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                                                                                                                                                                  .......  

Svěcení nového zvonu 
 Svátek svatého Martina (11. 11.) máme dnes spojený hlavně s otvíráním 

Svatomartinských vín nebo s husími hody. V naší obci jsme letos v tento den měli 

významnou slavnost, která se většinou koná tak jednou za sto let. Světili jsme nový 

zvon. Ten nahradil zvon, který puknul letos v únoru, a který sloužil na různých 

zvonicích úctyhodných 461 let. Nový zvon nechala obec ulít ve zvonařské dílně 

Umělecké zvonařství Dytrychová s.r.o. v Brodku u Přerova.  

      Původně měl být naladěn do tónu Gis2. Poté, co si technici prohlédli prostory 

naší zvoničky, navrhli změnu velikostních parametrů a s tím spojené také ladění. 

Takže zvon má nakonec tón A2. Je zasvěcen sv. Josefovi, jehož jméno a postava 

jsou na zvonu vyobrazeny. Dále je tam rok odlití, znak a název obce Trboušany a 

nápis v latině: „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango“ (Živé svolávám, mrtvé 

oplakávám, blesky zaháním).  

      Samotná slavnost probíhala na vyzdobené návsi před zvoničkou za pěkného 

podzimního počasí. Martin na bílém koni zase letos nepřijel. Zvon posvětil pan farář 

Karel Obrdlík z farnosti Dolní Kounice a pan farář Vít Rozkydal ze sousední farnosti 

Loděnice. Následně pokračovala slavnost v sále kulturního domu, kde byla 

připravena ochutnávka mladých vín od místních vinařů a vinařů z blízkého okolí. 

Pro každého bylo nachystáno pohoštění, na všech stolech byly koláče od našich žen. 

Hrála cimbálová muzika Slováckého krúžku v Brně a po jejich vystoupení jsme si 

mohli zazpívat za doprovodu harmoniky Jiřího Macháčka z Mělčan.  

      Pro nás jako pro pořadatele byla velmi příjemným překvapením vysoká účast. Na 

přípravě celé akce se podílelo svou prací i materiálními hodnotami velké množství 

lidí. Nechci je zde jmenovat, protože mám obavu, že bych na někoho mohla 

zapomenout, a to by nebylo dobře.   

      Celý proces lití zvonu, samotná slavnost a následné zavěšení je nafilmováno a 

s působivým slovním komentářem zpracováno na CD nosiči, který si můžete 

zakoupit za 100 Kč na obecním úřadě. Video je možné si objednat i na flash disku. 

      Možná se ptáte, co se stalo se starým zvonem. Správná otázka. Nepřijde do šrotu 

nebo na skládku. Obec si ho ponechá jako historický artefakt. Pan Jaroslav Badin 

pod něj vyrobil krásný podstavec, na kterém jste ho mohli vidět vystavený na 

slavnosti. V současné době obec hledá vhodné místo, kde by mohl být zvon trvale 
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umístěn na očích veřejnosti. Pokud máte nápad, neváhejte ho navrhnout.  

      Svůj příspěvek zakončím slovy, kterými končí slovní komentář na CD nosiči: 

„Zvony. Kolik slávy a neštěstí v dějinách ohlašovaly. Od nepaměti provázely lidské 

kroky, oznamovaly důležité události, upozorňovaly na nebezpečí, svolávaly k 

modlitbám. Zvuk zvonů v nás vzbuzuje dojetí, úctu, tichou radost, posvátnou bázeň. 

Ty údery kovu o kov, jako kdyby měly skutečné srdce, nejen to kovové. Promlouvají 

k nám denně. Měří náš čas od kolébky po hrob. Kéž hlahol trboušanských zvonů 

přináší z výšin stále zvěst pokoje, smíření a naděje do lidských srdcí.“               -vch-   

 
(Obr.: vlevo nový zvon sv. Josef, vpravo zvon sv. Václav z roku 1943) 

 

Slovo starosty 

      Vážení spoluobčané, dovolte mi před koncem roku poděkovat všem, kteří se 

jakýmkoliv způsobem zapojili do chodu obce. Ať už to bylo formou 

pracovněprávního vztahu nebo formou dobrovolného bezplatného zapojení se do 

činnosti obce při nejrůznějších příležitostech.   

      Další kalendářní rok spěje do svého závěru. Věřím, že se 

Vám v letošním roce mnohé podařilo a na konci roku se cítíte 

spokojeni.  Vánocům předchází doba adventní. Má to být doba 

tradic a zklidnění. My ale dnes většinou žijeme tak, že namísto 

klidu vygradujeme náš spěch do nejvyšších otáček. Žebříček 

životních hodnot většinou přehodnotíme až po nějakém 

životním kotrmelci. Přeji Vám šťastné a klidné Vánoce, které 

se nepoměřují jen množstvím dárků a napečeného cukroví. 

Občas stačí málo, jen zkusit vnímat maličkosti a krásy, které 

při rychlém životním tempu často přehlížíme. 

      Začínající nový rok s sebou jistě přinese nová předsevzetí a přání, a tak Vám 

přeji, abyste v sobě našli dostatek síly bojovat s dalšími životními překážkami a 

výzvami. Ať se Vám v roce 2018 daří k Vaší spokojenosti. 

                                                 Vítězslav Korber, starosta obce  
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Z jednání zastupitelstva 

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 4/17, 11. 9. 2017 (Přítomno 7 členů) 

* Zvon z roku 1556 používaný jako „umíráček“ pukl. Na náklady obce bude pořízen 

zvon nový. Zvonařská dílna Umělecké zvonařství Dytrychová s.r.o. z Brodku u 

Přerova předložila cenovou nabídku na zvon o hmotnosti 65 kg, spodní průměr 470 

mm – cena 105 000 Kč a cenovou nabídku na zvon o hmotnosti 93 kg, spodní 

průměr 530 mm – cena 145 200 Kč. Bylo rozhodnuto pořídit zvon menší. Zasvěcen 

bude sv. Josefovi. Zároveň se zastupitelé dohodli, co na něm bude napsáno a 

vyobrazeno. Současně je třeba nechat udělat nové zavěšení a elektrický pohon. Při té 

příležitosti se předělá i starý elektrický pohon stávajícího zvonu sv. Václav. Vše 

zajistí a vyrobí firma Rostislav Bouchal - BOROKO. Současně se zvonem se 

objedná 30 miniaturních replik nového zvonu, které se budou prodávat při svěcení. 

* Na obecní úřad byla doručena žádost o prodej pozemku p. č. 240/5 na stavební 

parcelu. Vzhledem k tomu, že ve vedlejším pozemku p. č. 242/10 vede kanalizace a 

pozemek je úzký, bude v případě potřeby opravy zajištěn přístup z žádaného 

pozemku. Na části tohoto pozemku by měl být také vybudován chodník. Žádost byla 

zamítnuta s tím, že si má žadatel znovu požádat poté, až bude mít vykoupeny ostatní 

potřebné pozemky. Poté obec zváží, jakou část pozemku by mohla žadateli odprodat. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/17 – povýšení příjmů a výdajů o 3 000 Kč 

a přesuny mezi výdaji. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/17 – povýšení příjmů a výdajů o 170 000 

Kč a přesuny mezi výdaji. 

* Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E-ON a.s. – 

rozšíření NN na pozemku p. č. 451/1. Úplata činí 2 000 Kč.  

* Protože byl rozšířen bezdrátový rozhlas do nové zástavby, byl vyřazen rozhlas po 

drátě, který tady byl vybudovaný v roce 2009 v celkové částce 62 768 Kč. 

* Majitelka pozemků v k. ú. Trboušany nabídla obci tyto pozemky odprodat, aby 

mohly být použity na vybudování cest v rámci pozemkové reformy. V současné 

době je však vázána nájemní smlouvou a musí dát nejdříve nájemci výpověď. 

Teprve po uplynutí výpovědní doby (5 let) bude výkup možný.  

* Zastupitelstvo neschválilo zřízení viniční tratě u lesa. 

* Na obec se obrátil předseda OV KSČM Brno – venkov se žádostí umožnit výlep 

volebních materiálů na obecní výlepové plochy. Vzhledem k tomu, že obec není 

schopna zabezpečit rovný přístup všem stranám (malá plocha), nebude výlep na 

svých plakátovacích plochách umožňovat. 

* Zastupitelé vzali na vědomí, že firma Petr Machala, Dolní Kounice zahájila práce 

na rozšíření stání pro kontejnery. 

 
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 5/17, 16. 10. 2017 (Přítomno 7 členů) 

* Byl schválen program svěcení zvonu v sobotu 11. 11. 2017 od 13 hodin. Původně 

zamýšlené zavěšení zvonu hned po svěcení se konat nebude. Je to technicky náročné 

a cena by byla vyšší. Proběhne až v následujícím pracovním týdnu současně 

s montáží elektrického zvonění u obou zvonů. Na slavnost je třeba dohodnout 
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s Jaroslavem Badinem vyrobení konstrukce na vystavení starého i nového zvonu. 

Raut zajistí Jaromír Kubant ml., koláče upečou místní ženy. Starosta osloví vinaře 

ohledně představení mladých vín. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/17 – povýšení příjmů a výdajů o 24 100 

Kč (volby do PS PČR). 

* Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. předložila Specifikační list na 

rok 2018 ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů. Ceny za svoz jsou ve stejné výši 

jako v roce 2017. 

* Manželé Jiří a Lada Chrástovi vyčistili okolí křížku nad obcí u vodárny (kounický 

katastr). Kovová část byla prozatím uložena do hasičky. V katastru obce se nachází 

další 4 křížky. Bylo navrženo, aby je obec získala do majetku a následně usilovala o 

dotaci na jejich opravu. Při probíhajících komplexních pozemkových úpravách by 

mělo být zohledněno jejich umístění na pozemcích obce. 

* Při nelegální činnosti v katastru naší obce byli viděni občané z Jezeřan – Maršovic. 

Šlo jednak o těžbu obecních akátů v Kopcích a jednak o vožení odpadů do cihelny. 

Dotčeným osobám bude zaslán doporučený dopis s důrazným upozorněním.   

  

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 6/17, 4. 12. 2017 (Přítomno 8 členů) 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9/17 – povýšení příjmů a výdajů o 295 000 

Kč a přesuny mezi výdaji. 

* Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10/17 – povýšení příjmů a výdajů o 75 000 

Kč a převod peněz z účtu ČNB na účet u ČS ve výši 134 000 Kč. 

* Zájemce o pozemek p. č. 240/5 (viz zápis ze zasedání zastupitelstva 4/17) má již 

potřebné pozemky na stavbu RD vykoupeny, a proto se znovu obrací na obec. Obec 

pozemek prodat nechce z již dříve uvedených důvodů, ale navrhuje vyměnit část 

požadované parcely za část pozemku 240/1, který přímo sousedí s pozemkem 

242/10, čímž by se tento pozemek obce, ve kterém vede kanalizace, rozšířil tak, aby 

bylo možné provádět bez omezení údržbu a opravy. Bude zpracován GP na rozdělení 

pozemků, aby následně mohly být pozemky směněny. 

* M. Chrást zjišťuje informace ohledně možnosti získání dotace na opravu křížů 

(MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obnovy drobných sakrálních 

staveb v obci). Dva kříže jsou na pozemcích obce (na Šteslích, ve Špidláku). 

Doporučení: zavést do majetku obce jako vícenález (kříže se nezapisují do katastru 

nemovitostí). Další kříže jsou na pozemcích místních občanů (u Pravlova, u 

kaštanů). Návrh: sepsat s občany darovací smlouvu ve prospěch obce. Poslední kříž 

je na pozemku Sušárny Pohořelice, s.r.o. na p. č. 5342 v k. ú. Dolní Kounice (u 

vodárny). Protože na tomto místě plánuje obec do budoucna zřízení turistického 

odpočívadla kvůli křížení cest a pěknému výhledu na Pálavu, navrhují zastupitelé 
část tohoto pozemku koupit. 

* Zastupitelé vzali na vědomí předloženou nabídku na pořízení cedulí s obecním 

znakem na začátek a konec obce.    

* Stav cihelny a neřízené ukládání odpadu (stavební sutě) je dále v této formě 

neudržitelné. Cihelna bude shrnuta, svépomocí bude z pletiva a sloupků obce 

postaven od přístupové cesty plot a uzamykatelná brána. V ostatních částech bude 
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val. Po dokončení prací bude stanoveno, kdy, kam a za jakých podmínek bude 

možno stavební suť do cihelny vozit, aby byla nadále skládka řízená. V zavezené 

části bude provedena rekultivace a vysazena zeleň.  

* Byly sestaveny inventarizační komise ve složení stejném jako v minulém roce. 

Likvidační komise je zvolena na celé volební období (P. Světlík, J. Svoboda, J. 

Chrást). Starosta ustanovené inventarizační komise proškolí 5. 12. v 19 hodin. 

* MŠ Trboušany navrhla vyřadit drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové 

pořizovací hodnotě 8 523 Kč. Likvidační komise vyřazení doporučila. 

* Dále byl prověřen a schválen majetek obce navržený k vyřazení. 

* Je připravován návrh rozpočtu obce na rok 2018. Zastupitelé se shodli na 

investičních akcích, které by v něm měly být zahrnuty: rozšíření hřbitova a oprava 

hřbitovní zdi, pasport dopravního značení na místních komunikacích, postupné 

budování chodníků. Návrh bude vyvěšen na stránkách obce, kde se s ním zastupitelé 

i občané mohou seznámit. Schvalován bude na posledním zasedání zastupitelstva 

obce v tomto roce, a to 28. 12. 2017. 

 

Další sdělení obecního úřadu  
      Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, žádáme občany, kteří v letošním roce 

uložili odpad do cihelny a ještě nemají zaplaceno, aby přišli své závazky co nejdříve 

vyrovnat na obecní úřad. 

      Apelujeme na občany, aby si, pokud je to možné, zřídili trvalé příkazy v bance 

na placení měsíčních záloh na stočné. Po dohodě s organizací Vodovod – svazek 

obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice bude vyúčtování stočného probíhat 

1x ročně u těch, kteří platí měsíční zálohy a 2x ročně u těch, kteří neplatí pravidelné 

měsíční zálohy. 

      Pan Pavel Kremláček opravil všechny lavičky v obci. Opravy bylo nutné udělat 

ve stolařské dílně s využitím potřebných strojů, což bezplatně umožnil 

pan Jaroslav Badin. Tímto mu za možnost využití dílny děkujeme.  

 

Tříkrálová sbírka 2018 

      My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám! …..  

Kašpar, Melichar a Baltazar už si pomalu nasazují koruny na Tříkrálovou sbírku 

2018. Ta bude ve farnosti Dolní Kounice probíhat 6. 1. 2018. V naší obci budou 

chodit 3 skupinky koledníků, každá skupinka s jedním dospělým. Jako obvykle 

budou do kasiček vybírat dobrovolné dary z jednotlivých domácností pro Oblastní 

charitu Rajhrad. Ta využívá získané prostředky do konkrétních projektů na lokální 

úrovni. O tom, jak byl rozdělen letošní výtěžek sbírky a o plánech na využití peněz 

ze sbírky roku 2018, se můžete informovat na internetových stránkách 

www.rajhrad.charita.cz. Na obecní úřad jsme již předem obdrželi poděkování všem 

dobrým lidem za to, že pomáhají poskytnout přímou pomoc a péči tam, kde je 

potřeba. Tímto Vám poděkování předáváme. 
 

http://www.rajhrad.charita.cz/
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Připravované kulturní a sportovní dění  
* 29. 12. Trboušanský vánoční pingpongový turnaj pro amatérské hráče z Trboušan. 

Registrace hráčů je do 26. 12. na tel. 606 712 770. Zváni jsou i nehráči a fanoušci. 

* V sobotu 6. 1. bude v obci probíhat Tříkrálová sbírka.  

* 17. 2. bude v naší obci opět Masopust s obchůzkou masek a muziky po obci. 

* V neděli 25. 2. pořádá spolek Šparglík Maškarní karneval. Opět bude otevřena 

Šparglíkova kavárna, v rámci programu proběhne Kouzelné vystoupení klaunů Sáši 

a Váši s tvarováním balonků. Letáček je součástí zpravodaje.   

* V lednu, únoru a březnu se bude 1x měsíčně konat Sousedský večer.  

Pozvánka k sousedům  

* 23. 12. živý Betlém v Jezeřanech-Maršovicích na návsi. 

* Možná jste viděli reportáž v televizních novinách na ČT1 (17. 12.) o sbírce 

Betlémů pohořelického pana faráře Jaroslava Svobody. Betlémy jsou vystaveny 

v kostele sv. Jakuba v Pohořelicích od 23. 12. do 14. 1. Denně od 10 do 16 hodin. 

* Až do 8. 1. 2018 můžete v Ivančicích v Památníku A. Muchy navštívit soutěžní 

výstavu „O nejkrásnější perníček“.  

 

 Co se děje v obci 
Trboušany Open 2017 

Vzpomínkou na letošní léto je První trboušanský tenisový turnaj. Konal se 19. 8. na 

novém tenisovém kurtu ve Štouralově. Dopoledne sice provázela nepřízeň počasí, 

ale hráči hráli jako o život. Na programu byly čtyřhry mužů a smíšených dvojic. 

Výsledky muži: 1. Lukáš Pelc, Antonín Vybíral; 2. Jan Pech, Tomáš Potůček; 3. Vít 

Zimmermann, Jiří Kašparovský. 

Výsledky smíšených dvojic: 1. Markéta Chloupková, Svatopluk Krejčí; 2. Ludmila a 

Petr Kloudovi; 3. Magda a David Ondráčkovi. 

 

Rozžínání vánočního stromečku 

O první adventní neděli jsme slavnostně společně rozsvěceli vánoční strom. Všechny 

prostory KD byly krásně vyzdobeny, což muselo každého příchozího svátečně 

naladit. Šparglíkova kavárna běžela po celou dobu na plné obrátky. Za výtěžek 

z kavárny pořídily maminky dětem nové prvky do tělocvičny a nové houpačky na 

dětské hřiště. Mimoto bylo pro zájemce připraveno zdarma svařené víno a čaj. 

Většina přítomných však čekala na hlavní bod programu – vystoupení dětí MŠ, které 

se pod vedením paní ředitelky zodpovědně připravovaly. Hudební číslo přidala i 

Karolína Hodovská. Myslím, že nás potěšil i vánoční jarmark, ze kterého si každý 

něco odnesl. Za organizaci celé akce děkuji spolku Šparglík. Bylo to moc pěkné.                                                       

          Věra Chrástová, místostarostka obce 

Knihovna  

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

se na Vaši návštěvu. Ve vánočním týdnu bude ve čtvrtek 28. 12. 2017 knihovna 

zavřena.  
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            Hádanka pro všechny generace: 
Ze střechy se na svět dívá, nezamává, nezakývá. Roste 

shora dolů k zemi, nehýbá se a je němý. Sotva slunce 

zazáří, hned má slzy na tváři. 

      Odpověď na minulou hádanku: bláto 

Zajímavá kniha - přijďte si ji vypůjčit 

Paula Hawkins: Dívka ve vlaku  

Román se stal knihou roku 2015 a podmanil si všechny žebříčky bestsellerů. Příběh 

vypráví o Rachel, která dojíždí ranním vlakem do Londýna. Den co den si prohlíží 

útulné předměstské domky, a když vlak na chvíli zastaví u návěstidla, naskýtá se jí 

pravidelně letmý pohled do soukromí mladého páru. Jednoho dne však zahlédne 

něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minuta, než se dá vlak zase do pohybu, a náhle je 

všechno jinak… Krátce nato se Rachel dozví, že se žena pohřešuje, a proto se obrátí 

na policii. Tím se ale stále více zaplétá do příběhu… 
 

Významné události naší historie  
      1883 – posvěcen nový kříž na hřbitově. Svěcení se konalo v neděli 28. 10. na 

svátek sv. Šimona a Judy. Slavnosti se kromě veškerého obyvatelstva účastnily také 

školní děti pod vedením místního učitele Františka Zapletala. Svěcení 

pravděpodobně provedl kounický farář Ignát Hýbl.  

      1886 – škola získala darem náhrobní kámen dětí Mathyasse Turtssitze 

Sedmihradského. Začátkem školního roku 1886 na žádost učitele Františka 

Zapletala daroval kounický měšťan a obchodník František Denk naší škole náhrobní 

kámen dětí „Mathyasse Turtssicz Sedmihradskýho a na swobodnem Dworze w 

Diedině Trbaussanech“ z roku 1629. Tento kámen byl nad jejich hrobkou v bývalém 

farním kostele sv. Petra a Pavla v Dolních Kounicích, který stával u řeky. Při veliké 

povodni 2. 2. 1862 byl kostel tak poničen, že musel být uzavřen. V roce 1881 byl 

odsvěcen a prodán k rozbourání panu Denkovi. Náhrobní kámen dětí M. T. 

Sedmihradského si pan Denk položil do dlážky ve svém krámě a následně daroval 

naší škole. Bohužel při vyndávání se rozlomil na 2 kusy. Zde je na školní chodbě 

zasazen do zdi. Svobodný dvůr v Trboušanech stával na místě domů č. p. 11 a 66.  
   

Společenská kronika  
 Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním čtvrtletí roku 2018 

oslaví významné životní jubileum.  

65 roků   Daniela Jurková, Vítězslav Korber, Jan Miffek, Jan Šmarda   

70 roků  Anna Kotolanová 

75 roků  Ing. František Eigner 

80 roků  Jindřiška Kašparovská 

83 roků  Anežka Chlubnová 

86 roků  Věra Kašparovská 

89 roků  Jan Badin 
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Naměřené srážky 

Září Říjen Listopad Teplotní rekordy z Klementina pro den 

24.12. jsou: naměřené maximum 12,9°C   90 mm 40 m 42 mm 

(1977), minimum -20,3°C (1870). Průměrná denní teplota je 1,1°C.  

     U nás v tento den vystoupila maximální naměřená teplota v posledních 9 letech 

vždy nad nulu. Nejvíce to bylo v roce 2014 9,6°C. Naopak mrazivé období bylo 

v letech 1998 až 2003, kdy maximální naměřená teplota zůstala vždy pod bodem 

mrazu. Nejvíce v roce 2001 -7,3°C. Významnější sněhová pokrývka byla na Štědrý 

den naposledy v roce 2002.   

 

A zajímavost na konec 
Zajímavosti ze štědrovečerní večeře z okolních států 

      Štědrovečerní večeře je bezesporu jedním z hlavních 

vrcholů vánočních svátků. Podíváme-li se však trochu do 

historie, zjistíme, jak moc se za necelé století její skladba 

proměnila. Z typické české štědrovečení devítichodové 

večeře před necelými sto lety, se nám do dnešní tradice 

nepřeneslo nic. Ale tak to na světě chodí, vše se proměňuje a 

vyvíjí. Proto jsem jako dnešní zajímavost vybrala pokrmy, 

které můžete nalézt na štědrovečerním stole jinde v Evropě.   

Slovensko - ve většině domácností večeře začíná oplatkami namáčenými v medu a 

zajídanými česnekem. Namísto rybí polévky se podává kapustnica. 

Polsko - večeře začíná lámáním posvěcené oplatky a dělením se o ni u stolu. 

Vánoční polévkou je boršč z červené řepy. 

Německo - oblíbeným jídlem je pečená husa a na severu propečené klobásy s 

bramborovou kaší. Vyjma Bavorska a Báden-Württenberska, kde se podává kapr na 

černo nebo na modro podle českých receptů. 

Rakousko - Vánoce v Rakousku jsou v mnohém podobné těm našim. Z pokrmových 

zvláštností se na štědrovečerním stole objevuje národní specialita kletzenbrot, což je 

chléb s křížalami, který je pravděpodobně nejstarším vánočním moučníkem. 

Francie - vánoční večeře zde začíná až po půlnoční mši. Jako hlavní chod se 

servíruje pečená husa s nádivkou z jedlých kaštanů. Jako desert se podává "vánoční 

poleno". Je to piškotová roláda s krémem nazdobená tak, aby vypadala jako větev. 

Itálie - vánoční stůl se zde neobejde bez těstovin, pečeného masa a šumivého vína. S 

tradiční rybí večeří se dnes setkáme už jen na venkově. 

Anglie - zde nemají štědrovečerní večeři, ale oběd na Boží hod. A musí končit dřív, 

než bude v televizi ve tři hodiny odpoledne každoroční vánoční proslov královny. 

Španělsko - večeře bývá velmi pozdní a trvá často čtyři a více hodin. Oblíbeným 

dezertem je zde mimo jiné churroz - smažené hranolky z těsta, obalené v cukru se 

skořicí.                                                                                          -vch- 

Trboušanský zpravodaj je vydáván na náklady obce. S veškerými připomínkami či příspěvky se 

obracejte na OÚ Trboušany nebo elektronicky na adresu trbousanskyzpravodaj@seznam.cz. 


