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Citát dvacátého vydání

Pokud máte milující rodinu, pár věrných přátel, jídlo na stole, a střechu nad hlavou 

jste bohatší, než si myslíte…

Vážení spoluobčané, 

Vychází již dvacáté vydání našich Zpráviček.

Končící rok 2021 sebou přinesl čas ohlédnutí…co jsme dokázali, co se nám povedlo, anebo
taky třeba i nepovedlo.

Přejeme Vám, ať nový rok 2022 ať je radostný, spokojený, pohodový a plný pevného zdraví a
štěstí …

Zastupitelstvo obce

Rozsvícení vánočního stromečku

V sobotu  20.  11.  2021  parta  lidí  ozdobila  před
obecním  úřadem  v  Hřibojedech  vánoční
stromeček.

Přesto,  že  vše  bylo  připraveno  na  společné
rozsvícení  nakonec  to  dopadlo jinak.  Stejně jako
v loňském  roce  jsme  stromeček  museli  rozsvítit
bez vás, bez společného setkání, bez občerstvení
… je nám to líto.

Věřme,  že  se  vše  v dobré  obrátí a  my  se  spolu
s Vámi  bude  moci  setkat  třeba  na  jaře  2022  na
čarodějnicích.
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Plán investic v rozpočtu roku 2022

Předpokládané investice obce Hřibojedy

Název akce
Investiční
náklady
celkem

Dotace investice
z jiných zdrojů

Předpokládaný
výdaj z rozpočtu
obce v roce 2022

Poznámky 

 DČOV- příspěvek 
(16x + 2x r. 2021)

18 x 45 000,00 0,00 810 000,00  

Chodníky 2 148 446,21 * 747 850,00 2 148 446,21 * Dotaci obdržela obec v roce 
2021 (do rozpočtu obce 2021)

Dostavba vodovodu 57 698 546,29 51 928 691,29 5 769 855,00 Spoluúčast obce 10 %, dotační 
program MŽP v roce 2022

Rekonstrukce 
budovy OÚ 18 082 531,00 10 000 000,00 0,00

Podaná žádost o dotaci a 
žádost o prodloužení 
stavebního povolení 

Rekonstrukce 
veřejného osvětlení 402 000,00 402 000,00 402 000,00  

Celkové předpokládané investice v rozpočtu 
obce Hřibojedy na rok 2022 [Kč] 7 212 831,21  

Chodníky …

V letošním  roce  bude  realizována  akce  Oprava  komunikace  pro  pěší  podél  místních
komunikací,  kterou  bude  provádět  zhotovitel  M  -  SILNICE  a.s.,  Husova  1697,  530  03
Pardubice, IČO: 421 96 868, a jeho středisko v Hradci Králové č. 12. 

Stavbyvedoucím  bude  Ing.  Ondřej  Koza  s mobilním  telefonem  601 393 141.  Protože
v termínu  předpokládané  realizace  duben  –  květen  2022  dojde  postupně  k omezení
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vjezdů na nemovitosti (pozemky) k rodinným domkům v obci Hřibojedy, kontakt si prosím
uložte pro případnou koordinaci během realizace a dotazy.

Celkové náklady akce včetně DPH z veřejné zakázky z roku 2021 činí 2 148 446,21 Kč, z čehož
částku ve výši 747 850,00 Kč pokryje obec dotací Královéhradeckého kraje a náklady ve výši
1 400 596,21 Kč  jsou  náklady  obce  Hřibojedy.  Královéhradecký  kraj  dotaci  již  poslal
v loňském  roce  a  je  příjmem  rozpočtu  obce  roku  2021,  náklady  opravy  chodníků  jsou
v položce rozpočtu obce na rok 2022.  Stará betonová dlažba bude nabídnuta občanům
obce zdarma.  Požadavky na  případnou starou dlažbu předejte  prosím Renatě Dlouhé,
vykrytí dle pořadí.

Realizace  akce  se  týká  jak  obce  Hřibojedy,  tj.  celé  části Hřibojedy  včetně  prodloužení
chodníku  ke  kontejnerům  pod  rybníkem  (plocha  panelů),  tak  prodloužení  zastávky  -
chodníku u kapličky v Malých Hřibojedech se schodištěm a vstupem do kapličky. 

Dostavba vodovodu…

V prosinci  2021  proběhlo  výběrové  řízení  na  dodavatele  akce  „Rozšíření  vodovodní
infrastruktury  v obci  Hřibojedy“.  Vítěznou  firmou  se  stala  společnost  „Společnost  pro
Hřibojedy“, kterou založily pro výše uvedenou akci dvě společnosti a to: KVIS Pardubice a. s.,
Rosice 15, 533 53 Pardubice, IČ: 465 06 934 (vedoucí účastník), a VHST s. r. o., Kouřimského
2532, 393 01 Pelhřimov, IČ: 024 64 471, s cenovou nabídkou 57 698 546,00 Kč. 

Ostatní účastníci proti výsledku výběrového řízení nepodaly námitky, smlouva o dílo tak byla
podepsaná v pátek 7. ledna 2022 včetně tzv. odkládací podmínky realizace do vyhlášení a
podpisu smlouvy o dotaci.

Smlouvou o dílo je tak smluvně zajištěná realizace veřejné zakázky spočívající v rekonstrukci
ATS Hřibojedy, vybudování úpravny vody se zdrojem vody a akumulační nádrží, vybudování
vodojemu a prodloužení vodovodu.

Popis akce Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy

Nad obcí Hřibojedy bude vybudovaný nadzemní vodojem (max. hladina cca 434,10 m n.m.,
celkový objem cca 120 m3),  do kterého bude voda čerpaná prostřednictvím nové ATS v
centru obce Hřibojedy, případně ze stávajícího zdroje vody z Velichovek. Jedná se o vodojem
na konci sítě. Vodojem bude na vodovod napojený prodloužením řadu (PE DN 90 dl. cca 500
m), který nyní končí v lokalitě Na Kopci. 

Stávající malá ATS pro lokalitu Na Kopci umístěná u č.p. 62 bude zrušená. Nová úpravna
vody bude umístěna v centru obce vedle stávajícího vrtu, který bude zařazen do systému
jako doplňkový zdroj. To znamená, že tu bude vybudována úpravna vody, tj. s odstraněním
radonu, a dusičnanů s kapacitou cca 0,5 l/s, v závislosti na dlouhodobé vydatnosti vrtu. Při
odstávce dodávky elektrické energie nebo odstávce dodávky vody z Velichovek bude možné
z vodojemu zásobovat nejen obec Hřibojedy (vč. Malých Hřibojed a Hvězdy), ale i obce Litíč
a Libotov (vzhledem k výšce hladiny ve vodojemu bez lokality Malý Libotov). 
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U stávajících AT-stanic bude třeba pro tento způsob zásobování doplnit obtoky čerpadel. U
ATS Hřibojedy bude na obtoku instalován redukční ventil, zpětná klapka a vodoměr. Stávající
AT-stanice  Hřibojedy  je  nevhodně  umístěná  vzhledem  k  silnici  –  je  v  její  bezprostřední
blízkosti, a proto nemohla být vyvýšena nad úroveň terénu. Dochází k jejímu zaplavování
vodou z komunikace, poškozování posypovou solí a mechanizací při zimní údržbě. 

Vzhledem k  těmto skutečnostem a  vzhledem k  její  nedostatečné velikosti pro potřebné
armaturní  dovystrojení  vyvolané  plánovanou  změnou  koncepce  fungování  vodovodního
systému, je navrženo přemístění ATS na vhodnější místo (u stávající vodoměrné šachty na
blízkém obecním pozemku).

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

 SO 01 Vodovod – řad A3-2
 SO 02 ATS Hřibojedy 1
 SO 03 Záložní zdroj a úpravna vody
 SO 04 Vodojem, prodloužení řadu A3

Doba plnění předmětu veřejné zakázky:

 termín předání staveniště: do 10 dnů od vydání Smlouvy o poskytnutí podpory na 
spolufinancování této veřejné zakázky z finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR,

 termín zahájení díla: do 14 dnů od předání staveniště,
 termín dokončení díla: do 24 měsíců od zahájení díla,
 termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla,
 termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla.

Předpokládaná doba plnění záruky za jakost byla zadavatelem požadována po celou dobu
dodavatelem garantované  délky  záruční  doby,  tj.  60 měsíců  (na  stavební  část  a  veškeré
stavební práce v rámci realizovaného předmětu plnění dle příslušné Smlouvy o dílo) a 24
měsíců  (na  všechny  položky  technologických  a  technických  zařízení  (není-li  výrobcem
garantována záruka delší).

Na  danou  akci  bude  požádáno  o  dotaci  z programového  období  2021  –  2027  OPŽP
(Operační  program  životního  prostředí)  a  předpokládaná  dotace  je  90  %  uznatelných
nákladů.  Dotace  na  realizaci  je  součástí podmínek  získání  první  dotace  na  zpracování
projektové dokumentace, získání stavebního povolení a podpisu SoD.
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Obr. Vizualizace vodojemu s anténní věží na Hřibojedském vrchu

Rekonstrukce veřejného osvětlení …

Od roku 2019 postupně probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení. 

V části Hvězda došlo při budování vodovodní sítě 2011 výměna a položení nového kabelu
veřejného osvětlení a v roce 2019 následně k výměně sloupů veřejného ze 70let minulého
století za nové s povrchovou úpravou pozinkováním a novými LED osvětlovacími tělesy. 

V části Hřibojedy a Malé Hřibojedy dochází  postupně o obměně stávajících těles  za  LED
tělesa a rozšíření  osvětlení  směrem do rybníka k Hřibojedskému vrchu (čp.  47),  směrem
k Libotovu (nová výstavba rodinných domků) a za bytovkou (také nová výstavba).

Odpadové hospodářství

Změna  legislativy  si  vyžádala  od  1.  ledna  2022  vypracovat  (dle  vzoru  Krajského  úřadu
Královéhradeckého kraje a Ministerstva vnitra) dva nové předpisy obce. Prvním je Obecně
závazná  vyhláška  č.  2/2021 o  stanovení  obecního  systému odpadového hospodářství  a
druhým  Obecně  závazná  vyhláška  č.  3/2021  o  místním  poplatku  za  odkládání
komunálního  odpadu  z  nemovité  věci.  Poděkování  patří  hlavně  místostarostce  Vlastě
Machačové,  které  vyhlášky  dle  vzorů  připravovala  a  konzultovala  s Krajským  úřadem
Královéhradeckého kraje a práce to nebyla vůbec jednoduchá.

Proč  změna,  kdy  současný  systém  v obcích  fungoval?  Údajně  kvůli  moderní  legislativě
v souladu s EU (ale například místní poplatek zůstal?), nicméně právní úprava byla zrušena k
31. prosinci 2021 (resp. 31. prosinci 2021) a obce si musely vybrat ze dvou systémů úhrad.

1. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za obyvatele s
trvalým pobytem nebo za neobývanou či rekreační nemovitost) – zůstal beze změny.

Tento poplatek je „rovnostářský“ a v žádném případě nemotivuje lidi k třídění odpadů. Platí
se  tzv.  „za  hlavu“  bez  ohledu  na  to,  zda  má  popelnici  na  netříděný  odpad  přetékající
odpadky nebo poctivě vše roztřídil a netříděného odpadu má minimálně. Maximální výše
poplatku je zákonem stanovena na 1 200 Kč, přičemž tento systém používají některé okolní
obce  (např.  Dubenec  a  Libotov).  Podle  mne  jako  starosty  poplatek  přináší  efekt
nespravedlnosti, kdy každý poplatník hradí stejnou výši poplatku bez ohledu na skutečně
vyprodukovaný a tříděný odpad, nemá žádný motivační prvek a je opět „krokem zpět“. 

2. Místní  poplatek  za  odkládání  komunálního  odpadu  z  nemovité  věci -  novinka
v legislativě. Tento umožňuje obcím stanovit si některých ze tří výpočtových základů: 
a. podle kapacity  soustřeďovacích  prostředků,  vypočítaný  podle  objemu

soustřeďovacích prostředků, což je popelnice nebo pytel na netříděný odpad a
tímto směrem šlo několik okolních obcí,  např. Litíč, Vilantice, nebo město Dvůr
Králové nad Labem a také naše obec Hřibojedy, 
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b. podle  hmotnosti vyprodukovaného odpadu, kdy nerozhoduje objem popelnice,
ale hmotnost odpadu, přičemž společnost Marius Pedersen a.s. nemá sběrné vozy
vybavené zařízením pro vážení  popelnic  a  každá popelnice  by musela  mít  čip,
který  by byl  při  vyvážení  načtený,  obce i  společnost  Marius  Pedersen a.s.  pak
program na přenos i zpracování dat pro vyúčtování hmotnosti každému obyvateli, 

c. podle  objem  vyprodukovaného  odpadu,  kdy  nerozhoduje  objem  samotné
popelnice, ale objem její zaplnění odpadem, přičemž společnost Marius Pedersen
a.s.  nemá  sběrné  vozy  vybavené  zařízením  pro  měření  zaplněného  objemu
popelnic a opět, každá popelnice by musela mít čip.

O výběru varianty jednalo Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání ve středu 6. října 2021
(projednání návrhů) a 8. prosince 2021 (schválení varianty). Na jednání přišlo bohužel jen
několik občanů, následně starosta návrhy projednal s důchodci na jejich setkání v říjnu a
listopadu 2021. Vyhlášky tímto zavádějí  místní poplatek podle celkového objemu nádoby
(popelnice) ve výši 0,90 Kč, tj. za jeden litr soustřeďovací kapacity s vývozem 1x měsíčně.
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Odpady na netříděný dopad

Netříděný odpad

Od  letošního  roku  obec  přechází  na  nový  systém  likvidace  netříděného  komunálního
odpadu  z domácností.  Prosíme  občany,  aby  kapacitu  nahlásili  do  konce  ledna  2022  na
Obecní  úřad v Hřibojedech.  Tady vyplní  u paní  Dlouhé formulář  k požadovanému vývozu
(tzv.  kapacitě  soustřeďovacích  prostředků),  tedy  počtu  a  objemu  popelnic,  které  budou
přistavovat k odvozu odpadu.  Na nahlášené popelnice obdrží  známku,  kterou  NEBUDOU
NOVĚ PLATIT V LEDNU, ale až po půl roce (k poslednímu červnu a k poslednímu prosinci).
Vývoz bude probíhat po 4 týdnech, záleží tak na každé domácnosti, zda si zvolí 1 popelnici o
objemu 120 litrů, nebo více, případně popelnici 240 litrů a podobně. Na počet popelnic
obdrží domácnosti známky a celkový objem popelnic i frekvence přistavení k odvozu odpadu
bude základem výpočtu poplatku, tj. objem nádoby x 0,90 Kč/litr nádoby.

Občanům  systém  umožňuje,  kteří  třídí,  přistavovat  popelnice  k vývozu  i  v delších
frekvencích. Toto již v minulosti využívali měsíční nebo dvouměsíční vývoz v obci Litíč nebo
Lanžov.  Změnu  frekvence  je  nutné  vždy  ohlásit  na  Obecní  úřad  v Hřibojedech  vyplnění
změnového  formuláře.  A  pokud  si  každý  sám  upřímně  sáhne  na  srdce  a  podívá  se  do
popelnice na netříděný odpad, kolik by toho šlo ještě vytřídit? Když o tom přemýšlím jako
starosta i jako ten, který odpad vytváří v domácnosti (často i vařím), tak z kuchyně toho moc
není co dát do popelnice. Sklo – nádoba v Hřibojedech, tuky – se vyváží, papírové a plastové
obaly od potravin do tříděného odpadu (i když některé obaly, např. od trvanlivého mléka
nebo jogurtů, neroztřídíte), zbytky z kuchyně do kompostéru, ….  Problémem zůstává v zimě
hlavně popel a u dětí dětské pleny.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo stížnosti na změnu systému zavolejte přímo
starostovi Miloši Dohnálkovi na 603 220 949, Renata Dlouhá jen změnu případně vysvětlí. 

Biologicky rozložitelný komunální odpad
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BRKO je na území obce likvidován dvěma způsoby. Prvním jsou domácí kompostéry, které
obec  zajistila  pro  své  občany  v roce  2015  (částečná  dotace  Královéhradeckého  kraje)  a
pokud již občan má kompostér poškozený, může si přijít na obec pro další. Ještě nám nějaké
zbývají. 

Druhým způsobem likvidace jsou velké železné kontejnery na trávu, listí,  zbytky křovin a
stromů, které obec vyváží a po štěpkování dochází k jejich přeměně na palivo. 

Tuky z domácností

Tuky a oleje z domácností budou vyváženy spolu s netříděným odpadem, které musí být
v uzavřené průhledné nádobě (např. plastová láhev) položené na popelnici.

Sklo

Nádoba  na  sklo  (barevné  a  čiré)  je  umístěna  pouze  v Hřibojedech  pod  rybníkem  vedle
železných kontejnerů na listí a větve (biologicky rozložitelný odpad). Nádoba bude vyvážena
bude pouze na vyžádání obce, tedy při jejím naplnění.

Plasty a papír

Obec Hřibojedy v roce 2021 získala dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad – plasty a
papír. Následně poptávkovým řízením obec popelnice pořídila a rozvezla do domácností. Od
října 2022 má každá domácnost tyto popelnici  u rodinného domku. Občané tak nemusí
odnášet tříděný odpad na sběrná místa, ale budou si moci plasty i papír ukládat do popelnic
přímo  doma  a  firma Marius  Pedersen  a.s.  je  následně  vyveze  od  rodinných  domků  ve
stanovených termínech. Trasa vývozu bude kopírovat vývoz netříděného odpadu. Pro obec
změna znamená také dílčí úsporu v rozpočtu cca 40 %, protože papír se lépe skládá do malé
popelnice a zaměstnanci obce nebudou muset ze současných popelnic vybírat a rozřezávat
celé krabice (obec pak platila objem - „vývoz vzduchu v kontejneru“).

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na
tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší,
proto jsou plasty v obci Hřibojedy vyváženy každých 14 dnů a papír jednou za 4 týdny.

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit
tak často nebo nám vystačí menší koš.

Od letošního roku nebudou termíny vývozu oznamovány InfoSMS kanálem (platba 0,90 Kč
za každou SMS),  ale  občané již  obdrželi  termíny v letáku obce a je  součástí také těchto
Zpráviček.

Velkoobjemový odpad

Jedná  se  např.  o  starý  nábytek,  koberce,  linolea,  umyvadla,  toalety,  kuchyňské  linky,
elektrotechniku atd. 
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Tyto odpady budou likvidovány prostřednictvím mobilního sběru jako v minulých letech,
svoz se uskuteční v jarním sobotním termínu, přesné datum bude včas oznámeno. 

Nebezpečný odpad

Jedná  se  např.  syntetické  barvy,  laky,  syntetická  ředidla,  mořidla,  elektrické  baterie,
autobaterie,  oleje,  tuky  minerální  nebo  syntetické,  ropné  produkty,  kyseliny,  hydroxidy,
lepidla,  pryskyřice,  zdravotnický  materiál  z domácnosti (znečištěné  obvazy,  jehly  apod.),
tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky obsahující freony, obrazovky, těkavé
látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.

Tyto odpady budou likvidovány prostřednictvím mobilního sběru jako v minulých letech,
svoz se uskuteční v jarním sobotním termínu, přesné datum bude včas oznámeno.

Stavební odpad

Stavební odpad není součástí komunálního odpadu (stavební zákon) a  každý stavebník je
povinen si zajistit odvoz a likvidaci na své náklady (prostřednictvím svých prostředků nebo
odbornou firmou). Jedná se jak o materiál (cihly, beton, dlažba, sklo, plasty, kovy, asfaltové
směsi, dehet, keramiku, zeminu, štěrk, izolační materiály) i obaly dle zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, jako odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech.

Výsadba liniové zeleně v roce 2021

V říjnu a listopadu 2021 byla realizovaná výsadba nové zeleně v obci Hřibojedy v celkových
nákladech 238 400,00 Kč, a to s dotací ve výši 100 % nákladů od Státního fondu životního
prostředí (MŽP) prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny (pobočky Pardubice).

První lokalitou byl  přírodní biokoridor LBK 14-20  nad částí obce Hvězda, kde s  výsadbou
pomáhali žáci Gymnázia Dvůr Králové nad Labem.  Lokální biokoridor v úseku obcí Litíč –
Hřibojedy  –  Hvězda  –  Litíč  LBK  14-20  je  jeden  z  významných  prvků  územního  systém
ekologické stability krajiny v našem regionu a jeho cílem je také umožnit jak existenci, tak
migraci organismů mezi biocentry (součástí biokoridorů jsou mj. aleje, souvislé křoviny, živé
ploty, meze, strouhy, nebo uměle vytvořené přechody pro zvěř na dálnicích).

Studenti tak o předposledním říjnovém víkendu v lokálním přírodním biokoridoru LBK 14-20
v  části Hvězda  obce  Hřibojedy  vysadili  50  ovocných  stromů  včetně  instalace  ochrany
vysazených stromků pletivem. Výsadbu tradičních odrůd višní, hrušní, jabloní, slivoní a třešní
prováděli studenti třídy 2C – Franta, Tom, Michal, Kubík, Rosalie, Terka, Adri, Pepča, Nicole,
Majda, Anežka, Vanda, Radovan, Vojta, Matěj, Richard, Ríša, Tomáš a Tomík se svým třídním
učitelem PhDr. Ivo Rejchrtem z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem pod odborným dozorem
Ing.  Petry  Syrovátkové.  Studenti se  tak  mohli  vlastní  víkendovou prací  přímo podílet  na
budování  jednoho  enviromentálního  prvku
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sloužícího k udržitelné ekologické stabilitě krajiny v okolí Královédvorska – výsadbou liniové
zeleně tradičních odrůd ovocných stromů.

Víkendový servis pro studenty, např. stravování, dopravu, večerní táborák a ubytování u nás
na  obci  Hřibojedy,  zajišťoval  tým  ve  složení  Honza  a  Renata  Dlouzí,  Lukáš  a  Renata
Třešňákovi. Zaslouží obrovské poděkování za nasazení a kompletní servis „studentské akce“.
Fotografie při akci zajišťoval starosta Miloš Dohnálek.

Druhou lokalitou byla údolní nova Jordán (prameniště potoku Jordán) v lokalitě Hřibojedy u
Třešně (na konci asfaltové cesty za bytovkou). V jihozápadní části bylo vysázeno 38 stromků
lípy,  která po zapojení korun vytvoří  v této části přírodní větrolam (ochrana proti větrné
erozi) a současně kořenový systém sníží riziko vodní eroze. V severovýchodní části jsou pak
vysázené  ovocné  stromky,  které  budou rodit  ovoce  využitelný  občany  obce  nebo  jejími
návštěvníky. 

Celkem na obě lokality bylo pořízeno a vysázeno 138 stromů s opěrnými kůly a ochranou
lesnickým pletivem: 

 lípa malolistá, strom rozvětvený s balem 38 ks (lokalita údolní nivy Jordán),
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 ovocné stromy 50 ks (lokalita údolní nivy Jordán), z toho:
o jabloň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks,
o višeň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks,
o třešeň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks, 
o hrušeň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks,
o slivoň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks,

 ovocné stromy 50 ks (lokální biokoridor nad částí obce Hvězda), z toho
o jabloň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks,
o višeň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks,
o třešeň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks,
o hrušeň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks,
o slivoň (více druhů), rozvětvený polokmen 10 ks,

 414 kůlů z obecního lesa pro ochranné pletivo (3 ks / strom),
 200 m ochranného pletiva výšky 160 cm / 2 mm.

Důležité informace z obce

Informace z obce - uzavření silnice Hřibojedy – Žireč

Od 12. ledna 2022 do 12. února 2022 je uzavřena pro veškerý provoz silnice z Hřibojedy do
Žirče v úseku od parkoviště u Braunova Betlému k vlakové zastávce v Žirči. Důvodem jsou
klimatické  podmínky  a  nepřizpůsobení  řidičů  povrchu  neudržované  vozovky  (např.
nasazením sněhových řetězů). Dnes 12. ledna 2022 v zatáčce pod parkovištěm skončil na
boku  autobus  se  zraněním  řidiče  a  vyprošťování  trvalo  celé  dopoledne  (jeřábem  a

odtahovým vozidlem).
Obr. Fotografie nehody autobusu pod parkovištěm Braunova Betléma

Oznámení veřejnou vyhláškou
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Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský  úřad  Dvůr  Králové  nad  Labem,  odbor  dopravní  a  správní,  oddělení  dopravy  a
silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění
(dále jen zákona o silničním provozu) na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona
a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařizuje z moci
úřední  Správě  silnic  Královéhradeckého  kraje,  Na  Okrouhlíku  1371/30,  500  02  Hradec
Králové, bez projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem ve

smyslu ustanovení § 77 odst. 4 v souladu s § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
místní přechodnou úpravu provozu na silnici č. 2854 v úseku od železniční zastávky Žireč po
parkoviště u Betléma, uzavřít pomocí dopravního značení B1 nesjízdný a neudržovaný úsek
silnice, dle grafického znázornění v příloze.

Důvod: ohrožení bezpečnosti užití nesjízdného úseku neudržované silnice č. 2854

Platnost úpravy: 12.01.2022 – 12.02.2022

Zimní údržba

Zimní  údržba  komunikací  na  území  obce  Hřibojedy  bude  provádět,  pokud  klimatické
podmínky umožní zaměstnanci obce s autem GAZelle a v ostatních případech firma Farma
Hvězda s.r.o. včetně případného posypu inertním materiálem. Vyhrnování komunikací má
svá pravidla a časový postup.

Nejprve je  nutné vyhrnout  zastávky,  parkoviště  u  bytovky  a  okolí  obecního úřadu.  Poté
dojde postupně k vyhrnování obecních komunikaci. Vše je popsáno v pasportu zimní údržby,
který je k nahlédnutí na obecním úřadě v době úředních hodin.

Braunův Betlém

V minulých letech oslovilo Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav obce, na jejichž
katastrálních územích se nachází  části Braunova Betléma, se záměrem sjednocení celého
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areálu  pod  jednoho  vlastníka,  a  to  Český  stát  –  Národní  památkový  ústav.  Mimo  obec
Hřibojedy se jedná zejména o město Dvůr Králové nad Labem.

Královéhradecký kraj, Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav prosazují, aby došlo k
scelení majetku v rámci celého areálu Braunova Betléma. Toto území má tak být řešeno jako
celek, což obnáší nejen opravu soch, ale také úpravu okolního turistického zázemí, které se
rozkládá i na lesních pozemcích, přičemž by v první etapě měl Český stát získat do majetku
získat  sochu  ovečky  s pozemkem  od  vlastníka  města  Dvora  Králové  nad  Labem,  který
zasahuje  až  nad  jeskyni  u  hlavního  reliéfu  a  dále  jeskyni  se  sochou  poustevníka  Juana
Garina, kde pozemek je v majetku obce Hřibojedy (hraniční mezník je na levé části skalního
masívu vchodu do jeskyně).

Obec Hřibojedy už v roce 2016 nechala vypracovat geometrický plán č. 181-77/2016 ze dne
23. 3. 2016 pro rozdělení pozemku č. 1093 a požádala v roce 2021 o souhlas se záměrem
dělení  pozemku  1093  Městského  úřadu  Dvůr  Králové  nad  Labem,  odboru  územního
plánování výstavby a znalecké posudky na pozemek i skalní masív se sochařskou výzdobou.

Obec Hřibojedy pozemek se skalním masívem, jeskyní a sochou Garina vlastní na základě
zákona  přechodu  některých  věcí  z  vlastnictví  České  republiky,  k  nimž  měly  Lesy  České
republiky právo hospodaření s národním majetkem (zák. 172/1991 Sb). Předmětný pozemek
p. č. 351 byl přečíslován na nové parcelní číslo 1093 na základě dokončených KPÚ Hřibojedy
a přečíslování všech stávajících pozemků v k. ú. Hřibojedy realizovaných v roce 2008 – 2010
a rozhodnutí pozemkového úřadu (včetně obnovy operátu).

Záměr obce převést  vlastnické právo za úplatu (prodat)  ve výši  4  010 058,-  Kč  k části
pozemku parc. č.  1093 (pozemek parc. č. st. 1093/2 o výměře 3 781 m2), k.ú. Hřibojedy,
s malým  lomem  za  jeskyní,  skalním  masívem  s jeskyní,  sochařskými  reliéfy  a  sochou
Garina,  byl  dle  §  39  zákona  č.  128/2000  Sb.  zákona  o  obcích  uveřejněný  na  úředních
deskách obce Hřibojedy dne 3. 8. 2021 a schválen Zastupitelstvem obce Hřibojedy dle § 85
odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích usnesením číslo 3 ze dne 25. 8. 2021. Pokud
se převod uskuteční, nabyvatelem by měl v budoucnu být Národní památkový ústav, státní
příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské
náměstí 162/3, budoucím správcem Územní památkové správy na Sychrově, zámek Sychrov.
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Informace z Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
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Informace Policie ČR
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Blahopřejeme našim oslavencům…

Posíláme přáníčko – lásku, štěstí, zdravíčko

Leť sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem.
Pohlaď toho, kdo dnes slaví, a popřej mu hodně zdraví.
Pošimrej ho za nás na líčko ať dnes září jako sluníčko.
Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť ho máme stále rádi.

červenec pan Bohumil Dolenský
pan Karel Plachetka

srpen pan Jindřich Vašátko
paní Mária Juklová
pan Jaroslav Petera
paní Vlasta Plšková

září paní Irena Mikešová

říjen paní Zdeňka Čepelková
paní Zdeňka Horáková
pan František Tschop

listopad paní Zdeňka Dlouhá
pan Andrejs Bohumil
pan Andrejs Stanislav

V prosinci 2021 oslavili 50 let společného života manželé 

Petr a Marie Abrahamovi

Ať dále hoří láska ve vašich srdcích a váš společný život nadále pokračuje.

Všechno nejlepší k 50. výročí svatby!
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pro mlsné jazýčky…

Černý kuba, hubník nebo také houbovník. 

Byl tu dávno před kaprem s bramborovým salátem a dnes si opět razí cestu na vánoční stoly,
třeba jako oběd nebo předkrm na Štědrý den. Historie houbového kuby údajně sahá až
do starých pohanských dob, kdy naši předkové měli les za posvátný. Využili z něj vše,
co šlo, a často houbami nahrazovali maso.

Jak připravit tradičního houbového kubu?

Suroviny:

 400 g ječných krup
 650 g hub (lesní – čerstvé, sušené, mražené)
 100 ml slunečnicového oleje na pečení a smažení (nebo podle tradičních 

receptů vepřové či husí sádlo, samozřejmě již pak nejde o veganskou / 
vegetariánskou variantu, pozn. red.)

 2 cibule
 5 stroužků česneku
 majoránka 
 mořská jemná sůl
 pepř černý mletý 
 kmín

Kroupy dobře propláchněte a namočte přes noc. Pokud máte sušené houby, namočte je
minimálně na 5 hodin. Kroupy uvařte dle návodu na obalu.

Na pánvi osmahněte dozlatova nadrobno nakrájenou cibulku, přidejte kmín, houby a krátce
poduste.  Nakonec přidejte utřený česnek,
čerstvě nadrcený pepř, majoránku a osolte.
Směs  smíchejte  s  uvařenými  kroupami  a
vložte  do  tukem  vymazaného  pekáče.  V
troubě zapékejte na 170 °C cca 20 minut. 

Tip:  Chcete-li  mít kubu spíše sypkého než
kašovitého,  uvařené  kroupy  propláchněte
pod studenou vodou a nechte okapat.
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co něco netradičního na zahřátí…

Sweet Banana punč

 50 ml banánového džusu 
 2 lžíce hnědého cukru  
 2 – 3 hřebíčky 
 1⁄4 ruličky skořice 
 1⁄2 pomeranče 
 4 cl rumu 
 4 kolečka banánu

Banánový džus svařte společně s hnědým cukrem, hřebíčkem a skořicí. Sejměte z plotýnky a
nechte pár minut vyluhovat. Vymačkejte pomeranč a šťávu vmíchejte ke svařenému džusu.
Podle chuti přilijte rum. Ozdobte čerstvými banánem a pomerančem rozkrájeným na dílky.

Sladké pokušení

 4 cl becherovky
 15 cl jablečný džus 
 celá skořice 
 citrónová šťáva

Becherovku  s  jablečným  džusem  prohřejeme  a  slijeme  do
šálku  z  varného  skla,  vložíme  celou  skořici  a  zastříkneme
citronovou šťávou. Můžeme přidat sušená jablka na ozdobu.

Pomerančový punč se zázvorem a citronovou trávou

 2cm kousek čerstvého zázvoru
 200 ml vody
 1 sáček čaje
 800 ml pomerančového džusu
 4 lžíce medu
 1 malý pomeranč
 citronová tráva

Zázvor oloupeme a nakrájíme škrabkou na brambory na tenké plátky. Pomeranč omyjeme a
nakrájíme na kolečka. Vodu přivedeme k varu a necháme v ní vylouhovat sáček s čajem.

Čaj a pomerančový džus společně zahřejeme k bodu varu, osladíme medem a promícháme.
Přidáme plátky zázvoru a necháme 2–3 minuty společně prohřát. Do sklenic z varného skla
rozdělíme nakrájený pomeranč, zalijeme punčem a do každé sklenice vložíme citronovou
trávu.

20



21


	Citát dvacátého vydání
	Vážení spoluobčané,
	Rozsvícení vánočního stromečku
	Plán investic v rozpočtu roku 2022
	Chodníky …
	Dostavba vodovodu…
	Rekonstrukce veřejného osvětlení …

	Odpadové hospodářství
	Odpady na netříděný dopad
	Netříděný odpad
	Biologicky rozložitelný komunální odpad
	Tuky z domácností
	Sklo
	Plasty a papír
	Velkoobjemový odpad
	Nebezpečný odpad
	Stavební odpad

	Výsadba liniové zeleně v roce 2021
	Důležité informace z obce
	Informace z obce - uzavření silnice Hřibojedy – Žireč
	Oznámení veřejnou vyhláškou
	Zimní údržba
	Braunův Betlém
	Informace z Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

	Informace Policie ČR
	Posíláme přáníčko – lásku, štěstí, zdravíčko
	pro mlsné jazýčky…
	co něco netradičního na zahřátí…

