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CITÁT NA ÚVOD
Neprozrazuj o sobě hodně, protože v čase závisti, hluchý začíná slyšet, slepý vidět a němý mluvit!

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po letním trojčísle Zpravodaje obce Troubelice, se Vám
do rukou dostává, zářijové vydaní našeho periodika. Věřím,
že si každý z Vás a po svém, přece jenom malinko odpočinul a
načerpal sílu do dalších dnů, ať již na dovolené nebo jen tak,
s rodinou doma a blízkém okolí. Bohužel onu zmiňovanou sílu
budeme do dalších dnů potřebovat úplně všichni, protože situace
v boji s COVID – 19 se u nás v České republice nevyvíjí tou
správnou cestou a nikdo z nás neví, co nás čeká. Nepomůže nám
ovšem strachování se o naši budoucnost, ale uvědomění
si vzniklé situace, dodržování všech předepsaných opatření,
používání ochranných pomůcek a dezinfekce a také kapka

optimismu, protože já věřím společně s Vámi, že ten boj
společně vyhrajeme, vždyť jsme to společně již mnohokrát
zvládli!
Vážení občané, využijte i pomoci a možnosti vyzvednutí si
jednorázových roušek a dezinfekce, kterou jsme pro Vás
všechny zajistili. Uvedené je Vám k dispozici v provozní dobu
na obecním úřadě. Závěrem mého úvodního sloupku Vám přeji
příjemné blížící se podzimní dny, opatrnost nade vše a hlavně
pevné zdraví.
S poděkováním za důvěru
Ondřej PLAČKO, starosta

VOLBY
Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Troubelice dle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů
a dle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:

pátek 2. října 2020 v době od 14.00 do 22.00 hodin,
sobota 3. října 2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
V případě, že se bude konat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky, proběhne toto druhé kolo voleb ve dnech:

pátek 9. října 2020 v době od 14.00 do 22.00 hodin,
sobota 10. října 2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
 ve volebním okrsku č. l volební místnost v zasedací síni Obecního úřadu v Troubelicích
čp. 352 pro voliče bydlící v Troubelicích a v Dědince,
 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v zasedací místnosti OÚ v Pískově čp. 65 pro voliče bydlící v Pískově,
 ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v zasedací místnosti OÚ v Lazcích čp. 50 pro voliče bydlící v Lazcích.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, cestovním nebo diplomatickým pasem České republiky.
4. Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Na žádost voliče vydá okrsková volební komise hlasovací
lístky přímo ve volební místnosti.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky, obdrží voliči hlasovací lístky pro volby do Senátu
přímo ve volební místnosti.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost
voličský průkaz. Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci Troubelice, včetně místních částí Dědinka, Lazce a Pískov,
opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, který se dostaví do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat volební komisi.
6. Pokud se nebudete moci ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti a nahlásíte tuto skutečnost na obecním úřadě nebo
ve dnech voleb okrskové volební komisi, navštíví Vás členové komise s přenosnou volební schránkou.
7. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
8. V souvislosti s platnými právními předpisy a mimořádnými opatřeními je volič povinen mít při návštěvě volební místnosti
překryté dýchací cesty (např. rouškou).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v září:
ŠLÉŠKOVÁ Jana, Troubelice
87 let
HUDEC Jiří, Troubelice
ŠTOKSA Lubomír, Troubelice
85 let
AXMANNOVÁ Marie, Troubelice
AXMANN Josef, Troubelice
82 let
UTĚŠENÝ Václav, Pískov
PAVLÍKOVÁ Gerda, Troubelice
81 let
POLÁK Jaromír, Troubelice
ŽVÁČKOVÁ Ludmila, Pískov
80 let
DOLEŽEL Jindřich, Troubelice
DUBOVÝ Antonín, Lazce
79 let
SLÁDEK Miroslav, Troubelice
TIEFENBACH Bronislav, Pískov
79 let
MLČOCHOVÁ Růžena, Troubelice
HUBIČKOVÁ Hedvika, Troubelice
78 let
PAGÁČOVÁ Antonie, Troubelice
KOTRÁŠOVÁ Marie, Troubelice
78 let
KUČERÁKOVÁ Elena, Lazce
KOTRAŠ Lubomír, Troubelice
78 let
MAITNER Petr, Troubelice
GABRIELOVÁ Ludmila, Troubelice
76 let
AXMANN Jan, Pískov
HULOVÁ Jana, Troubelice
74 let
GIESSELOVÁ Lenka, Troubelice
KAPPELOVÁ Anna, Troubelice
74 let
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.
Narodily se:
HOUSERKOVÁ Michaela, Pískov; JEMELKA Mia, Troubelice
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.
Opustil nás:
NAVRÁTIL Břetislav, Troubelice
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

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

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Jak je to s opravou silnice Uničov – Lazce – Troubelice?
Tuto otázku si jistě již několikrát položil
každý z nás, a tak jsme se rozhodli opět a
již po několikáté zeptat jménem nás všech
občanů našich obcí a především občanů
Olomouckého kraje, hejtmana Ladislava
Oklešťka. Je předvolební čas, příznivá
doba k tomu, aby si každý z nás udělal
svůj obrázek o kandidátech, kteří

se v různých uskupeních uchází o Vaši
důvěru. Na začátek je důležité uvést jednu
skutečnost, kterou mnozí občané nevědí,
a to konkrétně fakt, že komunikace III.
třídy vedoucí mezi obcemi a v obcích jsou
majetkem Olomouckého kraje a spravuje
je Správa silnic Olomouckého kraje. Níže
Vám předkládáme opis dopisu, který

datovou schránku našeho úřadu opustil
dne 7. srpna 2020. Dopis Vám, našim
spoluobčanům, předkládáme také z toho
důvodu,
abyste
byli
seznámeni
se skutečností, že stav silnic v našich
obcích nám již několik let není lhostejný
a na jejich stav již řadu let prozatím
bezvýsledně upozorňujeme.

Opis dopisu:
Vážený pane hejtmane,
dovolte mi, abych se na Vás jménem svým, jménem zastupitelstva obce a jménem všech našich občanů obrátil v tomto předvolebním
čase s žádostí o Vaše stručné vyjádření v dále uvedené věci. Očekáváme, že vyjádření bude opravdu z Vašeho pera a ne zaměstnance
úřadu, o to bychom chtěli poprosit a je pro nás všechny důležité.
Za své 17 leté působení ve funkci starosty obce jsem nejen jménem svým, ale i jménem našich občanů odeslal několik desítek
žádostí, požadavků a petic občanů o generální opravu komunikace III. třídy, vedoucí z města Uničova do naší místní části Lazce
u Troubelic, dále do samotných Troubelic, včetně průtahu obcí až do naší místní části Pískov, ve kterém je hranice Olomouckého
a Šumperského okresu. Bohužel na naši žádost byla vždy stejná odpověď, že se uvedená oprava plánuje a akce bude zařazena
do následujícího roku.
A takto čekáme již 17 roků. Mrzí mě to a určitě nejen mě, ale nás všechny nejen v Troubelicích, ale i všechny občany Olomouckého
kraje, kteří po těchto komunikacích ve Vašem vlastnictví projíždí a ví, že jejich stav je neúnosný a dnes i nebezpečný. Obzvláště,
když vidíme, že v některých obcích, byť o hodně menších, v našem okolí, jsou opravy provedeny. Samozřejmě chápeme priority
oprav, jak silnic II. tak i III. třídy, ale nezlobte se, za 17 let se už přece jen mohlo něco posunout. Vím, že mi budete oponovat, kolik
krajských silnic bylo za ta léta opraveno, a to je dobře, velice dobře a vím, že je ještě spousty cest v našem kraji, které je potřeba
opravit, ale z druhé strany pochopte i nás, nechceme mít pečeť obce, o které si všichni řeknou, že do ní a v ní vede ta nejhorší cesta
a hlavně po ní nejezděte na kole, protože to je opravdu o holý život. Bezpečnost a zdraví občanů je hlavní prioritou, to jistě nemusím
zmiňovat.
Vážený pane hejtmane, prosíme Vás tedy o oficiální vyjádření k dané věci. Uvedené informace jsou pro nás a naše občany důležité
i s ohledem na blížící se volby a voličům, našim občanům, budou včetně tohoto dopisu veřejně předány. Děkuji za Váš čas, který
budete věnovat naší záležitosti. Děkujeme také Vám, krajským radním a zastupitelům a v neposlední řadě všem úředníkům
za spolupráci a velkou dotační podporu několika desítek projektů, které byly v obci díky Vašemu nemalému finančnímu přispění
realizovány a přejeme Vám mnoho pracovních úspěchů ve Vaší náročné práci a hlavně pevné zdraví.
S přátelským pozdravem
Ing. Ondřej Plačko, starosta
Poznámka: Do vydání Zpravodaje obce Troubelice nebylo na uvedený opis dopisu adresátem odpovězeno. Odpověď dopisu
uveřejníme ihned, jak ji obdržíme.

Žádost o spolupráci
V souvislosti s přípravou knihy o historii Troubelic prosíme občany, kteří vlastní fotografie, dokumentující historický vývoj
Troubelic, Dědinky, Lazců a Pískova a fotografie z významných akcí v těchto obcích, o jejich zapůjčení. Budeme rádi i za jiné
materiály, dokumentující historii obce. Předem děkujeme za Vaši spolupráci na tvorbě knihy.

Nový komunikační kanál plně v provozu
Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být
informováni o aktuálním dění v naší obci? Připravili jsme pro
Vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz. Aplikace je
i pro nás novinkou a já věřím, že se jak nám na obci, tak
samozřejmě Vám spoluobčanům stane jednoduchým a
nepostradatelným pomocníkem moderního informačního
kanálu. Doporučujeme Vám mimo registraci zasílání informací
na e-mail (www.troubelice.hlasenirozhlasu.cz) i stáhnutí
aplikace služby do Vašeho chytrého telefonu (QR kódy) a mějte
přístup k aktuálním informacím okamžitě. V reálném čase.
Stáhnutí je jednoduché a přihlášení stačí provést již získanými
přihlašovacími údaji do služby zasílání e-mailu. Možná se ptáte,
proč je dobré se registrovat i v aplikaci chytrého telefonu? Na
tuto otázku je úplně jednoduchá odpověď. Registrací

do aplikace získáte mnoho dalších chytrých
nástrojů, které jsou právě registrací podmíněny.
Poslední informace na závěr. Vyplňte pokud
možno veškeré osobní údaje. Nemyslete, není
to o tom, že tyto osobní informace nějakým
způsobem zneužijeme, to samozřejmě ani s
ohledem na platnou legislativu nejde, ale nová
elektronická služba má spoustu dalších
možností jak s občany inteligentně
komunikovat, třeba například podle trvalého
bydliště v konkrétní části obce. Ještě jednou
děkuji a věřím, že nám aplikace přinese mnoho
nového a zajímavého.

Integrované šetření v zemědělství
Od 1. září až do konce listopadu se v Česku uskuteční
Integrované šetření v zemědělství. Plošný zemědělský cenzus
letos probíhá ve všech státech Evropské unie. Jeho výsledky
poslouží také pro formování domácí i celoevropské zemědělské
politiky.
Aktuální zjišťování navazuje na sérii pravidelných
strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995,
naposledy v roce 2016. Obsahem šetření jsou údaje o počtu a
struktuře pracovníků v zemědělství, výměře a využití
obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu,
zavlažování, hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy,
stavech hospodářských zvířat a typech jejich ustájení,
ekologickém hospodaření a jiných výdělečných činnostech
zemědělských subjektů.
„Naším cílem je zjistit údaje o skutečném rozsahu a stavu
českého zemědělství a srovnáním s daty z předchozích šetření
vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto důležitém a
sledovaném odvětví dochází. Výsledky také pomáhají formovat
zemědělskou politiku na národní i evropské úrovni,“ říká Marek
Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Strukturální
šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru,
který slouží jako základ pro každoroční zemědělské statistiky.

Šetření se týká zemědělských subjektů, které splňují některou ze
stanovených prahových hodnot. V rostlinné výrobě například
obhospodařují alespoň pět hektarů zemědělské půdy či dva
hektary půdy orné nebo 0,1 hektaru vinic nebo součtová plocha
sadů a ostatních trvalých kultur dosahuje alespoň 0,3 hektaru
nebo součtová plocha zeleniny a jahod alespoň 0,5 hektaru.
V živočišné výrobě půjde o subjekty, které chovají hospodářská
zvířata v přepočtu na dobytčí jednotky od hodnoty 1,7.
Podrobnější informace o prahových hodnotách i celém šetření
jsou uvedeny na webových stránkách ČSÚ.
„Právnické osoby a fyzické osoby disponující datovou
schránkou obdrží výkaz do datové schránky. Ostatní fyzické
osoby jej obdrží poštou anebo budou kontaktovány tazateli, kteří
jsou povinni se prokázat průkazem tazatele. Všichni respondenti
pak mají možnost vyplnit výkaz v elektronické formě,“
upozorňuje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství
a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.
Během strukturálního šetření jsou velmi přísně dodržována
pravidla ochrany důvěrnosti údajů a všichni pracovníci ČSÚ
jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
Výsledky šetření budou zveřejněny v srpnu příštího roku.

Kontakt: Jan Cieslar, tiskový mluvčí ČSÚ, Telefon: 274 052 017, Mobil: 604 149 190, E-mail: jan.cieslar@czso.cz

Sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Obec Troubelice, ve spolupráci se společností EKO-UNIMED s.r.o. Medlov, pro Vás připravila mobilní sběr nebezpečného
odpadu a elektroodpadu, který proběhne v sobotu 17. října 2020 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém sběrná
vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích, kde budete moci předat odpady obsluhám vozidel. Odpady odložené
na stanovišti před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!
Druhy přebíraných odpadů: bateriové monočlánky,
Místo zastávky
Hodina zastávky
automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla,
Lazce / u váhy /
08.00 – 08.30 hodin
kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové zářivky
Troubelice dolní konec / u bytovky /
08.45 – 09.00 hodin
a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, vysloužilé
Troubelice střed / u sokolovny /
09.10 – 09.40 hodin
elektrospotřebiče, televizory, lednice a mrazáky.
Troubelice horní konec / u orlovny /
09.45 – 10.00 hodin
Ostatní objemný odpad z obcí (pneumatiky, textil,
sídliště / u hřiště /
10.05 – 10.35 hodin
nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené
Pískov / náves /
10.45 – 11.15 hodin
Dědinka / náves /
11.30 – 11.45 hodin elektrospotřebiče, pračky a podobně).
Upozorňujeme, že nebezpečný odpad není odpad, který lze třídit! Dále upozorňujeme, že nebude přebírán eternit!
Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci hradí obec Troubelice z vybraných poplatků za odpady.
Firmy a podnikatelé musí tento sběr uhradit, respektive musí mít uzavřenou příslušnou smlouvu o likvidaci nebezpečného
odpadu s firmou, která likvidaci provádí a tuto likvidaci ze zákona dokladují odboru životního prostředí uničovské radnice!

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zahájení školního roku 2020-2021
Školní rok 2020-21 jsme zahájili 1. 9. na nádvoří školy. Nově
jsme přivítali dvacet prvňáčků, pět žáků z Nové Hradečné a dva
žáky z Osvětiman. Všech 182 žáků je rozděleno do devíti tříd,
v každém ročníku je jedna třída. Na prvním stupni je 81 žáků,
na druhém 101. Nově jsme také přivítali paní Veroniku
Blinkovou, která ve funkci asistenta pedagoga vystřídá Lenku
Dittrichovou. Všem přejeme, aby změnu zvládli co nejlépe
a byla pro ně přínosem.
Výrazné změny nastaly také v organizaci výuky a plánu práce
na nový školní rok. Po dobu rekonstrukce budovy MŠ, kdy v ní
nebude možné uskutečnit výuku, budou děti z MŠ docházet do
základní školy, kde jim je vyhrazeno přízemí prvního pavilonu
a školní kuchyňka. Z tohoto důvodu jsme museli žáky třetího
ročníku přemístit do knihovny a čtvrťáky do učebny zeměpisu
na druhý pavilon. Také jedno oddělení školní družiny je dočasně
přestěhováno do horního patra. Skloubit provoz MŠ a ZŠ není
jednoduché a nezvládli bychom to bez spolupráce s rodiči. Za
pochopení a respektování určitých omezení jim děkujeme.
Výuka v letošním školním roce je poznamenána výpadkem
prezenční výuky od března do konce června. Je proto nutné hned

na úvod procvičit a probrat nesplněnou látku z minulého
školního roku a po té se pustit do látky nové. I z tohoto důvodu
jsou pro první pololetí silně omezeny všechny akce
doprovázející výuku. Pro dodržení protiepidemických opatření
nebudou organizovány žádné soutěže mezi školami, rušíme i
ozdravný pobyt žáků třetího ročníku a lyžařský kurz. Omezeny
budou exkurze, návštěvy divadel, koncerty a besedy. Nejméně
v září bude také uzavřena tělocvična pro veřejnost. O dalších
případných změnách budete informováni. Nově přecházíme na
elektronické žákovské knížky a třídní knihy. Také zde se dají
očekávat problémy, které budeme postupně ve spolupráci
s rodiči za provozu řešit.
Realizovat všechny úkoly ve výuce, mimoškolní činnosti a
reprezentaci školy na veřejnosti bude letos obzvlášť obtížné a
těžko bychom je dokázali splnit bez vydatné pomoci a dobré
spolupráce s Obecním úřadem v Troubelicích, Rodičovským
spolkem při ZŠ Troubelice, sponzory a rodiči našich žáků. Této
pomoci si velmi vážíme a přejeme všem pevné nervy a úspěšné
zvládnutí společných úkolů.
Miroslav ŠEVČÍK, ředitel ZŠ

ZE SPORTU
Floorball Open Troubelice
Dne 9. 8. 2020 se za Orlovnou v Troubelicích uskutečnil
3. ročník open-air florbalového turnaje Floorball Open
Troubelice, kterého se letos opět zúčastnilo 8 mužstev. Přijela
k nám zase některá nová mužstva, která opět zvedla úroveň
celého turnaje. Náš tým bohužel nezvládl klíčové utkání v těžké
základní skupině, a tak pro něj zbylo jen utkání o 7. místo, které
s přehledem vyhrál. Druhý troubelický tým, Balvani, jako každý
rok odehrál skvělý turnaj a dostal se až do zápasu o 3. místo,

kde však nestačil na obhájce loňského prvenství VALI TEAM.
Turnaj vyhrál tým I. S. V. O. N. O. složený převážně
z olomouckých hráčů, který ve vypjatém finále porazil FBC
Randomovice. Na webových stránkách Orel Troubelice nebo
facebookových stránkách FLOORBALL OPEN Troubelice
je k nahlédnutí fotogalerie z turnaje. Už nyní se těšíme na příští
ročník a doufáme, že se s Vámi opět u této příležitosti uvidíme.
Martin MUCKA, vedoucí OREL Troubelice B

Rozpis mistrovských zápasů TJ SOKOL Troubelice
Muži
Haňovice - T
N 23.8.
T - Náměšť
N 30.8.
Olešnice- T
S 5 .9.
T - Česká Ves
N 13.9.
Hlubočky - T
S 19..9.
Chomoutov - T
S 26.9.
T - Maletín
N 4.10.
Bělkovice - T
S 10.10.
T - Chválkovice
N 18.10.
Lesnice – T
N 25.10.
T - Paseka
N 1.11.
T - Bohdíkov
S 7.11.

Dorost

Starší žáci

Mladší žáci

16.30
16.30
Tr+Li – Újezd+Uničov
16.00 S 5.9. hř.Li
13.00
Tr+Li –Lutín+Hněvotín
16.00 S 12.9. hř. Tr.
10:00
Pňovice - Tr+Li
15.30 N 20.9.
13.00
Litovel – Tr+Li
15.30 S 26.9.
10.00
Tr+Li - Bělkovice
15.00 N 4.10. hř Li 11.30
Trš+Dolopl – Tr+Li
15.00 N 11.10.
12.30
Tr+Li - Gryg+Brodek
14.30 S 17.10. hr. Tr. 10:00
Újezd+Uničov - Tr+Li
14.30 N 25.10. hř Új 11.30
Lutín+Hněvotín-Tr+Li
14.00 N 1.11. hř Lu 10.00
14.00

Velký Týnec – T
N 30.8.
10.00
T – Šumperk „B“
N 6.9.
12.00
1.OMK Šternberk – T
S 12.9. hř. Lužice 9.00
T – Nový Malín
N 20.9.
10:00
Chválkovice – T
N 27.9.
13.00
T - Velký Týnec
N 4.10.
12.30
Šumperk „B“ - T Umtr
S 10.10.
10.00
T - 1.OMK Šternberk
N 18.10.
12.00
Nový Malín - T
S 24.10.
11.30
T – Chválkovice
N 1.11.
11.30

T - Medlov
N 6.9.
T – Vilémov
N 13.9.
Olešnice - T
S 19.9.
T - Šumvald
N 27.9.
Haňovice - T
N 4.10.
Medlov - T
N 11.10.
Vilémov - T
N 18.10.
T – Olešnice
N 25.10.
Šumvald - T
N 1.11.
T – Haňovice
S 7.11.

10.00
14.00
10.45
10.00
9.15
10.00
13.00
10.00
9.45
12.00
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