TŘIBŘIŠSKÝ ZPRAVODAJ

LVÍČEK
Březen 2015

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
v minulém, nultém čísle jsme vás vyzvali, abyste navrhli název
našeho občasníku. Této možnosti využilo 7 navrhovatelů, kteří přišli
s těmito nápady: „Očima Třibřich“. „3 – břišák“, „Třibřišská
medvědice“, „Třibřišáček“, „Třibřišský Pupík“, Třibřišský lev“ a
„Lvíček“. Svým hlasováním, které proběhlo 24. 12. 2014 zároveň se
Štědrovečerní výstavou a zpíváním, jste rozhodli o tom, že se náš plátek
bude nadále jmenovat „Lvíček“. Tento název zvítězil s 18 hlasy.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
velice mě těší, že Vás mohu již podruhé oslovit prostřednictvím
našeho občasníku, který jak již patrně víte, dostal název „Lvíček“.
V minulém roce se nám podařilo dokončit rekonstrukci další části
chodníků v naší obci a zároveň rozšiřujeme a zkulturňujeme veřejná
prostranství v Třibřichách. Na „Habeši“ jsme vybudovali novou čekárnu a na
konci loňského roku se nám podařilo převést do majetku Třibřich i části
veřejného prostranství po levé straně obce v celé délce směrem na obec
Dřenice. Také se podařilo po dlouhých odkladech dopracovat a schválit
Územní plán obce Třibřichy, který je velmi důležitý pro další rozvoj naší
obce.
V příštím období nás čeká dlouhé vyjednávání o možnostech
dotací na výstavbu kanalizace v naší obci a následně i vybudování chodníků
v oblastech, které jsou z hlediska infrastruktury a bezpečnosti silničního
provozu nejpotřebnější. Především se jedná o část „Habeš“, kterou si občas
někteří řidiči pletou s rychlostní komunikací.
Aktuálním tématem v tomto roce je vypracování nové vyhlášky
o odpadech, jak biologických, tak i třídění dalších surovin, jako jsou barevné
kovy, obaly od plechovek, hliník apod. O této skutečnosti budete včas
informováni formou letáků, které budou do Vašich schránek včas doručeny.
Poplatky zůstanou pro letošní rok nezměněny.
Významnou událostí, která je naplánována na 20. červen 2015 je
oslava 600 let od první písemné zmínky o Třibřichách. Veškeré informace,
včetně programu budou publikovány v následujícím vydání „Lvíčka“.
Závěrem bych Vám jménem svým i jménem členů zastupitelstva
Třibřich popřál příjemné prožití letošního jara, bohatou založenou úrodu na
Vašich zahrádkách a hlavně pevné zdraví.

Jménem zastupitelstva obce
Ing. Jaromil Mádlo, starosta

ZE ŽIVOTA OBCE
STALO SE …
Vítání občánků
Na posledním vítání
13. prosince 2014
jsme přivítali:
Matouše Vojtu
a Filipa Pyšného

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

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
S tradicí poslat pozvánku na vítání občánků každému nově narozenému dítěti je konec.
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.

Vánoční zpívání
24. 12. 2014 ve 22 hodin jsme se sešli před OÚ na tradičním, již 12.
Štědrovečerním zpívání a výstavě. Sněhu jsme se sice ani tentokrát
nedočkali, ale za to nám k tomu krásně svítil náš vánoční strom a
příjemně nás zahřál vánoční punč nebo grog.

STANE SE …
Dětský karneval – 21. 3. (ve spolupráci s SDH)
Sběr nebezpečného odpadu – 1. 4. v 16 hod. na obvyklých
místech
Setkání seniorů – duben (termín bude upřesněn)
Dětský den – 30. 5. (ve spolupráci s SDH)

PŘIPOMÍNÁME, ŽE …
každé úterý od 19 hodin cvičí ženy a dívky v tělocvičně víceúčelového
zařízení
každý sudý týden v úterý v 9. 30 – chlazená drůbež (před OÚ)
každou středu v 16,25 – pojízdné řeznictví (před OÚ)

TŘIBŘICHY U OÚ
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ČINNOST SDH
STALO SE …
Mladé hasiče navštívil 21. listopadu 2014 por. Mgr. Jiří Tesař – tiskový
mluvčí Policie ČR Chrudim. Ten besedoval s našimi hasiči o své práci, o
bezpečnosti na silnicích, o komunikaci na internetu atd.

Mladí hasiči jeli do Hlinska
23. listopadu 2014 uspořádali vedoucí ml. hasičů výlet do města
Hlinska. Cesta tam autobusem a zpět vlakem. V Hlinsku navštívili
zázemí Městské policie, hasičskou stanici, skanzen – Betlém Hlinsko a
městské muzeum.

Víceúčelové zařízení navštívil Mikuláš a jeho parta
6. prosince 2014 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů ve
spolupráci s obcí každoroční Mikulášskou nadílku ve víceúčelovém
zařízení v Třibřichách. Na děti se přišli podívat čerti s čerticemi,
Mikuláš a anděl. Za básničku nebo písničku dostaly děti balíček
sladkostí s adventním kalendářem. Během této akce byly připraveny
soutěže o ceny.

7. února 2015 uskutečnili vedoucí mladých hasičů sběr papíru, o
dalším sběru budete informováni.
Hasiči si užili svůj ples
21. února 2015 v Kulturním domě Bylany se konal již 12. reprezentační
ples sborů Bylany, Lány, Třibřichy. Na letošní ples bylo opět
vyprodáno. K tanci a poslechu hrála skupina pod vedením p. Berana.
Byla připravena bohatá tombola a štěstí.

STANE SE …
Do Třibřich se sjedou okolní kroužky ml. hasičů
14. března 2015 proběhne jeden ze 4 termínů Plnění odznaků
odborností mladých hasičů u nás v Třibřichách ve víceúčelovém
zařízení. Z každého kroužku přijede min. 5 ml. hasičů a budou zkoušení
nebo psát testy před Okresní radou mládeže Chrudim. Z našeho
kroužku budou přihlášeni:

Strojníci: Matouš Fišar, Maxim Mokrý, Michal Bureš
Preventisti junioři: Petra Dušánková, Mikuláš Mokrý, Matyáš Jošt
Pozvánka na dětský karneval
Místní sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Třibřichy budou
pořádat ve víceúčelovém zařízení
21. března 2015 od 15 hodin každoroční Dětský maškarní karneval.
Program: soutěže o ceny, vyhlášení nejhezčí masky, balónková show.
Občerstvení zajištěno!

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci
s obcí Třibřichy pořádají

21. března 2015
od 15:00 hod

ve víceúčelovém zařízení
soutěže o ceny
• vyhlášení nejhezčí masky
• balónková show
•

zveme všechny děti i jejich rodiče.
www.facebook.com/SDH Třibřichy

Pozvánka na čarodějnický rej
Ve čtvrtek 30. dubna, tak jako každý rok připraví naši hasiči Rej
čarodějnic. Můžete se těšit na velký oheň i s čarodějnicí. Proběhnou
různé soutěže pro děti, vyhlášení nejhezčí čarodějnické masky a každá
čarodějnice si může přinést i nějaké to koště, aby mohla po zapálení
ohně odletět. Zveme všechny, občerstvení bude zajištěno.

Oslavy 125. výročí vzniku našich hasičů
V sobotu 16. května se bude konat na našem hřišti u příležitosti oslav
okrskové závody, jichž se zúčastní kromě našich hasičů také hasiči
z Lánů a z Bylan. Tímto zveme všechny naše občany. Přijďte se podívat
a zároveň povzbudit naše soutěžící hasiče. Určitě se nám odmění
maximálním výkonem.
Po soutěži proběhnou oslavy 125. výročí vzniku našeho sboru
dobrovolných hasičů. Kromě ocenění hasičů proběhnou ukázky
našeho ,,A“ družstva mužů, poté přijde na řadu Kroužek mladých
hasičů a nakonec se představí určitě v plném lesku naše stará garda
společně se svojí ,,Máňou“. Večer pak můžeme posedět při
reprodukované hudbě. Bude připraveno občerstvení pro Vás pro
všechny.
30. května – Den dětem
V. ročník dětské hasičské soutěže v požárním útoku je naplánován na
30. května od 8 hodin. Družstva budou soutěžit v požárním útoku ve
dvou kolech, kde nejlepší čas zvítězí. Pro nejlepší družstva budou
připraveny krásné poháry, medaile a pro všechna družstva věcné ceny.
Doufáme, že i vy přijdete fandit našim mladým hasičům.
Po dětské hasičské soutěži proběhne Dětský den, kde bude připravena
pro děti spousta soutěží (skákání v pytli, stavění puzzlí, skákání na
trampolíně a další) o ceny. Nebude chybět ani dětská tombola. Letos
dorazí i Policie ČR, která svoji ukázkou určitě zpestří náš den.
Prosíme Vás občany, podívejte se do svých knihoven, půd i jinde, jestli
tam nenaleznete kroniku (kroniky) našeho sboru z let 1924 – 1950 a
historické fotky, kde jsou naši hasiči, případně i jiné historické
materiály. Pokud naleznete, prosím předejte jej na OÚ Třibřichy nebo
alespoň umožněte vytvoření jejich kopií.
Autoři článků:
Radim Podloucký – vedoucí ml. hasičů
Roman Podloucký – starosta SDH
Vladislav Novotný ml. – velitel SDH

KNIHOVNA
e-mail
knihovna.tribrichy@seznam.cz
telefon
469 687 145
půjčovní hodiny
středa 16.00 – 18.00 hod.

Připravované oslavy 600 let založení obce
Na sobotu 20. června 2015 jsou naplánovány oslavy založení naší
obce. Jak je to s historií Třibřich a proč právě letos 600 let, se dočtete
v následujících článcích:
Třibřichy a jejich okolí byly osídleny již v dobách
předhistorických, jak dokazují četné nálezy z doby lidu popelnicových
polí, učiněné v sídelních jamách v kruhové cihelně a bývalé bažantnici.
V písemných pramenech je obec poprvé doložena až na počátku
15. století, kdy tehdejší majitel Kuneš z Třibřich podepsal protest proti
upálení Jana Husa, zaslaný kostnickému koncilu českou a moravskou
šlechtou. I v následujících stoletích zůstaly Třibřichy vsí s tvrzí, krčmou
a mlýnem, kterou drželi rytíři – příslušníci drobné šlechty. Roku 1560
tvořilo ves deset poddanských hospodářství. Ke konci 16. století je ve
vsi doložen kostel zasvěcený sv. Markovi, jehož přesné počátky
neznáme.
V bouřlivém pobělohorském období vlastnil Třibřichy Jan Hamza
Bořek ze Zábědovic, protestant, který, nucen vybrat si mezi exilem a
konverzí, volil raději přestup ke katolictví.
Snaha státu o co nejúčinnější zdanění poddaných přinesla
v polovině 17. století první soupis poddanské půdy. Díky němu víme,
že Třibřichy tvořilo 11 gruntů, z toho byly 2 selské a ostatní
chalupnické. Můžeme tedy předpokládat, že třicetiletá válka (1618 –
1648) byla k obyvatelům Třibřich poměrně vlídná – ves nebyla
vylidněna, až na jednu „poustku“ byly všechny statky osedlé. Údaje
hovoří, že roku 1677 žilo ve vesnici 55 obyvatel starších dvanácti let.
Ve druhé polovině 17. století se ve vlastnictví třibřišského
statku střídají urozenější majitelé, příslušníci hrabat z Valdštejna,
Millesimové či Schönfeldové. Od roku 1715 se Třibřichy staly součástí
panství Nasavrky.

Počet domů se v průběhu staletí postupně zvyšoval. V roce
1713 jich tu bylo 10, roku 1789 již 17 a v průběhu 19. Století se počet
domů v Třibřichách ustálil na 31 až 32. Pokračování příště.
(sestaveno podle: KLAUS, Alois – FLORIÁN, Čeněk – KUDRNA Karel:
Chrudimsko a Nasavrcko, díl IV. Prehistorie a historie obcí na
Chrudimsku, Chrudim 1926, s. 453 – 455)

Stížný list české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa
ze dne 2. září 1415
Stížný list české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa z 2.
9. 1415 zaslaný kostnickému koncilu má nezastupitelné místo
v českých národních dějinách. Signatáři listu jím protestují nejen proti
samotnému upálení M. Jana, ale pojímají jej jako obhajobu jeho osoby
a učení, dále si stěžují na postup kostnického koncilu proti osobě M.
(viz tajenka křížovky) a protestují proti zákeřnému a nespravedlivému
nařčení Království českého a Markrabství moravského z kacířství.
Křivdy spáchané kostnickým koncilem přenechávají Pánu a slibují úctu
a poslušnost novému řádně zvolenému papeži. Z literatury je známo,
že list byl vyhotoven v latinském znění v 8 exemplářích. Dochoval se
jediný originál – uložený dnes v Univerzitní knihovně v Edinburku –
opatřený 99 přivěšenými pečetěmi signatářů (z původních 100).
Jedním ze signatářů Stížného listu byl právě Kuneš z Třibřich. Kopie
Stížného listu ve skutečné velikosti je umístěna na Obecním úřadě
Třibřichy.

VÝZVA VŠEM OBČANŮM

V souvislosti s oslavami založení obce bychom rádi uspořádali
výstavu výtvarných prací a fotografií, případně i rodinných a
historických fotografií.
Výstavy se mohou zúčastnit všichni občané všech věkových kategorií a
Vaše práce mohou mít i libovolný formát. Takže, neváhejte, kreslete,
malujte, modelujte, fotografujte, popřípadě hledejte v historických
materiálech. Svoje výtvory, foto, či jejich kopie pak v červnu přineste
na OÚ, abychom z nich mohli výstavu instalovat.
Pokud byste, milí spoluobčané, měli jakýkoliv nápad spojený
s oslavami obce nebo byste měli zájem pomoci při oslavách, přijďte se
svými návrhy na OÚ a my se s vámi rádi poradíme a vyslechneme Vás.

Křížovka o ceny


Kázal v Betlémské kapli
Rodový znak
Mužské jméno
Opis
Opak budoucnosti



Zahájení fotbalového utkání
Akta
Svatý otec
Malomocenství
Zelenina
Povzdech
Vězení
Obnovovat
Studentský hotel
Písmeno řecké abecedy
Spodní vyvýšená část rámu dveří
Genealogická
rrrrrrrrámurámu
dveří tabulka

Tajenku vhoďte do obecní schránky do konce května 2015.
____________________________________________________________________________________

Informace OÚ:
Rozpočet obce na rok 2015, kontrola hospodaření a návrh
závěrečného účtu za rok 2014 je k nahlédnutí v obecní vývěsce a také
na internetových stránkách obce – www. obectribrichy. cz (e deska)
Na internet. stránkách se rovněž dozvíte o dalších aktualitách z obce

Poplatky v roce 2015 zůstávají ve stejné výši jako loni.
To znamená, že za odvoz komunálního odpadu zaplatí občané do 70ti
let 400,- Kč, občané nad 70 let včetně 200,- Kč.
Poplatek za prvního psa je 100,- Kč, za druhého a dalšího 150,- Kč.
Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2015, vybírány jsou v hotovosti na
obecním úřadě od 1. 3. 2015, nebo převodem na účet obce u
Komerční banky číslo 8027531/0100, jako variabilní symbol uvádějte
číslo popisné.

Tajenka křížovky z minulého čísla: HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce 3břichy byly vylosovány 3
výherkyně: Dagmar Brodská, Aneta Kudynová, Kristýna Novotná

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

Třibřišský zpravodaj „LVÍČEK“ – březen 2015 – vydáno 6. 3. 2015 na Obecním úřadě Třibřichy.
www. ObecTribrichy.cz outrib@iol.cz

