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Citát dvanáctého vydání 

 

Nezoufejte si, že nejste nejlepší vždyť amatéři postavili Noemovu archu a profesionálové 

Titanik…….. 

 

http://www.obrazky-zdarma.cz/soubory/velkyobr.php?obrazek_id=68


 

Vážení spoluobčané, rok 2017 píše poslední 

stránku. Blíží se vánoční svátky a taky nový rok 

2018. Přejeme Vám, pevné zdraví a rok plný 

radosti, štěstí, úspěchů, pohody…  

        

     Zastupitelstvo obce 

 

 

Co přinesl rok 2017  

Z pohledu investic došlo k zásadnímu navýšení investičních prací na území obce Hřibojedy.  

Pozemkové úpravy v katastrálním území Hřibojedy 

V letošním roce byly dokončeny klíčové investice na společných zařízeních při realizaci 

pozemkových úprav v katastrálním území Hřibojedy Státním pozemkovým úřadem Trutnov. 

Zcela zásadní byla kompletní 

rekonstrukce místní komunikace c6 

sloužící mj. pro přístup na 

zemědělské pozemky, v projektu KPÚ 

jako cesta VC18. Jedná se o spojení 

všech nemovitostí od rodinného 

domu čp. 50 pana Petery (nad 

rybníkem v Hřibojedech) v úseku až k 

rodinnému domku Peterových čp. 

47. Původní nepříliš kvalitní štěrková 

cesta byla nahrazena novou 

asfaltovou cestou s novými 

propustky, příkopy a zábradlími. Pod 

částí této komunikace je pak odvod 

spadové vody z nového poldru nad 

obcí Hřibojedy a z části polních pozemků pod Braunovým Betlémem. Tato nová komunikace 

má délku 516 m a hodnota pořízení stavby činila 2 536 797,- Kč. Zdroje byly zajištěny ze 100 

% z rozpočtu Ministerstva zemědělství. 



 

Součástí protipovodňové ochrany obce 

Hřibojedy byla i výstavba nového suchého 

poldru nad obcí Hřibojedy (PEO4), kde 

nenápadnou stavbu tvoří 5 hlavních 

stavebních objektů: hráz o výšce 3,05 m s 

objektem zádrže vody o objemu 4 909 m3, 

samotný výpustný objekt, nově vysázená 

zeleň, příkopy a zatrubení do rybníku v 

Hřibojedech o úctihodném průměru 120 

cm. Zdroje byly zajištěny ze 100 % z 

rozpočtu Ministerstva zemědělství a náklady 

realizace dosáhly 7 390 642,- Kč. 

V rámci realizace obnovy obecních komunikací sloužících pro zpřístupnění polních a lesních 

pozemků na Hřibojedském vrchu byla kompletně rekonstruována cesta od křížku u kaštanů 

k lesním pozemkům obce Hřibojedy na Hřibojedském vrchu (cesta HC2). Cesta byla 

kompletně odbagrována, podloží cesty 

stabilizováno speciální vápenocementovou 

směsí, uloženy všechny nové štěrkové 

vrstvy komunikace, položen 

asfaltobetonový povrch v délce 974 m a 

vysázeny stromy (tzv. liniová zeleň). Zdroje 

byly zajištěny ze 100 % z rozpočtu 

Ministerstva zemědělství a náklady 

realizace dosáhly 4 704 985,- Kč 

 



 

Jako spojovací cesta mezi cestou k Hřibojedskému 

vrchu a cestou c6 byla v délce 341 m nad novým 

poldrem vybudována zcela nová cesta VC23 se 

zpevněným povrchem dvouvrstvým nástřikem 

penetračního makadamu. Celková hodnota polní 

cesty je 1 107 158,- Kč a zdroje byly zajištěny ze 

100 % z rozpočtu Ministerstva zemědělství. 

Jako poslední cesta byla v letošním roce 

realizována nová cesta v katastrálním území 

Hřibojedy a katastrálním Dubenec. Tato 

asfaltobetonová komunikace v délce téměř 2 km 

se napojuje na cestu z Malých Hřibojed a přes 

místní část Končiny pokračuje nad obec Dubenec, kde se napojuje na státní silnici mezi 

obcemi Dubenec a Libotov. Zdroje ve výši téměř 9 mil. Kč byly zajištěny ze 100 % z rozpočtu 

Ministerstva zemědělství.  

Dostavba vodovodu Hřibojedy 

V letošním roce byla dokončena realizace dostavby obecního 

vodovodu v obci Hřibojedy. Tato další etapa zajištění pitné vody v obci 

okrajových částí obce si vyžádala náklady ve výši 3 207 068,- Kč a obec 

na její realizaci získala dotaci ze zdrojů Královéhradeckého kraje 

v programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních 

vod“ ve výši 2 400 000,- Kč, tj. přibližně 75 % bylo získáno mimo běžný rozpočet obce.  

Hasičský automobil 

V návaznosti na dotaci získanou koncem roku 

2016 ve výši 450 tis. Kč si v letošním roce zástupci 

obce Hřibojedy a Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce Hřibojedy mohli fyzicky převzít nový 

hasičský automobil GAZ - 27057 GAZTerra 

BUSINESS s pohonem 4 x 4, uzávěrkou a redukcí 

převodových stupňů v hodnotě 1 740 tis. Kč. Vůz 

byl vybaven v souladu s podmínkami vydanými 

GŘ HZS a dále doplněn o střešní nerezový nosič, 

zadní úložné prostory s vnějšími roletami, ocelovým nárazníkem se silným navijákem, 

nezávislým topení nebo klimatizací. Další finančními zdroji přispěl i Královéhradecký kraj, 



který získání nového vozu podpořil částkou 300 tis. Kč. Na vozidlo byla ještě zástupci obce 

vyjednána sleva ve 299 tis. Kč, protože vozidlo bylo po dobu cca půl roku předváděno 

jednotkám SDH a najelo v rámci předváděcích akcí cca 3 tis. km. 

Obec Hřibojedy tak již disponuje dvěma vozy značky GAZ, protože již dva roky provozuje 

kontejnerový nosič na podvozku GAZ - 33027 GAZelle BUSINESS 4x4 určený na svoz bio 

odpadu. 

 

Úprava zastávky v Malých Hřibojedech 

Byly dokončeny práce na rozšíření 

zastávky v Malých Hřibojedech. Z 

důvodu umístnění kontejnerů na papír, 

kov a plasty byla vybudována zadní 

opěrný základ se zábradlím a rozšířena 

plocha zastávky o 80 cm. Nemělo by 

tak v budoucnu docházet k "ujetí" 

kontejneru na travnatou plochu a 

současně se zvýšil komfort při jejich 

používání.  

 

Nový propustek na Hvězdě 

Na příjezdu do Hvězdy byl kompletně obměněn původní kamenný propustek pod obecní 

komunikací. Stávající propustek byl po více jak 100 letech nefunkční a prorostlý kořeny 

břehového porostu. Firma Milana Palma ze Žirče tak osadila nový betonový propustek ze 

starších dílů obce Hřibojedy (původní zatrubení z Malých Hřibojed, které bylo nahrazeno 

novými trubkami pro odtok z protipovodňového poldru nad Malými Hřibojedy financované 

MZe), vybetonovala nová čela a osadila 

zábradlí. Vzhledem k tomu, že obec použila 

starší vlastní trubky o průměru 60 cm a 

vlastní starší pozinkované zábradlí, náklady 

pro obec Hřibojedy obsahovaly zemní práce, 

uložení potrubí, vybetonování čel a nový 

asfaltový povrch. 

 



Co nového se chystá…. 

Územní plán Hřibojedy 

V září letošního roku proběhlo veřejné projednávání a vznesené připomínky budou po 

dohodě s Ing. Martinem Rudolfem a Ing. arch. Novotným zpracovány. Další veřejné 

projednávání bude na počátku roku 2018 a předpoklad nabytí právní moci nového 

územního plánu obce je konec roku 2018. 

Na územní plán v hodnotě 240 tis. Kč jsme získali dotaci jak z Královéhradeckého kraje ve 

výši 40 % (96 tis. Kč), tak v letošním lednu ještě dodatkovou dotaci 102 tis. Kč z Ministerstva 

pro místní rozvoj. Tuto dotaci z MMR jsme ve správním obvodu města Dvůr Králové nad 

Labem (tzv. ORP) získali jako jediná obec! 

 

Připravované investice obce Hřibojedy na roky 2018 a 2019 

1. Revitalizace obecních rybníků (rybník u Romášků a v Hřibojedech) - jedná se o dotaci 

na malé vodní plochy v obcích, které neslouží protipovodňovým účelům a současně 

nejsou hospodářsky využívané. 

2. Výměna svítidel veřejného (orientačního) osvětlení. Investice a žádost o dotaci by 

byla zaměřena pouze na výměnu svítidel (odpadá tak územní řízení, souhlasy 

vlastníků pozemků apod.) a výměnu některých stožárů na Hvězdě.  

3. Polyfunkční centrum je nová dotace vypsaná poprvé v letošním roce. Měla by být 

přístupná i v roce 2018 a záměrem je rekonstrukce budovy obecního úřadu (bývalé 

školy) na multifunkční centrum obce s klubovnou, malým sálem, knihovnou, 

infocentrem a sociálním zázemím ve dvou podlažích. O tuto dotaci je velký zájem a je 

otázkou, jak dopadne konečné hodnocení podaných žádostí. 

4. V rámci vyhlašovaných dotací na krajské i národní úrovni se pokoušíme cca 3 roky 

získat na dotaci související s úpravou stávajícího antukového hřiště. Záměrem je 

výměna stávajícího povrchu za umělý, kde odhadovaní náklady jsou cca 700 tis. Kč. 

5. V roce 2018 by mělo dojít k přechodu vlastnických práv pozemků a povrchů 

stávajících chodníků, které jsou nyní v katastru nemovitostí součástí pozemků hlavní 

komunikace - krajské silnice. Královéhradecký kraj do údržby nebo oprav chodníků 

neinvestuje a po předběžné dohodě se Správou komunikací Královéhradeckého kraje 

byly tyto pozemky geometricky zaměřeny. Začátkem roku 2018 bude k dispozici 

geometrický plán s návrhem na oddělení těchto pozemků od silnice a připraven návrh 

na bezplatný převod do majetku obce Hřibojedy. Následně obec Hřibojedy připraví 

plán obnovy chodníků, vyčlení finanční prostředky na spoluúčast (spolufinancování 

obce) a podá žádostí o dotaci. 



 

Domovní ČOV 

Firma Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28806123 

připravuje výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace domovních čističek 

odpadních vod.  

Zastupitelstvo na svém jednání dne 12. 6. 2017 schválilo vypracování projektových 

dokumentací vč. vydání povolení na výstavbu domovních ČOV na náklady obce pro vlastníka 

nemovitosti v katastru obce Hřibojedy a Hvězda sloužící k trvalému pobytu. Vypracování 

projektových dokumentací, jejichž součástí bude i zajištění projednání s dotčenými orgány 

státní správy a jinými odbornými účastníky v průběhu zpracování a projednání 

dokumentace pro územní a stavební řízení, vč. zajištění jejich stanovisek, souhlasů a 

povolení bude zadáno vítězi výběrového řízení.  

Projekt bude hrazen z rozpočtu obce a současně Zastupitelstvo obce Hřibojedy schválilo 

investiční příspěvek pro realizaci ČOV ve výši 45 000,00 Kč na jeden objekt. Investiční 

příspěvek byl schválen také pro údržbu související se stávajícími ČOV, mající platné stavební 

povolení a řádné rozbory přečištěných a vypouštěných vod. Spoluúčast žadatele (vlastníka 

nemovitosti) bude ve výši 1 000,00 Kč. Při odstoupení od záměru vybudování ČOV by 

žadatel (vlastník) musel náklady spojené s projektem uhradit.  

 

Odpadové hospodářství 

Z důvodů oznámení společností Marius Pedersen a.s. o ukončení provozu skládky v 

Křovicích v pololetí příštího roku bude nutné odpady v prostoru této skládky překládat a 

odvážet na jiné zařízení k jejich odstranění a vzhledem k růstu mzdových nákladů dojde 

k navýšení ceny za odvoz domovního (netříděného) odpadu. Také v případě separovaných 

odpadů, tedy zejména plastů, má rozhodující význam pro kalkulaci výsledné ceny zhoršující 

se odbyt pro některé druhy vytříděných plastů a jejich klesající výkupní ceny. Zde je hlavním 

důvodem rozhodnutí Číny nepřijímat některé odpady, mezi které bohužel patří i značná část 

plastů z obcí. Po obdržení nových cen od společnosti Marius Pedersen a.s. bude nutné tyto 

náklady zohlednit do ceny známky, tj. netříděného domovního odpadu. 

Při využívání automobilových kontejnerů je nutné dodržovat druh biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu: 

 posekaná tráva, kytky, zbytky ovoce nebo zeleniny a listí (označeno cedulkou) jako 

zdroj pro kompostárnu, kde není možné ukládat tvrdé a dřevité části keřů nebo 

stromů,  



 tvrdé a dřevité části stromů nebo keřů určené pro drcení a štěpkování, které jsou 

určeny pro elektrárnu a při jejich ukládání do kontejnerů je nutné dodržet maximální 

délku 60 cm. 

Obec Hřibojedy žádá občany o pečlivé třídění odpadu a využívání kontejnerů na plasty, 

sklo, papír a drobný kov.  

 

 

Z činnosti SDH 

Mladí hasiči poprvé vyrazili novým hasičským autem 

na závody, čekal je okresní branný závod v 

Havlovicích. Byla to jejich první velká premiéra, 

čekala je trať 2,5 km a na ní plnění několika úkolů 

jako je střelba, poznávání topografických značek, 

první pomoc při úrazu ruky a nohy, překonání lana 

apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 v Lánově 14. 10. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do „dýňové" ZOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V sobotu 25. 11. 2017 Halové mistrovství Podzvičinska v Lázních Bělohradě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páteční tréninky v tělocvičně ZŠ Schulzovy sady  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturní dění v obci 

11. 3. 2017 – Muzikál Sibyla 

 

Další podařený zájezd do Prahy tentokrát do divadla Hybernia na představení Sibyla – 

královna za Sáby se zúčastnilo 36 občanů z obce. Účastníci zájezdu mohli obdivovat výkony 

známých herců, jako například představitele krále Šalamouna Daniela Hůlku a nebo Evu 

Křížkovou v roli Sibyliny chůvy…, 

Biblický romantický příběh o králi Šalamounovi ze země izraelské a Sibyle, královně ze Sáby. 

Legendární moudrost krále Šalamouna přivádí Sibylu, královnu ze Sáby do Jeruzaléma. Po 

únavné několikaměsíční cestě přichází mnohočetný královský průvod a přináší cizí kulturu a 

dosud nevídané dary. Mezi králem Šalamounem a královnou Sibylou vzplane velká láska. 

Šalamoun má možnost lépe poznat Sibylu, která líčí králi své vize a proroctví o daleké 

budoucnosti Jeruzaléma, ale i celého světa. Celý historický děj je propleten vizemi budoucí 

moderní doby. V tomto historickém dramatu, plném intrik a zrad nakonec Sibyla odchází z 

Jeruzaléma i se svým průvodem a věrným přítelem Písařem, jehož úkolem je zaznamenat 

dějiny a události té doby a proroctví vědmy Sibyly. A tak i navzdory všemu dává láska lidem 

naději i v těch nejtěžších chvílích života. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vítání jara 

Svatojakubskou noc z 30. dubna na 1 května jsme společně oslavili na hřišti u Obecního 

úřadu. O občerstvení se postaral čarodějný pár Lenka Václavková a Pepa Červený 

s pomocníkem Honzou Kubincem. Připravili pro děti hry a krátký ohňostroj. Za přispění obce 

a hasičů byli dětem zakoupeny buřty na opečení a malé pití. Ani ostatní nepřišli zkrátka a 

mohli si buřty za malý obnos zakoupit a k mání bylo i další občerstvení v podobě  různých 

nápojů. Připraven byl i velký oheň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. 5. 2017 DEN MATEK  

 Pro maminky jako každým rokem připravila s dětmi paní Renata Dlouhá kratičké pásmo 

básniček a písniček.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drakiáda na zahradě u Dlouhých 23. 9. 2017 

 

Uspořádali jsme již třetí ročník drakiády, aneb lítají draci a letadla. Letošní počasí se k nám 

zachovalo doslova macešsky. Po celou sobotu pršelo a déšť měnil zahradu v bahenní 

kluziště. Přesto se dostavilo pár odvážlivců. Létat se sice opravdu nedalo, ale i tak jsme 

prožili příjemné podzimní odpoledne. Pepa Červený připravil skvělé vepřové na zelenině a 

na děti čekaly sladké palačinky, nebo chcete-li, jak řekl jeden chlapeček: „Maminko, já chci 

taky tu pizzu se šlehačkou“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozsvícení stromečku 2. 12. 2017 

Trochu netradičně jsme letos rozsvítili náš hřibojedský stromeček.  Proč netradičně? Změnili 

jsme nejen místo, ale i den.  Rozsvícení se uspořádalo u hasičárny, kde chlapi týden předtím 

ozdobili velký smrk. Pomoci musela i technika.  

 

 

 

 

 

 

V sobotu 2. 12. 2017 dopoledne jsme napekli řízečky a připravili hasičárnu k posezení. 

Zakoupili jsme dva železné koše ve, kterých se venku zatopil oheň. Uvnitř hasičárny hřálo 

plynové topení a také tu byl připravený čaj pro děti a pro dospělé teplá medovinka, svařák, 

grog. Žáci ze základní umělecké školy ze Dvora Králové nad Labem pod vedení pana učitele 

Tomáše Valtery zahráli koledy a krátké vystoupení s vánočním příběhem předvedly naši 

nejmenší. Dalším překvapením byl i ohňostroj. 

 

 

 

 

 

 

 



V  roce 2017 oslavili životní jubilea tito naši spoluobčané 

 

Ať je Váš život jako násobilka, 

násobí radost, dělí starost, 

umocňuje lásku, odmocňuje nenávist 

a všechno dobré dohromady sčítá. 

 

 

leden: pan Mesner Václav 

únor:  paní Melgrová Dagmar 

pan Romášek Jaroslav 

 červen: paní Landová Božena 

  paní Klazarová Dagmar 

  pan Dvořáček Petr 

červenec: pan Hynek Jan 

září:  pan Stanislav Mikeš 

  pan Richard Petera 

říjen:  pan Linhart Petr 

listopad: paní Voňková Jana 

  paní Dlouhá Zdeňka 

  pan Hertl Bohumil 

     

 

 

 



Uličkou vzájemné lásky kráčíte již 50 let, 

vaší lásce blahopřeje dnes celičký svět! 

 

V měsíci srpnu oslavili padesát společného života 

manželé Jaroslav a Jana Voňkovi a 

manželé Václav a Jaroslava Mesnerovi 

 

 

 

 

 

 

 

K dobytí stříbrného vrcholu, 

gratulujeme vám ze srdce, 

i nadále držte vždy pospolu, 

na cestě k diamantové placce. 

v srpnu manželé Jiří a Romana Mesnerovi 

oslavili pětadvacet let společného života. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj Mikroregionu Hustířanka 

Mikroregion Hustířanka vydává 5 krát do roka informační zpravodaj, který si lze stáhnout na 

internetové adrese http://www.hustiranka.cz 

Pro starší občany, kteří nemají připojení na webové stránky prostřednictvím internetu, je 

informační zpravodaj vydáván také v tištěné formě a je k dispozici na OÚ Hřibojedy (pro 

obec Hřibojedy 50 ks). 
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http://www.hustiranka.cz/
https://www.toprecepty.cz/oblibeny_sprava.php?operace=pridat&recept=48154&uzivatel=&nazev=veprove-s-ryzi-z-jednoho-pekacku
https://www.toprecepty.cz/oblibeny_sprava.php?operace=pridat&recept=48154&uzivatel=&nazev=veprove-s-ryzi-z-jednoho-pekacku


 

Recepty trochu jinak…… 

 

Vánoční kapustnice 

 sádlo 2 polévkové lžíce 

 cibule 250 g  

 vepřová plec 500 g  

 sůl 1 čajová lžička 

 paprika červená mletá  

 3 čajová lžička 

 voda 1.5 l 

 zelí kvašené 2 kg  

 švestky sušené 8 ks  

  houby sušené 50 g  

  voda  

  klobása vepřová vánoční 400 g 

 

Cibuli očistíme, pokrájíme nadrobno a podusíme na vepřovém sádle. Maso omyjeme, 

nakrájíme na kostičky, přidáme k cibuli. Když se maso zatáhne, přidáme sůl, mletou 

červenou papriku a podlijeme ho vodou. Přivedeme do varu a dále na mírném ohni pod 

pokličkou vaříme cca 40 minut. K masu přidáme kysané zelí s větším množstvím zelné vody 

v obsahu balení, švestky, houby a klobásku v celku. Podle potřeby, hustoty polévky a její 

kyselosti můžeme přidat vodu. Vaříme 15 minut. Z kapustnice vyndáme klobásu, nakrájíme 

ji na kolečka, která vrátíme zpět do celého obsahu polévky a zamícháme. Podáváme s 

vánočkou. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svetvemne.cz/sadlo
https://www.svetvemne.cz/cibule
https://www.svetvemne.cz/veprova-plec
https://www.svetvemne.cz/sul
https://www.svetvemne.cz/paprika-cervena-mleta
https://www.svetvemne.cz/voda
https://www.svetvemne.cz/zeli-kvasene
https://www.svetvemne.cz/svestky-susene
https://www.svetvemne.cz/houby-susene
https://www.svetvemne.cz/voda
https://www.svetvemne.cz/klobasa-veprova-vanocni


 

Dětem pro radost… 

 


