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Mandala na řece
Začátkem letošního ledna přišla zima, jak má být. Nejdříve uhodily mrazy, a to tak
silné, že zamrzla i řeka Jihlava a dalo se na ní bruslit. Pak napadl sníh a udělal z řeky
mléčnou dráhu táhnoucí se naší krajinou. A právě v této době se na řece u mostu
v Dolních Kounicích objevila krásně propracovaná mandala (viz obrázek - pohled od
mostu). Mandala je kruhový obrazec uspořádaný do harmonické formy.
Tvůrce obrazce získal obdiv
mnoha
kolemjdoucích.
A
k obdivu se přidalo ještě
překvapení, když jsme se
dozvěděli, že autorem obrazce
je náš spoluobčan Martin
Puttner.
Martin
poskytnul
rozhovor do Dolnokounického
zpravodaje, který vyšel v únoru
2017. Z tohoto rozhovoru jsou i
následující informace.
Tvorba obrazců a mandal je
dílo pomíjivé. Stejně jako je to
v přírodě.
Krajina
utváří
pomíjivá plátna. Obrazec na
řece dělal Martin 5 hodin. „Na začátku je třeba promyslet technologický postup. Líbí se
mně jednoduchá, ale výrazná geometrie. Většinou využiju ty pomůcky, co dům dá. ….
Je to vlastně hraní, akorát kyblíčky a lopatičky z dětského pískoviště jsem vyměnil za
jiné nástroje a navíc je to odpočinková činnost.“ K focení z perspektivy využívá dron,
který si za tímto účelem pořídil.
Kromě této záliby má Martin celou řadu dalších zájmů, které Vás možná překvapí.
Staví balanční pyramidy z kamenů, věnuje se mimo jiné nádechovému potápění (free
diving), ve kterém má svůj osobní rekord 5 minut a 25 vteřin. A má také své
cestovatelské cíle, které však leží pořádně daleko, až v Jižní Americe – Amazonie, Peru,
Andy.
Jak často se stává, že o svých spoluobčanech, kteří bydlí třeba jen kousek vedle nás,
nevíme téměř nic. Nezajímáme se. A současná doba tomu napomáhá, přímo nás k tomu
tlačí se svými neustálými zákazy a příkazy.
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Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce 8/16, 28. 12. 2016
(Přítomno 6 členů zastupitelstva)
* Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2017. Příjmy 4 975 300 Kč, výdaje
9 808 600 Kč, splátka úvěru 1 166 700 Kč, financování 6 000 000 Kč. Oproti
vyvěšenému návrhu byly provedeny 3 změny. S plným zněním rozpočtu se můžete
seznámit na elektronické vývěsce obce nebo osobně na obecním úřadě. Ve zpravodaji
bude uveden v příštím čísle.
* Byla schválena OZV obce Trboušany č. 1/2017 o místních poplatcích na rok 2017,
kterou se ruší poplatek ze psů. Poplatek za odpad se stanovuje na 400 Kč za fyzickou
osobu a 350 Kč za dítě a studenta.
* Byla schválena OZV obce Trboušany č. 2/2017 o nočním klidu.
* MÚ Ivančice zaslal dotaz na předložení Zprávy o uplatňování Územního plánu obce
Trboušany v uplynulém období. Vzhledem k probíhajícím pozemkovým úpravám
zpracuje pořizovatel územního plánu zprávu později.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10/2016 – povýšení P a V o 800 Kč a přesun
mezi položkami ve výdajích.
* Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok
2017.
* Byl aktualizován rozpočtový výhled na rok 2017 (podle sestaveného rozpočtu).
* Byl aktualizován rozpočtový výhled na rok 2018.
* Byl sestaven rozpočtový výhled na rok 2019.
* Zastupitelé byli seznámeni se stanoviskem Ing. Lenky Krmelové a Mgr. Vladimíry
Kotáskové ohledně odměny za práci na dokumentu Program rozvoje obce Trboušany
(jeho existence je podmínkou pro získávání dotací). Odměnu si nenárokují, práci se
věnovaly dobrovolně a nezištně ve prospěch obce.
* M. Chrást informoval, že na výstavbě multifunkčního hřiště bylo odpracováno 24 dnů a
na brigády chodilo 21 občanů, což reprezentuje úsporu na hodnotě díla cca půl milionu
Kč. Hřiště by mělo být dokončeno bez dotace v roce 2017.
Zasedání zastupitelstva obce 1/17, 13. 2. 2017
(Přítomno 5 členů zastupitelstva)
* Starosta zastupitele seznámil s dotačním Programem rozvoje venkova JMK pro rok
2017. Podle možností tohoto programu bylo odsouhlaseno požádat o dotaci na opravu
střechy bývalé chřestovny ve výši 200 tis. Kč (což je maximální poskytovaná částka).
Starosta byl pověřen podáním žádosti.
* Byla zamítnuta žádost Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích o finanční podporu projektu
„Naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“.
* Zastupitelé byli seznámeni s výsledky inventarizace na OÚ. U žádného majetku nebylo
zjištěno manko ani přebytek. Výsledky inventarizace byly schváleny.
* Zastupitelé byli seznámeni s výsledky inventarizace v příspěvkové organizaci MŠ
Trboušany. U žádného majetku nebylo zjištěno manko ani přebytek a nebyly dány
podněty na využití majetku ani jeho ochranu. Výsledky inventarizace byly schváleny.
* Finanční výbor provedl 31. 1. 2017 veřejnosprávní kontrolu na OÚ Trboušany. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a nebylo prokázáno neúčelné a neefektivní použití
finančních prostředků ani věcné nedostatky. Obec se snaží v maximální míře dodržovat
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rozpočtovou kázeň.
* Při veřejnosprávní kontrole v PO MŠ Trboušany provedené dne 1. 2. 2017 nebyly
prokázány věcné nedostatky ani nehospodárné, neúčelné a neefektivní použití finančních
prostředků. Čerpání finančních prostředků probíhá tak, aby byl zabezpečen řádný provoz
MŠ a zároveň aby MŠ plnila svoji funkci.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2017 – povýšení P a V o 20 000 Kč.
* Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2017 se mění Vyhláška o rozpočtové skladbě, proto
zastupitelé vzali na vědomí Dodatek ke schválenému rozpočtu obce Trboušany 2017 –
záznam o změně položek a paragrafů rozpočtové skladby bez dopadu na objem financí,
který se nemění.
* MŠ Trboušany předložila rozpočet na rok 2017 – náklady a výnosy ve výši 1 782 000
Kč, z toho dotace od obce je ve výši 230 000 Kč.
* Zastupitelé schválili Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2018, včetně
předpokládané dotace od obce ve výši 250 000 Kč.
* Zastupitelé schválili Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2019, včetně
předpokládané dotace od obce ve výši 230 000 Kč.

Další sdělení obecního úřadu
Na obecním úřadě se v úředních hodinách vybírají poplatky na rok 2017. Všechny
poplatky jsou splatné nejpozději do konce května. Za děti narozené v průběhu roku 2017
se poplatky za odpad neplatí. V případě změny bydliště v průběhu roku se poplatky platí
v poměrné výši. Poplatky je možné zaplatit také převodem na bankovní účet číslo
2022963309/0800, VS je číslo domu.
Poplatek za odpad - dospělá osoba
400 Kč
Poplatek za odpad - dítě, student (je třeba doklad o studiu)

350 Kč

Poplatek za odpad - majitel nemovitosti sloužící k rekreačním účelům, ve
které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu

400 Kč

Poplatek za psa
0 Kč
Na jednu stranu nás velmi těší, že na základě množství vytříděného odpadu jsme pro
letošní rok mohli snížit poplatky za odpad. Můžeme to považovat za určitý druh
motivace pro občany, kteří odpad třídí. Na druhou stranu je to ale nespravedlivé
ohodnocení těch, kterým problematika odpadů nic neříká, a nemají nejmenší zájem se do
této činnosti zapojit.
Pro rok 2017 byl zrušen poplatek za psy. V současné době je vzhledem k potřebné
administrativě jeho výběr neefektivní.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na prostranství za obchodem.
Termín přistavení je stanoven na víkend 14. 4. – 17. 4. 2017.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude u obecního
úřadu 6. 5. 2017 od 9.15 do 10.15 hodin. U nebezpečných látek prosíme o dodržení
sběrového termínu a osobní předání.
Od dubna opět začne odvoz bioodpadu. Nově bude hnědý kontejner umístěn také
dole na točně. Bioodpadem je: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky,
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kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína
z květináčů, spadané ovoce, drobné větvičky apod.
Dle sdělení MŠ Trboušany bude kontejner na papír opět přistaven na prostranství u
OÚ po Velikonocích v termínu od 25. do 26. 4. 2017.
Upozornění na pokus o vloupání: v polovině března byl o
víkendu zaznamenán pokus o vloupání do garáže. Pachateli se
naštěstí nepovedlo vypáčit garážová vrata, protože majitel je má
zevnitř zajištěna. K pokusu došlo pravděpodobně v noci ze
soboty na neděli. V loňském roce došlo k celé sérii vloupání do
garáží v okolních obcích. Je třeba nejen mít svůj majetek
zabezpečen, ale také si všímat podezřelých osob, které se v obci
pohybují.

Výzva ze svazku obcí ohledně kanalizace
Vážení občané, na kanalizačním řadu v našich obcích dochází k nadměrnému
ucpávání výtlaků z obcí do čističky v Kupařovicích. Problémem jsou především vlhčené
ubrousky a hygienické potřeby, které do kanalizačního řadu nepatří. Prosíme Vás
tímto, abyste tyto věci nevhazovali do kanalizačního řadu a likvidovali je jiným
způsobem. Neustálým čištěním výtlaků se enormně zvyšují náklady na provoz
kanalizačních řadů. Děkuji za pochopení.
Ing. Zdeněk Kail, předseda svazku

Připravované kulturní a sportovní dění
* 16. 4. Vás místní vinaři zvou na XXIII. ochutnávání vín. Pro dobrou náladu bude hrát
Cimbálová muzika Slováckého krúžku v Brně. Kdo chce ochutnat šampiony, musí přijít
ve 14 hodin, kdy se výstava vín otevírá.
* 17. 4. (Červené pondělí) je v 7.30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dolních Kounicích mše
za obec Trboušany.
* 21. 4. se v sále KD bude konat přednáška „Jak vychovávat digi děti“. Vstupné na
přednášku je 90 Kč.
* 22. 4. se v prostorách tělocvičny KD bude konat k tomuto tématu workshop –
celodenní seminář povede Jan Kršňák z Institutu pro inovativní vzdělávání. Podrobnější
informace k workshopu i přednášce můžete získat na letáčku (nástěnka u obchodu) nebo
u Mgr. Lenky Krmelové.
* V neděli 30. 4. pořádá spolek Šparglík pálení čarodějnic pro rodiny s dětmi.
* Na sobotu 13. 5. je naplánován turistický výlet do Maďarska do pohoří Pilis, kde
navštívíme soutěsku Rám. Výchozím bodem je vesnice Dömös na břehu Dunaje.
V soutěsce jsou zábradlí a žebříky, ale neobejde se to bez pevných bot. Po projití
soutěsky (asi 1 km) si každý podle svých možností a schopností může vybrat trasu pro
další výšlap a pro návrat do výchozího bodu. Cestou tam nebo zpět se plánuje zastávka
v Esztergom (Ostřihom) a prohlídka katedrály Panny Marie a svatého Adalberta. Cena
zájezdu bude upřesněna podle ceny, kterou nám dá dopravce. Hlásit se můžete na OÚ u
paní Svobodové.
* Spolek Šparglík dále plánuje návštěvu u koní a sbírku hraček a zbytků látek, klubíček
vln apod. pro Dům sv. Luisy (oblastní charita Rajhrad). Termíny ještě budou upřesněny.
Trboušanský zpravodaj
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Pozvánka k sousedům
* V pátek 28. 4. se koná v synagoze v Dolních Kounicích kulturní program Menora –
symbol minulosti a světlo budoucnosti. Program zahrnuje přednášku, koncert a výstavu
historických biblí.

Knihovna
Otvírací doba v knihovně je pravidelně každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

Hádanka pro všechny generace:
Najdeš v češtině slovo, ve kterém jsou za sebou
samohlásky a e i o u y právě v tomto pořadí a právě
jednou? Slovo „mateřídoušky“ se nepočítá, protože se
v něm vyskytuje „í“ místo „i“.
Zajímavá kniha - přijďte si ji vypůjčit
Vlastimil a Josef Martiško: Přírodní skvosty Jihomoravského kraje
Do knihovny jsme z krajského úřadu dostali novou zajímavou knihu Přírodní skvosty
Jihomoravského kraje. Pro Vás, kdo rádi cestujete, chodíte na pěší túry nebo vyjíždíte na
cyklo výlety, může být nápaditou inspirací. A možná budete překvapeni tím, co máme
častokrát docela blizoučko a ještě nikdy jsme tam nebyli. V Jihomoravském kraji se
dochovalo množství přírodně cenných oblastí. Přírodní bohatství Jihomoravského kraje
nemá v České republice konkurenci. Z předmluvy: „Co vůkol krás a divů přírody a přec,
málokdo si všímá ...“

Co se děje v obci
Tříkrálová sbírka
Pravidelně v lednu pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku. Letos se vykoledovalo
celkem 100 438 446 Kč, což je nejvíce za dobu trvání sbírky. Do sbírky se zahrnuje také
výnos tříkrálového koncertu, který činil 1 220 085 Kč.
Také v kounické farnosti má sbírka stoupající tendenci. Letos mráz štípal koledníky
pěkně do tváří, ale i tak vykoledovali 163 172 Kč. V Trboušanech se koledovalo v sobotu
7. ledna. Dvě skupinky koledníků získaly od dárců celkem 29 842 Kč. A v dalších obcích
farnosti: Dolní Kounice 50 816 Kč, Nové Bránice 29 783 Kč, Moravské Bránice 32 039
Kč, Mělčany 20 692 Kč.
Trbiatlon
Popularita biatlonu stoupá v naší zemi do závratných výšin. Není tedy nouze o
inspiraci. A tak 29. 1. pořádali Ondřej Kotásek a Ladislav Sattler pod záštitou spolku
Šparglík TRBIATLON. Šlo o závod v běhu na čemkoliv kombinovaný se střelbou na
terče. Vítáni byli také účastníci v kostýmech. Před závodem bylo třeba upravit trať a na
některá místa dokonce navést sníh. Start závodu byl u hrušky (u č. p. 1). Trasa vedla za
humna, pak nad Štouralovem, dále dolů na cestu a do Štouralova, kde byla připravena
střelba. Po prvním kole vleže a po druhém kole střelba ve stoje. Do závodu se zapojilo
celkem 35 účastníků, z toho 10 dětí. Také fandících diváků bylo kolem trati dostatek. Na
závěr byl ještě táborák a opékání špekáčků.
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Výsledky:
Děti s běžkami: 1. Kašparovský Jan, 2. Želev Marek
Děti bez běžek: 1. Zoufalá Sofie, 2. Brabcová Ema, 3. Zoufalá Stella
Dospělí: 1. Sajaš Michal, 2. Dvořáková Nátálie, 3. Malušková Eva
Speciální cena za nejlepší kostým byla udělena Hance Svobodové.
Další zimní události
Letošní zima byla bohatá i na další události. Třikrát se konal Ženský večer pro ženy a
dívky všech generací. Příjemný večer vždy rychle uplynul při teplém nápoji, drobném
občerstvení, povídání a nějaké ruční práci, kterou si účastnice donesly z domu nebo se
zapojily třeba do výroby papírových dekorací.
V polovině února (19. 2.) pořádala MŠ společně se Šparglíkem Dětský maškarní ples.
Opět zde byla v provozu již osvědčená Šparglíkova kavárna. Vystoupil také oblíbený
bavič pan Hruška. Účast na plese byla hojná a zábava pokračovala až do samého večera.
Výtěžek ze vstupného a z kavárny ve výši 10 000 Kč byl věnován školce.
Celou zimní sezónu zakončil Masopust (25. 2.). Letošní ročník měl velký úspěch.
Bylo pěkné počasí, průvodu se zúčastnilo asi 40 masek (dospělí i děti). Letos poprvé se
zapojila také chasa. Občerstvení zajistil L. Putna. Kapela byla poskládaná z muzikantů
Doubravěnky a Trboušanky. Po průvodu obcí pokračovala zábava ještě v sále asi do 22
hodin.
Ukliďme Česko
Stejně jako v loňském roce jsme se i letos se spolkem Šparglík zapojili do
celorepublikové ekologické akce „Ukliďme Česko“. Primárně jsme se zaměřili na
detailní úklid přírodní rezervace „V Olších“ a jejího přilehlého okolí. Z 1/3 tu byly
odpadky novodobé a ze 2/3 to byl odpad, který zde ležel odhadem i desítky let. Dále pak
se stejně jako loni sbíraly odpadky kolem silnic do Dolních Kounic a Pravlova. Kolem
silnice do Dolních Kounic (od Trboušan po konec vinohradu) bylo nasbíráno 6 pytlů a
kolem silnice pod obcí 7 pytlů odpadků, které se zde nahromadily za 1 kalendářní rok.
Do úklidu se zapojilo celkem 23 dobrovolníků, z toho 8 dětí. Celkem se nasbíralo
odhadem 690 kg odpadu. Z toho se podařilo 190 kg vytřídit.

Zápis do mateřské školky
Pro školní rok 2017- 2018 bude školka přijímat 6 nových dětí. Zápis dětí do
Mateřské školy Trboušany proběhne ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 8 do 11 hodin v budově
mateřské školy. K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
V případě potřeby se můžete dotázat telefonicky na čísle 546 421 554.
Pro děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku pěti let, je od školního roku začínajícího
1. 9. 2017 předškolní vzdělání povinné.
Kritéria přijetí dítěte do MŠ – školní rok 2017 - 2018:
1. děti, které před 1. 9. 2017 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku a mají místo trvalého
pobytu v Trboušanech.
2. děti, které před 1. 9. 2017 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku z jiných obcí.
3. mladší děti, řazené podle věku od nejstarších po nejmladší.
A ještě něco ke sběru papíru. Nově budeme sběr vybírat do kontejneru přistaveného
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asi na dva dny u školky, jak jsme si to již vyzkoušeli v březnu. Další termín sběru bude
týden po Velikonocích 25. - 26. 4. 2017. Děkujeme všem občanům za spolupráci.
Alena Veselá, ředitelka MŠ

Kdo byl Aelred Pexa (3.část)
Otec Aelreda Pexy Julius Pexa se narodil v Trboušanech v domě č. p. 21. Rodina
měla 10 dětí. Není proto divu, že druhorozený Julius odchází do Rakouska na zkušenou,
kde se vypracoval na pekařského mistra. Ve Vídni se oženil se Sophií Weber, dcerou
povozníka. V manželství se narodili 3 synové, jak jsem zmiňovala již v první části. Otec
Julius pak odchází do 1. světové války, 1915 padl na ruské frontě. Matka zemřela v roce
1918 na Španělskou chřipku, která po první světové válce usmrtila v Evropě celkem 40
mil. lidí, což bylo 4x více než počet padlých v 1. světové válce. V této době již Aelred
(ještě pod svým chlapeckým jménem Julius) studoval na gymnáziu. Ale nejmladšímu
z bratrů Konrádovi bylo teprve 6 let. Aelredovi se podařilo dosáhnout toho, že byl
Konrád přijat do sirotčince kláštera Heiligenkreuz a v pozdějších letech mohl začít i přes
svůj nižší věk studovat teologii. A byl velmi pilným žákem. Po studiích chtěl zůstat
v klášteře Heiligenkreuz stejně jako jeho bratr. Zde přijal (19. 8. 1931) řeholní bílé
roucho sv. Bernarda a jméno Wigand podle blahoslaveného převora Wiganda
z Waldsassenu, cisterciáckého mnicha, který žil ve 12. století. Bohužel již 3 týdny po
této události onemocněl zákeřnou plicní chorobou (nikde jsem nenašla zmínku, zda to
byla tuberkulóza nebo nějaká jiná plicní nemoc). Musel přerušit studium a nastoupit do
nemocnice. Nemoc se však stále zhoršovala. Zemřel 4. 3. 1932.
Jeho hrob se nám nalézt nepodařilo, i když jsme měli fotografii. Dle sdělení
klášterního kronikáře je pravděpodobně pohřben na hřbitově v obci.
-vch-

Význané události naší historie
1623 – vlivem konfiskace po bitvě na Bílé hoře se obec stává majetkem
Dietrichsteinů. V roce 1620 panství i s obcí Trboušany vlastnil Jiří Erenreicher
z Rogendorfu. Ten se však společně se svým bratrem Janem účastnil povstání proti
Habsburkům. Konfiskací přešlo panství na Ferdinanda II. Habsburského. Ten jej v roce
1622 prodal kardinálu Františku Dietrichsteinovi. Krátce poté Dietrichsteinové
odprodávají svobodný dvůr v Trboušanech kounickému občanu Matyáši Turczicovi
Sedmihradskýmu, jehož erb tvoří v současnosti polovinu našeho obecního znaku.
Dietrichsteinové vlastnili panství (včetně Trboušan) až do roku 1862, kdy rod vymírá po
meči a majetek přechází sňatkem jedné z dcer na rod Herbersteinů.
1725 – na návsi postavena dřevěná zvonice se zvonkem. Tato zvonice zde stála
více jak 150 let až do roku 1882, kdy musela ustoupit stavbě národní školy. Na jejím
boku byla postavena zvonice nová, zděná. Je v ní umístěn obraz Korunování Panny
Marie.

Naměřené srážky
Prosinec
13,5 mm

Trboušanský zpravodaj

Leden
20,0 mm

Únor
24,0 mm

Celkově v roce 2016 v Trboušanech
napršelo 596,5 mm.
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Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v druhém
čtvrtletí roku 2017 oslaví významné životní jubileum.
60 roků
65 roků
70 roků
75 roků
86 roků
88 roků

Igor Barát
Miroslav Chrást, Jaromír Vejvoda
Miroslav Eckl
Anna Zimmermannová
Květa Rapouchová
Božena Korberová

A zajímavost na konec
Dnes se chci vrátit k pomalu zapomenutému spletitému životnímu příběhu místního
občana Jaroslava Korbera, jehož další část se nám nečekaně odkryla v těchto dnech.
Jaroslav Korber se narodil 6. 6. 1896 jako nejstarší dítě manželům Tomáši a Anežce
Korberovým v Trboušanech č. 31.
Po vypuknutí První světové války Jaroslav narukoval 15. 4. 1915 a byl odveden na
ruskou frontu. Měsíc na to byl odveden do války také jeho otec Tomáš Korber. Ten však
rukuje do Tyrol a dále pokračuje s vojskem na italskou frontu. Jaroslav je však v Rusku
brzy zajat (17. 9. 1915) a jako zajatec se dostává do dědiny Sretenka, Jefremovský
rajón,Tulská oblast. Již na lístcích poslaných domů v době vypuknutí VŘSR se zmiňuje,
že se zde pravděpodobně zdrží, ale rozhodně popírá, že by se chtěl v Rusku usadit
natrvalo. Bohužel z těchto lístků z konce První světové války nelze vyčíst, zda ho
ovlivňuje revoluční vývoj v Rusku nebo zda je mu v návratu bráněno. Po válce zůstává
v dědině Sretenka u města Jefremovo. Z dopisů z let 1928 – 1937 je jasné, že usiluje o
získání pasu a o návrat domů. Mimo jiné píše, že život zde je velmi těžký a složitý. Má
na to vliv jednak podnebí, obzvláště dlouhá zima, a nízká vyspělost zemědělského
hospodaření. Postupem času je ale z dopisů patrné, že se životní podmínky alespoň
částečně zlepšují. Zřejmě byl také velice šikovný a stal se dokonce předsedou
kolektivního hospodářství. Jiný způsob hospodaření nebyl v Rusku v té době možný. A
tady končí informace, které jsme až do nedávna znali.
Minulý měsíc se na naši obec obrátil slovenský historik Stano Bursa s tím, že zpracovává
materiály o letecké pomoci SSSR Slovenskému národnímu povstání na konci Druhé
světové války 1944-45 a shání informace o zdejším rodákovi Jaroslavu Korberovi (uvedl
přesnou identifikaci), který v roce 1944 dobrovolně narukoval do armády a byl přidělený
k 2. československé paradesantní brigádě v Jefremově.
V noci na 17. 10. 1944 byl Jaroslav na palubě letadla, které letělo na pomoc
slovenským partyzánům. V letadle bylo 14 vojáků parabrigády a 4 členové posádky.
Letadlo startovalo z letiště u Rzeszowe a mířilo na letiště Tri Duby. Tehdy panovalo
krajně nepříznivé počasí, byla velmi hustá mlha. Piloti zabloudili, nevěděli, jestli jsou již
na Slovensku nebo v Maďarsku. Piloti s letadlem vletěli do lesa na kopci Flós u
Gemerskej Polomi, kde jim v další cestě zabránily mohutné duby. Ze všech osob, které
byly na palubě, přežil leteckou havárii pouze 1 voják. (Dokončení příště).
-vchTrboušanský zpravodaj je vydáván na náklady obce. S veškerými připomínkami či příspěvky se
obracejte na OÚ Trboušany nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz.
Trboušanský zpravodaj
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