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CITÁT NA ÚVOD

PŘÁNÍ

Někdy si člověk uvědomí, jak druhému ublížil až tehdy, když mu ublíží natolik,
že tím ublíží i sám sobě….

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
další z dvanácti měsíců letošního roku nám dovolil projít svojí bránou, kterou otevřel
na rovných třicet jedna dnů. Květen neboli Máj, jak je také pojmenován a který je dle
veršů známého básníka i časem lásky, oblékl přírodu v zelený slušivý šat a jeho klopu
ozdobil tisícem květů a provoněl ho spoustou rozmanitých vůní. Tak co, pánové,
nezapomněli jste na ono květnové políbení ženy svého srdce pod rozkvetlou třešní?
Myslím si, že určitě ne, vždyť muž činu nemá sebemenší problém a i v případě, že nemá
na zahradě rozkvetlou třešeň, má po ruce náhradní řešení, například v podobě krásně
rozkvetlé jabloně. Díky tomu tak jeho žena bude jistě celý rok rozkvétat, právě jako
ten rozkvetlý strom. V měsíci květnu jsme si také připomenuli již sedmdesáté čtvrté
výročí osvobození naší země od fašismu. Stále s námi žijí občané, kteří válku a její hrůzy
zažili a při pomyšlení na tuto dobu, jim na celém těle naskočí husí kůže. Žijí s námi
i mladší občané, kteří možná ani nevědí, co to byla válka, i když stále v některých místech
na světě zuří. Žijí s námi i tací občané, kteří fašismus propagují, popírají holocaust
a na televizních obrazovkách vidíme a slyšíme, co je vlastně jejich smyslem života.
Ať tak či tak, je jistě správné stálé připomenutí této události, protože naši pradědové
a dědové, spousty žen a dětí, položili své životy s hrdostí na svoji vlast, proto abychom
my mohli žít spokojeně a hlavně v míru. Aby si ti, kteří stále propagují sílu a zlo,
vzpomněli na prostý lidský život, na ukrutnou bolest a utrpení člověka v koncentračním
táboře a na frontě. Aby nás tyto hrůzy odradily si s válkou a krutostí vůbec začínat.
Vážení občané, v neposlední řadě také nesmíme zapomenout na naše maminky, protože
každý z nás ji má a k jejich květnovému svátku matek si jistě zaslouží kytičku, ale hlavně
poděkování za život, který nám dala, za její výchovu a lásku, kterou rozdává. Milé mámy,
naše maminky, děkujeme! Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, životní
síly a optimismu, který můžete čerpat z nadcházejících prosluněných jarních dnů.
Ondřej PLAČKO, starosta

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu opakovaných stížností občanů upozorňujeme na ustanovení platné Obecně
závazné vyhlášky č.1/2009 obce Troubelice, kde je v části 2 odst. 6 uvedeno: v neděli
a o svátcích je zakázáno obtěžovat hlukem z používání sekaček na trávu,
křovinořezů, motorových pil a dalších hlučných strojů. Porušení povinností
stanovených touto obecně závaznou vyhláškou je posuzováno jako přestupek dle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Troubelice spolu s Rodičovským spolkem při MŠ
Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE.
Zveme všechny do májového průvodu v pátek 31. května 2019.
Průvod vyjde v 16.30 od Pospíšilových na malé straně přes
křižovatku do mateřské školy, kde bude následovat vystoupení
dětí, skácení májky a hry a soutěže pro děti
a malování na obličej.
Přijďte mezi nás podpořit místní tradice. Těšíme se na Vás.

Pod srdcem jsi mě nosila má drahá,
devět měsíců do bříška kopání,
to začínala mateřská láska pravá,
moc bavilo mě v bříšku houpání.
Když potom jsem se narodil,
a Ty podívala ses na mě,
mateřský cit se v Tobě probudil,
byla jsi tu jen a jen pro mě.
Učila jsi mě skládat slůvka,
učila jsi mě na nočník,
zpívala jsi mi o podkůvkách,
v Tvé přítomnosti hřál i sníh.
Chránila jsi mě přede všemi,
chovala jsi mě v náručí,
když s Tebou jsem, tak dobře je mi,
už mně v břiše nekručí.
Někdy jsme se i pohádali,
však vždycky mi to bylo líto,
jestli jsem Ti někdy slůvkem ublížil,
maminko, prosím, odpusť mi to.
Doufám, že víš, jak moc mám Tě rád,
i když z mých úst jsi to ještě neslyšela,
však říkám Ti to maminko nyní
a chci, abys mne vyslyšela.
Mám Tě radši, než všechny jiné,
k Tobě vždycky rád se vrátím zpět,
vím, nenašel bych lepší mámu,
kdybych prošel celý svět.
A tak chci Ti k Tvému svátku,
říct, že jsi ta nejlepší,
že jsem rád, že mám Tvou lásku,
která mě vždy utěší.
Obec Troubelice přeje všem ženám maminkám, vše nejlepší,
hodně štěstí, lásky, neutuchající
úsměv na tváři a pevné zdraví k jejich
SVÁTKU MATEK.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v květnu:
MONSEOVÁ Anna, Troubelice
89 let
MEINZL Josef, Troubelice
HUBIČKA Miroslav, Troubelice
83 let
VLČEK Jiří, Troubelice
KAUER Josef, Troubelice
79 let
KRÁL Miroslav, Troubelice
HORNÍK Vladislav, Troubelice
79let
TIEFENBACHOVÁ Božena, Pískov
CHMELAŘ Oldřich, Lazce
79 let
PIKOVÁ Antonie, Troubelice
DUBOVÁ Věra, Lazce
78 let
SOUČKOVÁ Helena, Troubelice
RUTTAR František, Troubelice
78 let
Mgr. BARTUNĚK Josef, Troubelice
MAITNER Jiří, Troubelice
78 let
Ing. HORÁK Miloš, Troubelice
KOPEČEK Břetislav, Troubelice
78 let
KUČERÁKOVÁ Hana, Lazce
PAVLÍKOVÁ Ludmila, Troubelice
77 let
MAIEROVÁ Zdenka, Pískov
WARDZALOVÁ Stanislava, Troubelice 76 let
VIKTORINOVÁ Věra, Troubelice
MALÍNEK Miloslav, Troubelice
75 let
Ing. NEVĚŘIL Bohuslav, Troubelice
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.
Narodily se:
NIČE Jiří, Troubelice; SPURNÁ Viktorie, Troubelice
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.
Sňatek uzavřeli:
MALÍNKOVÁ Zdeňka, Troubelice a ŠELIGA Filip, Uničov
ŠPERLICHOVÁ Zuzana, Pískov a DOLÁK Jan, Mohelnice
Novomanželům přejeme hodně štěstí a čisté lásky ve společném životě.
Opustili nás:
RAVASZ Štěpán, Troubelice
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

74 let
74 let
73 let
72 let
71 let
70 let
65 let
65 let
60 let
55 let
55 let
55 let

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Troubelice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění
některých dalších zákonů oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech: 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je:
• zasedací síň Obecního úřadu v Troubelicích č.p. 352 pro voliče bydlící v Troubelicích a v Dědince,
• zasedací místnost OÚ v Pískově č.p. 65 pro voliče bydlící v Pískově,
• zasedací místnost OÚ v Lazcích č.p. 50 pro voliče bydlící v Lazcích.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb (nejpozději v úterý 21. května 2019) hlasovací lístky. Na žádost voliče vydá
okrsková volební komise hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Vakcinace psů
Oznamujeme majitelům psů, že v úterý 21. května 2019 (nový termín) 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

Seniorská obálka, která pomáhá zachránit život, nyní také v Troubelicích
Naše obec se připojila k projektu „Seniorská obálka“, který
považujeme za velmi důležitý počin. Při záchraně osob, které
se ocitnou ve svém bytě v ohrožení zdraví nebo života, hraje
podstatnou roli čas. K účinné a rychlé pomoci slouží právě
Seniorská obálka s kartou I.C.E. (In Case of Emergency v překladu z angličtiny „pro případ nouze“), do které senioři
zapíší aktuální informace o svém zdravotním stavu, tzn. užívané
léky včetně dávkování, alergie, nemoci, poslední hospitalizace
a také kontakt na osobu blízkou a na svého praktického lékaře.
Často se stává, že osoba, ke které záchranáři přijíždí, není
schopná komunikovat nebo si zcela nepamatuje, s čím se léčí

a jaké léky užívá. Záchranáři a lékaři se tak dostávají do situací,
kdy jim chybí základní údaje o zachraňované osobě. Tyto velmi
důležité informace umožní zpřesnit prvotní diagnostiku
a minimalizovat riziko nasazení léků, které mohou ve spojení
s těmi, jež zachraňovaná osoba užívá, zdravotní stav pacienta
zhoršit nebo zkomplikovat.
Od 1. června si mohou naši senioři sadu „Seniorská obálka“
vyzvednout zdarma na obecním úřadě. Sada obsahuje I.C.E.
kartu včetně návodu jak ji vyplnit a kam ji umístit, magnetický
klip a PVC obálku.

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.

ZE SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Třešňová alej je kompletní. Vracíme dluh včelám
Věděli jste, že bez včel by na Zemi nebyl život? Že jejich hlavní
přínos není v produkci medu, nýbrž v opylování rostlin, což má vliv
třeba na množství ovoce, které máme denně na talíři,
ale dokonce i na kvalitu hovězího masa? Bez včel by z regálů
obchodů zmizely tři čtvrtiny potravin.
Pracovité medonosky to však v dnešním světě nemají jednoduché.
Hynou po miliónech, trápí je chemické postřiky, nemoci a také
omezená druhová skladba pylu. Včelaři z Troubelic se proto
rozhodli,
že
včelám
část
dluhu
vrátí.
Na Dlouhou horu tak vysadili více než tucet třešní a několik lip.
Výběr stromů byl řešen tak, aby od jara až do léta nabízel včelkám
pyl pro výživu mladých dělnic a chutný nektar.
Dosazení třešňové aleje na polní cestě za Troubelicemi je jen malou
kapkou v moři mnoha jiných kroků, které můžeme ve prospěch opylovatelů udělat. Stačí třeba vrátit kvetoucí stromy do našich
zahrad a nudný zelený trávník bez života doplnit trsy sedmikrásek či hluchavkami.
Výsadba stromů na Dlouhé hoře by se neobešla bez podpory obce Troubelice, Nové Hradečné, firmy Tagros a majitele pozemku
pana Miroslava Brachtla z Lazců.
Jaroslav KROPÁČ, Český svaz včelařů Troubelice

Hasiči z Lazců pomáhají
Členové Sboru dobrovolných hasičů Lazce uspořádali v sobotu
6. dubna pro občany z Lazců sběr starého železa a vyčistili tak
naše domy od zbytečného harampádí.
Také jsme se zapojili do akce Čistota země. Dvě ženy a šest dětí
vzaly vozík a vyrazili směr Medlov ke skládce. Cestou nasbíraly
sedm pytlů odpadků. Jejich úsilí ocenil starší pán, projíždějící na
jízdním kole. Snaha dětí o sběr a odpadků po okolí se mu zalíbila

natolik, že je hned na místě odměnil stokorunou, kterou si děti
následně spravedlivě rozdělily. Na uznalého pána, který
je odměnil, stále vzpomínají. Další čtyři muži vyrazili na sběr
odpadků směr Šumvald, kde nasbírali dalších osm pytlů
odpadků.
Doufejme, že se k této aktivitě připojí další občané a nebudou
si znečišťovat své okolí.
Božena IVANIČOVÁ, kulturní referent sboru

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Roztančené nádvoří

Pozvánka
Žáci ZŠ Troubelice
srdečně zvou všechny občany
na divadelní představení

Stříbrná studánka.
V neděli 19. 5. 2019 v 15.00 hodin
se na Vás v orlovně v Troubelicích
těší herci Divadélka Kašpárek.
Vstupné dobrovolné.

Vítat jaro zpěvem, tancem
a veselými říkankami je v naší
škole dlouholetou a krásnou
tradicí. I letos školní nádvoří
zaplnili zpěváci, Hanáci,
tanečníci, veselí kuchaři,
skotačivá velikonoční vajíčka
i tradiční Řehořské vojsko.
Společně jsme prošli jarními
tradicemi a nechyběl ani náš
oblíbený „Ráček“, který
roztančil i přihlížející diváky.
Nakonec jsme Morenu vyprovodili z vesnice, spálili a hodili do potoka. Ať se tedy
jaru v Troubelicích daří!

Velké poděkování
K Vítání jara patří zvuk harmoniky, zpěv i hra na doprovodné
hudební nástroje. Každoročně naše zpěváčky a hudebníky
doprovází s harmonikou Mgr. Vladimír Hula, bez kterého
by této jarní slavnosti chybělo něco moc důležitého. Vždyť
byl společně se svými kolegyněmi paní A. Malínkovou a

M. Polákovou u vzniku této krásné tradice. Patří mu naše velké
poděkování a dodatečné přání k jeho kulatým narozeninám.
Přejeme pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a hlavně plno
životních sil. Doufáme, že příští rok zase rozezní chodby naší
školy zvuk jeho harmoniky, zpěv a smích dětí.

Z KULTURY
Pozvánka na exkurzi do arboreta Makču Pikču v Pasece
Obec Troubelice ve spolupráci se sociálním výborem Vás zve k návštěvě arboreta Makču Pikču v Pasece,
která se uskuteční ve středu 12. června 2019.
Naši exkurzi zahájí majitel Ing. Radim Slabý úvodním slovem o vzniku, historii a vzácné květeně arboreta,
následuje individuální prohlídka s možností nákupu rostlin. Odjezd autobusu od obecního úřadu
a z autobusových zastávek v 15.00 hodin, návrat předpokládáme kolem 18.30 hod.
Cena exkurze je 50 Kč. Zájemci se mohou přihlásit v pokladně obce do konce měsíce května.
Orel Jednota Troubelice Vás v rámci oslav 110. výročí založení Orla všechny zve v sobotu 1. 6. 2019 na

HODOVÉ SLAVNOSTI PIVA
SPOJENÉ S DĚTSKÝM DNEM,
Dopoledne v 9.00 hodin bude zahájen turnaj žáků ve florbale, odpoledne v 15.00 začíná dětský den
se spoustou her a soutěží pro děti i dospělé. Vystoupí mažoretky a skupina Skytles. Od 18.00 nám bude hrát Pokus.
Je zajištěno bohaté občerstvení langoše, makrely, grilované speciality, 12 druhů piva, míchané nápoje a jiné.
Na Vaši návštěvu se v areálu za Orlovnou těší pořadatelé.

Den seniorů ve znamení dobré nálady
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 byl v naší obci uspořádán v pořadí již
17. Den seniorů. Setkání proběhlo v prostorách restaurace
Hanačka Troubelice a každého, kdo přijal pozvání, přivítal
starosta obce, Ing. Ondřej Plačko s místostarostkou Mgr. Janou
Kobylkovou.
Výbornou atmosféru akce zpříjemnilo krásné vystoupení dětí ze
Základní školy Troubelice. V průběhu odpoledne potom starosta
obce seznámil přítomné s investičními akcemi obce

a zodpověděl jejich dotazy. Po malém občerstvení následovalo
losování tomboly a poté už se jen diskutovalo v duchu dobré
nálady.
Velké poděkování patří paní Popelkové z Lazců za již tradiční
přípravu výborných koláčků a všem ostatním, kteří
se na organizaci této zdařilé akce jakýmkoliv způsobem podíleli.
Věříme, že toto tradiční čtvrteční dubnové odpoledne zůstane
i nadále v přízni nejen našich seniorů.

ZE SPORTU
Přehled uplynulé sezóny Kuželkářského klubu Troubelice
V sezóně 2018/19 se náš oddíl podílel dvěma šestičlennými
družstvy v okresním přeboru. Každé družstvo odehrálo
29 zápasů. V okrese soutěžilo 15 družstev: Olomouc MŽ 3x,
Přemyslovice, Prostějov 2x, Litovel 2x, Šternberk, Troubelice
2x, Lipník n/B., Horka, Olomouc HKK 2x. Konečný výsledek
našich dvou družstev je: Troubelice A s 29 body na 8. místě a
Troubelice B s 26 body na 9. místě. V uvedené soutěži, kde
hrajeme na 100 hodů sdružených, se podařily v některých
zápasech některým hráčům překrásné výsledky a tím zlepšit
svoje osobní rekordy: Vaculík 495, Gubala 484, Kotráš 481,
Maitner 475 shozených kolků. Dále se hodnotí průměr hráče
ve všech odehraných zápasech. Nejlepší naši hráči Maitner
12. místo – 417,3, Smékal 13. místo – 416,8.
Mimo tuto pravidelnou soutěž jsme se reprezentovali do okresní
kvalifikace kraje jednotlivců, kde jsme mohli postavit pět
zástupců v kategoriích: juniorky, ženy, seniorky, muži, senioři.

Do krajského kola postoupili: ženy Kotrášová M., seniorky
Suralová J., senioři Vaculík M.
Velký úspěch byl na turnaji Štěpánské koulení v Olomouci, kde
náš hráč Gubala J. zvítězil a přebral 1. cenu.
Býváme pozváni na různé turnaje: Machová, Rýmařov, Kelč,
Bratislava, Ratíškovice. Za zmínku stojí nová kuželna
v Ratíškovicích a účast na turnaji na nové kuželně Slovnaftu
v Bratislavě. Zde je zbudováno relaxační centrum s velkou
posilovnou, saunou, masážemi, bazénem a kuželnou - čtyř
dráha. Toto pozvání jsme si opravdu vychutnali s přáním, aby
takových zařízení bylo u nás více.
Více informací o umístěních v jednotlivých turnajích a jiné
zajímavosti najdete na stránkách ČKA a naších webových
stránkách.
Děkujeme všem, kdo nás podporují, fandí a v neposlední řadě
Obci Troubelice a hráčům.

INZERCE
Milan Vojáček, Troubelice 44, 783 83

tel.: +420 773 290 020
vojacek.milan@email.cz

- montáž dveří, zárubní
- montáž nábytku
- pokládka podlah
- montáž parapetů
- montáž madel, zábradlí
- montáž žaluzií
- obklad schodů (dřevo, PVC, vinyl)
Vše objednáme a přivezeme dle Vašeho výběru a přání.
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