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CITÁT NA ÚVOD
Miliony lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí, co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává jarní vydání našeho obecního
Zpravodaje, kterému je symbolickým patronem další z dvanácti
měsíců letošního roku – DUBEN. Říká se, že v dubnu bychom
měli ještě zůstat za kamny a je pravdou, že navečer si ještě každý
nějaké to polínko do kamen přihodí. Ovšem pučící pupeny
stromů a keřů, zelenající se tráva a ve větru třepotající se žluté
květy narcisů oznamují, že tolik očekávané jaro již není před
zavřenými dveřmi, ale matka příroda je tomuto krásnému
ročnímu období otevřela dokořán. Symbolicky jsme s dětmi
spálili Moranu, která definitivně ukončila zimu. O měsíci dubnu
se člověk dočte spoustu zajímavostí a vztahuje se k němu
nepřeberné množství říkanek, příběhů a pořekadel, mimo
jiné, že ten letošní duben hostí jarní svátky - Velikonoce.
Pamatuji si, že za mého mládí byly Velikonoce jiné, lidé je více
slavili a na Velikonoční pondělí byla v dopoledních

hodinách obec plná kluků, kteří s košíkem v ruce šli, jak se
lidově říká, na šmekustr. Dnes spíše dny velikonočního volna
využijeme k odpočinku, ale s rukou na srdci, snad každý má
ve svém obydlí jako výzdobu zelenou větvičku s malovaným
vajíčkem. Navíc jsem velice rád, že tradice v našich obcích
zůstávají a předávají se z generaci na generaci. To dokazují
i naši klapači, kteří s velkou odpovědnostní, právě v době
předvelikonoční, tyto svátky připomínají. Jistě si zaslouží naše
uznání a poděkování.
Vážení občané, závěrem mi dovolte, abych srdečně pozval
všechny seniory na tradiční Den seniorů a Vám všem popřál
ve zdraví a štěstí prožité Velikonoce, aby byly veselé, jak se patří
a paprsky jarního slunce Vám dodaly potřebnou energii
a neutuchající úsměv na Vašich tvářích.
S úctou Ondřej PLAČKO, starosta

POZVÁNKY
Obec Troubelice ve spolupráci s kulturní komisí obce
a Mateřskou a Základní školou v Troubelicích srdečně zve všechny seniory na tradiční

DEN SENIORŮ ,
který se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 13.30 hodin v restauraci Hanačka.
Je připraven kulturní program a občerstvení.
Na tuto akci bude přistaven na autobusových zastávkách v obcích autobus,
který Vás bezplatně odveze na místo akce a to následovně:
Lazce – 12.30 hod, Troubelice zastávky – 12.40 hodin, Sídliště – 12.50 hodin,
Pískov 13.00 hodin a Dědinka 13.10 hodin.
Restaurace bude pro tuto akci zpřístupněna od 12.45 hodin.
Odvoz zpět je rovněž zajištěn, předběžně kolem 17.30 hodin.
Přijďte prožít příjemné odpoledne, na které Vás srdečně zveme.
Obec Troubelice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Troubelice pořádá v úterý 7. května 2019

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
na počest 74. výročí osvobození naší země od fašismu.
V 18:00 hodin bude uctěna jejich památka u pomníku padlých na křižovatce v Troubelicích.
Přijďte společně s námi uctít památku těch, kteří položili život pro další generace.
Kulturní centrum ARS BELLA a Obec Troubelice Vás srdečně zvou na hudební koncerty
O Bachovi a s Bachem
28. 4. 2019 v 10.00 hodin
Účinkují:
Táňa Medvecká - Národní divadlo Praha
Halina Františáková - housle
Eliška Novotná - klavír

Smetanovo trio
5. 5. 2019 v 10.00 hodin
Účinkují:
Jitka Čechová - klavír
Radim Kresta - housle
Jan Páleníček - violoncello

Oba koncerty se uskuteční v prostorách restaurace Hanačka Troubelice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v dubnu:
URBÁŠEK Jaroslav, Troubelice
93 let
HAMPL Alois, Troubelice
MAITNER František, Troubelice
89 let
HASNÍK Jiří, Troubelice
GREGOROVÁ Růžena, Troubelice
89 let
SOLOVSKÁ Radomila, Troubelice
NAVRÁTILOVÁ Věra, Troubelice
88 let
FUCHS Stanislav, Pískov
UTĚŠENÁ Vlasta, Pískov
84 let
STRNADELOVÁ Ludmila, Pískov
BARTÁKOVÁ Štěpánka, Troubelice
83 let
KRÁLOVÁ Jaroslava, Troubelice
UTĚŠENÝ Antonín, Troubelice
82 let
SUCHOMELOVÁ Hedvika, Troubelice
BRADA Jan, Troubelice
82 let
VYMAZAL Alois, Troubelice
MAITNER Leopold, Troubelice
80 let
PÍRKOVÁ Dagmar, Troubelice
FILIPOVÁ Růžena, Troubelice
79 let
MÁNKOVÁ Věra, Troubelice
BABUTZKÁ Marie, Troubelice
79 let
ZATLOUKALOVÁ Marie, Troubelice
KAUEROVÁ Gisela, Troubelice
75 let
KRÁLOVÁ Naděžda, Lazce
Mgr. HULA Vladimír, Troubelice
75 let
Ing. KROPÁČ František, Troubelice
Mgr. MÁNEK Květoslav, Troubelice
75 let
HYÁNKOVÁ Ivana, Troubelice
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.
Narodily se:
VEPŘÍKOVÁ Michaela, Troubelice; MAJKUTOVÁ Vanesa, Troubelice; DVOŘÁK Kryštof, Troubelice
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.
Opustili nás:
KOZÁKOVÁ Růžena, Troubelice
GREZLOVÁ Marie, Lazce
URBÁŠKOVÁ Květoslava, Troubelice
HECKELOVÁ Ludmila, Lazce
KRÁLOVÁ Jena, Troubelice
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

75 let
74 let
73 let
73 let
72 let
72 let
71 let
71 let
71 let
71 let
65 let
60 let
60 let
50 let

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vakcinace psů
Oznamujeme majitelům psů, že ve středu 22. května 2019 bude provedena vakcinace psů proti vzteklině. Vakcinace proběhne
v následujících místech a časech:
Troubelice – u bývalé Sokolovny
15.00 – 16.00 hodin
Sídliště – u obchodu
16.10 – 16.40 hodin
Pískov – u obchodu
16.50 – 17.30 hodin
Dědinka – na návsi
17.40 – 18.00 hodin
Lazce – u bývalé váhy
18.10 – 18.45 hodin
S sebou si vezměte očkovací průkaz psa!
Poplatky:
- za klasickou vakcínu s účinností na 1 rok
150 Kč
- za kombinovanou vakcínu
300 Kč
Další nabídka:
- tablety na odčervení
30 Kč / ks / 10 kg
- přípravky proti blechám a klíšťatům
pipeta do 15 kg – 110 Kč

Třídit odpad má smysl
Tvrzení, že třídit odpad má opravdu smysl, neuvádíme
ve Zpravodaji obce poprvé. Samotné složení a s tím související
tonáž odpadu různých druhů v černých popelnicích na směsný
komunální odpad má logicky přímý vliv na výši ročního
poplatku a sběr a svoz tohoto odpadu. Přitom nemalá část tohoto
odpadu by v případě jeho řádného vytřízení výrazně snížila
tonáž odpadu a našla další využití. I přesto, že obec nabízí
prostřednictvím kontejnerů, nádob na bioodpad, kompostérů
a sběrných ploch snadný způsob likvidace recyklovatelných
odpadů, část našich občanů stále plní černé popelnice vším

možným a v rámci solidárního systému tak přímo navyšuje již
zmíněný poplatek za odpady. Využívejte prosím uvedené
prostředky recyklace v maximální možné míře. Pytle na plasty
a tetrapacky je možné bezplatně vyzvednout v kancelářích OÚ.
V případě nutné potřeby je možné tyto pytle vyzvednout
také na Sídlišti u paní Jarmily Vlčkové, č.p. 278, v Pískově u
paní Drahomíry Drlíkové, č.p. 67, v Dědince u paní
Jaroslavy Marešové, č.p. 10 a v Lazcích v místní knihovně
v době jejího otevření. Buďme prosím odpovědní k přírodě a
možnost třídění odpadů využívejme v maximální možné míře.

Občané mohou stále žádat o kompostéry
V minulém vydání Zpravodaje nabídla 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 stále žádat.
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 každou středu v době od 8.00 do 17.00 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.

Z HISTORIE
V následujícím měsíci si celá republika připomene 74. výročí osvobození naší země od fašismu a uctí památku těch, kteří během
dlouhých válečných let umírali, ať už ve vojenských uniformách, vězeňských mundůrech nebo v civilních šatech se vzkazem,
že nikdy nezapomeneme. V souvislosti s tímto smutným výročím si dovolujeme připomenout tragédii, která se dotkla přímo občanů
naší obce a obcí okolních.

ZEMŘELI, ABY LID ŽIL
Bratrušovská tragédie před úsvitem svobody
Od roku 1942 působilo v Troubelicích
a okolí ilegální Národní sdružení
československých vlastenců s centrem
v Zábřehu. Na jaře roku 1944 byla tato
organizace prozrazena a řada jejich členů
byla zatčena a internována šumperským
gestapem. Někteří občané byli uvězněni,
dalším příslušníkům této ilegální
organizace se však před zatčením
podařilo uniknout a skrýt se. Někteří
z nich se později připojili k jiným
odbojovým organizacím a partyzánům.
Skupině mužů z českých obcí zejména
z Troubelic, Pískova, Králové, Dolních
Studének a Bludova se podařilo
pokračovat v odbojové činnosti až do
počátku jara 1945. Tehdy byli zaměstnáni
v Šumperku v opravně vojenských
vozidel u Němce Ernsta Burischka.

Protože se z opravny vojenských vozidel,
tzv. robotárny, ztrácely zbraně a střelivo,
nachystal německý podnikatel Burischka
ve své dílně past. V bedně
na opravovaném nákladním autě vyměnil
zbraně za cihly a při nočním pokusu
o krádež byl člen odboje gestapem
zadržen. Následně došlo k zatčení dalších
hrdinů této skupiny.
Bezprostředně po skončení druhé světové
války se začaly rodiny šestnácti vězňů
ze šumperské robotárny ptát, kde se jejich
manželé, synové, otcové nacházejí,
protože od konce března roku 1945
nebylo o nich žádných zpráv. Mnozí tušili
nejhorší, jiní doufali a věřili, že se
se svými milými opět shledají.
V průběhu nastoleného pátrání vedly
první stopy do úřadovny šumperského

gestapa, která se nacházela naproti
dnešnímu kinu Oko na Masarykově
náměstí. Na řadě ohořelých papírů
s telegramy figurovalo jméno Prellberg,
nikdo však netušil, o koho jde. Mezi
všemožnými lejstry se objevil i rozkaz
z 30. března 1945 k propuštění z vazby
těchto vězňů: Oldřich Dušek, Miroslav
Jurka, Bohumír Kovář, František Kovář,
František Langer, Rudolf Otevřel, Jan
Polák, Jaromír Spurný, Oldřich Spurný,
Arnošt Stryk, Adolf Schwarzer, Josef
Utěšený ml., Josef Utěšený st., Jan Vítek,
Miloslav Vítek a Antonín Vlček.
Žádný z těchto mužů se ale domů nevrátil.
A když se ještě před konce války příbuzní
na gestapu ptali, kde jsou, většinou
se dočkali jen klamných a vyhýbavých
odpovědí.

"Pokud se pamatuji, bylo při mé návštěvě na gestapu na Bílou sobotu 31. března 1945 v celé budově nebývale rušno.
Všude stálo mnoho esesáků v uniformách a většinou byli podnapilí. Když jsem se tázala gestapáka Hufera, proč můj manžel
a syn byli zatčeni, odpověděl Hufer: „Váš muž a syn dodávali trhací látky na vyhození vlaku u Hanušovic a za to půjde hlava
dolů! Není Vám to dost?“ Celá zoufalá jsem sešla dolů na dvůr budovy, kde jsem uviděla muže, který čistil auto. Byl to polský
vězeň, který mně řekl, že vězni z Troubelic byli toho dne odvezeni v časných ranních hodinách nákladním autem, které čistí.
Na dotaz, kam auto jelo, odpověděl, že to nebylo daleko, protože se auto vrátilo kolem šesté hodiny ráno, tedy asi dvě hodiny
po odjezdu. Rovněž mi řekl, že auto bylo po návratu umazáno a on ještě se dvěma vězni musel auto čistit,
protože na něm byla krev."
Paní Utěšená, manželka a matka zavražděného Josefa Utěšeného st. a ml.
Národní bezpečnost zahájila intenzivní
pátrání po nezvěstných, současně ale
pátrala i po uprchlých gestapácích.
Pracovníkům bezpečnosti se podařilo
vypátrat některé dozorce z robotárny
z doby okupace, ale ti o ničem
konkrétním nevěděli. Při výslechu pouze
naznačili, že 31. března 1945 odjelo auto
s vrchním dozorcem Lukasem mimo
Šumperk, kde proběhlo nějaké kopání.
Tyto nejasné okolnosti vedly k vyhlášení
pátrání
v policejním
věstníku.
Pokračovalo i pátrání po bývalých
gestapácích v internačních střediscích pro
Němce.
Z mrtvého bodu vyvedla bezpečnostní
pracovníky
jistá
Brunhilda
Puschmannová, jež na gestapu pracovala
dříve jako sekretářka. Udala, že oněch
šestnáct pohřešovaných bylo popraveno
a že Prellberg byl velitelem šumperského

gestapa a dala jim i jeho fotografii. Není
bez zajímavosti, že bývala Prellbergovou
milenkou.
Na rozeslaný fonogram s popisem
Prellberga brzy odpověděl Liberec,
že v tamější věznici se nachází jistý Hans
Ulbrich, na kterého se popis hodí.
Po dalším výslechu Puschmannová
dosvědčila, že Ulbrich je falešná identita
Prellberga. V polovině ledna 1946 se
vydali členové šumperské národní
bezpečnosti do Liberce, kde Prellberga
malou lstí ztotožnili a zajistili.
Bezprostředně po příjezdu do Šumperka
byl
zavezen
na
místo
činu,
kde identifikoval místo hromadného
hrobu.
Exhumační práce proběhly 16. a 17. ledna
1946. Hromadný hrob se nacházel
na náspu na konci areálu bratrušovské
střelnice, který sloužil k zachytávání

zbloudilých střel. V odkrytém hrobě bylo
mnoho krve, která se ani nestačila
vsáknout do země. 18. ledna 1946 soudní
komise ohledala všechna těla a jako
příčinu smrti určila střelnou ránu do týlu
hlavy. Některé mrtvoly měly lebky
a čelisti roztříštěné. Exhumaci musel
přihlížet i sám strůjce této zákeřné vraždy
Wilhelm Prellberg.
Kdo byli a proč se šestnáct mužů
ze Šumperska stalo obětmi této hnusné
vraždy? Jaké praktiky při výsleších
používali příslušníci gestapa? Co byli
gestapáci zač a kdo byl ve skutečnosti
odpovědný za zavraždění šestnácti mužů?
To vše a mnohem více se dočtete v knize
Miroslava Zapletala „Na úsvitě svobody.
Bratrušovská tragédie 31. března 1945“,
kterou si můžete zdarma stáhnout
v online
PDF
verzi
na
webu
www.bratrusovskatragedie.cz.

Zdroj: Ing. Zdeněk Pavlík, Troubelice a web www.bratrusovskatragedie.cz

POZVÁNKA
Spolek pro děti Troubelice, z.s. Vás srdečně zve na

VII. TROUBELSKÝ SLET ČARODĚJNIC,
který se koná v úterý 30. dubna 2019 od 16.00 hodin
na hasičském areálu v Troubelicích.
Je připraven zábavný program pro děti,
volba nejkrásnější masky o putovní koště, tombola a občerstvení.

ZE SPORTU
Sbor dobrovolných hasičů Troubelice zve příznivce požárního sportu na

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNĚ CTIF,
která se uskuteční v neděli 21. dubna 2019 od 9.00 hodin na hasičském areálu v Troubelicích.
Připraveno bohaté občerstvení.

Jste srdečně zváni.

Orej Jednota Troubelice

Zábřežská florbalová liga
Dne 23. 3. 2019 jsme v tělocvičně základní školy
uspořádali florbalový turnaj v rámci Zábřežské
florbalové ligy oddílu přípravky (ročník narození
2009-2012). Zúčastnily se týmy z Postřelmova,
Vikýřovic, Rapotína, Zábřehu a Troubelic.
Naše barvy reprezentovali tito hráči: Jan Hájek,
Patrik Domes, Matěj Kráčmar, Vojta Kupka,
Martin Pur, Jiří Švec, Zdeněk Ryšánek, Jan Roháč
a Radim Vincourek.
I přes veškerou snahu tým podlehl a prohrál
všechny 3 zápasy. Pro Domácí tedy zůstalo
poslední místo se sladkou odměnou.
Jaromír VINCOUREK, trenér

V sobotu 30.3.2019 naši mladší žáci na turnaji v Rapotíně zakončili letošní
účast v Zábřežské florbalové lize. Po úspěchu starších žáků také mladší
dosáhli vynikajícího výsledku a stali se s 30 body vítězi ligy pro rok 20182019. Hlavně zlepšeným výkonem v druhé polovině soutěže, kdy porazili
postupně Sokol Zábřeh 8:0, FBC Vikýřovice 11:6, Sokol Kostelec na Hané
9:1, Údolí Desné dívky 5:3, Worms Postřelmov 8:2 a ZŠ Rapotín 9:3. Náš
Lukáš Nevěřil byl vyhlášen druhým nejlepším brankařem a Matyáš Valenta
vyhrál kanadské bodování se 34 body. Reprezentovali nás v průběhu soutěže:
Lukáš Nevěřil, Pavel Unzeitig, David Vláčil, Jiří Dušek, Jakub Heralt, Patrik
Zámečník, Antonín Hájek, David Kráčmar, Václav Babík, František Pospíšil,
Eliška Beštová, Matyáš Valenta, David Vincourek, Tomáš Unzeitig a Jiří
Lollek. Máme radost ze skvělého úspěchu a děkujeme všem za výbornou
reprezentaci Orla i obce Troubelice.
Martin KANTOR, Jaromír VINCOUREK a Josef OBŠIL

Z FARNOSTI
Veselí a radost
V letošním roce se už objevily teplé dny, kdy se začíná
projevovat probouzení přírody. Mnohé z nás to naplňuje radostí.
Zároveň však začala postní doba. Ta začíná Popeleční středou.
V různých oblastech, zvláště v místech, kde se ještě hodně lidí
věnuje folklóru, bývá před postní dobou masopustní veselí. Byla
to příležitost ještě se vydovádět a poveselit. Neboť postní doba
má být dobou zklidnění, dobou, kdy se člověk lépe podívá do
svého nitra. Proto má zanechat rozptylující zábavy, veselí, které
člověku na chvíli dává zapomenout na jeho každodenní starosti.
Také však někdy odvádí pozornost od smyslu událostí, které
prožíváme. To můžeme odhalit a pochopit tehdy, když si
uděláme čas na zastavení a přemýšlení. Neboť ze všeho, co
prožíváme, můžeme získat i pro sebe poučení. To nám pak
pomáhá lépe nasměrovat naši životní cestu.
Když jsme na cestě někde v neznámém prostředí, musíme si
dávat dobrý pozor na značky, na terén, sledovat mapu a občas se
i zastavit a dobře rozhlédnout. Kdybychom stále někam šli nebo
jeli bez ohledu na ukazatele, mohli bychom se dostat jinam, než
bychom chtěli. Občas se to stává. Když je třeba opravit chybu

na nějakém zařízení, nejde to udělat rychle. Když je člověk
nervózní a chce rychle zase pracovat, neobjeví ani docela
jednoduchou vadu. I v takovém případě je třeba se zastavit a
v klidu si zařízení prohlédnout. Když pak chybu najdeme a
odstraníme, naplní nás radost a práce jde snadněji. Stejně tak
můžeme pocítit radost, když se bezpečně a včas dostaneme
k cíli.
Jak už jsem napsal, v postní době máme zanechat bujaré veselí.
To ale vůbec neznamená, že musíme být smutní. Naopak
můžeme zakusit více radosti. Radost z toho, že poznáme
nedostatek v našem jednání a že ho můžeme odstranit. Radost
z toho, že pochopíme, co má v našem životě opravdovou
hodnotu a přestaneme usilovat o to, co je jen jakýmsi pozlátkem.
Neboť celá postní doba směřuje k Velikonocům. Tedy k oslavě
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, což je důvodem nepřestávající
radosti pro ty, kteří mu patří. Ve spojení s ním mohou sami
zakusit vítězství nad vlastní slabostí nebo zlem, které se snaží
člověka ovládnout.

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH
Zelený čtvrtek
18. 4.
Nová Hradečná
Velký pátek
19. 4.
Nová Hradečná
Velikonoční vigilie
20. 4.
Nová Hradečná
Neděle Zmrtvýchvstání
21. 4.
Nová Hradečná
Pondělí velikonoční
22. 4.
Troubelice

16.30 hodin.
16.30 hodin.
20.00 hodin.
7.50 hodin.
7.50 hodin.
P Karel JANEČKA, farář
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