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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
letní prázdniny se pomalu blíží ke konci, a proto bych rád shrnul, jak jsme si během nich
vedli. Předem se omlouvám za délku a místy i poučný tón sdělení.
V úvodu bych Vás všechny rád pozval na „Obecní táborák“, který se bude konat
v pátek 30. 8. od 17:00 na hřišti ve Štouralově, v případě špatného počasí v sále.
K poslechu nám zahraje kapela „Hrad 92“ a k jídlu opečeme selátko.
Čerstvou novinkou jsou noví nájemci Hospůdky Trboušany. Mají velké plány a
spoustu elánu. Proto bych Vás chtěl poprosit, abyste jejich úsilí podpořili a do hospody
se zašli podívat. Budete jistě mile překvapeni.
V červnu se konaly Tradiční rozmarýnové hody. Všichni víme, jak napjatá byla celá
atmosféra a proč bylo stárků tak málo. Vinobraní je organizačně o mnoho náročnější.
Proto bych chtěl všechny spoluobčany poprosit o pomoc s jeho přípravou.
Rád bych se zmínil o opravě budovy mateřské školy, která byla jednou z hlavních
věcí, do které jsme se pustili. Topení v MŠ již vypovídalo svoji službu, podlaha byla
ještě původní trámová, kdy trámy byly napadeny hnilobou. Snad mi tedy dáte za pravdu,
že tato oprava byla nevyhnutelná. V celé budově jsme vyměnili ústřední topení, v hrací
místnosti a jídelně jsme udělali novou izolaci, podlahové topení a novou podlahu. Zde
jsme také zateplili strop a udělali nové omítky. Oprava byla nutná a bohužel také velice
nákladná. Jihomoravský kraj nám poskytnul dotaci ve výši 250 000,- Kč, obec doplácela
650 000,- Kč. Původně jsme žádali o dotaci na vyšší částku, ta nám ale byla zamítnuta.
Chtěl bych v souvislosti s opravou poděkoval všem, kteří přišli na brigádu. Díky jejich
pomoci jsme ušetřili asi 40 000,- Kč.
Některé z Vás určitě trápí, proč zatím nemáme hotové chodníky. Bohužel je to z toho
důvodu, že s námi nekomunikuje pan projektant, který má celý projekt již mnoho měsíců
rozpracovaný. Oslovovat jiného se zatím jeví jako neekonomické. I přes to, že se
snažíme hledat jiná řešení, je realizace chodníků zatím v nedohlednu. Pracujeme alespoň
na úpravách prostranství kolem obecního úřadu. Autobusová zastávka bude dočasně
přesunuta ke staré kovárně nad Hodovskými. Kolem budovy obecního úřadu, prosím,
choďte po silnici. Opravy se budou týkat nových krajních obrubníků u silnice, nové
dlažby okolo sálu a vybudování nové dešťové kanalizace před obecním úřadem, která
povede ve směru na Dolní Kounice. Před vstupem do přísálí bychom chtěli vybudovat
vyvýšenou „zahrádku“, která rozšíří kapacitu míst během akcí pořádaných v sále a
zároveň bude sloužit jako pódium během hodů.
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Chtěl bych poděkovat všem, kteří souhlasí s obnovou PP V olších. V souvislosti s tím
bych zmínil, že se přihlásilo několik vlastníků pozemků v olších a nabídli obci pozemky
k prodeji. Obec má o vykoupení zájem. Pokud i Vy chcete svůj pozemek prodat, ozvěte
se, prosím. Již letos na podzim se uskuteční první brigády na čištění olší. Bude vítám
každý, kdo bude chtít s tímto projektem pomoci.
Další věc, kterou potřebuji zmínit, je skládka v cihelně. Systém je nastavený tak, že si
občan na OÚ vyzvedne klíče, vyveze suť a při vracení klíče uhradí částku za vyvezené
množství. Maximální doba výpůjčky je 7 dní. Pokud si např. kvůli demolici potřebujete
klíč nechat delší dobu, do týdne, prosím, na OÚ zaplaťte za vyvezené množství a
výpůjčku Vám opět o týden prodloužíme. Prosím o to, abyste opravdu platili za takové
množství, které jste vyvezli. Podle vyvezeného množství odpadu a zaplacených peněz
vychází, že lidé platí méně, než by měli. Na skládce máme fotopast, díky které můžeme
skutečné množství vyvezeného odpadu sledovat. Hlídejte si, prosím, kolik platíte.
V nejhorším případě Vám odvoz příště nepovolíme. Předem děkuji za dodržování
pravidel. Nevnímejte to jako kárání, ale když jsou nastavená nějaká pravidla, měli
bychom je všichni dodržovat stejně.
Tady je tabulka s výpočty:
Orientační ceník za uložení suti v cihelně:
Kategorie

Orientační rozměry
vlečky/vozíku š x d x v
(m)

Objem
(m3)

Cena
(Kč)

Poznámka

č. 1

1 x 2 x 0,5

1

200

Cca od 0,5 m3 – 0,8 m3

č. 2

1,8 x 3,2 x 0,5

3

600

Obvykle 3 t nebo 2-nápr.
vozík za auto

č. 3

2 x 4 x 0,5

4

800

Obvykle 5 t

5

1000

Obvykle 7 t

č. 4
2,2 x 4,5 x 0,5
3
Cena za m = 200 Kč
Pozn.: údaje v tabulce jsou orientační.

Prosím také o včasné uhrazení poplatku za komunální odpad. Někteří občané mají
dluh ještě z předchozích let. Pokud je to Váš případ, přijďte, prosím, na úřad, nějak to
vyřešíme. Můžeme se domluvit na splátkovém kalendáři nebo odpracování dluhu u obce
formou sekání trávy nebo úklidu po obci. V opačném případě hrozí předání dluhů
právníkovi, kdy by se celá dlužná částka navýšila.
V závěru děkuji všem, kteří se starají o vzhled obce – uklízí před svými domy,
zapojují do veřejných úklidů a brigád, zalévají stromky a záhonky apod. Prostě všem, co
udělají něco pro veřejný prospěch a není jim lhostejné, jak to v naší obci vypadá.
Děkuji i za Váš čas při čtení a těším se na Vás všechny u táboráku, ale také na
brigádách a dalších pořádaných akcích. Přeji Vám všem příjemné strávení posledních
letních dnů. Protože se nám blíží podzim, což pro nás znamená hlavně sklízení hroznů,
burčák a pálení slivovice, přeji všem bohatou úrodu a pitelné výsledky.
Jaromír Kubant, starosta obce
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Dění kolem lesíku V olších
Vážení spoluobyvatelé, jistě jste zaznamenali, že v naší obci se začalo řešit téma
přírodní památky V olších (dále jen PP). Po veřejné schůzi se zástupkyní Oboru
životního prostředí JMK Ing. Čejkovou, skupina občanů zakládá spolek na obnovu PP V
olších. Tento spolek bude prostředníkem v jednání mezi odborem ŽP a vlastníky
pozemků. Spolupráce bude probíhat formou pronájmu pozemků V olších za symbolickou
cenu spolku a ten následně, „doufejme“, dostane dotaci za vykonané práce dle tabulek
Ministerstva ŽP, což je hlavní důvod založení spolku. Bez něj by muselo proběhnout
zaměření všech 350 pozemků, každý vlastník by musel čistit svůj vlastní pozemek
svépomocí a následně uzavřít smlouvu s orgánem ochrany přírody na proplacení těchto
zásahů. Toto by bylo příliš komplikované, navíc některé pozemky vlastní majitelé, kteří
by již takové činnosti nebyli schopni nebo v obci ani nebydlí. Do spolku mohou vstoupit
jak majitelé pozemků, tak i obyvatelé, kteří žádné pozemky nevlastní. Členstvím ve
spolku žádné výhody nezískáte, budete se moci jen podílet na rozhodování. Samozřejmě
vítáme veškeré nadšené dobrovolníky, kteří se zapojí do obnovních rekonstrukčních
prací. Čím více rukou, tím lépe. Nebude to jen práce pro muže, ale najdou se pomocné
práce i pro fyzicky slabší jako je například zatírání kmínků bezu roztokem glyfosátu. Dle
získaných informací u Akademie věd ČR je tento projekt na obnovu měkkého luhu ve
střední Evropě zcela unikátní, nejbližší podobná revitalizace probíhala až v Nizozemsku.
Nemusíte se bát, že by olše byly vykáceny, práce se budou v prvních letech omezovat
zejména na řešení problémů s černým bezem a možná pokácení některých rizikových
dřevin, které by mohly ohrozit bezpečnost při pracích. Až bude dosaženo pročištění
křovinného patra, budeme postupovat tzv. negativním výběrem, což je způsob výběru,
při kterém se odstraňují stromy s nevhodnými (zápornými) vlastnostmi, např. tvarovými
nebo druhovými. Případem záporného výběru je např. výběr zdravotní, jehož hlavním
kritériem je zdravotní stav stromu. V průběhu negativního výběru se již budou sázet nové
dřeviny zejména olše, vrba a topol bílý, černý a jejich křížením vzniklý topol šedý.
Veškeré zásahy budou konzultovány s Českým svazem ochránců přírody a Odborem ŽPJMK. Během celé rekultivace musíme postupovat velice opatrně, aby nedošlo k narušení
přirozené skladby. Zejména je důležitá kontrola vyčištěných lokalit se zabráněním růstu
znovu obrážecích dřevin jako je bez a akát. V případě dalšího rozšíření akátu v PP hrozí
postupné zvětšování zásoby půdního dusíku, intenzivní mineralizace a nitrifikace. Oproti
přirozeným lesům dochází v akátině také k vysušování půdy v důsledku zvýšeného
kořenového odsávání a výparu z povrchové vrstvy půdy pod řídkými akátovými
korunami. Akát má totiž tu vlastnost, že poutá vzdušný dusík a tím obohacuje okolní
půdu živinami. Navíc je to dřevina u nás nepůvodní, pocházející ze Severní Ameriky.
Dalším nebezpečím pro PP je i současná druhová skladba dřevin, kde je dominantně
zastoupen zejména jasan. Ten je momentálně ohrožen šířením voskovičky jasanové,
houby původem z Asie. Napadenému stromu napřed začnou usychat listy, pak větve a do
dvou let strom zemře úplně.
Rád bych také v tomto článku poděkoval místostarostce za získání první dotace z
Nadace Via a fondu sousedské sounáležitosti ve výši 58 000 Kč, větší část této dotace
bude použita na mobiliář, který se umístí na uvolněné prostranství po myslivecké boudě
„u břízek“. Dále z této dotace bude nakoupeno v první fázi 170 stromků, které se vysází
na již volná stanoviště v PP. Doufejme, že získáme další dotace na tento projekt z
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dalších zdrojů. Přece jen toto není práce na dva tři roky, ale možná i na deset a více let,
než dokážeme naše Olše ozdravit.
Bohužel musím napsat, že i přes veškerou naši budoucí snahu nemusíme Olše
ozdravit do původního stavu. Důvodem může být (dle konzultací) stržený pramen a tím
způsobený nedostatek vody. Dle doporučení se budeme snažit zajistit hydrogeologický
průzkum lokality a odhalení příčin tohoto úbytku vody.
Spolek připomíná všem majitelům pozemků v PP, že tyto pozemky jsou osvobozeny
od daně z nemovitostí. S vyřízením potřebných dokumentů Vám pomůže Odbor
životního prostředí JMK. V případě zájmu o členství ve spolku napište na mail
olse@trbousany.cz nebo na se obraťte na OÚ Trboušany.
Bc. Jan Chrást, za spolek PP V olších z.s.

Olše a jejich funkce aneb proč jsou pro obec důležité
Lužní lesy lze rozdělit do dvou kategorií, a to na luhy měkké a tvrdé. Měkké luhy se
nacházejí u velkých řek, popřípadě na stanovištích s vysokou spodní hladinou vody, kde
jsou přilehlá místa často zaplavována. Voda se zde nachází po většinu roku a vlhkost
půdy je zde vysoká, tím se liší od luhů tvrdých. Najdeme zde také typickou vegetaci v
podobě dřevin s měkkým dřevem (topol, vrba, jasan).
Vedle něho existuje tvrdý luh, který je o něco sušší, neboť je zaplavován jen
sporadicky. Vyznačuje se výskytem vegetace s tvrdým dřevem, jako jsou lípy, javory,
jasany, duby. Všechny dochované luhy v ČR jsou automaticky chráněné, což vyplývá ze
zákona o ochraně přírody.
PP V olších plní mnoho funkcí, které mimo jiné příznivě ovlivňují život v naší obci.
Mezi vodohospodářské funkce patří ochrana vodních zdrojů, ochrana majetku před
vodním živlem a před splachem půdy při přívalových deštích.
1. Olše dočasně zadržují vodu ještě více než nádrž. Snižují tak náhlé povodňové
vlny. Proto je důležité, aby bylo druhové složení z původních dřevin měkkého luhu jako
jsou olše, topoly a vrby. V současné době dominantní jasany, akáty a bezy nejsou
vhodné.
2. Retenční funkce neboli schopnost dočasného zadržení vody a nasycení vodou.
Bylinná a křovinná vegetace, kterou zastupuje zejména černý bez má nejnižší kapacitu a
to 5 - 20 mm. Retenční kapacita olší se může pohybovat od 45 do 70 mm.
3. Akumulační funkce souvisí s retencí vody. Jedná se o schopnost shromažďování
vody v půdní vrstvě, což silně závisí na typu podloží. Dle zjištění zadrží 100 kg písku cca
25 l vody, stejné množství hlíny asi 50 l vody, humusu asi 150 l vody a půda starých lesů
300 l vody. Největší akumulační význam mají tedy staré lesy, které mají vytvořené
bohaté zásoby humusu sahajícího do velkých hloubek pod povrch.
4. Evapotranspirace neboli výpar - v ideálních podmínkách dokáží olše vypařit až
750mm vody ročně a samy si tuto vodu dokáží i nasát zpět a využít. Proto V olších a
přilehlých oblastech nedochází k intenzivnímu vysychání.
5. S evapotranspirací úzce souvisí i funkce mikroklimatická. K důležitým dílčím
efektům patří absorpce slunečního záření a ochlazování okolí. Z hlediska ekologie
mluvíme o funkci bioklimatické. V průběhu dvou týdnů 7. 6. - 22. 6. 2019 probíhalo
denní měření teploty uvnitř PP a mimo, rozdíl teplot během poledne ve stínu dosahoval
až 6°C.
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6. Funkce tlumení větru - olše jako přirozená
bariéra snižuje rychlost větru, který na volných
prostranstvích, jak známo, nabírá i extrémních
rychlostí. Lesy dokáží snížit rychlost větru o 20 - 40
%, tlumí větrnou erozi a mimo jiné se snižuje i výpar
ze zalesněných oblastí, což je jeden z důvodů, proč
lesy zadržují více vody.
7. Zdravotní funkce PP přispívá k čistotě
prostředí izolací zdrojů nečistot (škodlivin, CO2) a
útlumem jejich šíření.
Aby Olše mohly plnit všechny tyto funkce,
musíme je udržet v co nejlepším stavu. Z výše
napsaného je jasné, že Olše mají svůj
nezpochybnitelný význam i v dnešní silně pozměněné
krajině a plní mnoho nenahraditelných funkcí. Měli
bychom si jich tedy vážit a starat se o ně tak, aby tu
„žily“ i dál.
Bc. Jan Chrást
Obr.: olše lepkavá

Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2019, 8. 4. 2019 (Přítomno 9 členů)
* ZO vzalo na vědomí RO č. 2/2019, kterým se provádí přesuny mezi výdaji.
* MŠ Trboušany předložila kalkulaci oběda. Dle předložené kalkulace bylo rozhodnuto
zvýšit dotaci obce na 1 oběd na 21 Kč a cenu oběda pro mimoškolní strávníky navýšit na
55 Kč. Oboje začne platit od 1. 9. 2019.
* Na OÚ byla doručena anonymní stížnost včetně fotografie na parkování před domem č.
65 (auta parkují na chodníku). Stížnost byla vyřešena domluvou.
* Byla schválena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trboušany za rok
2018. Kontrolu provedli pracovníci JMK. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
* Na stížnost občana na přerostlé akáty kolem hřbitovní zdi bude odpovězeno, že byla
provedena kontrola a stromy se prozatím kácet nebudou.
* Byla schválena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se
společností CETIN. Jedná se o překládku optického kabelu ze stavebních pozemků pod
obcí. Předběžná výše nákladů byla vyčíslena na 1 004 810 Kč.
* Byla zamítnuta žádost občana z Nových Bránic na směnu pozemků p. č. 1001/55 a
1001/16 za pozemky navržené v rámci pozemkových úprav jako p. č. 525/38 a 525/37.
* Byla schválena Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ a Zpráva o výsledku
finanční kontroly na OÚ, které předložil finanční výbor obce. Nebyly zjištěny nedostatky
a závady.
* Lužní lesík V olších je špatném stavu. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem založení
spolku na obnovu Olší, pokud občané projeví ve veřejné diskusi zájem.
* Prozatím nebylo schváleno darování hasičského vybavení Hasičskému muzeu
Oslavany. O dalším postupu ohledně hasičského vybavení bude ještě jednáno.
* ZO vzalo na vědomí RO č. 3/2019, kterým se provádí zvýšení P a V o 1 600 Kč a
přesuny mezi výdaji.
* Bylo odsouhlaseno uzavření nové pojistné smlouvy na majetek obce s Allianz
pojišťovnou, a.s. Celkové roční pojistné bude nově činit 25 721 Kč.
Trboušanský zpravodaj
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* Na některých pozemcích obce stojí stavby cizích vlastníků (4 případy). Je třeba zahájit
s vlastníky jednání o vyřešení této situace.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2019, 24. 4. 2019 (Přítomno 8 členů)
* ZO schválilo Závěrečný účet obce Trboušany a Účetní závěrku za rok 2018.
* Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci „Nová
výstavba pod obcí Etapa II“. Zároveň byla zvolena výběrová komise.
* Zastupitelé schválili Provozní řád kulturního domu Trboušany včetně vzorů formulářů
spojených s pronajímáním a ceník.
* Bylo schváleno poskytnutí daru 5 000 Kč Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích, který
bude využit na podporu jejich programu „Naplňování lidských potřeb pacientů LDN
v Nemocnici Ivančice“.
* ZO vzalo na vědomí RO č. 4/2019, kterým se provádí přesuny mezi výdaji.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru pronajmout hospodu od 1. 8. 2019.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 127 o výměře 23 m2.
* Bylo vypsáno výběrové řízení na „Nákup stroje s příslušenstvím Rider“. Zároveň byla
zvolena výběrová komise.
* Zastupitelé byli informováni o podrobnostech kolem účasti obce na Svatogothardských
vinařských slavnostech v Dolních Kounicích.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2019, 3. 6. 2019 (Přítomno 8 členů)
* ZO zamítlo žádost místního občana na koupi pozemku p. č. 494/74 o výměře 1 183 m2.
Obec by tím porušila podmínku dalšího využití, ke které se zavázala při bezplatném
nabytí pozemku od státu.
* Byla schválena Účetní závěrka MŠ za 2018. Výsledek hospodaření činí 5 709,58 Kč.
* Byla schválena Smlouva o koupi pozemku p. č. 127 o výměře 23 m2. Pozemek je
zastavěn stavbou kupujícího.
* ZO souhlasí s umístěním sídla spolku PP V olších z.s. na adrese Trboušany č. 113
(budova obecního úřadu).
* Bylo schváleno poskytnutí finančního daru 1 500 Kč panu MM v souvislosti
s pokrytím nákladů hudebníků na „Hraní Janům“ dne 12. 5. 2019.
* Ve výběrovém řízení na „Nákup stroje s příslušenstvím Rider“ byla vybrána jako
vítězná nabídka firmy HITL s.r.o. za celkovou cenu 343 201 Kč.
* Na základě doporučení energetického poradce bude nová smlouva (do konce roku
2021) na dodávky plynu i elektřiny uzavřena s dodavatelem SPP CZ, a.s.
* Pan MR předložil žádost o přidělení příspěvku v hmotné nouzi v důsledku zhoršení
zdravotního stavu po úraze. ZO schválili zajištění bezplatného oběda z MŠ do konce
školního roku (12. 7. 2019). Dále si žadatel musí vyřídit sociální dávky na Úřadu práce
v Ivančicích.
* ZO vzalo na vědomí RO č. 5/2019, kterým se provádí zvýšení P a V o 29 000 Kč a
přesuny mezi výdaji.
* Z MŠ byla předložena žádost o navýšení ceny oběda pro mimoškolní strávníky
z důvodu nárůstu potravinového nákladu na 1 oběd. Od 1. 9. 2019 bude tedy nově cena
58 Kč a dotace obce 21 Kč na 1 oběd.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 57 o výměře 11,1 m2.
* Do výběrového řízení na akci „Nová výstavba pod obcí Etapa II“ se v řádném termínu
nikdo nepřihlásil. Z tohoto důvodu se výběrové řízení ruší a bude vypsáno nové.
Trboušanský zpravodaj
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* Bylo vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci
„Nová výstavba pod obcí Etapa II“. Zároveň byla zvolena výběrová komise.
* Žádost o dotaci na opravu MŠ z programu Podpora rozvoje venkova od JMK ve výši
250 000 Kč byla schválena.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2019, 24. 6. 2019 (Přítomno 9 členů)
* ZO schválilo priority realizací po ukončení Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Trboušany.
* Bylo schváleno zajištění právního servisu Mgr. Pavlem Ludvíkem ohledně uzavírání
kupních smluv při prodeji stavebních pozemků obce. Součástí smluv budou omezující
podmínky (předkupní právo, smluvní pokuta, časové omezení realizace stavby apod.).
* Ve výběrovém řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci „Nová výstavba
pod obcí Etapa II“ byla vybrána nabídka Ing. Pavla Šudáka z Kuřimi. Cena díla činí
250 000 Kč + DPH.
* Na OÚ dojde od 1. 7. 2019 ke změně úředních hodin pro veřejnost.
* ZO vzalo na vědomí RO č. 6/2019, kterým se provádí přesuny mezi výdaji.
* Žádost o dotaci na opravu křížů z programu Podpora památek místního významu od
JMK byla schválena, ale pouze ve výši 47 000 Kč.
* Česká spořitelna, a.s. oznámila novou výši úrokové sazby k úvěrové smlouvě obce pro
období do 31. 12. 2021.
* Chasa Trboušany se rozhodla založit spolek s názvem Chasa Trboušany, z. s. a žádá o
umístění sídla spolku na adrese Trboušany č. 113 (budova obecního úřadu). Zastupitelé
souhlasí.
* ZO nesouhlasí se žádostí firmy DINTEX, s.r.o. likvidovat odpad a dále likvidovat
nebezpečný odpad z provozovny prostřednictvím zavedeného obecního systému svozu
odpadů, a to formou uzavření smlouvy s obcí.
* Starosta obce je pověřen k oslovení minimálně 1 dodavatele na akci „Oprava dešťové
kanalizace u autobusové zastávky a KD“.
* Starosta obce je pověřen k oslovení minimálně 1 dodavatele na akci „Opravy chodníků
kolem OÚ“.
* Starosta obce je pověřen k oslovení minimálně 1 dodavatele na akci „Rekonstrukce MŠ
– topení“.
* Starosta obce je pověřen k oslovení minimálně 1 dodavatele na akci „Rekonstrukce MŠ
– zednické práce“.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2019, 15. 7. 2019 (Přítomno 8 členů)
* Nabídku na akci „Oprava dešťové kanalizace u autobusové zastávky a KD“ předložil
dodavatel Bohumír Haut, Dolní Kounice za cenu 207 806 Kč + DPH. ZO ji schválilo.
* Nabídku na akci „Opravy chodníků kolem OÚ“ předložil dodavatel Bohumír Haut,
Dolní Kounice za cenu 421 844 Kč + DPH. ZO ji schválilo.
* Ze 3 dodaných nabídek na akci „Rekonstrukce MŠ - topení“ byla vybrána a schválena
nabídka dodavatele Vlastimil Novotný, J-M za celkovou cenu 446 143 Kč.
* Nabídku na akci „Rekonstrukce MŠ – zednické práce“ předložil dodavatel Petr
Machala, Dolní Kounice za celkovou cenu 218 966. ZO ji schválilo.
* ZO vzalo na vědomí RO č. 7/2019, kterým se provádí zvýšení P a V o 25 000 Kč.
* Sbor zástupců vlastníků předložil zastupitelstvu ke schválení nově navržené priority
realizací společných zařízení po skončení KPÚ. Zastupitelé s nimi souhlasí a schvalují je.
Trboušanský zpravodaj
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2019, 7. 8. 2019 (Přítomno 6 členů)
* Byla schválena Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ a Zpráva o výsledku
finanční kontroly na OÚ, které předložil finanční výbor obce. Nebyly zjištěny nedostatky
a závady.
* ZO vzalo na vědomí RO č. 8/2019, kterým se provádí zvýšení P a V o 250 000 Kč a
přesuny mezi výdaji.
* ZO schválilo uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor s panem Niculae
Spinu, Dolní Kounice za účelem provozování hospody. Smlouva je sjednána na dobu
určitou do 31. 8 2020 s výpovědní dobou 2 měsíce. Výše nájmu je 1 200 Kč za měsíc.
* Minulý nájemce provedl v hospodě se souhlasem obce práce, které budou předmětem
finančního vypořádání na základě předložených dokladů, a to do max. výše 50 000 Kč.
* Ing. Pavel Šudák předložil vizualizaci plánovaného rozmístění stavebních parcel
v Etapě II pod obcí. Problémem je zatím stávající umístění trafostanice. Bylo vyvoláno
jednání s vlastníkem trafostanice.
* Společnost JAM living vision, s.r.o., která koupila dům č. 120, se dotázala, zda by bylo
možné pokácet jabloně na pozemcích před domem p. č. 364 a 363/1 (pozemky obce).
Obec proti tomu nemá námitek, stromy nejsou majetkem obce.

Další sdělení obecního úřadu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na prostranství za obchodem od
pátku 11. 10. do pondělí 14. 11. 2019. Odvezen bude v pondělí ráno.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude u obecního
úřadu 12. 10. 2019, a to už od 8.00 do 9.00 hodin. U nebezpečných látek prosíme o
dodržení sběrového termínu a osobní předání.
Žádáme všechny, kdo nemají doplaceny poplatky za odpady, aby tak neprodleně
učinili. Jejich splatnost byla do 31. 5. 2019. Pokud tak neučiní ani do poloviny září a
nepřijdou se ani dohodnout, bude obec nucena přistoupit k exekučnímu vymáhání.
Úřední hodiny pro veřejnost na obecním úřadě platné od 1. 7. 2019:
Pondělí

8:30 – 15:00 a 18:00 – 20:00

Středa

8:30 – 15:00

Čtvrtek

8:30 – 15:00

V úterý a pátek jen v naléhavých případech nebo po telefonické domluvě.

Knihovna
Otvírací doba v knihovně je od začátku září opět pravidelně každý čtvrtek od 17 do 19
hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Hádanka pro všechny generace:
Cihly
Jedna cihla váží 1 kilogram a půl cihly k tomu.
Kolik kilogramů váží 2 cihly?

Trboušanský zpravodaj
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Zajímavá kniha - přijďte si ji vypůjčit
Od krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí jsme zdarma
získali několik krásných knih týkajících se flóry, fauny a přírody Jihomoravského kraje
obecně. Knihy jsou vhodné pro děti i pro dospělé. Přijďte si je
vypůjčit, budete překvapeni nejen jejich krásným
zpracováním, ale i zjištěním, jaké kolem sebe máme poklady.
Jedná se o knihy:
Přírodní památky Jihomoravského kraje
Pestrý svět denních motýlů
Přírodní skvosty Jihomoravského kraje
Pestrý svět teplomilných trávníků
Poděkování patří Bc. Janu Chrástovi, jehož zásluhou Vám
můžeme tyto knihy k vypůjčení nabídnout.

Připravované dění v obci
* Obec Trboušany zve srdečně všechny občany na „Obecní táborák“ s pečeným seletem.
Táborák bude v pátek 30. 8. 2019 od 17.00 hodin ve Štouralově. V případě špatného
počasí se akce přesune do sálu. K poslechu Vám zahraje trio HRAD92. Občerstvení
zajištěno.
* 14. 9. pořádá chasa tradiční 53. VINOBRANÍ. Hrát bude kapela Lácaranka.
Občerstvení všeho druhu včetně burčáku bude připraveno. Slavnost bude zahájena
průvodem obcí.
Pozvánka k sousedům
* 31.8. se v Dolních Kounicích konají noční prohlídky kláštera Rosa coeli. První
prohlídka začíná od 19.30. a následně pak každou další půlhodinu.
* 6. 9. pořádá Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737, z. s. Nominační výstavu vín Znojemské
vinařské podoblasti. Jedná se o vína bojující o umístění v Salonu vín ČR. Akce se koná
od 13 do 21 hodin v KD Dolní Kounice.
* Od 29. 8. do 20. 9. bude probíhat vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019.
V souvislosti s tímto cvičením dojde v našem regionu ke zvýšenému počtu letů letecké
techniky a pohybu pozemní techniky a osob.

Co už bylo
Akce k Mezinárodnímu dni dětí
U příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme letos měli v obci 2 akce pro děti a jejich
rodiče, obě byly zaměřeny na pohyb.
Nejprve (2. 6.) uspořádal oddíl Judo Dolní Kounice v Trboušanech druhý ročník
cyklo-běžeckého závodu kolem Trboušan s názvem TOUR DE TRBOUŠANY 2019.
Podrobnosti o závodu a výsledky jednotlivých kategorií jsou zveřejněny na internetu na
stránkách oddílu.
Poté pořádala (9. 6.) obec Dětské odpoledne, kdy se již osvědčeným způsobem plnily
úkoly na 12 stanovištích rozmístěných na hřišti ve Štouralově a jeho okolí. Na závěr byl
táborák s opékáním špekáčků.

Trboušanský zpravodaj
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Šparglíkovy tábory
Spolek Šparglík navázal na tradici z minulých let a zorganizoval dva turnusy
přívesnických táborů. První, konaný poslední červencový víkend, byl nazván
„Zachraňme pohádku“. Děti musely každý den zachránit jednu pohádku, a to na základě
indícií, úkolů, her, pohybových či výtvarných aktivit. Hlavní sídlo tábora bylo v sále KD,
ale děti jste mohli potkat různě po Trboušanech v doprovodu Dity Světlíkové a Moniky
Sladké, které celý tábor připravily.
Druhý tábor byl určený pro větší děti, zdatné turisty. Konal se druhý srpnový týden a
nesl se v duchu příběhu Králíků z klobouku, pod názvem „Po stopách kouzelníka
Pokustóna“. Každý den si děti zacvičily s králíky z klobouku a při svých cestách do
blízkého okolí plnily mnoho zajímavých úkolů. Malí táborníci se pod dohledem Jany
Šarounové, Lenky Krmelové a Dity Světlíkové rozjeli do Kounic, Ivančic, Židlochovic,
Nových Bránic a pak pěšky na Stříbský mlýn. Užili si i den v Trboušanech, kde museli
vyhledat proklatě strašidelnou babku kořenářku, která žije V olších už 200 let (děkujeme
tetě Ditě za skvělý herecký výkon), dle jejích instrukcí uvařit lektvar a najít poklad.
Děti odcházely nadšené a plné zážitků, proto bychom chtěli moc poděkovat všem, co
se jakkoliv podíleli na organizaci těchto táborů.
Mgr. Vladimíra Kotásková

Trboušanský zpravodaj
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Zprávy z oddílu JUDA
Oddíl Judo Dolní Kounice
v Trboušanech slaví v roce 2019
výročí 15 let!
Nábor do juda pro všechny zájemce od 4 do 100 let
* Nábor do přípravky (7 let a výše) probíhá po celý školní rok každé pondělí a pátek od
17.00 hod v tělocvičně pod obecním úřadem v Trboušanech (od 9. září 2019).
* Nábor do MINIJUDA (4 - 6 let) každé úterý od 16.00 hod (od 9. září 2019). Pozor
omezená kapacita – max. 25 dětí.
* Nábor dospělých, dorostu a juniorů každé pondělí a středa od 19.20 hod (od 9. září
2019).
* Pravidelné kondiční cvičení pro dospělé každé úterý a neděli od 19.00 hod (nutná
registrace na www.judokounice.eu).
* Rozvrh tréninků najdete na www.judokounice.eu
* Jsme otevřeni všem nadšencům, kteří se chtějí podílet na chodu našeho klubu. Vítáme
sponzory, kteří nám pomohou rozšířit a zkvalitnit naši činnost pro děti a mládež.
Základní informace o tréninku
* Tréninky pro děti od 7 let a dospělé až 5x týdně za cenu 1 400,- Kč/rok. Každý další
rodinný příslušník 700,- Kč/rok. Ceny jsou včetně pojištění u ČSJu.
* MINI JUDO pro děti 4 - 6 let, 1x týdně, cena 900,- Kč/rok. Ceny jsou včetně
pojištění u ČSJu.
* Nabízíme pravidelný sportovní trénink, soustředění, závodění, výborný sportovní
kolektiv, bohaté sportovní výsledky na mezinárodních, celostátních i regionálních
soutěžích. Jsme ve spojení s úspěšnými českými kluby a trenéry RVŽ, krajských výběrů
a reprezentace.
* Pro dospělé judisty i (ne)judisty nabízíme možnost kondičního cvičení a pravidelné
semináře zaměřené na sebeobranu a judo.
* Posilovna – během tréninku čekajícím rodičům nabízíme zázemí včetně využití
posilovny zdarma.
* Bazén pro členy a jejich rodinné příslušníky zdarma 1x za 14 dní.
Proč judo?
Kondiční a výkonnostní sport nebo například způsob sebeobrany. Judo poskytuje
dětem všestranný rozvoj, vytváření návyků na pravidelné sportování, všeobecnou
obratnost, pohyblivost, koordinaci, osvojení základních vědomostí o daném sportu,
pravidlech, o dodržování kázně, o vztahu ke kolektivu, osvojení správné životosprávy.
Organizací UNESCO bylo judo vyhlášeno jako nejvhodnější sport pro malé děti. Krásná
olympijská disciplína.
Nabídka spolupráce místním spolkům
Využíváme této možnosti k nabídce spolupráce s místními spolky a školkou. Máte-li
zájem zpestřit trénink dětí nebo hodinu tělocviku výukou pádů či úpolovými hrami,
Trboušanský zpravodaj
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neváhejte nás kontaktovat. Určitě se domluvíme. V rámci prevence úrazů by základy
pádových technik měly zvládat všechny školní děti.
Kontakt
* www.judokounice.eu, facebook: www.facebook.com/judodolnikounice
* Michal Sajaš, sajik@judokounice.eu, + 420 724 342 299

Naměřené srážky
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
29,5 mm
11,0 mm
14,5 mm
17,0 mm 95,0 mm
48,0 mm
51,0 mm
Z klementinských teplotních rekordů: protože nám končí prázdniny vybrala jsem pro Vás
zajímavé teplotní rekordy týkající se tohoto období (červenec, srpen). Nejnižší
prázdninové maximum má den 27. 8. 32,2°C z roku 1834, nejnižší minimum má 26. 8.
6,4°C z roku 1980. O prázdninách padl v letošním roce klementinský rekord pro 1 den.
Je to 1. 7., kdy byla naměřena maximální teplota 35,3°C.
-vch-

Povinné čipování psů od 1. 1. 2020
Upozorňujeme všechny majitele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči musí být od 1. 1. 2020 každý pes označen elektronickým čipem. S tím souvisí také
platnost povinného očkování proti vzteklině. To bude platné pouze, pokud je pes takto
očipován. Pokud pes očipován nebude, hrozí majiteli správní řízení a uložení pokuty.
Čipování je jednorázový úkon podobný očkování. Čip má velikost rýžového zrnka a
aplikuje se pod kůži na krku. Po označení psa doporučujeme všem majitelům
zaregistrovat se v některém z registrů zvířat, aby při nalezení psa mohl být určen jeho
majitel a zvíře vráceno. Bez tohoto není možné u zaběhnutého psa majitele zjistit.
Na základě sdělení veterinární ordinace v Dolních Kounicích je možné nechat si psa
očipovat tam v ordinačních hodinách. Podle typu čipu je cena čipování 270 – 530 Kč.
-vchTrboušanský zpravodaj je vydáván na náklady obce. S veškerými připomínkami či příspěvky se
obracejte na OÚ Trboušany nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz.
Trboušanský zpravodaj
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