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CITÁT NA ÚVOD
Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je pravdou, že ranní mlhy, déšť, chlad
a sychravo a rovněž historické události,
vzpomínky a symbolika k měsíci
listopadu neodmyslitelně patří. Dokonce
se musíme smířit i s tím, že se brzy objeví
první vločky sněhu a den se bude pomalu,
ale intenzivně zkracovat. Je tu podzim a je
čas ve skříni opět najít kulich, šálu
a rukavice. Krásná záře z třepetajících
se plamínků svíček a pestré kytice květů
k uctění „Památky zesnulých“ od začátku
měsíce zdobí všechna pietní místa
a myšlenky nás vedou ke vzpomínce
na naše blízké, kterým se písek
v přesýpacích hodinách života navždy
přesypal. Pohled na svíčku, která vydává
nejen onu zmíněnou záři, ale také teplo,
na svíčku, která je zapálená pro někoho,
koho jsme milovali a již zde není a jeho
místo zůstalo prázdné, nás dovede nejen
ke vzpomínce, ale také k zamyšlení,
a najednou se zdá, že se všechny
problémy
kolem
nás
stávají
malichernými. 17. listopad je již pěknou
řádku let „Dnem boje za svobodu
a demokracii“ a připomíná nám dobu,
ve které nám byla odcizena svoboda
a demokracie. Tento den se také stal
symbolem, kdy jsme tyto zmiňované
hodnoty znovu nabyli. Je to ovšem klišé,
když se po 32 letech znovu nabyté
svobody a demokracie, mohou opět, kvůli
pandemii
koronaviru
a
vládním
opatřením, někteří z nás cítit omezení.
Nelze ovšem tato historická data

a události dnešních dnů mísit dohromady,
protože každá zmiňovaná událost je zcela
jiná.
Chtěl
jsem
jen
poukázat
na skutečnost, že jsme MY všichni občané
České republiky a jistě jsme silný národ,
že různý názor na věc a osobní rozhodnutí
každého jedince nás nemůže rozdělit.
Každý občan je základem naší
společnosti, a proto věřím, že nám všem
jde o stejnou věc, aby vše bylo jako dřív,
a pokud budeme chtít, vše společně
zvládneme a opět začneme žít spokojený
život bez strachu a omezení.
Vážení občané, rád bych touto cestou
předal Vám všem do užívání 1. část
cyklostezky „Troubelice – Uničov“, která
je dokončena. V jarních měsících budou
ještě doplněny mobiliářem dvě připravené
cykloodpočívky. Již nyní aktivně
pracujeme na další části tak, aby mohla
být v příštím roce vybudována společně
s městem Uničov její další etapa. Věřím,
že výstavba této důležité spojnice přispěje
k bezpečnosti
provozu
a
hlavně
k bezpečnosti všech občanů nejen
při jízdě na kole. Dokončeno bylo také
parkoviště u hřbitova v Troubelicích,
které vyřešilo problematické parkování
automobilů před hřbitovem, ale také
vylepšilo pohled na předhřbitovní prostor.
V jarních
měsících
bude
ještě
do připraveného místa osazen kontejner
na hřbitovní odpad, který vyřeší složitý
vývoz odpadu ze zadní části hřbitova. Tím
dojde
i
k odstranění
stávajícího

nevzhledného sběrného místa hřbitovního
odpadu a celková úprava tohoto místa.
Dodatečně
se
omlouváme
všem
za omezení při výstavbě obou
investičních akcí a věříme, že budou
dobře sloužit svému účelu, pro který byly
vybudované. Přeji Vám všem krásný
adventní čas naplněný pouze pozitivními
myšlenkami, které budou podporovány
hlavně pevným zdravím. Nadešel i čas,
kdy je místo k tomu, abychom Vám
poděkovali za spolupráci a také Vám
udělali alespoň drobnou radost v podobě
dalšího vydání Stolního kalendáře
obce Troubelice a místních částí
pro nadcházející rok 2022. Snad Vám
bude jeho podoba opět příjemnou a splní
svůj účel, pro který je vydáván. Kalendář
obdrží každá rodina zdarma a jeho
distribuce bude probíhat v druhé polovině
měsíce prosince osobní roznáškou. Pokud
budete mít zájem o více exemplářů, budou
k dispozici na obecním úřadě. Tuto
důležitou informaci uvádíme v předstihu,
abyste nemuseli investovat do nákupu
kalendáře pro následující rok. Závěrem
mi dovolte, abych se omluvil za omezené,
zrušené či přesunuté kulturní akce, které
měla v plánu obec ve spolupráci s našimi
školami v závěru roku pořádat. Velice nás
to mrzí a není to prosím výmluva,
ale epidemiologická situace je v současné
době vážná a zodpovědnost a zdraví
našich občanů je pro nás nejdůležitější.
S úctou Ondřej PLAČKO, starosta

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Staňkova z Dědinky tímto upřímně děkuje žákyni Základní školy v Troubelicích, Karolíně Kouřilové, za její příkladný čin,
přivolání záchranné zdravotnické služby při kolapsu pana Staňka.
Svým pohotovým jednáním mu s největší pravděpodobností zachránila život.
K poděkování se připojuje obce Troubelice i vedení Základní školy Troubelice.
Mgr. Tereza ZEMANOVÁ, učitelka ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v listopadu:
Ing. HAŠKOVÁ Milada, Troubelice
86 let
SMOLKOVÁ Jana, Troubelice
NOVOTNÁ Marie, Troubelice
86 let
KAMLEROVÁ Pavlína, Troubelice
KUČERÁKOVÁ Priška, Troubelice
77 let
MÁNKOVÁ Marcela, Troubelice
VLČKOVÁ Jarmila, Troubelice
76 let
VOZAR Vladimír, Lazce
JAMBOROVÁ Marie, Troubelice
75 let
MÜLLER Aleš, Lazce
BUDAŘ Oldřich, Dědinka
74 let
TUREČKOVÁ Jitka, Troubelice
VYMAZAL Václav, Troubelice
72 let
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.

55 let
55 let
50 let
50 let
50 let
50 let

Opustil nás:
KRISTLÍK Antonín, Pískov
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

INFORMACE K ADVENTNÍM AKCÍM
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o akcích připravovaných pro období adventu. Současná nepříznivá epidemiologická
situace nám však neumožňuje některé akce uspořádat. Letos tedy budou občané bohužel opět ochuzeni o veřejné setkání s přáteli
u punče a koled. Nebude ovšem chybět vánoční strom obce, ani slaměný betlém před budovou OÚ.
Níže uveřejňujeme informace ke konkrétním akcím.

Rozsvícení vánočního stromu obce Troubelice
Vánoční strom obce rozsvítíme v pátek 26. 11. v 17.00 hodin bez vystoupení dětí a účasti veřejnosti. Pokud se půjdete vy rodiče se
svými dětmi na zářící strom podívat, vezměte si na cestu rozsvícenou lampičku, kterou si děti vyrobily ve škole a ve školce. Tyto
lampičky nám na několik dní krásně ozdobí prostranství před obecním úřadem. Podepsané lampičky dětem vrátíme. I dospělí mohou
udělat v tento den dobrý skutek a zakoupit vánoční hvězdu.

Charitativní prodej vánočních hvězd
V pátek 26. 11., v den kdy bude rozsvícen vánoční strom obce, budou mít občané možnost zakoupit ve vestibulu budovy OÚ v době
od 14.00 do 17.00 hodin vánoční hvězdu v tradičním charitativním projektu, který pomáhá v péči o těžce nemocné děti. „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 24 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.
Čistý výtěžek prodejní akce v roce 2020 byl 1 924 560 Kč. Rozvezeno a prodáno bylo 39 317 kusů vánočních hvězd ve 139 městech
a vesnicích. Do prodeje se zapojilo 580 dobrovolníků a vánoční hvězda zaplavila 448 míst (obce, školy, firmy, prodejny, …).
Vánoční hvězda pomohla zrealizovat tyto projekty:
1. Po celkové přestavbě a rekonstrukci oddělení JIRP - humanizovat nemocniční prostředí.
2. Opravit malby zničené rekonstrukci JIRP a vybavit hematoonkologické oddělení potřebami pro rodiče a zdravotnický
personál, zrekonstruovat dětskou hernu, čekárnu, vybavit kuchyňku pro rodiče novými spotřebiči.
3. Zakoupení nadstandardního vybavení a potřeb pro děti, maminky a oddělení (speciální roušky, pleny, 1 infúzní pumpu,
1 odsávačku, myčku, pračku a sušičku, 3 antibakteriální matrace, ).
4. Přispět 5 rodinám na rodinnou rekreaci po dlouhodobé léčbě, na zimní a letní rekondiční pobyt dětí, víkendový pobyt.
5. Finančně přispět 12 rodinám s onkologickým pacientem v těžké životní situaci.
6. Umožnit nám nákupy výtvarného materiálu, finančně zajistit výtvarnou lektorku a provoz dětské galerie.
7. Pořizovat dětem hračky do heren, věnovat dětem dárky při zahájení léčby, k narozeninám, svátkům, Vánocům,
Velikonocům, při ukončení léčby a při výjimečných situacích.
8. Finančně přispět 3 rodinám s těžce chronickým dítětem.
9. Zakoupit přístroje ECG Holter, monitor životních funkcí, pro kardiologicky nemocné děti
10. Humanizovat prostory RTG a ambulance a vybavit je ochrannými prvky.
11. Poděkovat a obdarovat zdravotnický personál květinou a dárkem v těžkém období covidu.
12. Opravit a desinfikovat stávající malby na Dětské klinice FN Olomouc.

Koncert Štěpána a Jana-Matěje Rakových
Koncert se uskuteční v neděli 28. 11. od 10.00 hodin v Obřadní síni OÚ Troubelice za dodržení aktuálních protiepidemických
opatření. Před vstupem bude nutné se prokázat certifikátem o očkování, nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19.

Setkání s Mikulášem
Akce plánována na 5. 12. zrušena.

Česko zpívá koledy
Plánováno na středu 8. 12. od 18.00 hodin před budovou OÚ. Čekáme na vyjádření Českého rozhlasu, hlavního organizátora akce.

Vánoční jarmark a oslava 50 let ZŠ
Akce plánovány na 11. 12., jarmark se neuskuteční, oslava 50 let ZŠ přeložena na letní měsíce roku 2022.
Za absenci adventních akcí se omlouváme, ale nelze aktuální situaci podcenit. Nikdo z nás nechce riskovat onemocnění či ztrátu
někoho blízkého. I přesto věříme, že rodinná vánoční pohoda nebude zásadně omezena ve Vašich obydlích.

VZPOMÍNKY NAŠICH OBČANŮ
Co všechno bylo u nás na "Malé straně" v Troubelicích před 80 lety
Kovárna
S melodickým zvukem klepání na kovadlinu jsme se brzy ráno probouzeli. Velmi rádi jsme se chodili dívat, jak mistr kovář ková
koně. Zápach páleného kopyta se nám tehdy zdál velmi příjemným. Když jdu dnes kolem té staré kovárny, kde se již dávno koně
nekovají, vždycky se mně vybaví ta "vůně" spálených kopyt.
"Brodidlo"
Večer po práci sedláci vodili koně koupat do "brodidla". Přibližně tam, kde je dnes Lukáškův mlýnek, byl splav. Hladina vody byla
zvýšená a tvořila vodní nádrž - "brodidlo", do kterého se dalo sjet jak z "Malé strany" tak i z "Hrubé strany". Dno nádrže bylo
vyloženo kameny a okraje byly zpevněny dlaždicemi, na kterých se krásně sedávalo, nohy přitom byly ponořené do vody. Byla to
krásná podívaná - dívat se na večerní koupání koní a velká radost, když nás někoho nechal sednout na koně a vjet s ním do vody
(nejčastěji to bývalo na klidné kobylce Gabrielové Lotyně). Po "brodidlu" jsme "plavali" také na trokách, jiné loďky jsme neměli,
a také jsme se v té ne moc čisté vodě koupávali. V zimě "brodidlo" zamrzalo a na ledě se bruslilo jedna radost. Když byl pár dnů
mráz, dalo se jet na bruslích až k mostu. Brusle jsme speciálním klíčkem přišroubovávali k normálním botám. A když byl sníh,
dalo se sjet na saních od našich vrátek, přes silnici až na led brodidla. Žádná auta tehdy po silnici nejezdila, silnice se nesypala,
a sníh na ní netál. V Troubelicích byla všehovšudy 2 auta - jedno osobní měl pan Otevřel a nákladní pan Pik. Každé jaro se voda
z "brodidla" vypouštěla a bahno nanesené za rok sedláci vyváželi na svá pole (tehdy v bahně nebyly ještě žádné saponáty a jiné
škodlivé látky a hned po vypuštění vody se v něm krásně čvachtalo, to však nám maminky a babičky přísně zakazovaly). Nad
"brodidlem“ se skláněly dvě krásné vrby (jedna stojí u potoka dodnes). Pod vrbou býval splav a pod splavem byli raci, stařeček nám
raka několikrát vylovil a ukazoval. Výskyt raků svědčí o tom, že voda v potoce byla čistá. Vrby se na jaře jako první ze všech stromů
zazelenaly a na podzim nejpozději shazovaly listí.
Pošta
Pošta byla v domě, kde dnes bydlí Královi, dlouho se domu říkalo U Poštmistrů. Před domem rostly vysoké smrky a vchod na poštu
byl z boční strany domu - plechové dveře a vedle nich okno, z naší strany jsem tím oknem jako malá velmi ráda lezla na poštu a
slečna Rada Poštmistrová (později paní Sochorová) mně dovolovala "jakoby" telefonovat a někdy i doopravdy tatínkovi do práce.
Otec slečny Rady - pan L. Nesét, poštmistr v Troubelicích, poštu zřídil a otevřel ji ve vlastním domě, nevím přesně kdy. V
Troubelicích poštovní úřad existuje od konce 19. století, snad od roku 1894. Dnes jsou dveře i okno zazděné, smrky skácené a
poštovní úřad je v budově obecního úřadu.
Švec
Kousíček dál měl na "Malé straně" dílnu švec - pan Šléška. Nosili jsme k němu se stařečkem spravovat botičky a boty a jednou mně
z kůže ze staré tašky dokonce ušil sandálky, takové, jaké byly právě vloni módní. Sedával na "verpánku", je to takové speciální
sedátko pro ševce, kteří musí při práci dlouhou dobu sedět - 4 nožky a nahoře hluboký "lavor" z kůže, do kterého se pěkně
"propadnete". Stejný verpánek měl i starý pan Poštulka.
Pekař
Pekařství - to je velká pec, všude mouka, velké kulaté a oválné ošatky - slaměnky. V kulatých se pekly velké pecny, v oválných
"štrycle" (tak se říkalo podlouhlým bochníkům), vůně čerstvě upečeného chleba se rozlévala do okolí domu pekaře - pana Kopu. A
se stařečkem jsme se chodívali dívat, jak pekař "sází" chleba do pece a voňavý upečený potom vytahuje. Měl krásnou velkou
dřevěnou lopatu a každý pecen vytažený z pece natíral štětkou namočenou ve vodě, kůrka se potom krásně leskla a chleba ještě více
voněl.
Trafika
Trafika sice byla vedle pekařství, ale vchod do trafiky, kde se prodávaly noviny, cigarety a tabák, byl pouze z "Hrubé strany".
Sedlář
Sedlář, jak se dá předpokládat podle názvu, šije sedla a postroje pro koně. Pan Hula koňské postroje pouze opravoval, protože koní
již moc nezůstalo, nahradily je traktory. Ale dodnes máme doma krásné pouzdro na lovecký nůž, které pan Hula ušil manželovi
před šedesáti lety.
A do stejného domu jsme také chodili kupovat mléko, máslo a podmáslí. Mléko a podmáslí se nalévalo měrným "litrem" z velkých
kovových konví, máslo se krájelo z velké krychle, vážilo na váze a dlouho bylo na "lístky" - na příděl.
Řezník
A ještě byl na naší "Malé straně" řezník. Na jeho práci jsme se dívat nechodili, ale občas jsme potkávali řezníka, jak rozváží zboží
na vozíku taženém psem. Párky mívali u Otevřelů dobré.
Bubeník
Tehdy neexistoval místní rozhlas, nebyly žádné ampliony na sloupech, nehlásily se pravidelné obecní zprávy. Všechny novinky
nám sděloval bubeník, který chodil jednou týdně (někdy i častěji) po dědině, na určených stanovištích zastavoval, bubnováním na
bubínek, který nosil s sebou, svolal všechny občany z okolních domů, a když viděl, že se všichni sešli, začal hlásit zprávy: "Pozor,
pozor, na vědomost se dává . . . " U nás na Malé straně měl pan Cyril Suchý (tak se bubeník jmenoval) zastávku před lávkou přes
potok. Náš bubeník patřil k místnímu koloritu: chodil v rozepnuté vestě, s placatou čepicí a barevným šátkem na krku a k hlášení
vždy přidal nějaký šprým.
Došková chaloupka paní Černé.
Vedle Gabrielových, na místě, kde dnes stojí dům Pospíšilových, stávaly tehdy dvě chaloupky. Jedna patřila Mikulovým a v té
druhé (blíže ke Gabrielovým), snad poslední chaloupce v Troubelicích s doškovou (slaměnou) střechou, bydlela stará paní Černá.
Na prázdniny k ní párkrát přijela vysoká pěkná paní z Prahy s malým nesmělým klukem Pepíčkem, který si s námi ani nehrál, jako
by se bál umazat. Byli to snacha a vnuk paní Černé, její syn Adolf Černý zahynul v německém koncentračním táboře. Jeho jméno
najdete na pomníku padlých vedle kaple. Po smrti paní Černé Pepíček do Troubelic zřejmě již nikdy nepřijel a doškovou chaloupku
zbourali.
Milada HAŠKOVÁ

Z ČINNOSTI CHARITY
Milostivé léto - šance vyřešit dluhy
Máte dluhy vůči veřejné správě? Jednorázová přechodná změna tzv. milostivé léto umožňuje občanům uhradit dluhy vůči státu nebo
institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh je vymáhán pomocí soudního exekutora v rámci exekučního řízení.
Občan má možnost v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022:
 zaplatit jednorázově nebo postupně v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 původní dluh (ve výši jistiny)
 společně s tím uhradit náklady exekuce snížené na jednotnou částku 907,50 Kč (750 Kč + DPH)
Výše původního dluhu (jistiny) není omezena. Dlužníkovi bude uhrazením jistiny a nákladů exekuce ve výši 907,50 Kč odpuštěno
další příslušenství pohledávky a exekuce bude splacena (bude ukončeno exekuční řízení).
Uplatnit jej lze pouze na ty věřitele, kteří jsou veřejnoprávními subjekty, čili spadají pod stát. Jedná se především o dluhy:
 u zdravotní pojišťovny,
 poplatky v nemocnicích,
 u obce (např. dluhy na nájemném v obecním nebo městském bytě),
 poplatky v knihovnách, školách,
 Česká republika,
 státní podnik nebo národní podnik,
 u dopravních podniků (pokuty v MHD),
 u ČEZ (nedoplatky za elektřinu),
 u Českého rozhlasu anebo České televize (neplacení konces. poplatků nebo pokuty),
 u nemocnice,
 u technických služeb obcí,
 a dalších.
Je však nutné podotknout, že se milostivé léto nevztahuje na daňové exekuce u finančních, celních úřadů nebo obecních úřadů, které
nevyužívají k vymáhání dlužných částek soukromé exekutory, resp. na ty exekuce, který si řeší daný úřad sám.
Pohledávka nesmí být „přeprodána“ jinému věřiteli. Dlužník nesmí být v insolvenci (oddlužení).
S vyřízením Vám může pomoci Charitní poradna Nedlužím. V Uničově se lze objednat ke konzultaci na telefonu 731 391 922.

ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Řada občanů se v souvislosti s neočekávaným ukončením dodávek energií některých dodavatelů dostala do nepříznivé situace. Je
nesnadné se zorientovat a nenaletět tzv. energošmejdům, i proto se Olomoucký kraj rozhodl pomoci těmto lidem a zřídil telefonní
i e-mailovou informační ENERGOLINKU. Tato linka má pomoci odběratelům elektrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel
ukončil smluvené dodávky energií.
ENERGOLINKA Olomouckého kraje je k dispozici každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin a je primárně určena těm občanům,
kteří nemají přístup k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné informace dohledali. Dotazy
občanů budou zodpovídat pracovníci energetického hospodářství Olomouckého kraje. Kontakt je možný telefonicky, nebo
prostřednictvím e-mailu.

ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE
602 802 442 nebo 725 816 254
energolinka@olkraj.cz

UPOZORNĚNÍ HASIČŮ
Po období Památky zesnulých přichází advent, ke kterému nepochybně patří hořící svíčky, nejen na adventním věnci. Abychom
toto období zvládli bez sebemenší újmy na zdraví či majetku, přinášíme důležitá základní pravidla používání svíček.
-

Pečlivě volte místo, kam svíčku ukládáte. Měla by být umístěna na stabilní nehořlavé podložce, která brání přímému
kontaktu hořící svíčky s podkladem (chvojí na adventním věnci, ubrus, police).
Svíčky vždy umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Nenechávejte je poblíž záclon, závěsů
nebo sedaček. Neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu.
Hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru, stejně jako aromalampy, u kterých může dojít k vyvření hořlaviny
na podložku. I krátká nepozornost může mít za následek požár.
Čtěte pozorně informace o bezpečném zacházení s výrobkem na příbalovém letáku.
Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou svíčkou, zejména při hrách dětí. Pozor je třeba dávat
také na pohyb zvířat, které by neměly zůstat v místnosti s hořící svíčkou o samotě.
Před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku důkladně uhaste.
V případě požáru zachovejte chladnou hlavu, a co nejrychleji se ho pokuste uhasit. Využijte ruční hasící přístroj nebo
kbelík z vodou. Vždy mějte na paměti, že život a zdraví je cennější než majetek.

Pokud se Vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče na tel. Čísle 150 nebo 112.
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.

