Měsíčník obce Troubelice
ročník 17, číslo 1, leden 2019 /vydán 10. 1. 2019/

CITÁT NA ÚVOD
Štěstí je i to, když ráno můžeš připravit dva šálky kávy.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před několika dny jsme o silvestrovské půlnoci,
začali psát na první čistý list 365 stránkové knihy
s názvem „2019“ každý svůj životní příběh. Někteří
z nás již mají popsáno několik listů a někdo jen jeden
nebo dokonce jen půlku listu. A to je právě
to zajímavé na každém z nás, protože život máme
každý, až na jedinou výjimku, kterou je čas plynoucí
všem stejně spravedlivě, odlišný. V úvodu
zmiňované nově psané knihy každý z nás jistě
v kostce popsal svůj doposud prožitý život, spojený
s chvílemi dobrými i zlými, radostnými či smutnými.
Zapsali jsme chvíli, kdy jsme se pohledem
do svědomí v duchu omluvili všem, kterým jsme
jakkoli ublížili a vzpomenuli na ty, kteří v danou
chvíli nestojí po vašem boku a také na ty, kteří navždy
odešli. Zapsali jsme i hodnocení své práce a plány
na lepší zítřky a podtrženým textem uvedli i krásnou
vzpomínku na okamžik, kdy jsme si v kruhu svých
blízkých připíjeli a uvědomili si, že každý den něco
konči, ale denně se zároveň rodí něco nového, něco
pro co se vyplatí žít. Pokračováním je i zápis
okamžiku, kdy z našich úst za cinknutí skleničky
a silvestrovských ohňostrojů s přípitkem zaznělo:
„Na zdraví“!
Vážení a milí občané, za sebou jsme nechali starý
rok a před sebou máme dny roku nového. Jaké
budou? To záleží skutečně jen a jen na každém z nás
a já si dovolím jménem obce Troubelice a s rukou na
srdci konstatovat, že i když se nám během starého
roku nepodařilo realizovat vše podle plánů, i přesto
se můžeme těšit z úspěchů a dokončených děl.
Věřím, že je život v našich obcích spokojený a že se
nám společně podaří vybudovat, vylepšit a zkrášlit
další pomyslné temné a zašedlé kouty našich obcí,
které to jistě potřebují. Závěrem letošního prvního
úvodního slova mi dovolte popřát Vám všem,
spoluobčanům nebo pravidelným čtenářům našeho
periodika, spoustu osobních i pracovních úspěchů,
hodně štěstí a především pevné zdraví a nechť Vás
láska a úsměv na tváři provází celým rokem 2019.
Dejte si záležet při psaní své knihy s názvem
„2019“, aby to skutečně stálo za to a nenechejte
nikoho jiného, aby za Vás držel pero.
Ondřej PLAČKO, starosta

PLESOVÁ SEZÓNA
Obec Troubelice Vás srdečně zve na

XVI. PLES OBCE TROUBELICE ,
který se uskuteční v pátek 25. ledna 2019,
od 20.00 hodin v sále Orlovny Troubelice.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina ESMERALDA.
Večer bude doplněn kulturním programem.
Vstupné 120 Kč.
Zajištěna bohatá tombola a občerstvení.
Vstupenky s místenkou bude možné zakoupit od pondělí 21. ledna
v kanceláři Obecního úřadu v Troubelicích u paní Pospíšilové,
denně od 8.00 do 15.00 hodin.
Vstupenky bude možné zakoupit i před plesem bez garance místenky.
Výtěžek z plesu bude jako každý rok věnován dětem v našich školách.
Přijměte prosím srdečné pozvání.
Orel Jednota Troubelice Vás všechny zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL ,
který se uskuteční v neděli 20. ledna 2019 od 15.00 hodin v Orlovně.
Vstupné dobrovolné.
Jste srdečně zváni.
Zároveň Vás Orel Jednota Troubelice zve na tradiční

ORELSKÝ PLES ,
který se uskuteční v pátek 8. února 2019 od 20.00 hodin v Orlovně.
Je zajištěno předtančení, bohaté občerstvení a rozmanitá tombola.
Hraje skupina TYLŠAR.
Vstupné 100 Kč.
Místenky na ples budou v předprodeji od 1.2.2019 v kuželně Orlovny.
Sbor dobrovolných hasičů Troubelice Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES ,
který se uskuteční v pátek 15. února 2019 od 20.00 hodin
v restauraci Hanačka Troubelice.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina MEFISTO.
Vstupné 100 Kč včetně místenky.
Předprodej vstupenek proběhne v kadeřnictví paní Motlíčkové ve dnech:
pondělí 4. 2. – pátek 8. 2. v době od 14.00 do 19.00 hodin
pondělí 11. 2. – čtvrtek 14. 2. v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Bohatá tombola i občerstvení zajištěno.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
Termíny dalších akcí:
Farní ples
pátek 18. ledna
Ples TJ Sokol Troubelice sobota 23. února
Ples ZŠ Troubelice
sobota 2. března

Orlovna Troubelice
Restaurace Hanačka
KD Šumvald

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v lednu:
KOTRÁŠ Alois, Troubelice
87 let
Ing. POSPÍŠIL František, Troubelice
BARTUŇKOVÁ Anežka, Troubelice
86 let
UTĚŠENÁ Zdenka, Pískov
FILIPOVÁ Edita, Troubelice
84 let
HUDCOVÁ Alžběta, Troubelice
COUFAL Zdeněk, Troubelice
VEPŘÍKOVÁ Dagmar, Troubelice
79 let
KOTRÁŠ Josef, Troubelice
79 let
FRÖMELOVÁ Ludmila, Troubelice
NEVĚŘILOVÁ Cecilie, Troubelice
79 let
URBÁŠKOVÁ Květoslava, Troubelice
FILIP Karel, Troubelice
78 let
KOTRAŠ Alois, Troubelice
ŠRÁMKOVÁ Marta, Troubelice
78 let
SMRČKOVÁ Růžena, Troubelice
KRŠEK František, Troubelice
78 let
KAPPEL Petr, Troubelice
DRÁBKOVÁ Hanna, Troubelice
76 let
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.

76 let
75 let
73 let
73 let
72 let
70 let
71 let
70 let
55 let

Narodil se:
OBŠIL Zbyněk Jan, Troubelice
Novému občánkovi přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Pohyb obyvatelstva v obci Troubelice v roce 2018
Obec
Stav k 1. 1. 2018
Přistěhování Narození Odstěhování
Úmrtí
Troubelice
27
12
37
8
1 381
Lazce
5
2
0
4
236
Pískov
3
4
5
1
207
Dědinka
0
0
1
1
60
Celkem
1 884
35
18
43
14
V roce 2018 se narodilo 18 dětí, z toho 10 chlapců a 8 děvčat. Zemřelo 14 občanů, z toho 2 muži a 12 žen.
V roce 2018 bylo uzavřeno 15 sňatků našich občanů.

Stav k 31. 12. 2018
1 375
239
209
58
1 881

Tříkrálová sbírka 2019
Stejně tak jako v uplynulých letech proběhla v našich obcích i letos Tříkrálová sbírka. Jistě každého z Vás navštívili Tři králové,
kteří přišli s koledou a zapečetěnou pokladničkou, do které jste mohli přispět na sbírku pořádanou Českou katolickou charitou
na pomoc potřebným občanům.
Výsledky Tříkrálové sbírky v našich obcích
Obec
Kč
DĚDINKA
2 786,LAZCE
6 940,PÍSKOV
10 488,TROUBELICE – sídliště
5 090,TROUBELICE
33 059,CELKEM V NAŠICH OBCÍCH
58 363,-

Srovnání jednotlivých let
Rok
Kč
2013
42 311,2014
42 884,2015
45 541,2016
48 454,2017
52 733,2018
54 826,-

Vedoucí skupin: Květoslava Mucková, Eliška Dittrichová, Anna Kotrášová, Stanislav Pik, Pavlína Šinclová, Eva Šilhavá, Antonín
Pekr, Drahomíra Drlíková, Ludmila Hájková, Markéta Zámečníková, Petra Poláková a Michaela Poláková.
Koledníci: Adam Mucka, Štěpán Král, Jan Pospíšil, Klára Šinclová, Lucie Giesslová, Denisa Palíková, Martin Dubový, Mikuláš
Pik, Karolína Piková, Eva Prenerová, Pavla Obšilová, Jana Poláková, Vlastimil Polák, Otto Urbánek, Vilém Urbánek, Kateřina
Šilhavá, Marek Vymazal, Jana Tempírová, Anežka Purová, Martin Pur, Kamil Pur, Eliška Remsová, Mikuláš Poštulka, David
Vincourek, Nela Mrákavová, Lucie Zámečníková, Patrik Zámečník, Jiří Lollek, Adéla Dušková, Sofie Dušková, Adéla Poláková,
Anna Poláková, Silvie Bobáčková, Kamila Poláková, Karolína Raubová, Lucie Bittnerová.
Obec Troubelice a starosta obce děkují dětem – koledníkům a vedoucím skupin za jejich spolupráci a nelehký úkol, kterého
se s vervou ujali. V neposlední řadě rovněž děkujeme všem, kteří otevřeli své domovy a srdce a do sbírky přispěli. Ještě
jednou velké a upřímné poděkování.

Místní poplatky v roce 2019
Poplatek ze psů zůstává nezměněn a je stejný jako v roce
minulém, tedy 50 Kč/pes/rok. Za každého druhého a dalšího psa
70 Kč/rok. Splatnost poplatku je do 31. března 2019. Rovněž
upozorňujeme, že vznik, či zánik poplatkové povinnosti (úhyn
psa, ztráta apod.) jste povinni ohlásit!
Dalším poplatkem je poplatek za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání

a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek je stanoven
pro rok 2019 ve výši 400 Kč na osobu a v té samé výši
i pro domy k rekreaci. Splatný je do 30. června 2019.
Uvedené poplatky budou vybírány od 4. února 2019.
Všem občanům nabízíme možnost platby poplatků ve splátkách
po předchozí domluvě. Nenechávejte si narůstat nedoplatky
a využijte této nabídky.
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