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                                                                                                                                                                  .......  

Aktualita      
      Na posledním zasedání MAS Podbrněnsko, jehož je naše obec členem, se 

probíraly veřejné zakázky a jejich financování. Mimo jiné zde bylo avizováno, že 

podmínkou pro případné čerpání dotací z evropských strukturálních fondů v novém 

programovém období bude, aby obec měla zpracován strategický plán rozvoje obce. 

Co to je a kde to naše obec vezme, pokud bychom měli šanci nějakou dotaci ze 

strukturálních fondů prostřednictvím MAS získat?  

      Jde o dokument o obci vyjadřující předpokládaný vývoj a směřování obce 

v dlouhodobějším časovém horizontu. Je to koncepční a rozvojový dokument 

vytvářený obecním úřadem, jenž vychází z popisu současného stavu a zahrnuje 

demografické, ekonomické, sociální, kulturní a ekologické možnosti a zvyklosti v 

obci. Zjednodušeně řečeno, můžeme se ucházet jen o takové dotace, které mají 

pokrýt financování toho, co jsme si v tomto dokumentu vytyčili jako svůj cíl.  

      Samozřejmě existuje možnost nechat si strategický plán zpracovat. To by ale 

nebylo zadarmo a nespravila by to ani jedna nebo dvě tisícovky. Proto jsme se 

rozhodli, že se do zpracování dokumentu pustíme vlastními silami. V současné době 

tady máme mezi mladými celou řadu vystudovaných vysokoškoláků z nejrůznějších 

oborů, a tak jsme je oslovili. A k mému potěšení, nikdo z nich spolupráci neodmítl. 

Naopak se zapojili velmi aktivně. V červnu byla ustanovena pracovní skupina:  Ing. 

Věra Chrástová, Mgr. Lenka Krmelová, Mgr. Vladimíra Kotásková, Ondřej Kotásek, 

Ing. Ludmila Kloudová a Bc. Jan Chrást, která na dokumentu společně pracuje. 

Součástí strategického plánu je také dotazníkové šetření, jehož cílem je získat názory 

a podněty od občanů. Výsledek bude využit jako jeden z podkladových materiálů. 

V současné době se ladí konečná verze dotazníku. 

      Vážení spoluobčané, tímto si vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, 

který hodnotí názor občanů na kvalitu života v obci. 

Dotazníkové šetření bude anonymní. Vyplněný dotazník 

můžete vhodit do schránky obecního úřadu, případně 

odevzdat komukoliv z pracovní skupiny. Aby mělo toto 

šetření vypovídající hodnotu, potřebujeme získat 

dostatečné množství vyplněných dotazníků. Předem 

děkujeme za Váš čas a ochotu.                                 -vch-    
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Slovo starosty      
      Vážení spoluobčané, bohužel daleko častěji na tomto místě píšu o věcech 

problematických než o těch radostných a povzbudivých. A nejinak tomu je i 

tentokrát. Vede mě k tomu naprostá bezohlednost místních i náhodně projíždějících, 

která se projevila při pokládání asfaltového povrchu na hlavní silnici probíhající 

obcí. Byla to práce plánovaná, místní občané o ní věděli. Několikrát bylo hlášeno 

místním rozhlasem, že je třeba se zařídit tak, aby se v průběhu prací a v průběhu 

tvrdnutí asfaltového povrchu na silnici nevjíždělo. Pokud by všechny přístupové 

komunikace nebyly zahrazeny mobilními překážkami, byla by silnice zničena dříve, 

než by mohla být vůbec dokončena. I tak jsme byli svědky situací, kdy sobečtí 

jedinci se snažili přes překážky protlačit jakýmkoliv způsobem.  

      V současné době se pracuje na realizaci další části, což je pokládka asfaltových 

povrchů na všech vedlejších komunikacích. Uvítal bych více ohleduplnosti od 

občanů. Nový povrch vedlejších komunikací by nám měl vydržet celou řadu let. Ale 

pokud si ho rozjezdíme nebo narušíme už při budování, budeme v brzké době jezdit 

po silnicích plných děr, jako tomu bylo doposud.   

                           Vítězslav Korber, starosta obce 

 

Z jednání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce 6/15, 14. 8. 2015  

(Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Pan Nentwich, poradce v oblasti energií, se kterým obec spolupracuje, upozornil, 

že dosavadní smlouvy na odběr plynu a elektřiny končí 31. 12. 2015. Pokud budeme 

chtít pro další období změnit dodavatele, je třeba je vypovědět do 30. 9. 2015. 

Zároveň doporučil nejvýhodnějšího dodavatele pro elektřinu i plyn. Dále bylo 

navrženo energetické řešení pro mateřskou školku. Zastupitelé se ohledně MŠ 

rozhodnou do příštího zasedání. 

* Obec požádá o prodloužení stavebního povolení na výstavbu inženýrských sítí a 

místní komunikace v nové zástavbě pod obcí.  Stavební povolení je platné do 31. 12. 

2015. Na dotaz na MÚ Ivančice bylo sděleno, že žádost má obec podat až 

v listopadu. 

* Zastupitelé schválili zadávací podmínky pro výběrové řízení na Výstavbu místní 

komunikace dle projektové dokumentace (v nové zástavbě). 

* Zastupitelé schválili zadávací podmínky pro výběrové řízení na Opravu místních 

komunikací v obci. Pro obě akce byla stanovena výběrová komise ve složení: 

Jaromír Kubant, Libor Hodovský a Marek Chrást. Komise bude otvírat obálky 

s nabídkami v pondělí 31. 8. 2015 v 19 hodin v kanceláři OÚ. 

* Obec nechá firmou Metrostav a.s. opravit přístupové cesty k MŠ a k OÚ. Rozpočet 
na tuto akci je 260 tis. Kč. 

* Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 6/2015 – povýšení příjmů a výdajů o 52 tis. 

Kč. 

* Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 7/2015 – povýšení příjmů a výdajů o 17 tis. 

Kč. 
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* V MŠ byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření za první pololetí roku 

2015. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná 

opatření. Pokladní hotovost odpovídala účetnímu stavu. 

* Na OÚ byla provedena finanční kontrola za první pololetí roku 2015. Při kontrole 

nebyly zjištěny nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná opatření. Pokladní 

hotovost odpovídala účetnímu stavu. 

* Proti zveřejněnému záměru pronajmout část chřestovny nebyly vzneseny námitky. 

Nová výše nájemného byla propočtena poměrově podle dosud pronajatých prostor. 

Starosta byl pověřen podpisem dodatku smlouvy s MS Trboušany. 

* Vlastníci stavebních pozemků pod obcí byli vyzváni, aby si vybudovali vodovodní 

přípojky před tím, než bude vybudována nová místní komunikace. Po jejím 

vybudování obec nedá souhlas s napojením. 

* Zastupitelé byli požádáni, aby se včas omlouvali ze zasedání, pokud se nemohou 

zúčastnit. A to hlavně z důvodu usnášeníschopnosti zasedání. 

* Obec nezískala dotaci na elektronické zabezpečení vstupu do MŠ. Z tohoto důvodu 

se zatím tato investice odkládá. 

* Návrh Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací, druh práce: uklízeč veřejných prostranství, bude ještě s Úřadem práce 

konzultována z hlediska rozsahu prováděných prací. 

* Zastupitelstvo souhlasí s dočasným uložením stavebního materiálu pro výstavbu 

RD na volném pozemku. 

* Bylo navrženo vybudovat nad obcí u křížku posezení pro cyklisty. Nejprve bude 

zjištěn vlastník uvažovaného pozemku. 

 

Zasedání zastupitelstva obce 7/15, 31. 8. 2015  

(Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Odběr plynu a elektřiny v MŠ bude vyřešen následujícím způsobem: odběrné 

místo bude převedeno na obec, ta má sjednány výhodnější podmínky a ceny. 

* Byla odsouhlasena a podepsána Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 

s Úřadem práce. Obec tímto získává dotaci na pana R. Eckla na dobu 12 měsíců na 

pracovní místo: uklízeč veřejných prostranství, a to v rozsahu 4 hodiny denně. Místo 

je financováno z Evropského sociálního fondu. Po proběhnutí všech formalit bude 

uzavřena pracovní smlouva. 

* Zastupitelé byli seznámeni se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2015, které provedli pracovníci JmK. 

* Protože skončila platnost nájemní smlouvy uzavřené s MS Trboušany, není možné 

uzavřít dodatek k této smlouvě. Z toho důvodu bylo doporučeno, aby si MS 

Trboušany dalo novou žádost na pronájem obou částí. 
* Na základě žádosti o pronájem obecních pozemků (orné půdy) p. č. 454/1, 587/10 

a 587/11 o celkové výměře 60 282 m2 bylo odsouhlaseno zveřejnění záměru 

pronajmout tyto pozemky. 

* Do výběrového řízení na akci Oprava místních komunikací se přihlásily 3 firmy. 

Výběrová komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku společnosti Metrostav a. s. 

s celkovou cenou  3 611 883 Kč,  záruční dobou 36 měsíců a termínem dokončení 
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15. 10. 2015. Zastupitelé souhlasí s doporučením komise a pověřují starostu 

podpisem smlouvy. 

* Pokud by obec prováděla obě zakázky zároveň, jednalo by se o zakázku velkého 

rozsahu se složitou administrativní zátěží, kterou by si obec nemohla dělat sama. 

Z tohoto důvodu byla zatím akce Výstavba místní komunikace (v nové zástavbě) 

stažena a odložena na příští rok. 

* Správní rada Nadace ČEZ nevyhověla žádosti s názvem Oranžové hřiště 

Trboušany na poskytnutí dotace. 

* Zastupitelé schválili výsledek hospodaření za rok 2014 v MŠ Trboušany ve výši 

55 004,98 Kč a jeho převod do rezervního fondu k úhradě ztráty za předchozí roky. 

* Odvoz křidlic od chřestovny bude uskutečněn do dušiček.       

 

Další sdělení obecního úřadu  
      Upozornění: Apelujeme na občany, pokud už se rozhodnou třídit odpad, aby ho 

odložili do správného kontejneru, jinak je tato činnost bezpředmětná. Pokud odpad 

třídit nechcete nebo nevíte jak, vhoďte ho raději doma do popelnice nebo u KD do 

černého kontejneru. U KD jsou žluté kontejnery na plasty, hnědý na bioodpad (sem 

patří i shnilá jablka!), zelené kontejnery zvlášť na bílé a barevné sklo, menší 

popelnice na kovový odpad a černý kontejner na směsný odpad. Špatně odložený 

tříděný odpad už za Vás do správného kontejneru nikdo nepředělá.  

      Sběr nebezpečného odpadu bude u obecního úřadu 14. 11. od 9.15 do 10.15. 

Odevzdat můžete všechny druhy nebezpečných odpadů a jimi znečištěné obalové 

materiály.  Zároveň budou odebírány všechny druhy elektroodpadu. 

      Od září obec zaměstnává na částečný úvazek zaměstnance, který bude provádět 

úklid veřejných prostranství, sekání trávy a další technické činnosti dle potřeby. 

Občané mohou na obecní úřad podávat podněty na práci pro zaměstnance obce. 

Pokud to bude možné, budou tyto činnosti zařazeny do plánu prováděných prací.  

      Obec navštívili zástupci Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje se žádostí o zveřejnění informací, že policie 

hledá zájemce o práci ve svých řadách. Základními podmínkami 

jsou věk nad 18 let, maturita, bezúhonnost, fyzická a zdravotní 

kondice.      

 

Připravované kulturní a sportovní dění  
      12. 10. pořádá obec zájezd do Divadla Bolka Polívky na představení Ženy 

přežijí. Hrají: Anna Šišková/Zuzana Mauréry, Jana Krausová, Jitka 

Schneiderová/Gabriela Míčová, Vojtěch Kotek. Cena vstupenky včetně dopravy je 

470 Kč. Odjezd od kulturního domu v Trboušanech v 18 hodin. Zájemci se mohou 
přihlásit u paní Boženy Zoufalé č. 12. 

      Koncem listopadu plánuje chasa pořádat jako každoročně Kateřinskou zábavu 

s dámskou volenkou, zástěrkami a pantoflíčkem. 

      5. 12. projde obcí Mikuláš s anděly, které bude doprovázet roj čertů.   
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Pozvánka k sousedům  

      V neděli 4. 10. o svátku sv. Františka bude v kapli sv. Antonína mše na 

poděkování za úrodu zahrad, vinic a polí. Začátek v 17 hodin.  

 

Co se děje v obci 
Hody  
      Letošní červencové hody 11. 7. nebylo možné pořádat na návsi u kulturního 

domu, protože v tu dobu byla obec rozkopaná kvůli budování kanalizace. Proto byly 

hody přesunuty do Štouralova. Stejně jako každá změna to vyvolalo kladné i záporné 

ohlasy. A každý přišel se svou radou, jak by to měla chasa organizovat příští rok.  

      Hrála kapela Sobuláci a pod májí bylo 11 krojovaných párů. Stárci: Eva 

Malušková a Tomáš Svoboda, Eliška Dvořáková a 

Tomáš Badin, Soňa Kališová a Jan Holán.  

 

49. Vinobraní 

      V sobotu 12. 9. pořádala chasa již 49. slavnost 

vinobraní. Po loňském roce, který byl ve znamení velmi nepříznivého počasí, byl 

letošní rok vydařený snad po všech stránkách. Počasí, kapela Sokolka, jedenáct 

krojovaných párů, policajti na bryčce tažené koňmi, vůně uzené cigáry i dobrý 

burčák udělali příjemnou náladu.   

      Příští rok se bude slavit 50. ročník. A protože je to číslo na takovou malou obec 

opravdu úctyhodné, má chasa již předjednánu jednu z nejlepších dechových kapel, 

které v současnosti v této oblasti působí, a to Stříbrňanku.     

 

Knihovna  

  Otvírací doba  v  knihovně  je od září opět pravidelně každý  čtvrtek od  17 do 

19 hodin.             

                           Okénko pro děti – hádanka: 

  Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá. 

      Věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví. 

  

Správná odpověď na minulou hádanku je: autobus jede                           

      do leva, protože nejsou vidět dveře. 

      Začal nový školní rok. Školáci se už ve škole seznámili s povinnou literaturou. 

Přijďte nás navštívit do knihovny, určitě zde společně něco vybereme. 

 

Co nového v tělocvičně 
      Členové oddílu JUDO Dolní Kounice, které už několik let funguje v naší obci, 

přišli na obecní úřad s návrhem, že o prázdninách provedou v tělocvičně pod 

přísálím stavební úpravy na omezení vlhkosti. Práce probíhaly v několika fázích: 

oklepání omítky, navrtání děr, izolace vodním sklem, instalace vzduchotechniky, 

sanační omítky a vymalování. Všechny práce dělali členové oddílu JUDO 

svépomocí ve svém volném čase, také sehnali většinu materiálu, pouze část hradila 
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obec. Po oklepání omítky byly jako hlavní zdroj problému odhaleny nedostatky 

vzniklé už při výstavbě. Fotodokumentaci z průběhu celé akce si můžete prohlédnout 

na stránkách www.judokounice.cz. 

      Paní Jana Šarounová v tělocvičně po opravách uklidila. Takže od září chodí 

zájemci o sport do pěkné čisté, voňavé tělocvičny.  

      Obec chce tímto všem zúčastněným velice poděkovat. V dnešní době není zcela 

obvyklé, že by někdo ve svém volném čase a bez honoráře pracoval pro veřejný 

zájem. Zároveň přejeme všem uživatelům, aby se jim v opravené tělocvičně pěkně 

sportovalo.  

 

 

 

 

 

 
 

 

      Judisté ve sportování nezaháleli ani o prázdninách. Byli na soustředění 

v Jeseníkách. Cílem soustředění nejsou jen sportovní výkony, ale zejména budování 

dobrého kolektivu, který bude základem pro další práci. 

      Nábor žáků probíhá v průběhu celého školního roku. Tréninky jsou každé 

pondělí, středu a pátek v 17.00 hod. S sebou potřebujete zpočátku jen tepláky a 

tričko s dlouhým rukávem, pití, přezůvky a případně ručník. Věkovým kategoriím se 

meze nekladou. Rádi přivítáme i starší zájemce např. tatínky, maminky a vitální 

seniory. Každý si najde svou cestu. Slovo JUDO znamená: JU – jemná, DO – cesta. 

      V případě zájmu rádi přijedeme do hodiny tělocviku ve škole či školce. 

 

Po stopách První světové války v italských Dolomitech 
      Letos na jaře uplynulo 100 let od doby, kdy Itálie vstoupila do První světové 

války a byla tak otevřena Italská fronta, na které bojovala celá řada trboušanských 

občanů. Proto jsme se s několika známými vypravili po stopách Velké války v Itálii. 

Hlavním důvodem byla vyprávění nebo zprostředkovaná vyprávění našich dědů a 

pradědů, kteří zde bojovali a na vlastní kůži zakoušeli přízeň i nepřízeň velehor, ve 

kterých se pravděpodobně většina z nich ocitla poprvé v životě. My mladší jsme se 

s nimi nikdy nesetkali, ale jejich válečná vyprávění se táhnou rodinou jako nit. 

      Itálie vstoupila do války v květnu 1915 na straně Trojdohody (tedy jako nepřítel 

Rakousko - Uherska) s domněnkou brzkého ukončení války. Italská fronta se ale 

změnila ve vyčerpávající zákopovou válku na alpských hřebenech, mnohdy 

v nadmořských výškách nad 3 000 m. Válka se vedla o každé sedlo, o každý vrchol. 

Boje zde často spočívaly v ražení štol ve skalách, sněhu a ledu a snaze vyhodit jeden 

druhého do povětří. 

      Hned na prvním horském sedle nad Cortinou, přes které jsme projížděli, se 

bojovalo na všech stranách. Je zde přístupové místo na horu Lagazoi, která je 
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italskými a rakouskými tunely přímo provrtána. Tunely vypadají co do velikosti asi 

jako naše sklepy. Nejsou však hloubeny v písku, ale ve skalách. Nejdelší ze 

zpřístupněných tunelů měří více jak 1 100 m a i uprostřed léta tu ze stropu na mnoha 

místech kape voda a na zemi je kluzké bláto. Na protějších skalách nazývajících se 

Cinque torri (Pět věží) je do původní podoby zrekonstruováno celé italské ležení se 

všemi zákopy, pozorovatelnami, vojenskými ubikacemi a dalším zázemím. Vše je 

doplněno figurínami vojáků a působí, jako by se tu zastavil čas. Cesta ze sedla sem 

nám v plném létě trvala několik hodin. Při prohlídce místa nám hlavou vířily 

myšlenky, jak to ti lidé tady mohli vydržet. My bychom to zvládli možná několik dní 

v parném létě. Ale co po zbytek roku? Jezdíme sem na lyže, takže víme, jak to tu 

v zimě vypadá. A taky víme, jak jsme odpoledne rádi, že se můžeme vrátit do 

vyhřátých domů. Další nepředstavitelnou věcí byla velká kovová děla v horách. 

Setkávali jsme se s nimi na takových místech, kam jsme mnohdy vyšli s jazykem na 

vestě. Jak sem takové dělo dotáhli, nám rozum nebral. Na některých jsme objevili i 

původní výrobní označení Škoda-Werken Pilsen. (Jedno z nich je na obrázku). 

      Každý voják tu měl 2 protivníky. Prvním byl nepřítel a druhým laviny a mráz. A 

často toto pořadí bylo obrácené. Dodnes tající ledovec vydává těla frontových 

vojáků.  

      V každé horské vesnici se nachází nebo nacházel vojenský hřbitov. Nutno říct, že 

dokonale upravený. Proti různým vojenským hřbitovům, které jsme navštívili v ČR 

naprosto nesrovnatelné. Navštívili jsme Ossarium (společný hrob) na sedle Pordoi, 

kde je uloženo přes 8 tis. rakousko-uherských vojáků. Mnohá ze jmen znějí česky. 

Napsali jsme zápis do návštěvní knihy, udělali několik fotek a opět odcházíme s 

hlavou zamotanou myšlenkami. Je to tu velmi působivé. 

      Na závěr pobytu ještě někteří z nás navštívili památník bojů na slavné řece Piavě, 

která je pravděpodobně 

z italské fronty 

nejznámější. Jsou zde 

uloženy ostatky 45 tisíc 

padlých vojáků. Opět 

mnohé bronzové destičky 

nesou česká jména. Češi 

tu bojovali na obou 

stranách řeky. Ti z 

levého břehu krváceli za 

Rakousko – Uhersko a 

později sklízeli posměch 

a opovržení, ti z pravého 
břehu jako legionáři 

požívali jisté výhody. 

Přitom všichni svou roli ve Velké válce hráli, jak nejlépe uměli a zaslouží si od 

svých potomků jen úctu, obdiv a soucit. 

      Na dokreslení na závěr - uvádí se, že na podzim roku 1918 byla průměrná váha 

rakouského vojáka méně než 50 kg.                            -vch-  
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Společenská kronika 
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2015 oslaví významné životní jubileum.  

60 roků   Marie Miffková 

65 roků  Libuše Svobodová 

82 roků  Marie Hlaváčová 

86 roků  Anna Badinová, Josef Kašparovský 

 

Naměřené srážky 
Červen  Červenec Srpen Dlouhodobá  předpověď  počasí  na   

50 mm 23 mm 76 mm srpen  slibovala  teplotně   průměrný    

měsíc. Průměrná teplota vzduchu nakonec byla v Jihomoravském kraji 22,6 °C. 

Oproti dlouhodobému průměru 17,6 °C je to o rovných 5 °C více. V letošním roce 

mělo počasí obdobný průběh zatím ve všech měsících. V srpnu byl však rozdíl 

nejvyšší. Nezvykle vysoká teplota byla letos 17. 9., a to 31 °C. Podle záznamů 

v Klementinu je nejzazším dnem, kdy byla naměřena teplota nad 30°C 20. 9. Bylo to 

v roce 1947. 

 

A zajímavost na konec 
      Réva vinná (Vitis vinifera) – i malé dítě v tomto kraji ví, co je to za rostlinu a na 

co je dobrá. To jistě není žádná zajímavá informace. Ale 

z hroznů nemusí být jen víno. Réva je dřevnatá liána, která ve 

volné přírodě dosahuje výšky 43 m a průměr kmene u země 

může dosáhnout až 1,5 m. Nejstarší exemplář révy vinné na 

světě, jehož věk byl vědeckou metodou stanoven na 450 let, se 

nachází na jižním průčelí domu ve slovinském Mariboru. Jde o 

starou místní odrůdu „Modra kavčina“ – červená odrůda velmi plodná a odolná proti 

nemocem a škůdcům.  

      Listy révy se mnohde využívají jako koření při úpravě masa, u nás do kvašáků. 

Už v minulosti se využívaly k léčení nejrůznějších kožních problémů a k výrobě 

mastí. Z hroznových zrníček se vyrábí vinný olej, který má parametry srovnatelné 

s olivovým olejem. Na 1 l oleje je potřeba asi 10 kg hroznových zrnek. A snad 

nejbizarněji zní, že se ze zrnek vyrábí mouka. Nikdy by mě to nenapadlo až do 

chvíle, kdy jsme si v Rakousku koupili chleba a na etiketě jsme si přečetli, že 

obsahuje mouku ze zrnek révy vinné. A při psaní tohoto článku jsem se dočetla, že 

takovou mouku vyrábí i ve Velkých Němčicích. 

      A abych se zmínila i o víně: víte, že do mladého vína se dříve přidávalo něco 

sádry, vápna, hlíny, pryskyřice nebo smůly pro chuť a trvanlivost? Že by to byla 

taková historická éčka?             -vch-  

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. 


