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Milí sousedé, po dlouhé odmlce
je zde opět pár řádků o dění v naší obci.
V letošním roce se Vám do ruky dostává teprve první číslo našeho
Zpravodaje. Přes nepřízeň covidové doby se snažíme plnit úkoly, které jsou
buď naplánované nebo v průběhu času vyvstávají. V jarních měsících jsme
uskutečnili první a doufejme, že ne poslední akci Ukliďme Třibřichy,
proběhlo očkování psů, opravila se silnice okolo stodol, pořídili jsme novou
cyklomapu. Přivítali jsme nové občánky obce. Na podzim nás čeká renovace
veřejného osvětlení. Také na hřišti bychom chtěli vysadit pár stromů, aby se
tam dalo hezky relaxovat. Ten největší úkol nás ale čeká, a to je kanalizace.
Přejte nám, aby vše šlo podle plánu a abychom všichni byli spokojeni.

Slovo starosty

Milí spoluobčané,
se začátkem školního roku vychází i náš občasník „Lvíček“. Snad jste
měli pohodové léto, i když počasí nebylo tak teplé, jako v předchozích
letech.
Od minulého roku jsme bohužel nemohli uspořádat žádnou
společenskou akci, na které by se obyvatelé Třibřich sešli v hojnějším
počtu. Doufám, že omezení, která trvají více než rok a půl, budou
zrušena a my se opět vrátíme k pořádání tradičních akcí.
Velká akce, která nás čeká v průběhu nadcházejícího roku, není
společenská, ale jedná se o výstavbu kanalizace v Třibřichách. Po obci
bude také probíhat měření hladiny vody ve studnách, aby
nedocházelo k tomu, že se Vám voda ze studny ztratí, informaci
ohledně termínu měření dostanete s předstihem.
Zhruba od poloviny září bude probíhat výstavba hlavního řadu
kanalizace od hostince po budovu bývalé školy, kde bude provoz
úplně uzavřen nebo omezen. Výstavba další etapy pak bude v příštím
roce, termín dokončení stavby bude přibližně v září 2022. Materiál na
výstavbu kanalizace bude navezen nákladními vozy do střediska První
zemědělské a.s. Tuněchody, další místo bude také na návsi Třibřich.
Veškerá omezení spojená s výstavbou kanalizace budou pouze
přechodná, buďte proto, prosím, trpěliví.
Přeji Vám slunečné podzimní dny a budu se těšit na setkání na nějaké
společenské akci v Třibřichách.
Ing. Jaromil Mádlo

Plánovaná uzavírka v obci Třibřichy od 20.9. do 31.10.2021 –
Akce výstavba kanalizace

Objízdná trasa

INFORMACE OBČANŮM
Odečet elektrické energie
ČEZ distribuce oznamuje, že ve dnech 3.9.2021-16.9.2021 bude probíhat
provádění pravidelných odečtů elektrické energie.

Sběr veškerých elektroodpadů v neděli dne 5. září 2021.
Jedná se o : bojlery, pračky, ledničky, sporáky , mrazáky, televizory, počítače
a obrazovky, rádia, elektromotory, lustry , svítidla, elektrické kabely,
sekačky, motorové pily a veškerý ostatní elektromateriál.
Uvedené nepotřebné spotřebiče umístěte před dům
od 8-12hodin. Sběrová firma bude projíždět celou obcí po 12 hodině

Sběr nebezpečných odpadů - POZOR ZMĚNA!!!
Ve středu 15.září 2021 proběhne sběr nebezpečných a objemných
odpadů. Od 16.00 do 18.00 hodin bude před obecním úřadem přistaveno
auto s kontejnerem a posádkou, která si bude odpad přebírat!!!
Vážení spoluobčané, důrazně apelujeme na Vaše svědomí: Neukládejte
odpad na žádná jiná místa! Při posledním sběru, (který mimochodem stál
obec téměř 50 000,-), se objevily věci, které do tohoto odpadu nepatří.
Víme, že ve většině obcí je běžný systém ukládání odpadu rovnou do auta,
proto věříme, že to zafunguje i u nás a výrazně ušetříme.
Objemný a nebezpečny odpad je odpad z domácností, který kvůli
nadměrným rozměrům nelze odkládat do běžných sběrných nádob (nábytek,
koberce, akumulátory, lepenky, barvy, lepidla a jejich obaly, dále obaly od
sprejů, zářivky a podobné nebezpečné odpady)

Tento sběr se netýká stavebního odpadu a dle nové vyhlášky
ani sběru pneumatik!!!!

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.
Stále prázdný kontejner a otevřený dvůr za
obecním úřadem (kam se odevzdává železo)
splnit
nemůžeme,
protože kázeň
lidí, a nejen
Třibřišáků, tomu
neodpovídá. A
bohužel, stálý
dozor nelze
zajistit. Vždyť stačí to co někteří z Vás
nadělají za paseku. Nečtou cedule a vyklopí
odpad, kam je napadne!

Odpadové hospodářství
Chtěla bych Vám přiblížit situaci odpadového hospodářství v číslech za
1.pololetí letošního roku. V obci se 26 x za rok vyváží komunální odpad, plast
a papír. 13x ročně se vyváží sklo. Nebezpečný a objemný odpad 2x za rok. Od
počátku roku jsme vybrali za odpady z obce 158 000,- kč což je 95 %
z celkového počtu trvale hlášených občanů (připomínám, že to jsou čísla do
konce června). Další příjem, který jsme měli, je za tříděný odpad 23 685,-Kč
od EKO-KOMU.
Od počátku roku 2021 jsme celkově zaplatili za odvoz odpadů svozové firmě
164 387,-kč.
Tato čísla nás musí všechny motivovat k důkladnému třídění odpadu, aby
nemuselo docházet ke zvyšování poplatků!!!

Volby 2021
Oznámení voličům o době a místě konání voleb
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021
informuji voliče,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 8.října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 9.října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
zasedací místnost budovy Obecního úřadu Třibřichy, č.p 10
Hlasovací lístky budou dodány voličům do domácností nejpozději
3 dny přede dnem voleb, tj. do úterý 5. října 2021.

Obecně závazná vyhláška obce Třibřichy - připomínáme!!!
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 6:00 do 15:00 hodin
veškerých prací a činností spojených s užíváním přístrojů a zařízení
způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod.

Východočeské divadlo Pardubice:
Náhradní termín na představení „AUDIENCE U KRÁLOVNY“: 5.10.2021
od 18,00 hod
Kdo máte zájem jsou zde volné 4 abonentky.
.

Od listopadu začíná nová sezóna divadelního představení skupiny N
Opět zde budou připraveny 4 abonentky. Kdo máte zájem hlaste se na
obecním úřadě.
Představení začínají v listopadu a většinou končí v dubnu. Přesné termíny
ještě neznáme
Podmínky pro diváky při návštěvě divadla:

Návštěva představení je vzhledem k nařízení vlády podmíněna několika
opatřeními:
- vstup je povolen pouze s respirátorem (i na venkovní scénu) – lze je
pořídit i v divadelním obchůdku ve foyer
- návštěvník je povinen písemně či elektronicky doložit jednu

z následujících skutečností:
1. aplikaci druhé dávky očkování, přičemž od této dávky musí uběhnout
nejméně 14 dní
2. prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne
delší než 180 dnů přede dnem konání akce
3. negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní

4. negativní POC antigenní test (tzn. test z veřejného odběrového místa)
starý nejvýše 72 hodin
Pokud nemáte možnost získat uvedená potvrzení, je možné absolvovat
samotest na místě (lze ho zakoupit v divadelním obchůdku za 115 Kč) a prokázat se
negativním výsledkem. U dětí do 6 let není testování požadováno.

Dezinfekce:
Na OÚ je stále k dispozici dezinfekce ANTI-COVID.
Můžeme Vám ji nalít do vlastních přinesených nádob,
ale máme pro Vás i malé 100ml lahvičky

Hřiště a altán:
Ano, máme sice hřiště, které nám leckdo závidí, ale musíme bohužel
zkonstatovat, že si ho někteří naši občané neváží tak, jak bychom očekávali.
Svědčí o tom např. zničené míče, které tam byly k dispozici a které už
pravděpodobně poskytovat nebudeme. Rovněž zařízení přilehlého altánu
není určeno k devastaci, jak se zřejmě někteří domnívají.

Rodičům, 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.

Cvičení žen:
Po dlouhé době bude v tělocvičně
víceúčelového zařízení opět probíhat
cvičení žen (aerobic, pilates, cvičení
s body balls, snad i jóga), a to vždy
v pondělí od 19.00 do 20.00 hod.
V současné době, díky příznivému
počasí, jezdíme na kolech (sraz
v 18.00 hod. u OÚ), takže cvičit
začneme pravděpodobně od poloviny září.

Ze života obce
STALO SE…… 17.4.2021 proběhla akce Ukliďme Třibřichy
Zúčastnilo se 35 dospělých i dětských dobrovolníků a nasbíráno bylo cca
400 kg odpadu. Všem zúčastněným dodatečně děkujeme a doufáme, že
se tato akce stane jarní tradicí, ale že odpadu bude čím dál méně.

STALO SE…… 17.6.2021 jsme přivítali Marianu Mrázovou, Ninu
Kameníkovou, Dominika Jurnikla a Filipa Vobořila

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

STANE SE …… 6.11.2021 v 17,00 hod
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- návštěvník je povinen písemně či elektronicky doložit jednu z následujících
skutečností:
1. aplikaci druhé dávky očkování, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 14
dní
2. prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než
180 dnů přede dnem konání akce
3. negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
4. negativní POC antigenní test (tzn. test z veřejného odběrového místa) starý
nejvýše 72 hodin
Pokud nemáte možnost získat uvedená potvrzení, je možné absolvovat samotest na
místě (lze ho zakoupit za 50,- Kč) a prokázat se negativním výsledkem.

SDH TŘIBŘICHY
Díky pandemii jsme i my hasiči měli omezené možnosti, ale i přesto
jsme zorganizovali a provedli 25. 6. 2021 sběr železa. Tímto bych chtěl
poděkovat všem zúčastněným. I když nás nebylo mnoho, zvládli jsme to
výborně.

Také jsme se zúčastnili školení velitelů družstev a strojníků, kde jsme všichni
obstáli. Tímto bych chtěl poděkovat jmenovitě klukům za dobrou přípravu
na zkoušky a doufám, že to zase příště zvládnou.
Vladislav Novotný …. velitel jednotky
Libor Pištínek …. velitel družstva
Radim Podloucký …. velitel družstva
Vladislav Novotný st. …. strojník
Robert Kratochvíl …. Strojník

Dále bych chtěl upozornit, že jsme letos již byli 3x povoláni k požáru v naší
obci nebo v katastru obce. Největší požár byl 5. 4. 2021, kdy hořel seník a
opravdu „šlo do
tuhého“, kde i my jsme zasahovali. Na celém zásahu se podílelo 8 jednotek
sborů HZS kraje. Naše jednotka po uhašení a předání velitelem zásahu
držela hlídku přes noc a musím říci, že se to vyplatilo, neboť během našeho
dozoru znovu zahořely 2 balíky slámy a nám se je úspěšně podařilo uhasit a
tím i uchránit další majetek. Velké díky patří všem, kdo se podílel na hlídce a
celkovém zásahu. I když zrovna v tu noc teploty klesaly i pod bod mrazu a
my nejsme na to dostatečně vybaveni, zvládli jsme to! Ještě jednou díky.

Další zásah se udál 2. 8. 2021, kdy nám znovu byl nahlášen požár, tentokrát
doutnajícího pole, ale po prověření situace jsme zasahovat nemuseli, protože se
jednalo o malou kupku sena. Zatím poslední, a doufám, že na dost dlouho
poslední zásah, nám byl nahlášen požár 17. 8. 2021, kde se jednalo o hustý kouř
ze zahrady, kdy opět po prověření situace jsme
zasahovat nemuseli, protože se jednalo o pálení
větví. Tímto bych Vás všechny chtěl vyzvat,
abyste zvažovali, kdy pálit a nepálit, a když už
pálit, tak co a za jakých okolností. V případě
většího ohně nahlásit pálení na dispečink HZS na
č.150 a bude vše pod kontrolou a nebude se
opakovat to, co se stalo naposled, kdy k
nahlášenému požáru vyjížděly 4 jednotky hasičů a
ono se nic nestalo. Nemusím Vám asi vyprávět,
jak se hasiči tvářili. Příště to může být i za pokutu.
Závěrem Vám chci říci, že doufám, že situace kolem Covidu-19 se konečně uklidní a
my se budeme moci vrátit k pořádání různých akcí, na které jsme tu byli zvyklí.
Nejbližší plánovaná akce před námi je posvícenské odpoledne, které by se mohlo
konat 18. 9. 2021 od 15.00 hod. Tak držte palce, ať to dopadne.
Děkuji Vám za pozornost
velitel SDH Vladislav Novotný

Malování kamínků
Tento fenomén poslední dobou baví čím dál více lidí. Nápad malovat na
kameny je hodně starý, objevil se už v pravěku. Tehdy se pralidé snažili
malovat zvířata a vše co kolem sebe viděli. Dnes se baví u malování malí i
velcí. Nejdříve u malování, a poté na
společných výletech, na kterých
kamínky berou s sebou, nechávají je
na zajímavých místech a pak s napětím
čekají, kde se kamínek objeví. Jak už
zde bylo napsáno, když počasí a
covidová doba dovolí, sejdeme se na
hřišti v sobotu 18.9. odpoledne, trochu
si
zasoutěžíme,
namalujeme
obrázky na
kamínky,
(barvy,
štětce, fixy a ostatní potřeby k malování budou k
dispozici), posedíme, trochu se občerstvíme a
popovídáme po dlouhé době se sousedy.

Křížovka o ceny
Jedna z technik malování na kamínky?

modrý
anglicky vláda
rošťák
škrtit
tulák
digestoř
uhranout

herec amatér
rybí pochoutka

jméno upíra
Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce Třibřichy byli vylosováni 3 výherci:
paní Lenka Tobišková, paní Hana Dubcová a slečna Kateřina Bílková
a tři malí výherci Jakub Večeřa, Vítek Tobiška a Vojta Večeřa.

Své výhry, si prosím, vyzvedněte na OÚ. Gratulujeme. Vyluštěné křížovky
vhoďte do obecní schránky do konce října 2021

Křížovka pro děti

Naše Třibřichy, z. s., je spolek, který byl založen za
účelem nesouhlasu s výstavbou SZ obchvatu Chrudimi.
Následkem výstavby bude zničení jediného koutu přírody, který máme u
Třibřich, nárůst silniční dopravy
v Třibřichách, navýšení hluku, prašnosti, zhoršení ovzduší, zabrání
zemědělské půdy, znehodnocení movitého majetku občanů v dotčených
lokalitách a rovněž také možnost dalšího rozšiřování průmyslové zóny, která
bude mít ideální dopravní obslužnost.
Žádná z variant obchvatu není v souladu s územním plánem Třibřich. Svůj
nesouhlas s výstavbou obchvatu můžete vyjádřit svým podpisem na petici,
kterou u sebe mají následující osoby:
Lucie Mičudová, Radim Podloucký, Kateřina Bílková, Miloš Tejnecký, Martin
Novotný, Pavel Švejk, Helena Honková, Veronika Stará, Zdeněk Kučera,
Marek Netolický (Bylany).
Jeden arch se nachází také na OÚ
Na facebooku máme skupinu – Obchvat okolo Třibřich, kde se snažíme
informovat o aktuálním dění v souvislosti s obchvatem.
Logo pro náš spolek vytvořila Adéla Bílková.
Ing. Helena Honková

KNIHOVNA
Jak jistě všichni víte, každou středu od 16 hodin do 18 hodin jsem připravena zapůjčit
Vám knihy a časopisy. Do knihovny s rouškou. A dle platných hygienických opatření.
Statistika za rok 2020
50 čtenářů z toho do 15 let 6 čtenářů
návštěvnost 471 čtenářů
výpůjček 4 642 knih a časopisů
Knihovnice Zdena
knihovna.tribrichy@seznam.cz
telefon 469 687 145

Třibřišský zpravodaj „LVÍČEK“ – září 2021 na Obecním úřadě Třibřichy.
www. ObecTribrichy.cz outrib@iol.cz

