Červenec 2019
Vážení spoluobčané,
dne 15.6.2019 se vlivem přívalového deště narušil povrch vozovky a mostu směrem na Petrušov. Na
opravě komunikace a mostu nyní pracuje firma Chládek a Tintěra a.s, která se společně se Správou
a údržbou silnic podílí na úhradě nákladů. Poškozený povrch parkoviště před horní hospodou bude
na vlastní náklady renovovat obec Třebařov. Opravu bude realizovat firma M-Silnice a.s.
a dokončena by měla být koncem srpna.
Vzhledem k opravě silnice č. II/368 směr Krasíkov vznikla i pro naše občany nepříjemná dopravní
situace. Autobusová doprava bude do konce srpna díky nedostatečné kapacitě ze strany dopravce
vyjíždět od zastávky Třebařov škola. Od září, kdy začnou platit nové jízdní řády se dle sdělení
Pardubického kraje situace zlepší a autobusy budou cestující svážet od zastávky Třebařov Jednota.
Jízdní řád platný od 15. 7. 2019 do 31. 8. 2019 najdete v příloze tohoto zpravodaje.
Všechny sportovní příznivce zveme k návštěvě nového víceúčelového hřiště nad základní školou.
Současně žádáme návštěvníky o striktní dodržování provozního řádu. Děkujeme.
Během letošního roku se začne realizovat projekt ZŠ - Modernizace IT-jazykové učebny
a vybudování venkovní učebny Třebařov. V první fázi se vybuduje bezbariérové wc, schodolez
počítačová a jazyková učebna. V roce 2020 se budou realizovat terénní úpravy svahu za školou
a přírodní venkovní učebna.
Bohužel nebyla schválena dotace na opravu komunikace směrem k Piatrikovým a kolem
víceúčelového hřiště. Obec tedy z vlastních prostředků bude opravovat části této silnice na podzim
letošního roku.
Z dotačního titulu bylo k 30. 6. 2019 dokončeno restaurování kamenného kříže směrem na Petrušov,
které bylo financováno z Programu obnovy a rozvoje venkova.
Na nově zhotoveném vrtu probíhaly zkoušky vydatnosti vody, které potvrdily dostatečnou kapacitu
pro obec. Současně byly odebrány vzorky na chemickou analýzu, které potvrdily vhodnost použití.
Žádný z hodnocených prvků nepřekročil stanovené limity ani nebyla zjištěna přítomnost
nežádoucích látek. Na základě této vhodnosti proběhne dne 25. 7. 2019 na obecním úřadě společné
jednání se zhotovitelem vrtu, provozovatelem vodního řádu VHOS Moravská Třebová,
hydrogeologem a obcí, na kterém se bude řešit budoucí napojení nového zdroje a jeho provozování.

Na opravu místního kostela získala Farnost Třebařov dotaci z Ministerstva zemědělství v programu
Obnova a rozvoj kulturních památek. Projekt nese název Kostel Nejsvětější Trojice Třebařov.
Náklady na opravu v celkové výši 665 089 Kč budou zahrnovat: sejmutí krytiny na věži,
odinstalování kříže s makovicí, které budou následně pozlaceny, nutná je také oprava krovu. Věž
bude opatřena novou fasádou a krytinou. Realizace projektu je svěřena do rukou stavební firmy pana
Zvejšky z Gruny a ukončení projektu je plánováno na přelom srpna a září 2019.
Připomínáme poslední možnost, kterou má obec k objednání kompostérů. Prosíme občany, kteří
mají o kompostér zájem, aby svoji žádost podali na obecním úřadě do 14-ti dnů. Následně obec
objedná množství kompostérů s minimální rezervou a těm, kteří si kompostér nezarezervují, nebude
moci být poskytnut.

Společenská rubrika:
Významná narozeninová jubilea:
Srpen 2019
Nevrklová Milena
Studnařová Zdeňka
Josepčuková Marie
Šípová Blažena

Září 2019
Hradilová Věra
Valenta Antonín
Zaoral Pavel
Kroulíková Alena
Ščudla Bohumil
Babka Jan
Novotný Josef

75 let
50 let
70 let
75 let

Říjen 2019
Novotná Šárka
50 let
Doležalová Květuše 50 let
Doležal Milan
50 let

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

Usnesení z proběhlých zastupitelstev obce Třebařov :

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 27.2. 2019 od 17.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice za účasti 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce volí:
38/T27219 Členy návrhové komise:
-

Vladislava Ambrozka

-

Janu Vystrčilovou

-

Miroslava Hlubinku

Zastupitelstvo obce schvaluje:
39/T27219 Pasport místních komunikací obce Třebařov, katastrální území Třebařov.
40/T27219 Příkazní smlouvu č. PS 1973915102 mezi obcí Třebařov, IČ:00277517,
Třebařov 44, jako příkazce a firmou Profesionálové, a.s. IČ:28806123, Haškova
1714/3, 500 02 Hradec Králové na zpracování žádosti o dotaci na čerpání
prostředků na projekt Třebařov – obnova místních komunikací.

41/T27219 Záměr oprav místních komunikací č. 13c, p.č. 3519, MK č. 80c, p.č. 1756/3,
2200/1, MK č. 91c, p.č. 4115 v obci Třebařov.
42/T27219 Žádost o podporu v rámci programu 129662 Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny, na rekonstrukci kamenného kříže na p.č.
5354 s rozpočtem restaurátorských prací ve výši 211.145 Kč.
43/T27219 Zápis o vkladu majetku obce Třebařov do dobrovolného svazku obcí
„Skupinový vodovod Moravskotřebovska“ na nově vybudované vodovodní
přípojky v pořizovací hodnotě 148.215 Kč.
44/T27219 Darovací smlouvu mezi manželi Petrem a Květoslavou Přikrylovými, jako dárci
a obcí Třebařov, IČ:00277517, Třebařov 44, jako obdarovaný na pozemkové
parcely KN č.2256/22 ostatní plocha o výměře 14 m2 zapsaných na LV č.115.
45/T27219 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2018465/VB/1, Třebařov p.č. 6348 kNN, v souvislosti se
stavbou nového rodinného domo.
46/T27219 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2018214/VB/1, Třebařov p.č. 5632, 5634 kNN, v souvislosti se
stavbou nových rodinných domů.
47/T27219 Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Spolupráce se zahraničními
regiony pro rok 2019 ZŠ a MŠ Třebařov, název projektu Záložka do knihy,
výměnné pobyt dětí ze ZŠ Poprad.
48/T27219 Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Třebařov, na
výměnu kuchyňského kotle v ceně 115.000 Kč bez DPH.
49/T27219 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Třebařov p.č. 5509/2, 5508.
50/T27219 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Třebařov p.č. 1863, zpracováno GP č.: 615561/2018.
51/T27219 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Třebařov p.č.st. 195/3, zpracováno GP č.: 615561/2018.
52/T27219 Záměr a položkový rozpočet na opravu bytu v bytovém domě č.p. 166, výše
nákladů 209.737 Kč bez DPH.
53/T27219 Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy ZO
ČSOP – Zelené údolí, finančním příspěvkem ve výši 5.000 Kč.

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 7. 5. 2019 od 17.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice za účasti 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:

55/T07519 Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na Opravu
místních komunikací, které proběhlo dne 6. 5. 2019. Nejvýhodnější nabídkou ze
zúčastněných uchazečů byla nabídka firmy M-SILNICE a.s., 537 01 Chrudim,
Za Pivovarem 611, za cenu 669 538 Kč bez DPH.
56/T07519 Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi obcí
Třebařov a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska na mimořádný členský
příspěvek na výpůjčku kompostérů pro obec Třebařov, ve výši 29 750Kč
vč. DPH.
57/T07519 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 2689/3, 2689/2 a 2689/5. Žadatelka
Mgr. Veronika Majtényiová, za účelem stavby rodinného domu.
58/T07519 Kupní smlouvu mezi obcí Třebařov jako prodávající a paní Olgou
Koutnou, na pozemkovou parcelu č. 1863 – zahrada o výměře 52 m2 za
sjednanou kupní cenu 40 Kč/m2 včetně DPH.
A kupní smlouvu mezi obcí Třebařov jako prodávající a majiteli domu – Čepil
Vladimír Ing, Čepilová Ludmila, Hradilová Kateřina, Koutná Olga, Přikryl
Antonín, Přikrylová Ludmila, na pozemkovou stavební parcelu 195/3 o výměře
63 m2 , za sjednanou kupní cenu 40 Kč/m2 včetně DPH.
59/T07519 Kupní smlouvu mezi obcí Třebařov jako prodávající a panem Markem
Mušínským, na pozemkovou parcelu č. 5509/2 – zahrada o výměře 1 234 m2
určenou k výstavbě rodinného domu za dohodnutou kupní cenu 1 000 m2 za
1 Kč/m2 a 234 m2 za cenu obvyklou v obci Třebařov a to 40 Kč/m2 včetně DPH.
61/T07519 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2018 mezi obcí Třebařov
a firmou Alestra s.r.o. Kuřim, Tišnovská 305, 664 34, o navýšení smluvní ceny
z důvodů víceprací v částce 19 745 Kč bez DPH.
62/T07519 Záměr na odprodej pozemkové parcely KN p.č. 5567/3, travní plocha
o výměře 1.534 m², dle vypracovaného GP č. 622-002/2019.
63/T07519 Záměr zpracování žádosti o poskytnutí Účelové investiční dotace pro
jednotky Sboru dobrovolných hasičů v obci a to pořízení nového dopravního
automobilu a stavby nebo rekonstrukce požární zbrojnice.
64/T07519 Záměr zakoupení dvou autobusových zastávek za nabídkovou cenu
206 910 Kč včetně DPH, od firmy Hostalek – Werbung spol s.r.o.
Zastupitelstvo obce zamítlo:
60/T07519 Kupní smlouvu mezi obcí Třebařov jako prodávající a panem Markem
Mušínským, na pozemkovou parcelu č. 5508 – ostatní plochy o výměře 321 m2,
z důvodů umístění inženýrských sítí.

Zastupitelstvo obce volí:
54/T07519 Členy návrhové komise:
-

Barboru Šrolovou

-

Antonína Valentu

-

Martina Drimla

Usnesení
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Třebařov, které se konalo dne 26. 6. 2019 od 17.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice za účasti 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce volí:
65/T26619 Ověřovatele zápisu 6. zasedání ZO:
-

Barboru Šrolovou

-

Antonína Valentu

66/T26619 Členy návrhové komise:
-

Vladislava Ambrozka

-

Janu Vystrčilovou

-

Miroslava Hlubinku

Zastupitelstvo obce schvaluje:
67/T26619 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce
68/T26619 Závěrečný účet Obce Třebařov za rok 2018 s výhradou
69/T26619 Účetní závěrku Obce Třebařov za rok 2018
71/T26619 Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým krajem a obcí Třebařov
na akci „Záložka do knihy spojila školy“
72/T26619 Účetní závěrku Zš a Mš Třebařov za rok 2018
73/T26619 Rozdělení hospodářského výsledku z roku 2018 do fondů školy
74/T26619 Čerpání rezervního fondu a fondu odměn Zš a Mš Třebařov
75/T26619 Smlouvu o peněžitém vkladu mezi Svazkem kanalizace
Třebařov a obcí Třebařov na fond obnovy s výší vkladu 142.339,- Kč
76/T26619 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Třebařov
parcela 2742/15 knn
77/T26619 Kupní smlouvu mezi obcí Třebařov a paní Mgr. Veronikou Majtényiovou,
78/T26619 Kupní smlouvu mezi obcí Třebařov a panem J. Mojžíškem a paní Mgr.
Pavlou Slavíčkovou PhD.
79/T26619 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2018 mezi obcí Třebařov
a Vodaservis s.r.o., Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53

80/T26619 Finanční požadavky společnosti Hruška s.r.o. na pokrytí ztrátovosti
provozování horního obchodu v obci
81/T26619 Záměr prodeje pozemku par. č. 6253
84/T26619 Záměr prodeje pozemku par. č. 5567/5, geometrický plán 622-002/2019,
85/T26619 Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí a.s.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
70/T26619 Rozpočtové změny č. 1-3
Zastupitelstvo obce odložilo:
82/T26619 Žádost manželů Gregorových na odkoupení pozemku p. č. 6238
83/T26619 Žádost o prodej pozemku par. č. 4054, žadatel Jaromír Šrámek
Zastupitelstvo obce zamítlo:
86/T26619 Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

Srdečně Vás zveme na tyto kulturní akce :

Proběhlé akce obce Třebařov:
Třebařovská pouť 2019
Dne 25.5.2019 se od 15 hod. konal již druhý ročník Třebařovské pouti k oslavám církevního svátku
Nejsvětější Trojice Boží s bohatým kulturním programem. Organizátoři akce zajistili hojné
občerstvení. Nejen pro děti byl den zpestřen spoustou pouťových atrakcí. Průběh celé akce byl
doprovázen krásným počasím. To jistě také velkou měrou přispělo k tomu, že jsme si den mohli
skvěle užít. Velké poděkování patří všem organizátorům za pomoc při realizaci akce - členům
Mysliveckého spolku, Sboru dobrovolných hasičů, zaměstnancům obecního úřadu a dalším.

TJ Sokol Třebařov
Vážení sportovní přátelé, začíná nám nová sezóna a níže Vás informujeme o jejím průběhu
i o událostech, které se odehráli po skončení uplynulé sezóny.
1. Rozlosování podzim 2019 - muži

2. Přátelské utkání
V neděli 28.7. od 17:00 proběhne na našem hřišti přípravné utkání s týmem Tatenice B.
Budeme se těšit na Vaši podporu. Občerstvení pro Vás bude zajištěno.
3. Sud Cup
29.června se konal již 9. ročních turnaje v minikopané. Akce se velice vydařila i když
hlavní cenu si odvezli fotbalisté z Moravské Třebové. Již podruhé na turnaji mělo
zastoupení i něžné pohlaví Níže je uvedeno pár statistik.
Na letošní turnaj se přihlásilo 10 týmů. Zlej se(n) – mužstvo dívek, Zelený balet, Kjušovice,
Sajgony, FC nám se nechce, Individualisti, Rovina, Podzemgang, Absinenthi a hasiči
z Tatenice.
a. Nejlepší golman: Hezcog
b. Nejlepší střelec: Tareš

c. III. místo: FC nám se nechce
d. II. místo:Individualisti

e. I. místo: Sajgony
Dík patří delegovaným rozhodčím (p. Havránek a p. Ožvoldík) všem organizátorům
a hlavně tomu hlavnímu Jakubu Eliášovi, který je zakladatelem tohoto skvělého turnaje.
4. Turnaj starých gard
V sobotu 13.07.2019 se konal v Linharticích 38. ročních turnaje starých gard.
I. místo: Moravská Třebová
II. místo: Linhartice
III. místo: Kunčina
IV místo: Třebařov
Příští turnaj se uskuteční na domácím území v areálu TJ SOKOL TŘEBAŘOV.
Pravděpodobně v červenci 2020 (termín bude upřesněn). Věříme, že účast hráčů v našem
týmu bude mnohem početnější než v Linharticích a umístění bude také lepší.
Všem čtenářům a sportovním fanouškům přejeme slunný zbytek prázdnin a v srpnu se na
Vás těšíme na prvním mistrovském utkání.

Informace ze ZŠ a MŠ Třebařov
Vážení spoluobčané,
v pátek 28.6.2019, jsme oficiálně uzavřeli školní rok 2018 – 2019 a s ním i dva projekty
budované od začátku dubna na zahradě mateřské školy. První projekt má název „Barvy
v zahradě“, druhý „Zahrada v zahradě“.
Součástí prvního projektu jsou pohybové prvky, pískoviště a vodní hry. Druhý projekt je
zaměřen na přírodní zahradu a obsahuje venkovní učebnu, ptačí budku, pískohry, krtkův
kopec, hmyzí hotel, smyslový chodník, řečiště, experiment ekovýchovy – pohřebiště
odpadků, kompostér, králíkárnu, palisádové záhony. Dále také posezení s ohništěm,
kvetoucí zahrádku s pexesem, telefon „šeptanda“, věž poznání a tabuli poznání. Celá tato
část zahrady bude využívána především ke vzdělávacím aktivitám dětí a k dalšímu rozšíření
poznatků z projektu „Rok v lese“. Tento projekt v naší mateřské škole probíhá již několik
let se spoluúčastí rodičů a členů místního Mysliveckého spolku.

Jistě jste si všimli, že současně s budováním zahrady došlo i v rámci zemních prací ke
srovnání celého terénu navážkou hlíny. Zahrada byla ve spoustě míst propadlá (i po
vybudované kanalizaci), byly na ní velké nerovnosti. To vše zmizelo a otevřel se nám
krásný prostor rozlehlé zahrady. V současné době jsou ukončeny i zahradnické práce.
V celém areálu zahrady byl založen nový trávník. Na osázení palisádových záhonů se
podílely i naše děti. Nyní se zahrada bude celé léto kropit, aby vzešel pěkný trávník určený
ke hrám a aktivitám dětí. Zbývá již jen natáhnout pletivo na připravené plotové sloupky
a tím celou zahradu uzavřít.

Všem občanům přejí děti a zaměstnanci školy krásné a pohodové prožití léta.
Vystrčilová Jana

Sbor dobrovolných hasičů Třebařov
Ve druhém čtvrtletí tohoto roku – dne 25. 5. 2019 - jsme ve spolupráci s obecním úřadem
a Mysliveckým spolkem pořádali pouťovou slavnost. Přálo nám pěkné počasí a každý si jistě
v programu našel svoji zábavu.
Dne 15. června nás překvapila v pozdějších večerních hodinách silná bouřka. Měla za následek
zaplavení sklepních prostor v rodinném domě pana Pospíšila, zničení celé předzahrádky, parkoviště
a mostu před hasičskou zbrojnicí. Následující den hasiči odklízeli naplavené bláto v budově hasičské
zbrojnice a v chodbě před klubovnou.
Poplachové cvičení hasičských sborů - okrsku Staré Město - proběhlo dne 21. června od 18 hodin za
účasti šesti hasičských sborů. Toto cvičení bylo vyhlášeno Hasičským záchranným sborem
Pardubického kraje a námětem byla dálková doprava vody Třebařov - Koruna.
Blíží se období žní obilovin na polích. Je třeba věnovat větší pozornost při rozdělávání ohýnků,
grilování a hlavně, kam se odhazují nedopalky od cigaret.
Přejeme hezké a slunečné prázdniny dětem a dospělým příjemnou dovolenou.

Myslivecký spolek Třebařov

Věra Hrachovinová

Myslivecký spolek Třebařov si Vás dne 24.8.2019 dovoluje pozvat na tradiční letní akci „Ukončení
prázdnin“
Pro děti budou opět připraveny různé soutěže, dovednosti a zručnosti se sladkou odměnou. Nebude
chybět kouzelník, skákací hrad ani skluzavky. Vše bude provázeno dětskou diskotékou. Dospělé
zveme na mysliveckou kuchyni. Večer Vás čeká taneční zábava a pěkný ohňostroj.
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Výbor MS Třebařov

Zaměstnanci obecního úřadu Vám přejí krásné, slunné a pohodové dny.

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

