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50. trboušanské vinobraní
Letošní kulturní událostí, která svým významem zastínila vše ostatní, bylo 50.
trboušanské vinobraní. A to už je úctyhodný věk, když vezmeme v potaz, kolik
generací místní chasy se na jednotlivých ročnících podílelo. Ne vždy bývají
čtrnáctidenní přípravy korunovány krásným počasím v den D. Pamatujeme několik
ročníků, kdy se 14 dnů chystal Štouralov, ale vinobraní nakonec muselo být v sále.
Naposledy v roce 2014.
Letos však počasí už dva týdny dopředu hlásilo, že na 10. září si připravilo to
nejlepší, co má ve svém zářijovém repertoáru, a že rozhodně nehodlá slavnost zkazit
nějakým mrakem nebo deštíkem. Sobotními 29,5°C byl téměř vyrovnán
klementinský teplotní rekord pro tento den z roku 1932 (30°C).

Chasa si dala záležet, vše bylo připraveno do nejmenšího detailu a hlavně včas,
aby průvod ze Štouralova mohl vyjít skutečně ve 14 hodin. Myslím, že každého, kdo
se na průvod díval a má k našemu regionu nějaký vztah, to muselo vzít za srdce.
V čele průvodu šla krojovaná omladina – doufejme budoucí chasa – s praporem obce
a cedulí hlásající padesátku. Je dobře, že pořadatelé přešli na arabské číslice, protože
s těmi římskými má celá řada lidí problém. Následovalo 12 párů mladých. Sváteční
atmosféra byla podtržena tím, že děvčata šla ve shrnovacích botách a chlapci měli
vesty a kloboučky. Dál v průvodu bylo 10 párů krojovaných ženáčů, z toho poslední
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4 muži měli oblečen podlužácký kroj. Dvě bryčky tažené koňmi vezly starou
a mladou gardu obecní policie, jejíž výkon na place však měl i nějaké mouchy.
Někteří neodhalení lapkové byli nuceni sami odejít do šatlavy a tam se udat. Před
volnou zábavou byla zatančena Československá beseda, kterou předvedla 3 kola
svobodných a 1 kolo ženáčů. V průběhu večeře se musela operativně doplnit
pomyslná vinice nad tanečním placem, protože počet sáčků s ovocem tak prořídnul,
že po večeři by nebylo již co utrhnout. Kapela Stříbrňanka dostála své pověsti, která
ji provází. Slavnost tak byla zážitkem pro domácí i přespolní snad po všech
stránkách.
Velmi oceňujeme vkusnou publikaci, kterou chasa k výročí připravila, a kterou
bylo možno v průběhu celého odpoledne ve Štouralově zakoupit za 50 Kč, i když
náklady na její vydání byly podstatně vyšší. Finanční rozdíl pokryla obec. Byly
využity údaje a fotografie z brožury vydané již k 40. výročí a doplněny o nové
informace a fotky z posledních 10 let. Pokud by měl ještě někdo o publikaci zájem,
může se do konce září přihlásit u Kališů č. 25 o dotisk. Ten už však bude stát asi 100
Kč. Záleží na počtu zájemců.
Chase tedy patří od obce velká pochvala. Dnešní doba se svými příkazy a zákazy
tradicím a jejich udržování spíše nepřeje. I přesto doufáme, že Vinobraní bude
pokračovat i v dalších letech.
-vch-

Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce 4/16, 15. 8. 2016
(Přítomno 6 členů zastupitelstva)
* Bylo schváleno Rozpočtové opatření číslo 6/2016 – přesuny v příjmech a výdajích.
Výše rozpočtu se tím nemění.
* Proti zveřejněnému záměru prodat pozemek p. č. 17/2 o výměře 217 m2 nebyly
vzneseny žádné námitky. Zastupitelé se dohodli, že cena bude stanovena na příštím
zasedání.
* Z oslovených firem ohledně podání konkrétní nabídky na dodávku bezdrátového
veřejného rozhlasu byly předloženy následující:
JD ROZHLASY s.r.o. Vigantice – cena 232 000 Kč + DPH
EMPEMONT s.r.o. Valašské Meziříčí – cena 278 990 Kč + DPH
Bestsafety s.r.o. Moravany – cena 266 575 Kč + DPH
Cenové nabídky jsou přibližně stejné. Do příštího zasedání budou zjištěny reference
od obcí, kde již tyto firmy rozhlas realizovaly a dále servisní podmínky.
* Dle Protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 2. 8. 2016 byla jako
nejvýhodnější nabídka na realizaci VZ „Místní komunikace včetně odvodnění
v nové zástavbě pod obcí“ vybraná nabídka uchazeče STRABAG a.s. – nabídková
cena 2 979 482 Kč. Zastupitelé pověřují starostu podpisem Smlouvy o dílo. Druhý
uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o. nabídnul cenu 3 624 381 Kč. Ostatní
uchazeči nabídky nepředložili.
* Zastupitelé se rozhodli, po zvážení všech okolností, zrušit Den dětí naplánovaný na
20. 8.
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* Vzhledem k tomu, že dojde oproti rozpočtu k úspoře finančních prostředků při
výstavbě komunikace u nových RD, navrhuje starosta začít s výstavbou
multifunkčního hřiště ve Štouralově. Územní souhlas je vydán, přípravou je pověřen
Marek Chrást.

Další sdělení obecního úřadu
Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 se uskuteční volby do Zastupitelstva Jihomoravského
kraje a 1. kolo voleb do Senátu. Pokud žádný z kandidátů do Senátů nezíská
v prvním kole více jak 50% hlasů, bude ve dnech 14. a 15. 10. druhé kolo voleb.
Volební místnost bude v bývalé hospodě. V pátek se volí od 14 do 22 hodin,
v sobotu od 8 do 14 hodin. Pokud má někdo zájem o návštěvu volební komise
s přenosnou urnou, stačí toto oznámit např. telefonicky nebo prostřednictvím třetí
osoby.
Sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude u obecního úřadu
12. 11. 2016 od 9.15 do 10.15 hodin. U nebezpečných látek prosíme o dodržení
sběrového termínu a osobní předání.
Dle sdělení společnosti T.O.O., spol. s r.o. je na 5. 10. naplánováno předání
staveniště objednavateli - společnosti E.ON. Jedná se o staveniště související
s pokládkou elektrického vedení do země, ne s výstavbou veřejného osvětlení, kde je
objednavatelem obec a tato stavební akce ještě není dokončena. V této souvislosti
žádáme občany, kteří mají u svých domů nějaké nedodělky nebo věcné připomínky,
aby tyto nahlásili nejpozději do 4. 10. na obecním úřadě, aby obec mohla na
závěrečném kontrolním dnu vznést námitky proti předání. Připomínky můžete poslat
i e-mailem na adresu trbousany@iol.cz.
Po odstranění elektrického vedení vzduchem nepůjde v obci po nějakou dobu
rozhlas. Informace, které by byly předmětem hlášení, budou vždy vyvěšeny na
nástěnce obecního úřadu. Zasílání hlášení formou e-mailů bude fungovat bez
přerušení. Máte-li zájem se do tohoto systému zapojit, nahlaste svou e-mailovou
adresu na obecním úřadě. Kontakt: trbousany@iol.cz.
Kolotoč problémů kolem třídění odpadů se ve větší nebo menší míře opakuje
pořád dokola. Dnes už snad i děti ví, že do skla patří pouze sklo. Igelitová taška, ve
které si toto sklo ke kontejneru doneseme, patří do žlutého kontejneru na plast. Pro
bio odpad jsou určeny hnědé kontejnery, černý kontejner je určen pouze pro směsný
odpad z kulturního domu. Proč někdo hodí shnilé brambory v igelitce do směsného
odpadu, když vedle stojí kontejner na bioodpad a z druhé strany žlutý kontejner na
plasty? A snad nejhorším počinem je odložení televizní obrazovky na zem ke
kontejnerům. Obrazovka je nebezpečným odpadem a má proto zvláštní režim
likvidace. Připadá Vám normální odložit ji na zem v místě, kde se pohybují malí i
velcí lidé? Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim. Nebezpečný odpad tady
od Vás převezmou zdarma. Dotyčný si snad myslí, že obec má nějaké skladovací
prostory, kde prozatím tento odpad uskladní? Pokud nevíte, kam s konkrétním
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odpadem, zeptejte se, rádi Vám Vaše dotazy na obecním úřadě zodpovíme. Dalším
problémem, který obec tíží, jsou úhrady za odvoz odpadu do cihelny. I po
několikerém upozornění sem občané stále vozí odpad bez zaplacení. Často se
chováme tak, že ve styku s obcí známe jen svá práva a snažíme se je vymoci za
každou cenu, ale na povinnosti jaksi zapomínáme. Nechovejme se jako
nepřizpůsobivé menšiny.
Pan Šmarda mladší opravil zdarma čekárnu na křižovatce pod obcí, za což mu
děkujeme. Bohužel v krátké době se již 2x stalo, že čekárnu někdo použil jako
toaletu.

Připravované kulturní a sportovní dění
* Od září se koná každou středu v 10 hodin cvičení maminek s dětmi. A v úterý v 19
hodin cvičení pro dospělé. Obojí pod vedením Jany Šarounové.
* Pro podzimní období plánuje spolek Šparglík sběr podzimních plodů a jejich
výtvarné zpracování, vyřezávání dýní, tvoření adventních věnců. Bližší informace
naleznete vždy na zrekonstruované nástěnce u obchodu.
* Na 27. 10. má mateřská školka naplánováno Loučení broučků s teplým sluníčkem
s lampionovým průvodem a hledáním pokladu. V případě špatného počasí může být
změna.
* Pokud se podaří spolku Šparglík zajistit finanční prostředky, uskutečnil by se
v listopadu v kulturním domě koncert Marušky Puttnerové, která vystupuje
v hudebním uskupení Půljablkoň – Němec & Puttnerová.
* 26. 11. pořádá chasa Kateřinskou zábavu s dámskou volenkou, zástěrkami a
pantoflíčkem. Kapela je ještě v řešení.
* V pondělí 5. 12. projde obcí Mikuláš s anděly, které bude doprovázet roj
hudrujících čertů.
Pozvánka k sousedům
* V neděli 16. 10. pořádá Oddíl Judo Dolní Kounice, z.s. v hale v Pohořelicích turnaj
mláďat. Začátek v 8.30 hodin.
* V pátek 23. 9. slavnostně otevřeli v Budkovicích zbrusu nové turistické
odpočívadlo s názvem Zvěrokruh. Slavnostní otevření již nestihnete, ale pro
podzimní vyjížďku na kole to může být zajímavý cíl.

Knihovna
Otvírací doba v knihovně se opět vrátila k běžnému režimu, tj. každý čtvrtek od
17 do 19 hodin.
Hádanka pro všechny generace:
Máte 3 krabice plné kuliček. Jsou označeny nálepkami: „bílé“, „červené“ a „bílé a červené“. Ty
označují barvu kuliček, které jsou v krabicích.
Jednoho dne Vám nálepky někdo přemístí tak, že žádná není správně. Kolik musíte
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vytáhnout kuliček, abyste bez podívání do krabic mohli dát všechny nálepky
správně?
Správná odpověď na minulou hádanku: na fotografii je můj syn.
Přijďte si vypůjčit
Knihy pro děti a mládež
Na vlásku

Ahern, C.

Knihy pro dospělé
Jak najít lásku

Funke, C.

Měsíční drak

Monyová, S.

Matka v krizi

Žáček, J.

Z pohádkové postýlky

Viewegh, M.

Biomanželka

Nový školní rok v mateřské školce
Ve školním roce 2016 - 2017 má školka plně
obsazenou kapacitu, a to 25 dětí, které dochází ze tří
obcí - z Trboušan 20, z Pravlova 3 a z Kupařovic 2 děti.
Podle věku se děti dělí na tři skupiny: nejstarší 5 - 7 let
(předškolní) 6 dětí, další 4 - 5 let 7 dětí a nejmladší 2 4 roky 12 dětí. Z 25 dětí je 10 dívek a 15 chlapců.
Při škole působí školní jídelna, která vaří i pro místní seniory a letos má ještě
dvě volná místa ke stravování, pokud by měl někdo zájem.
Naše škola nyní pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem
Sovička. Program vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro mateřské školy.
Učí děti společenským vztahům, připravuje je na budoucí život.
V tomto školním roce pokračujeme v třídění a sbírání papíru. První sběr už
proběhl dne 15. 9. Další sběry se plánují 1x za 2 měsíce vždy v ranních hodinách u
budovy MŠ. Občanům, kteří nám papír přinášejí, mnohokrát děkujeme za
spolupráci.
Na 27. 10. plánujeme Loučení broučků s teplým sluníčkem. Je připraven
lampionový průvod z MŠ na hřiště k ohni a tam stezka odvahy s hledáním pokladu.
Vypustíme si také lampiony štěstí. Sraz dětí a rodičů bude u MŠ.
V zimě plánujeme společný dětský karneval v sále místního KD. Ostatní
pravidelné akce zůstávají stejné jako v minulých letech. Jsme rádi, že se našich
vystoupení účastní i ostatní spoluobčané, kteří zrovna nemají děti nebo vnuky v MŠ,
a vyjadřují tak přízeň naší školce. Děkujeme.
A na závěr ještě pár informací ke změnám v mateřské škole dle novely školského
zákona. Ta vešla v platnost v letošním roce a přináší některé zásadní změny oproti
dosavadním zvyklostem. Nejdůležitější z nich se týkají těchto témat:
• předškolní vzdělávání pro 2leté děti
• povinné předškolní vzdělávání 5letých dětí
• změna doby zápisu do mateřské školy
Trboušanský zpravodaj
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•
•

spádové obvody pro mateřské školy
individuální vzdělávání předškolního dítěte
Alena Veselá, ředitelka školy

Judo – 2. ročník turnaje pro mládež
Oddíl Judo Dolní Kounice, z.s. pořádá v neděli 16. října 2. ročník turnaje pro
mládež. Z kapacitních důvodů se turnaj bude konat ve sportovní hale v Pohořelicích.
Startovat budou chlapci a dívky rok narození 2006 a mladší.
Soutěž bude probíhat na 3 tatami dle platných pravidel juda a
soutěžního řádu. Přijďte se na nás podívat. Leták s podrobnými
informacemi k průběhu celého dne najdete na našich
internetových stránkách a facebookovém profilu. Případně
můžete kontaktovat Mgr. Michala Sajaše, LL.M. na e-mailové
adrese: sajik@judokounice.eu.

Co se děje v obci
Spolek Šparglík měl od jara do podzimu celou řadu zajímavých a povedených
akcí pro všechny zájemce. Tady je krátké nahlédnutí do naší činnosti.
V neděli 3. 7. 2016 jsme měli společný výlet na Stezku bosou nohou
(Barfussweg), která vede kolem valtické Kolonády na Rajstně a plynule pokračuje
malebnými vinohrady na rakouskou stranu a zpět. Okruh s 11 zastávkami má délku
necelých 5 km. Podél této stezky jsme si s dětmi mohli vyzkoušet několik zastavení
tématicky zaměřených na chůzi bosýma nohama nebo na koordinaci těla.

V sobotu 23. 7. 2016 byly předány rodině Urbánkových z Hajan pytle s víčky od
PET lahví nasbíranými v Trboušanech. Rodiče Danečka moc děkují a jsou vděční za
naši pomoc. My děkujeme všem, kteří si dávají tu práci a víčka třídí. Sběr bude
nadále neomezeně probíhat. Odevzdávat je můžete do krabice v místním obchodě u
Horňáků nebo přímo Vlaďce Kotáskové.
Celé léto probíhalo cvičení dětí s rodiči, a to ve dvou skupinkách. Pro děti ve
věku 1-3 roky a pro větší děti ve věku 3-6 let. Toto cvičení pod vedením Jany
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Šarounové si oblíbilo i mnoho maminek z okolních vesnic, což nás těší a jsme velmi
rádi. Od září bude cvičení dětí probíhat každou středu od 10:00 v tělocvičně
v kulturním domě. Přijďte za námi!
V neděli 28. 8. 2016 jsme pořádali zájezd do ZOO Olomouc. Je to velmi pěkná
zoologická zahrada, která letos slaví 60 let od svého založení. Měli jsme například
možnost procházet přímo výběhem makaků, kteří jsou známí tím, že návštěvníkům
odcizují drobné předměty (mobilní telefony, foťáky, čepice). ZOO Olomouc je u nás
jedinou zahradou, která má ve svém areálu moderní vyhlídkovou věž (rozhlednu)
vysokou 32 m. Můžete odtud sledovat zvířata v celé ZOO, baziliku Navštívení
Panny Marie nebo panorama Olomouce.
V rámci našich letních setkání jsme pomohli s přípravou slavnosti Vinobraní.
Například jsme pomohli s výrobou fáborků na výzdobu nebo úklidem dětského
hřiště.

Kdo byl Aelred Pexa (1. část)
Protože jsme letošní červencové svátky chtěli strávit v Rakousku nedaleko
kláštera Heiligenkreuz, rozhodli jsme se klášter kontaktovat a navštívit kvůli
osobnosti Dr. P. Aelreda Pexy.
Pro místní to není jméno cizí, které by nikdy neslyšeli. Ale možná, že o tomto
člověku máte jen útržkovité informace. Julius Pexa, což je jeho vlastní jméno, nebyl
trboušanským rodákem jako jeho otec Julius. Narodil se v obci Hohenberg v Dolním
Rakousku v roce 1904, ale Trboušany za svůj domov považoval a velice rád sem
jezdil. S místními příbuznými udržoval po celý život písemný kontakt v češtině.
Rakouská obec Hohenberg se o něm nezmiňuje. Pravděpodobně ho za svého rodáka
nepovažuje.
I když se narodil v Rakousku, doma mluvili zcela jistě také česky, protože česky
psal i mluvil už jako malý chlapec. Měl ještě 2 bratry. Staršího Karla a mladšího
Konráda. O Konrádovi se zmíním později. Karel byl pravděpodobně pekařem a oba
své bratry přežil, soudě podle toho, že je uveden na jejich parte. Julius po studiích na
gymnáziu v Kremmünsteru vstoupil do cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz a přijal
jméno Aelred podle sv. Aelreda z Rievaulxu (Anglie), který žil ve 12. století. Na
kněze byl vysvěcen 26. května 1927. Primiční mši slavil v kostele sv. Petra a Pavla
v Dolních Kounicích 5. června 1927. Slavnostní hostina se konala v Trboušanech u
rodiny Maluškových č. 8. Na Vídeňské univerzitě pak vystudoval na doktora
teologie (1930). Poté se stal lektorem a prefektem na klášterním Teologickém
institutu.
V období 2. světové války se snažil ulehčit osudy zajatých vojáků v zajateckém
táboře ve městě Heiligenkreuz. Zajatce bral po menších skupinách do kláštera, kde
pro ně chystal pohoštění a duchovní slovo. Jindy házel léky přes plot zajateckého
tábora. Ve svých vzpomínkách o tom vypráví Monsignore Ivan Ljavinec (1923 –
2012), titulární biskup akalissenský, který byl v klášteře Heiligenkreuz jeho
studentem.
(dokončení příště)
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Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve čtvrtém
čtvrtletí roku 2016 oslaví významné životní jubileum.
60 roků
65 roků
70 roků
80 roků
83 roků
87 roků
88 roků
90 roků

Jaroslav Chytka, Pavel Jurek
Bohumír Čech
Marie Čechová
Růžena Schořová
Marie Hlaváčová
Anna Badinová, Josef Kašparovský
Vítězslav Puttner
Jarmila Kvasničková

Naměřené srážky
Červen
Červenec
Srpen
22. září v 16 hodin a 21 minut nastal
81,5 mm
177,5 mm
51,0 mm
astronomický podzim neboli podzimní rovnodennost. Slunce tento den vychází přímo na východě a zapadá přesně na
západě.

A zajímavost na konec
Září = vinobraní = burčák. A když se řekne burčák, všichni víme, že jde o
meziprodukt při výrobě vína. Je to částečně zkvašený mošt z plodů vinné révy, který
v ideálním případě obsahuje vyvážený a chuťově harmonický poměr alkoholu, cukru
a kyselin. Dle stádia prokvašení se rozlišuje burčák sladký, ve varu, po zlomení
(řezák), mydliňák a mladé víno. V každém stádiu kvašení má burčák své nadšené
obdivovatele. Jeho konzumace je rozšířena hlavně v Česku, na Slovensku,
v Rakousku a Německu. V ostatních zemích je konzumace spíše nepatrná. Ve
většině jazyků pro něj neexistuje ani příslušné slovo.
Burčák lze vyrobit ze všech odrůd révy vinné. Ve
všech fázích vývoje obsahuje vysoké množství
vitamínů, bílkovin, minerálů, stopových prvků,
kvasinek a přírodního hroznového cukru. Konzumace
má příznivý vliv na celý cévní systém, srdeční činnost,
správnou funkci sliznic, trávicího ústrojí, nervové
soustavy, kvalitu kůže, nehtů a vlasů. Má však i
nepříznivé vlastnosti. Pominu-li to, že přece jen
obsahuje 3 - 6% alkoholu, je také projímavý. Proces
kvašení se totiž jeho vypitím nezastaví.
-vchTrboušanský 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.
Trboušanský zpravodaj
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