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Půljablkoň v Trboušanech 
      V neděli 13. listopadu pořádal spolek Šparglík v sále kulturního domu koncert 

skupiny PŮLJABLKOŇ, kterou tvoří 2 hudebníci – Michal Němec a Maruška 

Puttnerová. Folkový repertoár skupiny je mnohdy specifický. Většina posluchačů 

nejen místních, ale i z okolních obcí, přišla hlavně kvůli tomu, aby si poslechla 

krystalicky čistý hlas Marušky, který s kytarou a mužským hlasem Michala Němce 

velmi příjemně ladil. Maruška od malička vynikala svým talentem pro zpěv a se svými 

hudebními čísly vystupovala při různých příležitostech už jako malé dítě. 

      Hudební vystoupení zakončil náš pan starosta, který vystupujícím vtipně poděkoval a 

nechtěně zkomolil jméno hudebního tělesa, čímž se atmosféra docela příjemně odlehčila. 

Marušce předal kytičku a Pamětní list obce Trboušany, aby ve světě nezapomněla na 

svou rodnou obec. 

      A vzhledem k tomu, že se koncert konal 2 dny po svátku svatého Martina, kdy se 

poprvé ochutnávají mladá vína, byla po koncertě připravena ochutnávka mladých vín 

místních i okolních vinařů. Některá ještě nebyla zcela čistá, což ovšem není na závadu. 

Příjemné pro návštěvníky bylo, že cena vstupného zahrnovala i tuto ochutnávku.   

      Atmosféru dotvářela vkusná a nápaditá výzdoba sálu laděná do podzimního tónu 

doplněná svíčkami. Podle zaznamenaných ohlasů od diváků odcházela většina 

návštěvníků domů s příjemným kulturním zážitkem předznamenávajícím blížící se 

období adventu.  

      Kulturní akci tohoto rozsahu by ale nebylo možné uskutečnit bez přispění sponzorů. 

Tímto bych chtěla jménem Šparglíku poděkovat všem, kteří se podíleli finančně, a dále 

všem, kteří se podíleli na vlastní organizaci.                                                                -vch- 

 

Slovo starosty 
      Většinou na tomto místě pronáším kritická slova k chování některých našich 

spoluobčanů nebo k některým negativním jevům v obci. Ale člověk nemá zastávat pouze 

kritický postoj, a pokud si to situace zaslouží, je dobře dát i pochvalu. Letošní rok nám 

značně komplikovaly život práce související s přeložením vedení nízkého napětí ze 

vzduchu do země a budování nového elektrického osvětlení. Firmy provádějící tyto práce 

nepracovaly s takovou péčí a rychlostí, jak bychom si představovali. Proto jsem velmi 

rád, jak jste tuto fyzickou i psychickou zátěž zvládli a často sami přispěli úklidem a 

úpravou terénu kolem svých domů.  
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      Vážení spoluobčané, prosinec je již ve své polovině, blíží se 

nejkrásnější svátky v roce. Za pár dní opět usedneme ke svátečně 

prostřenému stolu, domy naplní vůně jehličí, purpury a vánočního 

cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči dětí, které budou 

již dlouho dopředu očekávat dárky od Ježíška (ne od Santa Klause nebo 

dědy Mráze). Přeji Vám jménem svým a jménem obce Trboušany 

spokojené prožití Vánoc a splnění Vašich přání. A do nového roku, který už je připraven 

za dveřmi, bych nám všem chtěl popřát nejenom zdraví a štěstí, ale i ohleduplnost, 

lidskou slušnost a zdravý rozum, bez kterých se společné soužití v tak malé obci 

neobejde. Abychom si na konci roku 2017 mohli říci, že jsme jej prožili alespoň tak 

dobře jako rok letošní.       

                                                                                             Vítězslav Korber, starosta obce 

Z jednání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce 5/16, 10. 10. 2016   

(Přítomno 8 členů zastupitelstva) 

* Byla zamítnuta žádost o prodej pozemku p. č. 567/5. Žadatelé prozatím mohou i 

nadále tento pozemek bezplatně využívat jako zahradu. 

* Srovnáním cen prodávaných obecních pozemků v minulosti byla stanovena 

prodejní cena za prodej pozemku p. č. 17/2, který byl schválen na minulém zasedání 

zastupitelstva obce. Starosta obce byl pověřen podpisem Kupní smlouvy. 

* Firmy, které předložily nabídky na vybudování bezdrátového rozhlasu 

(projednávalo se na minulém zasedání), doplnily servisní podmínky. Na všechny 3 

firmy jsme od okolních obcí získali pouze kladné reference. Firma Bestsafety s.r.o. 

využívá kovové skříňky, ostatní firmy plastové. Pro tuto firmu svědčí také to, že má 

sídlo v Moravanech, další 2 až u Rožnova. Zastupitelé z předložených nabídek 

vybrali právě tuto společnost. 

* Rozsvícení vánočního stromku bude o první adventní neděli. Stromek se postaví a 

ozdobí 26. 11. Vystoupí MŠ a Šparglík, z.s. uspořádá vánoční jarmark. 

* MU Dolní Kounice, Stavební úřad rozhodl o povinnosti obce a majitelů domu č. 

118 dohodnout se do konce března 2017 na realizaci odvedení dešťové vody, která 

podmáčí pozemky p. č. 4 a 5 (Rybník). Vodu je potřeba odvést do potoka, trasa se 

vytýčí po zaměření. 

* Zastupitelé se seznámili se stížností pana Bohumíra Čecha. Všechny 4 body 

stížnosti se týkají dešťové vody. Ke všem bodům bylo odsouhlaseno stanovisko. 

Starosta obce byl pověřen vypracováním a odesláním písemné odpovědi. 

* Aby obec předešla stížnostem na rušení nočního klidu, bude do příštího zasedání 

připraven návrh vyhlášky o rušení nočního klidu. 

* Zastupitelé odsouhlasili uzavření Dodatku smlouvy s firmou T.O.O., spol. s r.o. na 

vícepráce - přidání 1 sloupu směrem ke středisku a přidání 1 světla na stávající sloup 
za domem č. 56. 

* Bylo zjištěno, že v projektu na inženýrské sítě v nové zástavbě pod obcí bylo 

plánováno svedení dešťové vody do splaškové kanalizace (v době vypracování 

tohoto projektu se o kanalizaci teprve uvažovalo), což u našeho typu kanalizace není 

možné. Z tohoto důvodu je až do vyřešení problému pozastavena vlastní realizace. 
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* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/16 – zvýšení P a V o 235 300 Kč. 

* Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem veřejnosprávní kontroly provedené v MŠ. 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

* Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem veřejnosprávní kontroly provedené na OÚ. 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

* Zastupitelé zamítli nabídku P. Prokeše, manažera FINFIN, člena skupiny DRFG, 

na zhodnocení volných finančních prostředků obce. 

* Obec odkoupí od Mysliveckého sdružení 20 ks nových židlí po 400 Kč/ks.  

     

Zasedání zastupitelstva obce 6/16, 31. 10. 2016   

(Přítomno 7 členů zastupitelstva) 

* Zastupitelé schválili Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

pozemku p. č. 451/1, na kterém bude E.ON realizovat stavbu „Trboušany, rozšíření 

NN Slezák“. Obec si však klade podmínku umístit kabel co nejblíže k plotu 

z důvodu plánované výstavby zpevněné komunikace (po ukončení pozemkové 

reformy). 

* Byla schválena Příkazní smlouva s firmou AP INVESTING, s.r.o. na vykonávání 

technického dozoru při výstavbě komunikace pod obcí za cenu 131 890 Kč. 

* Byla schválena Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu se společností 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Ceny jsou stejné jako v roce 2016. 

* Byla schválena smlouva se společností Bestsafety s.r.o. Cena 322 556 Kč, termín 

dodávky 30. 12. 2016. Staré sloupy rozhlasu odstraní starosta traktorem. 

* Dešťová kanalizace v nové zástavbě pod obcí bude řešena dodatkem smlouvy 

s firmou, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Dodatek smlouvy zatím nebyl 

předložen, bude řešeno na příštím zasedání. 

* Byl schválen investiční (15 000 Kč) a neinvestiční (25 000 Kč) transfer pro DSO 

Vodovod. 

* Byla schválena jednorázová mimořádná splátka úvěru ve výši 1 mil. Kč z volných 

finančních prostředků. Tím se sníží výše měsíčních úroků z úvěru. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/16, výše rozpočtu se nemění. 

* Byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností E.ON na realizaci stavby „Trboušany obec: NN rekonstrukce NN“. 

* MŠ Trboušany žádá o souhlas s projektovými záměry: rekonstrukce otopného 

systému, bezbariérovost, vybavení interaktivní technikou. Zastupitelé nesouhlasí se 

stavebními úpravami na bezbariérovost. V případě takové potřeby se dá jednoduše 

vyřešit i bez stavebních zásahů. S ostatními návrhy obec souhlasí. 

* Střecha na chřestovně je ve špatném technickém stavu. Na příští rok bude 

naplánována její oprava. 
 

Zasedání zastupitelstva obce 7/16, 21. 11. 2016   

(Přítomno 9 členů zastupitelstva) 

* Zastupitelé schválili uzavření Dodatku s firmou STRABAG a.s. na vícepráce 

(dešťová kanalizace pod obcí) v hodnotě 944 497,01 + DPH. Celková cena díla bude 

3 406 878,81 + DPH. 
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* Zastupitelé schválili Program rozvoje obce 2017 – 2026. 

* Zastupitelé se seznámili se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2016. 

* Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jmk – převedení neinvestiční dotace na vybudování veřejného osvětlení na 

investiční. 

* Na základě návrhu bylo schváleno vyřazení navržených položek z majetku obce 

Trboušany a dále opotřebovaného majetku v MŠ Trboušany. 

* Byly sestaveny inventarizační a likvidační komise. Složení jako v minulých letech. 

* Dne 7. 11. proběhla předávka veřejného osvětlení. Zároveň starosta podepsal 

předložený Dodatek smlouvy na už schválené vícepráce včetně termínu dokončení 

18. 11. 2016. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9/16 – povýšení P a V o 205 000 Kč. 

 

Další sdělení obecního úřadu  
      V minulém čísle zpravodaje byla zveřejněna výtka, že v kontejneru na směsný 

odpad byly naházené shnilé brambory, místo aby byly v kontejneru na bioodpad. 

Dotyčný se ozval s tím, že žádá o omluvu, že shnilé brambory patří do směsného 

odpadu a ne do bioodpadu. Z odborných článků jsem zjistila, že záleží na typu 

dalšího zpracování. Obrátila jsem se proto s dotazem na společnost AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., kde mi jejich poradce pro ekologii sdělil, že shnilé 

brambory do bioodpadu patří stejně jako další shnilé ovoce a zelenina. 

      Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se na konci října zapojili do podzimního 

úklidu kolem hřbitova. A dále bychom chtěli pochválit kluky Jakuba Čápa a Petra 

Světlíka, že ochotně pomohli paní Zoufalé a paní Korberové s úklidem listí kolem 

dětského hřiště.  

 

Připravované kulturní a sportovní dění  
* V zimních měsících počínaje prosincem bude spolek Šparglík pořádat dámské 

podvečery pro všechny generace. První už se s pěkným ohlasem uskutečnil 12. 12. 

* Spolek Šparglík pořádá 31. 12. silvestrovský výšlap v duchu voňavého punče. 

Trasa a další podrobnosti budou ještě upřesněny. Loni se šlo na Šibeničnou. 

* V sobotu 7. 1. se v naší obci opět uskuteční Tříkrálová sbírka. 

* 13. 1. pořádají myslivci Myslivecký ples. Tak jako v minulých letech bude 

připravena myslivecká kuchyně, bohatá tombola a vyzdobený sál. 

* Stejně jako poslední 2 roky je i na rok 2017 naplánován Masopust – průvod masek 

po obci s hudbou. Všichni jsou srdečně zváni.   

Pozvánka k sousedům  

* V neděli 18. 12. můžete navštívit adventní koncert v sokolovně v Nových 

Bránicích. Vystoupí soubor zobcových fléten FLAUTETO ZUŠ Oslavany. Začátek 

v 17 hodin. 

* Živý betlém můžete letos navštívit 17. 12. v Moravských Bránicích nebo 23. 12. 

v Jezeřanech. 
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Knihovna  

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

POZOR! Před vánočními svátky ve čtvrtek 22. 12. bude knihovna zavřená.  
          

           Hádanka pro všechny generace: 

Dostali jste 9 stejných mincí, jedna z nich je však 

falešná – je nepatrně lehčí. K dispozici máte 

rovnoramenné  váhy.  Jak  na  2  vážení  zjistíte,  která     

                                             z mincí je falešná? 

Správná odpověď na minulou hádanku: vytáhnete jenom 1 kuličku z krabice, na 

které je nálepka „bílé a červené“.                           

Zajímavá kniha - přijďte si ji vypůjčit 

Anthony Doerr: Jsou světla, která nevidíme  

      Marie-Laure prožívá s milujícím otcem spokojené dětství v Paříži. Život ji však 

postaví před první těžkou zkoušku, když v raném věku oslepne. Tehdy ještě netuší, 

že má před sebou další, mnohem obtížnější zkoušky. Němci obsazují Paříž a Marie s 

otcem jsou nuceni uprchnout, musí opustit své dosavadní jistoty a vydat se za 

nejasnou vidinou bezpečného útočiště. Je ale možné najít takové místo v rozbouřené 

Evropě? Zvláště když s sebou Mariin otec nese nebezpečné tajemství? 

      Kniha získala celou řadu významných ocenění. Nejvýznamnější z nich je 

Pulitzerova cena za rok 2015. 

 

Co se děje v obci 
Rozsvěcení vánočního stromečku  

    Na první adventní neděli 27. 11. jsme slavnostně rozsvěcovali vánoční stromek 

před KD. Na přípravách se společně podílela obec Trboušany, spolek Šparglík a 

mateřská školka. Spolek Šparglík organizoval vánoční jarmark a poprvé také 

vánoční kavárnu, kde jsme si mohli zakoupit kávu, punč nebo jiný nápoj a k tomu 

nějakou sladkost. Ti hladovější třeba i guláš nebo domácí chléb se škvarkovou 

pomazánkou. Kavárna se setkala s vysokým ohlasem. Kromě toho bylo jako 

každoročně zdarma naléváno svařené víno a čaj. Moc pěkné bylo vystoupení 

mateřské školky. Některým básničkám rozuměli pravděpodobně jen rodinní 

příslušníci malých přednášejících, to však neznamená, že jejich vystoupení nebylo 

stejně pěkné, jako vystoupení již zkušenějších dětí. Na závěr kulturní části zahrála 

Karolína Hodovská několik vánočních písniček na varhany. Je příjemné, že se rok od 

roku zvyšuje účast občanů.   

Výlet vinařů na Karlštejn  

      Výlet vinařů se většinou koná v létě. Letos se uskutečnil až v době adventu. Ale i 

toto období mu dalo své kouzlo. První ranní zastávkou byla návštěva skláren Rückl 

a.s. v Nižboru. Prohlídka i výklad byly velmi zajímavé, jen jsme se zapomněli 

zeptat, proč je součástí jejich znaku čáp. Pak výlet pokračoval prohlídkou hradu 

Karlštejna (s velmi vtipným průvodcem) a po obědě muzeum betlémů v podhradí. 
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Posledním bodem programu byla prohlídka vinařství patřícího 

Výzkumné stanici vinařské v Karlštejně včetně degustace vín. 

      A protože mi to nedalo, tady je vysvětlení, jak je to s tím čápem. 

Prapředek rodiny Rücklů začínal se skleněnými nádobkami pro 

lékárníky a čáp, jakožto symbol nového života, drží zátku od jedné 

z nich v zobáku dodnes (zdroj: Toulavá kamera ochutnává Česko).  

Judo – vánoční besídka    
      Dne 17. 12. 2016 budeme pořádat v sále kulturního domu Trboušany vánoční 

besídku, která je již tradičním ukončením poloviny sezóny klubu. Opět jsme pozvali 

judisty z USK Praha, kteří doplní náš program. Věříme, že jako každý rok přijede i 

Tomáš Knápek, který byl oficiálním sparingem Lukáše Krpálka na Olympijských 

hrách v Riu. V rámci programu budou probíhat ukázky juda, bude vyhlášen judista 

roku 2016, skokan roku 2016 a program doplní valašská rocková kapela DETOX. 

Přijďte se podívat, pobavit a zatančit si. Zahájení v 17.00 hod.  

      Permanentně také probíhá nábor do přípravky v tělocvičně pod kulturním 

domem v Trboušanech. Těšíme se na nové přírůstky. Informace o tréninkových 

časech a další podrobnosti nejdete na www.judokounice.eu. 

      2. ročníku našeho Turnaje pro mládež, který jsme pořádali v hale v Pohořelicích, 

se zúčastnilo 100 závodníků včetně dětí z Rakouska a Slovenska. Naše družstvo 

obsadilo v celkovém pořadí 1. místo.                                               Mgr. Michal Sajaš 

 

Kdo byl Aelred Pexa (2. část) 
      Skončila 2. světová válka a v tomtéž roce (1945) se Aelred Pexa stává převorem 

kláštera Heiligenkreuz. V řádu cisterciáků je převor zástupcem opata. Na této pozici 

působí až do roku 1954. U nás mezitím dochází k odsunu německy mluvícího 

obyvatelstva, což postihlo i rozvětvenou rodinu Anastázie Korberové z Trboušan, 

která se provdala do Němčiček. Po příchodu do Rakouska jim byl nápomocen a 

z jeho dopisů se pak dozvídáme o dalším osudu rodiny.     

      19. 8. 1954 byl zvolen opatem cisterciáckého kláštera Rein. Ten byl ve 2. 

světové válce nacisty vyvlastněn a po válce byl pracně 

obnovován. Klášter Rein vytvořil v roce 1959 unii 

(dvojklášter) s českým cisterciáckým klášterem ve 

Vyšším Brodě, kde byl v té době státní mocí 

znemožněn mnišský život. Mniši (převážně německy 

mluvící) byli odsunuti do Rakouska a Německa. 

Životní prostor jejich komunitě zajistil právě klášter 

Rein pod vedením opata Aelreda Pexy. Vyšebrodští 

mniši čekali na dobu, kdy se budou moci zase vrátit do 

svého domovského kláštera ve Vyšším Brodě. Návratu 

domů se však ani jeden z původní komunity nedožil. 

Unie trvala až do roku 1990.  

      V době svého opatského působení v Reinu zároveň 

přednáší morální teologii na universitě v Grazu a 
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vyučuje matematiku na klášterním gymnáziu. A jako opat a profesor teologie má za 

povinnost konat v jiných klášterech exercicie (duchovní cvičení). S tímto posláním 

projel téměř celou Evropu. Z jednoho francouzského kláštera píše pohled 

s poznámkou: „Je to tu velice přísné, musím vstávat již ve 3 hodiny.“ 

      Po Trboušanech se mu stýskalo celý život, i když nebyl místním rodákem. 

V jednom svém dopise z Říma píše: „ Srdečný pozdrav z Říma. Už jsem zde dlouho 

a chtějí, abych zde zůstal. Ale já říkám, že raději budu v Trboušanech pást husy, než 

být v Římě kardinálem.“ 

      26. 1. 1971 ze zdravotních důvodů rezignoval na úřad opata kláštera Rein a vrátil 

se zpět do svého domovského kláštera Heiligenkreuz. I když byl stále ještě aktivní, 

žil zde již více v ústraní a v tichosti. Zemřel 8. 8. 1974 dva dny před svými 70. 

narozeninami. Je pohřben na klášterním hřbitově.                       (dokončení příště) 

 

Program rozvoje obce  
      Ve zpravodaji č. 32 (září 2015) jsem Vás informovala, že obec do budoucna 

potřebuje mít zpracován strategický plán svého rozvoje a že jsme se rozhodli za 

pomoci našich mladých převážně vysokoškolsky vzdělaných spoluobčanů 

vypracovat si dokument sami. Na základě této spolupráce vznikla dle mého názoru 

velmi kvalitní 44 stránková práce, se kterou se můžete seznámit na stránkách obce. 

Do dokumentu byly zapracovány také výsledky dotazníkového šetření zveřejněné 

v jednom z předcházejících zpravodajů a prezentované na besedě, která se k tomuto 

tématu konala v sále KD. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této spolupráci 

jakkoliv podíleli, ale především bych chtěla vyzvednout práci Mgr. Vladimíry 

Kotáskové a Mgr. Lenky Krmelové, které tomu věnovaly opravdu velké množství 

hodin ze svého volného času. Navíc se zřekly jakékoliv finanční odměny a to se dnes 

zase tak často nevidí.   

      Součástí tohoto dokumentu je také přehled významných dat obce Trboušany, 

který jsem sestavila podle zápisů v kronikách a dalších dochovaných materiálů. 

V této souvislosti jsem se rozhodla, že se postupně ve zpravodajích s jednotlivými 

daty lépe seznámíme a připomeneme si tak více či méně důležité události, kterými 

obec ve své historii prošla. 

1522 – první písemná zmínka. Kdy přesně obec vznikla, nevíme. První písemná 

zmínka podle pana Milana Řiháčka z Dolních Kounic je v Brněnských půhonných 

knihách v roce 1522, kdy Trboušany patřily ke klášteru Rosa Coeli. 

1560 – obec získala právo odúmrti. Toto právo udělil obci Burian Žabka 

z Limberka na den sv. Tomáše, apoštola. Do té doby připadl majetek každého, kdo 

zemřel bez mužských dědiců, vrchnosti. Tohoto práva se však vrchnost nevzdávala 

zadarmo, a tak součástí udělení práva bylo nařízení, že každý usedlý byl povinen o 
sv. Martinu platit na kounické panství vykrmenou husu a 4 groše bílé. V roce 1666 

Ferdinand z Ditrichštejna toto právo potvrdil, ale i přes to se v roce 1676 ujal 

jmenovaným právem domu č. 51 včetně polí. (Číslo 51 naposledy vlastnila rodina 

Sadílkova. Pak byl spojen dohromady s domem č. 39).  

                                                                         Věra Chrástová, místostarostka obce 
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Společenská kronika  
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v 

prvním čtvrtletí roku 2017 oslaví významné životní 

jubileum.  

60 roků   Ing. Miroslav Puttner 

75 roků  Věra Reichová 

82 roků  Anežka Chlubnová 

85 roků  Věra Kašparovská 

88 roků  Jan Badin               

 

Naměřené srážky 
Září  Říjen Listopad 14. listopadu jsme  mohli  na noční 

7,0 mm 38,7 mm 26,5 mm obloze pozorovat  tzv. superúplněk. 

Byla krásná viditelnost. Úplněk nastal v době, kdy byl měsíc na své oběžné dráze 

k zemi téměř nejblíže, jak je to jen možné. Naproti tomu nastává i mikroúplněk, a to 

v době, kdy je měsíc od země nejdále. Rozdíl mezi nejbližším a nejvzdálenějším 

bodem oběžné dráhy měsíce je 50 300 km.  

   

A zajímavost na konec 
      Určitě znáte přísloví „Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Ale víte, proč se říká? 

Svátek svaté Lucie připadá na 13. 12., a to je ještě několik dnů před zimním 

slunovratem, od kterého se dny opět začínají prodlužovat. Ve skutečnosti je to ale 

tak, že do svátku svaté Lucie vychází slunce čím dál později a večer zapadá dříve 

než předchozí den. Ale okolo svátku svaté Lucie se čas západu slunce zastaví a poté 

začíná slunce zapadat později. Naši 

předkové si tohoto jevu všimli a začali 

používat ve rčení „Svatá Lucie, noci upije“. 

Východ slunce je ale i nadále den ode dne 

později. Takže platí i druhá polovina rčení 

„…ale dne nepřidá“. 

      Tato asymetričnost slunečního svitu je 

způsobena geometrií naší oběžné dráhy 

kolem slunce. Odpolední prodloužení délky 

denního světla je ale pouze v minutách. 

Takže my v rámci našeho denního shonu ho 

jistě ani nestačíme zaznamenat. Zimní 

slunovrat v letošním roce nastane 21.12. 

v 11:45 hodin.                                       -vch-                                                                                                  

                                   (zdroj: www.astro.cz) 

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. 


