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CITÁT NA ÚVOD
Nezáleží na tom, jestli máte styl, pověst nebo peníze. Pokud nemáte dobré srdce, nemáte žádnou cenu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do měsíce v kalendáři označovaného číslovkou šest.
Červen, který svým třicátým dnem rozdělí tradičně letošní rok
na dvě poloviny. I když je počasí stále jako na houpačce, začíná
další roční období, a to léto, čas slunce, odpočinku, cestování,
ale hlavně dovolených.
Nebudu ovšem předbíhat událostem nadcházejících dnů,
ale vrátím se na první den již zmíněného měsíce, kdy všechny
děti oslavily svůj svátek – MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ. Každý
z rodičů, který vychovává dítě, jistě jeho svátek oslavil sladkostí
nebo malým dárkem a pokud ne, nezoufejte, vždyť láska táty
a mámy, jejich výchova je darem největším. Popřejme
dodatečně všem dětem na celém světě, dětem šťastným, ale i
dětem, které nikdy nepoznaly pohlazení a lásku rodičů nebo trpí
hladem a nemocí. Přejme všem pevné zdraví, lepší zítřek a
šťastnou
budoucnost.
Dále
nesmím
zapomenout
na nepřehlédnutelnou a hlavně nezapomenutelnou událost

pro všechny studenty, vždyť na složení poslední zkoušky,
zkoušky dospělosti, se jistě jen tak nezapomíná. To se dá rovněž
říci i o složení náročných zkoušek, a to nejen státních,
na vysokých školách. Všem, na které zkoušky čekají, přejme
pevné nervy a spoustu štěstí a samozřejmě těm, kteří zkoušky
již úspěšně složili, posíláme velkou gratulaci.
Vážení občané, závěrem děkuji za Vaši pomoc, hlavně při
údržbě prostranství před domy a sečení trávy, kterou většina
z Vás vykonává pro naše obce. Věřte, že rozloha našich obcí je
velká a každé takové gesto nám nesmírně pomůže. Dny nám
utíkají jako voda mezi prsty ruky a osud nám ukrajuje z koláče
žití všem stejně spravedlivě. Život je krásný pokud nám nechybí
špetka štěstí, lžička radosti, náruč lásky a hlavně to nejdůležitější
– velký kopec zdraví. Dovolte, abych Vám tyto ingredience
života symbolicky namíchal a všem Vám je poslal.
S úctou Ondřej PLAČKO, starosta

PODĚKOVÁNÍ
Sousedé by si měli pomáhat. Toto pravidlo platí nejen na území obce, ale také
v rámci spolupráce obcí samotných.
Před rokem, v neděli 7. června 2020, zasáhla obec Šumvald a její místní část
Břevenec blesková povodeň, která drtivě postihla 280 nemovitostí.
Extrémní množství srážek, specifický ráz vsí limitující protipovodňová opatření,
ale z části možná i zhutněná půda v lesích a na loukách. Ohlédnutí po příčinách
ničivé bleskové povodně ukazuje, že je vytvořila souhra řady faktorů.
S tím, že šlo o naprosto ojedinělou situaci, na kterou se prakticky nebylo možné
plně připravit, souhlasí i starosta obce Šumvaldu Josef Šenk.
„V povodňovém roce 1997 podle kroniky napršelo zhruba 60 milimetrů na metr
čtvereční, což bylo nejvyšší dosud zaznamenané množství. Loni to podle
dostupných údajů bylo přes sto milimetrů, navíc během pár hodin. Jako když se
otevře nebe a na zem se vyleje voda. Někteří místní o této povodni hovoří jako o
tisícileté,“ shrnul starosta Josef Šenk.
„Všechno se vytvořilo v údolí nad Šumvaldem a Břevencem, daly se tam potom
najít až metrové zahloubené pásy, které valící se proudy vody vytvořily. To údolí
je zhruba čtyři kilometry dlouhé a má převýšení 300 metrů. Povodňová vlna se
vytvořila už tam, a pak hrnula všechno před sebou, včetně hlíny či klád. Ty
samozřejmě ještě přispěly ke zhoršení následků,“ dodal starosta.
Jen díky obrovské vlně solidarity a pomoci dobrovolníků se podařilo následky této
povodně zmírnit. Výraznou měrou k tomu přispěly také věcné a finanční dary.
Obec Troubelice přispěla na odstranění následků povodně částkou
50 000 Kč, samotní občané obce věnovali do sbírky mimo věcných darů v součtu částku 98 620 Kč.
Obec Troubelice obdržela od vedení obce Šumvald za výše uvedenou podporu děkovný list, který je uveřejněn na úřední desce
u vstupu do budovy OÚ Troubelice. Obec Šumvald touto cestou děkuje jednak obci Troubelice, dále potom samotným občanům
naší obce. Jsme hrdi na solidární cítění našich občanů a ještě jednou děkujeme všem, co se do sbírky v loňském roce zapojili
a věříme, že se již nikdy nebude podobná událost opakovat.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v červnu:
KRÁLOVÁ Soňa, Troubelice
88 let
Ing. HAVELKA Miloslav, Troubelice
KOUKALOVÁ Anna, Troubelice
88 let
PIK Alois, Troubelice
KOHLOVÁ Anna, Troubelice
87 let
UTĚŠENÁ Alena, Pískov
Ing. POSPÍŠIL Jan, Troubelice
81 let
VELŠOVÁ Marie, Troubelice
PUR Jiří, Dědinka
81 let
MAREŠOVÁ Jaroslava, Dědinka
VOGTOVÁ Jarmila, Lazce
81 let
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.
Narodili se:
KOTRAŠ Radek, Troubelice; OBŠILOVÁ Natalia, Pískov
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.
Opustil nás:
PICEK Josef, Troubelice
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

74 let
72 let
70 let
65 let
55 let

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
S koncem měsíce června je splatný poplatek za odpady
Bezhotovostní platbu proveďte prosím převodem na účet jednoho z níže uvedených peněžních ústavů:
Peněžní ústav

Česká spořitelna
Komerční banka

Číslo účtu / kód banky

18 00 83 33 39 / 0800
43 – 68 31 30 02 47 / 0100

V případě platby poplatku za odpady kalkulujte s částkou 400 Kč / 1 osobu / rok.
Variabilní symbol vepisujte zprava doleva následovně:
1. vepište dvojčíslí označující část obce: 01 – Troubelice 02 – Lazce
03 – Pískov
2. vepište konstantní čtveřici čísel:
1337 – kód platby poplatku za odpady
3. vepište číslo popisné vašeho domu
4. prázdná políčka vlevo doplňte nulami
Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Troubelic s číslem popisným 302 hradí poplatek za odpady:
- občan Lazců s číslem popisným 33 hradí poplatek za odpady:
- občan Dědinky s číslem popisným 29 hradí poplatek za odpady:

0 302 1337 01
00 33 1337 02
00 29 1337 04

04 – Dědinka

VS: 0302133701
VS: 0033133702
VS: 0029133704

Poplatek můžete uhradit také v pokladně obce hotově, nebo prostřednictvím platební karty.

Vakcinace psů
Oznamujeme majitelům psů, že ve středu 21. července 2021 bude provedena vakcinace psů proti vzteklině.
Vakcinace proběhne v následujících místech a časech:
Troubelice – za OÚ
Sídliště – u obchodu
Pískov – u obchodu
Dědinka – na návsi
Lazce – u bývalé váhy

15.00 – 16.00 hodin
16.10 – 16.40 hodin
16.50 – 17.30 hodin
17.40 – 18.00 hodin
18.10 – 18.45 hodin

S sebou si vezměte očkovací průkaz psa!

Poplatky:
- vystavení nového očkovacího průkazu
20 Kč
- za klasickou vakcínu s účinností na 1 rok
150 Kč
- za kombinovanou vakcínu
300 Kč
- tablety na odčervení
ks (10 kg) 30 Kč
- přípravky proti blechám a klíšťatům pipeta do 15 kg – 130 Kč

Důležité upozornění ke svozu bioodpadu
Důrazně žádáme občany, aby nepřetěžovali nádoby na bioodpad. Nádoby mají
maximální nosnost 100 kg. Je-li nádoba používána v souladu se smyslem projektu,
uvedeným níže, je tato tonáž dostačující.
Pokud ale, v rozporu s výše uvedeným, posekáme zahradu a posekanou trávu
uložíme do nádoby, sníží tato posekaná tráva během pár dnů svůj objem a umožní
tak další a další uložení bioodpadu. Pokud tedy ve čtyřtýdenním intervalu naplníme
nádobu uvedeným způsobem několikrát, výrazně překonáme nosnost této nádoby.
U takto přetížené nádoby často dochází při jejím vyprazdňování sběrným vozem
k prasknutí a tím k poškození, které zabraňuje jejímu dalšímu strojovému vyprazdňování.
Nádoba na bioodpad nemůže suplovat potřebu úklidu zeleně z velkých ploch zahrad, což se postupem času stalo pravidlem u většiny
občanů, zapojených do tohoto projektu, jehož cílem je třídění odpadu. To znamená, že bioodpad, který byl před zavedením
zmíněného sběru vhazován do popelnic na komunální odpad, je nyní separován, čímž by se mělo snížit zpoplatňované ukládání
komunálního odpadu na skládku, které má vliv na roční poplatek za svoz odpadů.
Pokud bude zaměstnancem obce zjištěno neúměrně přetížení nádoby, nebude její obsah z důvodu možného poškození
nádoby odvezen. V takovém případě označí zaměstnanec obce nádobu polepem s informací o tom, že nádoby nebyla
vyprázdněna z důvodu jejího přetížení.

Starosta přivítal nové občánky naší obce
S ohledem na platná opatření v souvislosti s koronavirem jsme se rozhodli využít krásného slunečného dne a uspořádat tradiční
vítání občánků netradičně, mimo uzavřené prostory, a to na svatební zahradě Domu podporovaného bydlení v Troubelicích.
V sobotu 19. června 2021 starosta obce, Ing. Ondřej Plačko s paní místostarostkou obce, Mgr. Janou Kobylkovou, slavnostně
přivítali do života 20 nových občánků.
Byly to tyto děti: z Troubelic: Mia SUCHÁ, Vendula DAVIDOVÁ, Tobiáš NOVOTNÝ, Marek MEINZL, Tobias BURIÁNEK,
Mia JEMELKA, Amálie GÁLOVÁ, Jiří HOŠÍK, Denisa a Kamila HORÁKOVI, Matyáš JAŠKA, Dominik KUPKA, Radek
KOTRAŠ. Z Lazců: Hedvika HUSÁKOVÁ, Kristýna a Karolína KRÁLOVI a z Pískova: Tereza FRYČAROVÁ, Jonáš DOLÁK,
Michaela HOUSERKOVÁ a Jáchym DRLÍK.
Na malé slavnosti vystoupily se svým kulturním pásmem děti ze Základní školy v Troubelicích
pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Kobylkové. Všem účinkujícím touto cestou děkujeme.
Vítané děti byly obdarovány drobným dárkem a finančním příspěvkem 1 500 Kč, rodiče kytičkou.
Ve svém proslovu starosta zdůraznil, jak je pro malé dítě důležitý domov naplněný láskou, úctou
a pohodou. Dětem pak popřál spokojený život plný zdraví, štěstí a radosti.

Pamatujete na důl Barbora, z něhož vedla lanovka do Troubelic?
Vážení občané Troubelic, snažíme se sestavit publikaci o některých důlních dílech na Šternbersku a Uničovsku. Rádi bychom sem
zařadili i důl Barbora v lokalitě mezi Úsovem a Medlovem, z něhož vedla lanovka na vytěženou rudu do Troubelic.
Těžba zde skončila až v roce 1965, informací a podkladů je však opravdu málo. Touto cestou Vás prosíme o zapůjčení dochovaných
materiálů - fotografií, mapek a jiných dokumentů. Po vzájemné dohodě bychom přijeli a podklady si nafotili a naskenovali.
Jste–li pamětníci, velmi rádi se s Vámi setkáme a sepíšeme Vaše vzpomínky. Předem děkujeme za Vaši ochotu a vstřícnost.
Za partu nadšenců Zdeněk Kotrle, Šternberk, tel.: 723 834 910, e-mail: z.kotrle@seznam.cz.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výtah usnesení z 11. zasedání, konaného dne 26. 5. 2021
1) Zastupitelstvo obce Troubelice mimo jiné schvaluje:
 v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s § 43 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce
Troubelice za rok 2020, se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Troubelice za rok 2020.
 po projednání přijetí úvěru a uzavření úvěrové smlouvy registrační číslo 99027851081 mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 a Obcí Troubelice, zastoupené starostou Ing. Bc. Ondřejem
Plačkem, se sídlem Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ: 00 29 95 70. Předmětem úvěrové smlouvy registrační číslo
99027851081 je poskytnutí úvěru na financování akce "Polyfunkční komunitní centrum Troubelice - Sokolovna Troubelice".
 po projednání odkoupení pozemku (za účelem budoucího investičního záměru obce) a přijímá do majetku obce Troubelice
pozemek, který vznikne dělením na základě Geometrického plánu č. 584-37/20221, parc. č. 1220/16, o výměře 1 430 m2, druh
pozemku - ovocný sad, katastrální území Troubelice, list vlastnictví č. 384, od vlastníků citovaného pozemku manželů MMB,
za kupní cenu 286 000,-Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem uvedeného pozemku.
 Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN), č. 21_SOBS01_4121779658, pro zřízení přípojek pro výstavbu 49 rodinných domů na parc. č. 1249/52,
v katastrálním území Troubelice, uzavřenou mezi obcí Troubelice a ČEZ Distribuce, a.s., včetně zplnomocnění pro starostu
obce k podpisu příslušných smluv.
 a přijímá po projednání dotační prostředky z programu Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH 2021“, dotační titul –
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH
obcí Olomouckého kraje 2021, na akci: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení
a zajištění akceschopnosti pro JSDH Troubelice - pořízení nákup spojovacích prostředků (tablet a SW pro velitele zásahu.
 a přijímá po projednání dotační prostředky z programu Olomouckého kraje „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021", na
akci: „Cyklostezka Troubelice - Uničov, I. etapa, úsek Troubelice - Lazce u Troubelic“.
 a přijímá dotační prostředky z programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „EFEKT 2F - 2G_1 - Zpracování místní
energetické koncepce", na akci: „Místní energetická koncepce a Energetický akční plán obce Troubelice“.
 a přijímá po projednání, dotační prostředky z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoj venkova“,
dotační titul 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací, na akci: Obnova místní komunikace Troubelice - Sídliště II.
etapa.
 na základě cenové nabídky a po projednání, dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
přímé zadání veřejné zakázky - zakázky malého rozsahu - "Rekonstrukce WC na ZŠ Troubelice - 1. stupeň", společnosti Jaroslav
Chytil, stavební a obchodní činnost, Nová 816, Uničov, IČ: 45482691.
2) Zastupitelstvo obce Troubelice mimo jiné bere na vědomí:
 vypracovanou studii "Rekonstrukce veřejné budovy Troubelice - Pískov 65" pro její budoucího využití a nutnou rekonstrukci.
 s ohledem na bod usnesení zastupitelstva obce č. 124j/9/2020, výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku, dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci "Cyklostezka Troubelice - Uničov, I.
etapa, úsek Troubelice - Lazce u Troubelic", s tím, že nejvýhodnější nabídku s ohledem na podmínky výběrového řízení podala
společnost JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, Olomouc; IČ: 26875080, včetně uzavřené smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.
Celé usnesení je k dispozici na obecním úřadě, úřední desce obce a na www. troubelice.cz.

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE
Grilujte a opékejte bezpečně
Blíží se období domácího grilování a opékání špekáčků. Aby proběhlo vše bezpečně, dodržujte prosím následující pravidla:
Gril či ohniště umístěte na vhodné místo tak, aby stoupající dým a žár nezapálil větve stromů nebo aby odletující jiskry
nezapálily suchou trávu nebo obilí v okolí. Při grilování manipulujete s otevřeným ohněm, proto je třeba dodržovat
bezpečnou vzdálenost 50 metrů od okraje lesa.
V grilu nepalte odpadky a jakékoliv umělé látky. Na topení používejte pouze palivo k tomu určené, jako je suché dřevo,
dřevěné uhlí nebo grilovací brikety.
Nenechávejte gril bez dozoru. Tato zásada platí vždy a všude. Nebezpečí hrozí zejména při jeho převržení.
Gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce. V něm je uvedena bezpečná vzdálenost grilu od hořlavých
materiálů a konstrukcí.
Neinstalujte a nepoužívejte grily vyrobené po domácku.
Na hořící gril nikdy neodkládejte žádné cizí předměty.
Nepoužívejte gril za silného větru. Před jeho instalací odstraňte z jeho blízkosti veškeré hořlavé látky.
Před grilováním si nachystejte zásobu vody pro případ nenadálé události.
Na terasách a balkonech se grilování nedoporučuje.

-

-

O činnosti jednotky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice je zařazena do kategorie JPO III. To znamená, že zabezpečuje výjezd jednoho
družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) do 10 minut od vyhlášení poplachu. Druhé družstvo vyjíždí ihned po příchodu
ostatních členů.
Jednotka vyjíždí v katastru obce Troubelice a dalších okolních obcí zařazených dle poplachového plánu v I. až III. stupni, popř. dle
nutnosti na vyzvání krajského operačního střediska Olomouckého kraje.
Jednotku tvoří 16 řádně proškolených a zdravotně způsobilých členů, kteří bez ohledu na svoje rodiny, práci nebo zájmy v okamžiku
vyhlášení poplachu vyráží na pomoc lidem, zvířatům nebo ochraně majetku každému, kdo se ocitne v mimořádné situaci.
V loňském roce jednotka vyjížděla k 51 mimořádným událostem s průměrným časem výjezdu od vyhlášení poplachu 3,70 minuty.

Mimořádné události v roce 2020:
Druh události

Požár

Technická
pomoc

Únik neb.
Látek

Dopravní
nehoda

Taktické
cvičení

Celkem

Počet

16

33

1

0

1

51

Mimořádné události v roce 2021:
14. leden

12:21

Jednotka byla povolána k vyproštění osoby z bytu na ulici Bratří Čapků v Uničově, kde vznikal požár.

15. leden

20:37

Jednotka vyjela k požáru pergoly v Nové Hradečné, kde byl zaparkován traktor.

15. únor

2:30

Jednotka povolána k požáru pergoly a hospodářských budov s naskladněným dřevem a materiálem na
Tyršově ulici v Uničově. Zásah komplikoval mráz, využita byla smáčedla i těžká pěna. Došlo k rozebrání
konstrukce staveb a vyskladnění ohořelých materiálů.

10. březen

17:14

Jednotka vyjela hasit požár komína rodinného domu v Troubelicích.

14. březen

11:55

Jednotka zasahovala při požáru lesního porostu mezi Sídlištěm a Novou Hradečnou.

24. březen

22:47

Jednotka vyjížděla k požáru lesního porostu v Lipince.

8. dubna

14:50

Jednotka povolána k požáru osobního vozu v blízkosti hasičské zbrojnice Troubelice.

29. duben

14:59

Jednotka vyjela hasit požár rodinného domu v Oskavě.

17. května

20:06

Jednotka zasahovala u požáru dřevostavby o rozměrech 5 x 5 m v Králové. Nahlášena možnost
přítomnosti tlakové lahve.

15. červen

0:13

Jednotka vyjížděla k požáru rodinného domu v obci Šumvald, nahlášeného elektronickým požárním
systémem. Šlo o planý poplach nahlášený v důsledku technické závady na požárním systému.

18. červen

20:38

Jednotka hasila požár opuštěné haly v Oskavě.

Tímto bych chtěl poděkovat všem členům výjezdové jednotky a jejich rodinám za jejich obětavost, trpělivost a nasazení.
Petr VEPŘÍK, velitel jednotky
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