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Citát jedenáctého  vydání

PRAVDA  - je lék a jako takový má i vedlejší účinky

Vážení spoluobčané, rok 2016 odkrojil pár měsíců, blíží se prázdniny a my  Vám  přinášíme
pár řádků o dění v naší obci.......

Zastupitelstvo obce

Pozemkové úpravy v katastrálním území Hřibojedy

V loňském roce byla z finančních zdrojů Státního pozemkového úřadu zrekonstruována cesta
od  kaštanu  u  křížku  (konec  obce  Hřibojedy  ve  směru  na  Libotov)  k  usedlosti rodiny
Dolenských.  Vznikla  nová  komunikace a  odvodňovací  příkop  podél  této  komunikace
(označené jako VC 20), který bude sloužit po napojení na zatrubení pod státní silnicí pro
částečný odvod povrchové vody z oblasti pod Hřibojedským vrchem. Akce byla financovaná
z Ministerstva zemědělství, tedy bez finanční spoluúčasti obce Hřibojedy.

V letošním roce budou o prázdninách
zahájeny práce na rekonstrukci dvou
cest,  výstavbě  jedné  cesty  nové  a
výstavbě  nového  poldru  pod
Hřibojedským vrchem. 

Poldr  PEO  4  v  k.ú.  Hřibojedy –
stavbu tvoří 5 stavebních objektů:

 SO – 01 Hráz (výška 3,05 m)
 SO – 02 Zdrž (objem 4 909 m3)



 SO – 03 Výpustný objekt
 SO – 04 Odvedení vody do rybníku v Hřibojedech (průměr zatrubení 120 cm, délka

122m, součástí výstavby jsou propustky a lokálně otevřený příkop podél cesty VC 18)
 SO – 05 Výsadba zeleně

Polní cesta VC 18 v k.ú. Hřibojedy – kategorie P 3,5/30, délka 516 m, povrch asfaltobeton.
Trasa od RD pana Václava Petery k RD pana Jiřího Melouna pod Hřibojedským vrchem.

Polní cesta HC 2 v k.ú. Hřibojedy – kategorie P 4,5/30, délka 974 m, povrch asfaltobeton a
liniová zeleň. Trasa začíná u křižovatky u křížku u kaštanů na konci obce Hřibojedy ve směru
na Libotov a pokračuje k lesu na Hřibojedském vrchu. 

Polní cesta VC 23 v k.ú. Hřibojedy – kategorie P 3,5/30, délka 341 m, povrch penetrační
makadam s dvouvrstvým nátěrem a liniová zeleň. Jedná se o spojovací komunikaci  mezi
cestou HC 2 a VC 18 procházející nad poldrem PEO 4.

Termíny:

 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 20. června 2016
 Požadovaný termín dokončení stavebních prací 30. června 2017
 Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně: 30. června 2017

Při  realizaci  výstavby tří  cest  a  poldru  dojde k  výraznému omezení  přístupu,  zejména
příjezdu,  na  přilehlé  nemovitosti.  Individuální  přístup bude řešen  v  průběhu realizace
prací. 

Dětské hřiště

Z dotačního titulu Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, kde jsme
získali 70 000,- Kč, byly zakoupeny nové herní prvky. Na dětském hřišti v  Hřibojedech tak
přibyla  pozinkovaná  konstrukce  houpačka,  na  které  je  zavěšené  tzv.  hnízdo,  houpací
pneumatika, kterou jsme použili ze staré houpačky a houpací koš, který nám daroval pan
Mudr Vladimír  Filip.  Darem od pana MUDr.  Filipa  je  také  houpací  koník a  tři  betonové
lavičky. Další novinkou pořízenou z dotačních peněz je šplhací šestihran a lanová loď.

Za dary panu MUDr. Filipovi obec Hřibojedy děkuje.



Odpadové hospodářství obce

Z dalšího dotačního programu s dotací 90 %, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí
Zkvalitnění  nakládání  s odpady  jsme  zakoupili  svozové  vozidlo  Gazella s  nástavbou  na
kontejnery  a  5  kusů  kontejnerů,  další  profesionální  kompostéry  pro  domácnosti obce
THERMO-KING a profesionální drtič dřevní hmoty LASKI. 

Nově pořízeny majetek obce činí 2 100 tis. Kč.

Na
zajištění  plnění  povinností obcí  a  měst  v  oblasti odpadového hospodářství,  získala  obec
dotaci ve výši 90 % od Královéhradeckého kraje v projektu Čistá obec v částce 80 000,-Kč. Za
tyto získané peníze jsme zakoupili dva  poloprofesionální drtiče větví a drobného dřevitého
odpadu GTS 600 s benzínovým motorem. 



Občanům budou tyto drtiče zapůjčovány zdarma podle podaných žádostí  pouze za vratnou
kauci, která činní  částku 2 000,- Kč.

Dále  byly  pořízeny  3  kusy  kontejnerových  popelnic  na  tříděný  kovový  odpad a  jsou
umístěny,  v každé  časti obce  tj.  Hřibojedy,  Malé  Hřibojedy  a  Hvězdy.  Do  těchto
kontejnerových popelnic je možné dávat plechovky (pouze sešlápnuté)a jiný drobný kovový
odpad. Obdobně je již zajištěn sběr papíru nebo plastových lahví.

Výběrové  řízení  na výstavbu  ČOV a  splaškové kanalizace v  části obce Hřibojedy  bylo  z
důvodu překročení  vysoutěžené částky tzv.  ekvivalentního obyvatele  (EO),  kdy částka na
jednoho EO ve vítězné nabídce činní 94 832,- Kč. V podmínkách MŽP zveřejněných dne 15.
10. 2015 je maximální přípustná hodnota nákladů na jednoho EO 90 tisíc korun, při jejím
překročení je žádost vyloučena. Při žádosti o dotaci na MZE je doporučená hodnota nákladů
na jednoho EO ve výši 80 tisíc korun, při jejím překročení může dojít k vyloučení žádosti
nebo krácení dotace tak, jak bylo uvedeno v registraci o dotaci č. 45142/2015-MZE-15131 ze
dne 30. 10. 2015. Bez získání vyhlášené dotace nemá obec vlastní zdroje na financování této
akce.

K  uvedené  problematice  nakládání  se  splaškovými  odpady  z  domácností bylo  svoláno
veřejné  jednání  Zastupitelstva  obce  a  v  současné  době  probíhá  jednání  s  vlastníky
nemovitostí trvale žijících obyvatel k možnosti řešení problematiky čištění odpadních vod
pomocí individuálních čističek, které by byly realizovaný za finanční spoluúčasti (investiční
pobídkové  dotace)  obce  Hřibojedy.  V  případě  tohoto  řešení  by  se  umožnilo  čištění
splaškových vod nejen v části obce Hřibojedy, ale také v části Malé Hřibojedy a Hvězda.

Územní rozvoj obce a zeleň v obci

K veřejnému  projednání  nového  územního  plánu  obce  Hřibojedy, který  je  pořizován  z
dotací z Královéhradeckého kraje dojde v druhé polovině roku 2016.

Prostřednictvím  dobrovolného  svazku  obcí  Mikroregionu  Hustířanka  jsme  jako  obec
Hřibojedy v roce 2015 získali další dotované finanční prostředky do rozvoje obce.

Ozelenění obce -   byla provedena výsadba a obnova porostu stromů v části obce Malé
Hřibojedy a v části Hvězda u kapličky.

Dopravní značení v obci – zakázku na osazení dopravními značkami získala firma INKA -
dopravní  značení  Hradec  Králové s.r.o.  a  v  současné době je  provedeno označení  všech
komunikací obce podle platné legislativy.

Lavičky  a  stoly  u  parkoviště  Braunova  betlému -  byly  pořízeny  a  umístěny  včetně
odpadkových košů se 100 % finanční dotací Královéhradeckého kraje.



Obecní lesy a socha Juana Garinuse

V  průběhu  zimního  období  přelomu  let  2015  a  2016  bylo  dokončeno  vytyčení  hranic
obecních lesů. Stávající kamenné mezníky byly očištěny a natřeny, plastové mezníky byly
označeny betonovými sloupky. 

Lesy jsou pravidelně prořezávány,  nové paseky vysazovány a  mladý porost  ošetřen proti
okusu. 

Zaměřením  pozemku  došlo  k  upřesněním
hranic  v  lokalitě  Braunův  betlém.  Socha
poustevníka  Juana  Garinuse  s  jeskyní  se
nachází  na  pozemku  a  protože  se  jedná  o
skalní  útvar  srostlý  s  pozemkem,  je  obec
Hřibojedy vlastníkem této kulturní památky. 

Je zde uplatněna stará právní římská zásada,
od  1.  1.  2014  obsažená  v  ustanovení  české
legislativy,  "superficies  solo  cedit",  tedy  povrch  ustupuje  půdě a  všechny věci,  které  se
nacházejí na pozemku a jsou pevně spojené se zemí, patří zpravidla vlastníkovi pozemku.

Lokalizace lesních porostů obce Hřibojedy je dále v mapce.



Přívalové deště

V úterý 24. května 2016 v 15:09 bylo na Libotovském potoce v obci Hvězda dosaženo třetího
povodňového stupně.  Vlivem srážek  došlo  ke  splavení  starých  pneumatik a  znemožněn
průtok vody, čímž došlo k poškození komunikace u RD Petra Voňky. Obec Hřibojedy žádá
občany o dostatečné zabezpečení volných předmětů podél vodních toků.



Z činnosti SDH
Výčet navštívených soutěží podzim 2015 – jaro 2016

20. 6. 2015 Pohárová soutěž Libotov ženy

27. 6. 2015 Návštěva Mistrovství republiky Trutnov

5. 7. 2015 Pohárová soutěž Rožnov, ženy děti mladší a starší všichni 2. místo

11. – 12. 7. 2015 Mistrovství republiky dorostu Anna Vodehnalová 1. místo

18. 7. 2015 Stovky v Meziměstí

8. 8. 2015 Pohárová soutěž Třebihošť mladší 1 a 2. místo, starší 1 a 1. místo, ženy 

1. místo, muži DNF, Kelišky 2. místo

15. – 16. 8. 2015 Kamenec u poličky stovky a útoky ženy dvě družstva, muži senioři

3. místo

23. 8. 2015 Hostinné šedesátky děti mladší a starší

29. 8. 2015 Radvanice  požární  útok  a  útok  CTIF  děti mladší  2.  místa  v  obou
kategoriích

29. 8. 2015 Noční soutěž Dubenec ženy

5. 9. 2015 Hradišťská konvička, mladší 1. místo, starší 1. místo, ženy a muži

12. 9. 2015 Choltice šedesátky děti mladší, děti starší

12. 9. 2015 Polabinská věž

12. 9. 2015 Noční soutěž Rosice muži, ženy



12. 9. 2015 Choltice stovky dorost, ženy

26. 9. 2015 Okresní ZPV Dolní Branná, děti mladší 1. místo, starší 7. místo

3.10 2015 Pohárová soutěž Arnultovice, ženy 1. místo, výhra - auto dřeva, starší 

3. místo, mladší 1. místo

10. 10.2015 Skuteč stovky, dorost, ženy

10. 10. 2015 Horní Lánov šedesátky děti mladší, starší

17. 10. 2015 Mezilesí ZPV děti mladší 1. místo, děti starší 4. místo

14. 11. 2015 Lázně Bělohrad děti mladší 1. místo, starší 1. místo, 15 + 3 a 4. místo

7- 8. 11. 2015 Praha šedesátky, děti mladší a starší

15. 11. 2015 Hradec Králové výlet do Tonga

29. 11. 2015 Hřibojedy rozsvěcení stromečku

11-13. 12. 2015 Ostrava šedesátky děti mladší a starší

9. 1. 2016 Ráby – Požární útok ŽENY

13. 2. 2016 Stolín – uzlovka 

20. 2. 2016 Česká Metuje – uzlovka 

19. – 20. 3. 2016 Jablonec nad Nisou – halová soutěž 100 + 60

2. 4. 2016 Radvanice – okresní uzlovka

9. 4. 2016 Jablonec nad Nisou – běh na 100m ženy

16. 4. 2016 Nahořany – Závod požární všestrannosti  

23. 4. 2016 Malé Svatoňovice – běh na 60 m 

14. 5. 2016 Heřmanice – požární útok

15. 5. 2016 Hajnice 

21. 5. 2016 Hajnice 

27. – 29. 5. 2016 Soustředění v Choustníkově Hradišti 



Celkově jsme se za celý rok zúčastnili  více než 40 akcí  s hasiči,  z  většiny soutěží jsme se
vraceli s dobrým umístěním z málo, které chyběl pohár. Byl to rok plný osobních rekordů a
zajímavých  výsledků.  Je  nutné  poděkovat  všem,  co  pomohli  na  soutěžích  ve  stáncích,
rodičům co nás podporují,  obci  a  jejím zastupitelům. Bez těchto všech by naše závodní
činnost nemohla probíhat v takovémto rozsahu.

Soutěž v Jaroměři ve dnech 7. – 8. 5. 2016  

SDH Hřibojedy již pátým rokem zoragnizoval velký závod na atletickém stadionu v Jaroměři
kam se sjelo přes 440 závodníků z celé republiky a dokonce letos si k nám přijeli zasoutěžit i
závodníci ze Slovenské republiky.  

       



Kulturní dění v obci
17. 1. 2016 Cyrano 
 Zájezdu do Prahy do Divadla Radka Brzobohatého na představení Cyrano se zúčastnilo 32
občanů z obce.  Účastníci  zájezdu mohli  obdivovat  výkony známých herců,  jako například
představitele Cyrana Ernosto Čekana, ……

Nádherný historický příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárnul! Cyrano - muž bez
bázně a hany, je legendární postavou, symbolem cti, odvahy a mužnosti, gaskoněc s proslule
dlouhým  nosem,  který  se  na  smrt  zamiluje  do  své  sestřenice  Roxany.  Své  city  se  jí  ale
neopovažuje přiznat, a tak smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne v krásném, ale hloupém
Christianovi… Touha a nenaplněná láska na pozadí válečných bojů… Silný příběh umocněný
romantickými písněmi a famózní hudbou Ondřeje Brzobohatého!

Pro velký zájem plánuje obec zájezd na divadelní představení blízké době opakovat.

12. 3. 2016 Maškarní bál
SDH ve spolupráci s OÚ  uspořádali nejen pro malé druhým rokem pěkné odpoledne. 

   

Pobavit  se  přišly  i děti z  okolních
obcí. Tak tu byli k vidění nejen princezny ale i čert, kočka, rytíř, karkulka a jiné postavičky.
Hráli se hry, kde nejoblíbenější byla „židličkovaná“. 



14. 5. 2016 DEN MATEK 
 Pro maminky jako každým rokem připravila  s dětmi paní Renata Dlouhá kratičké pásmo
básniček a písniček.  

Informace z knihovny ....... 

Vážení občané, vážení čtenáři



Definitivní  výpůjční  doba  a  doba  provozu  veřejného  internetu  knihovny
zohledňuje i Vaše časové možnosti!

PONDĚLÍ 15:00 – 17:30
STŘEDA 15:00 – 18:00
PÁTEK 17:30 – 19:30

Kromě knih z vlastního fondu nabízí  knihovna i  výměnné soubory z knihovny
Trutnov, které mohou být sestavené podle Vašich přání.
Máte  zájem  vypůjčit  si  knihy,  které  knihovna  Hřibojedy  přímo  nevlastní?
Objednejte  si  je  při  návštěvě  knihovny  nebo  napište  na  e-mail:
knihovnahribojedy@centrum.cz, pokusím se Vám je obstarat. Ke zjištění, zda je
kniha ve fondu, slouží  osobní návštěva nebo vstup do on-line katalogu mimo
budovu knihovny na webové adrese: www.knihovnahribojedy.webk.cz. 
Chtěl  (-a)  byste  nahlížet  do  on-line  katalogu,  ale  zatím  neumíte  použít  tuto
službu? Ráda Vám v knihovně ukážu, jak na to. :-)
Společně  spolu  probereme  Vaše  nápady  na  další  služby,  které  by  knihovna
Hřibojedy mohla podle Vás poskytovat.
Máte připomínky k mému způsobu vedení knihovny, ať kladné či záporné? 
Nebojte se sdělit mi je osobně nebo na e-mail, budu se jimi vážně zabývat.
V nové provozní době se těším i na Vás, kterým doposud doba nevyhovovala.

Dita Zuščicová
vaše knihovnice

mailto:knihovnahribojedy@centrum.cz
http://www.knihovnahribojedy.webk.cz/


V první polovině roku 2016 oslavili životní jubilea tito naši 
spoluobčané

únor: paní Coufalová Eva

březen: paní Romášková Květa

paní Vašátková Věra

pan Meloun Jiří

paní Krušinová Ludmila

duben: paní Staňková Naděžda

pan Runštuk Václav

paní Linhartová Marie

pan Landa Antonín

květen: paní Peterová Ivana

paní Melounová Marie

Přejeme vše nejlepší do dalších let a hlavně hodně zdraví

V měsíci červnu oslaví pětadvacet stříbrných let společného života 

manželé Martin a Renata Burešovi



Gratulujeme a přeje do dalšího společného života, hodně zdraví a štětí.

A teď něco pro ty menší ...
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