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Nepravidelné vydání č. 15 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Citát patnáctého vydání 

Máš těžký den? Polož si ruku na srdce.  

Cítíš ho? Tak tomu se říká smysl života.  

Jsi naživu z nějakého důvodu. NEVZDÁVEJ TO!!! 

 

http://www.obrazky-zdarma.cz/soubory/velkyobr.php?obrazek_id=68
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Vážení spoluobčané, rok 2019 se rychlostí blesku ocitá ve své 
polovině a jsou tu očekávané prázdniny, čas dovolených, 
sluníčka, odpočinku……  

       Zastupitelstvo obce 

 

Hřibojedy  a Hvězda ve starých fotografiích 

Obec Hřibojedy pořídila sbírku starých fotografií, kterou objevila Ilona Čepelková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřibojedy (vlevo) - čp. 16 a čp. 1 (bývalá hospoda u autobusové zastávky naproti kapličce)  

Hřibojedy (vpravo) - křižovatka u rybníka, nalevo již neexistující kovárna a vpravo za 
rybníkem bývalá hasičská zbrojnice, rovně cesta na Libotov a vpravo k Braunovu Betlému.  

 

 

 

 

 

Hvězda čp. 1 - bývalá zájezdní hospoda "Gasthaus Stern" (dnes statek pana Dohnálka). 
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Novinky z Obecního úřadu a dění v obci 

E-Goverment 

E-Government je jedním z nástrojů pro zkvalitňování, zjednodušení, zrychlení a zvýšení 
transparentnosti veřejné správy. Výsledkem je rychlejší a snadnější přístup občanů k datům 
a informacím z  veřejné správy nejen v elektronické podobě, ale také v písemném výstupu z 
některých databází, tzv. konverzí dokumentů. 

Obec Hřibojedy již několik let poskytuje "plnohodnotný" CZECH POINT jak pro své občany, 
tak pro obyvatele okolních obcí. Spolu s vidimací (ověření doslovné shody opisu nebo kopie 
vidimované listiny s jejím originálem) a legalizací (ověření pravosti podpisu) je naše  obec 
Hřibojedy s obcí Dubenec jediná, která tento rozsah služeb v každý pracovní den (pondělí až 
pátek) zajišťuje.   

CZECH POINT 

 Autorizovaná konverze dokumentů.  
 Centrální úložiště ověřovacích doložek. 
 Úschovna systému Czech POINT.  
 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.  
 Výpis z bodového hodnocení řidiče. 
 Výpis z insolvenčního rejstříku.  
 Výpis z Katastru nemovitostí.  
 Výpis z Obchodního rejstříku.  
 Výpis z Rejstříku trestů.  
 Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby.  
 Výpis z Živnostenského rejstříku.  
 Základní registry. 
 Datové schránky . 
 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.  
 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72). 

GRAMIS 

Jak zřejmě většina našich občanů ví, obec Hřibojedy (mj. také obec Dubenec) vlastní několik 
let licenci a používá program GRAMIS k efektivní práci s digitálními mapami i připojenými 
databázemi v katastrálních územích naší obce. Databázi programu GRAMIS využívá obec 
Hřibojedy nejen pro správu majetku obce, ale také občané docházejí na obecní úřad s 
dotazy nebo přímo pro výstupy mapových souborů a dokumentů (výpisů) z katastru 
nemovitostí a nemusejí tak dojíždět na katastrální pracoviště v Trutnově nebo do Hradce 
Králové.  

Na základě získané dotace Mikroregionu Hustířanka došlo v letošním k rozšíření tohoto 
programu do všech šestnácti obcí mikroregionu včetně nové licence pro naší obec.  

Pořízení těchto licencí bylo Mikroregionem Hustířanka získáno za  podpory dotačního 
programu a tato licence je pro všechny obce na 2 roky zdarma. 
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Co program GRAMIS umí?  

Zde je částečný výčet jeho funkcí .... 

 Kompletní mapa katastrálních území včetně čísel parcel, budov, komunikací se 
zobrazením územního plánu - využití území dle ÚP, ochranná pásma, biokoridory, 
technická infrastruktura, ... včetně výběru zobrazení (katastrální, letecká). 

 Analýza databázových informací s promítnutím výsledků do požadovaných vrstev 
mapy včetně otevření mapy do libovolného počtu oken obsahujících např. různé 
požadované výřezy. 

 Libovolné zvětšení a zmenšení pracovní plochy a vybraných objektů včetně volby 
měřítka a výběru požadované vrstvy mapy (vrstva informací). 

 Zapnutí či vypnutí zvolených vrstev a pro každou vrstvu je možné samostatně volit její 
zobrazení, vykreslování atributů, barevných výplní, značek a pořadí při vykreslování. 

 Automatizované generování „legendy“ do pracovní plochy – komplex funkcí 
zajišťujících přenos záznamů z číselníků (typy a barvy čar, typy a barvy výplní a k nim 
přiřazené významy) připojených k mapám v danou chvíli zobrazeným v pracovním 
okně do zvoleného prostoru v mapě. 

 Měření délek, ploch, úhlů, kótování, kótování s vynášecími čarami, vytyčování 
pomocí délek, úhlů, rovnoběžek nebo ploch s možností vytváření jednobodových 
objektů. 

 Označení lomových bodů a výpis souřadnic. 
 Vyhledání požadované parcely nebo listu vlastnictví ve všech připojených 

katastrálních územích najednou s následným otevřením katastrálních území, 
obsahujících vyhledaná data. 

 Porovnání grafických dat zvoleného katastrálního území s příslušnou databází „SPI“ 
(vyhodnocení nesouladu mezi parcelními čísly a porovnání ploch, vypočítaných z 
grafických objektů parcel ve vztahu k plochám uváděným v databázi „SPI“). 

 Možnost získání parcelních čísel z libovolného textového souboru nebo ze schránky 
Windows. 

 Možnost tisku výpisu informací o zvolené parcele společně se zvoleným výřezem 
mapy. 

 Export a import formátů *.BD, *.VVR, *.VKM, *.DGN, *.DXF, GEUS, ARC/INFO, *.SHP. 

Oprava hráze rybníku v Hřibojedech 

V roce 2018 došlo vlivem stavby poldru a 
nezpevněných příkopů k naplavení bahna do rybníku 
v Hřibojedech. Při projednání reklamačního řízení na 
škodu způsobenou v příčinné souvislostí s realizací 
společných zařízeních pozemkových úprav byla 
reklamace uznána a na náklady zhotovitelů a 
projektanta došlo k vypuštění rybníku a následnému 
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vyčištění od splavené ornice. Vše bez finanční spoluúčasti obce. Současně obec zajistila 
opravu hráze, kde došlo v některých místech k destrukci betonové hráze až do armované 
části - ošetření výztuže, penetrací trhlin a oprava chybějící konstrukce hráze směsí s 
hydroizolačními účinky, vše v ceně 29 140,50 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplexní pozemkové úpravy v Hřibojedech - reklamace příkopů poldru 

Při projednání reklamačního řízení na nevhodně zpracovanou projektovou dokumentaci 
včetně nedostatečného průzkumu podloží docházelo k vymílání dna příkopů a zanášení 
rybníka v Hřibojedech. Po uznání reklamace byla koryta příkopů vyplněna lomovým 
kamenem a dodatečně vybudovány příčné prahy ke zpomalení průtoku vody. 

Na fotografii vlevo je jedno z poškozených míst při kontrolní prohlídce (utržená krajnice 
cesty a vymleté dno příkopu), vpravo příkop po opravě a zpevnění. 
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Výsadba 220 nových okrasných keřů v obce Hřibojedy a v Malých Hřibojedech 

Na jaře letošního roku došlo k výsadbě okrasných keřů z růže svraskalé,vajgélie a zlatého 
deště. Výsadba keřů současně oddělila hranice pozemků a vytvořila přirozenou hranici u 
rybníku v Malých Hřibojedech, u rybníku v Hřibojedech a vedle sběrného dvora pod 
bytovkou. Keře také byly také vysázeny okolo pomníku u areálu Karsit Agro a.s. naproti 
parčíku u Obecního úřadu Hřibojedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní výroba nových laviček ve sportovním areálu 

V meziobdobí jarních měsíců, tj. po ukončení výsadby 
nových 220 ks okrasných keřů v obci a před přípravou na 
sekání a mulčování travnatých ploch naši zaměstnanci 
podle nákresu starosty a ve spolupráci s lesním 
hospodářem Mirkem Vrabcem vybraly nejvhodnější 
kmeny a vyrobily osm kusů nových laviček na posezení u 
ohniště ve sportovním areálu.  

Náklady obce související na spojovací materiál, barvu, 
pořez dřeva a hoblování dosáhly částky 4 760,- Kč.  

Práci pod taktovkou 
pana Zdeňka Černého 
provedly zaměstnanci 
obce (finanční dotace 
VPP z Úřadu práce). 
Obvyklá prodejní cena 
při pořízení obdobných 
nových laviček by byla 
nejméně 64 tis. Kč, úspora pro naši obec cca 60 tis. Kč. 
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Lesy, cesty a údržba zeleně 

Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani obecním lesům, rozsah škod vzhledem k nové výsadbě 
druhově diverzifikovaných porostů není v takovém rozsahu jako u našich sousedů - lesů v 
majetku města Jaroměře a města Dvora Králové nad Labem.  

Naše obec vlastní "okrajové" lokality lesních pozemků a lesních cest. Při těžbě našich 
sousedů města Jaroměř a Dvora Králové nad Labem v zimním období došlo k poškození 
některých našich cest. Po jednání starosty obce a zástupců městských lesů postupně 
dochází k opravám cest zatížených dnešní těžkou technikou se spoluúčastí lesních 
společností, např. Městské lesy Jaroměř s.r.o. uhradily 100 % opravy v lokalitě U třešně  a 
po dohodě tak obec Hřibojedy do opravy nemusela investovat své finanční prostředky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběžně jsou udržovány i travnaté plochy v majetku obce nebo v intravilánu obce podél 
komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (ze zákona udržuje obce nebo město). 

Lokální škody v lesích vznikly po dvou silném větru, kde došlo k vyvrácení stromů včetně 
jejich kořenů. V lokalitě nad "Plškovým lesem" vyvrácené kořeny zvedly do vzduchu 
dokonce nově postavenou oplocenku. Vyvrácené a pokroucené stromy byly postupně 
vytěženy a prodány na palivové dříví, oplocenky nové výsadby jsou dnes také opraveny. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Víceúčelové hřiště Hřibojedy - umělý trávník nahradil antuku 

Víceúčelové hřiště v areálu obce Hřibojedy bylo 
vybudováno v letech 2002 - 2005 za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje.  

V letošním roce byla za podpory dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
č. 18POVU1-0080 společností specializující se na výstavby sportovišť a hřišť 

Linhart spol. s r. o. uskutečněna výměna původního antukového povrchu včetně 
podkladních vrstev za kvalitní umělý trávník výrobce JUTA a.s. ze Dvora Králové nad Labem.  

Práce na výměně povrchu hřiště a jeho doplnění novými sportovními prvky stálo obec 
Hřibojedy 684 458,- Kč, z toho dotace Královéhradeckého kraje dosáhla 340 000,- Kč (50 %).  
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PROVOZNÍ ŘÁD 

 Využití hřiště je podmíněno rezervací dne a času na stránkách www.hribojedy.cz 
(standardní i mobilní aplikace) v části "SPORTOVIŠTĚ V OBCI - REZERVACE HŘIŠTĚ" 
nebo  osobní rezervací v úředních hodinách na Obecním úřadu v Hřibojedech.   

 Při osobní rezervaci  obdrží žadatel klíče od branek na hřiště - od hlavní branky, od 
průchodu oplocením v dolním rohu hřiště a branky v dolní části sportovního areálu 
na konci  chodníku ze zámkové dlažby (průchod hráčů pro míče přehozené přes 
oplocení hřiště).  

 Při elektronické rezervaci je nutné si klíče převzít v úředních hodinách na Obecním 
úřadě. V  případě, že není možné v čase mezi rezervací a využitím hřiště převzít 
klíče v úředních  hodinách na Obecním úřadě, je nutné si předání klíčů telefonicky 
domluvit a zavolat na  některý z uvedených telefonů zastupitelů obce. 

 Vstup do areálu je povolen pouze brankami - je zakázáno přelézání oplocení hřiště. 
Pro "přehozené" míče je nutné využít branky v oplocení (zapůjčený klíč je shodný). 

 Je zakázáno šplhání a vylézání na branky nebo na konstrukce košů prvku "streetball". 

 Každý uživatel je povinen chovat se v tomto prostoru tak, aby neohrozil zdraví své 
nebo  zdraví ostatních, každý se pohybuje a provozuje aktivity na hřišti na vlastní 
nebezpečí. 

 Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za způsobené škody, byť i z nedbalosti, na 
všech sportovních prvcích, povrchu hřiště, oplocení a výsadby. 

 Na hřišti je zakázána jízda všemi dopravními prostředky (včetně kol, skateboardů, ...). 

 Na hřišti je zakázáno používat obuv s ostrými nebo železnými hroty (tretry). 

 Je přísně zakázáno manipulovat s osazenými sportovními prvky hřiště, vyjma: 

o odnesení branek (např. pro tenis nebo a streetball), 

o vyjmutí a odnesení sloupků na síť na volejbal (např. pro malou kopanou), 

o výměny vysokých sloupků na síť  na volejbal za nízké sloue možné využít 
sloupky na tenis. 

 Při povolené manipulaci se sportovními prvky musejí být přenášeny pouze osobami 
staršími 18 let a v dostatečném počtu osob tak, aby byla veškerá manipulace 
bezpečná. Po ukončení hry musejí být tyto prvky vrácené na původní místo. 

 Na hřišti a v celém sportovním areálu je přísný zákaz kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm (vyjma akcí povolených obcí Hřibojedy a na tomu určených 
místech). 

 Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce, člen zastupitelstva obce 
nebo jiný oprávněný pracovník obce hráče z hřiště vykázat. 

Děkujeme, že respektujete výše uvedené pokyny a pomáháte nám tak zachovat areál pro 
radost nás všech. 
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Kontakty na zastupitele obce pro případ převzetí klíčů mimo úřední hodiny Obecního úřadu 
v Hřibojedech:  

 Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M. (starosta)    603220949 nebo 608752525    
 Vlasta Machačová (místostarostka)     604907157 
 Ilona Čepeková (zastupitelka obce)   604643912  
 Libor Machač (zastupitel obce)    604442170    
 Josef Červený (zastupitelka obce)   604357216     
 Renata Dlouhá (zastupitelka obce)   602453929 
 Jaroslav Voňka ml. (zastupitel obce)   603339083 

Oprava výtluků na Nouzovské cestě 

Čas od času je potřeba opravit výtluky na Nouzovské cestě… tentokrát se o opravu postarali 
zastupitelé Jaroslav Voňka ml., Libor Machač a Pepa Červený společně se starostou obce 
Milošem Dohnálkem. 
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Chodníky v obci Hřibojedy 

V dubnu letošního roku došlo po roce příprav a schvalování k přechodu vlastnictví chodníků 
v obci Hřibojedy z původního vlastníka Královéhradeckého kraje na obec Hřibojedy.  

Protože od sedmdesátých let majitel chodníků (Královéhradecký kraj) neinvestoval do 
těchto dnes obecních komunikací žádné finanční prostředky. Vedení obce dnes připravuje 
projekt, rozpočet a výběrové řízení. 

V současné době se také připravují podklady pro podání žádosti o dotaci, kterou je možné 
čerpat z několika zdrojů, např. Ministerstva pro místní rozvoj, Programu rozvoje venkova 
Ministerstva zemědělství nebo krajské účelové dotace na budování infrastruktury obcí.  

V dalších letech čeká obec Hřibojedy jejich postupná rekonstrukce. 

Odpadové hospodářství obce 

Díky tomu, že v obci třídíme, dokázali jsme společně uspořit 425 416 MJ energie a Emise 
CO2 ekv. 16,197 tun. Přispěli jsme tím ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové 
stopy“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejně-prospěšné práce… 

V rámci operačního programu „Zaměstnanost“, který je financovaný 
jak ze sociálního fondu EU, tak ze státního rozpočtu České republiky 
v období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019  bylo vytvořeno jedno pracovní 
místo na VVP (veřejně-prospěšné práce) a podpořeno dotovanou finanční částkou ve výši 
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180 000,00 Kč. Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena na úklid a údržbu 
veřejných prostranství, komunikací a zeleně v obci.                   

Co se událo ... akce obce 

Vítání jara – lampionový průvod – čarodějnice – Filipo-Jakubská noc 

Tradice oslav této noci vychází z keltských zvyků a rituálů, jimiž žehnali půdě, aby dobře 
rodila, a stromům, aby dávaly zdravé plody. Magické praktiky, jimiž Keltové vítali světlou 
část roku (tmavá začínala na Dušičky), později církev připsala temné moci ďábla, 
uskutečňované prostřednictvím čarodějnic. Proti magii si lidé vytvořili řadu ochranných 
opatření a tak např:  

 nad vrata, dveře dávali ochranné byliny - černobýl, ratolesti lípy   
 na práh chléva sypali písek nebo pokládali husté travnaté drny. Než by čarodějnice 

spočítala zrnka písku nebo stébla trav, zakokrhal třikrát kohout a její moc byla 
zlomena 

 stavení kropili svěcenou vodou 
 ochranu měla zajistit čára nebo tajuplný nápis svěcenou křídou 
 tam, kde se nespoléhali pouze na boží pomoc, zkoušeli jednoduchá zařízení: před 

vrata na dvůr nebo do oken se kladlo pichlavé trní hlohu nebo šípku, také bodláčí a 
černý bez, zapichovaly se zašpičatělé pruty z lípy a akátu, aby se o ně dotěrná 
čarodějnice poranila a raději šla jinam 

Ale nejjistější je samozřejmě čarodějnici spálit  a tak jsme taky učinili. V úterý 30. dubna 
se děti s rodiči sešli u kapličky okolo půl sedmé večer s lampionem a někteří i v kostýmu 
čarodějů či čarodějnic… Čekali je zde dvě čarodějky a to Lenka Václavková a Hanka 
Tomášková. Společně se všemi se přemístili (jak jinak než na koštěti ) k obecnímu úřadu. 
Tady byl připraven magický krámek s pitím a v něm čaroděj Honza Kubinec a Jarda Voňka. 
Kouzelné soutěže s odměnami měl 
připraveny čarodějný Pepa Červený, 
který krom odměn za soutěže 
rozdával či prodával voňavé buřty. 
Okolo ohniště byly připraveny 
krásné nové lavice, které starosta 
obce Miloš Dohnálek nechal vyrobit 
ze dřeva z obecních lesů. Když se 
setmělo, došlo na spálení 
čarodějnice, a když se setmělo ještě 
víc, oblohu rozzářil úžasný ohňostroj 
v režii Pepíka Červeného. Počasí 
bylo jak jinak než kouzelné a tak se 
společný večer všech opravdu 
vydařil. 
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Co se událo … společenská kronika 

Vítání občánků… 

V sobotu 29. června jsme na Obecním úřadě v Hřibojedech slavnostně přivítali naše dva 
nové občánky. 

 Karolínku Černou 
 Adlétu Brožovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Milá Karolínko a Adlétko, jménem obce Hřibojedy vám do vašeho života přejeme mnoho 
štěstí, zdraví a spoustu nových zážitků při poznávání našeho světa. 
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Knihovna … prázdninový provoz 

V knihovně dojde od měsíce července ke krácení výpůjční doby o jeden den. 

Nová výpůjční doba bude: 

Pondělí - 15:00 -  17:30 

Pátek  -   17:30 -  19:30 

Dětský karneval 

Poslední březnovou sobotu uspořádal sbor dobrovolných hasičů společně s obecním 
úřadem dětský maškarní bál. Jako na správném plese se začalo předtančením a to v podání 
Adrianky Třešňákové. Pro děti byly připraveny soutěže i odměny… nejoblíbenější soutěží 
byla jak jinak než židličkovaná. O hudbu se postarala Renata Dlouhá a o organizaci soutěží a 
zabavení dětí Ilona Čepelková a Vlasta Machačová za pomoci Adrianky Třešňákové. 
Karneval se vyvedl, dětem se líbilo soutěžit i tancovat a rodiče si jistě úžili chvilku klidu, když 
o jejich ratolesti bylo postaráno. O občerstvení se postaral Libor Machač a Láďa Čepelka. 
Škoda je jen že, účast byla vcelku malinká, ale i tak to stálo zato a všichni zúčastnění byli 
spokojení. 
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Blahopřejeme našim oslavencům… 

 

Posíláme přáníčko – lásku, štěstí, zdravíčko 

 

Život ti píše zas o rok víc, 

slovíčkem psaným, chci ti říct: 

Žij podle svého, měj pevné zdraví. 

Narozeniny oslav tak, jak se slaví. 

Popíjej víno, písničky zpívej 

s veselou na svět se dívej. 

 

 

 

leden -    paní Věra Mikešová 

březen - paní Ludmila Krušinová 

květen -  pan Ladislav Heřman 

červen -  paní Jitka Hlavová 

 

V lednu manželé Karla a Radek Vaníčkovi a v únoru manželé Vlasta a Libor Machačovi 
oslavili 25. let společného života. 

 

 

 

 

 

Přeje hodně lásky, štěstí a zdraví do další společných let. 
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Hasiči… 

Největší gratulace patří našim ženám 
– hasičkám, které se v okresním kole 
umístili na prvním místě a postoupily 
tak do krajského kola, které se 
konalo 22. 6. 2019 v Hradci Králové. 

Fotografie vpravo - družstvo žen po 
vítězství v okresním kole. 

 

a takto to dopadlo… 

 

ŽENY Z SDH OBCE HŘIBOJEDY POSTUPUJÍ NA 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM 
SPORTU 

Dobrovolným hasičkám z Hřibojed se konečně 
podařilo zvítězit v Krajském kole požárního sportu 
Královéhradeckého kraje, které se konalo v sobotu 
22. 6. 2019 v Hradci Králové pod záštitou hejtmana 
kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. Ženy se o toto 
důležité vítězství snažily několik let, vždy však skončily 
druhé za vítězným týmem žen ze Slatin. Letos se však 
konečně karta obrátila a po šesti letech budou místo 
žen ze Slatin reprezentovat Královéhradecký kraj na 
MČR ženy ze Sboru dobrovolných hasičů ze Hřibojed.  

Všechno začalo vítězstvím okrskového kola, na 
okresním kole pak děvčata také zvítězila, čímž si 
zajistila start v dalším postupovém kole - krajském 
kole v Hradci Králové. 

První disciplínou byl běh na 100 metrů s překážkami, 
kde se počítá součet 6 nejlepších pokusů z týmu. Hřibojedy zapisují první místo s celkovým 
časem 1:54,74 s. Druhou disciplínou byla štafeta 4x100 metrů, kde ženy opět zapisují první 
místo s časem 1:06,70 s. SDH Slatiny však obsazují na disciplínách druhá místa, čímž se stává 
závod velice napínavým. Rozhodne královská disciplína – požární útok, i když se v této 
disciplíně staly přeborníkem ženy z SDH Slatin s výsledným časem 27,83 s, ženy ze Hřibojed 
píší hned druhou příčku s časem 30,17 a součet celkových bodů stačí na VÍTĚZSTVÍ a 
postup na MČR v požárním sportu, kam postupuje pouze nejlepší tým z celého 
Královéhradeckého kraje. 
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Fandit ženám se chystá většina členů z 
SDH Hřibojedy, především však 
aktivní základna mladých hasičů se 
svými rodiči. Ve fanklubu nebudou 
chybět ani vedoucí nynějších 
mladých hasičů Vlasta Machačová s 
Ilonou Čepelkovou, které vítězným 
ženám, před několika lety jako 
pětiletým špuntům, vštípily lásku k 
požárnímu sportu a naučily první 
dovednosti v těchto disciplínách. 

Vedoucí družstva žen SDH Martina 
Machačová by ráda poděkovala všem z 
týmu za skvěle odvedenou práci, za kterou stojí spousta úsilí nejen při zimní přípravě pod 
vedením trenérky Barbory Šubrtové. Velké poděkování patří i SDH Rožnov, kde mohla 
děvčata trénovat požární útok. 

Barbora Šubrtová má svůj domácí sbor ve vedlejší vesnici Velichovky, je bývalou 
reprezentantkou ČR v požárním sportu a také vítězkou Hasičské olympiády v roce 2017, 
která se konala v rakouském Villachu. O tuto závodnici je velký zájem po celé ČR. Bára si 
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však pro letošní sezónu vybrala právě ženy z SDH Hřibojedy, kde bylo jejím hlavním cílem 
dovést tým po několika letech snažení konečně na MČR. „POVEDLO SE!“ 

 

Složení vítězného týmu (fotografie nahoře): 

 SDH Hřibojedy – Martina Machačová, Eliška Tschöpová, Gabriela Tschöpová, Lenka 
Vodehnalová a Anna Vodehnalová 

 SDH Velichovky – Barbora Šubrtová  
 SDH Bukovice – Adéla Leppeltová 
 SDH Běloves – Barbora Punarová 
 SDH Hostinné – Monika Šmídová 

Pořadí disciplíny běh na 100 metrů ženy 
(fotografie vpravo) 

1. Barbora Šubrtová - Hřibojedy 
2. Eliška Tschöpová - Hřibojedy 
3. Kateřina Horáková - Kvasiny 

G R A T U L U J E M E  
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Program mistrovství České republiky v požárním sportu 2019 (Ústí nad Labem) 

Pátek 30. 8. 2019 

 13:00 – 14:00 Výstup do 2. podlaží cvičné věže Ženy SDH, dorostenky a mladší, 
střední dorostenci  

 14:10 – 14:20 Výstup do 3. podlaží cvičné věže Starší dorostenci  
 14:30 – 14:50 Vyhlášení mistra a mistryně ČR ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže, 

resp. 3. podlaží cvičné věže Dorostenky a mladší dorostenci, starší dorostenci  
 15:00 – 17:15 Výstup do 4. podlaží cvičné věže HZS ČR a jednotlivci SDH muži 
 17:20 Semifinále o mistryni ČR ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže Ženy a 

dorostenky  
 17:30 Semifinále o absolutního mistra ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže HZS ČR a 

jednotlivci SDH muži  
 17:45 Finále o mistryni ČR ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže Ženy a dorostenky 

SDH  
 18:00 Finále o absolutního mistra ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže HZS ČR a 

jednotlivci SDH muži  
 18:30 Slavnostní zahájení mistrovství   
 19:15 Vyhlášení mistryně ČR ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže, mistra HZS ČR a 

absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže Ženy SDH, HZS ČR muži, 
SDH muži 

Sobota 31. 8. 2019 

 07:30 – 10:45 Běh na 100 m s překážkami Muži SDH  
 08:00 – 12:30 Běh na 100 m s překážkami Ženy SDH  
 11:00 – 13:30 Běh na 100 m s překážkami Muži HZS ČR  
 12:45 – 13:30 Finále běhu na 100 m s překážkami Ženy SDH  
 13:45 – 14:00 Finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami Muži SDH 

a HZS ČR  
 14:10 – 14:20 Vyhlášení výsledků v běhu na 100 m s překážkami Ženy SDH, muži SDH, 

muži HZS ČR, absolutní mistr ČR, vyhlášení dvojboje HZS ČR  
 14:45 – 16:00 Štafeta 4 x 100 m s překážkami Ženy SDH  
 16:15 – 17:45 Štafeta 4 x 100 m s překážkami Muži SDH  
 18:15 – 19:30 Štafeta 4 x 100 m s překážkami Muži HZS ČR  

Neděle 1. 9. 2019 

 8:30 – 14:00 Požární útok Ženy SDH, muži SDH, muži HZS ČR  
 14:30 – 15:15 Vyhlášení výsledků 4 x 100 m s překážkami 
 Vyhlášení výsledků požárního útoku 
 Vyhlášení celkových výsledků mistrovství Všechny kategorie  
 15:15 Slavnostní zakončení mistrovství 

P Ř I J E Ď T E  N Á M  F A N D I T  
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a takto na velký úspěch trénovaly … louka pod sportovištěm v Hřibojedech 

 

 

 

 

 

 

 

Soustředění SDH Hřibojedy 8. 6. 2019 

O víkendu  8 - 9. 6. 2019 proběhlo myslím si vydařené soustředění našich nejmenších hasičů  

Sešli jsme se odpoledne v sobotu na hřišti u Obecního úřadu v Hřibojedech. Byli jsme sice 
trošku omezení prostorem, protože se na hřišti předělává povrch hřiště na umělý trávník a 
už se všichni těšíme, až si tam budeme hrát. 

Vedoucí Martina a Vlasta, spolu s Ilonou pro děti 
připravily několik her včetně sportovní dráhy 
„NEJTVRDŠÍ HASIČ“. Dráha byla po vzoru 
opravdové soutěže pro dospělé. Běh s kanystry, 
přesun pneumatiky, napojování hadice na 
hydrant, vytažení hadice provazem a další 
podobné úseky běhu. Po malé přestávce a dobré 
večeři jsme se pustili na stezku odvahy, kdy jsme 
cestou plnili úkoly spojené s hasičskou tématikou. 

Do tábora jsme přišli již za tmy a pro některé děti to 
bylo velké dobrodružství. 

Děti byly šikovné a užívaly si celé sobotní 
odpoledne. Tatínkové se postarali o grilované 
maso a maminky o ostatní zázemí dobré kuchyně. 
Užili jsme si společně celý víkend bez úrazu, s 
pocitem dobré práce, kde odměnou jsou šťastné 
a spokojené děti.  

V neděli jsme se přemístili  do Bílých Poličan a s 
plným nasazením pomohli Martině, která je 
vedoucí na letním táboře pro malé hasiče, postavit stany. Přestože pro všechny to byl 
náročný víkend a k tomu velké vedro, společně jsme to vše zvládli. 



22 

 

Výlukový jízdní řád - omezení průjezdu vozidel na trase Vilantice - Sedlec 
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Výluka vlaků ve stanici Jaroměř pokračuje .... 

Až do 2. srpna trvá výluka v železniční stanici Jaroměř, čímž se zkomplikuje cestování jak 
směrem na Trutnov a Náchod, tak na Liberec. Opačným směrem vnikají komplikace při 
cestách do Pardubic a Prahy. 

Po celkové opravě trati mezi Předměřicemi nad Labem a Smiřicemi dojde zvýšení traťové 
rychlosti v tomto úseku na 120 km/h, odstranění propadu rychlosti na vjezdu do Předměřic 
od Smiřic, opravě zastávky Lochenice včetně výstavby nového nástupiště, úpravě přejezdů, 
opravě mostů a dalším činnostem. Přínosem výluky bude zvýšení rychlosti, po nasazení 
nových souprav (opět se mluví o jednotkách RegioShark), které budou schopny využít 
parametry trati (nově opravené z Předměřic do Smiřic i v loňském roce revitalizované z 
Jaroměře do Trutnova) a po zamýšlené změně konceptu provozu na lince do Trutnova též 
přesun křižování z Malých Svatoňovic do Trutnova-Poříčí a z České Skalice do Starkoče – zde 
bude od spěšných vlaků z Broumova a Náchoda přípoj “na obě strany”. 

Všechny vlaky na trati 031 jsou v úseku Hradec Králové hl. n. – Jaroměř nahrazeny 
autobusy, které mají oproti vlaku jiné časové polohy. Protože autobusy mají delší jízdní 
dobu než vlak podle jízdního řádu, dochází logicky k pozdějším příjezdům do Hradce 
Králové, kde není zachována přípojná vazba směr Pardubice a Praha. Proto je také 
zavedena speciální linka jedoucí z Jaroměře přímo do Pardubic.         (Zdroj:www.vlakynachod.cz) 
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A něco sladkého na letní víkendy s čerstvým ovocem ... 

Nejjemnější koláč z kysané smetany. 

Co budeme potřebovat: 

 1 sklenice hladké mouky 
 1 bal. prášku do pečiva 
 1 sklenice polohrubé mouky 
 1 sklenice mléka 
 3/4 sklenice krupicového cukru 
 1 balení vanilkového cukru 
 1/2 sklenice oleje 
 2 vejce 

Krém: 

 3/4 sklenice moučkového cukru 
 2 sklenice smetany kysané 16% (400 g) 
 2 vejce 
 1 balení pudinku vanilka 
 1 balení vanilkového cukru 
 ovoce 

 

Nejdříve si vymícháme těsto pomocí ručního šlehače – nejdříve vejce s cukrem do pěny, pak 
tekuté přísady a nakonec sypké.  

Na krém si smícháme všechny přísady (používáme pudinkový prášek, ne uvařený pudink).   

Na plech vyložený pečícím papírem (nebo vymazaný a vysypaný moukou) navrstvíme 1/2 
těsta, na něj lžící krém (můžeme cikcak, nebo dělat ostrůvky), ovoce (pokud jej používáme – 
v tomto jsou borůvky) a opět 
těsto.  

Při teplotě 170 stupňů pečeme 
asi 45-55 minut. Je třeba 
sledovat. Hotový koláček 
poprášíme cukrem. 

Poznámka: Sklenice je 
ekvivalent 250 ml.  Pokud 
používáte jiný objem, vždy 
měřte všechny přísady se 
stejnou sklenicí, to je záruka 
úspěchu. Plech velký 25 × 35 
cm.  
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Jak se osvěžit v horkém létě 

Ostré léto 

Když slunce pálí, je dobré si přiostřit i pokrmy. Možná se divíte, proč? Ostré pokrmy přece 
vyvolávají pocení, tak co nám to tady vykládá za hlouposti? 

Ano, když sníme pálivé, skutečně nám po tvářích začnou stékat kapky potu, ale protože se 
takto vnitřně oteplíme, jsme po chvíli schopni snášet mnohem lépe okolní teplotu. Ve 
výsledku se tudíž zchladíme. :-) 

A tím se vysvětluje, proč Indové, Thajci, Mexičani a další národy jedí tak ostré pokrmy. 
Možná potřebují přirozeně dezinfikovat potravu, ale možná se v horku chtějí osvěžit stejně 
jako my. ;-) 

Teplý nápoj 

Všimli jste si, že jižané pijí kávu mnohem více než seveřané? Napadlo vás někdy, čím to 
může být? 

 

A tady si asi říkáte: když je horko, radši si dám frappe, 
ať se ochladím. Ale kdepak, tím se sice na pár minut 
ochladíte, ale dlouhodobý účinek to nemá. Za chvíli je 
vám zase hic a už koukáte po nějaké zmrzlině. 

Chcete-li trvalejší účinek, dejte si kávu teplou. Káva 
rozproudí metabolizmus, a protože je teplá, tělo 
dostane signál, že se má ochladit. A ochlazuje se 
pocením. Nejprve se zapotí, a pak je mu příjemněji. 

Totéž platí i o čajích. Nedávejte si ledové čaje, dávejte 
si raději čaje teplé. Budete se cítit lépe, věřte mi. 
Vyzkoušela jsem to na vlastní kůži. Takže se odteď 
můžete řídit heslem: čaj a káva chládek dává. ;-) 

 

 

Protože je pro vás možná hodně věcí překvapivých, raději ještě shrnu, co všechno nás může 
v horkých letních dnech ochladit: 

 kysané výrobky (kefír, jogurt, zákys apod.) 
 ostré pokrmy (chilli, pálivé papriky a další) 
 teplé nápoje (káva, čaje, čokoláda) 
 ovoce a zelenina 

 

(zdroj Marcela Švecová Kubová) 
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Policie České republiky nabízí uplatnění pro zájemce o služební 
poměr.   

Policejní práci je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními 
pravidly. Úkolem příslušníka Policie ČR je především chránit bezpečnost a pořádek ve 
společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti 
trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji. 

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat 
zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje 
znalosti a odbornou kvalifikaci. 

Koho hledáme? 

Hledáme muže i ženy starší 18 let se smyslem pro zodpovědnou a smysluplnou práci, při 
které budou chránit život a zdraví občanů České republiky a jejich majetek. Umíte se dobře 
a rychle rozhodnout? Jste zodpovědní? Chcete pomáhat ostatním? Rádi sportujete? Jste 
iniciativní při plnění svěřených úkolů? Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání? Nejsou vám 
cizí slova – čest, odvaha, spravedlnost. Potom hledáme právě Vás a těšíme se, že rozšíříte 
naše řady a stanete se příslušníky Policie České republiky. 

Co nabízíme? 

Zajímavou atraktivní práci, při které nezažijete stereotyp. Budete pomáhat občanům, 
zachraňovat životy, pátrat po pachatelích protiprávního jednání a preventivně působit na 
občany České republiky. Práci, která je sice náročná, avšak je posláním a službou veřejnosti. 
Za svou práci pro Českou republiku budete adekvátně finančně ohodnoceni a vznikne vám 
nárok na další bonusy stanovené zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů v platném znění. 

Co požadujeme? 

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který o přijetí písemně 
požádá, je starší 18 let, je bezúhonný, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, 
na které má být ustanoven, je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, je 
plně svéprávný, není členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává 
živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních 
orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. 

Aktuálně: 

 Obvodní oddělení Trutnov hledá kolegu do hodnosti vrchní referent (strážmistr). 

 

KONTAKT 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
tel: 974522263 email: krph.nabor@pcr.cz 
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Zabavme i děti…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


