TŘIBŘIŠSKÝ ZPRAVODAJ

LVÍČEK
Duben 2017

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
dort na úvodní stránce tohoto vydání Lvíčka dokazuje, jak ten čas letí! Opět Vás zdravíme
v novém roce a přejeme všem, aby to byl rok úspěšný a vydařený. Stejně jako vloni Vás zároveň
s přáním do nového roku vyzýváme ke spolupráci na tvorbě našeho obecního občasníku.
Máte–li zajímavé nápady, které by mohly doplnit stránky Lvíčka, neváhejte, a buď použijte
obecní schránku, nebo nás navštivte přímo na OÚ.

SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,

poslední „Lvíček“ vyšel před koncem roku 2016. Letošní zima byla nebývale
chladná, sněhu jsme si užili i my v nížině a teď už je na čase se opět připravit na
slunečné dny, které jsou pro nás většinou ve znamení zahradničení.
V březnu proběhl ve Víceúčelovém zařízení dětský karneval, účast byla opravdu
hojná a děti i rodiče měli o zábavu postaráno, největší podíl na skvělé organizaci
mají naši hasiči, kteří věnují aktivitám pro veřejnost svůj volný čas.
V minulém roce byla jedna budova První zemědělské a.s. Tuněchody zakoupena
fyzickou osobou, budova sousedí s dětským hřištěm. Tento objekt je v soukromém
vlastnictví, takže obec do jejího stavu nemůže nijak zasahovat. Do budoucna majitel
samozřejmě plánuje její rekonstrukci.
V obci budou probíhat nezbytné opravy, je nutné však myslet do budoucna a
připravit se na to, že nás výstavba kanalizace v příštích letech určitě nemine.
Vzhledem k této skutečnosti budeme v následujících letech především finanční
prostředky šetřit, abychom i my vyhověli požadavkům, které jsou na obce kladeny.
Tradičně budou v Třibřichách probíhat akce, jako je setkání s našimi seniory (29.
dubna 2017) a také akce ve spolupráci s našimi hasiči, kteří jsou pro naši obec
nepostradatelní.
Pro více informací zavítejte prosím na naše webové stránky www.obectribrichy.cz .
Přeji Vám příjemné jarní dny a užívejte si slunečného počasí.

Ing. Jaromil Mádlo
starosta obce

INFOKANÁL
Znovu vyzýváme občany, kteří ještě nevyužívají služby INFOKANÁLU, aby tak učinili.
ZAREGISTRUJTE SE!
Online na webových stránkách obce www.obectribrichy.cz , nebo osobně na OÚ.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Je skvělé, že plně využíváte permanentky do Východočeského divadla
Pardubice! Tato možnost kulturního vyžití samozřejmě pokračuje i
v tomto roce. Pro další období se můžete těšit na tyto divadelní hry:
Středa 26.dubna Bílá nemoc
Středa 17.května Kráska a zvíře
Středa 21. června Konec masopustu

Skládací stůl na stolní tenis je umístěn v tělocvičně „Víceúčelového
zařízení“ (bývalá škola). Je k dispozici všem občanům Třibřich ZDARMA.
Už jej využilo přes padesát zájemců. Odpovědnou osobou v této věci je
pan Robert Kratochvíl (mobil:725 017 507). S ním si můžete domlouvat
termíny a on Vás také seznámí s provozním řádem a dá Vám všechny
potřebné pokyny.

PŘEJEME HEZKÉ
SPORTOVNÍ ZÁŽITKY!

Ze života obce
STALO SE …
24. 12. 2016 – Štědrovečerní zpívání a výstava „MOJE ZAHRADA – MOJE CHLOUBA“

18. 3. 2017 – Dětský karneval

18. 3. 2017
Dětský karneval

STANE SE …
19. 4. 2017 – Sběr nebezpečných odpadů

INFORMACE OBČANŮM
ve středu, dne

19. dubna 2017
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.
OÚ Třibřichy

22.4.2017 - Chrudimský rallye sprint od 6:00 do 18:00 hod

27.4.2017 – Oznámení o přerušení dodávky elektřiny od 7:00 do 19:00 hod

29. 4. 2017 – Tradiční setkání seniorů při hudbě

SPOZ a OÚ Třibřichy

Vás srdečně zve na
25.taneční odpoledne,
(nejen pro seniory)

které se koná dne 29. dubna 2017 od 17 hod.
v zasedací místnosti OÚ Třibřichy .
K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina DRAHOTSKÝ BAND
Občerstvení zajištěno

SPOZ a OÚ Třibřichy

Poplatky na rok 2017
Poplatek za psy: za 1 psa 100,- Kč/rok
za každého dalšího 150,-Kč/rok
Poplatek za komunální odpad: 500,-Kč osoba/rok
250,-Kč osoba starší70let/rok
Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2017 v hotovosti na obecním úřadě
nebo převodem na účet obce u Komerční banky číslo 8027531/0100,
jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

3. 6. 2017 – Dětský den a hasičská soutěž

PŘIPOMÍNÁME, ŽE …
 Každé úterý od 19.00 hodin cvičení pro ženy (bývalá škola).
 Každý lichý týden v úterý v 9.30– chlazená drůbež (před OÚ)
 ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR

 V roce 2017 k Vám přijedeme každé 2.úterý v měsíci:
 11.4. 9.5. 13.6. 11.7. 8.8. 12.9.
10.10.
14.11.
12.12.
 Třibřichy - v 13,05 hodin před obecním úřadem
 Telefon objednávky: 602 11 23 42
 Telefon řidič: 778 714 563
 Email: zooflor-krmiva@seznam.cz
 WWW: www.zooflor-krmiva.websnadno.cz


ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR značek
VKS Pohledští Dvořáci
K9

Pedigree

Friskies

Sehnoutek v.o.s

Forticat
BRIT JUKO
Eminent
a další…

Dibaq Fitmin
Visán

BONO Biofaktory

Níže uvedené ceny se mohou měnit v závislosti na vstupních cenách obilovin/DPH
Krmivo/krmná směs
Krmná směs pro nosnice - sypká
Krmná směs pro nosnice - granule
Krmná směs pro králíky s antikokcidikem.
Krmná směs pro kuřata - K1 - sypká
Krmná směs pro kuřata - K2 - drť
Krmná směs pro kachny/husy - VKCH1 - sypká
Krmná směs pro kachny/husy- VKCH2 - granule
Krmná směs pro krůty (KR1,KR2, KR3) – granule/drť/sypká
Krmná směs pro brojlery (BR1,BR2,BR3) – granule/drť/sypká
Krmná směs pro kojicí matky
Krmná směs pro ovce a kozy - granule
Krmná směs pro koně
Granule pro psy - velká/střední/malá plemena
Granule pro kočky – drubeží/rybí/hovězí
Nutrimix - nosnice/králíci/prasata/ovce a kozy – sypká forma
Acidomid/Optimin pro drůbež/ králíky –– tekutá forma
Konzervy pro psy - drůbeží/hovězí
Salámy pro psy – drůbeží/hovězí/játra 1000g
Konzervy pro kočky – drůbeží/hovězí/rybí
Kapsičky pro kočky
Těstoviny – světlé/celozrnné
Liz solný/minerální
Krmivo pro andulky a malé papoušky
Krmivo pro střední papoušky
Krmivo pro hlodavce/morčata/zakrslé králíčky

Balení/Cena
v Kč

50kg/560,50kg/530,50kg/560,50kg/530,50kg/od 575,50kg/od 540,50kg/510,-

20kg/418,- a
10kg/198,20kg/646,1kg/60,1l/98,1240g/28,1ks/30,415g/13,100g/7,5kg/107,10kg/108,25kg/655,25kg/650,25kg/525,-

Balení/Cena
v Kč
25kg/251,25kg/256,25kg/238,25kg/290,25kg/275,25kg/290,25kg/275,25kg/od 298,25kg/od 280,25kg/265,25kg/245,25kg/230,5kg/120,5kg/185,-

Balení/Cena
v Kč
10kg/114,10kg/118,10kg/110,10kg/125,10kg/120,10kg/125,10kg/120,10kg/od129,10kg/od122,10kg/118,-

3kg/125,2kg/82,-

800g/22,10ks/255,-

5kg/102,10kg/120,1kg/35.1kg/36,1kg/32,-

0,5kg/19,0,5kg/20,0,5kg/18,-

Zboží v šedých kolonkách je na objednávku – prosíme zavolat týden předem
Zboží v bílých kolonkách není třeba objednávat . je standardně na voze

DÁLE MÁME V NABÍDCE I KRMIVA A KRMNÉ SMĚSI PRO PRASATA, SKOT, PŠTROSY,
SPÁRKATOU LESNÍ ZVĚŘ, BAŽANTY, RYBY atd.

SDH Třibřichy
STALO SE…
Výlet mladých hasičů
10. prosince 2016 uskutečnili vedoucí mladých hasičů půldenní výlet. Odjezd byl ve 12:15 od
hasičské zbrojnice.
První zastávkou bylo muzeum Betlému v Třebechovicích pod Orebem. Tam naše skupinka
zhlédla různé betlémy, výrobu perníčků, ale hlavně Proboštův betlém, který je jediným
betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku. Toto místo náš kroužek
navštívil před deseti lety! A pěkně se změnilo.
Druhou zastávkou měla být prohlídka hvězdárny v Hradci Králové a sledování Slunce. Bohužel
došlo k většímu problému. Prostě ,,Mechov''. Hvězdárna nedopadla, tak si naše skupinka
vyšlápla na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem. Bohužel v tomto období byla uzavřena, ale i
tak děti měly pěkný rozhled.
Další a tou největší zastávkou byla exkurze na letišti v Pardubicích. Nejdříve náš kroužek zhlédl
terminál, kde se odbavují pasažéři a pak už nasedli do letištních vozidel a projeli se k
technickému zázemí. Tam prošli důkladnou kontrolou věcí. Po kontrole už následovala ukázka
hasičského letištního vozidla a ukázka veškeré letištní techniky.
Poslední zastávkou byla večeře v restauraci Eden v Heřmanově Městci.
Snad se všem výletníkům výlet líbil.

Výroční Valná Hromada
Na letošní výroční valné hromadě našeho sboru za rok 2016 jsme připravili malé překvapení pro
naší mladou členku Kristýnu Novotnou za reprezentaci našeho sboru a obce v Okresním a
Krajském kole v soutěži Požární ochrana očima dětí.

V únoru proběhl první sběr papíru v tomto roce
11. února vedoucí mladých hasičů provedli sběr papíru.
Další bude proveden v měsíci červen, do té doby můžete papír vhodit do černého kontejneru za
obecním úřadem během úředních hodin.

14. reprezentační ples sborů
18. února 2017 od 20 hodin v Kulturním domě v Bylanech uspořádali dobrovolní hasiči z Bylan,
Lánů a Třibřich každoroční reprezentační ples. Na letošní ples byla opět pozvána skupina pod
vedením p Berana - MTO (malý taneční orchestr) z Klešic. Nebylo sice vyprodáno, ale i tak si to
hasiči a všichni ostatní návštěvníci plesu užili. Nechyběla hasičská tombola, bohaté štěstí a
předtančení.

Školení vedoucích a instruktorů
25. 2. – 26. 2. 2017 proběhlo jarní školení vedoucích a instruktorů pro okres Chrudim
v Morašicích. Do kolektivu vedoucích přibyla po zkouškách nová instruktorka Lucie Novotná.

Zkoušky mladých hasičů
11. března uspořádali naši vedoucí pro Okresní odbornou radu mládeže Chrudim jeden ze čtyř
termínů zkoušky pro mladé hasiče (plnění odznaků odbornosti – odborky). Náš termín byl jako
první z cela obsazen. Dorazily kroužky: Slatiňany, Bojanov, Chrast, Heřmanův Městec, Klešice,
Hošťalovice, Nasavrky, Hrochův Týnec a my – cca 70 dětí.
Děti byly zkoušeny před 5-ti člennou komisí (rada mládeže) z odznaků odborností, které si sami
děti nebo jejich vedoucí vybrali jako např.: preventista, strojník, cvičitel, kronikář, velitel …
Až na občasné odřené uši všichni děti úspěšně zvládly svoji odbornost.

Den otevřených dveří
12. března 2017 provedli naši vedoucí Den otevřených dveří – nábor mladých hasičů.
Díky tomu se přihlásilo 6 nových mladých hasičů.Po celý rok nabíráme nové mladé hasiče již
od 3 do 14 let!!!

Dětský karneval
18. března 2017 pořádal náš sbor ve spolupráci s obcí Třibřichy Dětský karneval. Na letošní
karneval dorazilo více jak 35 dětských masek. Během karnevalu byl připraven bohatý program.
Prvním bodem programu bylo seznámení s maskami. Po představení proběhly tři soutěže.
Dále následovalo vyhlášení nejhezčích masek:
1. místo: Kominíci – Bára a Verča Ježkovi
2. místo: Včelka Mája – Amálka Tobišková
3. místo: Boris Leguán – Vítek Tobiška
4. místo: Kuchařka – Eliška Veselá
5. místo Karkulka – Emička Lorencová
GRATULUJEME
Po vyhlášení nejhezčích masek, které vybrala porota (rodiče, babičky) byly odměněny i ostatní
masky.
Posledním programem byla balónková show, kterou si děti asi nejvíce užily.
Během celé této akce bylo připraveno bohaté občerstvení v naši klubovně SDH.
Tímto děkujeme všem pořadatelům!

Rubrika: PREVENCE PRO OBČANY

Co dělat, když bude nařízena evakuace
Budou-li občané vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační
zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska,
příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky,
svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy
lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a
vodou. Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické
spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační
zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené
místo k evakuaci.
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné
události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška
nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Zavazadlo obsahuje:
Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
Přenosné rádio s rezervními bateriemi
Toaletní a hygienické potřeby.
Léky, svítilnu.
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Tip na jarní výlet: zámek Příseka u Jihlavy
Navštivte unikátní muzeum v nově zrekonstruovaném zámku Příseka, jehož historie sahá až do
15. století a připomeňte si tak hračky, se kterými jste si hráli jako malí. Jsou pro vás připravené
expozice plné zajímavostí, raritních modelů a překvapení.

Zámek Příseka
Příseka 18
588 32 Brtnice
www.muzeumauticek.cz

V tajence najdete jednu
ze značek automobilů
z muzea.

Křížovky o ceny

nápis na pomníku
podráždění
plenit
nábor
motýl
ozbrojený doprovod

PSČ Třibřichy
usmrtit jedem
Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce Třibřichy byli vylosováni 3 výherci:
paní Dagmar Brodská, pan Miroslav Beran a pan Luboš Souček
a dva malí výherci Jakub Večeřa a Adélka Dynterová

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

Vyluštěné křížovky vhoďte do obecní schánky do konce května 2017

KNIHOVNA
Jak jistě všichni víte každou středu od 16 hodin do 18 hodin jsem připravena vám zapůjčit
knihy.
Čeká vás knihovnice Zdena
e-mail

knihovna.tribrichy@seznam.cz

telefon 469 687 145

DĚTSKÁ DOPLŇOVAČKA

Třibřišský zpravodaj „LVÍČEK“ – duben 2017 – vydáno 7. dubna 2017 na Obecním úřadě Třibřichy.
www. ObecTribrichy.cz outrib@iol.cz

