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Aktualita – Křížek u silnice 
      Jistě jste si všimli, že křížek u staré vodárny při silnici na Dolní Kounice je nově 

zrekonstruován a vyhlíží do krajiny směrem k Pálavským kopcům. Dlouho byl zcela 

schován v křoví. Takhle krásně prokoukl díky manželům Ladě a Jiřímu Chrástovým, 

kteří jej na vlastní náklady zrekonstruovali a upravili okolí.  

      Bohužel o historii křížku, který už se nachází na okraji kounického katastru, 

nejsou ani u nás ani v Dolních Kounicích (dle kronikáře Bruna Němce) žádné 

záznamy a ani na něm nebyl žádný čitelný nápis. Pokud by někdo měl nějakou 

informaci o jeho původu, byla bych za ni ráda. Obec přispěla alespoň tím, že od 

původního vlastníka SUŠÁRNY POHOŘELICE, s.r.o. odkoupila pozemek.                                                  

                                                                                                               Věra Chrástová 

Slovo starosty 
      Vážení spoluobčané,  na úvod bych chtěl poděkovat za důvěru a přízeň, kterou 

jste projevili svým hlasováním v podzimních komunálních volbách, a to nejenom mé 

osobě, ale také ostatním zvoleným zastupitelům. Velmi si Vaší důvěry vážíme a 

budeme se snažit co nejvíce se přiblížit cílům, které jsme si pro nadcházející 4 roky 

předsevzali. 

      Dále bych na tomto místě rád poděkoval bývalému starostovi panu Vítězslavu 

Korberovi za 28 let práce pro naši obec, za zvládnutí všech velkých projektů a také 

za předávání svých znalostí a zkušeností novému vedení obce.  

      Stejně tak patří dík i bývalým zastupitelům a všem, co se celoročně jakkoliv 

angažují ve prospěch obce, ať kulturně či pracovně – chase, myslivcům, vinařům, 

spolku Šparglík, i samotným jednotlivcům. V neposlední řadě děkuji také celému 

týmu Mateřské školy Trboušany, který se po celý rok stará o naše nejmenší.  

      Mezi naše úkoly pro nadcházející rok 2019 patří obnovení provozu 

zrekonstruovaného obecního úřadu, který Vám bude v nové podobě k dispozici od 

poloviny měsíce ledna. Dalším úkolem je pak obnova dětského hřiště u obchodu a 
vybudování zcela nového hřiště v nové zástavbě.  

      Naší hlavní prioritou je vypracování všech nutných projektových dokumentací, 

které jsou prvním a základním podkladem pro jakoukoliv žádost o dotaci. Máme 

vytipovaných několik projektů, které bychom rádi výhledově realizovali 

prostřednictvím dotačních titulů. K naší lítosti nemůžeme využít aktuálně otevřené 
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dotační výzvy pro rok 2019, a to právě kvůli absenci projektové dokumentace. Pevně 

však věříme, že se nám během roku 2019 podaří připravit všechny potřebné 

podklady pro žádost o dotace na chodníky podél hlavní silnice. Jejich realizaci 

předpokládáme během roku 2020. V této souvislosti prosím občany, aby se stavbou 

chodníků počítali i ve svých dlouhodobých plánech na úpravu prostoru před svými 

domy, např. nevysazovali okrasné dřeviny nebo nebudovali parkovací stání a 

podobně.  

      V závěru bych Vám chtěl co nejsrdečněji popřát krásnou, ničím nerušenou dobu 

adventní a nastávající vánoční svátky prožité v rodinném kruhu, mezi vašimi 

nejbližšími. Do nového roku všechno nejlepší, především však zdraví, štěstí a osobní 

spokojenost.                                                                         Jaromír Kubant, starosta obce 

 

Z jednání zastupitelstva 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 5/18, 1. 10. 2018 (Přítomno 9 členů) 

* Proti návrhu Smlouvy o výpůjčce s oddílem JUDO Dolní Kounice byly vzneseny 

ze strany zastupitelů námitky ohledně délky jejího trvání (v návrhu je 10 let), 

rozsáhlosti a jednostranného zaměření. Navrhují smlouvu přepracovat a projednat na 

dalším zasedání. 

* Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 - povýšení P a V o 30 

tis. Kč. 

* Vzhledem k výši finančních prostředků na bankovním účtu byla navržena 

mimořádná splátka úvěru ve výši 1 mil. Kč. Zastupitelé s tímto nesouhlasí. 

* Jedinou nabídku na opravu OÚ předložil Petr Machala. Po ukončení zasedání 

budou prostory OÚ vyklizeny a do ukončení oprav bude dočasné sídlo kanceláře OÚ 

v přízemí budovy. 

* Zastupitelé schválili Pachtovní smlouvu uzavřenou se Státním pozemkovým 

úřadem ohledně pronájmů pozemků v „cihelně“. 

* Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí byla odstraněna a bude zlikvidována průlezka 

typu „A“ na dětském hřišti u obchodu. 

* Na silnicích v obci jsou prasklé spáry a další závady, které je třeba opravit.  Za 

tímto účelem bude kontaktována firma Soukup Miloš s.r.o., která povrchy silnic 

asfaltovala. 

  

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 6/18, 29. 10. 2018 (Přítomno 9 členů) 

* Všem členům nově zvoleného zastupitelstva obce byla předána Osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva. 

* Hlasitě byl přečten slib stanovený v §69 zákona 128/2000 Sb., o obcích. Všichni 

zastupitelé jej stvrdili slovem „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 
* Zastupitelé se shodli na volbě starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Obě 

funkce budou jako dosud neuvolněné. Na post starosty byl navržen Jaromír Kubant a 

byl zvolen 9 hlasy. Na post místostarosty byl navržen Vítězslav Korber a Mgr. 

Vladimíra Kotásková. Nadpoloviční většinou 5 hlasů byla místostarostkou zvolena 

Mgr. Vladimíra Kotásková. 
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* Byl zřízen kontrolní a finanční výbor. Každý z nich bude mít 3 členy. Předsedou 

kontrolního výboru byl zvolen Jiří Kašparovský, předsedou finančního výboru byla 

zvolena Ing. Věra Chrástová. Předsedové na příštím zasedání navrhnou ke schválení 

členy výborů. 

* Zastupitelstvo obce schválilo výši měsíčních odměn pro funkci starosty a 

místostarosty, a to s platností od 29. 10. 2018. Ostatní členové zastupitelstva i 

předsedové výborů se v tomto volebním období odměn zřekli. 

* Zastupitelstvo ukládá starostovi provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu a 

následně předkládat zastupitelům na vědomí.  

* Byl schválen maximální limit pokladní hotovosti na OÚ. 

* Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 – povýšení P a V o 190 

tis. Kč. 

* Zájemce o prodej pozemku p. č. 209 a 210 od svého záměru odstoupil z důvodu 

požadované ceny. 

* Rozžínání vánočního stromečku se bude konat v neděli 2. 12. Zdobení stromečku 

bude v sobotu 1. 12. 

* Co nejdříve bude zjištěno, v jakém stavu je projekt na vybudování chodníků. Podle 

zjištěných informací se další postup dohodne na pracovní schůzce 5. 11. 2018. 

* Starosta obce se bude u předsedy DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K Ing. 

Zdeňka Kaila informovat na stav a případné problémy kolem budování záložního 

výtlačného řadu. O výsledku budou ostatní zastupitelé informováni na pracovní 

schůzce 5. 11. 2018. 

* V rámci obnovy zeleně v obci bude nakoupeno a v katastru obce vysazeno 30 

stromů (převážně ovocných). Sázet se bude v sobotu 3. 11. od 9 hodin. 

* Pro starostu a místostarostku obce se pořídí nová SIM karta, která bude do 

budoucna přenosná na další starosty a místostarosty. 

 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 7/18, 19. 11. 2018 (Přítomno 9 členů) 

* Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem výstavby dalších rodinných domů pod 

obcí. Bude osloven soukromý majitel pozemku, který do této lokality zasahuje, zda 

by souhlasil s prodejem nebo s výměnou 

* Byla zřízena likvidační komise ve složení Pavel Světlík – předseda, Vítězslav 

Korber – člen, Marek Chrást – člen. Komise posoudí majetek navržený na vyřazení, 

a to jak na OÚ, tak v MŠ. 

* Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. předložila Přílohu č. 1 a Přílohu 

č. 2 ke smlouvám na odvoz a likvidaci odpadu. Zastupitelé porovnají nově navržené 

ceny s cenami dosavadními. Rozhodnutí o podpisu Příloh bude projednáno na dalším 

zasedání. 
* Do konce listopadu je třeba sestavit Rozpočet obce na rok 2019, aby byl řádně 

vyvěšen a schválen a obec nemusela hospodařit podle rozpočtového provizoria. Do 

rozpočtu by se měly zahrnout výdaje na chodníky, výdaje na kanalizační a 

vodovodní přípojku do Štouralova, výdaje na rozšíření hřbitova, výdaje na rozšíření 

osvětlení ke křižovatce pod obcí, výdaje na obnovu dětského hřiště u obchodu a 

nového dětského hřiště pod obcí v nové zástavbě a výdaje na vyčištění Olší, které 
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jsou ve špatném stavu.  

* Zastupitelé schválili za členy finančního výboru paní Evu Maluškovou a Bc. Marii 

Dvořákovou. A dále za členy kontrolního výboru Ladislava Sattlera a Bc. Jana 

Chrásta. Zároveň byla schválena Kulturní komise ve složení Bc. Michal Svoboda – 

předseda, Eva Malušková – člen, Jana Koblížková – člen, Pavla Sattlerová – člen, 

Věra Chrástová – člen a Komise pro životní prostředí ve složení Libor Hodovský – 

předseda a Bc. Jan Chrást – člen. 

* Současný pověřenec GDPR Mgr. Vladimíra Kotásková podala písemnou výpověď 

z funkce z titulu kolize této funkce s funkcí místostarostky obce Trboušany. Novým 

pověřencem obce se stala Ing. Ludmila Kloudová. 

* Obec potřebuje mít kvalitní a aktuální internetové stránky. Z tohoto důvodu by 

bylo vhodné uzavřít Dohodu o provedení práce s Bc. Janem Chrástem, který by se o 

toto pravidelně staral. 

* Zastupitelé mají zájem na obsazení pozice obecního správce. Proto bude hledán 

vhodný kandidát. 

* Ukládání sutě do cihelny je třeba provádět systematicky a kontrolovaně. Z tohoto 

důvodu by bylo vhodné do budoucna ustanovit správce. Tuto práci by mohl 

vykonávat také obecní pracovník. 

* Jako zástupci do DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K za obec Trboušany byli 

nově zvoleni starosta Jaromír Kubant a Bc. Michal Svoboda.  

* Pro jednání na Krajském pozemkovém úřadě v Brně ohledně odsouhlasení stavu 

realizace pozemkové reformy byl zplnomocněn Vítězslav Korber, který je s celou 

situací obeznámen nejvíce.   

* Do příštího zasedání bude aktualizován jednací řád tak, aby mohl být na příštím 

zasedání zastupitelstva projednán. 

* O vánočních svátcích se vyměří dílky akátů, aby se začátkem roku 2019 mohly 

prodat zájemcům a vytěžit. 
 

Další sdělení obecního úřadu 
 

Obec TRBOUŠANY 

starosta Jaromír Kubant 

mobil 703 144 000 

kubant@trbousany.cz 

místostarostka Mgr. Vladimíra Kotásková 

mobil 703 147 555 

kotaskova@trbousany.cz 

obecní úřad telefon 546 421 541 trbousany@iol.cz 

  trbousanskyzpravodaj@seznam.cz 

datová schránka ht9a2s8 

stránky obce www.trbousany.cz 

       

      Upozorňujeme občany, že v poslední době naši obec nejméně dvakrát navštívila 

skupina Svědků Jehovových a snažila se kontaktovat občany v jejich domovech. 

Podle oficiálních informací toto jednání není protizákonné, jde o projev 

náboženského přesvědčení. Proto na ně nelze aplikovat obecní vyhlášku o zákazu 

mailto:trbousanskyzpravodaj@seznam.cz
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podomního prodeje nebo zavolat policii. Buďte tedy obezřetní a nepouštějte si cizí 

lidi do svých domů. 

      V průběhu roku 2019 bude vydáno stavební povolení na vybudování chodníků a 

se započetím výstavby se počítá v roce 2020. Pokud tedy uvažujete s nějakými 

stavebními úpravami nebo výsadbou trvalých porostů před svým domem, přijďte se 

informovat na obecní úřad, jak je konkrétní prostor navržen. Bylo by škoda, kdyby 

vaše úsilí nebo finance přišly nazmar.    
 

Připravované kulturní a sportovní dění  
* 5. 1. Tříkrálová sbírka (viz dále) 

* 11. 1. pořádají myslivci Myslivecký ples. Hraje Fantazie, začátek ve 20 hodin. 

Čeká na Vás myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

* 23. 2. pořádá Šparglík, z.s. Masopustní průvod za doprovodu hudebníků. Budeme 

velmi rádi, pokud rozšíříte naše řady i Vy ve svých maskách. 

* 9. 3. bude od 16 hodin v KD Dětský maškarní karneval. Můžete se těšit na zábavný 

program divadla Koráb, obří bubliny a malování na obličej (více na www. 

korab.cz/karnevaly-a-detské-dny-5). 

Pozvánka k sousedům  

* 23. 12. se opět v Jezeřanech – Maršovicích koná Živý Betlém.  
 

Tříkrálová sbírka 2019 – Každá koruna pomáhá      

  

    Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o 

příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na podporu lidí v nouzi. Přijměte, 

prosíme, tyto vyslance potřebných. Prostřednictvím Charity Česká republika tak 

můžete účinně pomoci svým bližním. 

      V Trboušanech budou chodit 5. 1. 2019 od 9 hodin 3 skupinky koledníků pod 

vedením Jany Janouškové, Vladimíry Kotáskové a Lenky Krmelové. Darované 

peníze budou předány Oblastní charitě Rajhrad, která je rozdělí do plánovaných 

projektů. O tom, jak byly využity peníze z letošní sbírky a jaké projekty se budou 

financovat ze sbírky roku 2019, se můžete dočíst na internetových stránkách 

www.rajhrad.charita.cz nebo na letáčcích. 

      Sváteční nálada převládá i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koledníci 

a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše.  

  

http://www.rajhrad.charita.cz/
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Co se děje v obci 
Jak jsme (ne)oslavili 100 leté výročí republiky 

      V říjnu slavila celá země výročí vzniku republiky. Většina obcí a měst se 

k oslavám připojila nějakým vlastním programem nebo akcí. V naší obci jsme 

neměli naplánovanou žádnou kulturní akci pořádanou obcí. Na oslavu výročí jsme 

v neděli 28. října zasadili 4 lípy svobody. Jedna byla zasazena naproti hřbitovu, kde 

se v letošním roce stará lípa zlomila. Dvě byly vysázeny u dětského hřiště u obchodu 

a jedna byla zasázena na náměstíčku v nové výstavbě pod obcí. Tak jim popřejme, 

aby prospívaly a alespoň některá z nich se dožila další stovky. Bohužel počasí 

v tento den bylo značně nevlídné, mrholilo. Proto nebylo sázení lip pojato jako 

společenská akce. 

      Roli obce při oslavě 100. výročí zastoupila moc pěkně mateřská školka. V pátek 

26. 10. pořádala Loučení broučků s teplým sluníčkem a lampionový průvod. 

V programu, který s dětmi nacvičily paní učitelky, měly děti písničky a básničky ke 

svátku republiky. Poté taky přednášely svá přání republice. Společně s rodiči 

vypustili lampiony štěstí a na závěr zazpívala malá slečna Melánie Šťastná národní 

hymnu. Dvorek byl vyzdoben obrázky k tématu, které děti ve školce malovaly. 

Celkový dojem byl moc pěkný.            -vch- 

 

Sousedské večery 

      V podzimním období se spolku Šparglík, z.s. povedlo 

uspořádat dva Sousedské večery s podtitulem „Setkání 

nad Trboušanskou kronikou“. Oba večery se setkaly 

s úspěchem. Přišli zástupci všech generací a potěšitelné 

bylo, že přišli také muži. K dispozici jsme měli všechny 

dostupné záznamy a kroniky, které v obci máme. 

Příjemné bylo také vzpomínání nad starými fotkami 

některých účastníků. Další takové setkání se plánuje na 

leden.                                 -vch- 

 

Rozsvěcení vánočního stromu  
      První adventní neděli 2.12.2018 se v sále KD již tradičně 

konalo slavnostní "Rozsvěcení vánočního stromu". Tato akce 

je pořádána ve spolupráci spolku Šparglík, Mateřské školy 

Trboušany a obce Trboušany. Návštěvníci se mohli potěšit 

krásnou výzdobou sálu, vánočně laděným vystoupením dětí 

MŠ, mohli si koupit drobné dárečky na malém jarmarku nebo 

ochutnat Víno z Trboušan. Nechyběla Šparglíkova adventní 
kavárna se svými výbornými domácími moučníky, kávou, 

gulášem a ostatními pochutinami. Letošní novinkou byla živá 

hudba, která celou atmosféru podtrhla koledami a vánočními 

melodiemi. Všem, kteří se na organizaci této akce jakkoliv 

podíleli, patří velké díky.                Mgr. Vladimíra Kotásková 
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Zprávy z oddílu JUDA 

      Náš klub JUDO DOLNÍ KOUNICE v Trboušanech v 

tomto roce opět navýšil svou členskou základnu. Podíl na 

tom mají i děti v nově založené tréninkové skupině mini-

judo. Na celém světě tento sport každodenně praktikuje více 

než 40 mil. lidí.  

      Velmi si ceníme medailí získaných letos na podzim 

z Přeboru mladších žáků a žákyň a z Mistrovství Moravy 

mláďat ve Veselí nad Moravou, kde se Šampiony Moravy 

stali dva trboušanští chlapci, Petr Dvořák a Miroslav Korber. 

Z výsledků vybíráme:  

Turnaj mládeže v Pohořelicích 27.10.2018 

      Dne 27. 10. 2018 náš klub pořádal již 4.ročník turnaje pro mládež v Pohořelicích. 

Turnaje se zúčastnilo 143 závodníků včetně mláďat a žáků z rakouského 

Hollabrunnu.  

V soutěži družstev jsme opět obhájili 1. místo! Za jednotlivce výsledky zde: 

1. místo – Šimon Brázda, Petr Dvořák, Adam Jakš, Hynek Lukas, Diana Švejdová, 

Jiří Vejrosta 

2. místo – Kristýna Dvořáková, Petr Korber, Veronika Švejdová, 

3. místo – Lucie Dvořáková, Antonín Hušek, Jáchym Kudláček, Boris Trungel 

4. místo – Jan Horčica, Oldřich Horčica, Miroslav Korber, Emma Kudláčková 

      Kromě závodů jsme v listopadu připravili pro děti soustředění. Mláďata a žáci se 

během jednoho víkendu zdokonalovali v technikách juda na soustředění v JUDO 

KLUBU v Blučině. Tohoto soustředění se kromě našeho a blučinského oddílu 

zúčastnily i kluby ze Znojma, Žatčan, Opavy a rakouského Hollabrunnu. A pro děti 

z mini juda jsme uspořádali také soustředění. Sešli jsme se s dětmi v tělocvičně v 

Trboušanech. Děti a trenéři se mezi sebou vzájemně více poznali, zahráli si různé 

hry, soutěže a nechyběla ani diskotéka.  
      JUDO DOLNÍ KOUNICE v Trboušanech přeje všem trboušanským občanům 

krásné a veselé Vánoce a do nového roku 2019 vše nejlepší!!! 

 

Významné události naší historie  
      1906 – dokončení silnice z Dolních Kounic až k silnici pod obcí. „Z jara roku 
1905 počala stavba okresní silnice II. třídy z Kounic do Trboušan a koncem října 

1905 dohotovena část silnice až ku zdejšímu hřbitovu. V květnu 1906 pokračováno 

ve stavbě silnice obcí zdejší až k silnici Pravlovsko-Miroslavské, kteráž část do zimy 

1906 dokonána bude. Školní dítky zdejší dočkaly se konečně schůdnější cesty do 

farního chrámu Páně, občané pak řádného i bezpečného spojení silničního 
s okolím.“ (Citováno ze Školní kroniky, výňatek ze zápisu pro školní rok 1905 – 

1906). 

      1907 – postavena výpravna chřestu. Nově založené „Družstvo pro pěstování a 

vývoz chřestu v Trboušanech, zapsané společenstvo s obmezeným ručením. – 
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Spargel – Cultur – Genossenschaft in Pausche, registrierte Genossenschaft mit 

beschränkter Haftung“ potřebovalo pro svou práci prostory a také sklep, ve kterém 

by se dal nasbíraný chřest po nějakou dobu uchovávat. Bylo proto rozhodnuto o 

stavbě výpravny a pod ní kopaného sklepa. Jako vhodný stavební pozemek byla 

vytipována 3 místa:  

- na Rybníku (bývalá školní zahrada - dnes přístavba školy) 

- vedle domu Tomáše Pexy č. p. 21 

- na okraji obce na pozemku pana Hašky č. p. 78 a pana Drahanského z Pravlova.  

      Na schůzi dne 22. 11. 1905 bylo rozhodnuto, že to bude třetí možnost, i když byl 

zpočátku favoritem Rybník.   Majitelům byla navržena odkupní cena 2 K za 

čtvereční sáh (tj. 3,596652 m2). O vypracování plánů členové požádali stavitele Jana 

Ježka z Dolních Kounic.  

 

Naměřené srážky 

Září Říjen Listopad Od začátku  roku  do konce  listopadu 

129,0 mm 15,0 mm 27,5 mm napršelo celkem 446 mm.  Nejvíce to 

bylo v měsíci září 129 mm a nejméně v měsíci dubnu 9 mm. Největší úhrn srážek 

během jednoho dne napršel 1. září, bylo to 51 mm. 

 

A zajímavost na konec 
Cena Edwards připutovala do sousední obce  

      Možná jste si v denním tisku povšimli informace o tom, že čerstvá absolventka 

VUT Fakulty strojního inženýrství Ing. Ludmila Čápová ze sousední obce Jezeřany-

Maršovice získala letos na podzim prestižní Cenu Edwards pro nejlepší technicky 

zaměřené diplomové práce. Cena je pojmenována podle britského fyzika Fredericka 

Davida Edwardse, který se zabýval výrobou vakuové vývěvy. Jeho objevy před 100 

lety vyžadovaly vizionářství, inovativnost a odvahu. Tyto vlastnosti mají pořád svou 

hodnotu a má smysl je oceňovat i dnes. Cenu uděluje největší světový výrobce 

vakuových technologií. 

      Ing. Ludmila Čápová ve své práci navrhla nový způsob, jak může pracovat 

umělé srdce. Návrh mladé vědkyně navazuje na český vynález speciálního vířivého 

čerpadla Františka Pochylého. Počítá se dvěma synchronními vířivými čerpadly, 

která by plně nahradila lidské srdce. Tématu umělého srdce se již po teoretické 

stránce věnovala v bakalářské práci. Diplomovou prací zakončila studium na Odboru 

fluidního inženýrství Viktora Kaplana na VUT FSI. Hlavními výhodami nového 

řešení jsou menší rozměry a funkce při nižších tlacích. (Informace čerpány 

z internetových stránek www.lidezvut.cz). 

      Pro nás může být potěšujícím faktem, že maminka Ludmily Čápové je 

trboušanskou rodačkou a do Jezeřan-Maršovic se provdala.       

                                                                                                                                -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. 

http://www.lidezvut.cz/

