Březen/Duben 2021
Vážení spoluobčané,

v současné době se nám velmi těžko plánuje. Z opatření týkajících se koronaviru pro nás
všechny plynou větší či menší omezení. Pro Vás, jakožto občany naší obce minimálně v tom
ohledu, že nelze uskutečnit ani plánovat žádné kulturní akce, na které jsme byli dosud zvyklí.
Rok 2020 nám přinesl spoustu změn a opatření. Jsme rádi, že se v loňském roce, i přes různé
překážky, podařilo zrealizovat nebo alespoň zahájit tyto akce:
V areálu ZŠ Třebařov byla dokončena venkovní učebna, modernizována učebna výpočetní
techniky a v budově školy namontována bezbariérová plošina.
Po kladném vyhodnocení naší žádosti o dotaci, se na konci srpna 2020 rozběhl velký projekt
budování horního obchodu a nových sociálních bytů. Termín dokončení je stanoven na
30.9.2021.
V roce 2021 bychom chtěli zrealizovat, budeme-li úspěšní se žádostmi o dotace, tyto
projekty:
·

v rámci úspor energií vyměnit v budově ZŠ kotle, střešní krytinu a zhotovit nové
podlahy v některých třídách a kabinetech

·

rekonstruovat sochu Sv. Jana Nepomuckého

·

modernizovat hřiště TJ Sokol Třebařov, o kterém Vás informovali členové spolku
v minulém čísle

·

nový bezdrátový rozhlas v rámci dotačního titulu Protipovodňová opatření v obci
Třebařov. Nabízí se možnost propojení s výstražnými systémy a automatické
propojení se systémem POVIS (povodňový informační systém)

ZO dále pracuje na těchto záměrech:
·

Probíhá připomínkování předložené studie parku. Bude zde zpevněná vymodelovaná
cesta a linie k místní komunikaci bude osázena keři. Na základě dendrologického
průzkumu bylo již několik stromů vykáceno a bude provedena nová výsadba. V parku
budou umístěny lavičky s opěrkou, dřevěné hříbky a lavice kolem stromů.

·

Pracuje se také na studii hřbitova, v níž zastupitelé požadují vydláždit vstupní cestu
v celé šíři – od hrobu ke hrobu. Boční cesty by měly být užší - v šířce cca 150 cm
a neměly by být vedeny až k obvodovým zdem, ale končit před hranou poslední řady
hrobů. Veřejné osvětlení na přístupové cestě, které původně mělo být solárního typu,
bude lepší zrealizovat kabelem v zemi. Zpevní se část cesty u boční brány a osází se
zbývající část příjezdové cesty stromy, které budou nižšího vzrůstu např. sakury.

·

U kostela bude vybudováno nové parkoviště a odpočinková zóna, nové oplocení,
u potoka obec Třebařov vykácí stávající porost a osadí plochu novými tújemi.
V návrhu je také nový vyvýšený chodník, který souvisí s umístěním bezbariérové
autobusové zastávky.

·

Firma Laboro ateliér s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu chodníků
v obci, aby práce probíhaly souběžně s rekonstrukcí silnice II/368 Třebařov - průtah.
Rádi bychom v letošním roce zrealizovali chodník od ZŠ směrem k MŠ a souběžně
opravili žulovou opěrnou zeď.

·

Připravujeme zpracování žádosti o dotaci na Brownfield (demolice domu čp. 61)
a výstavbu skladových prostor pro technické zázemí obce.

·

Státní pozemkový úřad zadal vypracovat projektovou dokumentaci na vybudování
poldru za panem Štumpfem. Směrem k „Proseckého rokli“ budou vybudovány
přehrážky spolu s dalšími protipovodňovými opatřeními ve zmiňovaných lokalitách.

·

Proběhlo připomínkování územního plánu. Ve středu 28.4.2021 od 15 hod. proběhne
v budově hasičské zbrojnice veřejné projednávání upraveného návrhu.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Ve dnech 4. - 7. 6. 2021 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
pátek

4.6.2021

8 – 17 hod

sobota

5.6.2021

8 – 14 hod

pondělí

7.6.2021

8 – 17 hod

Odpad bude tříděn obsluhou přímo do přistavených kontejnerů, které budou umístěny na
obvyklém místě u ZDV Třebařov.

Touto cestou prosíme občany, aby byli trpěliví a nevyváželi nebezpečný odpad a elektroodpad
za budovu ZŠ Třebařov. Tento prostor není určen k jeho skladování! POZOR, OKOLÍ
ŠKOLY JE MONITOROVÁNO!
I v době koronaviru se sběr vždy uskuteční, pouze může být časově posunut.

MLS Pardubického kraje 2020
Již podruhé (poprvé v roce 2019) byla v katalogu „MLS Pardubického kraje“ oceněna
Hřebečská medovina, kterou vyrábí naše občanka paní Ivana Bakrlíková a jejíž výroba
probíhá v Třebařově.
„Hřebečská medovina Woodaged je přírodní medovina vyráběná řemeslným způsobem. Je
kvašena kvalitním medem z vlastní produkce, který pochází z lesů Hřebečského hřbetu a okolí
Moravské Třebové a Třebařova. Medovina zrála na dubovém dřevě po portském víně.
Medovina je rozvážena po vinotékách, prodávána na trzích či kulturních akcích.
Cílem organizátora soutěže, tj. společnosti Agrovenkov, o.p.s., je s těmito výrobky seznámit co
nejširší spotřebitelskou veřejnost, dále touto reklamou podpořit výrobu malých a středních
výrobců potravin v Pardubickém kraji. Záměrem je také přilákat další začínající regionální
výrobce a napomoci jim se vstupem na trh.“1
Touto cestou děkujeme paní Ivaně Bakrlíkové za její výjimečnou práci.

1

Katalog oceněných výrobků 2020, MLS PARDUBICKÉHO KRAJE, Podporujeme potravinářské
výrobky a výrobce Pardubického kraje

STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2020 K 31.12.2020
• celkový počet obyvatel k 31. 12. 2020 byl 931 občanů
• přistěhovalo se 38 občanů
• odstěhovalo se 16 občanů

V roce 2020 se narodilo do naší obce 5 občánků.
Šťastným rodičům gratulujeme a přejeme jim, aby nový
človíček přinesl do jejich rodiny hodně lásky, radosti a něhy.

Opustilo nás 10 občanů.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Jubilea:
duben
Hradil Lubomír
Višňová Irena
Horníček Miroslav
Přikryl Jiří

květen
60 let
50 let
60 let
60 let

červen
Zemánek Oldřich
Zahradníčková Hana
Hlubinka Pavel

Jokešová Marie
Štumpfová Blanka
Dvořák Robert
Heger Petr
Frisch Jiří

80 let
60 let
50 let
50 let
50 let

červenec
50 let
70 let
75 let

Přikrylová Marie
Hruška Josef
Čepil Vladimír
Piatriková Magdaléna
Kašpar Karel
Drimlová Anna

85 let
50 let
70 let
75 let
70 let
60 let

Ať máte život jako sen,
užíváte si každý den,
od starostí žádné vrásky,
v každé chvíli mnoho lásky.
Všem jubilantům blahopřejeme.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Třebařov:
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 18. 12. 2020 od 17.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice za účasti 7 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
240/T/181220 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
243/T/181220 Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
244/T/181220 Návrh rozpočtu obce Třebařov na rok 2021.
245/T/181220 Návrh rozpočtu Základní školy Třebařov na rok 2021.
247/T/181220 Smlouvu o peněžitém vkladu mezi Svazkem kanalizace Třebařov,
Třebařov 44, 569 33 Třebařov, IČO: 72564245 a obcí Třebařov,
Třebařov 44, 569 33, IČO: 277517 ve výši 48 570 Kč k dofinancování plánu
obnovy Svazku kanalizace Třebařov, tvořící podíl obce na spolufinancování
plánu obnovy.
248/T/181220 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace číslo 2/20
mezi obcí Třebařov, Třebařov 44, 569 33, IČO: 277517 a Skupinovým
vodovodem Moravskotřebovska – dobrovolný svazek obcí, se sídlem Nádražní
1430/69, 571 01 Mor. Třebová, IČO: 72053453 na částku 31 966 Kč jako
účelovou dotaci na akci „Rekonstrukce vodárenského objektu na par. st. č. 594,
k.ú. Koruna“ - vícepráce stavby.
249/T/181220 Kupní smlouvu na prodej pozemku parcela č. 2699, o výměře 1 063 m2, dle
GP689-387/2020, v k.ú. Třebařov mezi obcí Třebařov, Třebařov 44, 569 33,
IČO: 277517 a panem Dymákem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 520 Kč
vč. DPH.
250/T/181220 Kupní smlouvu na prodej pozemku parcela č. 5509/2, o výměře 1 234 m2 v k.ú.
Třebařov mezi obcí Třebařov, Třebařov 44, 569 33, IČO: 277517 a manželi
Mielcarkovými, za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 360 Kč vč. DPH.
251/T/181220 Žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 7 300 Kč Charitě Moravská
Třebová,

Kostelní

náměstí

24/3,

571

01

Moravská

spolufinancování poskytnutých služeb občanům Třebařova.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
246/T/181220 Rozpočtové úpravy roku 2020 č. 4-8.

Třebová

na

Zastupitelstvo obce volí:
241/T/181220 Ověřovatele zápisu:

242/T/181220 Členy návrhové komise:

- Janu Vystrčilovou

- Barboru Šrolovou

- Antonína Valentu

- Miroslava Hlubinku

Nabídka občanům :
Vážení spoluobčané,
na základě nařízení vlády vznikla pro občany ČR povinnost nosit od 25. 2. 2021 respirátory.
Pro potřeby občanů Třebařova jsme zakoupili respirátory české výroby FFP2. Seniorům nad
65 let byly tyto ochranné pomůcky rozneseny v sobotu 27. 2. 2021. Pro všechny zájemce
nabízíme možnost zakoupení respirátorů za nákupní cenu, tj. 18 Kč v kanceláři obecního
úřadu.

Informace z MŠ a ZŠ Třebařov:
Vážení spoluobčané,
příchod roku 2021 byl pro děti radostný. Napadl sníh a děti si do sytosti mohly užít sněhové
nadílky a s ní spojené zimní radovánky. Dokonce mohly vyzkoušet i sáňkovací kopec na naší
nové zahradě. To ovšem bylo na delší dobu všechno. V polovině ledna nás postihl covid – 19,
onemocněly děti a také zaměstnanci. Hygienická stanice mateřskou školu uzavřela. Po
znovuotevření pokračovalběžný provoz, učitelky vymýšlely bohatý program a také proběhly
standardní akce. Děti prováděly pokusy se sněhem a ledem, prožili jsme měsíc s pohádkami,
v jehož závěru se uskutečnil maškarní karneval s bohatým programem. Od 1. března došlo
opět k uzavření mateřské školy, tentokrát na základě nařízení vlády ČR. Vždy při uzavření
probíhá vzdělávání dětí distanční formou. Tato forma výukyje povinná pro děti, které plní
povinné předškolní vzdělávání. Doufejme, že brzy dojde k otevření a běžnému provozu
mateřské školy.
Chtěla bych také upozornit rodiče dětí, že v květnu proběhne zápis do MŠ na školní rok
2021/2022. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření
v době konání zápisů, budou i letos probíhat zápisy distanční formou. Zápisy se uskuteční

v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. V naší mateřské škole proběhne
zápis v souladu s právními předpisy, uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy
v období od 2. května 2021 do 16. května 2021. Pro bližší informace sledujte webové
stránky školy. Organizace zápisu bude od poloviny dubna vyvěšena také na vstupních dveřích
mateřské školy.

Nezbývá, než popřát nám všem, aby se celá situace zklidnila a všichni jsme se mohli vrátit
k našim běžným životům.

Vystrčilová Jana

Sbor dobrovolných hasičů Třebařov
Máme za sebou první čtvrtletí roku 2021. Psát o tom, co máme v plánu, nemá smysl, protože
nás stále omezuje pandemie Covid-19 a různá vládní opatření a nařízení s ní spojená. Život se
ale přesto nezastavil. Jaro nám pomalu klepe na dveře a každý se bude chystat na jarní
úklidové práce na zahrádkách a okolo domu.

UPOZORŇUJEME,
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PLATÍ

CELOROČNĚ.

Dále bychom chtěli spoluobčany upozornit na jeden nešvar, který se zde opakuje každým
rokem. Jedná se o sypání trávy a odpadu do potoka. Koryto potoka se zanáší čím dál více a
není potom divu, že mají lidé při rozlití potoka v určitých místech zaplavené sklepy a zahrady.
Největší práci s následky pak mají při záplavách hasiči a pracovníci obecního úřadu.. Když
má potok volné koryto, voda rychle proteče a netvoří v ucpaných místech jezírka.
Jinak všem spoluobčanům, v těchto těžkých obdobích sužovaných pandemii, přejeme pevné
zdraví, vzájemnou podporu, více ohleduplnosti a koho už Covid-19 postihne, ať má lehčí
průběh a brzy se uzdraví.

Za SDH Třebařov
Hrachovinová Věra

Veselé Velikonoce a pohodové jarní dny
Vám přejí
zaměstnanci Obecního úřadu Třebařov

Redakční rada: Barbora Šrolová, Jana Vystrčilová, Jarmila Sommerová

