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CITÁT NA ÚVOD 
Až když padneš na dno, zjistíš, komu říkat opravdový přítel. 

 

SLOVO STAROSTY 
 

    Vážení a milí spoluobčané,   

můj děda mi vždy říkával, že pokud bude 

na Pradědu sníh, hned tak jaro nebude. 

Říkám si, že děda měl pravdu, protože 

počasí posledních dnů připomíná svým 

charakterem spíše měsíc únor. No co bych 

vlastně chtěl, vždyť je měsíc duben a ne 

nadarmo se mu říká Apríl. A ten dle 

zvyku je spojen s různými žertíky a 

drobnými zlomyslnostmi, který by ovšem 

nikdy neměly překročit rámec serióznosti. 

Předpokládá se také, že vlastně tento zvyk 

vznikl z reakce na změnu ročního období 

ze smutné zimy na veselejší jaro. Není 

ovšem důvod zoufat, vždyť je ještě 

spousta času a příroda bude mít alespoň 

čas se postupně do jara probudit a nám 

zbyde ještě troška času si ty jarní práce, 

které nás čekají, v klidu naplánovat. Jistě 

se za pár dnů onoho nádherného, vůněmi 

provoněného a barvami ozdobeného 

ročního období dočkáme.     

    Již několikrát jsem v minulosti 

zdůraznil, že život člověka má být kromě 

jiného hlavně spokojený po všech 

stránkách, a to nejen po stránce osobní, 

tedy doma v rodině, ale také v místě, kde 

žije od narození nebo se rozhodne  

na tomto místě žít a prožít svůj život. Je 

proto nesmírně důležité, abychom ono 

zmiňované místo pro spokojený život, tím 

myslím samozřejmě nejen náš domov, ale 

hlavně naše obce, stále zdokonalovali, a 

to nejen například po stránce kulturního 

nebo sportovního vyžití, ale hlavně  

po stránce jejich rozvoje s ohledem  

na zkvalitnění služeb, občanské 

vybavenosti a mnohých dalších aspektů. 

Jedním z důležitých kroků a věřte, tohle 

není aprílový žert, je i připravený 

vyrovnaný rozpočet obce Troubelice pro 

letošní rok, který je samozřejmě závislý 

jak na vlastních zdrojích, tak i na zdrojích 

poskytnutých z jiných zdrojů, ze zdrojů 

dotačních, ale i zdrojů cizích, kterými  

je např. úvěr. Bohužel samozřejmě 

musíme počítat s tím, že pandemická 

situace ve světě a potažmo v naší 

republice, ovlivní národní ekonomiku a ta 

se samozřejmě promítne i na rozpočtech 

obcí a krajů. Z tohoto důvodu jsme 

příjmovou část rozpočtu značně snížili a 

zapojili jsme do příjmů přebytek 

hospodaření z minulých let a využijeme  

i vhodného dalšího finančního nástroje, 

kterým bude mimo zmíněných dotací  

i úvěr od renovovaného bankovního 

domu, jelikož v letošním roce bude mít 

obec všechny minulé závazky úvěru 

splaceny. Uvědomujeme si rovněž, že je 

nutné ekonomiku státu posílit a rozhýbat, 

proto v letošním roce plánujeme řadu 

investic, samozřejmě s velice podstatnou 

poznámkou, že tyto investice neomezí 

další budoucí chod a rozvoj obce. Věřím, 

že se podaří z výčtu zahájených a 

plánovaných akcí vybudovat většinu  

z nich, protože některé jsou vázány právě 

na dotační prostředky a bohužel 

v současné době nevíme, které z akcí 

budou podpořeny. Z odevzdaných 

projektů o dotaci čekají na své 

vyhodnocení Obnova místních 

komunikací na Sídlišti, II. etapa; 

Rekonstrukce veřejné budovy – 

Troubelice 352 (rekonstrukce bývalé 

kotelny u obecního úřadu na skladové 

prostory obce). Doufám, že tyto náročné 

projekty, ať již po stránce finanční nebo 

technické, mají své opodstatnění, jsou 

dobře zpracovány a bodové hodnocení 

projektů bude v míře pro jejich podporu 

z dotací a rovněž věřím, že rozhodnutí pro 

podporu bude již brzy. Co se týká již 

započatých akcí, jedná se o Rekonstrukci 

a přístavbu Mateřské školy Troubelice, 

která již finišuje a v měsíci červnu bude 

dokončena a předána. Pevně věřím,  

že bude možné, s ohledem na vládní 

omezení, tuto významnou stavbu 

slavnostně otevřít, předat ji našim 

nejmenším spoluobčanům a Vy budete 

moci zhodnotit její výsledek. A nyní 

z balíčku rozpočtu, který pevně počítá 

s následujícími investicemi, které budou 

bezodkladně zahájeny. První akcí 

letošního roku je novostavba 

Polyfunkčního komunitního centra. 

Jelikož se jedná o významnou a technicky 

náročnou stavbu, zmíním se  

o ní v samostatném článku našeho 

dubnového Zpravodaje. Druhou neméně 

významnou akcí bude vybudování 

Cyklostezky Troubelice – Uničov,  

I. etapa: Troubelice – Lazce. Druhá etapa 

bude navazovat ihned v příštím roce a 

propojí Lazce s Novou Dědinou a bude  

se jednat o společný projekt s městem 

Uničov. Zde bych rád uvedl,  

že k etapování akce došlo z důvodu 

nutných vyjasnění majetkových poměrů 

pozemků cyklostezky, jak na straně obce 

Troubelice, tak i města Uničova. Třetí 

etapa bude již plně v režii města Uničova 

a počítá s propojením cyklostezky  

od odbočky na Novou Dědinu přímo  

do Uničova. Pokud mi je známo, projekt 

je v přípravě. Vím, že tento projekt zde již 

dlouho chybí a jsem rád, že mohu sdělit 

tyto pozitivní informace o jeho realizaci. 

Třetím projektem bude Vybudování 

parkoviště u hřbitova v Troubelicích  

a úprava prostoru před hřbitovem. Projekt 

počítá s vybudováním parkovacích míst, 

pevné přístupové cesty ke hřbitovu, místa 

pro odkládání odpadu ze hřbitova  

a veřejné osvětlení před hřbitovem. 

Zastupitelstvo obce se rovněž začalo 

zabývat i záležitostí úpravy uvnitř 

hřbitova, hlavně z důvodu blátivého 

povrchu v podzimním a zimním období. 

Čtvrtou neméně důležitou akci je úprava 

garáží troubelické hasičské zbrojnice, 

hlavně co se týká výměny vrat. Jelikož 

chápeme, že je důležité nabídnout nejen 

mladým občanům a rodinám, kvalitní 

plochu nebo prostor pro bydlení a zabránit 

tak odchodu občanů z obce za jiným 

bydlením, je pátým projektem příprava 



odprodeje pozemků pro výstavbu 

rodinných domů a jak již bylo 

zastupitelstvem obce schváleno, bude se 

jednat o další 3 etapy v lokalitě 

Troubelice – Za Štoksovým.  

Aby nedocházelo ke zbytečným 

spekulacím, budou veškeré informace 

týkající se tohoto projektu uveřejněny 

podrobně a najednou. Zájemce o stavební 

parcelu mohu ujistit, že se vše finalizuje  

a poprosit ještě o chvilku strpení, jelikož 

ani tento projekt není jednoduchý a má 

spousty právních a jiných aspektů, které 

je nutné respektovat. Bohužel ani dnešní 

pandemická doba nám k rychlejšímu 

posunu není moc nakloněna. 

Samozřejmostí v rozpočtu obce jsou  

i drobnější akce, které všeobecně přispějí 

ke zlepšení vzhledu našich obcí. Dále 

bude kromě běžné údržby veřejné zeleně 

provedena i dosadba a výsadba stromů  

a keřů, úpravy veřejných prostranství, 

hřbitovů a zkrátka všeho, co již neslouží 

nebo dosloužilo. Nezapomeneme ani  

na naše památky, kaple a další sakrální 

stavby, ať se to týká oprav nebo běžné 

údržby. Nejen celý letošní rok, ale i roky 

další, budeme stále věnovat přípravě 

ostatních neméně důležitých projektů 

s důrazem na plánovací období 

v poskytování evropských a jiných 

dotací. Uvědomujeme si, že každý 

podpořený projekt dotací, je úsporou pro 

náš rozpočet obce a upřímně si myslím,  

že peníze, které se dají takto získat, nám 

již nikdo v budoucnu nenabídne. 

Uvědomujeme si také, že v našich obcích 

je ještě spousta míst, která již dosloužila a 

je nutné je opravit, ale bohužel není 

možné vše provést najednou, i když bych 

si to osobně přál. Je důležité zmínit,  

že řešíme také projekty, o kterých si 

někteří z Vás myslí, že o nich nevíme, 

nebo že je ignorujeme. Tím je například 

vodovod v Pískově, pro který je nejdříve 

nutné zajistit zdroj vody (bohužel 

stávající zdroje jsou pro zásobování další 

obce nedostatečné), a na kterém  

ve spolupráci s Vodohospodářskou 

společností Olomouc a.s., obec pracuje. 

Kanalizace v Lazcích, ani tento projekt 

nezůstává opomíjen, nyní jsou 

zajišťovány veškeré dostupné a potřebné 

informace k projektu a bude zjišťován 

zájem občanů. Důležité chodníky 

v průtahu obcí Troubelice. Projekt je po 

stránce dokumentace a povolení 

připraven, jen byl odložen z důvodu 

přípravy kompletních přeložek vedení 

elektrické energie ze vzdušného vedení 

do vedení podzemního. To znamená, že 

pokud bychom nyní nové chodníky 

realizovali, byly by do dvou let opět 

rozkopány a tím zničeny. Poslední věcí, 

kterou uvedu je silnice Uničov – 

Troubelice. Zde opět upozorňuji  

na skutečnost, že tato silnice i co se týká 

průtahu obcí, není vlastnictvím obce 

Troubelice, ale vlastnictvím 

Olomouckého kraje. Opět z tohoto místa 

uvádím, že již několik let intenzivně 

jednáme s vlastníkem, tedy Olomouckým 

krajem o nutné opravě této komunikace. 

Mimochodem na dopis, který jsme 

v loňském roce odeslali hejtmanovi 

Olomouckého kraje i Vašim jménem,  

a který jsme Vám otiskli ve Zpravodaji 

v měsíci září 2020, jsme do dnešního dne 

nedostali odpověď. Nezbývá tedy než 

poslat dopis novému vedení kraje. 

    Proto prosím o Vaši trpělivost a jsem 

přesvědčen, že společně přetneme každou 

cílovou pásku našich přání a potřeb. Vše 

je stejně důležité, ovšem něco je  

o malinko důležitější. O všech projektech 

budeme postupně v našem Zpravodaji 

obce přinášet podrobnější informace, data 

a fakta. Závěrem mého úvodního slova 

děkuji za důvěru a přeji Vám, aby 

přicházející jarní slunce, dodalo tolik 

potřebnou energii. Děkuji za důvěru, 

opatrujte se prosím.  

Ondřej PLAČKO, starosta
 
 

 

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Životní jubilea v dubnu: 

MAITNER František, Troubelice  91 let 

GREGOROVÁ Růžena, Troubelice 91 let 

NAVRÁTILOVÁ Věra, Troubelice 90 let 

BARTÁKOVÁ Štěpánka, Troubelice 85 let 

UTĚŠENÝ Antonín, Troubelice  84 let 

BRADA Jan, Troubelice   84 let 

FILIPOVÁ Růžena, Troubelice  81 let 

BABUTZKÁ Marie, Troubelice  81 let 

KAUEROVÁ Gisela, Troubelice  77 let 

Mgr. HULA Vladimír, Troubelice  77 let 

Mgr. MÁNEK Květoslav, Troubelice 77 let 

HASNÍK Jiří, Troubelice   76 let 

SOLOVSKÁ Radomila, Troubelice 75 let 

FUCHS Stanislav, Pískov   75 let 

STRNADELOVÁ Ludmila, Pískov 74 let 

KRÁLOVÁ Jaroslava, Troubelice  74 let 

SUCHOMELOVÁ Hedvika, Troubelice 73 let 

PÍRKOVÁ Dagmar, Troubelice  73 let 

VYMAZAL Alois, Troubelice  73 let 

MÁNKOVÁ Věra, Troubelice 73 let 

AUJESKÝ Jiří, Troubelice 71 let 

PLAČKO Ondřej, Troubelice 71 let 

BUDAŘOVÁ Alena, Dědinka 70 let 

POŠTULKA Antonín, Troubelice 70 let 

TRUNDA Bohumil, Troubelice 65 let 

ZECHA Zdeněk, Troubelice 65 let 

PEŠEK Jaromír, Troubelice 65 let 

MLČOCH Pavel, Troubelice 65 let 

KROPÁČ Jaroslav, Troubelice 60 let 

PUROVÁ Zdenka, Troubelice 60 let 

PUR Jaroslav, Troubelice 60 let 

DANEČEK Zdeněk, Lazce 60 let 

HUŇKOVÁ Ludmila, Lazce 55 let 

LOLKOVÁ Eva, Troubelice 55 let 

PŠEJA Petr, Troubelice 50 let 

FILIP Miroslav, Troubelice 50 let 

VYMAZAL Roman, Troubelice 50 let 

 

Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví. 

Narodili se:           

BURIÁNEK Tobias, Troubelice; KUPKA Dominik, Troubelice; DRLÍK Jáchym, Pískov       

Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.    

Opustila nás: 

UTĚŠENÁ Vlasta, Pískov 

Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast. 
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POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE TROUBELICE 
 

    Vážení spoluobčané, snad každý z nás 

alespoň jednou denně prochází kolem 

místa v centru obce, kde ještě před 

několika léty stála budova Sokolovny, 

která se dle historických pramenů  

7. dubna 1924 slavnostně otevřela 

občanům nejen našich obcí, ale i občanům 

z širokého okolí. Byla kulturním, 

sportovním, ale hlavně společenským 

místem, kde se za její éru setkalo tisíce a 

tisíce lidí. Bohužel již mezi námi asi 

nebude mnoho pamětníků, kteří si začátky 

společného života v budově Sokolovny 

pamatují. Ovšem ještě stále je nás většina, 

kteří si pamatují na velkou spoustu 

pořádaných kulturně společenských akcí, 

na které jsme byli pozváni, a kterých se 

snad všichni z nás, a to jistě nejen jednou, 

zúčastnili. Stále mám ve vzpomínkách 

plesovou sezonu a hlavně Šibřinky, kdy 

se naši rodiče s přáteli intenzivně 

připravovali na rej masek a jelikož jsme 

bydleli jen kousek za rohem, veškeré 

přípravy vrcholily právě v naší chodbě a 

mě již tehdy jako malého pozorovatele 

nesmírně fascinovaly. O to víc jsem se 

vždy těšil na neděli, kdy si konečně 

obléknu maminkou ušitou masku a 

společně s kamarády si užijeme 

každoroční dětský maškarní karneval, 

z kterého snad každé zamaskované dítě 

má fotografii, aby právě na tuto chvíli 

v životě nezapomenulo. Tento den byl 

úžasný i v tom, že jsme mohly s ostatními 

dětmi prozkoumat všechny zákoutí a 

temné tajemné kouty zmiňované 

Sokolovny. Nikdy nezapomenu  

na kouzelné „kino“ a spousty zhlédnutých 

filmů za 1,- Kčs, které nás provázely  

od dětství, pubertou, po první lásku až  

do dospělosti. Nikdy nezapomenu  

na školní akce, akce pro ženy, volby a 

hodiny protančené na vždy krásně 

vyzdobeném sále. Nemohu mluvit  

za všechny, ale mé vzpomínky na krásné 

společenské akce za dveřmi bývalé 

Sokolovny jsou nezapomenutelné. O to 

víc mě mrzelo, a věřte, mrzí dodnes, že i 

přes veškerou snahu se ji nepodařilo 

zmodernizovat a bohužel, o to více bylo 

bolestivější rozhodnutí, kdy jsme ji kvůli 

vážnému statickému narušení a s ohledem 

na další technické a ekonomické aspekty 

museli zbourat. Tento smutný okamžik 

byl důležitým důvodem pro nové plány, 

pro plány na výstavbu nového kulturně 

společenského zázemí, reprezentující naši 

obec. Je pravdou a kritika na mou hlavu a 

zástupce obce oprávněnou, že se již 

několik let slibuje nový kulturní stánek, 

čas letí a stále se v této věci nic neděje. 

 Díky tomu bylo velké i mé osobní 

zklamání, že nedostojím slibu svým 

spoluobčanům, kteří mi nejednou osobně 

řekli: „Starosto, slíbíš nám, že si ještě 

zatancujeme na novém sálu?“  

    Nejen výše uvedené aspekty, ale i fakt, 

že se nám bohužel nepodařilo i přes 

veškeré úsilí získat na výstavbu nového 

kulturního sálu obce dotaci a že dnes je 

více méně jasné, že dotační podpora 

takových typů projektů v budoucnu 

nebude. Skutečností je i to, že jsme  

do přípravy projektu vložili již mnoho 

vlastních zdrojů a nelze zmařit tuto 

připravenou investici a v neposlední době 

i fakt ročně se zvyšujících cen materiálu a 

práce, který vedl k nejedné dlouhé diskuzi 

zastupitelů obce. Ti na svém 9. zasedání 

v prosinci loňského roku, dali výstavbě 

Polyfunkčního komunitního centra 

„Sokolovny“, za 53 mil. Kč, nadpoloviční 

většinou svých hlasů, zelenou a schválili 

tento dlouho plánovaný projekt. Po akci 

na vybudování kanalizace v místní části 

Pískov a rekonstrukci čistírny odpadních 

vod, za bezmála 61 mil. Kč, se bude 

historicky jednat o další velmi 

významnou investiční akci v rozvoji 

našich obcí. Projekt bude financován 

převážnou částí z cizích zdrojů (jako 

finanční nástroj bude použit úvěr od 

renovovaného bankovního domu) a 

z části vlastními zdroji, tedy z rozpočtu 

obce. Osobně musím říci, že i toto 

rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché a 

jistě nejen pro mě, ale i ostatní zastupitele, 

kteří projekt schválili. Obzvláště co se 

týká finanční části, ale také části 

budoucího využití s klesajícím trendem 

setkávání se mladší generace a trend 

sílicích sociálních sítí a v neposlední řadě 

dnes nejvíce skloňované téma života 

v době koronaviru. Rád bych na tomto 

místě ujistil všechny občany, že tento 

finančně náročný projekt neovlivní další 

investiční rozvoj obce, její ekonomickou 

stabilitu a běžný chod obce. Co se týká 

klesajícího trendu setkávání se převážně 

mladší generace, je přece jen na nás, kam 

tuto mladou generaci povedeme a co jim 

budeme schopni, z hlediska kulturního a 

společenského života, nabídnout a 

samozřejmě prakticky ukázat. Tomu jistě 

tento velký projekt může pomoci. Co se 

týká tématu koronaviru. Jistě je to nyní 

silné téma, zřejmě bude ještě nějakou 

dobu ovlivňovat naše životy a pro obec 

tolik významnou ekonomiku státu, ale 

buďme v této věci optimisty a věřme,  

že se brzy životy nás všech vrátí  

do normálu. Nemůžeme a snad ani 

nechceme zastavit rozvoj našich obcí, 

nevybudovat např. cyklostezku, když se 

nyní může potkat omezené množství lidí 

a i sportování je omezeno. Právě obce a 

města by nyní měla investovat, aby se 

ekonomika státu udržela a dále 

nastartovala. Snad mezi námi není nikdo, 

kdo se upřímně netěší na návrat života 

v době před pandemickou krizí.  

    Pilířem tohoto článku jsou tři důležité 

cíle.  

    Prvním cílem je informovat Vás  

o uvedené významné investiční akci. 

Datum 7. dubna se již v úvodu článku 

jednou objevil v souvislosti s historickým 

faktem otevření původní budovy 

Sokolovny v roce 1924. Uvedu ho ještě 

jednou. 7 dubna 2021 byla zahájena 

výstavba Polyfunkčního komunitního 

centra „Sokolovny“. Záměrně uvádím 

slovo „Sokolovna“, protože historie se 

opakuje a dobře vím, že se projekt bude 

převážnou částí občanů takto nazývat a 

věřím, že se nově vybudovaná budova 

také zapíše do životů všech generací. 

Stavbu budou provádět společnosti  

ve sdružení: vedoucí společnost - Hroší 

stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 

Olomouc; IČ: 28597460 a společník - 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 

Pardubice; IČ: 25253361. Prázdné místo 

v centru obce se nyní stane na 550 dnů 

stavbou a jistě ovlivní život v obci.  

Do doby, než začne budova sloužit svému 

účelu, samozřejmě nyní spíše negativně, 

protože stavba bude náročná nejen 

technicky, ale i na daný omezený prostor. 

Prosím tedy občany o toleranci a hlavně 

opatrnost v místě stavby a omlouvám se 

předem za všechna omezení. 

Druhým cílem je projekt obhájit, což jsem 

již zčásti udělal, ale byl bych rád, aby si i 

občané, kteří uvedený projekt 

z jakéhokoli důvodu nepodporují, 

uvědomili jeho podstatu a důležitost. 

Hlavním důvodem jsou každoročně strmě 

rostoucí ceny staveb a je pravdou, že 

kdybychom nečekali (i na možné dotační 

prostředky) a projekt neodkládali, mohla 

být jeho cena o třetinu nižší. Dalším 

neméně důležitým důvodem je absence 

kulturně společenského sálu. Uvědomme 

si prosím například skutečnost, kdy jsme 

naposledy viděli naše děti ze školky a 

školy při nějakém pěkném kulturním 

pásmu k jakékoliv události? Není  

to ovšem o tom, že by naše školy takové 

pásma nepřipravily, ale vždy mohly 

udělat svá vystoupení jen pro omezenou 

skupinu,   protože   jim   jejich   zázemí  a  
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prostory škol neumožnily pozvat širokou 

veřejnost. Co například setkání seniorů? 

Jen díky společnosti TAGROS a.s. bylo 

možné setkání uskutečnit v místní 

restauraci, kde to bylo příjemné, ale 

kapacitně nedostatečné. Ani zde nebylo 

možné např. pozvat dechovku  

pro zpříjemnění setkání. V neposlední 

řadě i plesová sezona dostala újmu. Díky 

Orelské Jednotě Troubelice bylo možné 

v jejich sále v Orlovně, uskutečňovat 

plesy. Za to patří velké poděkování. Ale i 

tato skutečnost si vybírala svoji daň.  

Na tři měsíce se z nově rekonstruované 

orelské tělocvičny stal společenský sál, 

tím nebylo možné sportovcům plně 

sportovat a neplnil tak svoji funkci.  

O ničení nové palubové podlahy 

provozem plesů nemluvě, a co teprve 

omezená kapacita Orlovny. Nezlobte se, 

ale myslím si, že bylo ostudou obce, aby 

jeden z nejnavštěvovanějších plesů, a to 

ples základní školy, musel probíhat 

v sousední vesnici. A co nástrahy počasí 

na plánovaných akcích, které zkrátka díky 

dešti nebylo kam přesunout a návštěvnost 

takové akce byla mizivá a přes veškeré 

úsilí dané složky tuto akci perfektně 

připravit, byla prodělečnou. A takto bych 

mohl pokračovat, že díky absenci 

kulturního sálu byla silně potlačena 

spolková činnost, činnost různých 

komunit a samozřejmě tolik důležité 

setkávání se občanů napříč všemi 

generacemi. Poslední z důvodů, které 

nechci opomenout uvést, je i hodnota, 

kterou tato stavba přinese dalším 

generacím, kterou jim předáme, a zůstane 

po nás. Tohle všechno je jen zlomek 

důvodů, které obhajují započatý projekt 

výstavby polyfunkčního komunitního 

centra a je důležité si tyto důvody 

uvědomit a připustit si je. Třetím a 

posledním důležitým cílem je samotné 

představení projektu. Tím myslím 

samozřejmě prostorovou vizualizaci 

oficiálního projektu Polyfunkčního 

komunitního centra obce Troubelice. 

Tyto materiály budou v elektronické 

podobě přístupné na webu obce 

Troubelice, odkaz: www.troubelice.cz a 

dále v podobě papírové, pro ty co 

nepoužívají internet, na nástěnce v hale 

obecního úřadu před poštou. 

    Vážení spoluobčané, přiznám se, že 

nebylo vůbec jednoduché shrnout 

všechny potřebné informace o několikrát 

v článku zmíněném významném, a 

troufám si říci i velmi náročném projektu, 

jak po stránce ekonomické tak i 

technické, do několika odstavců. Další 

informace o průběhu výstavby budeme 

průběžně uveřejňovat na již známých 

obecních informačních kanálech. 

Samozřejmě vím, že celá stavba bude mít 

i své mouchy, s tím musíme bezesporu 

počítat, ale věřím, že se nám projekt 

podaří vybudovat dle našich požadavků, 

potřeb a hlavně představ, a že si jeho 

slavnostní otevření všichni, již bez 

jakýchkoliv omezení, užijeme. Také 

doufám, že se samotný nový kulturní sál 

obce vryje do paměti nejen nám, ale i 

všem budoucím generacím a jejich 

vzpomínky na prožitý čas v tomto 

prostoru budou stejně nezapomenutelné, 

jako jsou ty naše spjaté se starou budovou 

tehdejší Sokolovny. Úplně na závěr se mi 

nabízí jedna otázka, na kterou si můžete 

odpovědět pouze Vy sami, kteří si starou 

budovu pamatují. Jaká je ta Vaše 

nezapomenutelná vzpomínka na starou 

Sokolovnu?   

    Děkuji za Váš čas, který jste věnovali 

seznámení se s uvedeným projektem,  

a nyní nám zbývá držet palce, ať vše 

funguje tak, jak má.  

Za zastupitelstvo obce Ondřej PLAČKO, starosta 
 

 

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
 

Obec Troubelice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), oznamuje 

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, že 

v katastrálním území Troubelice obce Troubelice 

bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 18. 4. 2021 přibližně do 18. 4. 2022. 
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem  

v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem 

evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu. 

V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 

katastrálního zákona, zejména povinnost 

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce, 

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku 

a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo 

k zápisu do katastru nemovitostí,  

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru. 

Neposkytne-li vlastník, nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří 

odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.  
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÁ ŠKOLY  
 

Mateřská škola Troubelice pořádá zápis nových dětí pro školní 

rok 2021/2022. Zápis se v souvislosti 

s protiepidemiologickými opatřeními uskuteční  

od 2. do 16. května 2021.  

Více informací k zápisu společně s potřebnými tiskopisy 

získáte na webu mateřské školy na adrese skolka.troubelice.cz 

v části pro rodiče nebo u ředitelky MŠ na tel. 731 603 350.  

Těšíme se na Vás a Vaše děti!  

 

 

 


