větve nebo třeba shnilou řepu. Pevně věříme, že všichni občané jsou 

seznámeni se skutečností, že v obci existuje k tomuto účelu skládka „Cihelna“, na níž lze 

za malý poplatek OÚ tento odpad legálně uložit.  

                                        Mgr. Vladimíra Kotásková, spolek Šparglík, z.s. 

Z jednání zastupitelstva 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 7/17, 28. 12. 2017 (Přítomno 9 členů) 

* Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 11/2017 – povýšení P a V o 335 600 Kč. 

* V MŠ Trboušany byla provedena veřejnosprávní kontrola, při které nebyly prokázány 

věcné nedostatky ani nehospodárné, neúčelné a neefektivní použití finančních 

prostředků. Hotovost souhlasila se stavem pokladní knihy. 

* Na OÚ Trboušany byla provedena veřejnosprávní kontrola, při které nebyly prokázány 

věcné nedostatky ani nehospodárné, neúčelné a neefektivní použití finančních 

prostředků. Hotovost souhlasila se stavem pokladní knihy. 

* Zastupitelé se seznámili se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Trboušany za rok 2017 (přezkoumávané období 1-9/2017), které provedli pracovníci 

JMK. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

* Zastupitelé schválili aktualizaci střednědobého výhledu na rok 2018 a současně také 

předložený návrh střednědobého výhledu na rok 2020. 

* Byl předložen návrh rozpočtu DSO Vodovod na rok 2018. Příjmy 1 373 000 Kč, 
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výdaje 1 374 000 Kč, financování 1 000 Kč. 

* Zastupitelé vzali na vědomí střednědobý výhled rozpočtu DSO Vodovod na roky 2019 

a 2020. 

* Byl projednán střednědobý výhled rozpočtu MŠ Trboušany na roky 2018 až 2020. 

* Zastupitelé projednali návrh rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2018. N a V 1 920 000 Kč. 

* Byla schválena OZV obce Trboušany č. 4/2017, podle které jsou poplatky za 

komunální odpad ve stejné výši jako v roce 2017. 

* Bylo projednáno nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev ÚSC. Zastupitelé se shodli na tom, že výše odměn se měnit nebude. 

* Na obecní úřad byla doručena žádost místních občanů o navázání spolupráce s jednou 

z MŠ v Dolních Kounicích, aby do ní mohly být v období uzavření MŠ v Trboušanech 

(prázdniny) umístěny místní děti. Starosta projedná možnosti. 

* Zastupitelstvo odsouhlasilo pořádání mysliveckého plesu v den volby prezidenta ČR 

v pátek dne 12. 1. 2018, který se bude konat v přízemí KD. Volební místnost bude 

v zasedací místnosti OÚ v 1. patře. 

* Vlastník jednoho z křížů pan Badin nesouhlasí s převodem kříže na obec, proto bylo 

zrušeno zavedení křížů nacházejících se na pozemcích obce do majetku jako vícenález. 

* Starosta poděkoval všem za práci během roku a M. Chrástovi za výstavbu hřiště.    

 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 1/18, 19. 2. 2018 (Přítomno 7 členů) 

* Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1/2018 – povýšení P a V o 

26 300 Kč (dotace na volbu prezidenta). 

* 31. 1. 2018 byla provedena v MŠ veřejnosprávní kontrola, při které nebyly prokázány 

žádné nedostatky ani nehospodárné použití finančních prostředků. Pokladní hotovost 

souhlasila se stavem v pokladní knize. 

* 1. 2. 2018 byla provedena veřejnosprávní kontrola na OÚ Trboušany. Nebyly zjištěny 

věcné nedostatky a nebylo prokázáno nehospodárné použití finančních prostředků. 

Pokladní hotovost souhlasila se stavem v pokladní knize. 

* KÚ JMK vyhlašuje každoročně dotační programy s termínem podání žádostí do 28. 2. 

Bude požádáno o dotaci na rozšíření hřbitova (pokud bude tento titul vyhlášen) nebo na 

opravu obecního úřadu ve výši 250 000 Kč. Dále bude podána žádost o dotaci 70 000 Kč 

z dotačního programu Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství JMK 

na nákup 2 chladících boxů na víno. Podáním obou žádostí je pověřen starosta. 

* Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových projednal žádost obce o bezúplatný 

převod pozemku p. č. 599/15 do vlastnictví obce. Návrh smlouvy bude připraven ke 

schválení a podpisu ze strany ÚZSVM. Poté bude zaslán ke schválení a podpisu na obec. 

* Na firmu OGIS byla odeslána žádost o rozdělení pozemku p. č. 240/1 a 240/5, které 

budou předmětem směny. Po zpracování GP bude zveřejněn záměr směnit pozemky. 

* S panem Kudrnou, jednatelem společnosti SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o., která 

vlastní pozemek p. č. 5342 v k. ú. Dolní Kounice (poz. u vodárny, kde stojí křížek), bylo 

dohodnuto jeho rozdělení a odkup. Po vypracování GP bude připravena kupní smlouva. 

* Při budování inženýrských sítí pod obcí musela obec investovat do rozšíření silnice III. 

třídy, která je v majetku správy SÚS JMK. Sítě byly na konci roku 2017 zkolaudovány. 

Po projednání stavu se zástupci SÚS bylo navrženo zažádat o uzavření darovací smlouvy 

v rámci majetkového vypořádání stavby. Bude zpracována žádost. 

* Vzhledem k tomu, že je v nové zástavbě zbudovaný vodovod z finančních prostředků 
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obce, který má obec ve svém majetku, budou na zasedání svazku zjištěny možnosti na 

převod tohoto majetku do majetku svazku. 

* V tomto roce končí šestileté funkční období, na které byla zvolena ředitelka MŠ. Obec 

může vyhlásit nový konkurz na další funkční období nebo funkci automaticky prodloužit. 

Zastupitelstvo obce nebude vyhlašovat nový konkurz. 

* Spolek Šparglík, z.s. podal žádost o finanční příspěvek na provoz spolku, který se 

celoročně podílí na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích pro děti i dospělé 

v naší obci. Byl schválen příspěvek ve výši 5 tis. Kč. 

* Zastupitelé byli seznámeni s výsledky inventarizace na OÚ a v PO MŠ. Nebyly 

zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

* Zastupitelstvo schvaluje na žádost včelaře vysetí trávy s kytkami vhodnými pro 

medonosné včely dole na točně. 

* Letos uplyne 100 let od vzniku republiky. Bylo by vhodné k tomuto výročí vysázet 

v obci lípy. Na příštím zasedání se určí, kde a kolik by se jich vysázelo.        

 

Další sdělení obecního úřadu  
      Rozpočet obce Trboušany na rok 2018: 

Příjmová strana Rozpočet 2018 Skutečnost 2017 

Daň z příjmů FO placená plátci 1 200 000 1 014 170,86 

Daň z příjmů FO placená poplatníky 40 000 27 266,58 

Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 110 000 95 091,77 

Daň z příjmů právnických osob 1 200 000 1 013 112,96 

Daň z příjmů právnických osob - za obec 100 000 44 080,00 

DPH 2 400 000 2 051 558,77 

Odvody za odnětí půdy ze ZPF 15 000 10 721,00 

Poplatky za provoz systému KO (odpady) 170 000 145 132,00 

Poplatek za užívání veř. prostranství 1 000 120,00 

Správní poplatky 8 000 9 570,00 

Daň z hazardních her 40 000 19 228,81 

Zrušený odvod z loterií apod. 0 6 238,86 

Daň z nemovitých věcí 600 000 650 079,06 

Neinvestiční transfery a dotace 75 900 341 221,00 

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potrav. 0 46 000,00 

Elektrická energie 0 12 500,00 

Činnosti knihovnické 200 105,00 

Pořízení, zachování a obn. hodnot (prodej zvonečků) 0 22 400,00 

Nebytové hospodářství (pronájmy) 25 000 27 100,00 
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Příjmová strana Rozpočet 2018 Skutečnost 2017 

Veřejné osvětlení (sankční platby) 0 20 000,00 

Pohřebnictví (hřbitov - voda, kontejner, nájem)  900 50,00 

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 32 500,00 

Komunál. služby a územní rozvoj   24 200 32 314,00 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  50 000 35 052,00 

Rekultivace půdy v důsledku těžeb. čin. (cihelna) 35 000 26 100,00 

Činnost místní správy 12 000 133 080,00 

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 1 500 1 117,92 

Celkem příjmy 6 108 700 5 815 910,59 

 

Výdajová strana Rozpočet 2018 Skutečnost 2017 

Silnice  210 000 3 371 911,98 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 576 600 456 345,00 

Dopravní obslužnost zajišťovaná autobusy 18 800 18 300,00 

Odvádění a čištění odpadních vod 190 000 1 372 529,18 

Předškolní zařízení 150 000 0,00 

Neinvestiční příspěvek PO MŠ Trboušany 230 000 270 000,00 

Činnosti knihovnické (knihy, topení, elektřina,…) 18 800 9 600,00 

Ostatní záležitosti kultury 8 000 5 312,00 

Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultury 461 000 279 936,75 

Rozhlas a televize 15 000 22 456,00 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  5 000 5 000,00 

Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků 6 000 2 473,00 

Sportovní zařízení v majetku obce 415 000 372 349,50 

Využití volného času dětí a mládeže 52 000 1 380,00 

Zájmová činnost a rekreace 7 000 584 685,00 

Nebytové hospodářství 160 000 170,00 

Veřejné osvětlení 90 000 59 594,00 

Pohřebnictví 502 500 797,00 

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 11 684,58 

Komunální služby a územní rozvoj 12 100 27 573,00 

Záležitosti bydlení, komun. služeb a územní rozvoj 0 2 160,00 
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Výdajová strana Rozpočet 2018 Skutečnost 2017 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000 5 993,00 

Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000 156 262,00 

Sběr a svoz ostatních odpadů 30 000 18 655,00 

Rekultivace půdy – cihelna 50 000 0,00 

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň 51 000 19 027,00 

Ostatní záležitosti sociálních věcí 35 000 36 594,00 

Ochrana obyvatelstva 1 000 0,00 

Požární ochrana dobrovolná část 9 100 751,00 

Zastupitelstva obcí 393 500 304 224,00 

Volby do parlamentu ČR 0 15 493,00 

Činnost místní správy 811 000 585 864,88 

Příjmy a výdaje z finančních operací 10 000 9 012,40 

Pojištění majetku 20 000 16 053,00 

Ostatní finanční operace 100 000 44 080,00 

Finanční vypořádání minulých let 8 600 4 463,00 

Celkem výdaje 7 842 000 8 090 729,27 

 

Financování Rozpočet 2018 Skutečnost 2017 

Příjmy  6 108 700 5 815 910,59 

Stav finančních prostředků 2 900 000 3 441 494,68 

Splátka úvěru 1 166 700 1 166 686,00 

Výdaje 7 842 000 8 090 729,27 

Rozdíl 0 0,00 

      Na obecním úřadě se v úředních hodinách vybírají poplatky za odpad na rok 2018, 

které jsou splatné do konce května. Za děti narozené v průběhu roku 2018 se poplatky za 

odpad neplatí. V případě změny bydliště v průběhu roku se poplatky platí v poměrné 

výši. Poplatky je možné zaplatit také převodem na bankovní účet číslo 

2022963309/0800, variabilní symbol je číslo domu. 

Poplatek za odpad - dospělá osoba 400 Kč 

Poplatek za odpad - dítě, student do 26 let (je třeba doklad o studiu) 350 Kč 

Poplatek za odpad - majitel nemovitosti sloužící k rekreačním účelům, ve 

které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu 

400 Kč 

 Mobilní sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude u obecního 
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úřadu 19. 5. 2018 od 9.30 do 10.30 hodin. U nebezpečných látek prosíme o dodržení 

sběrového termínu a osobní předání. 

      Od tohoto týdne jsou opět k dispozici hnědé kontejnery na bioodpad. Nevkládejte, 

prosím, do kontejneru bioodpad i s obaly např. v igelitových taškách. 

 

Připravované kulturní a sportovní dění  
* 30. 4. od 17 hodin ve Štouralově bude pro rodiče a jejich děti připraveno Pálení 

čarodějnic. Pořádá spolek Šparglík. Účast v maskách dětí i dospělých vítána. 

* Na sobotu 12. 5. plánuje obec zájezd s tímto programem: Mohelnská hadcová step, 

jaderná elektrárna Dukovany, vodní elektrárna Dalešice, prohlídka pivovaru 

v Dalešicích, plavba lodí po Dalešické přehradě.   

* 3. 6. spolek Šparglík pořádá divadelní představení pro malé i velké. Divadlo Koráb 

zahraje představení Sněhurka a sedm trpajzlíků. Představení začíná v 16 hodin. Od 15 

hodin bude otevřena Šparglíkova kavárna. Podrobnosti k akcím pořádaným Šparglíkem 

najdete buď na nástěnce u obchodu nebo na internetových stránkách 

www.sparglik.mozello.cz 

* 14. 7. pořádá chasa Rozmarýnové hody, hrát bude dechová hudba Zlaťulka.  

 

 Co se děje v obci – akce spolku Šparglík 
Tříkrálová sbírka 

      Letos chodily po obci o prvním lednovém víkendu 3 skupinky dětí s doprovodem 

dospělých. V domech koledovali o peníze na dobrou věc. Celkem vykoledovali 30 337 

Kč. Dětem, které koledovaly u nás, jsem chtěla dát za odměnu několik mincí. Oni je však 

bez zaváhání vhodily do pokladničky s tím, že chtějí také přispět.                                                                                      

                                                                                    Věra Chrástová, místostarostka obce 

Masopust 

      Pestrý masopustní průvod masek prošel vesnicí 17. 2. za doprovodu dechové hudby 

Doubravěnka a místních muzikantů. I když bylo masek o něco méně než v loňském roce, 

bylo veselo a akci si užili jak malí, tak i velcí. Všem obyvatelům děkujeme za bohaté 

pohoštění i finanční příspěvky.  

  

Maškarní karneval 

      Hned týden na to 25. 2. se uskutečnil v sále KD maškarní karneval se Šparglíkovou 

kavárnou. Karneval zahájila s připraveným programem Jana Šarounová. Hlavní atrakcí 

především pro děti bylo vystoupení klaunů Sáši a Váši, kteří děti bavili, kouzlili s nimi a 

v závěru dětem tvarovali balonky. Kavárna již tradičně nabízela ryze domácí moučníky, 

které věnovaly místní velmi šikovné maminky, babičky a tetičky, za což jim patří velké 

díky. Dále také bylo k dispozici několik druhů kávy z nově zakoupeného kávovaru, 

smoothie připravované z čerstvých surovin a míchané nápoje nabízené pod 

trboušanskými názvy jako Špargl, Štorcl, Hájek nebo Volšák. Jak již bylo dříve 

avizováno, vybrané dobrovolné vstupné (celkem 5.000,- Kč) bude použito na 

vybudování veřejného ohniště za tenisovým kurtem ve Štouralově.  

 

Velikonoční tvoření 

      Ve velikonočním týdnu 27. 3. odpoledne bylo v sále připraveno Velikonoční tvoření 

http://www.sparglik.mozello.cz/
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pro všechny generace. Každý, kdo přišel, si mohl nazdobit vajíčko několika různými 

technikami nebo si mohl vyrobit dekorace z papíru a zasadit je třeba do misky se 

zeleným obilím. To bylo také pro zájemce připraveno. Vše bylo přizpůsobeno tak, aby 

mohli pracovat všichni, každý podle svých schopností a zručnosti odpovídající jeho 

věku. 

 

Zápis do mateřské školky 
      Zápis dětí do Mateřské školy Trboušany proběhne v pátek 4. 5. 2018 od 10 do 12 

hodin v budově mateřské školy. K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj 

občanský průkaz. V případě potřeby se můžete dotázat telefonicky na čísle 546 421 554.  

      S účinností od 1. 3. 2018 určila ředitelka MŠ Trboušany kritéria, podle kterých budou 

děti do školy přednostně přijímány takto:  

1. povinný poslední rok předškolního vzdělávání – všechny děti, které dovrší k 31. 8. 

2018 pět let.  

2. děti, které k 31. 8. 2018 dovrší 3 roky s trvalým bydlištěm v Trboušanech (6 bodů)  

3. děti, které k 31. 8. 2018 dovrší 3 roky s trvalým bydlištěm v jiné obci (5 bodů) 

4. děti, které mají v MŠ sourozence (4 body) 

5. děti, které k 31. 8. 2018 ještě nedovrší 3 roky věku (1 bod)  

      V případě rovnosti bodů se děti řadí do pořadí podle věku od nejstaršího po 

nejmladší. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti. 

              Alena Veselá, ředitelka MŠ 

Zprávy z oddílu JUDA 

      Náš klub dne 30.1.2018 oslavil obrovský úspěch. Jihomoravská krajská organizace 

ČUS Tělovýchovná jednota Brněnsko v tento den v Ivančicích vyhlásila výsledky 

z ankety SPORTOVEC ROKU 2017 okres Brno-venkov. Adam Jakš byl v kategorii 

Sportovní talent okresu Brno-venkov roku 2017 mezi mladými sportovci oceněn třetím 

místem! Jedná se o prestižní anketu a náš klub je na Adamovo ocenění velmi hrdý. Pro 

trenéry a zejména pro všechny děti našeho klubu je toto vynikající umístění motivací k 

vyšším cílům v tomto roce. 

      Perfektní výkony předvedli naši závodníci na všech letošních závodech. Na začátku 

března se mistry Euroregionu Beskydy stali A. Jakš, T. Osička a D. Švejdová. Druhé 

místo vybojovala V. Švejdová, bronzovou medaili získali Š. Brázda a P. Dvořák. 

Mistrovství se účastnily týmy z ČR, SR, Polska a Francie. 

      Z turnaje přípravek Brno 3. 3. 2018 si bronzovou medaili odnesl Adam Novotný. 

      Naši borci měli velké úspěchy dále na závodech Velké ceny Veselí nad Moravou - 

10. 3. 2018. Zlatou medaili získali P. Dvořák, A. Hušek, A. Jakš, T. Osička a bronzovou 

Š. Brázda, J. Horčica, O. Horčica, P. Korber, B. Trungel.  

      Kluci se skvěle poprali na mezinárodních závodech Velká cena Pezinok - 24. 3. 

2018. Stříbrnou medaili vybojoval Tadeáš Osička a bronzovou medaili Adam Jakš.  

NEDĚLNÍ KRUHOVÉ TRÉNINKY PRO VŠECHNY 

Máš čas a chuť si zacvičit? Chceš si vylepšit postavu do plavek? Chceš se kvalitně 

připravit na procházky mezi vinohrady? Nebo si chceš odpočinout od běžných starostí? 

Tak se zaregistruj a přijď!! Více informací na www.judokounice.cz 

Každá neděle od 19 do 20 hodin. Začínáme 18. 3. a končíme 24. 6. Kde? Tělocvična 

v Trboušanech. Co s sebou? Věci na cvičení a chuť si zasportovat. 

http://www.judokounice.cz/
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Významné události naší historie  
      1889 – změna přidělení k soudnímu okresu. 1. ledna 1889 byla naše obec 

vyloučena ze soudního obvodu Židlochovického a přidělena k soudnímu obvodu 

Ivančickému. Následkem toho byla i zdejší škola podřízena c. k. okresní školní radě 

Brněnské místo c. k. okresní radě školní v Hustopečích. 

      1895 – osazení zvoničky novými zvony. Začátkem prosince 1894 pukl zvon ve 

zvoničce pocházející z roku 1725. Obec dala ulít 2 nové zvony u firmy A. Hillera vdova 

a syn. Zvony dostaly jméno Panna Marie (69,5 kg) a sv. Florian (30 kg). Podrobněji o 

tom bylo psáno ve zpravodaji č. 39-40. 

 

  Společenská kronika  
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v druhém čtvrtletí roku 2018 oslaví 

významné životní jubileum.  

60 roků  Petr Chrást, Miloslava Sirová 

65 roků  Karel Soukup 

75 roků  Marie Hodovská 

80 roků  Anežka Badinová 

89 roků  Božena Korberová 

 

Naměřené srážky 

Prosinec Leden Únor Březen Celkové srážky naměřené 

v roce 2017 byly 443 mm. 8 mm 52 mm 14,5 mm 19 mm 

 

A zajímavost na konec 
Proč barvíme na Velikonoce vajíčka 

      Historie barevných vajíček ve spojení s velikonočními svátky je velmi dlouhá. 

Vajíčka od pradávna symbolizují zrození a život. Technik jejich zdobení je nepřeberné 

množství od jednoduchých po ty velice složité. Nejstarší zdobená kraslice (vyfouknuté 

vajíčko) má podle vědců stáří 2300 let. Lidé věřili v magickou moc vajec a tato moc 

měla být ještě posílena různými magickými ornamenty. V symbolice se výrazně 

uplatňovala červená barva. Od ní je i odvozován původ slova kraslice (ze 

staroslovanského krasnyj, krasniti). Vejce darované z lásky muselo být vždy červené. A 

nejen to, muselo být také plné. Prázdné skořápky byly symbolem smrti a sloužily ke 

zdobení Morany (u nás se říká Smrtky).  

      Důvod barvení vajíček a jejich použití o Velikonocích byl především praktický. Ve 

40-ti denním postním období, které končí Bílou sobotou, se nesmělo jíst maso, mléčné 

produkty a také vejce. V tomto ročním období ale slepice po zimě opět plně snáší a lidé 

řešili problém, jak takové množství vajec uchovat. Uvařená vejce měla delší trvanlivost, 

ale bylo potřeba rozlišit je od čerstvých, a tak se vařená barvila na červeno. Postupem 

času se začaly používat i další přírodní barvy a vajíčka se také po večerech různě, 

zpočátku poměrně jednoduše, zdobila.                                                                         -vch- 

Trboušanský zpravodaj je vydáván na náklady obce. S veškerými připomínkami či příspěvky se 

obracejte na OÚ Trboušany nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz. 


