
Nepravidelné vydání č. 2

Citát druhého vydání 

Žádný člověk není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv.

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


Vážení spoluobčané

Doufáme, že Vás vydaní našeho historicky prvního časopísku “Zprávičky z Hřibojed“ zaujalo, potěšilo, rozesmálo, pobavilo......

Tady Vám přinášíme jeho další pokračování

Z historie našich  Hřibojed......pokračování
V roce 1825 koupil majetek v dražbě nový majitel Martin Wagner se svoji chotí Klárou. Po svých rodičích zdědil Hřibojedy 
Jindřich Wagner ,který je v roce 1888 prodal průmyslníku Josefu Erichovi z Jaroměře. Po něm zdědil panství jeho syn Josef. Po 
roce 1850 náležely Hřibojedy do soudního okresu Dvůr králové n/L .Obci se nevyhnuly válečné události. V roce 1813 přes ni 
táhli ruští vojáci/účastníci napoleonských válek/ a při prusko-rakouské válce v roce 1866 byla obec střídavě v moci Rakušanů a 
Prusů. Je zde také z této doby památník padlích vojáků. ../pokračování příště/

 Z jednání ZO Hřibojedy
V  ýpis usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne   5. září 20  11  

1. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se šesti hlasy usneslo na programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.
2. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje vypracování PD a podání žádosti k vydání stavebního povolení na polní

cestu VC 20.
4. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje vypracování PD a podání žádosti k vydání stavebního povolení na polní

cestu VC 19.
5. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje STAVEBNÍ POVOLENÍ pro výstavbu „Účelové komunikace – polní cesta

HC  1  Hřibojedy“  pod  č.j.  ODP/24445-11/3779-2011/kap  vydané  MÚ  Dvůr  Králové  nad  Labem,  odborem  dopravy  a
silničního hospodářství.

6. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje STAVEBNÍ POVOLENÍ pro výstavbu „Účelové komunikace – polní cesta
VC 22 Hřibojedy“ a „Účelové komunikace – polní cesta VC 23 Hřibojedy“ pod č.j. ODP/24443-11/3924-2011/kap vydané
MÚ Dvůr Králové nad Labem, odborem dopravy a silničního hospodářství.

7. Zastupitelstvo Obce  Hřibojedy  sedmi hlasy  schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu Obnova kulturního
dědictví mikroregionu Hustířanka a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.

8. Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje neinvestiční  příspěvek  ve  výši  785.418,-  Kč  na  realizaci  projektu
Obnova kulturního dědictví mikroregionu Hustířanka, který odpovídá způsobilým výdajům části projektu realizované na
katastru obce a podílu na financování způsobilých výdajů projektové a technické dokumentace, a to ve výši 392.709,- Kč
v termínu do 30.11.2011 a ve výši 392.709,- Kč v termínu do 30.6.2012.

9. Zastupitelstvo Obce  Hřibojedy  sedmi hlasy  schvaluje neinvestičního příspěvku ve výši  19.000,- Kč na realizaci projektu
Obnova kulturního dědictví mikroregionu Hustířanka, který odpovídá způsobilým výdajům na dofinancování projektové
dokumentace a inženýringu projektu.

10. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Dohodu o užívání pozemků a majetku obce v rámci projektu Obnova
kulturního dědictví mikroregionu Hustířanka a zmocňuje starostu k jejímu podpisu.

11. Zastupitelstvo Obce  Hřibojedy  sedmi hlasy  schvaluje vložení objektů kulturního dědictví ve vlastnictví obce do užívání a
hospodaření mikroregionu Hustířanka, a to na dobu určitou do 31.12.2017 (ve lhůtě vázanosti na účel)a aby dotčené
pozemky v rámci projektu Obnova kulturního dědictví  mikroregionu Hustířanka podpořeného dotací  Programu rozvoje
venkova byly místem realizace opravy kulturního dědictví.  Jedná se o kapličku Hřibojedy, k.ú. Hřibojedy, parc.č.  76, IČ
91009 v hodnotě 38.740,- Kč, kapličku Hvězda, k.ú. Hvězda, parc.č. 22, IČ 91002 v hodnotě 46.328,- Kč, hasičskou zbrojnici
se zvonicí  Hvězda,  k.ú.  Hvězda,  parc.č.  57,  IČ 91004 v hodnotě 7.887,-  Kč,  a  dále pozemků ve vlastnictví  obce,  v k.ú.
Hřibojedy parc.č. 76, v k.ú.Hvězda parc.č. 22 a parc.č. 57.

12. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje účast v operačním programu rozvoje venkova ČR v rámci mikroregionu
Hustířanka, a to podopatření III.2.1.1. – Obnova o rozvoj vesnic se záměrem „Územní plán“, kde maximální výše dotace činí
90% způsobilých výdajů (příspěvek EU 80%, příspěvek ČR 20%), a dále podopatření III.2.1.2. – Občanské vybavení a služby
se záměrem pořídit minibus, kde maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů (příspěvek EU 80%, příspěvek ČR
20%).

13. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje převzetí díla „Vodovod Hřibojedy“ a zmocňuje starostu k  podpisu
Zápisu o předání a převzetí díla.



14. Zastupitelstvo Obce  Hřibojedy  sedmi hlasy  schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 02/2009 ze dne 16.2.2009
mezi Obcí Hřibojedy a Stavoka Kosice a.s. na akci „Vodovod Hřibojedy“ a zmocňuje starostu k jejímu podpisu za podmínky
odstranění nedodělků díla a současně specifikace nedodělků realizačně posunutých na jaro 2012.

15. Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje převzetí díla  „Vodovod  Hřibojedy“  po  odstranění  nedodělků  a
zmocnění starosty k podpisu Zápisu o předání a převzetí díla za podmínky výčtu známých nedodělků realizovaných na jaře
2012 včetně termínu odstranění.

16. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje příspěvek na činnost Diakonie ve výši 3.000 Kč.
17. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje financování dopravy na zájezd organizovaný SDH Hřibojedy ve výši do

20.000 Kč.
18. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zadání úkolů zastupitelům obce.

Výpis z     usnesení ZO z     3.10.2011  

1. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se šesti hlasy usneslo na programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.
2. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zadání podmínek výběrového řízení na zhotovení díla „Přípojky

vodovodu Hřibojedy“.
4. Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje dílčí  části plánu  společných  zařízení,  zpracovaného  v  rámci

provádění komplexní pozemkové úpravy k. ú. Dubenec a v navazujících částech sousedících k. ú. Vilantice, Doubravice u
Dvora Králové nad Labem, Libotov a Hřibojedy, a to v navrženém opatření hlavní polní cesty SO 01.02-HC 2B včetně
podélného odvodnění podle předložené dokumentace.

5. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy čtyřmi hlasy schvaluje protinávrh prodeje parcely katastru nemovitostí, parc. č. 1262, o
celkové výměře 484, druhu pozemku ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Hřibojedy bez koeficientu 1,6 za cenu 4.632.

6. Zastupitelstvo Obce  Hřibojedy  sedmi hlasy  schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků poz.  par.  1121,
1122, 1124 a 1126 v. ú. Hřibojedy a p.p.č. 464 v k.ú. Hvězda.

7. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje zakoupení poz.parc.č. 1273, 105/1 a 105/3 k. ú. Hřibojedy.
8. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje údržbu (mulčování) okolí 1 m a pruhu mezi zařízením a příkopem

na náklady obce.
9. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje odprodej pískovcových bloků.
10. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje úkoly pro členy zastupitelstva:
a) Pan Dohnálek a pan Voňka zajistí pracovníky obce dosadbu stromků podél příkopu u cesty C 2 v k.ú. Hvězda.
b) Zastupitelé obce – příprava podkladů k jednání ZO ve věci financování (spoluúčast obce) investiční akce „Přípojky -

vodovod Hřibojedy“.
c) Pan Dohnálek, pan Voňka – příprava výběrového řízení na investiční akci „Přípojky - vodovod Hřibojedy“.
d) Paní Dlouhá vypracovat a vyvěsit záměr prodeje na poz. parc. 1262 v k.ú. Hřibojedy.
e) Paní Machačová vypracovat žádost o bezúplatný převod pozemkových parcel od PF ČR dle bodu 17.
f) Pan  Dohnálek  a  paní  Dlouhá  -  5.10.2011  od  8:00  do  9:00  hodin  projednání  náhrady  škody  s  likvidátorkou  České

pojišťovny a.s.. 
g) Pan Dohnálek, pan Voňka – příprava prací pro zaměstnance obce (VPP) - práce v lese na úklidu prořezávek a výřezů,

úklid spadaného listí, osázení stromků u cesty C2 v k. ú. Hvězda (připraveno – vyvrtáno 78 děr), čekárny.
h) Pan  Dohnálek,  paní  Dlouhá  -  seminář  „Správní  řád“  od  Středočeského  vzdělávacího  institutu  Akademie  J.  A.

Komenského, konaného v Krajském úřadě Středočeského kraje dne 11.10.2011 od 9:00 hodin. 
i) Pan Dohnálek, pan Voňka - seminář „Bioodpad v obce“ od MZe dne 22.11.2011 v Kostelci nad Orlicí od 9:00 hodin.
j) Pan Dohnálek, pan Voňka - seminář „Lesy, zalesňování zemědělské půdy, dotace,…“ od MZe dne 25.10.2011 v  Polici nad

Metují od 9:00 hodin.
k) Pan Dohnálek, pan Voňka - seminář „Obec a správa pozemních komunikací“ od MZe dne 1.11.2011 v  Pardubicích od

9:00 hodin.
Stalo se......
Letní prázdniny nás opustily a my se s nimi pěkně rozloučili. 3.9.2011 pořádalo SDH Hřibojedy společně s obcí Rozloučení 
s létem spojenou s opékáním prasete. Akcička se vydařila a většina našich občanů přišla na sousedské poklábosení, dobré 
masíčko , které připravil tradičně Honza Kubinec, dobré pivíčko, vínko i něco ostřejšího a pochopitelně nějaké nealko pro 
dětičky i ostatní.



8.10.2011
Uspořádala obec společně s SDH zájezd do vinného sklípku Mičulka do moravské vesničky Blatnička. Počasí bylo trochu 
proměnlivé, ale výlet stál za to. Vyrazili jsme v sobotu ráno malým autobusem směrem Strážnice. Zde jsme si prošli s velmi 
příjemnou průvodkyní asi 2 kilometrový okruh Strážnického skanzenu a opravdu to stálo za to. Okolo 16.00 jsme dorazili do 
již zmiňovaného sklípku, kde na nás čekal majitel pan Mičulka. Po ubytování jsme byli přivítání štamprlí slivovičky a poté 
v opravdovém sklepě ochutnali na 14 druhů vína vlastní výroby, a zvěděli mnoho zajímavých poznatků. Po dobře připravené 
chutné večeři a neustálém doplňování jak vína, tak burčáku  po celý večer nám k dobré pohodě zahrála cimbálovka.
Ráno po  snídani a nákupu dobrých vín jsme vyrazili k domovu. 

Co se chystá.....

Zima nám klepe na dveře  blíží se advent a vánoční svátky. Další akcí, kterou chystá SDH společně s obcí bude rozsvěcení 
adventního stromečku s koledami a překvapením. Sejdeme se v neděli 27.11.2011 v 17.hodin u bytovky na parkovišti. Čeká Vás 
tu něco na zahřátí a nějaká ta mňamka a slíbené překvapení.
Něco o adventu......
Advent začíná 1. nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého 
večera. Liturgickou barvou je fialová. Třetí neděle adventní se nazývá Gaudete a v liturgii je dovoleno užít barvu růžovou.
Pravoslavná církev dodržuje až dodnes šestitýdenní advent, který trvá od 15. listopadu do 24. prosince, a to jako období postu. U 
pravoslavných advent není začátkem církevního roku. Na Východě začíná už 1. září.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových nocí. Dnes je však 
advent komerčně využíván, a proto o něm jako o době ztišení lze mluvit jen v prostředí křesťanských tradic. Výrazným symbolem adventu je
adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí. Děti otevírají obvykle adventní kalendář.
Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních písní. Uplatňují se zejména při jitřních mariánských 
mších zvaných roráty.

SDH Hřibojedy
I naši hasiči mají svůj náročný rok za sebou a to byste nevěřili, kolik soutěží absolvovali......a skoro z každé přivezli nějakou tu 
medaili. I pro vedoucí byl toto náročný rok....věnovali a stále věnují dětem veškerý svůj volný čas. 
Soutěžní sezóna 2011 a další společné akce Kolektivu mladých hasičů Hřibojedy

12.2. Stolínská uzlovka, 19.2.Uzlovka Česká Metuje, 12.3. Miletínská uzlovka, 26.3.Uzlovka okresní Radvanice, 16-17.4. tréninkový kemp 
Upice, 23.4.Memoriál Ivy Valnohové Malé Svatoňovice – „šedesátky“, 6.5.Okrsková soutěž  v Zábrodí, 7.5.Pohárová soutěž Heřmanice – 
požární útoky, 8.5.Úpice – „šedesátky“ a „stovky“, 14.5.Pohárová soutěž Hajnice – požární útoky, 4x60m, štafeta dvojic, 14.5.Záhorská 
„stovka“, 21.5.Pohárová soutěž Bohdašín, 21.5.Hajnické „šedesátky“, 28.5.Okresní kolo Plamen v Úpici – postup s družstvem starších na 
krajském kolo, 4.6.Okresní kolo dorostu Trutnov, 11.6.Krajské kolo v Hradci Králové dorostu,MH, 18.6.Domácí pohárová soutěž  Libotov,
25.6.Krajské kolo požárního sportu Trutnov, 25.6. Bezděkov „šedesátky“, 26.6.Stolín „šedesátky“, 4-6.7.MČR Dorostu Ostrava, 13.8. 
Libňatov „požární útok“, 19-21.8 MČR V PS Ostrava, 22-24.8.Soustředění MH Špinka, 27.8.Hostinská „šedesátka“, 3.-4.9.Pískova Lhota – 
„šedesátky“ a „stovky“ 10.9.Habřina, 10.9. Libňatov – ZPV, 11.9. Choltická „stovka“, 17.9.Rtyně v Podkrkonoší – Okresní ZPV, 18.9. Zábrodí  
- přebor dorostu, 1.10.Šumperk – „šedesátky“, 15.10.Mezilesí – ZPV, 29.10. Halová soutěž Lázně Bělohrad, 5.11. Memoriál Marty Habadové 
Praha 
Mimo soutěží se ještě zúčastnili těchto akcí:
19.3. Vítání občánků 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._ned%C4%9Ble_adventn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ror%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gaudete
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_ve%C4%8Der
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_ve%C4%8Der
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._listopad


30.4. Vítání jara – vzpomeňte si na překrásné čarodějnice
7.5. Svátek matek – kulturní vystoupení 
24.6. Přednáška s Policií ČR a ukázky práce s psovodem 

 V příštích zimních měsících oslaví svá jubilea naši občané:

Spravedlivě utíká nám čas,
mít tu moc, vrátil bys ho zas
do těch krásných mladých let. 
Tak přejeme zdraví do těch dalších let.

Leden:   pan Mesner Václav
               paní Abrahamová Marie
Únor:     paní Melgrová Dagmar
               pan Romášek Jaroslav

BLAHOPŘEJEME

Něco také pro naše nejmenší....větší a ..možná že i pro všechny
 

Pan Nováček volá v noci
na pohotovost: 
„Nesnesitelně mě bolí 
břicho.“
„A co jste měl k večeři?“
„Ústřice.“
„Byly čerstvé? Jak 
vypadaly než jste je 
otevřel?“
„(TAJENKA)???“ 

Párová kruhovka Legendy



1 – Vzdor.
2 – Bezhlučno.
3 – Ozdobný špendlík.
4 – Základ.
5 – Pokrm z kousků masa.
6 – Spisovatel (Karel Václav).
7 – Kyselá pochutina.
8 – Lovecký pes.
9 – Okrasní ptáci s vějířovitým ocasem.
10 – Úřední značka na drahém kovu.
11 – Pracovitost.
12 – Obyvatel Pruska.
13 – Zadní strana krku.
14 – Disciplína moderního pětiboje.
15 – Část těla (hřbet).
16 – Pot.
17 – Činnost švadleny.
18 – Příšeří.
19 – Stavět zeď.
20 – Domorodý alžírský voják.
21 – Příloha k vepřovému s knedlíkem.
22 – Velký evropský přežvýkavec.
23 – Námět.
24 – Písemný záznam.
žlutě – TAJENKA.

Způsob luštění: Slova se zapisují od středu k okraji.
Nápověda: ZNOJ; ZUÁV

Novinka......

Od příštího vydání se můžete také podílet na obsahu našich Zpráviček...bude zde zařazena rubrika....připomínky a sdělení 
občanů. Své připomínky a náměty můžete posílat na info@hribojedy.cz, nebo je písemně donést či vhodit do schránky na 
obecním úřadě.
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