TŘIBŘIŠSKÝ ZPRAVODAJ

LVÍČEK
Květen 2020

SLOVO ÚVODEM
Na první čtvrtletí roku 2020 jistě nikdo z nás nikdy nezapomene. Dostali jsme se do
situace, kterou jsme ještě nikdy nezažili. Díky koronaviru jsme se ocitli v domácím
vězení a museli jsme svůj denní režim ze dne na den úplně změnit! Nových informací
v té době bylo tolik, že bychom museli Lvíčka vydávat snad každý den. Vzhledem
k tomu, že se situace už doufejme, uklidňuje, dostává se vám do rukou další vydání až
nyní. Sluší se, abychom hned v úvodu především poděkovali. Jednak všem, kteří se
zapojili do šití roušek a také všem občanům za to, že dodržovali všechna nařízení,
spojená s touto situací. Nicméně, koronavirus stále hrozí, takže buďte opatrní.
Přejeme vám, abyste si užili krásné jaro.

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
jsem rád, že se nám stále daří vydávat náš občasník. V letošním roce je to teprve první
vydání, jelikož i my, jako zastupitelé obce, jsme měli omezená zasedání z důvodu restrikcí
spojených s onemocněním COVID-19. Doufám, že jste všichni toto období, které trvá již
více jak 2 měsíce, prožili ve zdraví a nařízená omezení pro Vás nebyla příliš nepříjemná.
Jak jistě víte, Třibřichy mají stále v řešení výstavbu kanalizace, která bude záviset na
přiznání dotací. Vzhledem k současné ekonomické situaci v ČR je možné, že výstavbu
nebude možné v dohledné době realizovat, jelikož finanční prostředky, které bychom
získali z různých státních organizací, budou přerozděleny jiným institucím, které jsou pro
chod státu důležitější.
V letošním roce se nám podařilo získat kolaudační rozhodnutí na multifunkční hřiště, takže
již nic nebrání jeho plnému provozu.
Bohužel se nám letos nepodařilo uspořádat žádnou společenskou akci, pokud to
rozvolňování restrikcí umožní, určitě se budete mít na co těšit. Vše však záleží na
uvolňování, případně zrušení veškerých omezení, která musíme dodržovat.
Moc děkuji všem spoluobčanům, kteří pomáhají ostatním, starším sousedům, případně šijí
roušky a věnují je zdarma ostatním. Je důležité, abychom si v nepříjemných obdobích
navzájem pomáhali a byli k sobě ohleduplní.
Mějte hezké jarní dny a užijte si blížící se léto. Snad nás letos příroda ušetří od tropických
dnů bez deště a dopřeje nám i trochu vláhy.
Ing. Jaromil Mádlo
starosta obce Třibřichy

DIVADLA
Abonentky, které máme koupené do chrudimského a pardubického divadla, stále
platí. Až budeme znát termíny představení, dáme včas vědět. Můžete si zatím svoje
představení zarezervovat.

Divadlo Pardubice:
Až ustane déšť
Grand hotel
Sherlock v nesnázích

Divadlo Chrudim:
Osm žen – Klicperovo divadlo HK
Popelka – opera – Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Pohřeb až zítra – Švandovo divadlo Praha
Rok na vsi – Divadlo Pod Palmovkou

Skládací stůl na stolní tenis je umístěn v tělocvičně „Víceúčelového zařízení“
(bývalá škola). Je k dispozici všem občanům Třibřich ZDARMA. Už jej využilo přes
osmdesát 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.

Připomínáme, že …
Úřední hodiny OÚ jsou opět standartní: pondělí 9 – 11 hod.
středa 16 – 18 hod.
čtvrtek 9 – 11 hod.

Poplatky za KO a poplatek ze psů uraďte do konce července
Poplatek za psy:

za 1 psa 200,- Kč/rok
za každého dalšího 300,-Kč/rok

za psa , jehož držitelem je osoba starší 65 let : 100,Kč/rok

Poplatek za komunální odpad: 600,-Kč osoba/rok
osoba starší 65let : 300,-Kč osoba/rok
Poplatky v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet obce u
Komerční banky číslo 8027531/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

Každý třetí týden ve středu v 9,20 - 9,30 hodin se prodává chlazená drůbež (před
OÚ 3.6.2020….)

Rozvoz krmiv firmy ZOOFLOR probíhá každé druhé úterý v měsíci v 10,50 (před
OÚ 9.6.2020)

Je nutné uklízet sekrety po Vašich miláčcích, aby nedocházelo ke
znečišťování obce!!! U budovy bývalé školy bude v nejbližší instalován
další odpadkový koš se sáčky na sekrety.

Na OÚ jsou na výstavce proutěné výrobky, které vyrábí
pan Polocsányi. Máte-li zájem, přijďte si je prohlédnout a
popřípadě koupit.
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

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Jak jste si jistě všichni všimli, na podzim na místě bývalého
betonového hřiště „vyrostlo“ nové multifunkční hřiště!
Vzhledem ke koronavirové karanténě jsme toto zařízení ještě
nestihli pokřtít a oficiálně otevřít. Je ale již zkolaudováno a tedy
připraveno k užívání. Je k dispozici všem občanům malým i velkým.
Budou tam pro všechny připravené k zapůjčení v síti i míče, které je
třeba vždy vrátit zpět do síťky. Pro zájemce jsou také na OÚ
k zapůjčení tenisové rakety a míčky + síť. Záleží jen na nás všech, jak
se k tomuto zařízení budeme chovat, aby nám sloužilo co nejdéle ke
spokojenosti všech.
Provozní řád víceúčelového hřiště v obci Třibřichy
Čl. I
Využívání hřiště
1. Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště je OÚ Třibřichy
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových
skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.)
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
4. Uživatel po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen
dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz.čl. č. III.
Čl. II
Provoz a správa hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce: OÚ Třibřichy
2. Správce areálu: 469 687 104, 605 246 515, 773 211 980

V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
- vstupu při bouřce
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve
znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou)...
- manipulace s ostrými předměty

- jízdy na kole,
- používání treter s větší délkou hřebů než 9 mm
- vstupu dětem do l0 let bez doprovodu rodičů
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
- používání nápojů na bázi Coly (Coca - Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)
- vstupu podnapilým osobám
- kouření v celém areálu
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
- vstupu se zvířaty
- odhazování žvýkaček na umělý povrch

-

3. V případě souvislé pokrývky sněhu je hřiště automaticky mimo provoz až do jeho odhrnutí.
4. Odhrnování sněhu smí provádět pouze pracovník OÚ Třibřichy, popř. jiné osoby pod jeho
dohledem.
5. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám (tenis - max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí).
Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.
6. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí.
7. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci
přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.
8. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost
ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
9. Obec Třibřichy nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.

Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řád

1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný
oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při
neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci
informovat policii.

Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR 158
Hasiči 150
Záchranná služba 155

Ze života obce
STALO SE …
9.11.2019 od 17hod taneční odpoledne

29.11.2019 Rozsvěcení vánočního stromu

24.12.2019 Štědrovečerní zpívání a výstava

STANE SE …
Pokud situace dovolí, uspořádáme na konci
prázdnin rozloučení s prázdninami a
v září posvícenské posezení.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU
se budou konat 2. a 3. října 2020

SPOZ a OÚ Třibřichy

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

které se bude konat dne 24.října 2020 od 17 hod.
v zasedací místnosti OÚ Třibřichy .
K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina DRAHOTSKÝ
Občerstvení bude zajištěno

SPOZ a OÚ Třibřichy

BAND

INFORMACE OBČANŮM
ve středu

3. června 2020
od 16.00 hodin bude proveden

sběr nebezpečných odpadů
a to se sběrem pouze na těchto místech
– před budovou obecního úřadu,
– v „Chaloupkách“ v lesíčku.
–

Neumísťujte odpady před vjezd ZD !!!!!!

Aby nedocházelo ke znečišťování obce, žádáme
občany, aby dle možností odpady ukládali přímo do
aut odvozců.
Jedná se především o akumulátory, igelity, lepenky, 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!
Další sběr odpadu je plánován na 9.9.2020

KONTEJNERY NA PAPÍR
Ke stávajícím kontejnerům na plasty a sklo přibyli i tři
modré kontejnery na papír od společnosti EKOCOM. Dva
jsou umístěné na návsi a jeden v Chaloupkách. Při
vhazování papírového odpadu se řiďte pokyny na
kontejnerech.

Úspěchy našich spoluobčanů
Rok 2019 utekl jako voda a rádi bychom se s vámi o něj podělili. Tento rok nám
přinesl spoustu nabídek, úspěchů, neúspěchů a dokonce i spolupráce . Krom
vystoupení jsme také zúčastnili závodů, kde jsme nabrali nové zkušenosti, jelikož
konkurence byla vysoká a dokázali jsme porazit i soupeře ze sousedních zemí, jako je
Slovensko a Polsko. Jako obrovský úspěch beru to, že nás lidé sami začali oslovovat a
zvát nás na akce, abychom převedli nějakou ukázku toho, co umíme. Jednoho dne mě
oslovil Roman Habásko (nejlepší musher psího spřežení v Evropě), jestli bych byla
ochotná předvést naše sestavy při zahajování Šediváčkova longu v Orlických horách,
což pro mě byla ohromná příležitost, jelikož na tohoto závodu se účastní závodníci z
celého světa. Bohužel zahajování bylo v úterý večer, a tak jsem to kvůli škole
nemohla přijmout, jelikož vše bylo na rychlo. Ale nakonec jsme si tam udělali výlet v
sobotu dopoledne, kdy bylo ukončení závodů, který se jede 5 dnů. S panem Habáskem
jsme domluveni, že pro rok 2021 si přichystáme něco speciálního. Dalším velikým
úspěchem je to, že díky sociálním sítím mě oslovil jeden z nejlepších freestylových
frisbee hráčů, který pochází z Anglie, ale momentálně žije ve Španělsku. Díky jeho
radám a pár vychytávám, co mě poradil, jsme se naučili další nové efektivní triky ve
frisbee. V květnu Max úspěšně v Čáslavi složil zkoušku z canisterapie a díky tomu
jsme získali certifikát. Během roku jsme navštívili a uspořádali canisterapie ve
školkách, také ve speciálních školkách a setkali jsme se s dětmi, které trpí nějakou
poruchou. Celý rok jsem měla podporu nejen od rodiny, ale i od kamarádů a trenéra.
Všem moc děkuji. Tereza Novotná

Úspěchy za rok 2019



Oficiální dogfrisbee závody Majetín
Super Mini Distanc – první kolo – 1.místo
- druhé kolo - 3.místo - celkově 4. místo
Dogdartbee -26.místo z 56 závodníků



Získání certifikátů a úspěšně složená zkouška z canisterapie
o

Vystoupení na dětském dni v Chacholicích

Vystoupení na dětském dni v Třibřichách





Canisterapie Chrudim , Bylany

Oficialní dogfrisbee závody Dvůr Králové nad Labem
- SPTF Divize II – 3. místo
- Dogdartbee – 10. místo z 35. závodníků
Vystoupení zámek Kačina – Vinobranní 2019

SDH Třibřichy
Školení vedoucích mladých hasičů
27. 9. 2019 proběhlo podzimní hasičské školení vedoucích a instruktorů v Morašicích.
Na školení si naši vedoucí vyslechli novinky na dotace a granty pro hasiče, branný
závod atd.. Uskutečnily se také volby do nové Okresní rady mládeže, kde byl zvolen i
náš člen Radim Podloucký

Krajský sjezd zasloužilých hasičů
9. 11. 2019 se uskutečnil krajský sjezd zasloužilých hasičů a držitelů Řádu Svatého
Floriána v Kulturním domě Proseč. Na této akci vystoupili před desítkami hasičů a
vzácných hostu s ukázkou naši nejmladší hasiči. Kulturní vystoupení dále zajišťoval
folklórní sbor Dřeváček z Proseče, taneční vystoupení skupiny Rikasado a další
hasičské skupiny.

Mikulášská nadílka
7. 12 .2019 jsme pomohli obci Třibřichy provést Mikulášskou nadílku. Více informací
a foto jste zhlédli na předešlých stránkách.

Výroční Valná Hromada SDH Třibřichy
10. 1. 2020 jako každý rok se uskutečnila ,,výročka‘‘ našeho sboru. Po všech
proslovech následovala volba nového výboru SDH. Na dalších pět let byl zvolen
stejný výbor.
Starosta SDH – Roman Podloucký, velitel SDH – Vladislav Novotný ml,
strojník a kronikář - Vladislav Novotný, pokladník - František Michálek, jednatel –
Zdeněk Vojta, revizor – Martin Novotný, kulturní referent – Josef Zběhlík.

Plnění odznaků odborností
1.2. 2020 po třech letech se naši mladí hasiči zúčastnili zkoušek z odznaků odbornosti
(preventista, strojník, cvičitel, velitel…). Ze čtyř termínů byl jeden i u nás v
Třibříchách. Nakonec se zúčastnili na našem termínu jen tři sbory (Třibřichy, Klešice,
Svratouch). Za náš kroužek byli přihlášení: Bára Ježková, Lukáš Voldán, Tadeáš
Němec, Tomáš Svoboda, Matyáš Makkai (preventista junior) a František Bulánek
(strojník junior).
Všichni své zkoušky zvládli na jedničku!

XVII. reprezentační ples hasičských sborů
15. 2. 2020 náš okrsek Bylany, Lány, Třibřichy uspořádali každoroční hasičský ples.
Bohužel nebylo opět vyprodáno, ale užili jsme si ho. Pro všechny hosty byla
připravená bohatá tombola a štěstí. K tanci a poslechu hrála skupina - Malý taneční
orchestr p. Berana. Letošní novinkou byla nová obsluha u občerstvení a to od
Hospody ,,U Záleských‘‘. Děkujeme všem sponzorům!
12. března byl vyhlášen v naší zemi nouzový stav. Díky tomu neproběhl Sběr
železného odpadu, dětský maškarní karneval, rej čarodějnic, okrskové závody .

Plánované akce:

130 let SDH Třibřichy – o termínu stále není rozhodnuto
Sběr železného odpadu

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.

Nadále se snažíme a jednáme se státními školkami v okolních obcích a
v Chrudimi o umístění našich dětí. Vzhledem k velké naplněnosti všech
školek, zatím neznáme výsledek.

TIP NA VÝLET
Přímo v areálu hradu viz.tajenka naleznete kovovou rozhlednu, která
se nenápadně ukrývá v torzu hradní věže. Za jasného počasí se odtud
odkrývají fantastické výhledy do daleka.

V torzu hradního věže na viz.tajenka se nachází 13 metrů vysoká rozhledna, z
toho osm a půl metru je přímo ve hradním střepu. Zatímco předchozí
rozhledna byla dřevěná, základem nové je ocelová konstrukce a točité
dřevěné schodiště a zábradlí. Kovové části jsou matné, aby věž neodrážela
paprsky slunce.
Za pěkného počasí se odtud dá dohlédnout až 140 km daleko na
vrchy Říp, Milešovku či Sněžku, hrad Bezděz, ale i města Kolín a Kutnou Horu.

KŘÍŽOVKA O CENY
Jak se jmenuje cíl naší cesty ?

petarda
rozbité
špacír
krátká punčocha
holub
samci kočky
druh sýra

Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce Třibřichy byli vylosováni 3 výherci:
paní Lenka Tobišková, paní Petra Pavlíková a pan Radim Podloucký
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 srpna 2020.

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 v rukavičkách (třeba se najdou z
tanečních nebo co se nosily do divadla :) )
Čeká vás knihovnice Zdena
knihovna.tribrichy@seznam.cz
telefon 469 687 145

SHÁNÍM DŮM NA PRODEJ V TÉTO LOKALITĚ
NEBO BLÍZKÉM OKOLÍ.
Může být i k rekonstrukci.
Odměním Vás i za dobrý TIP!
Volejte nebo pište
Tel. číslo:
704337890
Email:
barcazidlicka@seznam.cz
Za každou nabídku Vám děkuji.
Židlická Barbora
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