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SLOVO ÚVODEM 

 

Vážení spoluobčané, 

          od vydání posledního LVÍČKA uběhlo už čtvrt roku a my stojíme 
opět na prahu Vánoc. Co vše se během té doby u nás v Třibřichách stalo a 
co nás v následujícím období čeká, to se dozvíte ve vydání, které právě 
držíte v ruce. Přejeme vám všem, abyste předvánoční čas prožili ve 
slavnostní náladě a my se budeme snažit k této náladě přispět …  

 

 

 



SLOVO STAROSTY 

Vážení a milí spoluobčané,  
 
konec roku přímo vybízí k bilanci uplynulých měsíců a shrnutí toho, co se u nás událo a 
zároveň je dobrým obdobím pro předsevzetí a plány, které si mnozí z Vás s blížícím se novým 
rokem stanovují.  
 
Rok 2015 bude pro Třibřichy již navždy zapsán, jako rok, kdy jsme oslavili 600 let od 
1. písemné zmínky o obci. Myslím si, že oslavy byly na tak malou obec, jako jsou Třibřichy 
velkolepé a vydařily se nám.   
 
V roce 2015 jsme nezaháleli a snažili se vyhovět Vašim požadavkům a vyřizovat Vaše 
připomínky.  
Rád bych shrnul vše, co se nám povedlo realizovat. Došlo k úplné rekonstrukci čekárny na 
„Habeši“, byla provedena oprava kanalizace na hřišti, která byla v žalostném stavu, bylo nutné 
ji z důvodu průsaků okolo zpevněné plochy kompletně opravit. Zámková dlažba okolo kiosku 
na hřišti byla rozšířena, aby na ní bylo možné umístit čekárnu z „Habeše“, která byla 
zrekonstruována a plní funkci dalšího stánku při akcích hasičů a OÚ. Na hřiště byly instalovány 
dvě lavičky, aby rodiče měli větší pohodlí při sledování svých nejmenších. Rekonstrukcí prošel 
rovněž vjezd za mostem u Podlouckých. K rozsáhlejším akcím patřila oprava omítky na našem 
víceúčelovém zařízení, která byla na většině míst už velmi poškozená. V druhé polovině roku 
byl vystavěn již minule zmíněný box na popelnice.  
 
Finanční prostředky, které máme k dispozici, se snažíme využívat co nejefektivněji, abychom 
Třibřichy postupně dále zvelebovali a zároveň nezapomínali na nutné opravy a rekonstrukce.  
 
V roce 2016 bude zpracovávána projektová dokumentace na budoucí výstavbu kanalizace 
obce a chodníky, které povedou z „Habeše“. Dále máme v plánu provést na etapy rekonstrukci 
plochy na návsi u vjezdu do První Zemědělské a.s. Tuněchody. Prosím buďte trpělivý, věřte, že 
se snažíme vyjít každému z Vás vstříc, ale nejde vše najednou.  Samozřejmě budou dále 
probíhat již tradiční akce ve spolupráci s našimi hasiči, kteří jsou nepostradatelnou složkou 
v Třibřichách.  
 
S blížícími se Vánocemi bych Vám rád popřál jejich klidné prožití s Vašimi rodinami. Doufám, 
že si odpočinete a v klidu si vychutnáte sváteční atmosféru. Budu se s Vámi těšit na viděnou 
při již tradičním rozsvícení vánočního stromku v pátek 27. 11. 2015 a také při štědrovečerním 
zpívání.  
 
Do nového roku Vám přeji především hodně zdraví, štěstí, pohodu a budu se těšit na další 
úspěšné akce, které si společně užijeme.  
 

Ing. Jaromil Mádlo 
starosta obce 



 

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 

1 . Připomínáme, že OÚ pro občany Třibřich zakoupil 4 permanentky na divadelní 

představení  Východočeského divadla Pardubice. 

 (První představení se konalo ve středu 4. 11.) 

Další představení můžete navštívit v úterý 8. 12. od 18 hodin, tentokrát uvidíte  

hru  „Kejklíř z Lublinu“ . Zájemci o toto představení přijďte si pro permanentky  

na OÚ k paní M. Prchalové. 

 

„Kejklíř z Lublinu“ 
Divadelní ztvárnění světoznámého románu o muži, který dokáže pronikat zamčenými dveřmi 
dál a dál, za hranice reálného lidského osudu. V titulní roli M. Mejzlík. 

 

Program na leden 2016 

13.1.2016      DUŠE – KRAJINA ŠIRÁ 

Tragikomedie o partnerských vztazích muže a ženy, o manželství, lásce a nevěře, 
ale především o duši, která je nám často neznámou pevninou. Hra elegantní jako rakouské 
lázně a neklidná jako široká duše vášnivého člověka. V titulní roli Milan Němec 

 

 

 

2.  Znovu upozorňujeme hlavně rodiče čekající 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 …   

POSVÍCENSKÉ ODPOLEDNE A ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

19. 9. od 15 hod. proběhlo již tradiční loučení 
s prázdninami. Pro děti byly opět připraveny 
sportovní discipliny s odměnami. Děti potom 
vystřídali rodiče a ostatní dospělí, zahráli si 
posvícenský nohejbal, občerstvili se a při 
poslechu hudby si za příznivého počasí užili 
letošního posvícení. 

    

   

 

   

 

 

 

  



ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

V pátek 25. září 2015 od 18 hod. se konalo zasedání zastupitelstva obce Třibřichy. Tentokrát 

byla místem konání tělocvična „Víceúčelového zařízení“. Program schůze byl následující:  

 Zhodnocení oslav 600 let obce a poděkování občanům, kteří poskytli historické 

fotografie a jiné materiály, informace o finančních nákladech a o sponzorech. 

 Zpráva SPOZ o vítání občánků a plánovaném setkání seniorů. 

 Zpráva SDH o činnosti 

 Diskuse   

Zasedání se zúčastnilo celé zastupitelstvo obce a dalších 14 občanů.       

 

   

 

 

 

     

 

 

 

  



22.SETKÁNÍ SENIORŮ  

Je určitě potěšitelné, že se mnohé akce u nás v obci 

staly již tradicí. Jednou z těchto akcí je Setkání 

seniorů. To letošní podzimní bylo již 22 v pořadí.  

V sobotu 24.října si naši starší spoluobčané opět 

přišli „vyhodit z kopýtka“. Pro dobrou náladu a 

k tanci jim opět zahrál Drahotský band, který 

nezklamal a potěšil nás tak jako minule skvělou 

hudbou k tanci i ke zpěvu. O tom, že se naši starší 

občané mají k světu, svědčí i fakt, že jich od minule 

přišlo výrazně více. 

   

 

 



      



                            

 

ÚSPĚCHY NAŠICH SPOLUOBČANŮ 

Tereza Novotná – nar. 11. 8. 2003 

Max- nar. 27.1. 2015 – BORDER KOLIE 

    Na  Maxe jsem čekala  7 roků . Přála jsem 

si  vždycky  dělat  s nějakým psem sporty 

(dogdancing, dogfrisbee, agility). Byl to můj 

sen . V září 2015 jsme byli na první soutěži , 

vyhráli jsme             cenu diváků. Na jaře 

budeme  vystupovat  v domově pro 

postižené a na Lichnici . Ale také budeme 

vystupovat v Třibřichách  na akcích které 

pořádá obec a hasiči. Můžete nás podpořit 

tím,  že se na nás přijdete podívat . Budeme 

moc rádi . Postupně se těm pejskům chci 

věnovat a pomáhat lidem, kteří chtějí naučit 

své pejsky nějaké triky a poslušnost .                                

Kdo má s pejskem problém nebo chce 

vyvenčit pejska stačí zavolat na tel. 728 782 550.  . 

                                                                                    

Soutěže Chrudimský pejsek dne 19.9.2015 se zúčastnily přibližně čtyři desítky „hafanů" všemožných ras, ale 

také pejsků a fen nejasného původu tedy populárních „voříšků". Už na první pohled bylo jasné, že páníčkům 

nepůjde ani při letošním osmém ročníku o žádné drahocenné trofeje nebo o postup do nějaké jiné, ostře 

sledované soutěže. Pejskové se sice snažili a poctivě 

zdolávali překážky na vytyčené dráze podle svých sil a 

schopností, avšak tady šlo hlavně o to, užít si společně další 

báječné odpoledne. A to se také bezezbytku vydařilo. 

Nejúspěšnějším pejskem chrudimského regionu byla 

krátkosrstá kolie Chase chovatelky Radky Filipi ze Slatiňan, 

cenu diváků získala border kolie Max chovatelky 

Terezy Novotné z Třibřich. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90650&idc=3987034&ids=1953&idp=87134&url=http://www.pivovarantos.cz/nase_piva/


STANE SE …   

… 27. listopadu 2015 

               

pátek 27.11.2015  v 18 hod.

před Obecním úřadem

 
Děkujeme manželům Valentovým za smrk,  

který k tomuto účelu věnovali. 

  



            … 5. prosince 2015 pozvali hasiči do Víceúčelového zařízení 
v Třibřichách Mikuláše a jeho partu na tradiční „Mikulášskou nadílku“. 
Tímto vás srdečně zveme: 

Kdo bude mít zájem o osobní návštěvu Mikuláše a čerta  pro své děti, může si návštěvu 
domluvit  osobně na OÚ nebo telefonicky: 724 914 961.  

     

…vítání občánků 

12. prosince 2015 ve 13 hodin na OÚ přivítáme 3 nové občánky: 

               Vanesu Vobořilovou , Dominika Němce  a Šimona 
Pochobradského.   
 
 Našim novým občánkům a šťastným rodičům přejeme hodně zdraví a 
šťastných chvil. 



                              …vánoční zpívání 

Tak jako každý rok, tak
i letos si Vás dovolujeme pozvat na

Štědrovečerní zpívání, které se 
uskuteční 24.prosince 2015 ve

22 hodin před Obecním úřadem
Třibřichy. 

 

Součástí  štědrovečerního zpívání je tradičně vánoční výstava.  

Vaše fotografie s popiskem noste prosím do 16.12.2015 na OÚ, nebo 
vhoďte do obecní schránky. 

Letošní témata výstavky jsou:   

  Foto z oslav 600 let výročí obce 
  Zajímavé foto svých zvířecích domácích mazlíčků 

 

PŘIPOMÍNÁME, ŽE … 

každé úterý od 19 hodin cvičí ženy v tělocvičně 

 každý sudý týden v úterý v 9. 30 a v pátek v 10,20  – chlazená drůbež 
(před OÚ) 

 každou středu v 16,10  –  pojízdné řeznictví (před OÚ) 

 

ROZVOZ KRMIV  firmy ZOOFLOR  - 8.12. (před OÚ) v 13,30 hod. 

 



ČINNOST SDH Třibřichy  

 

Sběr papíru – 3. října 2015 
Vedoucí mladých hasičů provedli sběr papíru. Další bude proveden v měsíci únoru, do této 

doby můžete nosit papír a vhodit ho do černého kontejneru za obecním úřadem během úředních 

hodin. 

 

    
 

 

Dětská hasičská soutěž ve Slatiňanech - 4. října 2015 
Po několika letech jsme se zúčastnili s mladším i se starším družstvem dětí soutěže ve 

Slatiňanech. Byl to již 14. ročník. Soutěž byla zahrnuta do okresní ligy Chrudim. Na závody 

dorazilo družstvo až z Jižních Čech a na návštěvě ve Slatiňanech byli jejich kolegové hasiči ze 

Švýcarska, kteří se byli podívat na první část útoků. Během soutěže panovalo pěkné počasí. Jak 

nás, tak i vedoucí soutěže překvapil velký počet družstev. Celkem dorazilo 43 družstev - 2 

přípravky, 24 mladších 

a 17 starších. 

Třibřichy mladší: 22:67 - 11. místo 

Třibřichy starší: 20:95 - 7. místo 

    

                      Mladší družstvo v akci                                                      Starší družstvo startuje 

  



Výsledky ligy okresu Chrudim mladých hasičů v požárním útoku za rok 2015 
Již třetím rokem proběhla liga mladých hasičů v okresu Chrudim. I letos byli čtyři závody 

věnované této lize:  

25. 4. ve Skutči (neúčast) 

23.- 24.5 ve Slatiňanech – Okresní kolo Her PLAMEN (starší 33:11 - nástřikové terče 10bodů) 

21. 6. v Krouně (neúčast) 

 4. 10. ve Slatiňanech (mladší 22:67 -  6 bodů, starší 20:95  - 11 bodů) 

Celkem mladší 6 bodů. Umístění v lize na 20. místě z 37 družstev. 

Celkem starší 21 bodů. Umístění v lize na 11. místě z 23 družstev. 

 

Mladí hasiči v Třebosicích – 

10. října 2015 
Na soutěži v Třebosicích děti zavíraly 

studánky. Vedoucí sestavili mladší 

družstvo a jedno starší. Z důvodu 

nemoci a omluvených dětí jsme si 

museli vypomoci dětmi z domácího 

kolektivu. I když družstva nebyla 

v plné sestavě, naši mladí hasiči 

zabojovali. 

Mladší družstva běhala v prvních 

pokusech klasický požární útok a čas 

20:69 stačil na prozatím 2.místo. Při 

druhém útoku musel košař, strojník 

vypít větší panák vody. V tomto útoku 

skončilo družstvo na předposledním místě. 

Poslední úkol byla pijní štafeta, kde si naše 

mladší družstvo poradilo nejlépe. Po sečtení 

všech časů skončilo naše družstvo na pěkném 

2. místě z 6-ti družstev. 

Staršímu družstvu se nepodařil první útok 

30:97. Druhý útok byl netradiční, ale naše 

družstvo si s tímto útokem poradilo a po 

Klešicích skončilo na 2. místě. Po útocích si 

muselo i starší družstvo dětí poradit s pijní 

štafetou. I v ní skončili za Klešicemi na 2. místě. Po sečtení všech časů skončilo starší družstvo 

na 2. místě ze čtyř. Musíme ještě jednou poděkovat pořadatelskému sboru, který 

zapůjčil našemu staršímu družstvu dvě děti.  

 

  



Den 10. 10. 2015 se zapíše do kroniky našeho 

sboru velkým písmem. V tento den si náš sbor pořídil 

v pořadí třetí požární stroj – PS 12 TAZ 1500. Sbor 

stříkačku zakoupil od firmy Service PS 12 Vraspír ze 

Žďáru nad Sázavou. Jedná se o úplně nově postavený 

stroj s repasovaným motorem pro sportovní, ale také 

zásahové účely. Na stříkačku byla věnována částka 

26 092 Kč, která se vybrala na příspěvcích na 

oslavách 600 let obce Třibřichy. Obec Třibřichy 

darovala na stroj 50 000 Kč.     

Dalších zhruba 50 000 Kč přispěl samotný sbor, který 

si peníze vydělal za dlouhodobé konání kulturních 

akcí v naší obci. 7. 11. 2015 se pak konala ve 

víceúčelovém zařízení oslava nového požárního 

stroje. Této slavnosti se zúčastnilo vedení sboru, zastupitelstvo obce, zasloužilí hasiči ,,stará 

garda‘‘, aktivní členové, hosté. Oslava se velice vydařila. 

 

DĚKUJEME VŠEM, 

KTEŘÍ PŘISPĚLI NA 

OSLAVÁCH 600 

LET NA NOVÝ 

POŽÁRNÍ STROJ, I 

TĚM, KTEŘÍ 

DOCHÁZÍ NA NAŠE 

KULTURNÍ AKCE A 

TÍM PŘISPĚLI 

TAKÉ NEMALOU 

ČÁSTKOU. VŠEM 

MNOHOKRÁT 

DĚKUJEME. 

 

   

  



Mladí hasiči se zúčastnili Závodu 

požárnické všestrannosti 

v Brčekolech 
Dne 17. října 2015 se konalo podzimní 

kolo Her PLAMEN – branný závod 

v Brčekolech. Letos byli vedoucí rádi, 

aby sestavili alespoň jedno starší 5-ti 

členné družstvo. V těchto závodech 

běhají děti cca čtyřkilometrový okruh a 

během něj plní různé úkoly jako např. 

střelba ze vzduchovky, topografie, uzle, 

první pomoc atd. Bohužel dnešní děti se 

tyto věci nechtějí učit. A tak v našem 

družstvu se našli jen dva starší a 3 

mladší děti, kteří si chtěli odběhnout tento závod. Bohužel toto družstvo dosáhlo nejhorších 

výsledku za 11 let, co se zúčastňuje náš kroužek - 29. místo z 30-ti družstev. V minulých letech 

vedoucí postavili i tři družstva a v roce 2012 se umístilo naše mladší družstvo na 4. místě ze 40 

družstev.  

 

 

28. března 2015 provedl náš kroužek mladých hasičů velkou brigádu na úklid odpadků v lesíku 

blízko ,,chaloupek“. Neuběhl ani rok a na mnoha místech se objevují nové odpadky. Prosíme, 

udržujte pořádek v naší obci a okolí! Nechcete snad, aby odpadky uklízeli opět naši nejmladší 

občané a hasiči. 

 

  
Během brigády naši mladí hasiči nashromáždili 10 pytlů odpadků. 

 



 
Dnes se dá opět nalézt v lesíku: pytle s odpadky, střešní krytina, květináče, pet lahve atd. 

 

Nová rubrika hasičů: PREVENCE PRO OBYVATELE 

Vánoční svátky se blíží a tím i adventní neděle. 

Adventní věnce - Při zapalování svíček bychom si měli uvědomit všechna rizika, která 

jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny 

vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých 

vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a 

mohou způsobit značné materiální škody. 

Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo 

zacházet. Každý rok dochází během vánočních svátků k  požárům od hořících svíček, zejména 

těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé 

při nich někdy utrpí i vážná zranění. 

Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete. Věnec by neměl 

být vyroben z  vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod.  Například loni se na trhu 

objevily adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné, byly totiž 

vyrobeny ze suchých  dřevěných pilin, na nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek 

přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár, problém 

nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí. 

 Správně vybírejte i svíčky na věnec.  Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou 

pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. 

(Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří 

dlouho). 



 Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě 

by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu 

hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za 

upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen 

jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec 

vzplane, je velké. 

 Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je 

nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných 

textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení 

bytu. 

 Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení. 

 Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou. 

 Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. 

 Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat 

během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete 

spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a 

hořící svíčka mezitím způsobila požár. 

STANE SE… 
 

8. ledna 2016 – Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Třibřichy. Od 18 hodin 

v Hostinci ,,Na Růžku“. 

 

V měsíci únoru proběhne beseda na téma: ochrana pro seniory a občany Třibřich před požáry. 

O přesném dni, kdy se beseda bude konat, budete včas informováni. 

 
Za příspěvky SDH:  Radim Podloucký - vedoucí mladých hasičů 

                                 Roman Podloucký – starosta sboru 

 

 

 

 

 

 

VÍTE, ŽE … 

 

Děkujeme všem hlasujícím i návštěvníkům portálu za všechny hlasy 

http://www.czregion.cz/


KNIHOVNA 

Jak jistě všichni víte - každou středu od 16 hodin do 18 hodin jsem připravena vám zapůjčit knihy. Je zase výběr - OK 

Chrudim dodala nový výměnný fond - viz přiložené fotky. Taky se mi podařilo zabalit pár knih, které jsem dostala od 

čtenářů ze vsi do knižního fondu naší knihovny. Další foto zachycuje spokojené čtenáře z listopadu. Přijďte. 

Čeká vás knihovnice Zdena :-D 

  

e-mail 
knihovna.tribrichy@seznam.cz 

telefon 
469 687 145  

 
půjčovní hodiny 

středa 16.00 – 18.00 hod. 

 

mailto:knihovna.tribrichy@seznam.cz


Křížovka o ceny 

Tajenku vhoďte do obecní schránky do konce února 2016. 

světadíl

prvek se zn. K

muslimský postní měsíc

skelet

elektroda s klad.nábojem

domácí zvíře

jarní měsíc

první žena

středověká bota

nejtvrdší nerost

aromatická bylina

domácí šelma

jméno 21.květen

fotbalová potřeba

dočasné sml. užívání věcí

franc.ostrov ve střed.moři

křestní jméno Bočanové

kyselá pochutina

podzimní měsíc

létající objekt

Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce Třibřichy byli vylosováni 3 výherci:   

1. Miroslav Beran 
2. Martina Kratochvílová 
3. Kateřina Bílková 

                                                                                                                               
Své výhry si, prosím, vyzvedněte na OÚ. Gratulujeme. 
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www. ObecTribrichy.cz    outrib@iol.cz 


