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SLOVO ÚVODEM 

Vážení spoluobčané, 

v úvodu tohoto vydání Lvíčka použijeme část proslovu, který zazněl při rozsvícení 
našeho vánočního stromu: 
„Rok se s rokem sešel a my se opět scházíme na prahu adventu – tedy krásného 

předvánočního času, naplněného vůní pečícího se cukroví, času plného očekávání, kdy 

hlavně v dětských očích najdete vepsaná přání, aby pod stromečkem bylo to, po čem 



touží. Ale je to také čas setkávání, čas klidu a pohody, na kterou se těšíme spíše my 

dospělí. 

Naše letošní rozsvícení vánočního stromu je trochu odlišné od těch předchozích. Dříve 

jsme vždy před vánocemi dostali stromek darem od některých našich spoluobčanů, 

kterým patří ještě jednou dodatečně náš dík. Byly to ale stromky tak říkajíc „na jedno 

použití“, které jsme po Vánocích museli zase odstranit. Letos však přivítáme, dá se říct 

„nového občánka“ a tím je tento vánoční stromek, který tu bude stát nejen v čase 

vánočním, ale po celý rok. Co říkám po celý rok, doufáme a přejeme si, aby těch roků 

bylo co nejvíce.  

Vítáme Tě, tedy stromečku a přejeme Ti, abys nás tu těšil mnoho let, aby se Ti u nás 

líbilo a abys byl zdravý a stále takhle krásný. A i když Tě po Vánocích zase odstrojíme, 

Ty tu zůstaneš s námi a budeš svědkem všech všedních i svátečních dnů v naší obci. A 

protože máš své místo na návsi tedy uprostřed vsi, budeš mít všechno pěkně na očích.“ 

 

SLOVO STAROSTY  

Vážení spoluobčané,  

letos naposledy vychází náš občasník „Lvíček“. Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, 
znamenal pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím. 
Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným 
milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bylo v říjnu 2018 přesně 100 let. Po 
celé republice se konalo mnoho akcí, jistě jste se některé z nich účastnili.  

My jsme si však oslavy užili již před 3 roky, kdy jsme slavili 600 let od první písemné 
zmínky o Třibřichách. Letos poprvé aktivní občané ve spolupráci s obcí Třibřichy 
uspořádali akci „Uspávání broučků“, která se konala 9. listopadu. Podle evidence se 
účastnilo nejméně 50 dětí se svými dospělými doprovody. A tak si budeme do let 
příštích přát, aby se i tato akce stala v Třibřichách tradicí.  

V letošním roce jsme přidali pár prvků na dětské hřiště a do budoucna se budeme 
snažit o čerpání dotací, aby mohlo dojít k výstavbě multifunkčního hřiště. Bohužel jsou 
podmínky čerpání velmi přísné, takže ukáže jen čas, zda na dotace dosáhneme, 
protože naše finanční spoluúčast na výstavbě by byla značná.  

Na jaře roku 2019 plánujeme zpracovávání projektu kanalizace v obci s její následnou 
realizací v dalších letech. Finančnímu zatížení se bohužel nevyhneme.  



Na podzim letošního roku proběhly volby do obecního zastupitelstva, rád bych Vám 
poděkoval za podporu, velice si jí vážím. V zastupitelstvu obce ukončili svou působnost 
Jaroslav Čtverák a Roman Podloucký, moc jim děkuji za letitou spolupráci. Doufám, že 
s nově zvoleným zastupitelstvem budete v dalších čtyrech letech spokojeni.  

Na závěr Vám všem, kteří se pohybujete okolo pořádání akcí a dění v Třibřichách, moc 
děkuji. Svůj volný čas věnujete ostatním a především dětem a to v dnešní době není 
samozřejmostí.  

Přeji Vám přijemně strávený adventní čas, bez starostí, stresu a do nového roku 2019 
především zdraví a pohodu. Jako každý rok 24. prosince večer přijďte na tradiční 
zpívání před obecní úřad.  

Ing. Jaromil Mádlo 

starosta obce Třibřichy 

   !!! UPOZORNĚNÍ !!!       

   Již počtvrté zakoupil  OÚ pro občany Třibřich 4 permanentky na 

divadelní představení  Východočeského divadla Pardubice skupina N. První 

představení již proběhla v říjnu a v listopadu . Hlaste se na OÚ.  

KVÍTEK Z HORRRORU  

 

MIKVE  

 

OPORY SPOLEČNOSTI  

  

INFOKANÁL 

Znovu vyzýváme občany, kteří neudělili informovaný souhlas GDPR pro INFOKANÁL, 
aby tak učinili.  

ZAREGISTRUJTE SE! 

Online na webových stránkách obce www.obectribrichy.cz ,  nebo  osobně na OÚ. 

NEZAPOMEŇTE: 

Jako každý rok, tak i letos si Vás dovolujeme pozvat na Štědrovečerní zpívání , které se 

uskuteční  24.prosince 2018 ve 22 hodin před Obecním úřadem Třibřichy. 

http://www.vcd.cz/inscenace/kvitek-z-horrroru
http://www.vcd.cz/inscenace/kvitek-z-horrroru
http://www.vcd.cz/inscenace/kvitek-z-horrroru
http://www.vcd.cz/inscenace/kvitek-z-horrroru
http://www.vcd.cz/inscenace/opory-spolecnosti
http://www.vcd.cz/inscenace/opory-spolecnosti
http://www.vcd.cz/inscenace/opory-spolecnosti


Na letošní Štědrovečerní výstavu vyhlašujeme téma „Vánoce“  Výrobky , výkresy , 
fotografie , časopisy , cukroví a vše co se týká vánoc noste na obecní úřad do 
21.12.2018 do 12,00 hodin 

Děkujeme  

U vjezdu do areálu zemědělského družstva je přistavený 

kontejner na biologický odpad. Do tohoto kontejneru 

patří opravdu pouze bioodpad z Vašich zahrádek, včetně 

větví do 3 cm v průměru.  

Do boxu vedle hasičárny přibyl nový kontejner na plasty. 

Rodiče čekající přírůstek do rodiny: 

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

2015 využívat údaje z matriky. Rodiče, kteří se chtějí společenské akce Vítání občánků 

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

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 Martin Novotný         
(mobil:607 930 115). S ním si můžete domlouvat termíny a on Vás také seznámí 
s provozním řádem a dá Vám všechny potřebné pokyny. 

Ze života obce 

STALO SE …  22.9.2018   jsme přivítali Terezku Dobiášovou, Jitušku Kučerovou a 

Tobíka Navrátila . 

        



Našim novým občánkům  a šťastným rodičům přejeme hodně zdraví a šťastných chvil.  

 

 

STALO SE …  5.- 6.10.2018  

Volby do zastupitelstva obce      

Jméno, příjmení   počet hlasů   

1. Zuzana Tejnecká   72 

2.  Martina Kratochvílová  31 

3. Ing. Jaromil Mádlo   115 

4. Vladislav Novotný   73 

5. Roman Podloucký   60 

6. Robert Kratochvíl   77 

7. Martin Novotný   80 

8.  Mgr. Zuzana Bílková   86 

Hlasování se zúčastnilo 158 občanů, tzn. 66% z celkového počtu oprávněných voličů. 

  



Na ustavujícím zasedání 31.10.2018 byli zvoleni :  

Ing. Jaromil Mádlo  - starosta  

Mgr. Zuzana Bílková - místostarostka 

Vladislav Novotný - předseda stavební komise 

Robert Kratochvíl - předseda finančního výboru 

Martin Novotný - předseda kontrolního výboru 

Volby do senátu: 

 Ve druhém kole voleb do senátu se hlasování zúčastnilo pouze 33 občanů ze 238 

zapsaných do seznamu. 

Výsledky : Daniel Herman      11 

                    Jan Tecl                   22 

Ve volebním obvodě Chrudim č. 44  byl zvolený kandidát  Jan Tecl 

STALO SE …  3. 11. 2018 se konalo již 

tradiční taneční odpoledne nejen pro 

seniory. K tanci a poslechu nám hráli a 

zpívali pan Drahotský s kolegyní. 

Odpoledne a večer jsme si všichni opět užili 

a těšíme se na další setkání  v dubnu 2019.    

   

 

 

 

 

 



 

STALO SE …  9.11.2018  se poprvé uskutečnilo USPÁVÁNÍ BROUČKŮ. Tuto akci 

navrhla paní Petra Veselá a jejími nejpilnějšími pomocnicemi byly paní Katka Hokešová 

a Petra Vojtová. Děti s lampiony a vyrobenými „broučky“ se sešly před OÚ v 16.30 a 

společně s rodiči a ostatními návštěvníky se vydaly na cestu podvečerními Třibřichami. 

Po cestě plnily na hřišti a v remízku úkoly, a když se vrátily zpět k OÚ, uložily svoje 

„broučky“ k zimnímu spánku. Na zahřátí pak dostaly dětský punč a dobroty, které pro 

ně upekly šikovné maminky. Velký dík patří i všem dobrovolníkům , které nám pomohli. 

Na celou akci „po očku“ dohlížely DÝNĚ, kterých se letos před OÚ pod lipami sešlo více 

než vloni. Všem výrobcům dýní děkujeme a za svou práci si zaslouží malou odměnu. 

Vyzvedněte si ji, prosím, na OÚ u paní M. Prchalové. 

 

 

 



 

 

Ovesné sušenky: 1 hrnek ovesných vloček 1 hrnek špaldové mouky (můžete použít 

klasickou hladkou) 1/2 hrnku strouhaných vlašských nebo lískových ořechů 130 g másla 

6 lžic medu 1/2 lžičky jedlé sody špetka skořice volitelné: 4 lžíce slunečnicových 

semínek, lněných (drcených), sezamových, sekaných dýňových, máku, mandlí či 

rozinek. Ve velké míse smíchejte vločky, prosátou mouku, skořici a ořechy. V malém 

hrnci rozehřejte máslo spolu s medem. V horké vodě rozmíchejte sodu a přidejte ji k 

rozehřátému máslu. Máslovou směs nalijte k suché vločkové směsi, dobře promíchejte. 

Rozehřejte troubu na 150°C. Lžičkou tvarujte malé hromádky na vymazaný nebo 

pečícím papírem vyložený plech. Nechávejte dost místa mezi jednotlivými, protože se 

při pečení roztečou na tenké placičky. Pečte 15-20 minut do zlatohněda. Ještě horké je 

uvolněte nožem od plechu a nechte vychladnou na mřížce. 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Stalo se ….. v pátek 30.11.2018     

V pátek 30. listopadu 2018 byl před OÚ za zvuků 
vánočních písní slavnostně rozsvícen Třibřišský 
vánoční strom. Děkujeme občanům, za hojnou účast. 

 

    

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



OZNÁMENÍ 
Obec Třibřichy uzavřela dne 31. 5. 2018 smlouvu se školkou 

POHÁDKA z. s. se sídlem U Josefa 116, 530 09 Pardubice, IČ: 

1846515, zapsanou v evidenci dětských skupin na MPSV jako DS  

Zvídavý medvídek s provozovnou v Bylanech č. p. 7,     538 01, 

zastoupenou předsedkyní spolku Bc. Klárou Čechovou. 

Předmětem této smlouvy je možnost umístění dětí ve věku 2 – 5 roků rodičů s trvalým 

pobytem v obci Třibřichy. 

 

SDH Třibřichy 

 
Sběr papíru 

Třetí sběr papíru v letošním roce jsme uspořádali 3. 11. 2018. 
 

        

 
Malá brigáda 

17. 11. 2018 jsme si udělali menší brigádu na úklid hasičské zbrojnice, zazimování 

našeho nejstaršího požárního stroje ,,Máni´´ a obci Třibřichy jsme pomohli zasadit nový 

stromek před obecním úřadem, který bude využit na vánoční rozsvícení. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU7pqh0JncAhUNJlAKHfovC_wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.nz/pin/553731716675454703/&psig=AOvVaw33VZKC9LQmtcO35nkiFL60&ust=1531487081966085


    
 

 
Naše přípravka 

Zdravíme příznivce a fanoušky naší malé přípravky a mladších hasičů, 
Jakožto „velký“ hasiči jsme se účastnily 20. října závodu POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI 
v Morašicích, NÁŠ PRVNÍ VELKÝ ZÁVOD!! 
Účastnily jsme se ho se třemi družstvy, dvě družstva přípravky (3 – 7 let) a už jsme 
poskládaly družstvo mladších hasičů (7 – 11 let). Děti byly nadšený a svůj první VELKÝ 
START si velice užily a měly z něj radost!! 
Celkem se tohoto závodu účastnilo 40 družstev mladších hasičů. Naši mladší hasiči se 
umístili na 37. místě. Družstev přípravky bylo celkem 10. Naše přípravka A se umístila 
na 8. místě, přípravka B na 10. místě. Oficiální umístění přípravek je, že každá byla na 1. 
MÍSTĚ. 

My (Šárka s Luci) jsme si s přípravkou tento závod taky zaběhly, jako dozor.   

JSME NA NĚ HRDÉ, JAK TO VŠE KRÁSNĚ ZVLÁDNY!!!!   



 

 

 



Beseda pro mladé hasiče 25. 10. 2018 
Teď na podzim jsme měly napilno s přípravkou, účastnily jsme se jedné akce za druhou 

  
Mezi tyto akce patří i beseda od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, 

kterou nás provedl Martin Vojta, moc moc děkujeme   
Beseda byla plná důležitých informací pro naše hasiče. Dozvěděly jsme se, kdy je oheň 
hodný a kdy může ublížit a uškodit, co máme dělat, když hoří, jaké telefonní čísla jsou 
pro nás důležitá (150, 158, 155, 112), jak se máme zachovat, když je někdo 

v nebezpečí, jaké jsou i jiné pohromy než je 
požár, (povodně,..). Co všechno dělají hasiči, 
nehasí jen požáry, jezdí k autonehodám, 
řežou spadlé stromy na silnici.  
Přípravka si mohla vyzkoušet zásahové 
protipožární oblečení (helmu, bundu, obuv), 
na rozloučenou nám i zahoukal v hasičském 
služebním autě. 
Ještě jednou MOC DĚKUJEME Martinovi 
Vojtovi. 
 

 
 

 



 

Halloween Bylany 
V pátek 2. listopadu 2018 jsme s přípravkou vyjeli do sousední vesnice Bylany na 

Halloween.  Akce se konala v Bylanech na hřišti, kde nás přivítal pan Michal Šuba. 

Vysvětlil nám, kolik úkolů nás čeká, kudy máme jít a co nás čeká na konci. My se tedy 

rozdělili na dvě skupiny a vyrazili jsme.  Šli jsme po svíčkách a plnili úkoly, za které děti 

dostávaly odměny.  Na konci na děti čekal opečený buřtík a limonáda. Dětem se to 

moc líbilo a my tímto děkujeme Bylanům za pozvání a krásně strávený pateční 

podvečer. 

Uspávání broučků Třibřichy  

Následující týden tedy 9. listopadu 2018 jsme se s přípravkou zúčastnili akce nazvané 

Uspávání broučků. Sraz jsme měli po čtvrté hodině ve škole, kde jsme si zahráli hry a 

ukázali jsme si navzájem vyrobené broučky. Děti si také přinesly svůj lampionek. O půl 

páté jsme se přemístili k obecnímu úřadu, kde byl sraz. U úřadu jsme se dozvěděli 

potřebné informace a po svíčkách vyrazili. Cestou nás čekalo několik úkolů. Když jsme 

dorazili zpátky k Obecnímu úřadu, děti šli uspat svého broučka a čekala na ně odměna 

a dětský punč. Mezitím jsme si ještě poslechli krásnou písničku doprovázenou hrou na 

kytaru. Děti si to moc užily a my děkujeme za pozvání, byl to skvělý nápad 

Za přípravku: Lůca a Šárka  



 
    

 Připomínáme , že …. 

 
Každé pondělí od 19 hodin  cvičení pro ženy (bývalá škola) 
 
Každý třetí týden ve středu  v 9,35 hodin chlazená drůbež (před OÚ)..19.12.2018  atd… 
 
Rozvoz krmiv firmy ZOOFLOR  každé druhé úterý v měsíci v 13,05 (před OÚ) 
                                

 

KNIHOVNA 

Jak jistě všichni víte, každou středu od 16 hodin do 18 hodin jsem připravena vám 
zapůjčit knihy a 
časopisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeká vás knihovnice Zdena                    e-mail    knihovna.tribrichy@seznam.cz  

telefon  469 687 145   

mailto:knihovna.tribrichy@seznam.cz


 Tip na vánoční výlet…       Betlém Hlinsko 

 

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb 
Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a 
zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští 
řemeslníci. 

Jednotlivé objekty prošly opravami, některé z nich byly dovezeny i z jiných míst a 
postupně restaurovány a skládány jako stavebnice. Díky nadšencům byl v roce 1993 
zpřístupněn prvním návštěvníkům, o dva roky později vyhlášen památkovou rezervací 
lidové architektury. 

 Tvoří ji roubené domky postavené v polovině 18. století drobnými řemeslníky. 
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout domácnosti a dílny tkalce, výrobce hraček, 
továrního dělníka a ševcovskou dílnu. Ale také expozici věnovanou masopustním 
obchůzkám a maskám z Hlinecka, které jsou součástí světového nehmotného dědictví 
UNESCO.   

 Nejen o 
Velikonocích a 
Vánocích zde 
probíhá řada 
různých akcí a 
aktivit, např. 
akce s 
ukázkami 
výroby šperků, 
přípravy 
lidových 
pokrmů a 
výroby 
lidových 
oděvů. 
Každoročně se 
na konci prázdnin pořádají Adámkovy folklórní slavnosti. Od listopadu 2010 byly na 
seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO zapsány masopustní průvody z 
Hlinecka. Masopustní  obchůzky a masky  si udržely svoji podobu po dlouhé generace v 
téměř nezměněné podobě. Každoročně si takový průvod masek můžete  prohlédnout 
na Veselém kopci i vy při pravidelných masopustních akcích. 
Soubor lidových staveb je spravován Národním památkovým ústavem. 

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/betlem-v-hlinsku.aspx#   

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Expozice-masopustnich-masek-a-obchuzek-z-Hlinecka.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Expozice-masopustnich-masek-a-obchuzek-z-Hlinecka.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Pohled-do-vesnicke-historie-na-Veselem-Kopci.aspx


 Křížovka o ceny 

V podkroví můžete vidět příběh (tajenka) panenky. 

rourka pryžová

pochutina k párkům

urostlý

hornické město

rostlina obecně

záchranka

stát skandinávský

 Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce Třibřichy byli vylosováni 3 výherci: 

slečna Kateřina Bílková, paní Dagmar Brodská a pan Radim Podloucký 

a tři malí výherci Adéla Dynterová, Adéla Valentová , Víteček a Amálka Tobiškovi. 

Své výhry, si prosím, vyzvedněte na OÚ. Gratulujeme. Vyluštěné  křížovky vhoďte do obecní 
schránky do konce března 2019 

 

 



DĚTSKÁ DOPLŇOVAČKA      

 
 
 

 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třibřišský zpravodaj „LVÍČEK“ – prosinec  2018 – 10.12. 2018  na Obecním úřadě Třibřichy. 
 

www. ObecTribrichy.cz    outrib@iol.cz 
 

mailto:outrib@iol.cz

