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Zvony v naší obci
Pravděpodobně poslední úder při vyzvánění umíráčku letos v únoru způsobil, že zvon
pukl. Jde o starý zvon z roku 1556 využívaný v naší obci pro tento účel od roku 1947. Že
je zvon puklý, jsme zjistili až v červenci, kdy bylo umíráčku znovu zapotřebí. Obec si
hned zadala výrobu nového zvonu. Bude to již devátý zvon, jehož hlas se bude ozývat do
dálky z naší zvoničky. Ostatně od jejího postavení v roce 1882 uplyne letos v říjnu 135
let. Na tak velký počet zvonů je to doba nepřiměřeně krátká, zvláště vezmeme-li v potaz
životnost zvonů. Hlavní příčina je ale jiná. Dvacáté století zvonům nepřálo. Nejprve to
byly obě světové války a s nimi související válečné rekvizice. Následně pak
komunistickou vládou byly zvony vnímány jako církevní symbol a svou nelibost režim
dával najevo. Pro příklad nemusíme chodit daleko. V Mělčanech si v roce 1968 řádnou
cestou objednali 2 nové zvony z NDR. Ty byly do Mělčan dodány a zaplaceny v roce
1972. Než ale byly zavěšeny, přišlo nařízení, že zvony musí být převezeny do úschovny
do Brna, kde zůstaly 10 let. Povolení zavěsit je dostala obec až v roce 1982.
Naše současná zvonička byla zároveň se školou postavena na místě staré dřevěné
zvonice. Slavnostní otevření budovy i se zvoničkou se konalo 22. 10. 1882. Do ní byl
zavěšen zvon pocházející z roku 1725 a posvěcený ke cti sv. Floriana, který byl na
původní dřevěné zvonici. Vážil 27 kg. Počátkem prosince 1894 zvon Florian pukl.
Obec nechala na přelomu roku 1894-95 ulít dva nové zvony ve zvonařské dílně Ad.
Hillera vdova a syn v Brně. Náklad na oba zvony dohromady činil 188 zlatých, 35
krejcarů. Pan Augustin Zoufalý z č. 38 na tuto částku přispěl 50 zlatými. Větší zvon
s obrazem Panny Marie, nápisem a letopočtem vážil 69,5 kg, byl posvěcen ke cti Panny
Marie. Menší zvon s obrazem sv. Floriana, nápisem a letopočtem vážil 30 kg, posvěcen
byl ke cti sv. Floriana. 21. 1. 1895 posvětil zvony v Brně biskup ThDr. František Saleský
Bauer. Ihned po svěcení byly zvony dráhou expres přepraveny do obce a hned
následující den zavěšeny. Větší zvon vytáhli vzhůru žáci, menší žákyně školy. Puklý
zvon byl zvonařské firmě odprodán za 17 zlatých, 55 krejcarů. V roce 1917, třetím roce
1. světové války, byly v kounické farnosti nařízeny dvě rekvizice zvonů pro válečné
účely. V první rekvizici (březen 1917) musely být odevzdány 2 zvony z kounických
kaplí a všechny zvony ze zvonic v přifařených obcích. Velké zvony bylo nařízeno rozbít
na kusy. U nás byly zvony sňaty 23. 2. Ještě před tím bylo na rozloučenou se zvony
zvoněno. Bylo jasné, že se zpět do obce už nevrátí.
24. 3. 1917 byl do zvoničky zavěšen zvon sv. Kateřina, který k nám byl zapůjčen
z Dolních Kounic z kaple svaté Barbory, kde byly 2 zvony. Zvon byl z roku 1729, měl
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průměr 38 cm a vážil 28 kg. Na zvonu byl nápis: „In honorem s. Catharinae virgo et
martyris S.K. in Brünn 1729“ (Ke cti sv. Kateřiny, panny a mučednice S.K. Brno 1729).
V roce 1922 ale požadovaly Dolní Kounice zvon navrátit zpět. Jeho další historie však
také nebyla veselá. Od roku 1924 byl zavěšen v kapli sv. Jana Křtitele (kaple za řekou
před samoobsluhou). Později, v roce 1942, byl předmětem další válečné rekvizice a do
Kounic se již znovu nevrátil.
Aby naše zvonička nezůstala prázdná, darovali v roce 1922 manželé Jan a Žofie
Bunďálkovi č. 30 a manželé Martin a Anežka Kolesovi č. 34 dva zvony. Manželé
Bunďálkovi větší zvon v hodnotě 4 400 Kč (jméno není nikde uvedeno), Kolesovi zvon
„Martin“ v ceně 2 500 Kč. Zvony ulila firma Manoušek v Brně. Dne 28. 8. 1922 byly
zvony odevzdány svému účelu. Druhá světová válka s sebou přinesla další rekvizici
zvonů pro válečné účely. Kvalitní zvonovina byla totiž vhodnou surovinou pro výrobu
nábojnic a dělových střel. Na základě nařízení Okresního úřadu v Brně byly počátkem
dubna 1942 oba nové zvony sundány a odvezeny.
Zvonička na 1 rok osiřela a utichla. V roce 1943 si obec za pomoci potravin
sebraných po domech pořídila malý válečný zvon z náhradního nestrategického kovu,
tzv. železňák. Obdobný zvon si pořídily i ostatní obce ve farnosti. Posvětil ho páter
Augustin Korber. Zvon dostal jméno „sv. Václav“. Byl ulit firmou Manoušek a spol.
Brno. Sv. Václav je ve zvoničce dodnes a od roku 1992 je napojen na elektrické zvonění.
Na pořízení elektrického zvonění byla v červnu tohoto roku konána po domech sbírka.
Vybralo se celkem 7 200 Kč. Poprvé se zvonilo na hody. Zvon zvoní ráno, v poledne a
večer.
Zvon, který letos pukl, váží asi 76 kg a je na něm nápis: „SLYT GEST W HRADCI
KRALOW. LETHA MDLVI“ (1556). Zvonu je tedy již 461 let. Před 1. světovou válkou
sloužil společně s dalším zvonem z roku 1889 v kapli svatého Jana Křtitele v Dolních
Kounicích. Dle informací od pana Liškutína z Moravských Bránic nemůže být současná
věžička této kaple původní, protože by dva takové velké zvony neunesla. Dne 22. 6.
1924 byl náš zvon přemístěn na věž kaple sv. Antonína, kde nahradil zvon odebraný
v roce 1917 na válečné účely. Zde zvon visel až do března roku 1942. Tehdy muselo být
z Dolních Kounic odevzdáno na rekvizici celkem 7 velkých zvonů včetně tohoto dnes
našeho plus oba hodinové cimbály. Krátce po válce objevil náhodou pan František Rubeš
(kounický občan) v Praze v úschově u Ministerstva průmyslu 3 nejstarší kounické zvony
a 2 cimbály z věžních hodin. Zvony byly totiž před jejich odvozem z Kounic výrazně
popsány bílou barvou, takže je hned poznal. 7. 7. 1945 je nechal nákladním autem
dopravit zpět do Kounic. Mezi navrácenými zvony byl i zvon z roku 1556. Naše obec ho
získala darem z kounické fary v roce 1947.
Nový zvon jsme objednali u firmy
ZVONAŘSKÁ
DÍLNA
TOMÁŠKOVÁDYTRYCHOVÁ s.r.o. v Brodku u Přerova. Bude
mít průměr 48 cm, váhu 78 kg a bude naladěn do
tónu Gis 2, aby ladil s naším stávajícím zvonem,
který má tón Bé 2. Na zvonu bude uvedeno jeho
jméno sv. Josef, letopočet odlití, znak a název
obce a nápis v latině: „Vivos voco, mortuos
plango, fulgura frango“ (Živé svolávám, mrtvé
oplakávám, blesky zaháním). Nápis na zvonu a
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zasvěcení sv. Josefovi vychází z jeho poslání, protože bude sloužit jako umíráček. Svatý
Josef je patronem umírajících a dobré smrti. Zvon je při převzetí vybaven kolaudačním
certifikátem a dokladem o dvacetileté záruce. Svěcení nového zvonu je naplánováno na
sobotní odpoledne 11. 11. 2017 na svátek svatého Martina.

Z jednání zastupitelstva
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 2/17, 4. 5. 2017
(Přítomno 9 členů zastupitelstva)
* Byly schváleny stavební úpravy před OÚ – díra na máju v asfaltové ploše na původním
místě a oprava chodníku tak, aby zde mohly být hody.
* Ke dni dětí bude v sobotu 3. 6. 2017 uspořádána „Trboušanská 12“ a táborák
s opékáním špekáčků. S pořádáním pomůže chasa. Den dětí pak bude pokračovat na
hřišti programem firmy Megatronic. Podrobnosti budou dohodnuty na schůzce 29. 5.
* Na přípravné schůzce ke Svatogothardským slavnostem v Dolních Kounicích byl za
naši obec přítomen Bc. Jiří Korber, který bude celou akci organizačně zajišťovat. Obec
zapůjčí stan, potřebné vybavení a nakoupí zástěry pro obsluhu. V průběhu slavnosti 6. 5.
se bude obsluha stánku střídat dle domluvy.
* Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016. Při přezkoumání bylo zjištěno, že nebyla dodržena 15 denní lhůta pro zveřejnění
smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele.
* Zastupitelé schválili systémové nápravné opatření, aby byl postup zveřejňování smluv
v souladu s platnými právními předpisy. Toto bude odesláno na Krajský úřad JMK.
* V návaznosti na nový zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. byla schválena
nová Směrnice o veřejných zakázkách.
* Byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích obce za účelem
nového kabelového vedení NN, 6x rozpojovací skříň a 5x přípojková skříň za
jednorázovou náhradu 43 tis. Kč.
* Dále byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích obce za účelem
nového kabelového vedení NN za jednorázovou náhradu 1 tis. Kč.
* Byl schválen Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení „Trboušany, rozš. NN, Šaroun“.
Podmínkou obce je neporušení asfaltu vozovky.
* Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku Obce Trboušany za rok 2016.
* Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Trboušany za rok 2016.
* Na návrh ředitelky MŠ paní Aleny Veselé byl schválen převod kladného
hospodářského výsledku roku 2016 do rezervního fondu, a to v celé výši 9 947,15 Kč.
* Byl schválen závěrečný účet obce včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016 s výhradou.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/17 – povýšení příjmů a výdajů o 15 000 Kč. A
dále rozpočtové opatření č. 3/17 – povýšení příjmů a výdajů o 45 100 Kč.
* Z MŠ byla předložena cenová kalkulace oběda pro cizí strávníky. Na základě toho
bude cena oběda zachována ve stejné výši.
* Byla schválena OZV č. 3/2017, kterou se ruší OZV č. 2/2017 o nočním klidu, a to kvůli
rozporu se zákonem a na doporučení nadřízeného orgánu.
* Obec nechá vypracovat projektovou dokumentaci na rozšíření hřbitova včetně vyřízení
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stavebního povolení. V příštím roce by obec zažádala o dotaci, pokud to bude možné.
* Po skončení hospodářského roku by měl být vybudován svod dešťové vody z místní
komunikace vedle přísálí, aby nedocházelo k podmáčení sousedního pole.
* Zastupitelstvo schválilo vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad
naproti dvorku MŠ. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy s P. Machalou.
* Další odstavná plocha by mohla být vybudována po zatrubnění kanálu před obchodem.
Prostor naproti dvorku MŠ by pak mohl sloužit jako parkoviště. Starosta byl pověřen
podpisem smlouvy s P. Machalou i na tuto akci.
* Byl schválen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou STRABAG a.s. vzhledem
k nutnosti vybudovat dešťovou kanalizaci před výstavbou komunikace v nové zástavbě
RD. Termín dokončení se tímto mění na 31. 8. 2017.
* Byla zamítnuta žádost organizace Linka bezpečí, z. s. o poskytnutí příspěvku.
* Náklady na hudbu o Masopustu činily 5 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí
daru ve výši 5 000 Kč organizaci Šparglík z.s.
* Bylo odsouhlaseno zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 73 o výměře 52 m2.
* Bude zaurgováno vypracování projektu na chodníky kolem hlavní silnice přes obec.
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 3/17, 26. 6. 2017
(Přítomno 7 členů zastupitelstva)
* Na základě doporučení energetického poradce obce byly prodlouženy dodatky se
současnými dodavateli plynu (SPP CZ, a.s.) a elektrické energie (X Energie s.r.o.) na
následující 2 roky.
* Vzhledem k tomu, že byla dokončena stavba nového hřiště, byl schválen Provozní řád
multifunkčního hřiště.
* Vzhledem k tomu, že nebyl dodržen počet dnů vyvěšení Závěrečného účtu obce na
elektronické desce, revokuje zastupitelstvo jeho schválení z předcházející schůze.
Novým hlasováním se zároveň znovu schvaluje.
* Zastupitelé se seznámili se Závěrečným účtem za rok 2016 a se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření organizace Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany,
Němčičky, Kupařovice.
* Obec obdržela ke schválení a podpisu Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci
podprogramu Podpora rozvoje venkova JMK na akci: „Oprava střechy na budově č. p.
51“. Obec obdrží dotaci ve výši 200 tis. Kč.
* Byla schválena cenová nabídka firmy Tesařství Hraničár - Tropp na opravu střechy na
chřestovně ve výši 479 078 Kč + DPH (výměna krytiny, vadných trámů, přelaťování,
oplechování).
* Byl schválen opravený Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene „Trboušany, rozš. NN Šaroun“. Podmínkou obce i nadále zůstává
neporušení asfaltu vozovky.
* Česká spořitelna, a.s. vyřazuje 28 ks židlí, které by byly vhodné do sálu. Obec židle
získá na základě 2 darovacích smluv. (Nabídku zprostředkovala paní Kotásková).
* Z důvodu víceprací při budování místní komunikace a odvodnění v nové zástavbě je
třeba navýšit cenu o 99 300 Kč + DPH. Tímto byl schválen dodatek č. 3 s firmou
STRABAG a.s.
* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/17 – povýšení příjmů a výdajů o 104 000 Kč a
přesuny ve výdajích.
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* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/17 – povýšení příjmů a výdajů o 14 800 Kč.
* Byla schválena cena pro výkup pozemků potřebných na komunikace v rámci
probíhajících komplexních pozemkových úprav. Starosta je pověřen k jednání s občany,
kteří budou ochotni pozemky obci prodat.
* Na dětském hřišti byla provedena revize. Díky opravě prvků p. Kremláčkem došlo
k prodloužení životnosti. Průlezku „H“, která opravená nebyla, bude nutné řešit.
* Po změnách byla schválena Plánovací smlouva s Jakubem Slezákem na zpevněnou
komunikaci k pozemku p. č. 169 a 172, kde bude probíhat výstavba RD.
* Proti záměru prodat pozemek p. č. 73 o výměře 53 m nebyly vzneseny žádné námitky.
Pozemek je zastavěný cizí stavbou a bude prodán majiteli této stavby za cenu, která byla
použita ve stejných případech v minulých letech.
* Byla schválena Směrnice Sazebník úhrad ke svobodnému přístupu k informacím.
* Před domem č. p. 76 bude zbudován chodník a dešťová kanalizace. Tím bude tato část
obce dokončena. Před ostatními domy v této ulici si občané zhotovili chodníky a
dešťovou kanalizaci na vlastní náklady. Otázka případného kompenzačního příspěvku
bude řešena na příštím zasedání.

Další sdělení obecního úřadu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na prostranství za obchodem.
Termín přistavení je stanoven od pátku 22. 9. do neděle 24. 9. 2017. Odvezen bude
v pondělí ráno.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude u obecního
úřadu 11. 11. 2017 od 9.15 do 10.15 hodin. U nebezpečných látek prosíme o dodržení
sběrového termínu a osobní předání.
Poslední svoz bioodpadů z hnědých kontejnerů bude 20. 10. 2017. Po tomto svozu
budou kontejnery odklizeny, aby zde nestály plné přes celou zimu.
Žádáme občany, aby do černého kontejneru nedávali papíry ani žádný jiný svůj
komunální odpad. Tento kontejner není určen občanům ani firmám. Svůj komunální
odpad by si měl každý řešit prostřednictvím velkoobjemového kontejneru nebo své
nádoby na odpad. Kontejner na papír v obci nemáme. Sběr papíru zajišťuje školka a
probíhá asi 6x ročně, kdy je u OÚ přistaven na 2 dny kontejner. Obec tento sběr papíru
podporuje jako oboustranně výhodný. Termíny sběru papíru bývají oznámeny
s dostatečným časovým předstihem. Proto žádáme občany, aby papírem nezvyšovali
množství komunálního odpadu, ale aby pomohli školce získat touto formou finanční
přilepšení. Černý kontejner je určen na odpad z odpadkových košů, které jsou rozmístěny
po obci a na odpad z kulturního domu a obecního úřadu. Pokud nebudeme schopni
společně toto respektovat, bude černý kontejner umístěn v uzamčeném přístřešku za KD.
Znovu připomínáme občanům, kdo má zájem o zasílání hlášení místního rozhlasu na
e-mail, stačí o tuto službu požádat na adrese OÚ trbousany@iol.cz. Zároveň nabízíme
možnost elektronického zasílání zpravodaje v barevné formě ve formátu pdf.
V souvislosti se zpravodajem hledáme spolupracovníka, který by byl ochoten podílet
se na tvorbě zpravodaje převzetím některých rubrik nebo zavedením nových témat.
Pokud by měl někdo zájem, ozvěte se na e-mail trbousanskyzpravodaj@seznam.cz nebo
osobně na OÚ.
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Informace z Mateřské školy Trboušany
Ve školním roce 2017 - 2018 má školka plně obsazenou kapacitu – 25 dětí, které
přichází ze tří obcí - z Trboušan 18, z Pravlova 5 a z Kupařovic 2 děti. Podle věku se děti
dělí na tři skupiny: nejstarší (předškolní děti) 5 až 7 let - 6 dětí, 4 až 5 let - 3 děti a
nejmladší 2 až 4 roky - 16 dětí. Z 25 dětí je 11 dívek a 14 chlapců.
Při škole působí školní jídelna, která vaří i pro místní seniory a letos má již všechna
místa obsazená.
Naše škola druhým rokem 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.
Připravované akce mateřské školy
Chystáme se nadále třídit a sbírat papír. První sběr byl 6. 9., další sběry se plánují 1x
za 1,5 měsíce. Občanům, kteří nám papír přinášejí, mnohokrát děkujeme za spolupráci.
Loučení broučků s teplým sluníčkem proběhne 25. 10., pokud počasí dovolí. Je
připraven lampionový průvod z MŠ na hřiště k ohni a tam stezka odvahy s hledáním
pokladu. Také si vypustíme lampiony štěstí. Sraz dětí a rodičů bude u MŠ. Přesný čas
bude ještě oznámen.
V zimě plánujeme účast dětí na rozsvícení vánočního stromečku u obecního úřadu
v neděli 3. 12.
Další tradiční akci, dětský karneval, plánujeme na 25. 2. 2018 v sále místního KD.
Ostatní akce zůstávají stejné jako v minulých letech. Jsme rádi, že se našich
vystoupení účastní i ostatní spoluobčané a vyjadřují tak přízeň naší školce. Děkujeme
Alena Veselá, ředitelka školy

Provozní řád nového multifunkčního hřiště
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do prostoru hřiště s tímto Provozním
řádem a dodržovat jeho ustanovení.
I. Účel multifunkčního hřiště
1. Multifunkční hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku: tenis,
malá kopaná, házená, nohejbal, volejbal, badminton, vybíjená, florbal, hokej.
2. Hřiště je určeno pro veřejnost a může být na základě dohody v určitých hodinách
vyčleněno pro sportovní a společenské organizace.
II. Správa hřiště a povinnosti návštěvníků sportoviště
1. Multifunkční hřiště spravuje obec Trboušany.
2. Správce dohlíží na dodržování čistoty, pořádku a Provozního řádu. Správce je
oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů.
3. Do prostoru hřiště je zakázáno vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách,
tretrách, botách na podpatku, v botách s černou podrážkou nebo v obuvi znečistěné
blátem apod.), vjíždět na kolech, motorovými vozidly, na kolečkových bruslích či
skateboardech a v prostoru hřiště konzumovat potraviny, alkohol, kouřit a používat jiné
návykové látky, odhazovat žvýkačky a odpadky na umělý povrch. Do celého areálu je
zakázáno vodit psy i jiná zvířata.
4. Správce neručí za odložené věci v areálu a nenese odpovědnost za škodu či zcizení
soukromých věcí návštěvníků multifunkčního hřiště.
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5. Každý návštěvník vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí a svým chováním
nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků hřiště.
6. Je přísně zakázáno přinášet do areálu hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky a
chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost osob.
7. Děti do 15-ti let musí být v prostoru multifunkčního hřiště v doprovodu rodičů, popř.
jiné dospělé osoby.
8. Uživatel hřiště je povinen provozovat jen povolený druh sportu. Po celou dobu dbát
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
9. Úrazy, poškození majetku nebo jiné škody je návštěvník povinen neprodleně oznámit
správci areálu. V případě poškození hřiště nebo jeho zařízení bude náhrada škody
spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.
III. Závěr
1. Provozní řád veřejného multifunkčního hřiště obce Trboušany je umístěn u vstupu na
hřiště a na internetových stránkách www.trbousany.cz.
2. Provozní řád schválilo ZO na svém veřejném zasedání.
3. Na základě provozních zkušeností je možná úprava tohoto Provozního řádu.

Připravované kulturní a sportovní dění
* Počínaje zářím je každý čtvrtek od 16 do 17.30 určen pro děti
od 4 do 7 let ŠPARGLÍKŮV KROUŽEK. První část bude
zaměřena na kreativitu, přírodu, hry venku i uvnitř. Druhá část
bude v tělocvičně pod KD a zaměří se na sportovní aktivity.
Bližší podrobnosti jsou na plakátku na nástěnkách.
* Každý čtvrtek od 16 hodin je v tělocvičně pod KD cvičení pro
děti od 1 roku a jejich rodiče nebo prarodiče. Děti si zdokonalí
pohybové návyky a procvičí i další smysly za doprovodu písniček
a říkanek.
* Každé úterý je od 19 hodin v tělocvičně pod KD cvičení pro ženy a dívky.
* Ve středu 25. 10. pořádá MŠ Trboušany Loučení broučků s teplým sluníčkem
s lampionovým průvodem, stezkou odvahy a táborákem.
* Na svátek svatého Martina (sobota 11. 11.) je
naplánováno svěcení nového zvonu. Zvon posvětí
kounický pan farář Mgr. Karel Obrdlík. Program
slavnosti se teprve sestavuje. Při svěcení bude možné
zakoupit zvoneček, který bude ulit ze stejné zvonoviny a
bude kopií našeho nového zvonu. Předpokládaná cena
bude asi 500 Kč.
* 25. 11. chasa pořádá Kateřinskou zábavu.
* 3. 12. pořádá obec společně se spolkem Šparglík a MŠ Trboušany rozžínání vánočního
stromu.
Pozvánka k sousedům
* 7. 10. můžeme v Mělčanech navštívit výstavu švestek v různých podobách „Švestky
všelijak“. Součástí bude také přednáška o švestkách a jejich účincích na lidský
organismus. Hrát bude cimbálová muzika.
Trboušanský zpravodaj
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Co se děje v obci
Srpnový tábor pro malé děti
Trboušanský spolek Šparglík z.s. se rozhodl uspořádat třetí týden v srpnu přívesnický
tábor. Cílovou skupinou byly děti školkového věku, tedy od 3 do 7 let. Tábory dětí
staršího věku jsou v okolí poměrně časté. Ale pracující rodiče mladších dětí během
prázdnin musí často obtížně řešit hlídání svých ratolestí, proto jsme jim to chtěli alespoň
takto částečně ulehčit. A zájem byl veliký.
Sraz byl každý den v 8 hodin v tělocvičně a vydováděné děti jsme vraceli v 16 hodin
zpět rodičům. Děti měly na táboře obrovský úkol. Musely přemluvit indiánské Léto, aby
zůstalo v Trboušanech. Indiánské Léto se totiž rozhodlo, že odejde do jiných krajů,
protože pradávný kmen trboušanských indiánů pomalu spěje ke svému zániku. A v
Trboušanech by si předávalo vládu jen Jaro s Podzimem a Zimou. Co myslíte, povedlo se
jim to? Každý den na táboře se nečekaně zjevovalo Léto, které bylo pevně rozhodnuté
odejít. Zůstalo by jedině, pokud by děti dokázaly, že kmen trboušanských indiánů stále
žije. Děti od Léta dostávaly úkoly. Za jejich splnění je Léto obdarovalo korálky, které si
navlékaly na koženou šňůrku. Za každý splněný úkol jednu. Mezi úkoly bylo vyrobit si
indiánskou čelenku
a tričko, naučit se
střílet
z luku,
společnými silami
namalovat
totem
nebo se naučit
jezdit na koni. Děti
tyto úkoly splnily,
takže poslední den
tábora
přivolaly
Léto indiánským
tancem, a to se
rozhodlo, že s námi
v Trboušanech
zůstane.
Kromě
celotáborové hry
malé
indiány
čekala
spousta
jiných aktivit. Byli
se
podívat
na
pštrosy v Pravlově,
hráli
různé
indiánské
hry,
stavěli malé týpí,
zvládli pěší výlet
do
JezeřanMaršovic i indiánskou stezku smyslů.
-jšHody a Vinobraní
Letošní Rozmarýnové hody se po 2 letech konaly zase pod májí na návsi. I přes
nedostatek břízek, které zničilo letošní velké sucho, měla chasa celé prostranství i zázemí
pěkně připravené. V průvodu šlo 10 krojovaných párů, dechová hudba Legrúti udělala
dobrou náladu. Stárci: 1. Jiří Chrást a Eliška Dvořáková, 2. Jan Kašparovský a Hana
Dvořáková, 3. Michal Svoboda a Jana Koblížková.
Na 51. vinobraní hrála osvědčená kapela Túfaranka. Bohužel dobrý
dojem z hudebního vystoupení kazily dlouhé přestávky. Průvod vyšel ze
Štouralova přesně. 11 krojovaných párů doprovázeli 2 sklepníci a bryčka
s dvojspřežím, na které se vezli policajti a letos vskutku mrštný zloděj.
Obě slavnosti provázelo krásné počasí. Zvlášť o vinobraní jako by na
nás čekal poslední letní den. Protože hned v neděli po vinobraní se počasí
přeměnilo na ryze podzimní s deštěm a nízkými teplotami a zatím se
nevylepšilo.
Trboušanský zpravodaj
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Nábor do oddílu Judo Dolní Kounice v Trboušanech
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Nábor do přípravky probíhá po celý školní rok vždy
každé pondělí a pátek od 17.00 hod. v tělocvičně pod
Obecním úřadem v Trboušanech.
Rozvrh tréninků pro všechny kategorie na
www.judokounice.eu.
Pro všechny zájemce od 6 do 100 let bez rozdílu
pohlaví.
Jsme otevřeni všem nadšencům, kteří se chtějí podílet na
chodu našeho klubu.
Těšíme se na vás!

Kontakt:
www.judokounice.eu
facebook Judo Dolní Kounice
Michal Sajaš sajik@judokounie.eu + 420 724 342 299
Robert Heryán rheryan@judokounice.eu +420 602 240 214
Proč oddíl Judo Dolní Kounice?
Tréninky až 4x týdně za cenu 1.400 Kč/rok. Každý další
rodinný příslušník 700 Kč/rok.
Pravidelná čtvrtletní sportovní soustředění.
Výborný sportovní kolektiv.
Bohaté sportovní výsledky na mezinárodních, celostátních i regionálních soutěžích.
Posilovna – během tréninku čekajícím rodičům nabízíme zázemí včetně využití
posilovny, zdarma.
Cílem a snahou nás trenérů je, aby si naši mladí členové vytvořili celoživotní vztah
ke sportu, aby byli nejenom dobrými a úspěšnými sportovci, ale především
vyrovnanými, sebejistými a ohleduplnými lidmi.
Tréninky přímo v obci bez nutnosti dojíždění.
Proč judo?
Kondiční a výkonnostní sport, způsob sebeobrany.
Judo poskytuje dětem všestranný rozvoj, vytváření návyků
na pravidelné sportování, všeobecnou obratnost,
pohyblivost, koordinaci, osvojení základních vědomostí o
daném sportu, pravidla, dodržování kázně, vztahu ke
kolektivu, osvojení správné životosprávy.
Organizací UNESCO bylo judo vyhlášeno jako
nejvhodnější sport pro malé děti.
Krásná disciplína, která je součástí programu na
olympijských hrách.
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Knihovna
Otvírací doba v knihovně je pravidelně každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

Hádanka pro všechny generace:
Trochu voda, trochu zem.
Volá na Tě: Nechoď sem! Co to je?
Odpověď na minulou hádanku: dvacetikoruny.
Zajímavá kniha - přijďte si ji vypůjčit
Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Román vypráví o jednom veselém i šíleném životním příběhu svéhlavého muže, který se
sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých
historických událostí 20. století. Jonassonova kniha vyšla v roce 2009 a záhy se stala
čtenářským hitem a nejprodávanějším švédským románem let 2010 a 2011. Od té doby
byla přeložena do 40 jazyků. Ohromný úspěch sklízí v celé Evropě, ale i v Kanadě, …
Podle knihy je natáčen film s největším rozpočtem v historii švédské kinematografie.

Jaroslav Korber – oběť obou světových válek (dokončení)
Vypravování o Jaroslavu Korberovi jsme v minulém díle zakončili informací, že
leteckou havárii na kopci Flós u Gemerskej Polomi na Slovensku, kdy za velké mlhy
vletělo letadlo do dubového lesa, přežil pouze 1 voják. Bohužel to nebyl trboušanský
rodák Jaroslav Korber, ale velitel posádky Alexandr Novák z Jiříkova na Děčínsku.
Z jeho vyprávění se dozvídáme, že i tento let provázely osudové náhody, jak už to u
takových nešťastných událostí bývá. Dva Slováci se k nástupu do letadla opozdili, a když
konečně přišli, bylo patrné, že jsou značně opilí. Oslavovali již dopředu svůj návrat
domů. Velitel posádky je z letu vyloučil a místo nich vzal na palubu dva jiné vojáky.
Hříčka osudu tak způsobila, že trest pro opilce se vlastně změnil v novou životní šanci.
Osud si zahrál také s ním samotným. Velitel posádky byl rozzlobený na svého zástupce,
že mu nepomohl s organizováním odletu a řešením problému s opilci, a tak si po nástupu
nešel sednout k němu na sedadlo za piloty, ale sednul si úplně dozadu na poslední
sedadlo, což mu zachránilo život. Při havárii se zadní část stroje odtrhla a zůstala viset na
stromě a on vypadl mimo místo bezprostředního pádu stroje. Ještě vzpomíná, že za letu
byla na palubě dobrá nálada. Zpívali se písně, zvláště Češi se těšili na domov. Po havárii
většina lidí zahynula hned. Někteří však ještě sténali a volali o pomoc. Byla však
hluboká tma a nikdo nebyl nablízku. Volání a steny po krátké době utichly. Pak už bylo
slyšet jen kapky deště padající na bukové listy. Ráno tu hrůznou scénu objevila 2
děvčata, která šla pracovat do lesa. Když děvčata zjistila, že to nejsou Němci, přivolala
z dědiny pomoc. Z vyprávění se dále dozvídáme, že mimo něj přežili ještě další 2 vojáci
J. Štrojsa a F. Poláček. Dne 19. 10. 1944 se konalo poslední rozloučení a oběti havárie
byly za zvuku československé hymny pohřbeny do společného hrobu na hřbitově
v Gemerskej Polomi. V roce 1946 byl hrob exhumován a těla převezena na hřbitov
vojáků Rudé armády v Košicích nacházející se na Veřejném hřbitově. Zde jsou
pochovaní jako neznámí vojíni.
V údolí Súlovského potoka pod kopcem Flós nad Gemerskou Polomou byl v roce
1960 postaven památník SNP od akademického sochaře Vojtěcha Löfflera. V roce 1994
Trboušanský zpravodaj
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byl rozšířen o náhrobní kameny se jmény zahynuvších vojáků. V rámci 70. výročí SNP
byl tento památník rekonstruován a okolní prostor upraven. Gemerská Poloma se na
opravách podílela sumou 5 000 EUR. Na stránkách obce www.gemerskapoloma.sk je
možné si prohlédnout fotky pomníku. Na jedné z nich je vidět náhrobní kámen se
jménem Jaroslava Korbera.
Zajímavé je, že v žádném ze svých dopisů, které se dochovaly (poslední je z roku
1937), se Jaroslav nezmiňuje ani náznakem o tom, že by měl manželku nebo děti.
Samozřejmě se tak mohlo stát až poté, co ustala komunikace. Jeho manželka se
jmenovala Alexandra Ignatevna Korber. Jaroslav, který narukoval 12. 4. 1944, se
naposledy s rodinou zkontaktoval v říjnu 1944. Od té doby o něm manželka neměla
žádné zprávy. Bezvýsledně po něm pátrala ještě v roce 1950. Pan Stano Bursa (slovenský
historik) napsal v roce 2011 dopis do obce Sretenka, jejich původního bydliště.
Odpověděli mu však, že nikdo z této rodiny zde již nežije a neví, kam se odstěhovali.
Pana Bursu životní příběh Jaroslava velmi zaujal. Podle jeho slov sháněl informace o
účastnících nešťastného letu 25 let. Jaroslav Korber byl poslední, o kom se mu nedařilo
nic zjistit. Jeho příběh bude mít v připravované knize své místo.

Významné události naší historie
1880 – počátky pěstování chřestu v Trboušanech. Ze zápisků místního rodáka
pátera Augustina Korbera se dozvídáme, že do Trboušan přinesla sazenice chřestu jeho
maminka Kateřina Zoufalá z Mělčan, která se sem provdala za Františka Korbera. V
Mělčanech se chřest pěstoval po svém odumírání v Ivančicích. Na konci 19. a v první
polovině 20. století – zlatá doba pěstování chřestu v Trboušanech – ovlivnil chřest život a
rozkvět obce, a to nejen ekonomicky, ale ve svém důsledku i kulturně a politicky.
Podrobně o tom pojednávala brožura Chřest neboli špargl, kterou obec vydala v roce
2011 u příležitosti výstavy Historie pěstování chřestu v Trboušanech. Pokud by měl
někdo zájem, brožura je ještě na OÚ k dispozici.
1882 – otevřena jednotřídní národní škola. O povolení postavit školu žádali místní
u samotného císaře Františka Josefa I. ve Vídni. Ten svým výnosem stavbu skutečně
povolil a dokonce na ni daroval obnos 150 zlatých. Stavět se začalo na jaře v roce 1882
Slavnostní posvěcení dokončené školy se konalo 22. 10. 1882 (příští měsíc to bude právě
135 let). Prvním učitelem byl František Zapletal. V jednotřídní pětistupňové škole
vyučoval najednou až 80 žáků.

Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v druhé polovině roku 2017 oslavili
nebo oslaví významné životní jubileum.
60 roků
65 roků
70 roků
81 roků
82 roků
84 roků
88 roků
89 roků

Hana Hušková, Miroslav Čermák, Milan Ronner
Anna Chrástová, Jiří Dvořák, Marie Světlíková
Marie Wossalová, Růžena Kolesová, Naděžda Salátová
Růžena Schořová
Jan Schoř
Marie Hlaváčová
Josef Kašparovský, Anna Badinová
Vítězslav Puttner
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90 roků
91 roků

Ludmila Korberová
Jarmila Kvasničková

Naměřené srážky
Březen
23 mm

Duben
45 m

Květen
34 mm

Červen
21 mm

Červenec
66 mm

Srpen
30 mm

A zajímavost na konec
Název naší současné měny má původ v RakouskoUhersku. V Rakousko-Uherské říši se až do měnové reformy
2. 8. 1892 platilo zlatými (viz obr.), drobnější jednotkou
byly krejcary. 1 zlatý měl hodnotu 100 krejcarů. Měnová
reforma zavedla jako platidlo korunu (1 zlatý = 2 koruny). Název koruna jako symbol
monarchie (korunovační klenot) byl od dob středověku častý a do přechodu na EUR ho
používala celá řada evropských zemí. Až do roku 1900 byly v monarchii používány obě
měny. Konec 1. světové války znamenal konec monarchie a s tím souvisel i konec
společné měny. Ta ovšem v nástupnických státech platila ještě po nějakou dobu.
Jednotlivé státy musely tuto otázku řešit měnovou reformou a zavedením vlastní měny.
Země, které se staly součástí jiného státu, převzaly měnu těchto států, např. sever Itálie
(libra) nebo Polsko (zlotý).
Stejným procesem muselo projít i Československo. Po vyhlášení samostatného státu
začala diskuse o názvu nové měny. Československá koruna byla ustanovena zákonem č.
84 v únoru 1919. Název koruna se tehdy považoval pouze za provizorium, protože mnozí
lidé na něj pohlíželi jako na pokračování tradice monarchie. Pro novou měnu se
uvažovalo o názvech jako frank, sokol, lípa, slovan, lev, hřivna, řepa, říp, denár, rašín
nebo groš. U sokolů se plánovalo, že se bude dělit na 10 drápků a 100 brků. Velmi vážně
se diskutovalo o zavedení franků díky významným politickým vazbám s Francií.
V Rakousku byla koruna nahrazena v roce 1924 šilinkem. Název šilink pochází
pravděpodobně od anglického slovesa skell – zvonit, protože šilink byla prastará měnová
jednotka používaná ve Velké Británii a jejích državách. Dokud se peníze vyráběly
z drahých kovů, měly zvonivý zvuk. Odtud ten název.
V Maďarsku byla nástupnická měna zavedena v roce 1927. Starou měnu nahradilo
maďarské pengö. Název pengö je odvozen ze slova zvonění. Až do velké hospodářské
krize to byla nejstabilnější měna na území bývalé monarchie. Pak však bylo maďarské
hospodářství a s ním i měna zasažena největší hyperinflací, jaká kdy byla zaznamenána.
Ta vyvrcholila po 2. světové válce, kdy míra inflace činila 19 800 % měsíčně. Při tisku
bankovek nastal zásadní praktický problém – potřebný počet nul se už na bankovky
nevešel. Pro počítání peněz nestačily miliardy ani biliony, počítalo se na kvintiliony,
sextiliony, octiliony. V roce 1946 byla provedena měnová reforma a zaveden forint.
Ve Státu Srbů, Chorvatů a Slovinců později Jugoslávii byl zaveden dinár, což bylo
původní platidlo Srbska. Název dinár je odvozen od měny antického Říma – deneria.
Právě Česká republika je poslední zemí z někdejší Rakousko-uherské monarchie,
která používá korunu až dodnes.
-vchTrboušanský zpravodaj je vydáván na náklady obce. S veškerými připomínkami či příspěvky se
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