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                                                                                                                                                                  .......  

Aktualita      
      Koncem září tohoto roku se zrodila myšlenka založit sdružení či 

spolek, který by vytvářel prostor volnočasovým a kulturním akcím pro 

naše spoluobčany. Počáteční záměr vycházel z potřeby organizovat 

aktivity pro děti, které by je přivedly ke smysluplnému trávení 

volného času, začlenily je do kolektivu vrstevníků z jejich nejbližšího 

okolí a učily je tak zdravým sociálním návykům. Druhým, neméně 

důležitým, cílem byla také možnost pro společná setkání rodičů. 

V blízké budoucnosti se však chceme zaměřit i na různorodé akce i 

pro dospělé a seniory.  

      Tyto vize nezůstaly pouze na papíře, ale rychle se měnily ve 

skutečnost. První pořádanou akcí bylo „Podzimní setkání dětí a 

rodičů“, kterého se zúčastnilo 25 dětí a 25 dospělých. Setkání 

započalo procházkou po obci a sběrem podzimních plodů, ze kterých 

si následně děti vyráběly zvířátka a ozdoby. Druhá akce se nesla v 

duchu vyřezávaných dýní, při níž vznikaly opravdu krásné výtvory 

pod rukama nejen dětí, ale i velmi tvůrčích maminek a tatínků.  

      V neděli před počátkem adventu byla uspořádána „Předvánoční dílna“, a 

to ve spolupráci s Květinovým studiem Aneta z Ivančic. Účastníci si zde 

mohli vyrobit vlastní adventní věnec nebo si přímo zakoupit již hotové 

vánoční dekorace.  Větší děti využily možnost vyrobit si vánoční přání a ty 

malé se vyřádily v improvizovaném dětském koutku. Celou atmosféru pak 

doladil punč, sladkosti a koledy.  
      Jedna z posledních letošních akcí bylo pečení perníčků a tvoření ozdob z hlíny. 

Každé dítě věnovalo svoji vlastnoručně vyrobenou ozdobu na zkrášlení obecního 

vánočního stromu, čímž se mu dostalo pocitu účasti na něčem společném. 

      Mimo jiné každou středu dopoledne probíhá cvičení dětí a maminek pod 

vedením Jany Šarounové, na které navazuje „Dětský koutek“, v němž si děti mohou 

společně hrát a maminky sdělovat informace.  

      To vše je uskutečňováno za laskavého přispění a podpory obecního úřadu, za což 

velmi děkujeme. V současné době se pracuje na oficiálním vzniku spolku pod 

názvem „ŠPARGLÍK“ (náš maskot je na obrázku) a na webových stránkách. 
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Budeme velmi rádi, pokud se kdokoliv aktivně zapojí. Ať už nápadem nebo přímo 

osobní pomocí při organizování akcí pro naše spoluobčany všech věkových i 

zájmových skupin. Bližší informace naleznete na Facebooku ve skupině 

„Trboušanské maminky“ a zanedlouho i přímo na webových stránkách obce, 

případně neváhejte napsat na e-mail benedikta@email.cz. 

             Vlaďka Kotásková a Lenka Krmelová 

Slovo starosty      
      Máme zde poslední měsíc kalendářního roku a s ním další zimní období. I když 

v posledních letech nebyly zimy tak náročné na odklízení sněhu, tak ta nadcházející 

bude ještě o něco komplikovanější vzhledem k rozkopanému terénu a pracím na 

budování kanalizace. Proto Vás prosím, abyste byli trochu tolerantní k tomu, že 

v místech stavby se na cesty vytahuje bláto. Pracovníci stavební firmy se snaží po 

sobě uklízet, ale úklid nejde zajistit průběžně po dobu celé směny. Pokud to počasí 

dovolí, budou práce pokračovat celou zimu. Letos by se nám tuhá a dlouhá zima 

moc nehodila, termíny pro dokončení kanalizace jsou totiž neúprosné. Tímto Vás 

zároveň opět žádám o spolupráci při údržbě chodníků před svými domy v případě, že 

opravdu nějaký sníh napadne.  

      Dále bych Vás chtěl informovat o průběhu pozemkových úprav, které, ač to 

možná není na první pohled patrné, postoupily do další fáze. Pozemkové úpravy 

budou probíhat společně s Novými Bránicemi. Na tuto zakázku vypsal Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj výběrové řízení, ze kterého jako vítěz vyšla 

firma GEOREAL spol. s r.o. Smlouva s touto společností již byla Krajským 

pozemkovým úřadem podepsána. 

      Vážení spoluobčané, z pohledu dětí zbývá do Štědrého dne ještě 

nekonečně dlouhá doba, nám dospělým ale běží čas tak nějak 

rychleji. A tak je tu zase advent, Vánoce a příchod nového roku. 

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí 

a pohody jak v soukromí, tak i v práci v novém roce 2015. 

Posilněme se dobrou náladou a pohodou Vánoc do dalších dní. Tuto pohodu ale 

nenačerpáme z drahých a velkých darů, ale ze společně strávených chvil.        

           Vítězslav Korber, starosta obce 

Z jednání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce 10/14, 7. 10. 2014 (Přítomno 9 členů zastupitelstva) 

* Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2014 – výše rozpočtu se nemění, 

dochází jen k přesunu mezi výdaji. 

* Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 7/2014 – povýšení příjmů a výdajů o 

17 000 Kč a přesuny mezi výdaji. 

* Byly otevřeny obálky pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace 
na akci Rozvody veřejného osvětlení a rozhlasu zemními rozvody. Obec obdržela 3 

nabídky. Jedna z nabídek byla vyřazena, protože nesplňovala zadávací podmínky, ze 

zbylých dvou byla vybrána cenově výhodnější nabídka (123 420 Kč) od firmy 

Puttner s.r.o. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. 

* Firma Zednictví Pavel Mičánek z Vedrovic dokončila opravu dvorního traktu MŠ 

mailto:benedikta@email.cz
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dle uzavřené Smlouvy o dílo. Protože je třeba opravit ještě kanalizaci na odvod 

povrchové vody ve dvoře MŠ a dále v budově KD vstup do prostoru pod přísálím, 

odsouhlasili zastupitelé na tyto práce uzavřít další Smlouvu o dílo s touto firmou. 

Předpokládané náklady jsou 91 832 Kč. 

* Zastupitelé se seznámili a odsouhlasili podepsání Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. 

* Starosta poděkoval končícím zastupitelům za práci, kterou vykonávali svědomitě, 

nezištně a v rámci svého volného času po celé volební období.   

 

Zasedání zastupitelstva obce 11/14, 3. 11. 2014 (Přítomno 9 členů zastupitelstva) 

* Předsedající schůze (dosavadní starosta) obvyklými úkony zahájil Ustavující 

zasedání. 

* Podle § 69, odst. 3, zákona o obcích, složili zastupitelé slib. Text slibu přečetl 

předsedající, zastupitelé ho stvrdili pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod text 

slibu. Tím se ujali svých mandátů. 

* Na post starosty byl tajným hlasováním zvolen Vítězslav Korber. Bude pracovat 

jako neuvolněný. 

* Na post místostarosty byla tajným hlasováním zvolena Ing. Věra Chrástová. Bude 

pracovat jako neuvolněná. 

* Zastupitelé se seznámili se Smlouvou o připojení k distribuční soustavě z napěťové 

hladiny nízkého napětí na 5 nových stavebních míst u točny. A zároveň pověřili 

starostu jejím podpisem. 

* Rozžínání vánočního stromečku bude v neděli 30. 11. v 17 hodin. Starosta zajistí 

stromeček z Hlíny a nové osvětlení. Instalace a zdobení proběhne 23. 11. 

* Obecní ples se uskuteční v sobotu 10. 1. 2015. Hrát bude menší dechová hudba. 

Možnosti do příštího zasedání zjistí L. Hodovský. 

* Volba výborů: kontrolní výbor – předseda Jan Chrást, finanční výbor – předseda 

Pavel Světlík, kulturní komise – předseda Ondřej Kotásek. Na dalším zasedání 

předsedové sdělí složení výborů a komise, které budou tříčlenné. 

* Zastupitelé projednali Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a stanovili měsíční výši 

odměny pro starosty a místostarosty. Ostatní členové zastupitelstva se odměny za 

výkon funkce členů zastupitelstva v tomto volebním období zřekli. Odměny budou 

vypláceny ode dne zvolení. 

* O. Kotásek a L. Hodovský se dotážou ředitelky MŠ paní A. Veselé na možnost, že 

by se klub maminek s dětmi scházel v prostorách MŠ. 

* Inventář KD bude při pronajímání podléhat inventarizaci a kontrole stavu, aby 

nedocházelo k poškozování a ničení obecního majetku. Tuto činnost bude mít na 

starosti L. Hodovský. 
* Znovu bude prostudován spor se SBD Réna ohledně vrácení neoprávněně získané 

částky za pozemky kolem bytového domu v Trboušanech. Jedná se o pozemky p. č. 

90/2 a p. č. 91. A na základě tohoto bude zaslán na SBD Réna dopis. 

 

Zasedání zastupitelstva obce 12/14, 28. 11. 2014 (Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Zastupitelé zmocňují starostu, aby rozhodoval o mimořádných nutných 



Trboušanský zpravodaj                                                                                                   4  

rozpočtových příjmech a výdajích, které na nejbližším zasedání zastupitelstva budou 

projednány jako rozpočtová opatření. Dále zastupitelstvo starostovi schvaluje 

měsíční paušál na telefon a proplácení spotřebované nafty při práci pro obec (úklid 

sněhu, dovoz materiálu, apod.). 

* Zastupitelstvo schválilo limit pokladní hotovosti na obecním úřadě. 

* M. Chrást informoval o možnostech získání dotace na hřiště ve Štouralově v roce 

2015. MŠMT poskytuje dotace na 70 – 100 % nákladů, IROP – 85%, ČEZ – 

individuálně. Společnost CYRRUS, a.s. nabízí vyřízení žádosti o dotaci za odměnu 

8 000 Kč a při schválení dotace její komplexní administrativu za 5 – 7%. Zastupitelé 

vyjádřili podporu pro další jednání s touto společností. 

* M. Chrást také informoval o možnosti získávání informací o dotacích od uvedené 

společnosti za měsíční poplatek. Tato služba se zatím objednávat nebude. 

* Zastupitelé projednali žádost Svatopluka Krejčího z Brna o prodej stavebního 

pozemku na výstavbu RD. Žádost byla zamítnuta, v současné době není rozhodnuto 

o prodeji žádného pozemku. 

* Zastupitelé schválili návrh na vyřazení majetku v letošním roce: MŠ nenavrhuje 

žádný majetek na vyřazení, OÚ navrhuje k vyřazení starší verze antivirových 

programů a zmařený projekt na zateplení budovy MŠ.   

* Na rozžínání vánočního stromečku 30. 11. v 17 hodin vystoupí děti z MŠ. Příprava 

sálu, balíčků pro děti a občerstvení od 16.15 hodin. 

* Na Obecním plese 10. 1. 2015 bude hrát kapela „Hajanka“. 

* Zastupitelé zvolili členy kontrolního výboru a kulturní komise podle návrhů 

předložených jejich předsedy. 

Kontrolní výbor – předseda Jan Chrást, členové Jarmila Korberová a Jiří 

Kašparovský. 

Kulturní komise – předseda Ondřej Kotásek, členové Šárka Chrástová a Pavla 

Eklová. 

Členové finančního výboru zatím zvoleni nebyli, předseda finančního výboru Pavel 

Světlík byl ze zasedání omluven. 

* Byly sestaveny tři inventarizační komise pro inventarizaci majetku v MŠ, 

hmotného majetku obce a nehmotného majetku obce. Komise byly proškoleny a byl 

vyhotoven zápis. 

* Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 8/2014 – povýšení příjmů a výdajů o 

74 200 Kč. 

* L. Krmelová a P. Sattlerová informovaly zastupitele o sdružení Šparglík a jeho 

plánované činnosti. Zastupitelé jim sdělili, že mají plnou podporu zastupitelstva 

obce. 

* Jako zástupci obce Trboušany v DSO Vodovod (každá obec zde má 2 členy) byli 
na toto volební období navrženi a zvoleni starosta obce V. Kober a místostarosta 

obce V. Chrástová.   

* Zastupitelé pověřili starostu obce k jednání se zástupci JMK ohledně dotace na 

zapravení hlavní silnice přes obec po vybudování kanalizace. 

* Zastupitelé se seznámili s cenovými nabídkami na svoz a likvidaci odpadů v roce 

2015. Nabídku předložila firma SITA CZ a.s. (stávající poskytovatel služeb, jehož 
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smlouva vyprší 31. 12.2014) a firma van Gansewinkel, a.s. Z porovnání vychází, že 

druhá z nabídek je cca o 13% výhodnější. Nová smlouva bude uzavřena s firmou van 

Gansewinkel, a.s. Zastupitelé pověřují místostarostu k vyžádání návrhu smlouvy do 

příštího jednání zastupitelstva. 

* Starosta je pověřen, aby od ředitelky MŠ zajistil doklady o odevzdaném papíru, 

aby mohl být vytříděný papír zahrnut do výkazu vytříděného odpadu EKO-KOM. 

* J. Chrást sdělil, že od dnešního dne jsou v provozu internetové stránky obce 

www.trbousany.cz.  

* Bude zvážen návrh zakoupit do KD myčku nádobí. J. Kubant zajistí do příštího 

zasedání cenové nabídky. 

* Elektrický ohřívač vody nestačí kapacitně pro potřeby sálu. J. Kubant je pověřen 

zajistit větší elektrický ohřívač vody. 

* L. Hodovský popsal nedostatky na inventáři KD (rozbité dveře, stoly, lavice, atd.) 

Navrhuje nechat nejdříve všechen inventář opravit do provozuschopného stavu a 

teprve potom začít s předáváním a přebíráním při pronájmech. Zastupitelé souhlasili. 

* Některé břízy na hřbitově jsou ve špatném stavu. Je třeba zajistit jejich prořezání, 

případně odstranění suchých stromů. L. Hodovský zjistí možnosti vypůjčení 

vysokozdvižné plošiny, která by se dostala na hřbitov. Poté bude stanoven další 

postup. 

 

Další sdělení obecního úřadu  
      V těchto dnech rozeslala firma Puttner, s.r.o. majitelům domů v naší obci 

Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Jedná se o souhlas 

s umístěním elektrického připojení na domě v souvislosti s rekonstrukcí elektrického 

vedení. Protože bude zrušeno nadzemní vedení a nahrazeno podzemním vedením, 

bude třeba provést změnu připojení na domech. Firma Puttner, s.r.o. připravuje pro 

společnost E.ON projektovou dokumentaci a provádí všechny potřebné úkony s tím 

související, což je i uzavření smluv s majiteli domů. Všechny poplatky a další 

náklady související s uzavřením smlouvy a s vlastní změnou připojení jednotlivých 

domů hradí provozovatel elektrické sítě. Ten také sám provede veškeré práce. Po 

ukončení prací a zapsání smlouvy o věcném břemenu do katastru nemovitostí bude 

majitelům domů vyplacena náhrada, kterou máte uvedenu ve článku III. doručené 

smlouvy. V průběhu ledna plánujeme uspořádat v KD informační schůzku ohledně 

samotné realizace. O termínu budete včas informováni. Máte-li však už teď nějaké 

technické dotazy, můžete se obrátit na Ing. Tomáše Blažka. Číslo telefonu je 

uvedeno v průvodním dopise, který Vám byl doručen společně se smlouvami.     

      Upozorňujeme občany na rozbíhající se nešvar krádeží pohonných hmot. 

V prvním případě se ztratila nafta z bagru při budování kanalizace kolem Olší, ve 
druhém případě došlo ke krádeži nafty z bagru a nákladního auta zaparkovaných za 

obchodem. Prosíme občany, aby se více zajímali o podezřelý pohyb neznámých aut i 

osob. V případě jakéhokoliv podezření upozorněte pracovníky firmy nebo zástupce 

obce, aby se co nejvíce zamezila další trestná činnost. 

      Od ledna 2015 bude v obci jinak organizován svoz komunálního odpadu. Svoz 

http://www.trbousany.cz/
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bude probíhat jedenkrát za 14 dnů stejně jako dosud. Pravděpodobně se ale změní 

svozový den. Informace bude s dostatečným předstihem vyhlášena rozhlasem a 

uvedena na stránkách obce.  

      U hřbitova byl zrušen původní kontejner na odpad za zdí u silnice. Nahradily ho 

dva mobilní kontejnery, které jsou umístěny u vstupu na hřbitov a jsou pravidelně 

každý druhý týden vyváženy společně s domovním odpadem.   

      Starosta obce děkuje všem občanům, kteří se podíleli na úklidu kolem hřbitova 

před Dušičkami a také všem, kteří v minulém týdnu pomohli při kácení suchých bříz 

a prořezání ostatních stromů na hřbitově. Zároveň děkujeme i všem ostatním, jejichž 

práce pro obec přispívá ke zlepšení prostředí a k vzájemné soudržnosti. Poděkování 

patří i oddílu JUDO za vymalování a následný úklid šatny a tělocvičny.  

 

Připravované kulturní a sportovní dění  
     V sobotu 3. 1. 2015 projdou obcí koledníci a poprosí o příspěvek do Tříkrálové 

sbírky na podporu charitního díla. Zazpívají koledu a přinesou drobnou pozornost. 

     V sobotu 10. 1. se koná Obecní ples. Hrát bude dechová hudba Hajanka. Začátek 

plesu ve 20 hodin. Předem děkujeme všem, kdo se rozhodnou přispět věcnou cenou 

do tomboly. Ceny je možné přinést do sálu v pátek mezi 18. a 20. hodinou. 

     V pátek 16. 1. pořádá myslivecké sdružení Myslivecký ples. Hraje taneční kapela 

Fantazie. Myslivecká tombola a zvěřinová kuchyně je připravena. Začátek ve 20 

hodin. 

Pozvánka k sousedům  

      Vánoční bohoslužba na Štědrý den začne ve 21 hodin ve farním kostele sv. Petra 

a Pavla v Dolních Kounicích. Zpěvem ji ozdobí chrámový sbor. 

 

Knihovna  

  Otvírací doba  v  knihovně  je  každý  čtvrtek od  17 do  19 hodin. O vánočních 

svátcích bude knihovna zavřená 25. 12. 2014 a 1. 1. 2015.            

                           Okénko pro děti – hádanka: 

  V plamenu nehoří,  

  ve vodě se nepotápí.  

 Co je to?            

      

               Správná odpověď na minulou hádanku je ječmen. 

Přijďte si vypůjčit  

     Knihy pro děti a mládež Knihy pro dospělé 

Drijverová, M. Zlobilky; Příšerné 

zlobilky 

Roth, V. Trilogie divergence 

Uebeová, I. Povídky o upírech Galbraith, 

R. 

Volání kukačky 

Havelka, S. Strašidla na Kulíkově Jonasson, J. Stoletý stařík, který 

vylezl z okna a zmizel 
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      Ve čtenářské gramotnosti se české děti pohybují na spodní hranici průměru. 

Významnou roli v úrovni čtenářské gramotnosti a návyků ke čtení hrají čtenářské 

začátky – četba dětí do 10 let. Najdou Vaše děti pod stromečkem i nějakou knížku? 

 

Co se děje v obci 
Výlet do ZOO Lešná 

      Na sklonku léta se pod patronátem obce uskutečnil zájezd do ZOO Lešná. Na 

palubu menšího autobusu se nalodilo 19 trboušanských i přespolních a vyrazili vstříc 

flóře a fauně celého světa – expozice jsou tu totiž řazeny podle kontinentů.  

      Můžete navštívit Afriku - pavilony ve tvaru domorodých chýší, rozlehlé výběhy 

s typickými zástupci savců a ptáků. Největší nadšení ale od nás získaly ty největší 

zvířata - slon africký a žirafa Rothschildova.   

      Asie je krásnou a kouzelnou částí zoologické zahrady. Posezení v průchozí 

voliéře nebo v přístřešku u tygrů ve vás zanechají jedinečný dojem z blízkého 

setkání se zvířaty. Exotickou atmosféru podtrhuje řada originálních prvků – nepálské 

modlitební zvony, praporky štěstí, sochy Budhy, bambusové zvonkohry, kamenné 

pagody nebo prostředí japonské zahrady. 

      Červený písek napodobující „rudé srdce Austrálie“, věrné repliky termitišť, 

aboriginské malby a hluboké tóny didgeridoo nesoucí se vzduchem... Během 

okamžiku jste ze střední Evropy přeneseni až na daleký tajuplný kontinent 

protinožců. 

      Amerika je zde přiblížena záplavou bujné vegetace, rozmanitými vodními a 

travnatými plochami s ohlušujícím křikem papoušků, opiček a tóny zampoňas 

(píšťalové flétny). Během jedné hodiny projdete tropickým lesem, bažinatou 

Amazonií, travnatými pampami a zavítáte i na mořské pobřeží. 

      Děti byly nadšené i spoustu atrakcí – houpačky, prolízačky, pískoviště, dřevěné 

hrady... Dospělí ocenili nejnovější pavilon – zátoku rejnoků a možnost si rejnoka 

dokonce pohladit. Podle reakcí soudím, že většině z nás se v ZOO líbilo. Přispělo 

k tomu určitě i slunečné a teplé počasí, které se v tomto období objevovalo pouze 

sporadicky.                   lk 

Rozžínání vánočního stromečku 

      Letos jsme rozžínali vánoční stromeček u kulturního domu přesně na první 

adventní neděli 30. 11. Vystoupily místní děti z mateřské školky se svým 

čertovským programem. Na housle hezky zahrál Ondra Chrást. Paní Maluškové 

děkujeme za perníčky. Moc nás potěšila velká účast občanů.           vch 

 

Aktuality z klubu juda 
* Judisté se na podzim zúčastnili 5 kvalitně obsazených turnajů. Ve velké 

konkurenci se dokázali prosadit a zažili hotové medailobraní. Posbírali celkově 16 

medailí. Kompletní výsledky včetně fotografií si můžete prohlédnout na našich 

stránkách www.judokounice.eu. 

* Judisté oznamují, že stále probíhá nábor do přípravky (celoroční). 
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* Na Valné hromadě Jihomoravského ČSJu byl náš zástupce Mgr. Michal Sajaš, 

LL.M. zvolen předsedou kontrolní komise svazu, což nám poskytne lepší 

informovanost o svazových aktivitách. 

* Díky dotacím a příspěvkům našich členů se nám podařilo pořídit novou žíněnku 

(tatami), která zajistí všem uživatelům zejména bezpečnější trénink. Zároveň jsme 

vymalovali a snažili se zpříjemnit prostředí pro rodiče čekající na své děti v šatně. 

V této souvislosti přicházíme s jedinou prosbou. Prosíme všechny uživatele 

tělocvičny o co nejšetrnější zacházení. Naším cílem je udržet tatami v nepoškozeném 

stavu co nejdéle, a to tak, aby mohla sloužit dalším generacím k rozvoji sportu. 

* Klub přichází s nabídkou na spolupráci školám, školkám, sportovním klubům. 

Máte-li zájem o hodinu juda v rámci výuky, o spolupráci formou účasti na akcích 

obce, školy, školky, klubu, tréninku, dejte nám vědět. Určitě se domluvíme. 

* Zástupci oddílu juda se rozhodli poskytnout všem občanům Trboušan vánoční 

nadílku ve formě možnosti nákupu značkového oblečení Adidas s výraznou 40-50% 

slevou od smluvního partnera klubu. Sleva je sjednána do září 2017. Všichni, kdo 

budou mít zájem, mohou nakupovat v e-shopu na www.lionsport.cz. Po přihlášení 

uvidíte aktuální výši slevy pro náš klub. Pro týmové sporty jsme schopni zajistit 

individuální nabídku přímo od manažera firmy Adidas. V případě zájmu nás 

neváhejte kontaktovat. Přihlašovací jméno i heslo je: judokounice. 

* Náš spolek by rád tímto poděkoval všem dobrým lidem za podporu a vzhledem 

k blížícím se svátkům popřál veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015. 

            Mgr. Michal Sajaš 

Společenská kronika 
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním čtvrtletí roku 2015 

oslaví významné životní jubileum.  

60 roků  Jiřina Kremláčková 

65 roků  Vítězslav Wolf 

70 roků   Jarmila Jurková, Karel Kvasnička, Jaromír Kotolan 

80 roků  Anežka Chlubnová 

83 roků  Věra Kašparovská 

86 roků  Jan Badin 

 

Naměřené srážky 
Září  Říjen Listopad V prvních prosincových dnech oba- 

98 mm 58 mm 22 mm lila ledovka stromy, keře i trávu. Ty, 

které vydržely a pod tíhou ledu se nezlomily, vypadaly jako skleněné. I vánoční 

stromeček u KD vypadal jako ze skla. U dětí vyvolávala ledovka nadšení, že nejede 

autobus a nejde elektřina, dospělým působila většinou starosti navíc. Celkově ve 

dnech ledovky napršelo 20 mm. 

Trboušanský zpravodaj je vydáván ve spolupráci se zastupitelstvem obce na náklady 

obce. S veškerými připomínkami, dotazy, nápady či příspěvky se obracejte na Obecní 

úřad nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz. 

http://www.lionsport.cz/

