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Dění kolem lokality PP V olších
Nejdříve bych rád poděkoval všem, co se zúčastnili brigád, které se uskutečnily 16.11
a 30.11.2019. Při těchto brigádách se nám podařila vyčistit velká část přírodní památky v
blízkosti hřiště. Aktuální dění:
* 6.11.2019 podepsána smlouva s Odborem životního prostředí JMK o provedení zásahu
v PP V olších. Na základě této smlouvy obdrží spolek PP V olších z.s. do konce roku
2019 příspěvek na provozní náklady ve výši 10 000 Kč. Na rok 2020 je pak přislíben
příspěvek dalších 20 000 Kč. Při podpisu smlouvy na OŽP JMK bylo domluveno, že se
nový plán péče o PP V olších na období 2020-2029 zatím nebude zpracovávat, ale jen se
prodlouží platnost stávajícího plánu o pět či deset let.
* 11.11.2019 schůze občanů a majitelů pozemků. Byl prezentován postup prací.
* 16.11.2019 první brigáda, vyčištěno asi 500 m2. Zúčastnilo se 8 dobrovolníků.
* 30.11.2019 druhá brigáda, vyčištěno více než 5 000 m2. Této brigády se zúčastnilo 24
dobrovolníků. Zejména díky štěpkovači, který zajistil pan Martin Svoboda a
zastupitelstvo obce Trboušany, se vyčistila takto velká plocha vedle hřiště.
* 5.12.2019 proběhla veřejnosprávní kontrola již hotových prací. Kontroly se účastnili za
JMK Ing. Janka Čejková, JUDr. Olga Svobodová, PhD., za ČSOP Vlastimil Martiško a
za spolek PP V olších z.s. Bc. Jan Chrást. Veškeré práce byly provedeny v kvalitě a
rozsahu daném smluvními podmínkami, a to bez zjištěných závad a nedodělků. Spolek
byl pochválen za zanechání kmenů stromů i dodržení rozsahu prací pouze na pronajaté
pozemky. Spolek PP V olších z.s. má od JMK povolení ke kácení dřevin na území PP dle
plánu péče, toto kácení již bylo schváleno i lesním hospodářem. Inspekce poděkovala
spolku i všem, co se zúčastnili, za výborně odvedenou práci a doufají v dlouhodobou
spolupráci v rámci péče o PP. Současně byl dohodnut předběžný plán prací na rok 2020.
* 14.12.2019 ještě jedna brigáda na čištění.
* 12/2019-2/2020 proběhne demolice “Myslivecké boudy” a drobné úpravy v okolí.
* 1/2020-2/2020 kácení označených dřevin v již vyčištěné části PP. Majitelé příslušných
pozemků budou včas upozorněni.
* Jaro 2020 (4.4.2020) sázení nových dřevin, zejména olší, topolů, vrb a doporučených
jilmů. Pokud by někdo měl zájem o sazenice i pro sebe, může se přihlásit, objednali
bychom je navíc.
S JUDr. Boučkovou (vedoucí oddělení Hospodaření s majetkem ÚZSVM) jsem se
domluvil na postupu ohledně převodu státních pozemků ležících na území PP V Olších
do vlastnictví obce Trboušany.
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Při brigádách bylo vytěženo menší množství kmenů černého bezu, toto dřevo bude
uschováno a využito například při Pálení čarodějnic 2020.
V této souvislosti ještě připojuji informaci od lesáků Mor. Krumlov, na kterou jsem
byl dotazován. Palivové dřevo prodávají za 400 Kč za kubík + doprava.
Bc. Jan Chrást, předseda spolku PP V olších z.s.

Slovo starosty
Milí spoluobčané, protože je tento zpravodaj posledním pro rok 2019, rád bych
shrnul, co se nám v tomto roce společnými silami podařilo. Troufám si říct, že jsme
udělali hezký kus práce v budování a zvelebování naší obce.
Na samotném počátku volebního období jsme dokončili rekonstrukci prostor
obecního úřadu a jeho vybavení a vypsali jsme výběrové řízení na pozici referentky. Po
startu nového roku jsme podali několik žádostí o dotace – dvě žádosti na rekonstrukci
MŠ, žádost na nová dětská hřiště, žádost na opravu několika křížků a žádost na pořízení
štěpkovače. Uspěli jsme bohužel pouze v jednom případě, a to s žádostí na rekonstrukci
topení a podlahy v denní místnosti v mateřské škole ve výši 250 000 Kč od
Jihomoravského kraje. Následovalo zakoupení multifunkční pojezdové sekačky STIGA a
dalšího drobného vybavení nutného pro údržbu obce. Vybudovali jsme improvizovanou
autobusovou zastávku na křižovatce pod vesnicí, která je obsluhovaná linkou IDS JMK
č. 513 a občané tak mohou bezpečně čekat na tento autobus. Dále jsme upravili okolí
obecního úřadu a KD, kdy se díky předláždění mohla vybudovat dešťová kanalizace.
Založili jsme spolek pro obnovu PP V olších z.s., za což bych chtěl poděkovat především
Janu Chrástovi. V rámci spolku jsme sehnali nemalou částku na čistící práce, které budou
probíhat celou zimu. Podařilo se nám najít nového nájemce místní „Hospůdky“, který jí,
dle našeho názoru, vrátil opět život.
Během roku jsme pro Vás, občany, uspořádali několik kulturních akcí (Čarodějnice,
Dětský den, Obecní táborák s pečeným seletem, Odpoledne s dechovkou, Rozsvěcení
vánočního stromu) a myslím, že všechny byly velmi úspěšné. Proto se těším na rok příští
a doufám, že bude také dost příležitostí společně se potkat a pobavit se.
Aktuálně pracujeme na dokončení projektu „Nová zástavba pod obcí etapa II.“, ke
které budeme koncem roku žádat o stavební povolení. Jelikož půjde o finančně i
administrativně velmi náročný projekt, budeme mu věnovat značnou část pozornosti po
celý následující rok. Dále bychom rádi dovedli ke zdárnému konci projekt a stavební
povolení na chodníky podél hlavní silnice. Již jsme oslovili nového projektanta a věříme,
že výsledek jeho práce budeme mít v horizontu několika měsíců k dispozici. Také
plánujeme udělat přípojky na hřiště ve Štouralově. Stále hledáme dotaci na rozšíření
hřbitova (včetně postavení nových zdí a vybudování dlážděných cest po hřbitově).
Chtěl bych Vám všem poděkovat za podporu a doufám, že se nám i v příštím roce
bude dařit budovat a zvelebovat naši obec. Velký dík patří všem, kteří se jakkoliv podílí
na dění v obci.
Závěrem bych Vám také rád popřál klidné a radostné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku 2020.
Jaromír Kubant, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2019, 23. 9. 2019 (Přítomno 7 členů)
* ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích
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dotčených přeložkou optického kabelu pod obcí. Předmětem smlouvy je budoucí věcné
břemeno.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2019 a 10/2019. Rozpočet se
navyšuje o 5 700 Kč a dále se provádí přesuny ve výdajích.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru pronajmout pozemky obce (ornou půdu) o celkové
výměře 37 915 m2, a to k zemědělskému využití.
* V obci byl založen spolek PP V olších z.s., který bude pečovat o zlepšení lužního
lesíka V olších. Za tímto účelem žádá spolek o výpůjčku 10 obecních pozemků v této
lokalitě. Zastupitelé schválili zveřejnění záměru pozemky zapůjčit.
* Byla zamítnuta žádost o pronájem pozemku p. č. 116 za účelem vytvoření dvou
parkovacích míst a zvelebení pozemku.
* Byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 258/3 za účelem
rozšíření NN.
* Bylo schváleno zrušení Darovací smlouvy schválené na zasedání ZO 6/2019 dne 3. 6.
2019, a to z důvodu, že smlouva nebyla podepsána.
* ZO schválilo aktualizaci Směrnice – vnitřní platový předpis zřizovatele školy.
* ZO souhlasí s prořezáním stromů za domem č. p. 98 (pod hřbitovem) z důvodu špatné
průjezdnosti pro vozy vyvážející odpad.
* Bylo odsouhlaseno, že se obec zapojí do spolufinancování pečovatelské služby. Výše
finančního spolupodílení bude stanovena podle počtu obyvatel. Mělo by to být předběžně
12 750 Kč ročně.
* Byla schválena Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2019, 21. 10. 2019 (Přítomno 9 členů)
* ZO schválilo vybudování prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu od domu č. p.
116 na pozemek p. č. 617/145. V případě zásahu do silnice je třeba opravit povrch po
celé šířce vozovky.
* Byl doplněn Výbor životního prostředí o člena Martina Svobodu.
* Byla schválena Smlouva o výpůjčce obecních pozemků v lokalitě V olších. Smlouva je
uzavřena na 10 let.
* Byla uzavřena Pachtovní smlouva se společností VKT AGRO s.r.o. Smlouva je
uzavřena na 5 roků, roční pacht činí 4 000 Kč/ha.
* Firma Tagnet s.r.o. předložila návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě. Jedná se o návrh pokládky optického kabelu po obci současně
s budováním chodníků. Tato smlouva zatím nebude akceptována.
* Byla schválena Smlouva o dodávkách kuchyňského oleje a tuků s firmou FRITEX
s.r.o. Cena za potravinářské oleje a tuky je 1 Kč/1 kg. Vývoz kontejneru bude operativně.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2019 a 12/2019. Rozpočet se
nemění, provádí se přesuny ve výdajích.
* V roce 2019 končí Smlouvy na pronájem hrobových míst. Nové se budou uzavírat
znovu na desetileté období. Cena je stanovena dle Ceníku nájmu a služeb (ceny jsou
stejné jako v minulém desetiletém období).
* Výbor životního prostředí je pověřen přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci
z Ministerstva životního prostředí na výsadbu listnatých stromů. Žádost se musí podat
nejpozději do 31. 8. 2020.
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* ZO se seznámilo s písemnou odpovědí starosty obce na e-mailový dopis, který byl
doručen na obecní úřad.
* ZO vzalo na vědomí stížnost na výsadbu stromů kolem silnice nad obcí směrem na
Dolní Kounice. (Nešlo o akci obce).
* V nové zástavbě pod obcí byly poškozeny obrubníky a zatím nedošlo k nápravě.
Stavebníkovi bude zaslán dopis s tím, jak obec hodlá svá práva uplatňovat.
* ZO souhlasí s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky včetně šachty pro jejich
obsluhu na pozemcích obce p. č. 271/1 a 364.
* Majitelé zahrádek před domy č. p. 4 a dalších si stěžují na splavování břehu
trativodného kanálu. Ke kanálu není přístup. Likvidaci dešťové vody je navíc povinen
každý vlastník likvidovat sám na svém pozemku.
* Bylo navrženo opravit hrob prvního učitele v obci Františka Zapletala.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2019, 25. 11. 2019 (Přítomno 9 členů)
* ZO schválilo udělat zátěžovou zkoušku silnice, což je podmínkou pro omezení
průjezdu vozidel nad 12 t obcí. Zkouška bude objednána u firmy PavEx Consulting, s.r.o.
* Byla schválena Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí. Předmětem smlouvy je připojení nových odběrných míst pod obcí. Podíl obce na
oprávněných nákladech činí 225 000 Kč.
* Byla schválena Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy. Předmětem smlouvy
je přeložení trafostanice nacházející se na pozemku p. č. 454/1. Předpokládaná výše
nákladů pro obec je 1 092 589 Kč.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2019 a 14/2019. Rozpočet se
navyšuje o 47 000 Kč a dále se provádí přesuny ve výdajích.
* ZO schválili uzavření DPP se zastupitelem obce v 12/2019.
* Za účelem posouzení návrhu na vyřazení majetku byla ustanovena likvidační komise
ve složení Pavel Světlík, Vítězslav Korber a Marek Chrást.
* Ing. Šárka Kotoulová končí na pozici knihovnice. Od 1. 12. 2019 bude uzavřena nová
DPP na tuto pozici s Pavlou Novotnou.
* Státní pozemkový úřad poslal oznámení o zániku pachtu v souvislosti s ukončením
pozemkových úprav. Zároveň žádá o sdělení, zda obec souhlasí s pokračováním pachtu
za stejných podmínek. Obec souhlasí.
* ZO souhlasí, aby do návrhu Rozpočtu obce na rok 2020 byly zahrnuty výdaje na
chodníky, na přeložky sítí, na obnovu dětského hřiště u obchodu a nového dětského
hřiště pod obcí v nové zástavbě, na opravu sálu.
* Pro účel inventarizace majetku obce a MŠ Trboušany byla zvolena ústřední
inventarizační komise a dále dílčí inventarizační komise. Proškolení členů komisí bude
v budově OÚ 25. 11 2019 ve 21 hodin.
* Byl schválen Plán inventur na rok 2019.
* Bude provedena prověrka pozemků – orné půdy a jejich skutečných uživatelů a to, zda
jsou se všemi uživateli uzavřeny Pachtovní smlouvy.
* ZO se seznámili s odpovědí stavebníka ohledně poškozených obrubníků. Opravu
provede dopravce materiálu, který je poškodil.
* Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. předložila Žádost o vyjádření k technické
infrastruktuře (existenci sítí) v blízkosti silnice III/40014 Miroslav – Pravlov. V dané
lokalitě obec nemá žádné sítě.
Trboušanský zpravodaj
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 13/2019, 5. 12. 2019 (Přítomno 7 členů)
* Vzhledem k tomu, že nebude možné dokončit realizaci oprav drobných sakrálních
staveb do konce roku, byl požádán Jmk o prodloužení lhůty. Kraj zaslal k podpisu
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk. ZO Dodatek č. 1 schválili.
* Byla aktualizována OZV, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Trboušany (č. 2/2019).
* Byla aktualizována Směrnice o účtování hmotného a nehmotného majetku a Směrnice
k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.
* Byla aktualizována OZV, o místních poplatcích (č. 3/2019). Vzhledem k tomu, že
předpokládaná výše nákladů obce v roce 2020 za likvidaci odpadů na 1 osobu činí
661,42 Kč, byly schváleny poplatky v následující výši: dospělá osoba 600 Kč, dítě
(student) 550 Kč, majitel nemovitosti sloužící k rekreačním účelům, ve které není nikdo
přihlášen k trvalému pobytu 600 Kč. Jiné poplatky obec nevybírá.
* Na základě žádosti MŠ Trboušany bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz. Pro
rok 2020 bude příspěvek 250 000 Kč.
* Byla schválena Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování
sociální služby – pečovatelské služby. Do spolufinancování se zapojily všechny obce
v Ivančickém regionu. Výše ročního příspěvku pro naši obec činí 12 226 Kč.
* Na základě návrhu Výboru životního prostředí bude vyčištěn pozemek p. č. 539, dále
zde budou vykáceny porosty černého bezu a bude zde umístěno posezení.
* ZO vzali na vědomí Analýzu potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a
materiálových toků, která bude součástí žádosti o dotaci na štěpkovač. Ta bude
projednána na příštím zasedání ZO.

Další sdělení obecního úřadu
Výdaje na likvidaci všech druhů odpadů činily v roce 2019 celkem 285 600 Kč. Od
občanů byla v rámci poplatků za komunální odpad vybrána částka 232 000 Kč. Rozdíl
byl financován z rozpočtu obce. Při určení ceny za komunální odpad pro následující rok
2020 byla zohledněna informace od firmy AVE, která předem upozornila na nárůst cen
za odvoz všech druhů odpadu, především za odvoz bioodpadu. Zastupitelstvo obce proto
rozhodlo o navýšení ceny za komunální odpad, a to na částku 600 Kč za dospělou osobu
nebo majitele nemovitosti, ve které není nikdo trvale přihlášen a na částku 550 Kč za dítě
do 18 let nebo studenta do 26 let. Podrobnější informace naleznete v Obecně závazné
vyhlášce obce Trboušany č. 3/2019, o místních poplatcích. Poplatek je splatný nejpozději
do 31. 5. 2020.
Novinkou na poli odpadového hospodářství je nádoba pro sběr použitého
kuchyňského oleje a jedlých tuků z domácností, která musí být povinně zajištěna obcí od
1. 1. 2020. Tuto nádobu naleznete mezi ostatními kontejnery naproti obchodu. Bude se
jednat o černý kontejner s označením "KUCHYŇSKÉ OLEJE a JEDLÉ TUKY". Tuky je
třeba do kontejneru vhazovat v uzavřených PET lahvích, JINAK NE. Mnoha lidem tak
odpadne starost, kam s ním. Nemusíte jej lít do odpadu, či vhazovat do popelnice. Stačí,
když jej po vychladnutí nalijete přes trychtýř a sítko do PET lahve, uzavřete a vhodíte do
příslušného kontejneru. Takto separovaný tuk bude následně využit jako druhotná
surovina, neznečistí životní prostředí a v neposlední řadě za něj dostane naše obec zpět
peníze, které bude moci dál investovat.
Mgr. Vladimíra Kotásková
Trboušanský zpravodaj
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Knihovna
Otvírací doba v knihovně je od začátku září opět pravidelně každý
čtvrtek od 17 do 19 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. V knihovně se
mění paní knihovnice. Paní Šárka Kotoulová končí k 31. 12. 2019.
Novou knihovnicí bude paní Pavla Novotná.

Hádanka pro všechny generace:
Najděte falešnou minci
Máte 9 stejných mincí, jedna z nich je ale falešná – lehčí.
K dispozici máte rovnoramenné váhy, na kterých můžete
provést jen 2 vážení. Jak zjistíte, která mince je falešná?
Zajímavá kniha - přijďte si ji vypůjčit
Od paní Ivety Grégrové jsme získali darem větší množství krásných dětských knih.
Přijďte se k nám podívat. Veďte své děti ke čtení knih. Pokud nezačnou se čtením jako
malé, těžko je k tomu donutíte v pubertě.

Připravované dění v obci
* Trboušanští myslivci upozorňují, že 21. 12. bude na katastru obce probíhat hon.
* 28. 12. pořádají místní hráči další ročník ping pongového turnaje.
* Obec Trboušany a Hospůdka pořádají v sále KD 31. 12. SILVESTR. Hudba k poslechu
i tanci a silvestrovský raut (včetně přípitku) jsou v ceně. Vstupné 500 Kč. Kde se
přihlásit a další podrobnosti najdete na letáčcích nebo se zeptejte.
* 11. 1. se opět uskuteční v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR. Obcí
budou procházet 3 skupinky koledníků a budou zvát všechny lidi k účasti na pomoci těm,
kteří to právě potřebují.
* Tradiční Myslivecký ples se koná 10. 1. 2020 od 20 hodin v sále KD. Hrát bude kapela
FANTAZIE.
* 22. 2. bude obcí procházet průvod masek za doprovodu hudby. Všichni jste srdečně
zváni, abyste se zapojili do masopustního veselí ať už s maskou nebo bez masky.
* 7. 3. Dětský maškarní ples. Bližší podrobnosti budou ještě upřesněny později.
Pozvánka k sousedům
* V neděli 22. 12. můžete navštívit v sousední obci Jezeřany – Maršovice Živý Betlém.
Přesný čas ještě nebyl zveřejněn.
* V Ivančicích je možné v Památníku A. Muchy až do 31. 1. 2020 navštívit výstavu
Loutky z dědovy skříně (dřevěné loutky V. Aujezdského).

Co už bylo
Obecní táborák 30. 8. 2019
V samotném závěru prázdnin 30.8.2019 byl obcí Trboušany
uspořádán první "Obecní táborák" s pečeným seletem. Hudební
doprovod zajistilo hudební trio HRAD92. Maso, hudba i atmosféra byli
výborné a proto věříme, že se u stejné příležitosti budeme moci setkat i v
roce příštím.
Trboušanský zpravodaj

6

Odpoledne s dechovkou
Druhou listopadovou sobotu uspořádala obec Trboušany
"Odpoledne s dechovkou", ve kterém chtěla poskytnout občanům
prostor pro společné setkání u příjemné hudby, nad sklenkou mladého
vína a s degustací výtečných domácích pomazánek. K poslechu a tanci
zahrála DH Doubravěnka. Mladá vína z letošní sklizně poskytli místní
vinaři, 30 druhů domácích pomazánek připravily místní hospodyňky,
květinovou výzdobu poskytlo Zahradnictví Trboušany a ceny za
nejlepší pomazánky věnovala paní Markéta Chloupková. Prvotní
impuls pro organizaci vzešel od pana Jiřího Kapšarovkého, který
vzpomínal na dřívější setkávání na čajích. Všem, kteří se na této akci
jakkoliv podíleli, patří velký dík.
Rozsvěcení vánočního stromu
První adventní neděli, která letos připadla na 1. 12. se
konalo Rozsvěcení vánočního stromu. To již tradičně bývá spojeno s
malým vánočním jarmarkem, kde si i lotos mohli návštěvníci
zakoupit drobné dárky pro své blízké. Šparglíkova kavárna opět
nabídla výborné domácí moučníky, kávu, ale i něco slaného na zub.
Celou atmosféru podtrhly koledy v podání muzikantů z DH
Doubravěnka a především krásné vystoupení dětí z místní mateřské
školy. Děti se zapojily i do příprav, a to vlastnoruční výrobou
papírových hvězd, které ozdobily celý sál. Všem, kdo se podíleli na
organizaci této akce patří velký dík. A děkujeme i všem
návštěvníkům za hojnou účast.
spolek Šparglík,
z.s.

Zprávy z oddílu JUDA
Oddíl Judo Dolní Kounice
v Trboušanech slaví v roce 2019
výročí 15 let!
V uplynulých týdnech se mladší žáci a mláďata z našeho klubu
přesvědčili na třech nejvýznamnějších turnajích juda ČR, že každá jejich snaha
vynaložená na trénincích, kondiční přípravě a soustředěních je posune v jejich výkonech
o kus dál. Mladší žáci předvedli 19.10.2019 vynikající výsledky na Přeboru ČR ČSJu a
výborně se umístili na Přeboru ČR České obce sokolské dne 30.11.2019. Mláďata dne
16.11.2019 zabojovala o titul šampiona Moravy na nejprestižnějším turnaji v jejich
věkové kategorii. Perfektní práci odvádí ale i naše nejmladší skupinka, děti z minijuda.
Minijudistům jsme začátkem listopadu uspořádali v Trboušanech jednodenní soustředění,
jehož cílem bylo, aby se děti mezi sebou lépe seznámily pomocí různých adaptačních
aktivit.
Všechny děti z našeho klubu velmi chválíme. V roce 2019 odvedly perfektní práci a
my se už teď těšíme na jejich judo v roce 2020.
Trboušanský zpravodaj
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Než se ale přehoupneme do příštího roku, musíme zmínit, že rok 2019 je pro nás
obzvlášť výjimečný, a to uplynutím 15 let od založení oddílu JUDO DOLNÍ KOUNICE.
V souvislosti s tímto jubilejním číslem byly v sobotu 14.12.2019 od 18 hod u tělocvičny
pod stanem v Trboušanech vystaveny fotografie z historie našeho klubu, kam jsme
občany srdečně zvali hlášením v místním rozhlase.
Všem občanům Trboušan přeje ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE v Trboušanech
krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí a radosti!

Naměřené srážky
Srpen
Září
Říjen
Listopad
66,0 mm
54,0 mm
28,0 mm
39,0 mm
Doposud nejchladnějším dnem v roce 2019 byl 23. 1. s teplotou -12,6°C a nejteplejším
dnem byl 1. 7. 2019 s teplotou 37,2°C. Měsícem s nejnižší průměrnou teplotou byl leden
-0,87°C, měsícem s nejvyšší průměrnou teplotou byl červen +23,05°C. (Údaje jsou
čerpány z meteorologické stanice Brno – Židenice).
-vch-

Poděkování od místní chasy
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a realizaci
tradičního Trboušanského vinobraní 2019. Bez Vaší pomoci bychom jen stěží mohli
připravit tak vydařenou akci, jakou letošní Trboušanské vinobraní bezesporu bylo. Moc
děkujeme a Vašeho pracovního přispění si vážíme.
Hanka Dvořáková za Chasu Trboušany

Zajímavost na konec
Slovácký Fechtl Cup 2019
Mnoho našich občanů neví, že poslední rok obec Trboušany reprezentuje trojice
závodníků na prestižních závodech pionýrů s mezinárodní účastí. Jmenovitě jsou
to Martin Maluška (celkově obsadil 3. místo), Tomáš Svoboda (7. místo) a Martin Pexa
(13. místo).
Závodí se v sedmi kategoriích: Klasik,
Special, Ořežplech, Pitbike, Jawa nad 50
ccm a Junior. V kategorii Klasik, které se
účastní i všichni trboušanští závodníci,
startuje více než 50 závodníků. Poslední
závod se uskutečnil 7. 12. v Ořechově, kde
také přišel největší individuální úspěch
Martina Pexi, který si dojel pro umístění „na
bedně“ díky svým zkušenostem s jízdou v
blátě. Přejme jim vše nejlepší i do příštího ročníku. Více informací o těchto závodech
naleznete na http://sfc.uhprint.cz/.
Bc. Jan Chrást
Trboušanský zpravodaj je vydáván na náklady obce. S veškerými připomínkami či příspěvky se
obracejte na OÚ Trboušany nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz.
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