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CITÁT NA ÚVOD
Ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak pestrý je náš rodný jazyk, který si i s názvem předposledního
měsíce letošního roku krásně pohrál a slovo „listopad“ evokuje
fakt, kdy při pohledu na krajinu opravdu vidíme nádherně
zbarvené padající listí. Pod tíhou událostí posledních měsíců
nemůžeme zapomínat, na pro někoho všední a pro jiného
významné dny. Na začátku měsíce jsme si společně připomněli
„Památku zesnulých“, kteří odešli a zanechali v našich srdcích
hlubokou vzpomínku a nikdy nekončící pocit lásky. Plamínky
třepetajících se svíček na místech posledního odpočinku byli
důkazem tiché vzpomínky a nádherné ohromující světlo a teplo
svíček nadějí a pohlazením. 17. listopad je již pěknou řádku let
„Dnem boje za svobodu a demokracii“ a připomíná nám více jak
40 let doby, ve které nám byla odcizena svoboda a demokracie
a tento den se stal symbolem, kdy jsme tyto zmiňované hodnoty

znovu nabyli. Je to ovšem klišé, když se po 31 letech znovu
nabyté svobody a demokracie, můžeme opět, díky pandemii
koronaviru, nouzovému stavu a vládním opatřením, cítit
omezení. Nelze ovšem tato historická data a události dnešních
dnů mísit dohromady, protože každá zmiňovaná událost je jiná.
Chtěl jsem jen přirovnat a poukázat na skutečnost, že jsme silný
národ a každý jedinec naší společnosti je základem opory pro
všechny občany a že společnými silami vše zvládneme a opět
začneme žít spokojený život bez strachu a omezení.
Všem občanům z Dědinky, Lazců, Pískova, Sídliště a
Troubelic přeji hodně síly, štěstí a hlavně pevné zdraví a
v neposlední řadě naději na lepší zítřek. Pamatujte, společně to
zvládneme a překonáme všechny překážky! Osobně tomu pevně
věřím.
S úctou a poděkováním za důvěru Ondřej PLAČKO, starosta

OZNÁMENÍ KE KULTURNÍM ADVENTNÍM AKCÍM
Aktuální vládní opatření, související s bojem proti koronaviru,
nedovolují Obci Troubelice organizovat akce, které bylo
zvykem pořádat v adventním čase (společné rozsvícení
vánočního stromu obce, vánoční trhy, jarmark, adventní koncert,
apod.). Letos tedy budou občané bohužel ochuzeni o veřejné
setkání s přáteli, punč i koledy. Nebude ovšem chybět vánoční
strom obce, který bude rozsvícen (bez účasti veřejnosti) v pátek

27. listopadu a scházet nebude ani dřevěný betlém, loni nově
instalovaný před budovou OÚ Troubelice. Za absenci
adventních akcí se omlouváme. I tak věříme, že rodinná vánoční
pohoda nebude zásadně omezena v našich obydlích. S čerpáním
té pravé vánoční atmosféry můžete začít již koncem listopadu, a
to zakoupením Vánoční hvězdy, která bude Obcí Troubelice
nabízena v rámci charitativního prodeje.

PRODEJ VÁNOČNÍCH HVĚZD PRO CHAROTATIVNÍ ÚČELY
Obec Troubelice se letos opět zapojí do charitativní sbírky „Vánoční hvězda“. V Troubelicích bude prodej realizován v pátek
27. 11. 2020 ve vestibulu OÚ Troubelice v době od 14.00 do 17.00 hodin. Cena malé vánoční hvězdy je 50 Kč, velké 100 Kč.
Tato sbírka pomáhá nemocným dětem již dvacet tři let. Vánoční hvězda nebo Poinsettia je květina, která se v posledních letech
stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá
květina stala symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.
„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“, je motto charitativní
sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc o.p.s. Již dvacettři let prodávali vánoční květinu rodiny léčených dětí, zdravotní personál,
členové a přátelé Šance ale především dobrovolníci, aby pomohli těžce nemocným dětem, které se léčí na Dětské klinice Fakultní
nemocnice v Olomouci.
Vánoční hvězda v číslech:
Čistý výtěžek akce v roku 2019 byl 3 196 290 Kč. Rozvezli jsme a prodalo se 64 371 kusů vánočních hvězd. Vánoční hvězdu jsme
rozvezli do 155 měst a vesnic ČR (podle nahlášených informací). Do celé akce se zapojilo 568 dobrovolníků (podle nahlášených
údajů). Hvězda zaplavila 494 míst – škol, firem, podniků, prodejen, organizací a jiných institucí.
Vánoční hvězda pomohla zrealizovat tyto projekty:
Humanizaci nemocničního prostředí – rekonstruovat a vybavit kojenecké oddělení, dětskou hernu, herní interaktivní prvky, jídelnu
a instalovat ochranné akrolynové prvky. Zakoupení nadstandardního vybavení a potřeb pro děti, maminky a oddělení (speciální
roušky, pleny, 5 zdr. přístrojů - oxymetrů, 2 odsávačky, rehabilitační chodítko, 3 tablety na výuku a volný čas). Přispět 4 rodinám
na rodinnou rekreaci po dlouhodobé léčbě, na zimní a letní rekondiční pobyt dětí, víkendový pobyt pro celé rodiny. Finančně přispět
10 rodinám v těžké životní situaci. Umožnit nám nákupy výtvarného materiálu, finančně zajistit výtvarnou lektorku a provoz dětské
galerie. Pořizovat dětem hračky do heren, věnovat dětem dárky při zahájení léčby, k narozeninám, svátkům, Vánocům,
Velikonocům, při ukončení léčby a při výjimečných situacích. Opravit a desinfikovat stávající malby na Dětské klinice.
Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří upřímné poděkování. Děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům a
mediálním partnerům, pomáháte udržet tuto tradici živou neuvěřitelných dvacet tři let.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v listopadu:
PICEK Josef, Troubelice
90 let
VYMAZAL Václav, Troubelice
BROS Alois, Pískov
90 let
SCHENKOVÁ Ludmila, Troubelice
Ing. HAŠKOVÁ Milada, Troubelice
85 let
BARTUŇKOVÁ Jarmila, Troubelice
NOVOTNÁ Marie, Troubelice
85 let
NAVRÁTILOVÁ Jana, Troubelice
KUČERÁKOVÁ Priška, Troubelice
76 let
ŠPIČKOVÁ Ludmila, Lazce
VLČKOVÁ Jarmila, Troubelice
75 let
OTEVŘELOVÁ Alžběta, Troubelice
JAMBOROVÁ Marie, Troubelice
74 let
PALÍKOVÁ Hana, Troubelice
BUDAŘ Oldřich, Dědinka
73 let
MEINZLOVÁ Irena, Troubelice
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.

70 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let
55 let
50 let

Narodili se:
HOŠÍK Jiří, Troubelice; HORÁKOVÁ Denisa a HORÁKOVÁ Kamila, Troubelice; JAŠKA Matyáš, Troubelice
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.
Opustili nás:
NAVRÁTIL Miroslav, Troubelice; ZEZULA Jiří, Troubelice
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Oznámení o přerušení dodávky vody v Troubelicích
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. oznamuje, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních
prací bude přerušena dodávka vody

v obci Troubelice ve čtvrtek 26. 11. 2020 a v pátek 27. 11. 2020, vždy od 7.30 do 16.30 hodin.
Přerušení dodávky vody se netýká Lazců a Sídliště. V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu a tím
k dočasnému obnovení dodávky vody. Náhradní zásobování bude zajištěno stacionárními cisternami, rozmístěnými po obci.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. vyzývá všechny dotčené odběratele k předzásobení pitnou vodou i pro užitkové
účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech
snížení tlaku a možný zákal vody. Případné další informace podává nepřetržitá zákaznická linka 840 668 668.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Lazcích
Společnost ČEZ Distribuce a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny v Lazcích. Energetici dodávku přeruší
v úterý 1. 12. 2020 v době od 7.30 do 11.00 hodin.

Nová provozní doba POŠTY TROUBELICE
S účinností od 1. října 2020 změnila Česká pošta provozní dobu pobočky v Troubelicích následovně:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11.00 – 12.00
8.00 – 12.00
11.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

13.00 – 18.00
13.00 – 15.00
13.00 – 18.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

ČEZ plánuje obnovit elektrické vedení v obci, nově bude umístěno v zemi
V následujících letech plánuje ČEZ Distribuce a.s. obnovu elektrického vedení v obci a s tím související obnovu přípojek
k jednotlivým nemovitostem. V této souvislosti odložila obec Troubelice plánovanou opravu chodníků v obci a tuto opravu provede
až po uložení kabelového vedení do země. Nutná bude také výstavba nových sloupů veřejného osvětlení v obci. Na tyto akce se
obec intenzivně připravuje již nyní.
Již zmíněná obnova elektrického vedení bude realizována v několika částech. První částí obnovy elektrického vedení ze strany ČEZ
Distribuce a.s. bude dotčena část obce Troubelice v úseku od prodejny potravin Jednota směrem k obci Medlov. Druhou částí bude
dotčen dolní konec včetně malých stran a třetí částí horní konec, taktéž včetně malých stran. Stávající vedení je ve špatném
technickém stavu a svými parametry již neodpovídá současným požadavkům sítě.
Dle stavebního zákona ČEZ Distribuce a.s. již nebude obnovovat stávající nadzemní vedení po sloupech a střešnících, ale zbuduje
nové kabelové vedení umístěné v zemi. Rovněž budou na hranicích připojovaných parcel umístěny nové přípojkové skříně a odvody
k elektroměrům.
Jednotlivým majitelům přípojek nevzniknou žádné náklady a veškeré náklady, včetně uvedení do původního stavu hradí investor
ČEZ Distribuce a.s.. Po dokončení stavby proběhne demontáž podpěrných bodů, střešníků a konzol z fasád domů.
V nejbližších dnech budou dotčení občané obce obesláni smlouvou, která ošetřuje břemeno umístění přípojkových
pojistkových skříněk v plotech atp. Tato bude opatřena ofrankovanou obálkou pro odeslání zpět projekční firmě.
V průvodním dopise je i kontakt na projektanta, na kterého se mohou obrátit o informace a případně dohodnout schůzku
na místě.
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.

