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CITÁT NA ÚVOD
Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Protože jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní. Neboť šťastný touží kolem
sebe vidět jen samé šťastné.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před několika dny jsme o silvestrovské půlnoci, začali psát
na první čistý list 365 stránkové knihy s názvem „2021“ každý
svůj životní příběh. Někteří z nás popsali již 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“, a to je v současné
chvíli to nejdůležitější a bude jistě správné, když si tento zápis
v naší knize života všichni zvýrazníme!

Vážení a milí občané, za sebou jsme nechali starý rok a před
sebou máme dny roku nového. Jaké budou? Věřím, že lepší než
dny roku minulého, lepší v boji s nakažlivou nemocí, kterou
jistě společně porazíme. To ostatní záleží 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 ještě
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 2021.
Dejte si záležet při psaní své knihy s názvem „2021“, aby
to skutečně stálo za to a nenechejte nikoho jiného, aby za Vás
držel pero. S upřímným poděkováním za pomoc, důvěru a
opatrujte se.
Ondřej PLAČKO, starosta

PROSBA O SPOLUPRÁCI
Fotím, fotíš, fotíme aneb „Troubelice od jara do zimy“
Vyzýváme všechny nadšené troubelické fotografy - vytvořte s námi jedinečnou sbírku fotografií zajímavých míst naší obce a
staňte se spoluautory kalendáře pro rok 2022. Vybrané originální snímky v co nejvyšší kvalitě a ve formátu JPG můžete zasílat
průběžně až do 30. října 2021 na adresu mistostarosta@troubelice.cz. V e-mailu uveďte prosím Vaše jméno a příjmení, adresu,
telefonní kontakt a místo, které je na fotografii zachyceno. Foto lze přinést i osobně na OÚ uložené na CD nebo na flash disku.
Nejzdařilejší fotografie budou odměněny hodnotnými věcnými cenami.
Zasláním fotografie potvrzujete, že jste jejím autorem a současně souhlasíte s jejím zveřejněním, včetně Vašeho jména. Vzhledem
k nařízení GDPR nebudeme zařazovat fotografie osob. Děkujeme za pochopení. Již dnes se těšíme na zajímavé „úlovky“ z Vašich
zimních vycházek.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nebylo v letošním roce možné realizovat Tříkrálovou sbírku
prostřednictvím osobní návštěvy Tří králů se zapečetěnou pokladničkou u Vašich dveří. Letos probíhá
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA především online na webu
www.trikralovasbirka.cz.
Zde najdete online kasičku, ve které můžete zadáním PSČ naší obce směřovat darovanou částku přímo
konkrétnímu příjemci – v našem případě Charitě Šternberk. Výtěžek sbírky bude v tomto případě následně
rozdělen jednotlivým střediskům Charity Šternberk (Šternberk, Litovel a Uničov).
Přispět můžete také bezhotovostním převodem z účtu na tříkrálový účet 66008822/0800, variabilní symbol Charity Šternberk je
77707028.
Další možností je přispět do celostátní Tříkrálové sbírky formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (přispíváte částkou
30 Kč), DMS KOLEDA 60 (přispíváte částkou 60 Kč), nebo DMS KOLEDA 90 (přispíváte částkou 90 Kč), zaslané na číslo
87 777.
Obec Troubelice i Charita v Uničově Vám děkují za Váš dar a přejí hodně zdraví a štěstí v novém roce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v lednu:
KLIMEŠOVÁ Jiřina, Lazce
90 let
KOTRAŠ Alois, Troubelice
73 let
FILIPOVÁ Edita, Troubelice
86 let
SMRČKOVÁ Růžena, Troubelice
72 let
VEPŘÍKOVÁ Dagmar, Troubelice
81 let
FUCHSOVÁ Helena, Pískov
71 let
KOTRÁŠ Josef, Troubelice
81 let
ŠLÉŠKA Jaromír, Troubelice
71 let
NEVĚŘILOVÁ Cecilie, Troubelice
81 let
SPURNÁ Jaroslava, Troubelice
65 let
ŠRÁMKOVÁ Marta, Troubelice
80 let
VÍTEK Břetislav, Pískov
65 let
KRŠEK František, Troubelice
80 let
BROSOVÁ Jana, Pískov
65 let
DRÁBKOVÁ Hanna, Troubelice
78 let
DUBOVÁ Božena, Troubelice
65 let
Ing. POSPÍŠIL František, Troubelice
78 let
POSPÍŠILOVÁ Marie, Lazce
65 let
HUDCOVÁ Alžběta, Troubelice
75 let
MIŠÁKOVÁ Marta, Lazce
65 let
COUFAL Zdeněk, Troubelice
75 let
KRÁLOVÁ Bronislava, Troubelice
55 let
FRÖMELOVÁ Ludmila, Troubelice
74 let
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.
Narodil se:
Opustil nás:
KLIMEŠ Vilém, Troubelice
KOZÁK Jaroslav, Troubelice
Novému občánkovi přejeme hodně štěstí, zdraví
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.
a krásné bezstarostné dětství.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Pohyb obyvatelstva v obci Troubelice v roce 2020
Obec

Stav
k 1. 1. 2020

Přistěhování

Narození

Odstěhování

Úmrtí

Stav
k 31. 12. 2020

Troubelice

1 362

13

13

23

15

1 350

Lazce

241

9

1

6

1

244

Pískov

210

3

3

8

3

205

Dědinka

58

5

0

2

1

60

Celkem

1 871

30

17

39

20

1 859

V roce 2020 se narodilo 17 dětí, z toho 8 chlapců a 9 děvčat; zemřelo 20 občanů, z toho 13 mužů a 7 žen.

Obec nabízí seniorům pomoc s objednáním na očkování proti COVID-19
Seniorům obce Troubelice, kteří mají 80 a více let, a nemají možnost rezervovat termín očkování prostřednictvím počítače za
pomoci rodinných příslušníků, nabízí obec Troubelice pomoc s registrací na očkování proti COVID-19. Senioři mohou navštívit
obecní úřad každé pondělí a středu v době 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hodin. V případě, že této možnosti využijete, nezapomeňte
vzít s sebou na Obecní úřad Troubelice kartu zdravotní pojišťovny a vlastní mobilní telefon.
V současné době očkování probíhá ve Fakultní nemocnici Olomouc, ve Vojenské nemocnici Olomouc a v Nemocnici Šumperk.
Dopravu na očkování si musí senior zajistit sám.
Pro registraci termínu očkování bez využití počítače lze využít i telefonní linku 1221.

Výběr místních poplatků
Oznamujeme občanům, že výběr místních poplatků bude zahájen v pondělí 1. února 2021. V únorovém vydání zpravodaje
uveřejníme informace k bezhotovostní platbě poplatku za odpady, který zůstává nezměněn a je stanoven na 400 Kč / osobu / rok a
k bezhotovostní platbě poplatku za psa.

Blíží se termín podání přiznání k dani z nemovitostí
Finanční úřad připomíná, že nejpozději do 1. února 2021 je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí. To se týká především
poplatníků, kteří si loni pořídili pozemek, stavbu či byt. Dále také poplatníků, kteří nějakým způsobem upravili již přiznanou stavbu,
např. změnili počet podlaží, upravili výměru pozemku, nebo podlahové plochy.
Případné dotazy zodpoví a pomoc s vyplněním přiznání zajistí pracovníci příslušných finančních úřad na těchto kontaktech:
Územní pracoviště ve Šternberku
tel.: 585 082 111
e-mail: podatelna 3108@fs.mfcr.cz
Územní pracoviště v Olomouci
tel.: 585 541 111
e-mail: podatelna 3101@fs.mfcr.cz
Veškeré další informace najdete na webových stránkách finanční správy na adrese www.financnisprava.cz.

Dočasné omezení provozu autobusové dopravy
V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení. Některé autobusové linky přešly od středy
13. ledna 2021 do režimu jarních prázdnin.
Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu cestujok.cz nebo idsok.cz, případně si mohou zavolat na infolinku
588 88 77 88.
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.

