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Vážení sousedé,  

po roce se Vám dostává do rukou další vydání Lvíčka, kterým se s Vámi 

zároveň loučí současné zastupitelstvo obce. Dovolte, abychom tedy 

zrekapitulovali nejdůležitější akce, které se v naší obci v tomto volebním 

období uskutečnily: 

• Bylo vybudováno multifunkční hřiště (1 753 000,- Kč, dotace 

1 100 000,- Kč) 

• V celé obci byla vyměněna světla veřejného osvětlení za úspornější. 

(cca 130 000,- Kč) 

• V bývalé škole proběhla výměna oken, která povede opět k úspoře 

energií (450 000,- Kč, dotace 80 000,- Kč) 

• Těšit se můžeme z nové autobusové zastávky (cca 120 000,- Kč) 



• V remízku byly prořezány stromy (cca 50 000,- Kč). 

• Nejdůležitější akcí bylo odkanalizování obce (cca 50 000 000,- Kč, 63% 

dotace SFŽP, 4 000 000 dotace Pardubického kraje, zbytek úvěr + 

vlastní zdroje).  

Nové zastupitelstvo pravděpodobně bude 

pokračovat v plánovaných akcích, jako je např. chodník na Habeši, oprava 

silnice okolo stodol, příprava pozemků pro výstavbu RD u remízku, 

výsadba stromů u multifunkčního hřiště + lavičky. Uvedené akce nelze 

provést pouze z financí obce, bude tedy třeba využít různých dotačních 

titulů. 

V dalším volebním období přejeme Vám i novému zastupitelstvu 

v současné nelehké době pevné zdraví, trpělivost, dobré sousedské 

vztahy a veselou mysl. 

  

  

 



  

  

     

 

 

 

 



 

Slovo starosty 

Vážení a milí spoluobčané,  

po roce opět vychází náš občasník „Lvíček“. Tentokrát se v něm dočtete 
důležité informace o budování kanalizačních přípojek, a o plánovaných 
akcích.   

Letošní léto bylo opět ve znamení tropických dnů bez srážek, na druhou stanu 
teď, s přicházejícím podzimem bychom si přáli ještě pár teplých slunečných 
dnů bez deště. Snad se nám babí léto ještě ukáže a my načerpáme trochu 
energie na pochmurnější část roku.  

Jak jste již zaznamenali, hlavní řad výstavby kanalizace je téměř před 
kolaudačním rozhodnutím, teď nás bude čekat vybudování kanalizačních 
přípojek z Vašich domů, aby byla do května 2023 připojena většina 
domácností. Odbočky na přípojky na hranici Vašich nemovitostí hradí ze 
svého rozpočtu také naše obec, což stálo nemalé finanční náklady. 
V některých obcích tato část výstavby jde k náhradě majitele nemovitosti. 

Díky kanalizaci bude Bylanka opět o něco čistější. Na následujících stranách 
naleznete kontakty na subjekty, které Vám kanalizační přípojku mohou 
zrealizovat dle dohody s Vámi.  

Nového asfaltového povrchu, který je na většině komunikací se bohužel 
nedočká silnice „okolo stodol“. Finanční situace Třibřich to bohužel 
neumožňuje. V tomto úseku bude komunikace z recyklovaného asfaltu, i tak 
bude její stav o poznání lepší, než je tomu nyní. Týká se to i odboček, které 
jsou pouze vyštěrkované.  

Věřte mi, že při budování kanalizace mnohým ze zastupitelů Třibřich přibyly 
vrásky na čele. Není v našich silách se vždy zavděčit všem. Například do 
projektu nového povrchu silnice vedoucí od školy k bývalému hostinci a 
silnice od Bylan na Dřenice, nemohli obecní zastupitelé nijak zasahovat, vše 
bylo v režii Správy a údržby silnic Pardubického kraje jako vlastníka 
komunikace. Touto cestou Vám děkuji za trpělivost, která byla při výstavbě 
kanalizace potřeba. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval zřizovateli, 
firmě KVIS Pardubice, za bezproblémovou výstavbu naší kanalizace a 



v neposlední řadě panu Vladislavu Novotnému, místostarostovi naší obce, 
který této akci věnoval i mnoho osobního času. Děkuji i celému končícímu 
zastupitelstvu a paní Prchalové Marii, která zpracovává veškerou 
administrativu. 

Volby do obecního zastupitelstva proběhnou v pátek 23. září a sobotu 24. 
září. Budu rád, pokud bude v Třibřichách hojná účast, a Vy občané, si zvolíte 
nové zastupitelstvo, které pro Vás bude další 4 roky tuto funkci zodpovědně 
a obětavě vykonávat.  

Přeji Vám slunečné podzimní dny a budu se těšit na setkání na nějaké 
společenské akci v Třibřichách.  

Ing. Jaromil Mádlo, starosta obce Třibřichy 

Zemní a výkopové práce a práce minibagrem: 

KORKOSTAV, Petr Kořán, tel: 724 146 171  

Lukáš Tobiška tel: 604 787 561 

Jaroslav Husák tel: 777 971 204 

Ladislav Rulík tel: 606 624 177 

 

INFORMACE OBČANŮM 

Odpadové hospodářství  

Chtěli bychom 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 151 275,- kč což je 95 % 

z celkového počtu trvale hlášených občanů (připomínám, že to jsou čísla do 

konce srpna a někteří z Vás stále ještě nezaplatili). Další příjem, který jsme 

měli, je za tříděný odpad 26 140,-Kč od EKO-KOMU. 



Od počátku roku 2022 jsme celkově zaplatili za odvoz odpadů svozové firmě 

207 554,-kč (připomínám opět: je to číslo do konce srpna 2022) 

Tato čísla nás musí všechny motivovat k důkladnému třídění odpadu, aby 

nemuselo docházet ke zvyšování poplatků!!! 

 

Východočeské divadlo Pardubice:  
 
. 

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. Jde o tato představení: Jako břitva, Ona není vadná, Mimo 
záznam, Makropulos musical 

 
  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. 

 

Připomínáme, že … 

Úřední hodiny OÚ jsou: pondělí 9–11 hod. 

                                        středa 16–18 hod. 

                                       čtvrtek 9–11 hod. 

Každý třetí týden ve středu: v 8,20 - 8,30 hodin se prodává chlazená drůbež 

(12.10.2022)  

 



Cvičení žen: 

Po dlouhé době bude v tělocvičně 

víceúčelového zařízení opět probíhat 

cvičení žen (aerobic, pilates, cvičení 

s body balls a jóga), a to vždy ve 

středu od 19.00 do 20.00 hod. takže 

cvičit začneme pravděpodobně od 

října.  

 

Pojízdná prodejna Beruška 

 

Do naší obce TŘIBŘICHY 

zajíždí každý pátek   

v čase 8,40hodin  

Pojízdná prodejna Beruška 

Doveze vám: 

• Uzeninu (Řeznictví Bylany a Čejka) 

• Pečivo (Pekařství Dymák) 

• Zákusky (Cukrárna Choceň) 

• Základní potraviny 

• Základní drogérie 

• Zelenina a ovoce 

• Mléčné výrobky 

• Dále dle vašich požadavků 

• Platba možná i kartou  

 

• Tel: 773 800 660 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://cz.depositphotos.com/vector-images/auto-kreslen%C3%BD.html&psig=AOvVaw0vPMNn0F-tQH-uPieWKxVR&ust=1602576337408000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNic353MruwCFQAAAAAdAAAAABAE


 

    Ze života obce 

STALO SE ……Poprvé u nás proběhla Tříkrálová sbírka 

Farní Charita Chrudim děkuje Všem, kdo se na sbírce podíleli a občanům kteří do sbírky 

přispěli. 

Bylo vybráno krásných 8 397,- Kč 

Sbírka 

                    

                       

  STALO SE…… 19.3.2022 proběhl Dětský karneval   

            

 



        

        

 



STALO SE…… 26.3.2022 proběhla akce Ukliďme Třibřichy 

  Zúčastnilo se 40 dospělých i dětských dobrovolníků a nasbíráno bylo cca 
280 kg odpadu. Všem zúčastněným dodatečně děkujeme a doufáme, že 
se tato akce stane jarní tradicí, ale že odpadu bude čím dál méně. 

 

 

   

 

 



 

 

STALO SE…… 30.4.2022 proběhl Rej čarodějnic   

 



                                          

 

 

 

 

 

 

 

STALO SE…… 15.5.2022 jsme přivítali Patricii Pištínkovou, Patricii 

Zelenou, Kubíka Dobiáše a Kryštofa Kudláčka.  

 

 



 

 

 

 

Našim novým občánkům a šťastným rodičům přejeme hodně zdraví a šťastných 

chvil.    

 

 



   STALO SE…… 28.5.2022 proběhl Den Třibřich        

   

 

 

 

     

 

 



   Na co se můžeme těšit? 

Posvícenské odpoledne (1.10. 2022 když počasí dovolí) 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Mikulášská nadílka 

 

SDH Třibřichy 

 
Kroužek mladých hasičů 

Mladí hasiči se během letošního roku zúčastnili všech kulturních akcí v naší obci (Dětský 

karneval, Ukliďme Třibřichy, Rej čarodějnic, Dětský den a Posvícenské odpoledne). Aktuálně 

dochází na pravidelné schůzky 11 dětí a starají se o ně dva vedoucí, Radim Podloucký a Kateřina 

Fialová. Ti se zúčastnili jarního školení a oba obhájili své posty vedoucích, plus udělali zkoušky 

na rozhodčí požárního sportu. Vedoucí děkují dvěma mladým hasičům a Veronice Ježkové, která 

kroužek opustila po letních prázdninách, za účast při tříkrálové sbírce. 

Nyní si pojďme přečíst důkladněji o našich úspěších na závodech, a nejen o nich. 

 

Zkoušky mladých hasičů 

Ve dnech 5. února v Tuněchodech a 12. února ve Skutči se 

náš kroužek zúčastnil zkoušek Plnění odznaků odborností. 

Děti byly zkoušeny ze základů požární ochrany před komisí 

Okresní rady mládeže. Dětem mohlo pomoci, že zkoušející 

ve Skutči byl i jejich vedoucí Radim, který je členem Rady. 

Všech deset dětí zkoušky složilo na jedničku. 

 



                 

Závody v Třebosicích 

7. května jsme s kroužkem jeli na závody s názvem Otevírání studánek v Třebosicích. Na těchto 

závodech jsme se zúčastnili s jedním mladším družstvem. Při závodě proběhla pijní štafeta a 

soutěž v požárním útoku se dvěma pokusy. Časy se sčítaly a děti se ve své kategorii umístily na 

bronzové příčce. 

    

       

Ukázka kroužku na Okrskovém závodě 

14. května jsme byli pozváni předvést ukázku na Okrskových závodech v Bylanech. Pro všechny 

příchozí děti nejdříve ukázaly hasičskou štafetu, a pak výjezd. Zde dva členové kroužku nejdříve 

nahlásili v mikrofonech, o jakou událost jde, a poté, s ostatními dětmi běželi do našeho hasičského 

vozidla. Mladí hasiči objeli s vedoucím náves a ve spěchu zapojili hadice a sací koš na platě a 

zhotovili požární útok. Všem dětem bylo posléze patřičně poděkováno velkým potleskem, jak za 

štafetu, tak i ukázku zásahu a od domácího sboru dostaly medaile.  

 

 



    

    

Jednodenní výlet 

11. června jel náš kroužek na celodenní výlet. Jako první 

zastávkou byla exkurze u Hasičského záchranného sboru ve Vysokém Mýtě. Tamní hasiči všem 

dětem ukázali, co všechno potřebují k zásahům, nechali děti sednout do všech vozidel, a nakonec 

jim povyprávěli své příběhy ze zásahů. Ve Vysokém Mýtě byla i druhá zastávka. Bylo to nově 

zmodernizované muzeum s výstavou českého karosářství a automobilovou firmou Sodomka. Děti 

mohly zhlédnout staré kočáry a osobní automobily, druhy čalounění a staré věci potřebné 

k rekonstrukci vozidla. Mohly si navrhnout své vozidlo, nahlédnout do tabulek ceníků historických 

vozidel, ohmatat si různé plechy a mnoho dalšího. 

Po těchto dvou zastávkách se naše skupinka rozjela na oběd do restaurace Polanka u Nových 

Hradů. Zde jsme si, jak my vedoucí, tak i děti, pochutnali na výborné svíčkové nebo smažáku. 

Po vydatném obědě jsme jeli na rozhlednu Borůvku, která je vzdálená 9 km od Skutče. Po výstupu 

na rozhlednu mohly děti zhlédnout krásný pohled na Toulovcovy Maštale a okolní přírodu a 

vesnice. Bohužel málo z dětí zvládlo pohled z rozhledny, která byla od země 15 m, a tak po 

chvilce šel náš kroužek opět po schodech dolů k autu. 

Poslední zastávkou byl 11km pochod přes Šilinkův důl u Předhradí. Kroužek se procházel 

v krásném údolí řeky Krounky, kde však na všechny čekaly nástrahy – některé úseky se totiž daly 

projít pouze s pomocí řetězů na skalách nebo po žebříkách. Za půlkou této procházky čekala na 

děti odměna – nanuky v lesní restauraci. 

I tuto náročnou cestu děti zvládly a celý kroužek se vrátil  v pořádku domů k hasičárně. 



     

    

     

     



      

Výročí v Tuněchodech 

Poslední akcí před letními 

prázdninami bylo pozvání na 140. 

výročí SDH Tuněchody. Naše děti 

se zúčastnily průvodu od hasičské 

zbrojnice k pomníku obětem 

světových válek, kde zazněl proslov 

starosty obce a hymna České 

republiky. Celého průvodu, ve 

kterém hrála hasičská kapela, se 

zúčastnily také mažoretky, 

významní hasiči, hasiči sboru 

Tuněchod, a také mladí hasiči 

z Úhřetic. Od pomníku se pak také 

přidaly hasičské cisterny, a za 

doprovodu hudby a houkání vozidel 

se šlo ke hřišti u kulturního domu. 

Zde proběhl závod mužů, žen a dětí 

v kategorii mladší a starší. Náš 

kroužek se zúčastnil se dvěma 

družstvy v kategorii mladší. Vše 

dopadlo skvěle. Naše děti, po mnoha 

trénincích, ukázaly, co dokáží a 

odvezly do Třibřich první a druhé 

místo. Děti dostaly za tyto výkony 

od pořadatelů dort a meloun, a pak 

se jelo slavit do naší klubovny. 

      



     

Dubanský most 

Kroužek byl zahájen letos již během samotných 

prázdnin. Byli jsme totiž pozváni na 14. ročník 

soutěže Dubanský most. Jelikož jsme na tyto závody 

jeli jako kroužek poprvé, dohodli jsme si společně 

s vedoucími z SDH Dubany společný trénink, 

poněvadž jejich závody mají svá pravidla. 

Samotné závody se uskutečnily 27. srpna 

v dopoledních hodinách. My jsme se opět zúčastnili 

se dvěma družstvy v kategorii mladší. Celkově v naší 

kategorii se přihlásilo sedm družstev. 

Naše A družstvo se umístilo bohužel až na posledním místě. Při prvním pokusu nám zazlobila 

mašina, a jelikož se časy sčítaly z obou pokusů, už to šlo těžce dohnat. U našeho B družstva klaplo 

vše tak, jak má. Jak se říká: přijeli jsme, viděli jsme, zvítězili jsme. A tak jsme společně oslavili 

toto vítězství spanilou jízdou po vesnici. 

     

 

 

 



150. výročí SDH Chrudim 

Dne 3. září se konala velká sláva v okresním městě Chrudimi. Na náměstí, v tento 

den, slavili tamní hasiči 150. výročí sboru. Na tuto velkou slávu byly pozvány od 

vedoucího mladých hasičů z Chrudimi spřátelené kroužky, tedy i ten náš. Opět jsme 

postavili dvě družstva mladších. Po prvních pokusech v požárním útoku se naše dvě 

družstva umístila na neuvěřitelném 1. a 2. místě ze 7 družstev. Při druhých pokusech 

začalo drama. Některá družstva se zlepšovala, zato naše A družstvo udělalo menší 

chybičku, a díky tomu se posunulo na 4. místo. Naše B družstvo běželo jako poslední, 

a tak naši mladí hasiči věděli, že pokud chtějí pohár, musí do toho dát vše. A stalo se 

tak. Se svým časem 21:52 vyhráli tento souboj a převzali za celý kolektiv, největší 

pohár za dob našeho kroužku. Spolu s A družstvem dostali pamětní medaile a drobné 

odměny. 

Po tomto velkém úspěchu následovaly ještě větší oslavy než po závodech v Dubanech. 

    

    



     

 

Nyní se náš kroužek 

chystá k ukončení 

podzimní sezóny. 

Avšak kroužek pojede 

dál až do Vánoc. 

Jako vedoucí 

děkujeme všem našim 

mladým hasičům: 

Františku a Markétě 

Bulánkovým, 

Jakubovi a Tomášovi Svobodovým, Tadeášovi a Dominikovi Němcovým, 

Vítkovi a Amálii Tobiškovým, Matoušovi Vojtovi, Matyášovi Makkaiovi a 

Lukášovi Voldánovi, za krásnou hasičskou sezónu a reprezentaci našeho 

sboru! Také 

děkujeme 

našemu strojníkovi 

Ládíkovi 

Novotnému a dále Matyášovi Joštovi, kteří nám pomáhají, jezdí s námi na 

závody a zúčastňují se tréninků v požárním útoku. Velké díky patří i 

rodičům, kteří své děti podporují na závodech.  

 



 

 

Okrskové závody v Bylanech 14.5.2022 

V sobotu 14.5.2022 

proběhly Okrskové 

závody v Bylanech, 

kterých jsme se 

zúčastnili se dvěma 

družstvy a zabojovali 

proti SDH Bylany a 

SDH Lány. Třibřichy B 

se umístili na pěkném 3 

místě a Třibřichy A na 

4.místě 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

! KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ HLEDÁ NOVÉ POSILY ! 

HLEDÁME DÍVKY A CHLAPCE VE VĚKU 6 AŽ 14 LET SCHÁZÍME 

SE VŽDY V PÁTEK V KLUBOVNĚ SDH OD 17:30 

(víceúčelové zařízení) 

Na nové děti se těší dva mladí vedoucí. Kontakt: 721 640 023, e-mail: sdhtribrichy@seznam.cz 

Za kroužek mladých hasičů: Radim Podloucký a Kateřina Fialová 

 

Svatý Václav 

Svatý Václav 28. září si užíváme. Nechodíme do školy a rodiče nejsou v 

práci. Ale proč? 28. září slavíme Den české státnosti - státní svátek, který 

nám připomíná svatého Václava. Toto datum připadá na den jeho smrti. Ale 

o tom až později. Jeho život není doložen velkým množstvím historických 

dat a faktů. Hlavní zdroj poznatků o Václavově životě představují dobové 

legendy (vyprávění o životě, smrti a zázracích světce). Přesto však v našich 

končinách převažuje pohled na svatého Václava jako na jednu ze zásadních 

postav české národní hrdosti. Václav pocházel z rodu Přemyslovců a narodil 

se kolem roku 907. Podle pověsti byl spolu s bratrem Boleslavem 

vychováván svou babičkou Ludmilou. Po smrti jejich otce Vratislava se 

dočasně ujala vlády jejich matka Drahomíra. Mezi těmito dvěma ženami a 

jejich stoupenci vznikl spor o vliv na Václava a moc v knížectví, který skončil 

zavražděním babičky Ludmily. Dospělý Václav usedl na trůn někdy kolem 

roku 925 a vládl až do osudného dne 28. září 929 nebo 935. Církví byl 

pozitivně hodnocen pro svou zbožnost a šíření křesťanství, ale také pro 

udržení samostatné české státnosti i v nelehkých dobách a za cenu velkých  
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ústupků. Saskému králi Jindřichu Ptáčníkovi se totiž zavázal platit daň za 

mír, čímž od země odvrátil hrozbu vojenského útoku. S tím nesouhlasil jeho 

bratr Boleslav. Ten nechtěl být podřízený Sasku, možná ale také toužil po 

titulu vládce. Jak to bylo, můžeme jen spekulovat. Postupem času se 

konflikt mezi bratry zvětšoval a vyvrcholil pozváním Václava na svěcení 

kostela do Boleslavi, kde byl Václav na popud Boleslava 28. září 929 nebo 

935 zavražděn. Jestli vše proběhlo záměrně nebo šlo o souhru nešťastných 

náhod, o tom se vedou i po 1000 letech debaty. Odborníci nicméně 

naznačují, že mnohá fakta, a to nejen o panovníkově smrti, mohla být 

záměrně přikrášlena ve snaze podpořit význam postavy Václava. Hned po 

jeho smrti se Boleslav ujal vlády. Nechal převézt Václavovy ostatky do 

chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kde zůstaly ve Svatováclavské kapli 

uložené dodnes. Kníže Boleslav I., zvaný též Ukrutný, vládl přes 30 let a 

dnes se pohled na jeho osobu a především na dobu jeho vlády mění. Bývá 

hodnocen jako energický a schopný panovník, pro českou státnost možná 

významnější než samotný Václav. Ale to už je další příběh... Knížete Václava 

uctíval císař Karel IV. Pro jeho lebku nechal zhotovit svatováclavskou 

korunu. Právě lebka je jedním z nejdůležitějších ostatků přemyslovského 

knížete, které se dochovaly. Svatý Václav byl díky své křesťanské výchově a 

svým dobročinným skutkům velmi oblíbený mezi chudými a utlačovanými. 

Legendy ho líčí jako člověka,  

 

který se staral o lidi v nouzi. Je v nich psáno, jak pečuje o chudé, nemocné, 

otroky a vězně, jak vlastnoručně pěstuje víno a obilí, jak zakládá nové 

kostely a bourá šibenice. Vykonal prý i řadu zázraků, mnohé z nich až po své 

smrti. Například pomohl prý těm, kteří se k němu modlili. Ať už je příběh 

svatého Václava opředen fakty či nejasnostmi, stal se z jeho osoby nakonec 

patron českých zemí. Panovník, který v čele Českého knížectví působil  

 



relativně krátkou dobu (4 nebo 10 let), sehrál tedy daleko větší roli po své 

smrti než za svého života. Připomínkou svatého Václava je také pomník na 

Václavském náměstí (svatý Václav na koni). Jeho autorem je Josef Václav  

 

Myslbek. Na pomníku je napsáno: „Svatý Václave, vévodo české země, kníže 

náš, nedej zahynouti nám i budoucím“. Vyobrazení Václava najdeme i na 

dvacetikorunové minci. A také máme volno a nejdeme do školy ani do 

práce. 

 

 

 

1. Jak se jmenovala babička sv. Václava? 

2. Co dle legendy pěstoval sv. Václav? 

3. Kdo je autorem pomníku sv. Václava v Praze? 

4. V jakém městě jsou ostatky sv. Václava? 

5. Jak je někdy nazýván Václavův bratr Boleslav? 

6. Jakého rodu byl sv. Václav? 

7. Jaké zvíře je na pomníku na Václavském náměstí v Praze? 

8. Co nechal vyrobit Karel IV. a pojmenoval to po sv. Václavovi? 

9. Jaká je hodnota mince, na které je vyobrazen sv. Václav? 

10. Jak se říká vyprávění o životě, smrti a zázracích světce? 

11. „Svatý Václave, vévodo české země, ____________ náš, 

nedej zahynouti nám i budoucím.“ 

12. Jaký je Tvůj dnešní _______________ ? (více v tajence) 

 

 



 
 



        

 

Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce Třibřichy byli vylosováni 3 výherci: 

paní Dagmar Brodská, paní Petra Pavlíková a Vojtěch Prchal  

a tři malí výherci Jakub Večeřa, Markétka Bulánková a Vojta Večeřa. 

 

Své výhry, si prosím, vyzvedněte na OÚ. Gratulujeme. Vyluštěnou  
křížovku vhoďte do obecní schránky do konce prosince 2022 

 

KNIHOVNA 

Jak jistě všichni víte, každou středu od 16 hodin do 18 hodin jsem připravena zapůjčit 

Vám knihy a časopisy. 

 

Knihovnice Zdena               

knihovna.tribrichy@seznam.cz 

telefon 721 949 772 

  

  

 
 
                
 

Třibřišský zpravodaj „LVÍČEK“ – září  2022 na Obecním úřadě Třibřichy. 
 

www. ObecTribrichy.cz    outrib@iol.cz 
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