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CITÁT NA ÚVOD
Vše, co se dá zaplatit penězi, je laciné.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak vidíte, jak nám ten čas neúprosně letí, máme tu měsíc únor,
a jak říká staré české přísloví: „Únor bílý, pole sílí“ se i díky
zimnímu počasí přece jen plní. V této zvláštní době nouzového
stavu mnohdy využíváme k relaxaci a odpočinku křeslo
v obývacím pokoji se zapnutou televizí. Tedy pokud zrovna
rodiče neabsolvují online výuku svých ratolestí nebo pokud
raději k relaxaci nevyužijeme procházku na čerstvém mrazivém
vzduchu. Vždy při brouzdání rozličnými programy je vesměs
z velké části řešen a různě skloňován všemi pády všechny trápící
koronavirus, některé programy tu a tam i zaujmou a dají se
sledovat až do konce nebo nám u některého programu padnou
oči, a jak se říká, dáme si „dvacet“. Je pravdou, že mnohé
z vysílaných programů staršího vydání dýchnou nostalgií
a vzpomínky začnou proudit myslí. Osobně si vzpomínám
na známé kultovní seriály nebo tehdejší krimiseriály, při kterých
jsem si pro jistotu při každé dramatičtější scéně dával polštář
před oči. Také vzpomínám na filmy s hvězdičkou, která oproti
té dnešní malinké hvězdičce byla skoro přes celou obrazovku.
Vidíte a dnes? V hlavním vysílacím čase a obzvlášť dnes, když
je většina dětí díky vládním opatřením doma, se vysílají věci, že
se mnohdy nestačím divit. Jako bych se vrátil do dětství a hledal
velkou hvězdu přes celou obrazovku nebo polštář, obří polštář,
za který bych se mohl schovat, protože to, co někdy běží

na obrazovkách, to věčné panoptikum, musí notně kazit vkus
občanů naší malé a kdysi televizní tvorbou proslavené zemičky.
Ono to má vlastně určitou logiku – vždyť se vzrůstajícím počtem
televizních kanálů musí přece, až na ojedinělé výjimky
(převážně kvalitní seriály a reálné sportovní utkání), klesat
průměrná kvalitní úroveň pořadů. A o různých zpravodajstvích
se raději ani zmiňovat nebudu, protože dle mého názoru jsou
strašákem a mnohdy místem dezinformací hlavně pro naše starší
spoluobčany. Není dobré nechat se ovlivňovat médii tím
špatným směrem, protože život každého z nás je jen v našich
rukou a realita a pravda je mnohdy úplně jiná. Možná, že přece
jen přehodnotím svůj zvyk a k relaxaci a odpočinku sáhnu
například po pěkné knize.
Vážení občané, měsíc únor je tradičně pro obec dobou nových
plánů a příprav. V současné době obec Troubelice připravuje
rozpočet obce na letošní rok, i když se v něm promítne současná
koronavirová krize. Věřím, že se nám i v letošním roce podaří
zařadit do rozpočtu obce akce, které napraví nedostatky našich
obcí, aby se nám v nich žilo spokojeně. A na závěr snad jedno
přání. Ať si u televizních pořadů nemusíme brát před oči velký
polštář, ale ať Vám vysílané pořady vykouzlí velký úsměv
na Vašich tvářích. Opatrujte se prosím a hlavně buďte zdraví!
Ondřej PLAČKO, starosta

DOPORUČUJEME
Míla Mora – Zdeněk Hrabica: „Pálivé Mexiko – Indiánkou po moravsku“
Absolventka Gymnázia v Uničově a pražské Vysoké školy chemicko -technologické
Miloslava Mora - Axmannová z hanáckých Troubelic se po studiích několik let věnovala
vědeckému výzkumu a byla ve spojení s celým širým světem. Díky klikání po internetu
a jazykovým předpokladům nakonec padla do náruče vysokoškolskému pedagogovi
a stavaři, jménem José Mora Ruacho. Provdala se do mexické Čivavy, narodili se jí
s Josém tři Indiáni a do mexického prostředí se zcela domestikovala. Neuvěřitelné
příběhy, směsici zážitků ze dvaceti let života v daleké zemi svěřila svým srdcem a také
svou křesťanskou duší spolu se svým příbuzným, publicistou Zdeňkem Hrabicou
do neskutečně zajímavé a poutavé knihy „Pálivé Mexiko – Indiánkou po moravsku“.
Právě nyní se vydává se svým romantickým a vzrušujícím dějem na cestu k českým
i slovenským čtenářům přímo od vydavatele Mostex - Import - Export /Dr. Josef
Stanislav/. Obsah knihy je prosycen moudrostí dávných kultur a zvyklostmi tamních
domorodců.
Jsem Jan Axmann, bratr své zbloudilé sestry, nyní Indiánky z Čivavy a chci zrozené
krásné knize, kterou jsem si přečetl jedním dechem, pomoci na cestě do českých
i slovenských knihoven. Jistě ji přivítají i milovníci kuchařského umění, kteří se budou
inspirovat gastronomickou přílohou z mexické kuchyně.
Třešničkou na dortu jsou v knize barevné celostránkové ilustrace malířky,
Čechoaustralanky Svatavy Niall – Opletalové žijící v australském městě Castlemaine.
Grafickou úpravu provedl Libor Boček.
Kniha je výsledkem ojedinělé spolupráce tří kontinentů – Evropy, Ameriky a Austrálie. Stojí 190 Kč a doručím ji rád každému,
kdo má zájem.
Kontakt: Jan Axmann, Troubelice - Pískov 69, 783 83, tel.: 605 748 490, e-mail: jan.axmann@email.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v únoru:
POSPÍŠILOVÁ Růžena, Troubelice
96 let
HEJL Josef, Pískov
74 let
DUBOVÁ Eugenie, Lazce
92 let
HEJLOVÁ Marie, Pískov
74 let
VALIŠOVÁ Věra, Lazce
88 let
DUŠKOVÁ Marie, Pískov
74 let
MAIEROVÁ Josefa, Troubelice
87 let
POPELKOVÁ Božena, Lazce
73 let
WEIGELOVÁ Božena, Troubelice
87 let
SLOVÁKOVÁ Milada, Troubelice
73 let
MAITNEROVÁ Růžena, Troubelice
86 let
KRČOVÁ Anna, Troubelice
71 let
KAPPELOVÁ Jiřina, Troubelice
82 let
BLAŽEK Antonín, Pískov
71 let
KOBZOVÁ Marie, Troubelice
82 let
MAZAL Petr, Lazce
65 let
PAVLÍKOVÁ Ludmila, Troubelice
81 let
MALÍNKOVÁ Miroslava, Troubelice
50 let
KOTRÁŠOVÁ Božena, Troubelice
80 let
SOUČEK Petr, Troubelice
50 let
ZETOCHOVÁ Jiřina, Troubelice
76 let
GÖTZLINGER William, Troubelice
50 let
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.
Narodily se:
Opustili nás:
KRÁLOVÁ Karolína a KRÁLOVÁ Kristýna, Lazce
BROS Alois, Pískov
KROPÁČOVÁ Nikola, Troubelice
RAVASZ Jan, Troubelice
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.
a krásné bezstarostné dětství.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Platba místních poplatků
Prvním způsobem je bezhotovostní platba převodem na účet jednoho z níže uvedených peněžních ústavů:
Peněžní ústav
Číslo účtu / kód banky
Česká spořitelna
18 00 83 33 39 / 0800
Komerční banka
43 – 68 31 30 02 47 / 0100
V případě platby poplatku za odpady kalkulujte s částkou 400,- Kč / 1 osobu / rok.
V případě platby poplatku ze psů s částkou 50,- Kč za jednoho psa a 70,- Kč za každého dalšího psa.
Platbu za odpady a platbu za psy je nutno provádět jednotlivě a rozlišit variabilním symbolem.
Variabilní symbol platby vepisujte ZPRAVA DOLEVA (
) následovně:
1. vepište dvojčíslí označující část obce:
01 – Troubelice 02 – Lazce
03 – Pískov
04 – Dědinka
2. vepište konstantní čtveřici čísel:
1340 – v případě platby poplatku za odpady
1341 – v případě platby poplatku ze psů
3. vepište číslo popisné Vašeho domu
4. prázdná políčka vlevo doplňte nulami
Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Troubelic s číslem popisným 180 hradí poplatek za odpady:
01 80 1340 01
VS. 0180134001
- občan Lazců s číslem popisným 33 hradí poplatek za odpady:
00 33 1340 02
VS: 0033134002
- občan Pískova s číslem popisným 66 hradí poplatek ze psů:
00 66 1341 03
VS: 0066134103
Další možností je úhrada poplatků v pokladně obce a to hotově nebo prostřednictvím platební karty.
Poplatek za psa je splatný do 31. 3., poplatek za odpady je splatný do 30. 6.

Občané mohou opět žádat o kompostéry
V minulých letech nabízela obec občanům s trvalým pobytem na území obce
Troubelice zdarma k zapůjčení a následné darování kompostéry o objemu 1 600 lt.
Jelikož nabídka obce nebyla doposud vyčerpána, můžete o tyto kompostéry žádat
i letos.
Jak o kompostér požádat? Musíte požádat písemně. Předepsaná žádost je k dispozici
v elektronické podobě na webu obce Troubelice v sekci MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA /
FORMULÁŘE / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. V písemné podobě si můžete žádost
vyzvednout v pokladně obce.
Kdy dojde k fyzickému předání kompostéru? Kompostéry budou předávány každé pondělí a středu v době 8.00 – 11.30
a 12.30 - 15.00 hodin v budově OÚ Troubelice. Před samotným předáním kompostéru je zapotřebí podepsat v pokladně obce
smlouvu o zápůjčce a následném darování a předávací protokol. Po těchto nezbytných náležitostech Vám bude v přízemí budovy
OÚ kompostér vydán.
Jaký má projekt smysl? Vydáním kompostérů se obec Troubelice snaží snížit tonáž biologicky rozložitelného komunálního
odpadu, který od Vašich domovů sváží z hnědých plastových nádob na BRKO. Kompostéry totiž ve své podstatě nahrazují nádobu
na BRKO a lze je tedy použít na kompostování veškerého biologického odpadu, který jste v minulosti ukládali právě do hnědých
nádob na BRKO. Samotným snížením tonáže BRKO dojde logicky ke snížení celkových nákladů na svoz odpadu a tato skutečnost
má přímý vliv na stanovení ceny za odvoz odpadu v následujících letech.
ZPRAVODAJ OBCE TROUBELICE vydává Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00299570, DIČ: CZ00299570, nákladem 700
výtisků. Redakční uzávěrka je vždy 25. den v měsíci, kdy je možno na Obecní úřad v Troubelicích odevzdat příspěvky, v elektronické
podobě nebo zaslat elektronickou poštou na adresu pbartunek@troubelice.cz, v předmětu označené jako ZPRAVODAJ.

