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SLOVO ÚVODEM 

Vážení spoluobčané, 

prázdniny jsou na odchodu. Doufáme, že jste si je – hlavně děti – užili 

dosyta. Sluníčko nás letos nešetřilo, a tak jsme se o prázdninách i ohřáli. 

Určitě jsme si je všichni zasloužili, neboť jsme v červnu měli plno práce a 

starostí s oslavami obce a nikdo neměl tušení, jak vše dopadne…  

 

 

 

 

  



SLOVO STAROSTY 

 

 

Vážení a milí spoluobčané,  

 

máme za sebou zdárně oslavy 600 let od první písemné zmínky o Třibřichách. Akce se 

podle mého názoru velmi vydařila a moc Vám děkuji za Vaši účast, byla úctyhodná.  

 

Děkuji za podporu akce všem sponzorům, dále spoluobčanům, SDH Třibřichy, kteří se 

podíleli, jak na organizaci celých oslav, tak na shromažďování historických materiálů. 

V neposlední řadě děkuji také členům zastupitelstva, kteří se přípravám a dolaďování 

veškerých detailů věnovali řadu měsíců.   

 

V současné době dochází k opravám vybavení dětského hřiště. Byly zde objeveny 

nemalé závady. Vše je v řešení a firma, která nám tuto zakázku zajišťovala, provádí 

opravu, jelikož je vše ještě v záruce. Prosím berte toto na zřetel a buďte na své děti 

opatrní.  

 

Kanalizace na dětském hřišti prochází rekonstrukci, jelikož docházelo k tomu, že se 

hromadila voda u altánu. Snažíme se tomu rekonstrukcí předejít a vyřešit tuto situaci 

natrvalo.   

 

Stále je v jednání chodník, který povede na místní část „Habeš“, doufejme, že se vše 

zdárně dořeší a výstavba začne již v příštím roce. Zároveň bychom v příštím roce chtěli 

zahájit rekonstrukci části před č. p. 83, kde je plocha v žalostném stavu. Tuto 

rekonstrukci bychom chtěli podniknout s podporou dotací, které by nám ušetřili finanční 

prostředky v obecním rozpočtu.  

 

Dále se aktivně zajímáme o problematiku dotací, které by nám mohli pomoci s výstavou 

již dlouho plánované kanalizace v obci. Bohužel si však stále nemůžeme dovolit náš 

obecní rozpočet zatížit tak rozsáhlým projektem, kterým zajisté výstavba kanalizace je.   

 

 

Užijte si ve zdraví a v pohodě babí léto.  

 

jménem zastupitelstva obce 

Ing. Jaromil Mádlo, starosta 
 

 



!!! UPOZORNĚNÍ !!! 

1. Je nám velice líto, ale musíme začít nevesele! V květnu byla na hřiště umístěna zelená 

plastová 240ti litrová popelnice, aby nedocházelo ke znečišťování tohoto prostoru. Na 

hřišti však bohužel nevydržela ani měsíc a byla ukradena i s řetězem!  Nadále tedy 

musíme k tomuto účelu používat stávající kovový barel. Novému majiteli popelnice 

přejeme, ať si popelnice užívá (pokud mu to svědomí dovolí) a Vás, občany prosíme, 

abyste odpadky odhazovali do nádoby pro ně určené. 

2. Ke dni 31. 5. 2015 byly splatné obecní poplatky (psi a popelnice). Bohužel je však ještě 

několik poplatků nezaplacených. Občany, kteří mají tento dluh, prosíme, aby jej buď 

osobně na OÚ nebo převodem z účtu co nejdříve uhradili. 

3. Znovu připomínáme hlavně rodičům čekajícím přírůstek do rodiny: 

 

 Kvůli změnám zákona o evidenci obyvatel nemohou města a obce od začátku roku 

využívat údaje z matriky. Rodiče, kteří se chtějí společenské akce vítání občánků se 

svými ratolestmi zúčastnit, se tak musí sami přihlásit a vyplnit formulář. 

 

 

 ZE ŽIVOTA OBCE 

STALO SE …   

DĚTSKÝ DEN 

30. 5. po DĚTSKÉ HASIČSKÉ SOUTĚŽI proběhl DĚTSKÝ DEN. Jak se povedl a jak se děti 

vydováděly dokumentují následující foto: 

    



   

 

   

 

 

 

                 Oslavy 600 let založení obce Třibřichy 

Jistě s námi budete souhlasit, že o dlouho připravované akci, která se konala v sobotu 20. 

června 2015, už můžeme napsat, že byla vydařenou akcí. Počasí si sice trochu pohrávalo 

s našimi nervy, ale sluníčka bylo nakonec více než deště, a tak na všechna čísla v připraveném 

programu došlo a nikoho jsme nemuseli vynechat. Veliký dík patří všem, kteří se na přípravách 

a průběhu oslav podíleli, ale i všem návštěvníkům za to, že (i přes nepřízeň počasí) přišli a 

podpořili naši akci a věřte, nevěřte, bylo jich téměř 600!  

Pro připomenutí přikládáme zlomek fotodokumentace: 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Celá fotodokumentace je k dispozici na OÚ Třibřichy, kde můžete také zakoupit pohledy s 

razítkem, pamětní mince a publikaci o historii obce.  



Oslavy by zcela jistě nedopadly tak dobře, kdyby nebylo sponzorů.  

A těch skutečně nebylo málo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem patří náš veliký dík. 

 

Během oslav bylo vybráno na dobrovolném vstupném 26.092,-Kč, které budou použity při 

nákupu nové hasičské stříkačky. 

 

Obec Třibřichy 

SDH Třibřichy 

Družstvo Agricola Bylany 

INTERMONT s.r.o. 

LABETA, a.s. 

Marcela Novotná – Hostinec Na Růžku 

Martin Kučera – Rallye Team Chrudim 

Milan Škoda 

Auto Hybeš s.r.o. 

Oldřich Půlpán 

První zemědělská Tuněchody, a.s. 

www.nejlevnejsi-obklady.cz 

Chemontáž, s.r.o. 

Stavební společnost Dušánek – Beran, s.r.o. 

Zdeněk Kučera, ml. 

PROMAN s.r.o. 

Ing. Miloš Tejnecký, Třibřichy 

AGRISERVIS KOPECKÝ, s.r.o. 



ÚSPĚCHY NAŠICH SPOLUOBČANŮ 

Jan Starý 

narozen: 25.3.2003 

od září 2015 budu žákem 7. třídy v Heřmanově Městci 

 

 

Poprvé jsem seděl v motokáře v říjnu 2013, když mi bylo 10 let.  

Byl to nápad mého dědy (Ludevíta Vargy). Vzal mě do A - Kart areny v Litomyšli. 

Bavilo mě to a stylu jízdy si všiml místní mechanik a také dlouholetý závodník a trenér Jarda Šisler. Řekl nám, že jezdím 

dobře a nechtěl věřit, že v káře sedím poprvé. Nabídl nám permanentku, díky které budu jezdit za poloviční cenu a navíc 

je k tomu i trenér. Jarda mi dal základy. Taky děda mi spoustu věcí rád poradil. Pomohli i spolujezdci, kteří už mají letité 

zkušenosti a spoustu úspěchů doma i v zahraničí. 

Všude jsem se setkal s velkou ochotou pomoct. Rád si nechám poradit.  

Každý trénink jsem si v Litomyšli zlepšoval časy a techniku. 

 

První závod byl v březnu 2014 v Kart aréně v Liberci, dráha se nachází v parkovacím domě OC Forum. Než byli závody, 

tak jsem tam jednou zatrénoval. Hned po příjezdu na závody se všichni divili, že jdu jezdit, protože ostatním bylo 

minimálně 16 let. A jezdili už roky. Skončil jsem na 6. místě. Všichni, kdo mi fandili, na mne byli pyšní, byl to velký 

úspěch. Na prvního jsem ztrácel vteřinu. Dostal jsem i pohár, za účast nejmladšího jezdce. 

Jezdíme trénovat převážně do Litomyšle, protože je to nejblíž. Od 23.7.2014 tam mám traťový rekord a to 23,777, zatím 

ho nikdo nepřekonal. (viz. foto) 

Jezdíme občas zatrénovat i do Prahy Letňan, Dolního Dřevíkova, Bratislavy. 

Nevím už přesně kdy, ale v roce 2014 byl v Litomyšli rychlostní závod skupin. Střídali jsme se v jedné motokáře čtyři. 

Naše skupina se umístila na 2. místě. 

11.1.2015 se jela Velká cena Litomyšle. Zúčastnilo se 15 družstev po čtyřech závodnících. A naše jediná byla složená 

z dětí. Získali jsme 3. místo. První pohár byl doma.  

Pak následoval Moravský pohár Winter Cup 2014 – 2015 v Bratislavě. Ten se skládal ze tří závodů.  

24.1.2015 jsem skončil na 6. místě (otočili trať a na té jsem ještě netrénoval),  

14.2.2015 na 5. místě, 

7.3.2015 na 2. místě a z toho jsem si přivezl medaili.  

Potom u všech závodníků porovnali časy a body a já celkově skončil na 2. místě a opět jsem si vezl domů pohár.  

V závodech se jede na nejlepší čas.  

 

Nyní probíhá Mistrovství Slovenska 2015 v halovém kartingu. Skládá se z šesti závodů. Na tyhle závody už mi museli 

zařídit licenci. 

První se konal 30.5. v Kart One aréně v Bratislavě, ten jsem nejel, protože v mé skupině Junior do 17 let, byla malá účast. 

Bohužel jsme nevěděli, že kdybychom přijeli, tak jsem mohl jet ve skupině Junior Max do 25 let, sice by se to do 

mistrovství nepočítalo, ale nasbíral bych další zkušenosti. 

Druhé kolo probíhalo v Scuderia kart aréně v Žilině 20.6.. Tam jsem se umístil na 2. místě. Nejvíc nás všechny potěšilo, 

že jsem porazil místní jezdkyni. Tady jsem zatrénoval jen jednou a na závody jsme vyráželi den předem, abych ještě 

trochu trénoval, protože otočili trať. V motokárách závodí muži a ženy dohromady. Zatím je mojí největší nevýhodou můj 

menší vzrůst a mám nejmíň zkušeností a taky jediný, kdo musí mít pod sebou ještě jednu sedačku a jedno nebo i dvě 

polstrování. Sedačky jdou většinou i částečně posunout a pedály sklopit. A taky moje nižší váha, čím víc člověk váží, tím 

méně má smyků a každý smyk znamená o malinko horší čas. 

Třetí kolo se jelo 11.7. v Karting aréně v Plešivci. Skončil jsem na 2. místě. 

Čtvrté kolo se pojede 19.9. v Plešivci, páté 17.10. v Žilině a šesté 7.11. v Bratislavě. 

Jen doufám, že i dál bude účast aspoň taková, jaká je, aby kategorii Junior na celkové vyhlášení nezrušili. Hodně jezdců 

teď jezdí závody venku, ale to by se mohlo na podzim změnit. 

Tohle mistrovství má na starosti SAMŠ (Slovenská asociácia motorového športu), je to na velké úrovni. Přihlášky se 

posílají předem a zbytek formalit až při závodech. 



Závody probíhají tímto způsobem: - zaplacení 

poplatku a registrace 

- dva tréninky 

( cca 2x 7 

minut) 

- povinná 

jízda 

(kvalifikace) 

- 3 závodní 

jízdy 

Motokáry se losují a nikdo nejede stejnou motokárou 

víckrát. 

Je předepsaná kombinéza, helma, rukavice, obuv – vše 

musí být dle stanov. Motokáry na závody zapůjčuje 

aréna. V Bratislavě mají navíc motokáry, kde se i 

dovažuje a to je fajn. 

Závody na Slovensku jezdím, protože u nás v halovém 

kartingu moc závodů nepořádají. A přitom tady je spousta krásných a zajímavých tratí. Tady se spíš konají závody venku. 

Ale ty trvají 4 dny a to je problém. Ve škole by to nevadilo, na to jsme se ptali, ale děda i mamka chodí do práce. Je to 

časově i finančně náročné. Halové závody jsou v tomhle lepší, je to jen na den a závodit venku znamená jet i do 

Rakouska atd.. Ale máme už zjištěno, že i tady se začínají pořádat jednodenní venkovní závody, tak mi děda pořídil 

venkovní motokáru 125 Rotax max a začínám trénovat i venku ve Vysokém Mýtě a v Pardubicích. Jezdí mi to dobře a už 

se těším, až nějaký závod venku pojedu. 

Nevadí, že se občas až tak nezadaří, baví mě to a každou jízdou a závodem získávám zkušenosti. Pořád se mám, co učit. 

Jsem v začátcích, jezdím teprve rok a tři čtvrtě, ale úspěchy už mám.  

 

Moc děkuju všem, kteří mě podporují a fandí mi.  

 

  



STANE SE …   

         INFORMACE OBČANŮM 
ve středu, dne 

9. září 2015 

od 16.00 hodin bude proveden 

sběr nebezpečných odpadů 

 
 a to se sběrem po obvyklých sběrných místech: 

– prostor před vjezdem do objektu První zemědělské a.s.,  

– před budovou obecního úřadu, 

– v „Chaloupkách“ v lesíčku. 

 

Aby nedocházelo ke znečišťování obce, žádáme občany, aby dle možností odpady ukládali 

přímo do aut odvozců.   

          Jedná se především o akumulátory, igelity, lepenky, pneumatiky, barvy, lepidla a jejich 

obaly, dále obaly od sprejů, zářivky a podobné nebezpečné odpady, které nepatří do popelnic 

ani do sběrných nádob.  

Tento sběr se netýká stavebního odpadu, jehož likvidaci si zajišťuje vlastník nemovitosti 

na svoje náklady! 

Děkujeme za udržování čistoty v obci.  

 

 

19. září posvícenské odpoledne a rozloučení 

s prázdninami 

 

V pátek 25. září 2015 se koná veřejné zasedání 

zastupitelstva obce Třibřichy ve Víceúčelovém zařízení 

(bývalá škola) od 18 hod.  

 



 

SPOZ a OÚ Třibřichy

Vás srdečně zve na                           

22.setkání seniorů,

které se koná dne 24. října 2015 v 16 hod.

v zasedací místnosti OÚ Třibřichy .

K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina DRAHOTSKÝ BAND

Občerstvení zajištěno

za OÚ  p. Zuzana Bílková                                    

SPOZ a OÚ Třibřichy

 

 

 

 

PŘIPOMÍNÁME, ŽE … 

každé úterý od 19 hodin cvičí ženy v tělocvičně 

 každý sudý týden v úterý v 9. 30 – chlazená drůbež (před OÚ) 

 každou středu v 16,25  –  pojízdné řeznictví (před OÚ) 

 

 

Jsme sice na začátku školního roku, ale Vánoce se už kvapem blíží. A s Vánocemi nás čeká 

jako tradičně vánoční výstava. Co budeme letos vystavovat bychom rádi nechali na Vás, 

občanech. Prosíme Vás tedy, abyste do obecní schránky vhazovali nejen tajenku, ale i nápady 

na téma letošní výstavy. (Nás např. napadlo, že bychom mohli vystavovat foto domácích 

mazlíčků.) 

 



ČINNOST SDH 

Na třibřišském hřišti se konal již V. ročník dětské hasičské soutěže v požárním útoku 

30. května 2015 pořádal náš sbor ve spolupráci s obcí Třibřichy, dětskou hasičskou soutěž 

již po páté. Na letošní soutěž přijel rekordní počet družstev - celkem 19 (7 starších a 12 

mladších). Pro všechny zúčastněné kolektivy mladých hasičů bylo připraveno bohaté 

občerstvení a věcné ceny. Pro nejlepší družstva čekala odměna v podobě krásných pohárů, 

medailí a dětských šampusů. 

A jak soutěž dopadla? 

Výsledky: 
Kategorie mladší 

1. místo – Klešice (18:68) 

2. místo – Horka (18:69) 

3. místo – Chrudim B (22:75) 

4. místo – Chroustovice A (24:19) 

5. místo – Chrudim A (24:56) 

6. místo – Třibřichy (24:72) 

7. místo – Chroustovice B (28:44) 

8. místo – Markovice B (29:53) 

9. místo – Čepí (32:58) 

10. místo – Stolany B (38:25) 

11. místo – Markovice A (38:96) 

12. místo – Stolany A (51:25) 

Kategorie starší 

1. místo – Chrudim B (16:91) 

2. místo – Klešice (17:90) 

3. místo – Třibřichy (19:78) nový rekord našich mladých hasičů 
4. místo – Chrudim A (21:78) 

5. místo – Řestoky (23:44) 

6. místo – Čepí (24:82) 

7. místo – Stolany (30:90) 

 

Děkujeme všem sponzorům a hlavně organizátorům, kteří se postarali o letošní soutěž! 

 

    
Třibřišské hřiště navštívilo během soutěže 140 dětí              Naše starší družstvo dostává medaile za 3. místo 



   
Nejmladší naši hasiči připraveni k pož. útoku                                Starší družstvo dětí v akci 

 

Mladí hasiči zakončili jarní sezónu v Klešicích 

Dne 6. června 2015 se konala každoroční soutěž O pohár starostky obce Klešice. Z našeho 

sboru se zúčastnili mladí hasiči jak v kategorii mladší, tak i v kategorii starší. Po celou dobu 

soutěže panovalo slunečné počasí. 

Bohužel na soutěž nebyl plný počet dětí a tak vedoucí museli promíchat sestavou. Díky tomu se 

dětem nezadařilo tak jako na naší soutěži. Mladší družstvo s časem 29:98 se umístilo na 

předposledním 9. místě. Starší družstvo skončilo na 5. místě z 10- ti družstev s časem 20:57. 

   
Start k prvnímu pokusu mladšího družstva                          Příprava 2. pokusu staršího družstva 

 

13. června 2015 provedli vedoucí mladých hasičů sběr papíru. 

        
  Výtěžek ze sběru papíru jde vždy k mladým hasičům 



V Pardubickém Domě hudby se uskutečnil V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska. Hasiči z Třibřich byli u toho. 

Dva členové z našeho sboru Robert Kratochvíl a Radim Podloucký vypomáhali při  

V. celorepublikovém srazu hasičů, který se konal 4. července v Pardubicích. Na tento sjezd se 

sjela ,,hasičská smetánka‘‘ z celé České republiky. Na tomto vrcholném setkání se mimo jiné 

uskutečnila volba starosty, jeho náměstků a dalších republikových funkcionářů. 

Setkání největší zájmové organizace v České republice byl přítomen mimo jiné také předseda 

vlády Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec či hejtman Pardubického kraje Martin 

Netolický, který z rukou starosty SHČMS převzal Řád svatého Floriána, který je nejvyšším 

vyznamenáním pro nehasiče.  

Více než 400 delegátů a hostů z řad sborů dobrovolných hasičů během sjezdu zhodnotilo 

pětileté období od IV. sjezdu, který se konal v Ostravě v roce 2010, a diskutovalo o aktuálních 

problémech sdružení a jeho směřování do dalších období. Zejména pak o činnosti 

dobrovolných hasičů, finančním zabezpečení jednotek SDH obcí jak po materiální stránce - 

technika, výzbroj, ochranné pomůcky, tak i po sociální - nemocenská, uvolňování ze 

zaměstnání.  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má téměř 350 tisíc členů. Přes 70 tisíc dobrovolných 

hasičů je zapojeno v jednotkách požární ochrany obcí a podniků. Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska vychovává nastupující mladou generaci, podílí se na odborné přípravě, a to 

především v ústředních hasičských školách řadou kurzů. 

Na konci sjezdu dostali oba dva členové našeho sboru ústní pochvalu od Okresního sdružení 

hasičů Chrudim. 

   
                                                                                                   V. sjezd navštívil i ministr financí 

Adrej Babiš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I přes nemoce u dětí, vyjeli mladí hasiči na tří denní výlet. 
1. – 3. srpna uspořádali vedoucí ml. hasičů výlet do Rekreačního zařízení Prudká u městečka 

Doubravník (19km Bystřice n. Pernštejnem). Areál se nacházel u krásné přírodní rezervace 

Sokolí skála. Ubytování měla naše skupinka v chatkách. V areálu děti i dospělí využívali 

krásný bazén a velké sportovní hřiště. I přes malý počet zúčastněných mladých hasičů si 

všichni zúčastnění výlet užili. 

A kde se mladí hasiči zastavili? 

V sobotu 1. srpna navštívili Modelové království ve Žďáru nad Sázavou - nejvypracovanější 

modelovou železnici v ČR. 

O 2 km dál v Hamrech nad Sázavou se zastavila skupinka u sochy Hamroně, kterou vytvořil 

sochař Michal Olšiak v roce 2007. 

Po těchto dvou zastávkách vyjeli na rozhlednu Karasín poblíž města Bystřice nad Pernštejnem, 

kde byl také oběd. Děti mohly vidět panoramata Českomoravské vrchoviny. 

Poslední zastávkou bylo město Bystřice nad Pernštejnem - městské muzeum. Přímo v muzeu 

mohli vzhlédnout expozice: 

Živé ryby Vysočiny 

Stará škola 

Vývoj osídlení povodí Svratky 

Síň odkazu Aloise Lukáška 

Uran na Vysočině 

Štěpánovská litina 

Etnografie‚ řemesla 

Historie města Bystřice n. P. 

Neděle 2. srpna 
Ráno z rekreačního zařízení Prudká se rozjela skupinka do vesnice Dolní Rožínka, zde  

navštívila strašidelný zámek. Po prohlídce se mělo jít do foto parku, ten byl bohužel uzavřen  

a tak se vedoucí rozhodli si udělat krátkou túru přes Lesopark Templ poblíž Dolní Rožínky. 

Poté jeli hasiči opět do Bystřice nad Pernštejnem na vynikající oběd do jedné z restaurací. 

V pondělí 3. srpna byla zajištěna jedinečná exkurze v třetí největší vodní přehradě u nás 

v České republice – Vodní přehrada Vír I. Nejdříve bylo povídání nahoře na přehradě 

o historii, z čeho je postavena a co všechno vydrží. Poté sešla skupinka 271 schodů na nejnižší 

bod přehrady a procházela se chodbami přehrady. Poslední zastávkou výletu mělo být muzeum 

z první republiky v městečku Svratka, bohužel muzeum bylo zavřeno. Nakonec tedy poslední 

zastávkou byla zmrzlina ve Slatiňanech. 

   
Strašidelný zámek v Dolní Rožínce                                   Mladí hasiči zdolávají sochu Hamroně (Hamry nad Sázavou) 



 

            
25m vysoká rozhledna v Karasíně                 Výletníci využívali v rekreačním zařízení Prudká krásný bazén 

 

   
Okolí rekreač. zařízení krásná příroda – PR Sokolí skála     Modelové království ve Žďáru nad Sázavou 

 

PŘIPOMÍNÁME ŽE: 

 

Schůzky a tréninky našich mladých hasičů jsou vždy v pátek od 17:30 do 18:45 hodin 

v klubovně SDH (víceúčelové zařízení) nebo na hřišti. 

První trénink po letních prázdninách 4. září 2015. 

 

STANE SE: 

 

Dne 11. září od 17 do 19 hodin proběhne v klubovně SDH  DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  - 

nábor mladých hasičů. Nábor je určen pro děti od 6-ti do 14-ti let. Budoucí mladí hasiči si 

budou moci prohlédnout kroniky, technické požární prostředky, zastřílet si ze vzduchovky nebo 

si zastříkat z ruční sběrové stříkačky. 

 

 

 

 

 
Za příspěvky SDH - Radim Podloucký 



VÍTE, ŽE … 

… od roku 2015 se v Třibřichách peče chleba? 

 

 Jsme malá, rodinná pekárna 

s názvem Naše DOBRÁ 

pekárna. Několik let jsme se 

věnovali pečení chleba pro 

sebe a blízké příbuzné. 

Jelikož se toto stalo naším 

velkým koníčkem, rozhodli 

jsme se posunout naši zálibu 

dále. Začali jsme podrobněji 

studovat technologii 

tradičního, řemeslného 

pečení a postupně vznikla 

idea otevření si vlastní 

provozovny.  

Výhra v soutěži o nejlepší 

chléb na FreeFree jarmarku 

v Chrudimi náš záměr ještě 

umocnila. Snažíme se 

oživením tradičního pečení 

chleba řemeslným 

způsobem dostat mezi 

veřejnost kvalitní, chutný a 

zdravý chléb.  

Pečeme chleby z žitného 

kvasu bez přidání 

zlepšujících přípravků a 

pomocných látek. Náš chléb 

prodáváme ve vybraných 

zdravých výživách 

v Pardubicích a v Chrudimi 

a také na jarmarcích. 

Snažíme se i o zavedení 

našeho chleba do 

mateřských školek apod., 

aby se začalo s kvalitním a 

zdravým jídlem již u dětí.  

Jsme rádi, že jsme získali k pronájmu pěknou provozovnu v Třibřichách a děkujeme za vstřícné 

jednání. Doufáme, že naše počínání bude přínosem i pro obec.  

 

Vaše Naše DOBRÁ pekárna 

  



Křížovka o ceny 

Je Vaše antikoncepce spolehlivá? Asi ano,ale jen když při ní nemáte šest dětí!!…To 
pak berete ANTIDEPRESIVA je …tajenka má 10 písmen!! 

R A D N Í V D L Á Š 

M A N I O N T K P I 

N S E T E B A I D F 

O A S R O U Ó H T R 

R Ě T H O N J E L A 

T E É L É K Y V R O 

S F T E H R D M D P 

A Ú A A T R I B U T 

L Z P B N N O T O M 

P E C P I R K S E D 

K R U S T A U T O R 

 

 

 

 

 

 

ANIONT 

ANTONYMUM 

ATRIBUT 

AUTOR 

BUNKR 

DESKRIPCE 

DIABETES 

EFÚZE 

 

ESTÉT 

FABIA 

HÉRITER 

HLTAN 

KRUSTA 

LHANÍ 

NIMRA 

ODBOR 

 

PLASTRON 

PUTKA 

RADNÍ 

ŠIFRA 

ŠPIÓN 

TĚSTO 

TREND 

UCPAT 

VEHIKL 

 



Tajenku vhoďte do obecní schránky do konce listopadu 2015 

Tajenka křížovky z minulého čísla: FRANTIŠKA HEŘMANSKÉHO 

Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce Třibřichy byly vylosováni  

3 výherci:   

1. Josef Nežádal 

2. Kristýna Novotná 

3. Anežka Ježková 

                                                                                                                                    

   Své výhry si, prosím, vyzvedněte na OÚ. Gratulujeme. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHOVNA 

e-mail 
knihovna.tribrichy@seznam.cz 

telefon 
469 687 145  

 
půjčovní hodiny 

středa 16.00 – 18.00 hod. 

 

Třibřišský zpravodaj „LVÍČEK“ –srpen 2015 – vydáno 31. 8. 2015 na Obecním úřadě Třibřichy. 

 
www. ObecTribrichy.cz    outrib@iol.cz 
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