Prosinec 2020

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku vydáváme poslední zpravodaj, ve kterém přiblížíme aktuální dění
v obci.
Podzimní sběr velkoobjemového odpadu se konal ve dnech 6. – 7. 11.2020 a proběhl opět
u ZDV Třebařov. Z důvodu nevhodnosti povrchu tohoto sběrového místa, musela být tato plocha
nejprve zpevněna a odvodněna. Znovu touto cestou již tradičně děkujeme za pomoc zaměstnancům
obecního úřadu.
V příloze tohoto čísla naleznete tabulku s vývozem komunálního a tříděného odpadu na rok
2021. Připomínáme, že v období svátků, může dojít k jednodennímu posunu. Letošní poslední vývoz
komunálního odpadu proběhne ve středu 30. 12. 2020.
Poplatek za likvidaci domovního odpadu a ze psa v roce 2021:
Poplatek za likvidaci domovního dopadu zůstává ve stejné výši jako v minulém roce 350,- Kč na
osobu. V případě chalupářů a neobydlených domů tj. 350,- Kč na objekt. Poplatek ze psa činí 100,- Kč,
za každého dalšího psa zapsaného na 1 osobu je poplatek 150,- Kč. První lovecky upotřebitelný pes je
osvobozen od poplatku, za druhého lovecky upotřebitelného psa zaplatí majitel 75,- Kč. Úleva na
poplatek za likvidaci domovního odpadu pro studenta, který se prokáže potvrzením o ubytování
mimo obec Třebařov a osoby starší 80 let je 50% z poplatku. Za třetí a další dítě ve věku do 18 let se
poplatek neplatí.
Oba poplatky jsou splatné do 31. 3. 2021. Můžete je hradit v kanceláři obecního úřadu nebo na
bankovní účet obce u České spořitelny: číslo účtu je 4119935389/0800
Variabilní symbol: 1340….(plus číslo popisné)
Do zprávy příjemci: napište jméno a příjmení poplatníka
V případě uplatnění více slev dáváme přednost osobní návštěvě nebo vysvětlení skladby poplatků

a doložení potvrzení o studiu na email: obec@trebarov.cz. Děkujeme.
Na valné hromadě Svazku kanalizace Třebařov konané dne 16. 12. 2020 bylo schváleno
navýšení ceny stočného na 26,40 Kč/m3 včetně DPH. Důvodem pro navýšení je zejména vytvoření
fondu obnovy Svazku kanalizace pro případné opravy a zvyšující se provozní výdaje. Také je nutné
dodržet finanční analýzu tvorby ceny stočného, která je po dobu 10-ti let pro Svazek kanalizace
Třebařov závazná.
Cena vodného v roce 2021 činí 47,20 Kč/m3 včetně DPH.

V návaznosti na projekt Modernizace IT-jazykové učebny pokračoval velký projekt realizace
venkovní učebny, který rozšířil nejen vzdělávací možnosti pro žáky ZŠ Třebařov. Podrobněji se o celé
akci dočtete v rubrice ZŠ Třebařov.
Projekty, které jsou zpracovány a budou-li úspěšné žádosti, budou realizovány v následujícím roce:
1. Chodník kolem zahrady MŠ a opěrná zeď k ZŠ Třebařov
2. ZŠ – rekonstrukce v souvislosti se snížením ekologického zatížení – rekonstrukce střechy,
výměna plynových kotlů a nové podlahy.
3. Modernizace sportovního areálu fotbalového hřiště.

Společenská rubrika:
Prosinec 2020
Rotter František

75 let

Únor 2021
Hradilová Zlatuše

60 let

Březen 2021
Šenkýřová Jaroslava
Onderka Petr
Kotlánová Jana

60 let
60 let
70 let

Leden 2021
Rotter Michal
Práčková Hana
Eliášová Petra
Mach Václav
Vaníček Jan

50 let
80 let
50 let
70 let
70 let

Všem oslavencům
srdečně
blahopřejeme.

Kulturní a sociální komise žádá občany, aby v případě narození dítěte nebo úmrtí člena rodiny tuto
skutečnost oznámili v kanceláři obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že obec nemá matriku, je pro ni,
v případě neoznámení daných skutečností, obtížné získat informace a podklady pro evidenci obyvatel.
Po předložení rodného listu dítěte nebo dokladu o zaplacení faktury nákladů na pohřeb bude
vyplacen finanční příspěvek 5 000 Kč.
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Usnesení z proběhlých zastupitelstev obce Třebařov :
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 26. 8. 2020 od 17.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice za účasti 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
193/T/260820 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
196/T/260820 Zápis ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
197/T/260820 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-122019823/VB/01 Třebařov, na parcele č. 5567/3, v k.ú. Třebařov, SS200, knn za
vyplacenou jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč bez DPH mezi obcí Třebařov a ČEZ
Distribuce, a. s., zastoupená firmou: K energo s.r.o.
198/T/260820 Smlouvu o podmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných
odpadů obce Třebařov s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko a.s. mezi obcí
Třebařov a Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko a.s.
199/T/260820 Smlouvy o poskytnutí programových účelových dotací na požární
techniku a věcné prostředky pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na
rok 2020 mezi obcí Třebařov a Pardubickým krajem.
200/T/260820 Kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 5509/2 zahrada o výměře
1234 m2 mezi obcí Třebařov a panem Markem Mušinským.
202/T/260820 Žádost na koupi pozemku p.č. 6474 k výstavbě rodinného domu,
žadatel Lukáš Dúbrava.
203/T/260820 Záměr na odkup pozemkové parcely p.č. 2944 o výměře 722 m2,
žadatel pan Zdeněk Crha.
205/T/260820 Záměr na prodej pozemkové parcely p.č. 2698 o výměře 1008 m2,
GP 619-387/2020, žadatel pan Michal Strohner.
206/T/260820 Záměr na prodej pozemkové parcely p.č. 2695/1 o výměře 1013 m2,
GP 619-387/2020 žadatel pan Miroslav Zeman a paní Kristína Podmanická.
207/T/260820 Nabídku firmy Envipartner s.r.o. na digitální povodňový plán a
zhotovení rozhlasu v obci Třebařov, mezi obcí a Envipartner s.r.o.
208/T/260820 Smlouvu o dílo mezi obcí Třebařov a společností Envipartner s.r.o na podání
žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu s názvem „Protipovodňová opatření v
obci Třebařov“
209/T/260820 Příkazní smlouvu číslo 1/2020 na technický dozor akce „Stavební
úpravy objektu prodejny s výstavbou nových sociálních bytů v obci Třebařov“ mezi obcí
Třebařov a panem Ing. Jaroslavem Frycem za odměnu ve výši 198 500 Kč.
210/T/260820 Kupní smlouvu na pozemek p.č. 5567/6 o celkové výměře 31 m2, mezi
obcí Třebařov a kupující paní Mgr. Pavlou Slavíčkovou Ph.D. V celkové výši 1 240 Kč
vč.DPH.

Zastupitelstvo obce revokovalo:
201/T/260820 Revokovalo usnesení č. 188/T/220620 Kupní smlouvu mezi obcí
Třebařov a panem Pavlem Bambuškem a paní Barborou Duží na prodej pozemku p. č.
6474, k výstavbě dvougeneračního rodinného domu.
Zastupitelstvo obce odložilo:
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204/T/260820 Žádost na odkup pozemkové parcely p.č. 6972 o výměře 829 m2,
žadatel pan Michal Studnař.
Zastupitelstvo obce volí:
194/T/260820 Ověřovatele zápisu:
- Barboru Šrolovou
- Bohumila Ščudlu

195/T/260820 Členy návrhové komise:
Janu Vystrčilovou
Vladislava Ambrozka
Martina Drimla

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 7. 10. 2020 od 17.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice za účasti 8 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
211/T/071020 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
214/T/071020 Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
215/T/071020 Zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky „Pořízení schodišťové plošiny pro ZŠ Třebařov“ s vítězem soutěže
MANUS Prostějov, spol. s r.o s nabídkovou cenou 437 900 Kč bez DPH.
216/T/071020 Kupní smlouvu na pořízení schodišťové plošiny pro ZŠ Třebařov mezi
obcí Třebařov a firmou MANUS Prostějov, spol. s r.o.
217/T/071020 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2019911/VB/01
Třebařov, na parcele č. 2689/2, v k.ú. Třebařov, smyčka + SS100, mezi obcí Třebařov a
ČEZ Distribuce, a. s.
218/T/071020 Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích
z rozpočtu Pardubického kraje podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na
hospodaření v lesích z rozpočtu PK a způsobu jejich využití na roky 2019-2020“ mezi
Pardubickým krajem a mezi Obcí Třebařov. Výše poskytované podpory 6 300 Kč.
220/T/071020 Návrh výplaty odměny ve výši dvojnásobku měsíční odměny starostovi
obce panu Josefu Švichkému za práci nad rámec pracovních povinností.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
219/T/071020 Žádost Rybářství Litomyšl, s.r.o na prodej pozemku par. č. 5317 ostatní plocha
o výměře 650 m2.
Zastupitelstvo obce volí:
212/T/071020 Ověřovatele zápisu:
- Janu Vystrčilovou
- Antonína Valentu

213/T/071020 Členy návrhové komise:
Barboru Šrolovou
Bohumila Ščudlu
Martina Drimla

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 30. 11. 2020 od 17.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice za účasti 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
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221/T/301120 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
224/T/301120 Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
225/T/301120 Podání žádosti o dotaci na akci – „Snížení ekonomické zátěže
v souvislosti s provozem budov ZŠ a MŠ v Třebařově“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210E, Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov z Ministerstva pro místní rozvoj.
226/T/301120 Podání žádosti o dotaci na akci – „Modernizace sportovního areálu
fotbalového hřiště v Třebařově“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d8210H, Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku z Ministerstva pro místní rozvoj.
227/T/301120 Podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2021 – DT 117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací na akci
„Rekonstrukce místní komunikace 52C Třebařov“.
228/T/301120 Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek o veřejné zakázce na akci
„Třebařov – oprava polní cesty“. Vítězná nejnižší nabídnutá cena 5 033 555,06 Kč je od
firmy M-Silnice a.s.
229/T/301120 Smlouvu o dílo mezi obcí Třebařov jako objednatel a M-Silnice a.s jako
zhotovitel, předmět zakázky „Třebařov – oprava polní cesty“. Cena za dílo 5 033 555,06
Kč s termínem dokončení 31. 5. 2021
230/T/301120 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provádění sběru, svozu a likvidace
komunálního odpadu mezi Technickými službami Moravská Třebová s.r.o a obcí
Třebařov v celkové ceně 212 632 Kč.
231/T/301120 Vklad majetku obce Třebařov do dobrovolného svazku obcí „Skupinový
Vodovod Moravskotřebovska“. Vklad majetku je v celkové hodnotě 1 219 112,10 Kč.
232/T/301120 Bezúplatný převod pozemku ze Státního pozemkového úřadu do majetku
obce Třebařov a to parcel č. 813/1, 813/2, 815/1, 2709, 2718/2, 3978/4,
3978/5, 4118/3.
233/T/301120 Kupní smlouvu mezi obcí Třebařov a panem Lukášem Dúbravou na parcelu
č.6474, o výměře 1 561 m2 za dohodnutou kupní cenu 23 440 Kč.
234/T/301120 Kupní smlouvu mezi obcí Třebařov a panem Michalem Strohnerem na parcelu
č.2698, o výměře 1008 m2 dle GP689-387/2020, za dohodnutou kupní cenu 1 320 Kč.
235/T/301120 Kupní smlouvu mezi obcí Třebařov a panem Miroslavem Zemanem paní
Kristýnou Podmanickou na parcelu č. 2695/1, o výměře 1 013 m2 dle GP689-387/2020,
za dohodnutou kupní cenu 1 520 Kč.
236/T/301120 Záměr na prodej pozemku parcela č. 5509/2 o výměře 1 234 m2 v k.ú
Třebařov.
237/T/301120 Záměr na prodej pozemku parcela č. 2699, o výměre 1 063 m2 dle
GP689-387/2020, v k.ú. Třebařov
238/T/301120 Záměr na prodej pozemku parcela č. 2700, o výměře 1 069 m2 dle
GP689-387/2020 v k.ú Třebařov.
239/T/301120 Žádost o finanční příspěvek na rok 2021 Středisku sociálních služeb
Salvia z.ú, , ve výši 6 000 Kč.

Zastupitelstvo obce volí:
222/T/301120 Ověřovatele zápisu:
- Barboru Šrolovou
- Bohumila Ščudlu

223/T/301120 Členy návrhové komise:
Janu Vystrčilovou
Antonína Valentu
Miroslava Hlubinku

5

Informace ze ZŠ a MŠ Třebařov

PROJEKT:Modernizace IT - jazykové učebny a vybudování venkovní přírodovědné učebny ZŠ
Třebařov
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010322

Díky spolupráci obce Třebařov a ZŠ Třebařov s MAS MTJ a schválené dotaci z EU prostřednictvím
programu IROP (Integrovaný regionální operační program) mohl být z obecního rozpočtu
předfinancován projekt zaměřený na pořízení nového vybavení učebny IT, provedení stavebních
úprav k zajištění bezbariérovosti školy a vznik venkovní přírodovědné učebny pro žáky ZŠ Třebařov za
účelem zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání, a to v klíčových kompetencích, konkrétně v oblasti
přírodních věd, práce s digitálními technologiemi a v oblasti komunikace v cizích jazycích.
Vybudováním a modernizací učeben získali žáci školy nové a moderní prostředí pro výuku, které
dopomůže ke zvýšení zájmu o vyučované obory a zajistí lepší uplatnění žáků na trhu práce.
Smluvně zajištěná částka dotace činila 3 973 868 Kč a bude proplacena na účet obce po dokončení a
vyúčtování všech prací.
Celková částka projektu: 4 434 848, 66 Kč (z rozpočtu obce se zafinancovalo 460 980,60 Kč)

Realizace projektu začala v srpnu roku 2019 vybudováním bezbariérové toalety, která bude
vyhovovat potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace (náklady 328 969,06 Kč – firma
Stavební sdružení František Bartášek).
V listopadu byla modernizována učebna výpočetní techniky, která slouží zároveň jako učebna jazyků,
přírodovědy a přírodopisu. Vybavena byla počítači značky Dell s bezdrátovými klávesnicemi,
sluchátky, ovládacím pultem a výukovými programy, 3D tiskárnou a mobilní skleněnou interaktivní
tabulí Prowise Panel 3 v 1 s vestavěným PC a naklápěcím ramenem. Zakoupeny byly nové židle a
stoly. Učebnu realizovala firma Live Agent CZ s.r.o. Brno v celkové částce 1 439 280,48 Kč.

Druhá část projektu nezačala v původně plánovaných jarních měsících (díky koronavirovým
problémům), ale až v září letošního roku. I tady se ovšem vyskytly překážky v podobě intenzivních
dešťů, které práce zpomalovaly a komplikovaly. Nakonec se dílo podařilo a na konci listopadu byla
předána upravená (doposud nevyužitá) stráň za školou, kde přibyla venkovní přírodní učebna
s herními a ekologickými prvky a novou stromovou a bylinkovou výsadbou. Z minerálního betonu byly
vybudovány cesty, které jednotlivé aktivity propojují.
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Příprava území

1 231,-

Kč

Terénní úpravy

665 430,59,- Kč

Mobiliář

560 393,35,- Kč

Sadovnické úpravy
Celkem

515 372,06 Kč
1 742 426,9

Kč

Zhotovitel: Zednictví Lubomír Zvejška Gruna, dodavatelská firma: Zednictví Němec a syn Radišov.

Třetí a závěrečná část projektu spočívala ve vybudování šikmé schodišťové plošiny (termín 17. – 18.
12. 2020) v částce 578 622 Kč. Výběrové řízení vyhrála firma Manus Prostějov, spol.s.r.o.

Zbývající peníze z grantu byly použity na vedlejší aktivity (projektová dokumentace, výběrové řízení,
studie proveditelnosti,….)
Schodišťová plošina a bezbariérový záchod byly podmínkou pro získání 90 % z uznatelných nákladů
dotace.
Na jaře 2021 ještě přibude osvětlení venkovního areálu, dosázejí se další bylinky a zaseje tráva.
Mimo grant se za obecní peníze zrealizovalo ještě náročné odvodnění stráně. Z přilehlých polí totiž za
deštivých a sněhových srážek tekla voda, která stráň velmi podmáčela a byla tudíž takřka nevyužitelná.
Areál na stráni za školou je monitorován kamerovým systémem, abychom zabránili případným
vandalům k jeho poničení. Pro odpočinek, ale i zábavu ho mohou využívat nejen žáci naší školy, ale
také široká veřejnost, např. naši senioři pro svá pravidelná setkání. Věříme, že se v příštím roce brzy
uvidíme nejen v nových prostorách školy a že si ve zdraví společně užijeme různé akce a aktivity.
Mgr. Petr Šrol, ředitel školy
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Vážení spoluobčané,
opět je tu vánoční čas, konec roku. Tento rok je ovšem naprosto jiný, než roky předešlé. „Normální“
život se pro všechny velice omezil, mateřská škola však fungovala a funguje dál.
Do školy mají přístup jen zaměstnanci a děti. S tím souvisí i konání různých akcí, kterých máme
každoročně od podzimu spoustu. Vše se koná jako jiné roky, letos ovšem bez rodičů a veřejnosti. Pro
shrnutí: pekli jsme buchtu z cukety, vytvořili nepečený jahodový dort a ovocný salát. Ke „Slavnosti
světýlek“jsme dlabali dýně, vyráběli světýlka, která v podvečer 27.října osvětlila celý prostor zahrady.
Uspali jsme zahradu a opekli špekáčky. Proběhla „Drakiáda“.
V prosinci jsme si užili první sníh, ozdobili „Barborku“ a vánoční stromeček. Navštívil nás Mikuláš a
Ježíšek. Proběhla i „Čertovská besídka“- ke zhlédnutí na webových stránkách školy. Paní Hermanová
pro děti upekla krásný perníkový stromek, děti s námi pekly perníčky.
Ke každému týdennímu tématu vyrábíme různé výrobky. Letos si je rodiče nemohou prohlédnout v
budově školy, proto jsou pravidelně prezentovány na webových stránkách. Při omezeném provozu
probíhalo distanční vzdělávání formou námětů – také na webových stránkách školy.
Že si někteří z vás naší práce váží, svědčí poděkování, které jsme písemně v těchto dnech obdržely.
Velice nás potěšilo a touto cestou chceme poděkovat, protože toto se běžně nestává.
Nezbývá, než si přát, abychom ve zdraví a spokojeně prožili vánoční svátky a aby rok 2021 byl lepší,
než tento.
Vystrčilová Jana

Myslivecký spolek Třebařov
Vážení spoluobčané,
bohužel, letošní rok nebyl příznivý ke kulturním a společenským událostem, proto i náš spolek
nemohl uspořádat žádnou z tradičních akcí např. Loučení s prázdninami, a bohužel se neuskuteční ani
lednový Myslivecký ples.
Vzhledem ke covidovým opatřením jsme museli zrušit hony, avšak myslivecké činnosti se věnujeme
i nadále -přikrmujeme zvěř. Děkujeme řadě z vás za stálou přízeň, spolupráci a dobrovolníkům za
donesené pamlsky pro naši zvěř, které se objevují pravidelně v krmelcích.
Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně zdraví. Všichni společně s vámi
doufáme, že se situace brzy změní k lepšímu.

Myslivci Třebařov
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TJ Sokol Třebařov
Vážení sportovní přátelé,
v letošním roce bylo odehráno v podzimní sezóně několik zápasů (viz přiložená tabulka). Posledních
pět zápasů se z důvodů coronavirové pandemie již neuskutečnilo.

den

datum

hodina

domácí

hosté

výsledky

Sobota

15. 8.

17:00 Třebařov

Rohozná

2:4

Sobota

22. 8.

17:00 Křenov

Třebařov

2:0

Sobota

29. 8.

17:00 Třebařov

M. Třebová C

2:1

Sobota

5.9.

16:30 Koclířov

Třebařov

2:1

Neděle

13.9.

16:00 M. Trnávka

Třebařov

5:0

Sobota

19.9.

16:00 Třebařov

Sebranice

1:3

Sobota

26.9.

13:00 Kunčina B

Třebařov

2:2

Sobota

3.10.

15:00 Třebařov

Vendolí

3:2

Sobota

10.10.

15:00 Třebařov

Čistá

0:1

Sobota

17.10.

14:30 Rohozná

Třebařov

Sobota

24.10.

14:30 Třebařov

Křenov

Středa

28.10.

14:30 Čistá

Třebařov

Sobota

31.10.

10:15 M. Třebová C

Třebařov

Sobota

7.11.

13:30 Třebařov

Koclířov

Obec Třebařov chce podat žádost na MMR o dotaci na akci „Modernizace sportovního areálu
fotbalového hřiště v Třebařově“ z podprogramu Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku. Záměr se týká modernizace a změny povrchů ploch tenisových kurtů (viz
přiložená vizualizace). První polovina by byla pokryta umělým trávníkem určeným k trénování a hře
malá kopaná, druhá polovina s upraveným povrchem ke hře tenisu. Za pomoci členů TJ Sokol
Třebařov by se odstranilo stávající oplocení a dále by se nainstalovaly ochranné sítě a nové lavičky.

Všem občanům a sportovním příznivcům přejeme pokojné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška
a v novém roce 2021 hlavně hodně zdraví a úspěchů v životě a nám sportovcům i na hřišti.
Členové spolku TJ Sokol Třebařov
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Sbor dobrovolných hasičů Třebařov
Rok 2020 nám utekl jako voda a máme tu jeho poslední čtvrtletí. Ve složité situaci, z důvodů opatření
a nařízení vlády ohledně Covid-19, jsme skoro žádné akce nepořádali, s výjimkou Masopustu v měsíci
únoru. Více pracovala výjezdová jednotka, v době rozvodnění našeho potoka odčerpávala vodu ze
zatopených sklepů.
Máme před sebou vánoční svátky, Silvestr a Nový rok. Jako každý rok připomínáme bezpečné
zacházení s dělobuchy a petardami a opatrnou manipulaci s otevřeným ohněm (adventní věnce,
svíčky a lucerny na petrolej). U venkovního i vnitřního osvětlení si dejte pozor na poškozené kabely.
V topné sezóně používejte při spalování v kotlích a kamnech jen dřevo, uhlí, brikety, peletky nebo
štěpku.
Letošní rok byl příznivý z hlediska dotací i pro náš Sbor dobrovolných hasičů. Využili jsme je pro nákup
nového automobilu, zásahových oděvů, obuvi a radiostanice. Automobil jsme zakoupili za celkovou
částku 1 175 888 Kč. Dotace z Ministerstva vnitra činila 450 tisíc Kč, Pardubický kraj přispěl částkou
300 tisíc Kč. Zásahové oděvy byly pořízeny za 60 768 Kč a Pardubický kraj se podílel částkou
41 600 Kč. Nová radiostanice je napojená na systém Integrovaného záchranného systému. Cena
celkem činila 36 000 Kč, spoluúčast Pardubického kraje byla 25 000 Kč.
Krásné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška a velkou radost z dárků, veselého Silvestra
a šťastný nový rok 2021.
Hodně úspěchů jak v osobním tak i v pracovním životě všem občanům naší obce přejí dobrovolní
hasiči.
Za SDH Třebařov
Hrachovinová Věra

Také zaměstnanci OÚ přejí příjemně prožité svátky vánoční strávené ve zdraví.

Redakční rada: Jana Vystrčilová, Barbora Šrolová, Jarmila Sommerová
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