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Vážení spoluobčané, sousedé. 
Nastal nový rok a do rukou se Vám dostává další vydání zpravodaje "Lvíček". 
Před námi stojí v tomto roce další výzvy a cíle a věříme, že je společně splníme. 
Všem pro tento rok přejeme pevné zdraví a ke splnění Vašich novoročních 
předsevzetí velkou dávku trpělivosti.  
V tuto dobu už pociťujeme závan jara, protože jaro vnáší do našeho života 
mnoho malých potěšení: teplé slunečné dny, probouzející se přírodu ... Těšme 
se tedy na jaro a patřičně si ho užijme 
 
 



Slovo starosty 
Milí spoluobčané,  

letos poprvé držíte v rukách našeho „Lvíčka“. Opožděně Vám přeji vše dobré v roce 
2023, především zdraví a trochu klidu v této turbulentní době. Nenechte se rozhodit 
záležitostmi, které nemůžete osobně ovlivnit a udržujte si pozitivní mysl. Děkuji Vám 
za účast ve volbách, které proběhly v září 2022 a také ve volbách prezidenta ČR 
v letošním lednu. 

Jistě již přivoláváte jaro, i když zima v letošním roce nebyla nijak mrazivá, i přesto už 
bychom si zasloužili alespoň více sluníčka, které člověka vždy povzbudí. Ač se může 
zdát, že stále prší, leden nebyl v úhrnu srážek oproti minulým létům nijak 
nadprůměrný. Přejme si, ať je letošní rok, co se týče počasí pro nás příznivý, jak 
teplotně, tak srážkově.  

V minulém roce byl zkolaudován hlavní řad kanalizace, pokud jste se ještě nepřipojili, 
bude nutné do konce června vybudovat kanalizační přípojku k Vašemu domu a 
připojit se na hlavní řád. Je nezbytně nutné, aby 85 % domů v Třibřichách bylo 
připojeno, v opačném případě bude obci hrozit vrácení dotace, kterou na výstavbu 
kanalizace čerpala. Pokud budete potřebovat poradit, případně ještě nemáte firmu, 
která pro Vás kanalizační přípojku vybuduje, neváhejte se obrátit na členy 
zastupitelstva.  

Letos bude vybudován prostor pro kontejner na bioodpad. Setkali jsme se s tím, že 
do kontejneru určeného pro občany Třibřich vozí bioodpad i osoby z okolních vesnic, 
proto jsme se rozhodli pro zřízení oploceného, vybetonovaného prostoru, kam budou 
mít přístup pouze občané Třibřich, kteří zaplatí poplatky za odpad. Po zaplacení 
poplatku, dostanete klíč k tomuto prostoru, který bude vybudován v části hřiště, kde 

končí „stodoly“. Opět upozorňuji občany, aby nedávali do bioodpadu větve větších 
průměrů nad 3 cm v průměru. Hrozí nám zastavení skládkování.  

Události, které bude letos spolupořádat obec s našimi hasiči se dozvíte v následujícím 
textu, určitě ale stojí za zmínku karneval v březnu, setkání důchodců v dubnu a 
v červnu dětský den.   

Jistě jste zaznamenali, že povrch „okolo stodol“ je ve velmi špatném stavu, což mimo 
jiné způsobila i výstavby hlavního řadu kanalizace. Bohužel finanční situace obce 
neumožňuje jeho opravu. V případě, že se vyskytne možnost čerpat dotace na jeho 
opravu, určitě této možnosti využijeme.   

Přeji Vám hezké dny a mnoho energie pro nadcházející zahradnickou sezónu, mnoho 
pevného zdraví Vám i Vašim rodinám.  
 
Ing. Jaromil Mádlo 



starosta obce Třibřichy  

Kanalizace 

Vážení spoluobčané, 

Jak asi všichni víte, probíhala v naší obci výstavba „Splaškové 

kanalizace“. Všem Vám touto cestou ještě jednou děkujeme za 

toleranci i když víme, že to vždy nebylo jednoduché. 

Podmínky připojení: zastavte se na obecním úřadě, kde dostanete 

přihlášku, smlouvu a bližší informace ohledně připojení Vaší 

nemovitosti. 

Díky dotačnímu titulu z SFŽP je potřeba aby 85% obyvatel bylo 

připojeno do konce června 2023. 

č.t. 605 246 515, 724 914 961 

 

Zemní a výkopové práce a práce mini bagrem: 

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 

rok 2022. 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. Za rok 2022 



jsme vybrali od občanů 158 475,- Kč což je 98 % z celkového počtu trvale 

hlášených občanů. Další příjem, který jsme měli, je za tříděný odpad 58 

086,-Kč od EKO-KOMU. 

Za rok 2022 jsme zaplatili za odvoz komunálního odpadu 158 321,-Kč za 

objemný a nebezpečný odpad 39 935,-Kč a za papír, plast a sklo 81 266,-Kč. 

Celkem tedy obec zaplatila za svoz veškerého odpadu 279 522,-Kč. 

 

Poplatky za KO a poplatek ze psů uraďte do konce května 2023    

   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. 

 

Platba za komunální odpad, hlavně za skladování, každým rokem narůstá, 

proto Vás chceme požádat o třídění. Každé kilo, které neskončí na skládce 

jsou ušetřené peníze pro obec. Toto se týká jak papíru, plastů, skla i 

bioodpadu. Pokud nezačneme důsledně třídit, můžeme se dočkat mnohem 

vyšších částek za poplatek KO. 

K odpadům je třeba uvést následující: pro rok 2023 je sleva na jednoho 

poplatníka za ukládání KO stanovena na 180 kg na rok za cenu 500,-Kč/1 

tuna za uložení KO na skládce. To znamená, že při 296 obyvatelích to dělá 



53,28 tun. Obec za rok 2022 vyprodukovala 63,36 tun. Každá další uvedená 

tuna nad výše uvedené množství se ukládá za cenu 1000,-Kč  

Tato čísla nás musí všechny motivovat k důkladnému třídění 

odpadu. 

Sběr nebezpečných odpadů   

Ve středu 12.dubna 2023 proběhne sběr nebezpečných a objemných 

odpadů. Od 16.00 do 17,30 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!  

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!!!! 

Další sběr bude proveden 13.9.2023 

 

Připomínáme, že … 

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

prodává chlazená drůbež před OÚ (8.3.2023) č.t.739 
094 236  

 
Cvičení žen: 

V tělocvičně víceúčelového zařízení probíhá cvičení žen (aerobic, pilates, 

cvičení s body balls a jóga), a to vždy ve středu od 19.00 do 20.00 hod. 

Pojízdná prodejna Beruška: zajíždí každý pátek v čase 8,40 hodin 



 

Doveze vám: 

 Uzeninu (Řeznictví Bylany a 

Čejka) 

 Pečivo (Pekařství Dymák) 

 Zákusky (Cukrárna Choceň) 

 Základní potraviny 

 Základní drogérie 

 Zelenina a ovoce 

 Mléčné výrobky 

 Platba možná i kartou  

 Tel: 773 800 660 
 

Chovné kuřice: Drůbežárna Mírovka Svoboda Havel, 

nabízí chovné kuřice, barva – hnědé, černé, stáří -20 

týdnů, cena – 270 Kč/ks 

Ve středu 5. dubna 2023 v 13:10 hod u obecního 

úřadu 

Dále prodej kohoutů, vitamínů, krmných směsí pro drůbež. 

 

Informace a objednávky na tel.: 777 98 98 09 

Drůbež doporučujeme objednat. 

Rozvozové termíny: 5.4., 12.5., 7.6., 10.8., 12.9. 

(stáří 15-20 týdnů, cena 220 Kč – 270Kč) 
 

www.drubezarnamirovka.cz   e-mail: drubez.mirovka@seznam.cz 

 
  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 

http://www.drubezarnamirovka.cz/


společenské akce Vítání občánků se svými ratolestmi zúčastnit, se tak musí 

sami přihlásit a vyplnit formulář. 

 

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. 

Organizační struktura obecního úřadu 

 

Úřední hodiny obecního úřadu: pondělí        9.00 – 11.00 hod. 

                                       středa         16.00 – 18.00 hod. 

                                       čtvrtek         9.00 – 11.00 hod. 

Telefon    469 687 104, 724 914 961 

Internetové stránky obce: www.obectribrichy.cz  

e-mail: outrib@iol.cz ,  outrib@email.cz 

INFORMAČNÍ MÍSTO: KANCELÁŘ OBECNÍHO ÚŘADU  

ZASTUPITELSTVO: 

- starosta: Ing. Jaromil M á d l o, 724 186 289, jaromil.madlo@seznam.cz 
- místostarosta: Vladislav Novotný, 605 246 515 starosta.outrib@email.cz 
 
- členové zastupitelstva:  

- 1. Martin Novotný – stavební komise  
- 2. Zuzana Tejnecká – finanční výbor 
- 3. Robert Kratochvíl – kontrolní výbor 
-  

PRACOVNÍCI OBECNÍHO ÚŘADU: 

- účetní: Marie Prchalová, 724 914 961 

 

http://www.obectribrichy.cz/
mailto:outrib@iol.cz
mailto:jaromil.madlo@seznam.cz
mailto:starosta.outrib@email.cz


Ze života obce 

STALO SE …1.10.2022 Posvícenské odpoledne 

                   

  

 



 

STALO SE ……25.11.2022 Rozsvěcení vánočního stromečku 

  

  

   

 



 

STALO SE …… 26.11.2022 jsme přivítali– Zuzanu Kučerovou, Eliáše Janka 

 a Patrika Dubského.  

        

       Našim novým 

občánkům a šťastným 

rodičům přejeme hodně 

zdraví a šťastných chvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STALO SE …… 10.12.2022 Mikulášská nadílka 

   

   

 



 

STALO SE ……24.12.2022 Štědrovečerní zpívání a výstava  

          

  



   

 

STALO SE …… Tříkrálová sbírka 

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

kteří do sbírky přispěli. 

Bylo vybráno krásných 6 449,- Kč 

                   

              



                       

Na co se můžeme těšit? 

4.3.2023   Sběr elektroodpadu 

25.3.2023 Dětský karneval ve víceúčelovém zařízení od 15,00 hodin 

1.4.2023   Sběr železného odpadu 

12.4.2023 Objemný odpad 

15.4. 2023 Posezení s harmonikou nejen pro seniory od 17,00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

30.4.2023 Čarodějnice 

10.6.2023 Den dětí 

13.9.2023 Objemný odpad 

16.9.2023 Posvícenské odpoledne 

Bližší informace o připravovaných akcích budou vždy zveřejněny na obecní 

vývěsce, na stránkách obce www.obectribrichy.cz, sms infokanálem a místním 

rozhlasem. 

Kroužek mladých hasičů 

Spřátelené závody 

http://www.obectribrichy.cz/


01.10.2022 v ranních hodinách byli pozváni, od našich vedoucích ml. hasičů, 
sbory dobrovolných hasičů z Duban, Řestok a Markovic na netradiční závod 
v požárním útoku, který se konal na hřišti. Každý kroužek mohl přihlásit 
maximálně dvě družstva. Po dvou pokusech byly vybrány lepší časy a ti 
nejlepší dostali cenu. Po vyhlášení všechny sbory usedly k velkému ohni a 
opekly si buřty. Po tomto klání se někteří z našich zúčastnili posvícenského 
odpoledne. 
 

Výsledky: 
Kategorie mladší                                                          Kategorie starší                     

1. Místo – Markovice (15:16)                                1. místo – Dubany (21:31) 
2. Místo – Třibřichy “A“ (21:75)                            2. místo – Řestoky (21:94) 
3. Místo – Dubany (26:25)                                     3. místo – Markovice (23:78) 
4. Místo – Řestoky (30:06) 
5. Místo – Třibřichy “B“ (52:75) 

 

       
 

       

 
Výlet k Hradci Králové 



 
19.11.2022 jely naše děti na 
druhý výlet v tomto roce. Za 
svoje úspěchy si zahrály 
v Hradci Králové dvě hry Laser 
Game. Určitě to nebylo 
naposledy, kdy si náš kroužek 
tuto zajímavou hru zahrál. 
Poté se naše skupinka 
posunula k muzeu Železniční 
expozice sdělovací a 
zabezpečovací techniky. Zde 

nás provedl milý pan průvodce, který nejen dětem, ale i nám vedoucím 
ukázal, jak funguje systém železnic, aby nedocházelo k  nehodám mezi 
vlaky i auty. Děti si mohly odzkoušet různé simulátory, jak se zvedají 
závory – historické i dnešní. 

Po delší prohlídce muzea měl kroužek 
zajištěn oběd v historickém motorestu 
Koliba u Hoděšovic.  
 Poslední zastávka tohoto výletu byla 
symbolem Vánoc. V Třebechovicích 
pod Orebem jsme 
navštívili muzeum 
Betlému. Zde jsme 
zhlédli mnoho různých 

betlémů nejen z České republiky, ale i z různých 
materiálů, odzkoušeli si šaty Třech králů, Marie a Josefa. 
Nakonec prohlídky naše skupinka mohla zhlédnout 
dominantu muzea a tou je Proboštův betlém, který je od 
roku 1999 národní kulturní památkou.  
 
 



                         
 
                     

 
            

 
 

Beseda o požární ochraně 
09.12.2022 po 5 letech zavítal k nám na pravidelnou schůzku Mjr. Mgr. 
Martin Vojta z Hasičského záchranného sboru. Děti si s ním nejdříve 
zopakovaly základy požární ochrany, pak jim pověděl o své práci 
vyšetřovatele a o práci profesionálních hasičů. Děti si mohly odzkoušet 
zásahový oblek, helmu, ale třeba i termokameru. Druhá polovina této 
besedy se konala venku před klubovnou. P. Vojta jim ukázal své hasičské 
vozidlo, pak dorazila i dodávka od JSDH Markovice, kterou si děti 
prohlédly, a nakonec besedy se v ní i děti projely po vesnici. Ještě jednou 
děkujeme Martinu Vojtovi za čas strávený s našimi dětmi. 
 

       
 



 

Vánoční besídka 
Dne 17.12.2022 jsme pro děti uspořádali zcela poprvé Vánoční besídku. 
Děti nejdříve došly k třibřišskému vánočnímu stromku, kde si udělali se 
sněhem foto na PF. Poté se vrátili zpět do klubovny, kde si dali teplý čaj 
s cukrovým, kdo si donesl. Pak si mezi sebou předaly dárečky. Konec 
besídky strávily děti v tělocvičně, kde hrály mnoho her. Při loučení jsme 
si všichni popřáli k novému roku mnoho zdraví a úspěchů. 
 

     
 

                  
 
 

Zkoušky v Třibřichách 



28.01.2023 jsme uspořádali pro nejen naše děti, ale pro dalších sto dětí 
z jiných sborů, a hlavně pro Okresní radu mládeže, zkoušky mladých 

hasičů (plnění odznaků odborností). Z  našeho 
kroužku se zúčastnili: Markéta Bulánková, 
Jakub Svoboda (strojníci junioři), Lukáš 
Voldán, Vítek Tobiška 
(strojníci), František 
Bulánek a Ema 
Benová (preventisti). 
Všechny děti testy i 
zkoušky zvládly. 
       
 

     
 

 

Výroční valná 
hromada 
04.02. proběhla Výročka 
našeho sboru. Událost 
započala přivítáním hasičů od 
starosty sboru Romana 
Podlouckého, následovala 
zpráva o kroužku ml. hasičů, 
kterou řekla vedoucí Kateřina 
Fialová. Došlo také k předání 
cen o nejlepší docházku od 
20.08. do 31.12.2022, v podobě lístků do 
multikina, o nejhezčí výkresy v soutěži Požární ochrana očima dětí a odměny za 
zkoušky, které se konaly u nás minulý týden. Dále si vzal slovo velitel sboru 
Vladislav Novotný, který řekl několik slov o jednotce sboru, závodu a kulturních 
akcích. Po těchto proslovech  

 
následovalo seznámení s finanční situací naší kasy od 
Františka Michálka a Martina 
Novotného. Poslední měl 
proslov Josef Zběhlík, který nás 
seznámil s kulturními akcemi v 
roce 2023. 
Největší zprávou však bylo 
ukončení práce našeho starosty 



sboru ze zdravotních důvodu, který svou práci dělal od roku 2000. Na post 
starosty byl hasiči zvolen Robert Kratochvíl. Děkujeme všem za hojnou účast.   

 
PŘIPRAVUJEME pro kroužek: - 15. – 16. dubna soustředění 
Lucký vrch u Poličky. 
Účast na závodech v Třebosicích, Markovicích, Klešicích, Třibřichách, 
Okresní kolo her Plamen. 
 

! KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ HLEDÁ NOVÉ POSILY! HLEDÁME DÍVKY A 

CHLAPCE VE VĚKU 6 AŽ 13 LET SCHÁZÍME SE NOVĚ DVAKRÁT V TÝDNU 

PONDĚLÍ, PÁTEK V KLUBOVNĚ SDH OD 17:15 

(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 

 

 
 

mailto:sdhtribrichy@seznam.cz


 

 

Za přítomnosti členů zastupitelstva Obce Třibřichy byli vylosováni 3 výherci: 

paní Renata Štědroňová, paní Petra Pavlíková a Radim Podloucký  

 

Své výhry, si prosím, vyzvedněte na OÚ. Gratulujeme. Vyluštěnou  
křížovku vhoďte do obecní schránky do konce května 2023 

 

Dětská doplňovačka 



 

 

 

 

 



 

 
 



 
 

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 

 



Trocha historie   

 

         

 

          

 

Třibřišský zpravodaj „LVÍČEK“ – březen 2023 na Obecním úřadě Třibřichy. 
 

www. ObecTribrichy.cz    outrib@iol.cz 
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