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2021

Vážení spoluobčané,
pomalu se nám život vrací do normálu, na který jsme byli zvyklí. I v nepříliš příznivém
období jsme však neusnuli na vavřínech.
Dokončuje se rekonstrukce budovy horního obchodu a s ním i vybudování nových
sociálních bytů. Plánované otevření horního obchodu společnost Hruška s.r.o
předpokládá ve druhé polovině září 2021.
Podmínky pro získání sociálního bydlení budou zveřejněny po konzultaci
s administrátorkou dotačního programu paní Štěpánkovou.
Stavební firma M-Silnice 30. 6. 2021 úspěšně dokončila západní obchvat, který bude
sloužit jako objízdná trasa při realizaci rekonstrukce silnice II/368. Po výběru
zhotovitele na rekonstrukci silnice II/368 a před zahájením prací bude na tuto
objízdnou trasu položen živičný povrch, aby byla splněna podmínka objízdné trasy.
Financována bude z projektu na opravu silnice II/368.
Samotná rekonstrukce silnice Třebařov průtah II/368 by měla být zahájena na jaře
roku 2022.
Úspěšné dotační tituly, jejichž realizace budou do konce letošního roku započaty :
Dne 19.8.2021 byl ve veřejné soutěži vybrán zhotovitel na dotační titul týkající se
snížení ekologické zátěže v ZŠ Třebařov. Dotační titul zahrnuje výměnu střešní
krytiny na budově základní školy, dále výměnu 7 plynových kotlů a rekonstrukci
stávajících podlah ve dvou učebnách a několika kabinetech.

Mezi úspěšné se zařadila i dotace zahrnující modernizaci sportovního areálu na
dolním hřišti, konkrétně výměnu povrchů na tenisových kurtech. Zhotovitel byl vybrán
taktéž 19.8.2021.
Další neméně významnou dotací, která je již několik měsíců v běhu, je restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého, která bude následně umístěna na nově vybudovaném
pietním místě u horní hospody u Fajmanů.
Vlastními prostředky nyní realizujeme chodník kolem mateřské školy směrem
k základní škole a opravuje se žulová zeď, která s chodníkem úzce souvisí.
Již od 1.7.2021 došlo k navýšení ceny vodného, které bylo schváleno na členské
schůzi svazku obcí Skupinového vodovodu Moravskotřebovska a Jevíčska. Částka
49,20 Kč včetně DPH je platná do konce letošního roku.

Společenská rubrika – jubilea:
Srpen
Přikrylová Ladislava
Karbusická Marie
Sedlář Ladislav
Štěpánková Blažena
Perchlík Zdeněk
Pírková Sylva

Září
80 let
75 let
50 let
80 let
50 let
50 let

Říjen
Valíček Stanislav
Valasová Marie
Teplá Pavla

Uhlíř Miroslav
Hárychová Milada
Drbal Jiří
Nevrkla Jaroslav

50 let
60 let
50 let
70 let

Listopad
70 let
75 let
50 let

Pilařová Božena
Rotterová Božena
Hložková Jitka

60 let
70 let
75 let

Prosinec
Přikrylová Eva
Mažáriová Vlasta
Machová Jana
Bařina Tomáš
Kozáková Petra
Novák Stanislav

70 let
60 let
70 let
50 let
50 let
50 let

Všem oslavencům blahopřejeme k jejich významnému životnímu jubileu.

Výzva pro občany obce:
Vážení spoluobčané,
na základě dopisu hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického, Vás
žádáme o spolupráci na zvýšení proočkovanosti obyvatel v našem kraji a to zejména
se zaměřením na věk 18+ jednodávkovou vakcínou Janssen od společnosti
Johnson&Johnson. Za bezpečnou hranici omezení dalšího šíření nemoci Covid-19
a vytvoření kolektivní imunity je v současné době považováno proočkování alespoň
70% populace ve věku 16+.
Bohužel této hranice ještě zdaleka Česká republika, ale ani náš kraj nedosahuje. Ve
27 obcích Pardubického kraje je to pod 50%, mezi 50 a 59% je to 154 obcí, mezi 60
a 69% je to 239 obcí a jen v 31 obcích je očkováno 70% a více procent obyvatel.
Pardubický kraj se proto snaží dalšími aktivitami, spoluprací s vedením obcí a
praktickými lékaři v obcích počty očkovaných navýšit. K dosažení 70% nám zbývá
7%, to je přes 30 tisíc obyvatel kraje ve věku 16+. Při 451 obcích v Pardubickém kraji
to je 67 obyvatel na obec a proto Pardubický kraj žádá o součinnost a podporu při
očkování v obcích i s nejnižším počtem obyvatel.
V Pardubickém kraji jsou stále v provozu stacionární očkovací místa. Ve většině
očkovacích míst je možné být očkován bez předchozí rezervace termínu. Jejich
přehled naleznete zde:
https://www.pardubickykraj.cz/ockovani/112952/ockovani-bez-registrace-vockovacichmistech
Upřesňující informace (typy vakcíny, aktuální provozní doba, očkování ve věku12 až
15 let a jiné) lze získat na krajské infolince. Pro Vás je zde také informace o procentu
očkovaných v naší obci.
Prostřednictvím očkovacího kamionu Společnosti Podané ruce o.p.s. je nabízeno
občanům ve věku 18+, z oblastí s malým počtem očkovaných, možnost očkování
mobilním očkovacím týmem. Očkování je pro obce z celého okolí. Každá obec může
přispět předáním informací obyvatelům, organizováním dopravy. V případě zájmu
alespoň 50 osob z obce lze požádat a dohodnout termín příjezdu očkovacího týmu
přímo do naší obce.
Občané, kteří by měli zájem o očkování přímo u nás v obci, ať se prosím
přihlásí na obecním úřadě nejpozději do 30.8.2021. Děkujeme.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Třebařov
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 14. 4. 2021
od 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice za účasti 9 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
252/T/140421 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.

255/T/140421 Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
256/T/140421 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubického kraje mezi obcí Třebařov, Třebařov 44,
569 33, IČO: 277517 a Městskou knihovnou ve Svitavách, Wolkerova alej
92/18, 568 02 Svitavy, IČO:75003171 a výši finančního příspěvku 2 000 Kč.
257/T/140421 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IZ-12-2001-480/SOBS VB/01 Třebařov, na zřízení
elektrického vedení NN na pozemcích parcela č 5565, 5566 v k.ú.
Třebařov za vyplacenou jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč bez DPH
mezi Obcí Třebařov 44, PSČ 569 33, IČO 277517 a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupená firmou: Energomontáže Votroubek s.r.o, Strojnická 1646, 516
01 Rychnov nad Kněžnou IČO: 28791274.
258/T/140421 Zápis o zhodnocení nabídek k veřejné zakázce – Rekonstrukce oplocení
ZŠ Třebařov. Byla vyhodnocena vítězná nabídka ve výši 484 098, 99 Kč
bez DPH podaná stavební firmou Luboš Němec, Radišov 66, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 73583065
259/T/140421 Smlouvu o dílo 22020 s názvem Rekonstrukce oplocení ZŠ Třebařov mezi
obcí Třebařov 44, PSČ 569 33, IČO 277517 a stavební firmou Luboš
Němec, Radišov 66, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 73583065. Za
dohodnutou cenu díla 484 098, 99 Kč bez DPH, s termínem dokončení
a předání 31.8.2021.
260/T/140421 Smlouvu o dílo 22021 s názvem Chodník u MŠ v obci Třebařov mezi obcí
Třebařov 44, PSČ 569 33, IČO 277517 a stavební firmou Luboš Němec,
Radišov 66, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 73583065. Za dohodnutou
cenu díla 199 742,47 Kč bez DPH, s termínem dokončení a předání
31.8.2021.
261/T/140421 Kupní smlouvu na prodej pozemku parcela č. 1833/2, zahrada o výměře
273 m2 v k. ú Třebařov, který vznikl rozdělením parcely č. 1833,
vypracovaný geometrickým plánem č. 701-085/2021 mezi obcí Třebařov,
Třebařov 44, 56933, IČO: 277517 a panem Aloisem Bartošem, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 10 920 Kč vč. DPH.
262/T/140421 Kupní smlouvu na prodej pozemku parcela č. 2700, orná půda o výměře
1 029 m2 v k.ú Třebařov, mezi obcí Třebařov, Třebařov 44, 56933,
IČO: 277517 a slečnou Michaelou Hrdličkovou a panem Pavlem
Janouchem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2160 Kč vč. DPH.

263/T/140421 Řád veřejného pohřebiště obce Třebařov, řád veřejného pohřebiště
vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Pardubického kraje
v Pardubicích dne 22.2.2021 vydaného pod č.j. KrÚ16430/2021/OR/ÚP.
264/T/140421 Investiční záměr „Obec Třebařov – snížení ekologické zátěže v souvislosti
s provozem ZŠ A MŠ Třebařov“ – z podprogramu 298D2280 – Podpora
obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obci v rámci výzvy č. 8 Ministerstva financí ČR.
265/T/140421 Investiční záměr s názvem „Výstavba skladu techniky v Třebařově“.
Předmětem investičního záměru je revitalizace území se starou stavební
zátěží (Brownfieldu) v rámci programu Brownfieldy formou dotace.
Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou určena převážně pro
jiné než hospodářské využití, dle podmínek stanovených nařízením vlády č.
496/220 sb., ve znění pozdějších předpisů.
266/T/140421 Záměr na prodej pozemku par. č. 3518/1 v k.ú. Třebařov o výměře
423 m2 v souvislosti s výstavbou rodinného domu.
268/T/140421 Sponzorskou smlouvu Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené
Vendolí, Vendolí 42, 569 14 Vendolí s poskytnutím finančního daru ve výši
5 000 Kč na podporu a provoz Záchranné stanice volně žijících zvířat.
269/T/140421 Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. a schválilo finanční
příspěvek ve výši 2 000 Kč na provoz dětské krizové linky.

Zastupitelstvo obce odložilo:
267/T/140421 Žádost na prodej pozemku par. č. 5528 v souvislosti s výstavbou
rodinného domu z důvodu vypracování geometrického plánu.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a souhlasí:
270/T/140421 S informací starosty obce o zahájení projektových příprav na
protipovodňových opatřeních, vycházejících z KPÚ

Třebařov, jehož

investorem bude Státní pozemkový úřad pobočka Svitavy a bude se týkat
výstavby poldru na pozemku par. č. 5726 s ním souvisejících průlehů PL4
– PL8. Součástí bude rekonstrukce cesty C2 k nově vybudovanému poldru,
založení biokoridoru LBK9 na par.č. 6383, provedení průlehu PL22
a zhotovení přehrážek v rokli „Za Proseckým“.

Zastupitelstvo obce volí:
253/T/140421Ověřovatele zápisu:
-

Vladislav Ambrozek

-

Bohumil Ščudla

254/T/140421 Členy návrhové komise:
-

Barboru Šrolovou

-

Antonína Valentu

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 30. 6. 2021
od 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice za účasti 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
271/T/300621 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
274/T/300621 Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov.
275/T/300621 Závěrečný účet obce Třebařov za rok 2020 a účetní závěrku včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
276/T/300621 Účetní závěrky ZŠ a MŠ Třebařov za rok 2020.
277/T/300621 Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Třebařov za rok 2020.
Hospodaření skončilo ziskem 77 564,04 Kč, z toho do fondu odměn
bude přiděleno 500 Kč a 77 064,04 Kč bude přiděleno do rezervního
fondu s 10ti letým odepisováním majetku.
278/T/300621 Žádost ZŠ a MŠ Třebařov na zakoupení počítačového serveru
v hodnotě 144 958 Kč, který bude uhrazen z rezervního fondu ZŠ a MŠ
Třebařov.
280/T/300621 Dodatek číslo 6 ke Smlouvě o provádění sběru, svozu a likvidace
komunálního odpadu č. KO2021/12-3 mezi Technickými službami
Moravská Třebová s.r.o, Zahradnická 27, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 25970399 a Obcí Třebařov, Třebařov 44, 569 33, IČO: 0277517,
týkající se ceny likvidace odpadů - tříděný plast 2 670 Kč/t bez DPH.
Směsný odpad 1 280 Kč/t bez DPH, do množství 0,2 tuny / občan, směsný
odpad 1 585 Kč/t bez DPH pro množství nad 0,2 tuny / občan.
281/T/300621 Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo č. 24-SOD-2020-152 „Třebařov –

oprava polní cesty“ mezi Obcí Třebařov, Třebařov 44, 569 33, IČO:
0277517 a M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03, Pardubice, IČO:
42196868. S termínem dokončení a předání díla 30. 6. 2021.
282/T/300621 Žádost o poskytnutí investiční dotace na rok 2021 Skupinovému
vodovodu Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská
Třebová, IČO: 72053453 na provedení stavby „Výměna vodovodu
Třebařov“ a na „provedení TDI“ výše uvedenou stavbu. Cena dotace obce
na stavbu 590 388 Kč včetně DPH a 2800 Kč bez DPH za TDI.
284/T/300621 Příspěvek ve výši 20 000 Kč pro obec Lužice, která zřídila
transparentní účet LUŽICE TORNÁDOpro pomoc občanům postižených
živelnou

katastrofou

dne

24.

června 2021.

Číslo

účtu:

123-

3116370277/0100 u KB Hodonín.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
279/T/300621 Rozpočtové změny hospodaření obce č. 1 – 3.

Zastupitelstvo obce odložilo:
283/T/300621 Žádost na odkup pozemků na výstavbu rodinného domu, žadatel
pan Jiří Pavlík, bytem Dolní Dobrouč, z důvodů zadání vypracování
geometrického plánu na vypracování parcel.
Zastupitelstvo obce volí:
272/T/300621 Ověřovatele zápisu:
-

Miroslava Hlubinku

-

Martina Drimla

273/T/300621 Členy návrhové komise:
-

Barboru Šrolovou

-

Antonína Valenta

Sbírka Tornádo
Jistě každého vzala katastrofa jménem tornádo, které bylo na jižní Moravě a to na
Hodonínsku. Proto jsme v obchodě založili sbírku a chtěli někomu přispět. Tímto
děkujeme všem, co se spolupodíleli na částce 21 110 Kč. Se slzami v očích, které jsme
měli přikaždé darované tisícikoruně od našich občanů, jsme děkovali. Bylo opravdu
těžké vybrat někoho, komu pošleme vybrané peníze, jelikož je tolik lidí co potřebují
každou korunu. Volba nakonec padla nasamoživitelku se dvěma dětmipaní Janu
Polachovou z Mikulčic. Když jsme si s ní psali, zatím dostala pouze sto tisíc a to od
charity, z toho 50 000 Kč dala na střechu. S jejím dovolením můžeme uveřejnit pár fotek.
Děkujeme moc všem lidem, kteří mají srdce na správném místě.
M. Novotná a A. Čonková

Sbírka v ZŠ Třebařov
V červnu postihla naši zemi živelná katastrofa v podobě tornáda. Jižní Moravu zasáhlo
v síle F4 – věc v našich končinách nevídaná. Ničilo rodinné domy, školy, firmy, … Bralo
životy.
Celá země se semkla a pomáhala. Ve formě peněžní sbírky se přidala také naše škola.
Dobrovolné příspěvky dali učitelé i ostatní zaměstnanci školy, děti a jejich rodiče,
přispělo SRPDŠ.
Během dvou posledních školních dnů se podařilo vybrat krásnou částku 13 000 Kč, která
byla odeslána na konto ZŠ Hrušky (www.zshrusky.cz)

B. Šrolová

Příměstské tábory 2021
Během letních prázdnin se za zpřísněných hygienických podmínek opět konaly při ZŠ
Třebařov příměstské tábory. I letos probíhaly ve spolupráci s MAS Moravskotřebovsko a
Jevíčsko o.p.s., díky níž jsme před třemi lety dosáhli na dotační titul v rámci Operačního
programu Zaměstnanost. Hlavním záměrem pořádání těchto grantových táborů je pomoc
zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se
svému zaměstnání nebo jeho hledání. Díky penězům získaným touto cestou bylo možno
nakoupit mimo jiné i netradiční a finančně náročnější materiály a pomůcky. Podmínkou
grantu byla také finanční spoluúčast rodičů.
V době od 2. do 6. srpna 2021 se souběžně konaly 3 příměstské tábory s názvy
ŠIKOVNÉ RUČIČKY, MLADÝ SPORTOVEC A MALÝ VĚDEC. Každého se zúčastnilo
15 dětí a pro byla pro ně připravena spousta kreativních, sportovních a badatelských
aktivit. Celý týden se nesl v duchu olympijských her a měl společný podtitul pro všechny
3 tábory – „Letem světem“. Kromě tematických aktivit absolvovaly děti v pětičlenných
skupinách únikovou hru,během které plnily různé úkoly, „lámaly si hlavičky“ a snažily se
najít „únikový kód“ ke klíči ze zamčené místnosti. Dva nejrychlejší týmy zvládly tuto hru
za skvělých 26 minut.
V „ŠIKOVNÝCH RUČIČKÁCH“ si děti např. zdobily trička, malovaly kamínky, gravírovaly
vařečky, navlékaly písmenkové a korálkové náramky, dělaly si placky na stroji
SuperButton, hrály loutkové divadlo, zpívaly s kytarou,….
„MLADÍ SPORTOVCI“ si vyzkoušeli zahrát třeba Kin ball, Bumball, diskgolf, AirShot,
zastříleli si na optické střelnici, probíhali opičí dráhy,….
„MALÍ VĚDCI“ vyráběli mimo jiné kreslící robůtky, krasohledy, dělali pokusy s barvami a
optikou, bádali v přírodě, pracovali s ozoboty a robotickou stavebnicí WEDO 2,….

V pondělí 23. 8. a v úterý 24. 8. 2021 se ještě uskutečnil dvoudenní tábor pro 30 dětí
s podobně zaměřenými aktivitami.
Věříme, že se letošní tábory opět vydařily a všichni byli spokojeni.

Vedoucí táborů: paní učitelky Mgr. B. Šrolová, Mgr. A. Kolomá a Mgr. M.
Přidalová

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011077
Název projektu: Příměstské tábory Třebařov

Informujeme:
Prvního září tohoto roku spustí Policie ČR tříměsíční intenzivnější náborovou kampaň
spočívající v distribuci plakátů, letáků, citylightů, reklam v MHD i na sociálních sítích.
Také naše obec byla požádána o podporu spočívající ve zveřejnění v regionálních
místních periodikách nebo na obecních webových stránkách.
K tomu účelu se v září ve veřejném prostoru Pardubického kraje objeví tyto dva plakáty:

Zájemci o práci u policie si mohou ověřit, jakou mají fyzickou kondici a v případě, že by
požadavky na fyzické testy splnili, dostanou na místě potvrzení s roční platností a s ním
se mohou hlásit na personálním oddělení Policie ČR. Toto potvrzení bude uznáno jako
jedna splněná část náborového řízení k Policii ČR.
Fyzické testy na(ne)čisto se budou konat během září a října 2021 vždy v jednom
městě okresu.

Srdečně Vás zveme:

Pohodové babí léto a dětem úspěšný vstup do nového školního roku
přejí
zaměstnanci Obecního úřadu Třebařov
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