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Aktualita – 55. Vinobraní
Letošní tradiční vinobraní 11. 9. bylo opravdu
vydařené, což umocnilo také krásné počasí. I noc byla
docela teplá. Chasa hledala, čím podpořit a ozvláštnit
významné půlkulaté výročí. Vystoupení Mužáků
z Trboušan bylo velkým překvapením a nesoucí se
mužský zpěv byl krásný až dojemný. A bylo by fajn,
kdyby nezůstalo jen u jediného vystoupení a Mužáci
z Trboušan se občas někde objevili.
Celé odpoledne i večer hrála dechová hudba Ištvánci. V průvodu šlo 7 krojovaných
párů i hodně dětí, což je dobrý příslib pro budoucnost. Policie jela na koňském voze
v družném hovoru s lapkou, prostě vše jak má být.
-vch-
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rok 2021 se pomalu chýlí ke konci, a proto bych rád shrnul
výsledky naší práce v tomto roce. V průběhu celého roku jsme pracovali na přípravě
prodeje pozemků v lokalitách „Niva, Etapa 2“ a „U cihelny“, ať už po stránce
projektové, tak administrativní. Samotný proces prodeje je dokončován v těchto dnech. S
tím také souvisela přeložka optického kabelu vedoucího souběžně s komunikací PravlovMiroslav a přeložka transformátoru a elektrického vedení v lokalitě Niva. Nyní zde
probíhají výkopové práce pro rozvod elektřiny a na jaře se bude pokračovat s pokládkou
ostatních sítí a budováním komunikace.
Na autobusové zastávce na rozcestí bude přidán jeden sloup veřejného osvětlení z
důvodu zvýšení bezpečnosti. Jsme také rádi za vaše hlášení nefunkčních světel veřejného
osvětlení v obci. Po nahlášení ihned objednáváme servisní firmu, ta se však nyní potýká s
nedostupností náhradních součástek. Proto prosíme o trpělivost.
I místní hřbitov prošel velkou proměnou. Nové dláždění zvýšilo komfort pro
návštěvníky i výrazně zjednodušilo údržbu. Obec pořídila k zapůjčení základní vybavení
pro úklid hrobů, které je k dispozici na věšáku na márnici. V zimě nás čeká vykácení
starých bříz a na jaře plánujeme výsadbu nových stromů. O kácení budeme předem
informovat, abyste měli možnost odklidit z hrobů věci ohrožené poničením.
Podařilo se administrativně dokončit dva dotační tituly na štěpkovače, velkoobjemové
kontejnery a kompostéry, v celkové hodnotě 1 928 626 Kč, přičemž se obec podílela
částkou 289 294 Kč. Po domluvě je možné zapůjčit si stroje pro Vaši potřebu. Od měsíce
září obec rozdává občanům kompostéry. Stále jich je dostatečné množství. Pokud o
kompostér máte zájem, neváhejte se na nás obrátit.
Hledáme také prostor pro vybudování menšího sběrného dvora, kam by se mohly
umístit získané velkoobjemové kontejnery. Rád bych Vás v této souvislosti informoval,
že se obec v dražbě ucházela o koupi místního zahradnictví právě za tímto účelem.
Bohužel naše nabídka byla překonána jiným zájemcem, a proto hledáme další možnosti.
Často se ptáte, jak to vypadá s chodníky. I já toto téma vnímám jako palčivé,
především pro občany žijící podél hlavní silnice. O situaci jsme podrobně psali v
srpnovém zpravodaji, tak se jen krátce zmíním o aktuálním stavu. Nyní máme vydáno
stavební povolení. Projekt je připraven na vybudování chodníků podél pravé strany
silnice od Pravlova na Dolní Kounice. Předpokládaná investice je 9 mil. Kč. S ročním
rozpočtem obce cca 3 mil. Kč na investice, není možné tento projekt začít budovat bez
dotační pomoci. Na vypracování žádostí o dotace od MAS Podbrněnsko a dotace od
IROP právě pracujeme. Vybudování chodníků po levé straně je otázkou budoucích let.
Blíží se konec roku a s ním vánoční svátky a nový rok. Rozsvěcení vánočního stromu
proběhne bohužel i letos pouze venku z důvodu omezení souvisejících s šířením
onemocnění Covid-19. Zkusme si to ale užít i v této nelehké době. Vezměte s sebou své
blízké a přijďte v neděli 28.11.2021 od 16:00 na náves. Budeme se na vás těšit se
svařákem a koledami.
Na závěr chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří se podílí na dění v naší krásné
obci. Moc si vážím Vaší pomoci při sázení stromků, čištění olší a během obecních brigád
nebo výpomoci ve školce. Také bych rád poděkoval těm, kdo organizují kulturní akce
nejen pro děti, ale i dospělé. Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a hodně
štěstí a zdraví do dalšího roku. Těším se na naše příští setkávání v nadcházejícím roce.
Jaromír Kubant, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2021, 8. 10. 2021 (Přítomno 8 členů ZO)
* Po osobní schůzce s oběma žadateli o koupi pozemků p.č. 15 a p.č. 18 se zastupitelé
rozhodli pro zamítnutí prodeje.
* Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 454/120, p.č. 454/236,
p.č. 454/237, p.č. 454/238, p.č. 454/239, p.č. 454/240, p.č. 454/241, p.č. 454/242, p.č.
454/243, p.č. 454/244, p.č. 454/248, p.č. 454/249, p.č. 454/250 a p.č. 454/251 vše
v lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“.
* Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 494/2, p.č. 494/74, p.č.
494/79 a p.č. 494/87 vše v lokalitě „U cihelny“.
* Byly schváleny vzorové Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu pro prodej
pozemků v lokalitách „U cihelny“ a „Niva, Etapa Z2/2“ vypracované advokátní kanceláří
Mgr. Medkové.
* Byly schváleny Zásady prodeje pozemků určených k výstavbě v lokalitě „U cihelny“ a
v lokalitě „Niva, Etapa Z2/2“ (zveřejněno na elektronické úřední desce obce).
* Na OÚ Trboušany byla provedena finanční kontrola. Dle Zprávy o výsledku finanční
kontroly nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná opatření.
* V MŠ Trboušany byla provedena veřejnosprávní kontrola. Dle Zprávy o výsledku
veřejnosprávní kontroly nebyly zjištěny nedostatky a závady.
* K projektové dokumentaci „Novostavby rodinného domu“ na pozemku p.č. 86/1, 86/2,
589/78 a 589/77 v k.ú. Trboušany bylo vydáno kladné stanovisko.
* Společnost JAM living vision, s.r.o. předložila Žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci na akci „Oprava a částečná přestavba objektu hostince, k.ú. Trboušany“.
Zastupitelé mají nějaké doplňující dotazy ohledně pozemku kolem vodoteče (čištění a
údržba potoka), proto se bod přesouvá na příští zasedání ZO.
* Bylo schváleno zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 15 a p.č. 18.
* Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021.
* Zastupitelé vzali na vědomí informaci, že zastupitelstvo JMK schválilo výši finančního
příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok 2022 v hodnotě 100 Kč na 1 obyvatele / rok.
Dosud byla výše příspěvku 50 Kč (od roku 2011).
* Byla schválena Smlouva o dílo s firmou regiozona s.r.o., IČ 036 24 625 na poskytnutí
komplexní služby v souvislosti s připravovaným projektem pro výzvu k předkládání
žádostí o podporu z IROP v rámci SCLLD MAS Podbrněnsko.
* Byla schválena Smlouva o dílo s firmou Uno Society s.r.o., IČ 078 57 942 na přípravu,
zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Výstavba chodníků v obci
Trboušany“ ze SFDI v programu Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků.
* Zastupitelé projednali situaci ohledně bříz na hřbitově. Břízy jsou po poslední
prohlídce ve špatném stavu a budou po Dušičkách pokáceny. Po odstranění pařezů bude
provedena nová výsadba vhodných dřevin.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2021, 1. 11. 2021 (Přítomno 9 členů ZO)
* Společnost JAM living vision, s.r.o. doplnila svoji žádost přesunutou z minulého
zasedání ZO o nové požadavky. Nebyly však zodpovězeny doplňující dotazy. O žádosti
zatím nebylo rozhodnuto.
* Výběrová komise posoudila jednotlivé žádosti zájemců o koupi pozemků v lokalitě
„Niva, Etapa Z2/2“ a předala svá doporučení zastupitelstvu obce. ZO schválilo prodej
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pozemků p.č. 454/238, p.č. 454/239, p.č. 454/240, p.č. 454/241, p.č. 454/242, p.č.
454/243, p.č. 454/244, p.č. 454/249, p.č. 454/250 a p.č. 454/251. ZO zamítlo 2 žádosti.
* Výběrová komise posoudila jednotlivé žádosti zájemců o koupi pozemků v lokalitě „U
cihelny“ a předala svá doporučení zastupitelstvu obce. ZO schválilo prodej pozemků p.č.
494/2, p.č. 494/74 a p.č. 494/79. ZO zamítlo 1 žádost a 1 žádost byla žadateli zrušena.
* Byla schválena Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru pro účely zpětného
odběru a odděleného sběru výrobků s ukončenou životností (použité elektrozařízení,
baterie, akumulátory) s firmou REMA Systém, a.s.
* JMK provedl dílčí přezkoumání hospodaření obce Trboušany za rok 2021.
Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
* Bylo schváleno uzavření Dohody o provedení práce se zastupitelem obce.
* Byla stanovena likvidační komise, která posoudí majetek navržený na vyřazení.
* Byly stanoveny inventarizační komise pro provedení inventur OÚ Trboušany a MŠ
Trboušany. Proškolení proběhne 1.11.2021 ve 21 hodin.
* Byl schválen plán inventur na rok 2021.
* ZO schválilo OZV obce Trboušany č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Poplatek za odpad zůstává ve výši 700 Kč pro každého občana
i pro majitele nemovitosti, ve které není nikdo trvale hlášen.
* Současný nájemce „Hospůdky“ má zájem o prodloužení pronájmu. ZO schválilo
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory „Hospůdka“.
* Byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na síť
technického vybavení. Stavba bude realizována na pozemku p.č. 101/3. Jednorázová
náhrada činí 2 000 Kč.
* Ředitelka MŠ Trboušany žádá o navýšení rozpočtu na rok 2022 z důvodu zvyšování
cen energií, potřebných oprav a nákupu nového povlečení. Zastupitelé žádají nejdříve o
předložení podrobnějšího vyčíslení očekávaných nákladů.
* MŠ předložila seznam majetku k vyřazení. Komise jmenovaná na tomto zasedání ho
prověří a rozhodnuto bude na příštím zasedání.
* ZO vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2021 a č. 13/2021.
* K vyvěšenému záměru obce pronajmout pozemek p.č. 15 a p.č. 18 byly vzneseny
námitky. Předkladatelé připomínek budou pozváni na osobní jednání.
* Byla schválena Smlouva o vybudování komunikace na pozemcích p.č. 494/90, p.č.
494/91, p.č. 494/92 a p.č. 494/93. Komunikaci jsou povinni vybudovat majitelé pozemků
p.č. 494/2, p.č. 494/74, p.č. 494/79 a p.č. 494/87 dle specifikace.
* ZO schválilo odstoupení od záměru obce prodat pozemky v lokalitě „Niva, Etapa
Z2/2“, a to p.č. 454/120, p.č. 454/248, p.č. 454/237 a p.č. 454/236. A dále odstoupení od
záměru prodat pozemek v lokalitě „U cihelny“ p.č. 494/87.

Další sdělení obecního úřadu
Odpadové hospodářství
Souhrn nejdůležitějších aktualit pro naše občany z oblasti odpadového hospodářství:
▪

v zimě budou hnědé kontejnery s bioodpadem vyváženy pouze 1x za měsíc,

▪

vyzýváme občany, kteří si ještě nevyzvedli kompostér, aby se dostavili na OÚ
kterékoliv pondělí mezi 18 - 20 hodinou, kompostér dostanete zdarma,
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▪

místní poplatek za komunální odpad v roce 2022 zůstává ve stejné výši jako
v roce 2021, a to 700 Kč za občana i pro majitele nemovitosti, ve které není
nikdo trvale hlášen. Poplatek bude splatný v období od 1.1.2022 do 30.6.2022.

Dle informací společnosti EKO-KOM, a.s. obec Trboušany v období 1.7.2021 –
30.9.2021 vytřídila a předala k dalšímu zpracování následující množství odpadu:
Druh odpadu
papír
plasty
sklo
nápojové kartony
Celkem

Množství v tunách
1,454
1,526
1,455
0,157
4,592

Odměna pro obec
3 308,14 Kč
8 726,89 Kč
2 010,52 Kč
1 188,49 Kč
15 234,04 Kč

Odměna za zajištění zpětného odběru (rozmístění kontejnerů po obci) činí 2 185 Kč.
Celkem tedy obec z tříděného odpadu v uvedeném období získala 17 419,04 Kč.
Elektronický odběr aktualit
V případě, že máte zájem odebírat aktuality, hlášení rozhlasu a jiné informace
z obecního úřadu ve formě e-mailové zprávy, zaregistrujte se na titulní straně webu obce
www.trbousany.cz v odkaze:
Registrujte se k odběru aktualit
Informace o očkování
K očkování III. dávkou vakcíny Pfizer proti onemocnění COVID-19 se můžete
objednat také na MÚ v Dolních Kounicích. Očkování provede MUDr. Legát ve své
ordinaci (bez ohledu na to, kdo je Vaším praktickým lékařem). POZOR! Přímo
v ordinaci se nelze objednávat. Leták s podrobnými informacemi a telefonními čísly
najdete na internetových stránkách naší obce v části Aktuality.

Připravované dění v obci
* 28. 11. pořádá obec Trboušany od 16 hodin Rozsvěcení vánočního stromku na návsi.
Ve zvoničce bude opět osvětlený Betlém. Vystoupí děti z MŠ. Bude připraveno svařené
víno, čaj a budou se péct trboušanské trdélníky.
* Myslivecký spolek Trboušany bude v sobotu 17. 12. pořádat v katastru obce hon.
Myslivci prosí občany o shovívavost, obezřetnost při procházkách a nepouštění psů a
koček bez dozoru majitele.
* 8. 1. se bude konat pingpongový turnaj (pokud zdravotní situace dovolí).
* Na 14. 1. 2022 je naplánován Myslivecký ples. Bohužel covidová situace se zhoršuje, a
to, že se ples uskuteční, je stále méně pravděpodobné. Pokud by se ples nekonal, budeme
se snažit přijít s nějakým náhradním programem. O všem Vás budeme informovat.
* 26. 2. Masopustní průvod masek.

Co už bylo
Odpoledne s dechovkou
V sobotu 23. 10. pořádala obec Trboušany příjemné odpoledne s ochutnávkou vín a
ochutnávkou domácích pomazánek. K poslechu a tanci přitom hrála DH Doubravěnka.
Mimo vín a pomazánek, které byly zdarma v rámci vstupného, bylo možno
v Šparglíkově kavárně zakoupit i různé typy káv a 10 druhů domácích moučníků.
Trboušanský zpravodaj
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Do soutěže o nejlepší pomazánku se zapojilo 26 kuchtíků/soutěžících a hosté tak měli
možnost ochutnat celkem 34 pomazánek různých chutí i barev. I díky vysoké
návštěvnosti se pak v rámci hlasování o nejlepší pomazánku sesbíralo celkem 633
hlasovacích lístků. A kdo vyhrál?
1. Bronislava Vodičková (43 hlasů) – pomazánka Samgyeopsal
2. Natálie Novotná (36 hlasů) – Apetitová pomazánka s cibulkou
2. Martin Svoboda (36 hlasů) – Avokádová pomazánka
3. Eva Podborská (32 hlasů) – Kuřecí pochoutka

Přání z naší mateřské školy
Až pod stromečkem rozvážeš mašličku,
ať lásku najdeš v balíčku.
Ve druhém štěstí, klid, pohodu,
ve třetím dobrou náladu.

Krásné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přejí
děti a zaměstnanci trboušanské školky.
Alena Veselá, ředitelka MŠ

Obrázky nakreslili Zuzanka Zoufalá a Hozík
Sattler.

Zprávy ze spolku PP V olších z.s.
Činnost spolku v roce 2021 byla poznamenaná stejně jako naše životy pandemií
nemoci COVID-19, ale i přesto proběhlo několik zásahů v PP. Na začátku roku se
povedlo při brigádě vyčistit téměř 700 m2 olší díky opravdu velké účasti. Také bylo
vykáceno 30 m3 dřevní hmoty u hřiště. Veškeré vykácené stromy byly označeny OLH
jako neperspektivní či navzájem si konkurující. Na takto uvolněné místo bylo 13. 11.
zasazeno více než 120 ks nových stromků ve složení olše, vrby a jilmy.
Co se ale tento rok opravdu povedlo, tak krásné sázení stromků 1. 5. 2021 podél cesty
na Dolní Kounice. Byl krásný den, velká účast a dobrá nálada. Tímto bych také chtěl
poděkovat všem, co se zúčastnili, pomohli s organizací, či “adoptovali” svůj stromek.
Veškerý výtěžek bude investován do dalšího sázení stromků, které proběhne opět na jaře.
Doufejme, že již bez koronavirových opatření.
Spolku se také podařilo zapůjčit další pozemky v PP V olších, momentálně máme
zapůjčeno 82,7% rozlohy. Z dotace na vybavení byla pořízena malá jednoruční pila na
prořezávání křovin. Do konce roku bude pořízen ještě křovinořez na údržbu pročištěných
Trboušanský zpravodaj
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částí. Letos je plánována již jen jedna brigáda, a to 4. 12. Sraz 8:30 na hřišti.
Rád bych nakonec ještě poděkoval všem co zapůjčili či pronajali pozemky v PP, dále
těm, co přispívají svojí prací a závěrem i obci za pořízení a zapůjčení štěpkovače.
Bc. Jan Chrást

Fichtl MAZEC 24 hodin
V pátek 17. 9. se v Dolním Bousově konal již 8. ročník nejtěžšího závodu fechtlů
(Jawa Pionýr) na světě. Na závod, který trvá 24 hodin, se postavily i dva týmy z
Trboušan. Už třetí účast na tomto závodě si připsal tým Trbky Motor Team I ve složení
Jiří Chrást, Martin Maluška, Martin Pexa a Tomáš Svoboda. Naopak svoji premiéru si
odbyl tým Trbky Motor Team II ve složení Jaromír Kubant, Martin Svoboda, Michal
Svoboda a Tomáš Slepánek. Závodu se tento rok zúčastnilo 97 týmů. Týmy jsou
rozděleny do dvou kategorií: originál a speciál (rozdíly jsou v technických
specifikacích). Oba naše týmy jely v
kategorii originál a po dlouhých 24
hodinách závodu, v sobotu 16:30,
projel cílem Team I na výborném 6.
místě (minulý rok 8. místo) a Team II
na dobrém 30. místě z 59 týmů.
Závod je po všech stránkách velmi
náročný, ale letošní ročník byl i díky
dalším pomocníkům v depu lepší.
Pokud bude chuť, čas a situace to
dovolí, tak na 9. ročníku nejtěžšího
závodu fechtlů na světě nebudou
Trbky Motor Team chybět.
Martin Maluška

Zprávy z oddílu Juda Dolní Kounice se sídlem v Trboušanech
Rok 2021 se chýlí ke konci. Chtěli bychom touto cestou pochválit všechny
naše malé i starší svěřence za jejich snahu a píli na trénincích a závodech a
zároveň poděkovat trenérům, rodičům dětí, obci Trboušany a všem, kdo se
aktivně podílí na chodu našeho oddílu. Těšíme se na tréninky a společné klubové
aktivity v příštím roce a doufáme, že rok 2022 bude sportu příznivě nakloněn.
Všem čtenářům Trboušanského zpravodaje přeje ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE
se sídlem v Trboušanech krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,
radosti a mnoho nejen sportovních úspěchů!
Výsledky našich dětí:
Český pohár Brno, mezinárodní turnaj, 12.9.2021 – 3.místo: Adam Jakš, 9. místo:
Petr Dvořák. Krajský přebor žáků a žákyň, Adamov, 18.9.2021 - Přeborník za
Jihomoravský kraj Petr Korber. 2.místo: Petr Dvořák, Jakub Polák a Sofie Pastorková.
Velká cena Adamova, 25.9.2021 – 1.místo: Petr Dvořák a Hynek Lukas. 2.místo: Patrik
Eleder, Petr Korber a Matěj Veselý. 3.místo: Lucie Dvořáková, Kristýna Dvořáková,
Miroslav Korber a Vít Veselý. 5.místo: Michal Štrubl. Velká cena Hluku, 2.10.2021 –
1. místo: Lucie Dvořáková a Miroslav Korber. 2.místo: Petr Dvořák, Petr Korber a
Hynek Lukas. 3.místo: Kristýna Dvořáková a Sofie Pastorková. Přebor České obce
Trboušanský zpravodaj

7

sokolské, Mohelnice, 10.10.2021 - 1. místo – Lucie Dvořáková, 2. místo – Petr Dvořák,
Kristýna Dvořáková, 4. místo – Petr Korber, 5. místo – Miroslav Korber. Velká cena
Štramberka, 16.10.2021 – 2. místo: Lucie Dvořáková, 3. místo: Hynek Lukas.
Přebor České republiky starších žáků, Jablonec, 7.11.2021 – 3.místo: Adam Jakš,
9.místo: Petr Dvořák a Petr Korber. Přebor ČR starších žáků družstev – z našeho
oddílu pod hlavičkou brněnského klubu SKKP startovali Adam Jakš, Petr Dvořák a Petr
Korber. Družstvo SKKP Brno získalo stříbrnou medaili.
Informace:
Pravidelné kondiční cvičení pro dospělé: probíhá každé úterý od 18 hod.
Posilovna: Těší nás zvýšený zájem o využití posilovny. V posilovně mohou cvičit max.
2-3 osoby, je nutné tedy dodržovat časový harmonogram. Ohledně časového rozvrhu
kontaktujte Michala Sajaše, 724 342 299. Během tréninků juda je posilovna rezervována
pro členy oddílu a jejich rodinné příslušníky. Mimo tréninky juda se, prosím, domluvte
na vstupu
s Obecním úřadem Trboušany. V posilovně každý cvičí na vlastní
odpovědnost. Prosíme uživatele posilovny o udržování pořádku. Sportu zdar!
Rozvrh tréninků judo: najdete na www.judokounice.eu.

Naměřené srážky
Srpen
Září
Říjen
V dosavadní části letošního roku pršelo nejvíce
130 mm
34 mm
13 mm
v měsíci srpnu, napršelo 130 mm. Naopak
nejsušším měsícem byl měsíc říjen, kdy napršelo pouze 13 mm.
-vch-

A zajímavost na konec
Vánočka nebo taky štědrovka, calta, húska, pletenice – je druh
sladkého pečiva spojený s vánočními svátky. Její používání je rozšířeno
ve všech státech, které bývaly součástí Rakousko–Uherska. Vánočka
představuje děťátko zabalené v zavinovačce a položené do jeslí.
V písemných pramenech jsou o ní zmínky již od 13. století. O Štědrém
večeru s ní byli obdarováváni všichni obecní zaměstnanci, úředníci, sloužící na statcích,
na panstvích a chudina.
V 19. století se dbalo na dodržování lidových obyčejů. Kdyby se některá vánočka
spálila, věřilo se, že v nastávajícím roce by někdo z rodiny onemocněl. V průběhu 1.
světové války byl vydán pekařům zákaz pečení vánoček, koláčů a bábovek v jiné dny než
ve středu a v sobotu. Za 2. světové války se kvůli nedostatku surovin objevily recepty na
vánočku bez vajec, vánočku z brambor a nakonec i na vánočku bez droždí. Místo kvasnic
se přidávalo několik kapek čistého lihu a efekt byl prý náramný. Podle vánočky neboli
calty je pojmenována Celetná ulice v Praze. Sídlili zde totiž pekaři, kteří vánočky pekli.
Celoroční velkovýrobu přineslo až 20. století, vánočka tím však pozbyla své vánoční
kouzlo. Ze štědrovečerní večeře se přesunula do každodenních snídaní.
-vchKontakty: obecní úřad Trboušany, tel.: 546 421 541, ou@trbousany.cz, stránky
www.trbousany.cz; starosta obce Jaromír Kubant, tel.: 703 144 000, kubant@trbousany.cz

obce

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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