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Aktualita – 100 leté výročí 
      Všichni víme, že v letošním roce uplyne 100 let od vzniku Československé 

republiky. Toto významné výročí je připomínáno všemi médii. My se ale v našem 

zpravodaji zmíníme o jiném výročí vztahujícímu se k tehdejšímu životu v naší obci. 

Vzpomeneme na člověka, který zemřel 29. 10. 1918, tedy právě před 100 lety. Byl to 

František Zapletal, první řídící učitel zdejší školy, který v Trboušanech působil 

nepřetržitě 36 let. Narodil se v Prostějově. Učitelská studia absolvoval v Brně a 

podučitelskou praxi na utraquistické škole v Dolních Kounicích. Na naši školu byl 

jmenován dekretem k 1. 10. 1882, kdy byla škola slavnostně otevřena. V naší škole 

byla až do roku 1966 pouze 1 učebna a učitel Zapletal v ní vyučoval 70 až 80 žáků. 

Vedl také a každým rokem rozšiřoval školní knihovnu o několik nových svazků a 

vybavoval školu novými pomůckami. V roce 1885 založil školní ovocný sad. Po 

celou dobu svého působení psal poctivě školní kroniku, díky níž se dozvídáme z této 

doby mnoho zajímavého. Jeho nástupce sem zapsal následující zmínku:  

„V té době rušných událostí zemřel zde 29. října 1918 zdejší správce školy pan 
František Zapletal po 36 letém nepřetržitém působení. Pohřbu zúčastnilo se všechno 

občanstvo místní a okolní, což jistě bylo důkazem, jaké vážnosti v obci a okolí 
požíval.“  

      Dožil se 59 let. Je pohřben na místním hřbitově.                                             -vch- 

 

Slovo starosty 
      Jsme na konci dalšího volebního období do obecních zastupitelstev, proto bych 

chtěl poděkovat všem zastupitelům občanům a chase, kteří se jakýmkoliv způsobem 

podíleli na chodu obce, na kulturním, sportovním a vůbec společenském životě 

v obci. Vesměs jste tak činili zdarma a ve svém volném čase. 

      Nechci zde vyjmenovávat vše, co se za 4 roky povedlo udělat. Zmíním jen 

vybudování kanalizace, která byla řádně a v termínu dokončena. Na financování si 
obec musela vzít v roce 2015 úvěr ve výši 7 000 000 Kč. Ten se postupně podle 

smlouvy splácí a k 31. 8. 2018 byla jeho výše 2 888 863,55 Kč. Zcela doplacen bude 

v následujícím volebním období. V této souvislosti ještě sděluji, že k 31. 8. 2018 

měla obec na bankovním účtu 4 937 630,10 Kč. Z uvedeného je zřejmé, že obec 

hospodaří dobře.  
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      Pro nadcházející volby byly podány 2 kandidátky 

nezávislých kandidátů. Žádná politická strana zde své 

zájmy neprosazuje. Takže můžete vybírat. Záleží na 

Vás, jaké zastupitelstvo si zvolíte na další 4-leté období. 

Někdo preferuje kandidáty podle schopností, které by 

daný kandidát mohl dát ve prospěch obce, jiný zase 

podle osobních sympatií. Proto Vám přeji ve volbách 

šťastnou ruku. Mezi nejdůležitější úkoly, které bude 

muset nové zastupitelstvo řešit, patří budování chodníků 

kolem hlavní silnice, vyřešení odvodu povrchových vod, rozšíření hřbitova, výsadba 

zeleně v obci a dále celá řada administrativy a úkolů menšího rozsahu. Na chodníky 

a odvodnění se již zpracovává PD, k rozšíření hřbitova probíhá stavební řízení. 

                                                                                         Vítězslav Korber, starosta obce 

Z jednání zastupitelstva 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 2/18, 21. 5. 2018  

(Přítomno 9 členů) 

* Zastupitelé se seznámili se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2017 obce Trboušany. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

* Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce Trboušany za rok 2017. 

* Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Trboušany za rok 2017. 

* Na návrh ředitelky MŠ Trboušany byl schválen převod kladného hospodářského 

výsledku ve výši 3 678,97 Kč do rezervního fondu. 

* Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Trboušany za rok 2017 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s výrokem: „Schváleno bez výhrad“. 

* Proti zveřejněnému záměru směnit pozemek obce p. č. 240/5 za pozemek p. č. 

240/6 soukromého vlastníka nebyly vzneseny námitky. Na základě GP č. 308-

25/2018 se směňuje 59 m2. Náklady na vyhotovení GP a za návrh na vklad se budou 

dělit na polovinu mezi obě strany. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy. 

* Byl schválen nákup pozemku p. č. 5342/2 o výměře 168 m2 – ostatní plocha – 

neplodná půda, v k. ú. Dolní Kounice za kupní cenu 8 400 Kč (50 Kč za m2).    

* Obci byla schválena dotace ve výši 70 000 Kč z rozpočtu JMK z dotačního 

programu Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství 

v Jihomoravském kraji 2018 na realizaci akce „Propagace a zviditelnění činnosti 

malých vinařů v obci“. Dotace je určena na pokrytí 50 % kupní ceny chladicích 

boxů. Termín realizace je do 31. 10. 2018.  

* Na základě žádosti Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích bylo schváleno poskytnutí 

finanční podpory ve výši 5 000 Kč na podporu dlouhodobé činnosti „Naplňování 
lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“. 

* Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí finanční podpory pro organizaci Linka 

bezpečí, z. s. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2018 – přesuny mezi § ve výdajích. Výše 

rozpočtu se nemění. 
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* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2018 – přesuny mezi § ve výdajích. Výše 

rozpočtu se nemění. 

* Obci byla doručena cenová kalkulace za obědy v MŠ. Projednání kalkulace bylo 

odloženo na příští zasedání – po doplnění informací z MŠ. 

* Obci byla schválena žádost o dotaci z PRV JMK na opravu prostor obecního 

úřadu. Po dobu trvání oprav se bude muset kancelář obecního úřadu přestěhovat do 

přízemí. Předběžně se plánuje oprava na prázdniny.  

* Bylo schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč v souvislosti s hraním 

dne 20. 5. 2018. 

* Zastupitelé vzali na vědomí zprávu od Mgr. Michala Sajaše, vedoucího oddílu 

JUDO, o situaci v tělocvičně v KD – o vysoké vlhkosti a vysoké koncentraci oxidu 

uhličitého. Zároveň předložil návrh možného vzduchotechnického řešení. Návrh 

vzduchotechniky bude posouzen.  

* V kuchyňce v sále není digestoř. Kuchyňka nebyla vybudovaná za účelem vaření, 

ale jen jako obslužná místnost. JK předložil návrh digestoř zde instalovat. 

 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 3/18, 18. 6. 2018  

(Přítomno 8 členů) 

* Zastupitelstvo schválilo Plán společných zařízení, který je součástí návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Trboušany a navazující části k. ú. 

Maršovice zpracovaném firmou GEOREAL spol. s r.o. Plzeň. 

* Pro následující volební období byl schválen stejný počet zastupitelů jako doposud, 

tedy 9 členů. 

* Starosta obce byl pověřen podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji 2018 

na akci „Oprava obecního úřadu“ ve výši 250 000 Kč. 

* Byla zamítnuta žádost paní PN o odkoupení stavebního pozemku p. č. 454/29, 

protože v současné době probíhá řízení o přeložení podzemního kabelového vedení. 

Pořadník zájemců o koupi stavebních pozemků obec nevede. Po dokončení přeložky 

musí žadatelka, pokud bude její zájem trvat, podat novou žádost.  

* Byla projednána žádost paní HS na odkoupení pozemků p. č. 209 a 210. Vzhledem 

k tomu, že přes pozemek p. č. 210 odtéká voda z humen, podmiňují zastupitelé 

prodej pozemku vypracováním GP na oddělení té části pozemku, kudy voda odtéká 

do kanálu. Ten zůstane v majetku obce. Po tomto oddělení bude zveřejněn záměr na 

prodej požadovaných pozemků.  

* Zastupitelé se seznámili s Návrhem závěrečného účtu za rok 2017 DSO Vodovod – 

svazek obcí P, T, N, K. 

* Česká spořitelna, a.s. vyřazovala starší nábytek, o který by naše obec měla zájem. 
Starosta obce byl pověřen podpisem Darovací smlouvy. 

* Firma PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o. provedla revizi dětského hřiště. Podle 

revizní zprávy je návrh na vyřazení sestavy: průlezka, šplhací tyč, ribstol, hrazda, 

lano, lanoví a áčko lanoví. Ostatní prvky jsou v dobrém stavu. Zastupitelé se shodli 

na obměně těchto prvků. Do příštího zasedání zjistí OK, jestli je možné na ukotvení 

současných prvků postavit stejný nový prvek.  
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* Bylo schváleno uzavření Smlouvy č. 1030044701/001o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na pozemcích obce p. č. 240/5, 258/3, 213/1 na zřízení přípojky el. 

energie pro pana TJ.    

* Sportovní odpoledne k MDD se do prázdnin konat nebude. Sportovní závody pro 

děti pořádalo JUDO 2. 6., takže jedna akce tohoto typu se uskutečnila. 

* Zastupitelé souhlasí s uložením laviček ze hřiště na zimu do přístřešku za přísálím. 

 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 4/18, 20. 8. 2018  

(Přítomno 8 členů) 

* Oddíl JUDO Dolní Kounice z.s. předložil návrh Smlouvy o výpůjčce na klubovnu 

na 10 let. Zastupitelé navrhují do smlouvy zapracovat některé změny. Do příštího 

zasedání budou do smlouvy zapracovány požadované změny a podmínky smlouvy 

projednány s Oddílem JUDO. Zastupitelé odsouhlasili zveřejnění záměru na 

výpůjčku klubovny.  

* Vzhledem k tomu, že je v klubovně problém s vysokou vlhkostí a vysokou 

koncentrací oxidu uhličitého, je navrženo vybudování vzduchotechniky. Náklady na 

realizaci navrženého řešení by činily přibližně 48 tis. Kč. Zastupitelům se cena za 

vzduchotechniku zdá nízká. Navržené řešení bude ještě konzultováno s panem 

KZ, pracovníkem firmy, která se touto problematikou také zabývá. 

* Zástupci občanů z nové zástavby pod obcí požadují dovybudování ostrůvku 

v obytné zóně: vysazení stromů, keřů a vybavení hracími prvky pro děti a 

workoutovými prvky. Do příštího zasedání připraví konkrétní návrh. Obec zažádá o 

dotaci.  

* Ke stávajícímu hřišti u obchodu bylo u firem zabývajících se budováním dětských 

hřišť zjištěno, že není možné instalovat nové stejné prvky na stávající základy. 

* Bylo schváleno vybudování nového stání na kontejnery (1x plast, 1x bio odpad) 

v obytné zóně v nové zástavbě pod obcí vedle domu č. 89. 

* Bylo schváleno uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-18/017 na pozemek p. č. 599/15. 

* Protože začal svoz pícnin do bioplynové stanice a přes obec jezdí velké množství 

plně naložených traktorů, které ničí nově opravenou silnici, byla oslovena firma 

ZNAKOM s.r.o. za účelem zpracování pasportu dopravního značení v obci a jeho 

projednání s dotčenými úřady. Teprve poté mohou být osazeny značky. 

* V obci je podle ohlasu občanů málo kontejnerů na bioodpad. Budou doplněny další 

4 kontejnery. Dále je třeba dohodnout s ředitelkou MŠ, aby objednala kontejner na 

papír ještě do konce prázdnin. 

* Proti záměru prodat pozemek p. č. 209 a 210 nebyly vzneseny žádné námitky. 

Kupní cena byla stanovena na 150 Kč/m2 (p. č. 209) a 250 Kč/m2 (p. č. 210/1). 
Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy. 

* Finanční výbor provedl veřejnosprávní kontrolu v PO MŠ Trboušany. Nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky. Stav hotovosti odpovídal stavu pokladní knihy. 

* Finanční výbor provedl veřejnosprávní kontrolu na OÚ Trboušany. Nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky. Stav hotovosti odpovídal stavu pokladní knihy. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2018 – povýšení příjmů a výdajů o 
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325 600 Kč a přesuny mezi § ve výdajích. 

* ÚZSVM nabízí v k. ú. Trboušany k pronájmu pozemky p. č. 490/3, 491/1, 492/1, 

493/1, 490/2, 490/4 a 494/32. Celková výměra pronajímané půdy je 4 800 m2 a 

předběžný nájem je asi 1 500 Kč/rok. Na uvedených pozemcích by byl porost 

k mulčování. Pozemky jsou v „cihelně“. Podpisem nájemní smlouvy je pověřen 

starosta obce. 

* Ve středu 22. 8. bude proveden postřik trávy na chodnících a obrubnících pod obcí. 

* Na multifunkčním hřišti ve Štouralově dochází vlivem nárazů míčů k trhání úchytů 

na sloupcích a plot začíná být vytahaný. Bude zakoupena ochranná síť a držáky na 

její uchycení. 
 

Další sdělení obecního úřadu  
       Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na prostranství za 

obchodem. Termín přistavení je od pátku 2. 11. do neděle 5. 11. 2018. Odvezen bude 

v pondělí ráno. 

 Mobilní sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude u 

obecního úřadu 3. 11. 2018 od 9.30 do 10.30 hodin. U nebezpečných látek prosíme o 

dodržení sběrového termínu a osobní předání. 

      Svoz bioodpadů z hnědých kontejnerů bude probíhat do konce listopadu. Po 

posledním svozu budou kontejnery odklizeny, aby zde nestály plné přes celou zimu.  

      Sběr papíru bude odvezen od MŠ 10. 10. 2018. Papír můžete na schody ke školce 

dávat již 9. 10. 2018. 

      Ve dnech 5. a 6. 10. v obvyklých časech se budou konat komunální volby. V naší 

obci bude volební místnost v přízemí KD v prostorách bývalého pohostinství. 

Volební místnost bude řádně označena. Pozor, že způsob hlasování je trochu odlišný 

od jiných typů voleb. Do schránky obdržíte pouze 1 volební lístek, na kterém budou 

uvedeny obě kandidátky. V Trboušanech se volí 9 členů zastupitelstva, takže můžete 

udělat křížky maximálně u 9 kandidátů. Volit můžete třemi způsoby: 

1. možnost - zakřížkujete celou 1 kandidátní listinu 

2. možnost - zakřížkujete 1 kandidátní listinu + některé členy z druhé kandidátní 

listiny 

3. možnost - zakřížkujete jednotlivé kandidáty z obou kandidátních listin 

(maximálně 9 osob) 

Pokud Vám něco nebude jasné, zeptejte se volební komise. Bylo by zbytečné, aby 

Váš hlas byl při sčítání označen jako neplatný. Pokud chcete Vy nebo někdo z Vaší 

rodiny hlasovat prostřednictvím přenosné urny, stačí zatelefonovat svůj požadavek 

na obecní úřad.  

      Od 2. 10. 2018 započne rekonstrukce prostor obecního úřadu (celého prvního 

patra a schodiště). Po dobu rekonstrukce bude kancelář obecního úřadu přesunuta do 

přízemí do prostor bývalého pohostinství. Vzhledem k tomu, že půjde o 

provizorium, žádáme Vás o ohleduplnost, pokud budete potřebovat něco na úřadě 

vyřídit. Zároveň také upozorňujeme, že po tuto dobu nebude možné si tyto prostory 
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pronajmout. Provoz v ostatních prostorách KD zůstává beze změny. 

      Žádáme občany, kteří mají cokoliv uskladněno na obecních pozemcích p. č. 

454/29, 454/30 a 454/31 (jde o 3 pozemky dole pod obcí u křižovatky), aby si to 

odklidili, a to nejpozději do 30. 11. 2018. Obec požádala o provedení přeložky 

podzemního kabelového vedení, které zde prochází a dále pak zde chce uplatňovat 

své zájmy. Pokud pozemky nebudou vyklizeny do uvedeného termínu, zahájí obec 

další kroky proti neoprávněnému užívání prostranství.  
 

Připravované kulturní a sportovní dění  
* 10. 10. pořádá spolek Šparglík v přísálí KD od 18 hodin Sousedský večer na téma 

„Setkání nad trboušanskou kronikou“. 

* 20. 10. od 17 hodin sehraje v KD dětský divadelní spolek Vitoušek ze Syrovic 

divadelní představení pro děti i dospělé „Ať žijí duchové aneb pohádka za všechny 

prachy“. Hrát bude 33 dětí ve věku 4 – 17 let. Tradičně bude připravena od 16 hodin 

Šparglíkova kavárna. 

* 26. 10. pořádá MŠ „Loučení broučků s teplým sluníčkem“ s lampionovým 

průvodem a dalším programem pro děti.   

* 19. 11. – 2. 12. bude spolek Šparglík vybírat dárky pro děti z dětských domovů 

v rámci charitativní akce „Krabice od bot“. Více informací naleznete na 

internetových stránkách www.krabiceodbot.cz. 

* 24. 11. pořádá místní chasa tradiční Kateřinskou zábavu. 

* 2. 12. rozsvěcení vánočního stromečku s vánoční kavárnou v KD. 

* Každý čtvrtek od 19 do 20 se v tělocvičně koná cvičení pro ženy a dívky pod 

vedením paní Jany Šarounové. 

* Každou středu od 9,30 je cvičení dětí s rodiči. Určeno je pro děti od 1 roku.  

Pozvánka k sousedům  

* 4. 10. se v Dolních Kounicích v kapli sv. Antonína koná od 17 hodin poděkování 

za úrodu. Mše bude sloužená tradičně u oltáře sv. Františka. 

* 6. 10. se v Orlovně v Mělčanech koná další ročník akce „Švestky všelijak“. 

Výstava švestek v různých podobách od čerstvého ovoce, přes pálenky, povidla až 

ke koláčům.  
 

Zprávy z mateřské školy 

      Podzim v MŠ bude oživen Loučením broučků s teplým sluníčkem. Na začátku 

adventu se děti zapojí do rozsvícení vánočního stromku. Školku navštíví čert a 

Mikuláš a společně s rodiči děti prožijí Vánoční besídku. 

      Nadále bude MŠ pořádat také sběr papíru (přibližně 1x měsíčně). Sběrová firma 
má málo kontejnerů, proto se bude papír skládat v určité dny u školky. Děkuje všem 

trboušanským občanům, že se sběrem papíru pomáhají, a že balíky svazují a skládají. 

Umožňuje to bezproblémové naložení. V minulém školním roce skončila MŠ na 6. 

místě v JMK. Bylo odevzdáno 9 400 kg papíru a za něj školka obdržela 17 780 Kč. 

Za tyto peníze byly pořízeny do třídy nové skříňky na hračky. 

http://www.krabiceodbot.cz/
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Šparglíkův tábor „Princezny a rytíři“ 30.7. – 3.8.2018 
      Po loňském úspěšném prázdninovém táboře jsme se rozhodli uspořádat tábor pro 

děti i letos. Jde o tzv. přívesnický tábor, který trvá od pondělí do pátku, a děti jsou 

zde jen od rána do odpoledne asi do 16 hodin. Pak odcházejí domů.  

      I letos děti během táborového týdne zažily spoustu dobrodružství a napětí :) 

První den potkaly na své procházce draka, který chtěl za ženu jednu z princezen. 

Druhý den poslal dětem pan král dopis s radou, aby děti vyhledaly bábu kořenářku a 

zeptaly se jí, jak draka přemoci. Tu nakonec našly za Olšemi. Její rada zněla - 

vyrobit kouzelnou vodu, pokropit s ní meče a toto kouzlo draka zničí. Třetího dne 

jim bába kořenářka schovala kouzelné klíče chránící před zlým drakem a recept na 

kouzelnou vodu. Další den děti podle návodu vodu vyrobily a pak ji uschovaly na 

tajné místo. Úkolem posledního dne bylo kouzelnou vodou pokropit meče a jít na 

draka. Všechno naštěstí dopadlo dobře, drak byl kouzlem mečů zničen a místo něho 

se objevila truhla s pokladem :) Kromě toho všeho si děti hrály, kreslily, tvořily, 

koupaly se nebo osedlaly svoje vlastní koníky :) Bylo to super!!! Ještě jednou 

moc děkujeme všem, co se na organizaci tábora podíleli. 
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Zprávy z oddílu JUDA 

      Naši mladí judisté za poslední měsíce dosáhli opět 

velkých úspěchů jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Holky 

a kluci předvádí na závodech už opravdu hezké techniky, na 

které je radost se dívat. Kromě závodů jsme ale zvládli i jiné 

sportovní aktivity. 

Mezinárodní turnaj AUSTRIA CUP Zeltweg 12. 5. 2018 

      Na silně obsazeném turnaji soutěžilo 607 závodníků z 16 

zemí a 89 sportovních klubů. I přes skromnou účast jsme se 

v celkovém hodnocení klubů umístili na krásném 26. místě. 

Ve svých váhových kategoriích vybojovali cenné kovy tito borci: 

1. místo – Adam Jakš, 2. místo – Petr Korber. 

Seminář reálné sebeobrany 

      Dospělí členové, rodiče a přátelé našeho klubu si vyzkoušeli co dělat, když se 

spořádaný občan dostane do krajní situace, střetu s potenciálním útočníkem.  Pod 

vedením zkušeného opavského trenéra sebeobrany Radka Čecha prodělali 

jednodenní výcvik sebeobrany, kde se naučili poznávat nebezpečí útoku a jak se mu 

vyhnout. V případě přímého napadení se umět bránit pohyby, které jsou pro člověka 

přirozené, ale přitom velmi účinné při použití v rámci sebeobrany.  

Tour de Trboušany 2018 

      V sobotu 2. 6. 2018 jsme spolupořádali 1. ročník cyklisticko-běžeckého závodu 

kolem Trboušan. Vítězové v jednotlivých kategoriích: 

CVRČCI: 1. Viktorka Veselá, 2. Alice Lukasová, 3. Valentýnka Krmelová 

ŽABIČKY: 1. Matěj Krmela, 2. Marek Bureš, 3. Eliška Bažantová 

VLCI: 1. Václav Janoušek, 2. Miroslav Korber, 3. Hynek Lukas 

SLONI: 1. Šimon Brázda, 2. Adam Jakš, 3. Jáchym Kudláček 

DINOSAUŘI: 1. Jan Kašparovský, 2. Kamila Frantová, 3. Ondřej Kotásek 

      Poděkování patří všem, kdo se k nám přidali a pomohli, zejména: spolku 

Šparglíku a Šparglíkově kavárně, občanům Trboušan za trpělivost a vstřícný přístup, 

fandění apod., obci Trboušany za poskytnutí potřebného zázemí, starostovi Trboušan 

za efektní startovní výstřely, všem rodičům, prarodičům, tetičkám a strýčkům, kteří 

nějakým způsobem pomohli při realizaci těchto závodů a hlavně zakladatelům a 

organizátorům soutěže Petrovi Dvořákovi a Petrovi Korberovi mladšímu. Těšíme se 

na druhý ročník ... 

Novinky – MINI JUDO 

      Náš klub otvírá novou tréninkovou skupinu – mini judo. Ta bude zaměřena na 

děti od 4 do 6 let a bude probíhat každé úterý od 16 do 16,45 hod. Cena 900 Kč/rok 

(zahrnuje členský příspěvek a základní pojištění u Českého svazu juda).  V tréninku 

se zaměříme na všeobecnou sportovní přípravu, hraní her, výuku základních pádů. 

Veškeré aktivity budou směřovat na postup do judistické přípravky.  

 

https://www.facebook.com/judodolnikounice/?ref=nf&hc_ref=ARQy-VnHPDdYiGVTvtEc-Re7NqYA5z8d7w0b8ve8hntNBnhvsz6bh2o156jicOvAPpQ
https://www.facebook.com/judodolnikounice/?ref=nf&hc_ref=ARQy-VnHPDdYiGVTvtEc-Re7NqYA5z8d7w0b8ve8hntNBnhvsz6bh2o156jicOvAPpQ
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Kruhové tréninky pro všechny 

      Kruhové tréninky budou probíhat každé úterý a neděli od 19,00 do 20,00 hod. 

Všichni, kdo máte chuť si zacvičit, protáhnout tělo a odpočinout si od běžných 

starostí, přijďte do trboušanské tělocvičny, těšíme se na vás! 

Nábor do JUDA 

Nábor do přípravky probíhá po celý školní rok vždy v pondělí a pátek od 17 hodin 

v tělocvičně v KD Trboušany a je určen pro všechny zájemce od 4 do 100 let. Rozvrh 

tréninků najdete na stránkách www.judokounice.eu. Jsme otevřeni všem nadšencům, 

kteří se chtějí podílet na chodu našeho klubu.  

Významné události naší historie  
      1898 – založení Čtenářsko-pěveckého spolku. V době, kdy v naší zemi kvetla 

spolková činnost, se místní občané rozhodli pro založení Čtenářsko-pěveckého 

spolku. Místodržitelství schválilo spolkové stanovy v létě 1898. Mimo jiné spolek 

pořádal každoročně divadelní představení a za získané peníze nakupoval nové knihy 

do knihovny, kterou založil a provozoval. Dodnes máme v knihovně uschovány 

některé knihy, které mají razítko spolku a číselné označení svazku. Velmi činným 

členem spolku byl hlavně po dobu svých studií místní rodák a vlastenec páter 

Augustin Korber.   

      1904 – založení Družstva pro pěstování a vývoz chřestu v Trboušanech. Na 

popud Františka Korbera č. p. 13 se sdružila velká část trboušanských pěstitelů 

chřestu a rozhodla se pro založení družstva. Nechtěli už spadat pod ivančické 

zprostředkovatele, kde sláva chřestu pomalu pohasínala. Ustavující schůze se konala 

7. 2. 1904. Zakládající počet členů byl 23 a postupně se pak rozrostl až na 43 členů.  

Za prvního ředitele družstva byl zvolen František Hodovský č.p. 28. Toto spojení za 

účelem prodeje přineslo větší prospěch nejen jim, ale i obci. 

 

  Společenská kronika  
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v druhé polovině roku 2018 

dosáhli nebo dosáhnou významného životní jubilea. (Vzhledem k nové úpravě 

ochrany osobních údajů jsme museli upravit i tuto rubriku. Nadále již nesmí být 

zveřejněn dosažený věk). 

Jarmila Kvasničková 

 Marie Badinová 

 Vítězslav Puttner 

 Marie Hlaváčová 

 Anna Míčová 

 Marie Schořová 

 Marie Čechová 

 Jana Barátová 

 Jaroslav Korber 

http://www.judokounice.eu/
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Naměřené srážky 

Duben Květen Červen Červenec Srpen  

9,0 mm 40,5 mm 37,00 mm 85,00 mm 17,5 mm 

Ač se to může zdát s podivem, vzhledem k letošnímu velmi teplému létu, 

v Klementinu padly v tomto roce zatím jenom 3 maximální teplotní rekordy, a to 12. 

4., 20. 4. a 21. 4. Průměrnou teplotou však bylo léto nejteplejším za 244 let (celá 

doba sledování) a předčilo tak o 0,3°C rok 2003. 

 

A zajímavost na konec 
Lípa – slovanský strom svobody  

      V letošním roce jsou v rámci oslav 100. výročí vzniku 

Československa v celé naší zemi vysazovány „Lípy svobody“. Také 

v naší obci plánujeme v říjnu několik lip vysadit. Co o tomto stromu ale 

víme? Známe nějakou jeho zajímavost? A proč vůbec je zrovna lípa 

jedním ze symbolů našeho státu? 

      Že je lipový květ populárním rostlinným léčivem, ví jistě každý. 

Latinsky se jí také říká lignum sanctum, což znamená „svaté dřevo“. 

Vyřezávaly se z ní totiž oltáře a sochy svatých. Díky omamné vůni a 

listům ve tvaru srdíček je označována jako ochranitelský strom lásky. 

Z tohoto důvodu se těšila velké úctě a obvykle se vysazovala při svatbě 

nebo po narození prvního dítěte. 

      Od června 1848 je oficiálním symbolem Slovanů. Stalo se tak na 

Všeslovanském sjezdu v Praze na návrh Františka Ladislava 

Čelakovského jako protiklad proti volbě dubu, jako symbolu 

velkoněmectví. Slované ale pravděpodobně úctu k lípě převzali již daleko 

dříve od Keltů. Už za dávných časů, jakmile se dva znesvářené rody či 

sousedé udobřili, zasadili na hranici svých území lípu, aby hlídala a 

chránila jejich mír a pokoj.  

      Lípy patří k dlouhověkým stromům. Pravděpodobně nejstarší lípou 

na našem území je tisíciletá Klokočovská lípa na Havlíčkobrodsku. 

V Česku je nyní 1850 chráněných památných lip.  

      „Lípy svobody“ jsou stromy, které byly vysazeny na počest vzniku 

Československé republiky. Dodnes jsou živými památníky našich národních dějin. 

Nejvíce výsadeb proběhlo v roce 1919 k 1. výročí vzniku republiky, pak k 10. výročí 

v roce 1928 a k 50. výročí v roce 1968. Sázení bylo spojeno s místními oslavami. I 

v naší obci byla v roce 1919 vysazena „Lípa svobody“. Bylo to podle zápisu ve 

školní kronice hned vedle školy. Ale 3. 8. 1942 přišla velká bouřka s vichřicí a lípu 

vyvrátila i s kořeny. Dnes na tomto místě stojí socha sv. Jana Nepomuckého.   

      Kromě nás mají dnes lípu za svůj národní symbol také Slováci, Slovinci a Lotyši.  

                                                                                                                                -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. 


