Září 2022

Vážení spoluobčané,
letní dny se nachýlily ke svému konci. Stejně tak rychle jako léto se blíží k úspěšnému dokončení
i rekonstrukce krajské silnice II/368. Ta byla zahájena koncem května a postupuje podle pracovního
harmonogramu. I nadále prosíme občany o shovívavost a toleranci vzhledem k probíhající stavbě a ztíženým
podmínkám.
Společně s realizací nové silnice jsou budovány také chodníky a veřejné osvětlení v celém úseku
rekonstruované komunikace. Provedení je rozvrženo do dvou etap. První etapa (uložení obrub, instalace palisád
v místech terénního převýšení, realizace veřejného osvětlení a vytvoření provizorního povrchu) probíhá nyní
a bude ukončena 15. 11. 2022. Etapa druhá (zadláždění veškerých ploch) bude následovat na jaře příštího roku
– 1. 4. – 31. 5. 2023.
V souběhu se začínající rekonstrukcí silnice byl dokončen západní obchvat, který slouží jako objízdná trasa
svými parametry splňuje požadavky, které jsou dány pro tento typ komunikace. Veškeré práce na pokládce
asfaltové vrstvy byla hrazena investorem celé probíhající akce – Pardubickým krajem.

V obci dojde ke změně dvou stanovišť autobusových zastávek a to Třebařov, Jednota a Třebařov,Obecní úřad.
Obě stávající místa budou o několik metrů přesunuta. Zcela nové stanoviště autobusu vznikne v blízkosti mostu
u Štumpfů.
Pokračující zájem o výstavbu nových rodinných domů ukázal nutnost vybudování dalších stavebních míst.
V naší obci tak vznikne ve dvou lokalitách 11 nových parcel. Nyní se tento projekt nachází ve fázi zpracování
projektové dokumentace na místní komunikaci, ve které budou uloženy sítě infrastruktury.
V rámci protipovodňových opatření se obci podařilo získat dotaci na bezdrátový rozhlas z Operačního
programu životního prostředí. Výběrové řízení na zhotovitele rozhlasu proběhne první týden v září 2022.
Vzhledem k blížícímu se konci dalšího funkčního období bychom rádi zrekapitulovali hlavní akce, které se nám
v tomto období podařilo zrealizovat (a věříme, že jsme tak Třebařov pomohli nejen zvelebit, ale i posunout zase
o kousek dál).

2018
za přispění Ministerstva pro místní rozvoj

1. Tartanové hřiště s umělým povrchem u ZŠ
2. Rozšíření místní komunikace k Roltechniku
Nové
asfaltové
povrchy
na
místních
3. komunikacích: ke kravínu; od Novotných ke

(MMR)
financováno z vlastních zdrojů
financováno z vlastních zdrojů

Kytlicům; od Bařinových k Odvařkům

2019
za přispění Ministerstva pro místní rozvoj a

1. Celková rekonstrukce zahrady MŠ

Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
za přispění Státního fondu dopravní

2. Nová zastávka u ZŠ
3. Oprava a přemístění kříže u Petrušovské silnice
4. Nový zdroj pitné vody – vrt na Koruně
5. Nové autobusové čekárny – Klášter, Koruna

infrastruktury (SFDI)
za přispění Ministerstva zemědělství (MZE)
za přispění Státního fondu životního prostředí
(SFŽP)
financováno z vlastních zdrojů

2020
1. Pořízení vyvážecí soupravy na dříví za traktor
2. Oprava a přemístění kříže u Škaredého rybníka
Výměna vodovodního řádu a přeložka vodovodu
3.
u č. p. 288 – 292 (řadovky)
4. Realizace venkovní učebny ZŠ, bezbariérový
přístup a WC, modernizace učebny výpočetní

za přispění Státního zemědělského
intervenčního fondu
za přispění Ministerstva zemědělství (MZE)
za přispění Svazku vodovodu
Moravskotřebovska a Jevíčska
za přispění Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP)

techniky
5. Přijetí územního plánu
za přispění Ministerstva pro místní rozvoj
6. Rozšíření polní cesty – příprava objízdné trasy
financováno z vlastních zdrojů
Nákup hasičského dopravního automobilu za přispění Ministerstva vnitra a Pardubického
7.
Volkswagen
kraje

2021
1. Oprava kamenné zdi u ZŠ
2. Chodník u MŠ

financováno z vlastních zdrojů
financováno z vlastních zdrojů
za přispění Svazku vodovodu

3. Rekonstrukce vodojemu
Oprava

4.

a

přemístění

Moravskotřebovska a Jevíčska
sochy

sv.

Jana

Nepomuckého
Výstavba nových sociálních bytů a modernizace

5.

za přispění Ministerstva zemědělství (MZE)
za přispění Integrovaného regionálního

obchodu potravin

operačního programu (IROP)

2022
1. Demolice domu č. p. 61
2. Rozšíření a oprava místní komunikace u Seidlů
3. Přístřešek jesle
Výměna střešní krytiny ZŠ, výměna plynových
4.
kotlů, oprava podlah v učebnách ZŠ
Rekonstrukce víceúčelového hřiště TJ Sokol
5.
Třebařov
6. Výměna vodovodu od č. p. 185 po č. p. 243

VÝDAJE CELKEM:
DOTACE CELKEM:
VLASTNÍ ZDROJE:

financováno z vlastních zdrojů
financováno z vlastních zdrojů
financováno z vlastních zdrojů
za přispění Ministerstva pro místní rozvoj
za přispění Ministerstva pro místní rozvoj
za přispění Pardubického kraje

49 103 084,61 Kč
29 158 282,37 Kč
19 944 802,24 Kč

Rozpracované projekty a žádosti na čerpání dotačních titulů:


Revitalizace parku – klidová zóna



Venkovní a sadové/sadovnické úpravy u kostela



Revitalizace okolí kláštera Koruny Panny Marie



Dláždění a úpravy hřbitovních cest a sadové práce



Modernizace sportovního areálu TJ Sokol Třebařov



Oprava vodní nádrže nad obecním úřadem



Rozšíření hasičské zbrojnice



Konektivita a zasíťování školy (na základě standardů MŠMT)



Vybudování odborné učebny Fy, Př a Ch včetně mobiliáře

Společenská rubrika - jubilea:
ZÁŘÍ
Polák Zdeněk
Mičo Pavel
Hruška Ladislav

ŘÍJEN
85 let
70 let
60 let

LISTOPAD

Šíp Miroslav
Karbusický Josef
Huzlík Bedřich
Veselý František
Knápek Petr

80 let
75 let
75 let
75 let
50 let

PROSINEC

Plesník Jiří
Novotná Vlasta
Udvarosová Jaroslava
Rája Zdeněk
Janošíková Zdeňka

80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Schmeiserová Ludmila

75 let

Mazal Petr

70 let

Macek Zdeněk
Sedlářová Ilona
Sedlářová Iveta

60 let
50 let
50 let

Babáčková Bohumila
Ščudlová Anna
Knápková Edita

85 let
75 let
50 let

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

ZŠ Třebařov
Na základní škole se progresivně zvyšuje počet žáků – v roce 2015 základní školu navštěvovalo 117 dětí,
k dnešnímu dni eviduje 161 žáků (viz tabulka níže). Tento trend je způsoben moderně vybavenou školou, nově
vzniklými venkovními prostory, příjemnou atmosférou a pozitivním školním klimatem. Zvýšený zájem o školu
je i z okolních obcí - nově především žáků ze Starého Města.
Každý žák „navíc“ je pro obecní, potažmo „školní“ rozpočet přínosem, a to nejen místní, ale také dojíždějící,
jejichž počet je výrazně větší, než počet třebařovských žáků (ze 151 žáků bylo 59 třebařovských žáků
a dojíždějících 92).
Mgr. P. Šrol, ředitel školy

VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ V MINULÝCH LETECH
Školní rok

Počet žáků

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

117
120
124
126
131
147
151
161

Příměstský tábor při ZŠ Třebařov:
Letošní příměstský tábor, který se uskutečnil první srpnový týden, se nesl ve znamení Harryho Pottera. Nejprve
se účastníci seznámili s postavami tohoto celosvětově známého díla spisovatelky J. K. Rowlingolvé. Následně
je kouzelný klobouk rozdělil do tří kolejí – Havraspár, Nebelvír a Mrzimor. Bohužel se nám hned první den
ztratil „Bradavický pohár“ a úkolem nás všech bylo najít, kde se nachází. Celý týden byl kolejím doručován
„Denní věštec“, ve kterém se nacházely nejen zajímavé informace, ale i indicie k nalezení ztraceného poháru.
Naštěstí se nám ho podařilo v pátek nalézt na školní půdě.
Žáci jednotlivých kolejí plnili úkoly, soutěžili mezi sebou a sbírali body v podobě bonbonů. Na závěr jsme
ověřili znalosti pomocí vědomostního kvízu, sečetli jsme body a vyhlásili vítěze – kolej Havraspár. Všichni si
odnesli vysoutěžené bonbony, potvrzení o absolvovaném studiu a vítězové navíc ještě Zlatonky (čokoládové),
známé ze hry Famfrpál.
Během celého týdne jsme si užili spoustu zábavy, vyrábění, kouzlení, pokusů, řádění v pěně a celodenní výlet
do ZOO v Olomouci.
Naše poděkování patří hasičům ze Starého Města, kteří nám připravili super pěnu.
Připravila: A. Kolomá, M. Přidalová, B. Šrolová

MŠ Třebařov
Vážení spoluobčané,
od dubna naše mateřská škola přešla na nový komunikační a informační systém – mobilní aplikaci Twigsee.
Rodiče mají informace o dětech, akcích a různých aktualitách stále u sebe v mobilních telefonech
i s fotografiemi. Zkušební provoz je za námi a od září tento systém bude fungovat naplno. S tím souvisí
i uveřejňování informací na webových stránkách mateřské školy. Zde je pro veřejnost pouze souhrn akcí za
dané roční období. Jak jste si mohli na těchto stránkách všimnout, od posledního zpravodaje se opět konalo
velké množství doprovodných akcí pro děti. Na jaře proběhla Velikonoční dílna, Otvírání zahrady, Den Země,
beseda s knihovnicí, Čarodějnický rej, s myslivci jsme byli v lese. V létě jsme se mazlili s králíčky, zhlédli

jsme chrtí trénink, byli jsme na výletě v Králíkách – Království sov. Proběhl Projektový den – Muzikohrátky,
Dětský den, také Olympiáda, Spaní ve školce spojené s loučením s předškoláky a Poslední zvonění.
Na bylinkové zahradě roste například libeček, pažitka, atd. Paní kuchařky nám těmito produkty zpestřují jídlo.
Na ovocné zahradě se urodily jahody, maliny, rybíz, rebarbora. Vše s dětmi zpracováváme a konzumujeme.
Proběhl například Jahodový den, v hojné míře jsme pekli, odšťavňovali, vyrobili jsme také zmrzlinu. Chtěla
bych informovat veřejnost, že zahrada je sice veřejné hřiště, ale co se na ní urodí, patří pouze dětem z mateřské
školy. Velice nás mrzí, že dochází k plenění a sklízení úrody některými rodiči na úkor našich dětí, které se
o záhonky vzorně starají. Chci také upozornit, že celý prostor zahrady je monitorován kamerami.
Během školního roku děti pečují í o naši kamarádku Majdu (králík). V březnu jsme se poprvé dočkali prvních
mláďat. Ty jsme odchovali a před prázdninami rozdali do dobrých rukou rodičů, kteří měli
zájem se o ně dále starat.
Nyní již s radostí přivítáme nový školní rok.
Vystrčilová Jana

Rozloučení s prázdninami
V sobotu 27. 8. 2022 proběhla u myslivny, ve spolupráci s obecním úřadem, tradiční akce Rozloučení
s prázdninami. Připraveny byly různé aktivity - soutěže pro děti, jízda na koních, střelba ze vzduchovky,
nafukovací atrakce, tombola. O hudební doprovod se postaral DJ Papas. Ochutnat mohli přítomní klasickou
mysliveckou kuchyni. Děkujeme všem velkým i malým účastníkům, kteří se pozdně letní akce zúčastnili.
Věříme, že se Vám s námi líbilo. Pohodové prožití krásného babího léta…
Myslivecký spolek Třebařov

Přejeme všem občanům klidné a ve zdraví
prožité podzimní dny

zaměstnanci Obecního úřadu Třebařov

Redakční rada: Jarmila Navrátilová, Barbora Šrolová, Jana Vystrčilová

