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SLOVO ÚVODEM
Když jsme začínali s vydáváním Lvíčka, našeho občasníku, mysleli jsme, že by to mohl
být v podstatě čtvrtletník, to znamená alespoň 4krát do roka. V úvodu minulého
vydání Lvíčka se psalo, že jsme se dostali díky koronaviru do situace, kterou ještě
nikdo z nás nezažil. Tento stav bohužel stále trvá a díky tomu jsme rádi, že se nám
podařilo dát dohromady alespoň dvě vydání, z čehož druhé právě držíte v ruce.
Všichni víme z médií, že s koronavirem se budeme muset naučit žít, protože se
nepodaří ho jen tak vymýtit. Přeji nám všem, aby to bylo co nejdříve a aby se náš
život vrátil do normálních kolejí tak, abychom se mohli společně potkávat, povídat si,

cvičit, tancovat, sportovat, slavit a aby našich Lvíčků bylo za rok více, protože budou
opět akce, o kterých Vás budeme moci informovat a na které budeme vzpomínat.

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
s blížícím se koncem roku začíná mnoho z nás bilancovat, jaký byl rok 2020 a střádat
plány na rok 2021. Téměř celý rok byla v celém světě hlavním tématem pandemie
COVID-19. Z tohoto důvodu se v Třibřichách nekonalo mnoho kulturních akcí, pouze
sbor dobrovolných hasičů stihl oslavit 130 let od jejich založení a tato akce byla
spojena s posvícením Třibřich.
V letošním roce bylo zkolaudováno multifunkční hřiště. Mám radost, že jsme se
rozhodli k jeho výstavbě, jelikož je hojně využíváno téměř všemi věkovými
kategoriemi.
Na závěr roku bych Vás chtěl informovat i o záměru Města Chrudim týkající se
výstavby separačního dvora s komunálním odpadem a kompostárnou. Stavba bude
situována u křížení silnic z Třibřich, Medlešic a Markovic viz situační plánek.
V současné době mají obyvatelé Markovic, kteří vlastní domy v blízkosti možné
výstavby, sepsanou petici. Nesouhlasí s výstavbou a není se čemu divit. Areál pro
třídění odpadu by byl v těsné blízkosti jejich domů, hluk, zápach a doprava by tedy
z klidné části Markovic udělala nepříliš vyhovující místo pro bydlení.

Další stavbou, která je
plánována, je severní
obchvat Chrudimi, jehož
výstavba zasáhne i katastr
obce Třibřichy. V úvahu
přichází několik variant
(zelená, červená,
modrá), viz přiložený
situační plánek. Město
Chrudim severní obchvat
podporuje, jelikož by díky
němu došlo k napojení
průmyslové zóny na silnici I/17.
Z mého pohledu bych opravdu nechtěl být v situaci obyvatel nově postavených domů
v Markovicích, kterým hrozí to, že budou mít ve své blízkosti tyto stavby. Mnoho
z Vás jistě rádo chodí na procházky k Markovickému rybníku. S výstavbou těchto 2
projektů už by to tak klidné místo rozhodně nebylo.
V případě realizace, obě tyto stavby výrazně negativně zasáhnou do blízkého okolí
naší obce. Pokud k tomu dojde, budeme se snažit, aby dopady byly co nejmenší.
V případě realizace, obě tyto stavby výrazně negativně zasáhnou do blízkého okolí
naší obce. Pokud k tomu dojde, budeme se snažit, aby dopady byly co nejmenší.
Pro informaci, stále pracujeme na projektu výstavby kanalizace v Třibřichách. O
dalším postupu budete informováni.
Přeji Vám příjemně strávený adventní čas, bez starostí, stresu a do nového roku 2021
především zdraví a pohodu.
Ing. Jaromil Mádlo
starosta obce
Třibřichy

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 května roku 2021
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
Rozvoz krmiv firmy ZOOFLOR

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

Telefon objednávky: 602 11 23 42/731 608 249
Email: zooflor-krmiva@seznam.cz

V roce 2020 -2021 k Vám přijedeme každou 2.sobotu v měsíci:
13.2.2021

13.3.2021

10.4.2021

8.5.2021

12.6.2021

10.7.2021

14.8.2021

11.9.2021

Třibřichy (před Obecním úřadem)

9.1.2021

10:50

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

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 :
Máme sice po letech krásné multifunkční hřiště, jak se zmiňoval v úvodu
pan starosta, hřiště, které nám leckdo závidí, ale je třeba si ho také
udržovat. Prosíme tedy (hlavně naši mládež) o důsledné dodržování
provozního řádu hřiště, abychom nemuseli přikročit k postihům, popřípadě
zákazům.

Kalendáře:
Tak jako každý rok, i letos máme pro každou domácnost na OÚ připravený
kalendář na další rok od Mikroregionu západně od Chrudimi. Kdo jste si
ještě nevyzvedl učiňte tak v úředních hodinách na OÚ u paní Prchalové.

Víceúčelové zařízení:
Přestože nás koronavirus značně zbrzdil, čas se u nás úplně nezastavil. Jak
jste si jistě všimli, kromě nového hřiště, máme také nová okna v budově
bývalé školy. Jejich instalace stála 450 000,-Kč z toho obec získala 80 000,dotaci od Pardubického kraje. Pořízením nových oken se výrazně sníží

náklady na vytápění budovy a doufáme, že i zde se brzy obnoví pravidelné
cvičení, schůzky mladých hasičů a další akce.

Vánoční zpívaní:
Po mnoha letech se letos bohužel nesejdeme ani 24. prosince na Vánočním
zpívání. Zahrajeme Vám alespoň v odpoledních hodinách klasické vánoční
koledy k navození slavnostní atmosféry a budeme doufat, že příští rok naši
tradici obnovíme.

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.

INFORMACE OBČANŮM
ve středu
24. března 2021
od 16.00 hodin bude proveden
sběr nebezpečných odpadů
–
Tento sběr se netýká stavebního odpadu, jehož likvidaci si zajišťuje vlastník
nemovitosti na svoje náklady!

Další sběr odpadu je plánován na září 2021

Tříkrálová sbírka? Tradičně a přece jinak!
V naší obci předpokládáme termín koledování ve dnech 16. 1. 2021 – 17.1.2021
Část z výnosu tříkrálové sbírky putuje na rozvoj služeb FCH Chrudim –
pečovatelské služby, osobní asistence, občanské poradny a dalších, na krizovou
pomoc – finanční jednorázovou pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v
situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život na základě doporučení ve spolupráci
se sociálním odborem MěÚ Chrudim, případně dalšími poskytovateli sociálních
služeb.
Služby Farní charity Chrudim:







pečovatelská služba, osobní asistence – určena pro seniory, osoby se zdravotním
postiženým a dalším osobám, které potřebují pomoc druhého při zajištění péče o svou
osobu a chtějí setrvat ve svém rodinném, domácím prostředí
ošetřovatelská služba – zdravotní sestry poskytují ošetřovatelské úkony na základě
předpisu lékaře v domácnostech klientů např. odběry krve, převazy ran apod.
občanská poradna – bezplatné poradenství pro osoby, které se ocitly v nepříznivé situaci
půjčovna kompenzačních pomůcek
dobrovolnické centrum

Letošní Tříkrálová sbírka je v mnoha ohledech jiná. Současná situace tuto
tradiční úspěšnou celorepublikovou záležitost přiměla ke změnám a
přinesla několik novinek. Tentokrát budete mít možnost koledníkům
přispět o 10 dní déle. V ulicích měst a obcí je potkáte od 1. do 24. ledna 2021.
Někdy bude skupinka jen dvoučlenná a výjimečně můžete potkat i krále
samotáře. V žádném případě se ale nebojte! Pokud k vám králové náhodou
nedorazí vůbec nebo jim nebudete moci otevřít, můžete si tříkrálovou
atmosféru užít i virtuálně. Do sbírky lze přispět elektronicky na
www.trikralovasbirka.cz. Sbírkový účet: 66008822/0800. Chcete podpořit přímo Farní
charitu Chrudim? Zvolte možnost bankovního převodu a vyplňte variabilní symbol
77705008. Touto cestou můžete přispívat od 20. prosince 2020 do 30. dubna 2021.
Přispět lze také jednorázovou nebo trvalou DMS na číslo 87 777
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Děkujeme vám za otevřená srdce!
Pomáháme lidem. Jsme Farní Charita Chrudim.

STALO SE:
Jelikož se tento rok nekonala Mikulášská besídka tak o návštěvu Mikuláše, Čerta a
Anděla byl veliký zájem. Všem moc děkujeme a budeme se těšit zase za rok.
Tereza Novotná

SDH TŘIBŘICHY
OSLAVA 130. VÝROČÍ SDH
TŘIBŘICHY
Dne 19. 9. 2020 se konala oslava 130.
výročí sboru dobrovolných hasičů
Třibřichy. Akce začala slavnostním
nástupem členů sboru pod taktovkou
našeho velitele Vládi Novotného. Poté
přednesli své projevy starosta SDH
Roman Podloucký a starosta obce Ing.
Jaromil Mádlo. Na závěr řekl pár slov náš velitel.
Pak následovalo předávání ocenění členům za jejich činnost ve sboru a bylo předáno i
několik nejvyšších ocenění za dlouholetou a příkladnou práci, a to Řád svatého
Floriána. Jmenovitě: Barva Antonín, Beran Miroslav, Kučera Zdeněk, Machač Petr,
Novotný Vladislav (1950), Novotný Vladislav (1967), Podloucký Roman, Vojta
Zdeněk.
Nejstaršímu členu byla udělena plaketa za 70 let u sboru, a to panu Františku Židkovi.

Po nástupu proběhla ukázka mladých hasičů. Ty nejmenší si vzala na starost jejich
vedoucí Lucie Novotná, která s nimi předvedla krásné taneční vystoupení, které bylo

oceněno velkým potleskem. Dále nám starší děti předvedly netradiční požární útok,
který se musel opravdu všem líbit. Velký dík patří jejich vedoucím, a to Lucii
Novotné a Šárce Makkaiové, které vše
perfektně nacvičily i v této nelehké době.

Jako další následovala ukázka staré gardy, která pod vedením velitele Zdenka Vojty
ukázala, že nepatří ještě do starého železa a po menší technické závadě dotáhli požární
útok do vítězného konce a to jmenovitě: strojník – František Novotný, sání – Jiří
Nepovím a Josef Zběhlík, rozdělovač a
2krát B hadice – Antonín Barva, levý
proud – Miroslav Beran a pravý proud –
Miroslav Tomiška, náhradníci: Vladislav
Novotný (ročník 1950) a Petr Machač.
Na start přijeli se svojí stříkačkou
MÁŇOU, která oslavila 80 let fungování.
Přitáhl ji traktor z let dávno minulých
vypůjčený od pana Františka Tomišky, a
my mu tímto moc děkujeme.
V 18.00 hod. nám přijela zahrát skupina
CHORUS, která nás bavila až do pozdních
večerních hodin. Celá akce vyvrcholila
krásným ohňostrojem, který byl odpálen
pod vedením Vladislava Novotného, který
zároveň vedl slovem i toto celé slavnostní
odpoledne.

Na závěr mi
dovolte,
abych
poděkoval
všem, co se
podíleli na
pořádání této
akce a po
celou dobu se
starali o
občerstvení a veškeré organizační věci a samozřejmě patří i velké dík sponzorům,
Obec Třibřichy, SDH Třibřichy, úprava zeleně p. Půlpán Oldřich, kterých není nikdy
dost a my si jich moc vážíme.

Dovolte nám, abychom Vám do nového roku popřáli hodně zdraví, lásky, pohody a
spokojenosti. Ať je NOVÝ ROK 2021 lepší než ten stávající. Těšíme se na další
společné akce.

Zdraví Vladislav Novotný za SDH a Lucie Novotná za mladé hasiče

Povodeň červen 2020
Aby nepříjemností letos nebylo málo, postihla nás v červnu povodeň Bylanky.
Přestože stále platila koronavirová opatření, naši občané jako jeden muž přiložili ruce
k dílu a jak to šlo, pomáhali. Než přijeli chrudimští hasiči, kdo měl ruce a nohy,
pomáhal „pytlovat“ písek, převážet jej na kolečku a jiným způsobem pomáhat. Všem
občanům a členům SDH dodatečně děkujeme a jsme rádi, že se v případě nutnosti
dokážeme takovýmto způsobem semknout.

TIP NA VÝLET
V České republice se před první adventní nedělí rozhořel boj o nejosvětlenější vánoční
dům. Zatímco dosavadní rekordman, Václav
Trunec z Chotovic u Litomyšle, má na domě
asi 60 tisíc žárovek, viz Tajenka se rozhodli,
že ho
letos
trumfnou.
Na
jediném
místě září
přes sto
tisíc
světýlek.
Dům by s trochou nadsázky mohl být vidět až z
vesmíru. "Letos jsme začínali s výzdobou v půlce
září," říká spolumajitelka osvětleného domu.
Minulou sezónu tady svítilo dvacet tisíc žárovek, letos to je prý pětkrát tolik a kabely
se už tak počítají na kilometry. "Máme čtyři kilometry řetězů, 500 metrů
prodlužovaček, 300 zásuvek," vypočítává další spolumajitel domu. Z téhle domácnosti
budou mít energetici o Vánocích radost – účet za pompézní výzdobu se může vyšplhat
až ke dvěma tisícovkám.

KŘÍŽOVKA O CENY
Jak se jmenuje cíl naší cesty?

kořalka
účes (zastarale)
škádlit
holub
pometla
šńůra
záchranka

souvisle
Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce Třibřichy byli vylosováni 3 výherci:
paní Dagmar Brodská, paní Petra Pavlíková, paní Hana Dubcová
a tři malí výherci Jakub Večeřa, Baruška Ježková a Vojta Večeřa.

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

Křížovka pro děti

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. A dle platných hygienických opatření.
Knihovnice Zdena
knihovna.tribrichy@seznam.cz
telefon 469 687 145

Třibřišský zpravodaj „LVÍČEK“ – prosinec 2020 na Obecním úřadě Třibřichy.
www. ObecTribrichy.cz outrib@iol.cz

