Březen 2020

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává první letošní číslo Třebařovského zpravodaje, ve kterém
Vám, vzhledem k nastalé situaci, překládáme nejprve prohlášení hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického.
Vláda České republiky s účinností od 12. března 2020 14 hodin přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Jedná se jednoznačně o mimořádné a potřebné opatření, jehož cílem je maximalizovat
ochranu veřejného zdraví a především usnadnit zásobování obyvatelstva ochrannými pomůckami
a dezinfekcí. Jedná se také o zjednodušení všech procesů uvnitř státu. Tento pojem může sám o
sobě vytvářet v lidech různé představy, avšak jde především o urychlení krizového řízení na
všech úrovních státu. Vláda nyní může přijímat opatření s ukládáním povinností pro právnické,
ale i fyzické osoby.
Osobně bych chtěl apelovat na všechny občany nejen Pardubického kraje, aby dodržovali základní hygienické zásady a snažili se být maximálně zodpovědní ke svému okolí.
V tuto chvíli není důvod k panice, ale je důležité, abychom všichni vnímali, že toto opatření je
potřebné pro ochranu zdraví nás všech.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje

Nyní již Vás chceme opět informovat o dění v obci a představit záměry a projekty, které bychom
chtěli zrealizovat nejen v tomto roce.
Nejprve začneme informací o proběhlém jednání, které proběhlo v souvislosti s přípravou
objízdné trasy obce Třebařov v době rekonstrukce silnice – úsek Třebařov.
Jednání proběhlo 5. 2. 2020 v zasedací místnosti společnosti Roth za účasti zástupců –
PARDUBICKÉHO KRAJE, SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
A STŘEDISKA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, DOPRAVNÍ POLICIE ČR, ODBOR DOPRAVY
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ROTH, ZDV TŘEBAŘOV A ČSAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Cílem
jednání bylo seznámení se se zahájením realizace rekonstrukce a řešením objízdné trasy. Bylo
nám sděleno, že Pardubický kraj, jako investor, požádal o přidělení dotace na tuto silnici, která
v současné době je připomínkována a Pardubický kraj počítá dle harmonogramu investic, že
zahájení prací na rekonstrukci bude v dubnu 2021. Před zahájením rekonstrukce by měla být
zajištěna objízdná trasa obce, která zajistí plnohodnotně obslužnost a zásobování obce. Byla
projednána varianta opravy místní komunikace vedoucí kolem živočišné výroby ZDV Třebařov
vyúsťující na horním konci obce. Prověřuje se varianta rozpočtu na realizaci zpevněného
živičného povrchu na této komunikaci a na jejím rozšíření. Financování by mělo být hrazeno
z rozpočtu oprav silnice a obec by se měla finančně spolupodílet na rozšíření této místní
komunikace. O dalším jednání Vás následně budeme informovat.
Dne 20. 2. 2020 proběhlo také pracovní jednání zastupitelstva obce s cílem seznámit se
a projednat přípravu projektů na rok 2021 v souvislosti se zadáním projektové přípravy. Jako
hlavní cíl si zastupitelstvo vytyčilo přípravu na realizaci chodníků v úseku od křižovatky Koruna
po ZŠ, aby se v souvislosti s rekonstrukcí silnice mohl tento problém zároveň vyřešit. Toto je
v tuto chvíli stěžejní cíl na rok 2021. Dále byly projednány projekty realizace chodníku u kostela
a výstupní plochy pro autobusy, realizace herních prvků na fotbalovém hřišti podmiňujícím
získání pozemků od firmy Roth, zadláždění centrální přístupové části na hřbitově, zadání
vypracování studie na využití parku pro veřejnost. Zahájení prací na těchto projektech by mělo
být v roce 2021.
Dále proběhla diskuse ohledně připravovaných letošních akcí, které budou zahájeny v letošním
roce, a to: zahájení výstavby sociálních bytů, rekonstrukce horního obchodu, výstavba venkovní
učebny ZŠ – výběrová řízení na tyto akce budou realizovány v měsíci březnu. Dále se připravuje
žádost o dotaci na demolici domu č. 61 a výstavby skladových prostor v tomto místě. Běží nám
příprava na realizaci výběrového řízení na nákup dopravního automobilu pro třebařovské hasiče.
V měsíci dubnu by mělo proběhnout kolaudační řízení zhotoveného vrtu pitné vody a následné
čerpání vody z tohoto vrtu.
Obec získala dotaci na nákup klanicového přívěsu s hydraulickou rukou (vyvážecí lesní
souprava). Nákup by měl být realizován v měsíci dubnu.

V prosincovém jednání zastupitelstva byly přijaty nové vyhlášky týkající se odpadu a poplatku ze
psů. Tyto vyhlášky byly dány do souladu s platností nové legislativy. Žádný z výše uvedených
poplatků se nemění.
Na valné hromadě Svazku kanalizace Třebařov byla dne 19.12.2019 schválena cena stočného na
rok 2020 a to ve výši 23 Kč/m3 bez DPH.
Čipování psů proběhne dne 19. 3. 2020 – od 16 hod u dolní hospody a od 16:30 hod u horní
hospody. Cena za čip včetně registrace je 350 Kč. Přeočkování proti vzteklině by mělo
proběhnout koncem měsíce dubna.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
-

ve dnech 24.4. – 25.4.2020 proběhne v naší obci svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu a to v následujících časech
o v pátek 24.4.2020 od 8 – 17 hodin
o v sobotu 25.4.2020 od 8 – 14 hodin

-

odpad bude tříděn obsluhou přímo do přistavených kontejnerů, které budou umístěny na
obvyklém místě – tedy u ZDV Třebařov

Bohužel se v naší obci stále vyskytuje nesprávné ukládání odpadu u kontejneru s plasty a sklem.
Každý občan by se měl chovat zodpovědně a vyseparovaný odpad vhodit přímo do kontejneru.
V případě jeho plnosti nelze řešit situaci odložením tohoto odpadu vedle kontejneru. Dochází tak
ke znečišťování okolí, což se jistě nikomu z nás nelíbí. Žádáme tedy občany o odkládání
odpadu do kontejneru, anebo vyčkání s uložením odpadu až po jeho vyprázdnění. Ušetříte
zbytečnou práci a šetříte tak naše životní prostředí. Děkujeme.

Společenská rubrika:
Jubilea:
Únor 2020
Müllerová Emílie
Švichký Josef

90 let
60 let

Duben 2020
Šindelářová Jana
Šrámek Antonín
Palkovičová Zdeňka
Doležal Jaromír
Makulová Flora
Potůčková Marta
Babková Jitka

80 let
75 let
75 let
60 let
60 let
60 let
50 let

Červen 2020
Doležal Josef
Polák Zdeněk
Gorobažiu Alexia

75 let
60 let
60 let

Březen 2020
Eliáš Josef
Burešová Zdeňka
Veselý Martin
Přikrylová Iveta

85 let
70 let
50 let
50 let

Květen 2020
Hlubinka Josef
Pospíšilová Marie
Jíra Stanislav

70 let
50 let
50 let

Eliáš Miroslav
Dostálková Jana

60 let
50 let

Narozené děti v roce 2019
Řezáč Sebastian
ŠčučkaMatyas Jan
Preislerová Vivien
Zelenka Tomáš
Vičarová Isabela

Handlová Bára
Mitáš Nicolas
Miková Ariana Margareta
Šrámková Klaudie

Přejeme našim novým spoluobčánkům do jejich života hodně zdraví, štěstí a rodičovské lásky.

Plánované společenské akce:
Kulturní a sociální komise měla dne 23.2. 2020 první jednání k přípravě programu Třebařovské
poutě. Bohužel v čase přípravy textu tohoto čísla přišla zpráva o zákazu konání kulturních akcí
v souvislosti s rozšířeným koronaviru. Proto jsme museli zrušit také termín Sousedského
posezení(27. 3.) pro seniory. Doufáme, že se tato akce uskuteční v náhradním termínu na podzim
letošního roku.
ZATÍM PLÁNOVANÉ AKCE.
23. 5. Třebařovská pouť
19. 6. Dětský bál v ZŠ Třebařov

Konání všech akcí bude podřízeno rozhodnutím v souvislosti s pandemií
koronaviru.

Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 18. 12. 2020 od 17.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice za účasti 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
123T/181219 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
126T/181219 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
127T/181219 Rozpočet obce Třebařov na rok 2020.
129T/181219 Plán inventur na rok 2019.
130T/181219 Obecně závaznou vyhlášku č. 3 o místním poplatku ze psů.

131T/181219 Obecně závaznou vyhlášku č. 2 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
132T/181219 Obecně závaznou vyhlášku č. 1 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Třebařov.
133T/181219 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2019823/VB/1a, Třebařov p.č. 5567/3 SS200, kNN mezi obcí Třebařov a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena společností K-Energo, na zřízení věcného břemene za jednorázovou
náhradu 1 000 Kč.
134T/181219 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provádění sběru, svozu a likvidaci domovního odpadu
KO2020/12 mezi Technickými službami Moravská Třebová- jako zhotovitel a obcí Třebařov jako objednatel na 17 vývozů popelnic a 26 svozů kontejneru na separovaný plast za rok
v hodnotě 152 893,08 Kč.
135T/181219 Zápis o vkladu majetku obce Třebařov do Dobrovolného svazku obcí „Skupinový
vodovod Moravskotřebovska“ mezi obcí Třebařov - jako předávající a Skupinový vodovod
Moravskotřebovska - jako přejímající majetek v celkové hodnotě 116 945,90 Kč.
136T/181219 Zápis o vkladu majetku obce Třebařov do Svazku kanalizace Třebařov mezi obcí
Třebařov -jako předávající a Svazkem kanalizace Třebařov - jako přejímající majetek
v celkové hodnotě 753 064 Kč.
137T/181219 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku obce Třebařov mezi obcí Třebařov- jako
převodce a Svazkem kanalizace Třebařov - jako nabyvatel na nedokončený majetek vedený na
analytickém účtu v celkové výši 521 184 Kč.
138T/181219 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku obce
Třebařov jako nedokončený hmotný investiční majetek ČOV kanalizace o celkové hodnotě
1 014 380 Kč. Bude vyřazen z majetku jako zmařená investice.
139T/181219 Neinvestiční dotaci na rok 2020 Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska jako
podíl obce v hodnotě 26 437 Kč na akci : „Rekonstrukce vodárenského objektu na parcele st. 594,
k.ú. Koruna“
140T/181219 Finanční dar charitě Moravská Třebová na provoz charitní a sociálních služeb na
rok 2020 ve výši 7 300 Kč.
Zastupitelstvo obce volí:
124T/181219 Ověřovatele zápisu:
- Bohumila Ščudlu
- Vladislav Ambrozek
125T/181219 Členy návrhové komise:
-

Barboru Šrolovou
Miroslava Hlubinku
Antonína Valentu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
128T/181219 Úpravy rozpočtu na rok 2019 č. 4, 5, 6, 7, 8.

Pokud nevíte, co se starým papírem, využijte možnost:
Dne 27. 4. 2020 se od 17 do 18 hodin uskuteční za základní školou sběr papíru.
Upozorňujeme občany, že se od letošního roku nebude, vzhledem k nízké poptávce po této
druhotné surovině, za sběr vyplácet žádná finanční náhrada! Informovala nás o tom letovická
firma, se kterou ohledně odvozu papíru spolupracujeme.

Proběhlé akce:
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2019
Kulturní komise OÚ Třebařov a ZŠ a MŠ Třebařov připravily na pátek 6. 12. 2019 adventní akci
plnou zajímavých aktivit. Krátce po 15 hodině vystoupili žáci a pedagogové naší základní školy
s programem plným vánočních a pohádkových písní, objevila se i andělská báseň a čertovský
taneček. Zazněla také společná píseň I. stupně – Čas vánoční od Luďka Minky a II. stupně Srdce nehasnou, megahit Karla Gotta a jeho dcery Charlotty.
Děti, ale i dospělí si v Ježíškově poště mohli napsat přání pro sebe či své blízké. Z odevzdaných
dopisů (všichni za ně dostali adventní čokoládový kalendář) bylo několik vylosováno a ti šťastní
dostali milé předvánoční překvapení v podobě plyšáka, knihy, společenské hry atd. V jídelně, kde se
pošta nacházela, se mohli zájemci občerstvit teplým čajem, ale především výborným cukrovím od
maminek našich žáků. Za to jim všem ještě jednou moc děkujeme.
Také zde probíhala sbírka krmení, hraček a dalších potřebných věcí pro psy a kočky do zvířecího
útulku. Přispět se mohlo i libovolnou finanční částkou (vybralo se 1507 Kč). Všichni dárci dostali
malé sladké poděkování.
Kdo si chtěl udělat foto na památku, mohl tak učinit třeba ve vánočním fotokoutku s rekvizitami
a bublinami s texty.
Celé odpoledne si zájemci nakupovali dárečky pro své blízké k nadcházejícím Vánocům, dobroty,
teplý džus a medovinu. Připraveno bylo několik stánků, včetně těch, kde žáci naší školy
prodávali své výrobky na školním jarmarku.
Pěkným obohacením programu byla ohňová show zorganizovaná zaměstnankyní školy paní
Olgou Leinveberovou.
Na závěr jsme malinko netradičně rozsvítili vánoční strom. Přítomným bylo rozdáno 100
čajových LED svíček a začalo jejich postupné rozsvěcování. Když se rozsvítila poslední, byla
řada na velkém vánočním stromu. Ten se nakonec, po malém zaváhání, rozsvítil také.
Předvánoční akce se zdařila, lidé nás podpořili velkou účastí.

S přáním krásně prožitých

vánočních svátků jsme se kolem 17. 30 hod. pomalu rozcházeli domů.

Vánoční koncert
V úterý 10. 12. nás ve druhém adventním týdnu čekala další akce. Vánoční koncert
v třebařovském kostele. Představili se v něm sólisté a pěvecký sbor ZUŠ Moravská Třebová.
Pedagogové nás se svými žáky potěšili 14 skladbami – od českých a zahraničních autorů,
zpívanými i instrumentálními. Určitě to všem přítomným stálo za to strávit v chladném kostele
asi třičtvrtě hodiny. Zapomněli jsme na chvíli na plechy plné cukroví, hodiny uklízení a praní,
hon na dárky a další věci, které sice k Vánocům patří, ale nejsou tím nejdůležitějším, co dělá
Vánoce Vánocemi.

Česko zpívá koledy – devátý ročník
Do tradiční akce Deníku Česko zpívá koledy se zapojili ve středu 11. 12. od 18 hodin občané
Třebařova již potřetí. Opět jsem se sešli na hrázi Mlýnského rybníka u vodní elektrárny
a zazpívali si naše nejznámější koledy (Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem
spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce valaši, Vánoce, Vánoce
přicházejí a Rolničky, rolničky). Nutno říci, že nejlépe nám šly refrény, protože ve znalosti
textů máme trochu rezervy.
Hlavní organizátor Vladislav Kyselica připravil pro děti za odměnu balíčky se sladkostmi a pro
všechny zpěváčky občerstvení v podobě teplých nápojů, jablek v županu, opečených vuřtů, …
Akce proběhla v příjemné a veselé atmosféře.
Společenský ples
Po lednovém Mysliveckém plese se v tělocvičně ZŠ konal v pátek 21. 2. 2020 tradiční
Společenský ples. Organizován byl SRPDŠ společně se ZŠ Třebařov. K poslechu, ale hlavně
k tanci hrála mohelnická skupina Menhir, o předtančení se postarala taneční (mažoretková
a twirlingová) skupina Střípky působící pod DDM Moravská Třebová.
Účast sice nebyla tak velká, jak by si pořadatelé přáli, ale o to více se přítomní bavili. Mezi
návštěvníky plesu nechyběli v hojném zastoupení zaměstnanci školy. Přišlo také dost bývalých
žáků, v současné době studentů středních škol.
Výtěžek z plesu (36 241 Kč) putuje jako tradičně na konto SRPDŠ a bude využit ve prospěch
dětí naší ZŠ. Děkujeme touto cestou ještě jednou všem dárcům za finanční i věcné příspěvky do
tomboly
Za organizátory akcí : BarboraŠrolová

Informace z MŠ Třebařov
Vážení spoluobčané,
opět tu máme další vydání Třebařovského zpravodaje. Chtěla bych vás v něm seznámit
s činnostmi naší školy vztahujícími se k nové zahradě.
Jak jsem Vás již dříve informovala, kamarádkou našich dětí se stala samice Majda. Děti z ní mají
opravdu velikou radost a také se o ni denně vzorně starají. Krmí ji, dávají jí vodu. Také jí
pravidelně čistí její příbytek – králíkárnu. Měli jsme radost, že se možná dočkáme mláďat, ale
toto se zatím nezdařilo. Snad se zadaří příště.
Letošní průběh zimy nám nedopřál užít si sáňkovacího kopečku. Sníh sice napadl, ale bylo ho
velmi málo. I tak malé množství jsme však využili a spěchali jsme ven, abychom se věnovali
zimním radovánkám. Dělali jsme sněhové koule, odhrnovali lopatkami sníh a stavěli sněhuláky.
Ani zvířata v přírodě a ptáci nemají letos nouzi o potravu, nicméně jsme se rozhodli doplnit
ptáčkům zásoby. Vyčistili jsme krmítko a doplnili do něho dobroty – semínka slunečnice. Po
stromech na zahradě jsme rozvěsili lojové koule.
Sněhu se již letos asi nedočkáme. Těšíme se proto na jaro, s jehož příchodem si budeme s radostí
užívat naši novou zahradu.
Vystrčilová Jana

Myslivecký spolek Třebařov
Vážení spoluobčané,
rok 2020 jsme zahájili pořádáním tradičního mysliveckého plesu, který se letos konal 17. 1. 2020.
Tato akce se mimořádně vydařila, a to jen díky tomu, že jste nás podpořili svou hojnou účastí.
V měsíci únoru se konala chovatelská přehlídka trofejí jelena siky japonského v oblasti chovu
Bouzovsko. Tato výstava se konala v Městečku Trnávka v termínu od 1. do 2. 2. 2020. Zde byly k
vidění opravdu zajímavé trofeje této zvěře. Ve dnech 4. 3. – 8. 3. 2020 se uskutečnilav Boršově
u Moravské Třebové chovatelská přehlídka, kde byly vystaveny všechny trofeje ulovené zvěře v
okrese Svitavy za rok 2019. Součástí akce byl také jarní svod loveckých psů, kde měl náš spolek
dva mladé zástupce. Dne 4. 4. 2020 měl pořádat náš myslivecký spolek zájezd do Brna na výstavu TechAgro, kde by byla k vidění spousta zajímavostí z oblasti myslivosti, rybářství, zemědělské a lesnické techniky. V souvislosti se šířením koronaviru byla tato akce zrušena. V plánu je
25. 4. 2020 Výroční členské schůze, kde chceme hodnotit uplynulý rok 2019. Na této schůzi budou také vystaveny trofeje zvěře ulovené za minulý rok v naší honitbě Třebařov. V současné době
probíhá v naší klubovně rekonstrukce kuchyně, která bude úplně nová. Doufáme, že do výroční
schůze bude tato oprava a vybavení dokončeno.
Myslivci Třebařov

Sbor dobrovolných hasičů Třebařov
Rok 2020 jsme zahájili 11. ledna Výroční valnou hromadou na hasičské klubovně. Stanovený
plán práce na rok 2019 jsme téměř splnili, až na jednu plánovanou brigádu (zhotovení věšáků do
šatny pro zásahové obleky). Tu jsme přesunuli do plánu na letošní rok. V loňském roce měla naše
výjezdová jednotka jednu událost - ohlášený poplach k zahořelému komínu v rodinném domě
v Třebařově. I v tomto případě se vyplatí si nechat vyčistit komín od kominíka.
Proběhla volba členů do výboru na další pětileté období. Zvolení zástupci SDH Třebařov jsou:
starosta SDH Třebařov : Hrachovina V.
místostarosta: Šíp Z.
jednatelka: Hradilová Z.
pokladník: Hrachovinová V.
kronikářka: Krumlová M.
revizor : Czarkowski R.
pomocný dozor: Veselý T. a Hradil L.
velitel SDH: Rezek S.

Výjezdová jednotka JPO V:
velitel: Hrachovina V.
velitel družstva: Rezek S.
strojník: Veselý T.
materiální zabezpečení techniky: Veselý M.
řidič: Hradil L., Potůček L.
Získali jsme 3 nové členy - 2 ženy a 1 muže.
Na letošní rok plánujeme opět několik akcí. K těm nejvýznamnějším patří spoluorganizování
pouťové slavnosti v květnu, okrskové cvičení, které se bude konat v červnu v naší obci, námětové
cvičení, atd.
Na závěr chceme upozornit občany na silné poryvy větru a následně zlámané stromy, větve na
silnici, špatně upevněné střešní krytiny, přetrhané elektrické vedení. Buďte velice opatrní, protože
i v těchto případech může dojít k vážným úrazům.
Za SDH Třebařov Hrachovinová Věra

TJ Sokol Třebařov
Vážení sportovní přátelé,
po zimní přestávce Vám opět přinášíme informace o jarní části mistrovské sezóny. Bohužel,
vzhledem k nastalé situaci (vyhlášení stavu nouze pro celou ČR), se všechna utkání odkládají na

neurčito. Jakmile to situace dovolí, budeme Vás okamžitě informovat o tom, kdy a kde se zápasy
odehrají.
Odehrané zimní přípravné zápasy
Třebařov – Dolní Třešňovec, 0:6, umělá tráva Lanškroun
Třebařov – Žichlínek B, 3:1, umělá tráva Lanškroun
Miroslav Hlubinka

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s aktuální situací, která tíží nás všechny, chceme Vás i my,
zaměstnanci Obecního úřadu, poprosit o zachování klidu a nepodléhání
panice. Dodržujme základní hygienická opatření a další důležitá nařízení
vyhlášená Vládou ČR. Můžeme tak eliminovat případné riziko možné nákazy
koronavirem.

Sledujete aktuální informace na webových stránkách obce, ZŠ a MŠ Třebařov,
Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Příjemné a slunné jarní dny, pokud možno prožité v klidu a ve zdraví,
Vám přejí zaměstnanci Obecního úřadu.

Zpravodaj obce vydává redakční rada: Barbora Šrolová, Jarmila Sommerová, Jana Vystrčilová

