
Nepravidelné vydání č. 4

                        Citát čtvrtého vydání vydání 

                  I slepice by se divila, kolik toho snese člověk.

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


Vážení spoluobčané..........vítáme Vás v novém roce 2012........zima nás sevřela v ledový krunýř, a tak vám pro pohodu u kamen 
posíláme 3 vydání zpráviček

Další pokračování historie naší obce:

.......až do roku 1874 neměly Hřibojedy vlastní školu. V roce 1874 byla v obci pro německé děti založena jednotřídní německá 
škola. 
V roce 1930 byl založen odbor Národní jednoty severočeské, byl zde také Sbor dobrovolných hasičů, německá knihovna, 
Kulturverband a raiffeisenka. 
V roce 1945 kdy došlo k odsunu Němců začalo osídlování Hřibojed .Přistěhovali se sem lidé od Semil i jiných částí země ale také 
několik Volyňských Čechů. V roce1958 zde bylo utvořeno družstvo, které se v roce 1975 sloučilo s družstvem Hvězda Dubenec. 
Od roku 1953 Paní Zdeňka Dlouhá vedla při místní lidové knihovně dramatický kroužek Pampelišky. Byla oceněna 
vyznamenáním na Pražském hradě. Byl založen SDH pod vedením pana p Plška Jaroslava a Jana Dlouhého st. a pracuje i v 
současné  době . 

Současnost.......

V naší obci žije v současné době 206 obyvatel z toho je   
 26 dětí do 15 let 
 12 dětí od 15 -   18 let, 
 54 svobodných
 96 ve vztahu
 17 rozvedených
 13 vdov/vdovců

Z     jednání ZO  

Výpis z usnesení 14. 11. 2011

Hřibojedy se šesti hlasy usneslo na programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje financování vodovodních přípojek formou investiční pobídky obce.
Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje  zpracování  projektové  dokumentace  na  2.  etapu  hlavního  řádu
vodovodu (k RD pana Melouna, u bytovek ke stavebním parcelám, ke „kaštanu“ a v Malých Hřibojedech ke „Krušinům“).
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě s budoucím provozovatelem
Vodohospodářské služby RT s.r.o., IČ 27461556 se sídlem v Horním Lánově.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje postup realizace společných zařízení v rámci provádění komplexní
pozemkové úpravy k. ú. Hřibojedy, a to PEO1, PEO 2, ÚSES – LBK X, PEO 14, PEO 8, PEO 9, PEO 19.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zimní údržbu komunikací uvedených v bodě 6.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uzavření smlouvy o provádění strojové zimní údržby s firmou Farma
Hvězda s.r.o., a to na základě předložené smlouvy o zimní údržbě komunikací za podmínek uvedených ve smlouvě (obdobně
jako v minulých letech) a za cenu 600,- Kč/hodinu výkonu.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje prodej poz. parcely č. 1262 v k. ú. Hřibojedy jedinému zájemci panu
Janu Hlavatému.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje úhradu části nákladů spojených stavby „Intenzifikace úpravny vody
Velichovky“.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar pro děti do 15 let a seniory nad 70 roků ve výši 500,- Kč na
jednoho obyvatele uvedené věkové kategorie.

Výpis z usnesení 12. 12. 2011
.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se šesti hlasy usneslo na programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy. Zastupitelstvo
Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje předložený návrh rozpočtu Obce Hřibojedy na rok 2012.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1121 ostatní
plocha, parc. č. 1122 zahrada, parc. č. 1124 zahrada, parc. č. 1126 orná půda, vše v k. ú. Hřibojedy, podle zákona č. 95/1999
Sb. ve znění pozdějších předpisů z Pozemkového fondu ČR na Obec Hřibojedy.



Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu a odstranění
komunálního odpadu včetně separace a odvozu využitelných složek TKO a dalších služeb v odpadovém hospodářství se
společností Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, IČO: 42194920.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o poplatku za komunální odpad.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje Přílohu č. 1 „Náležitosti plátce poplatku“ a Přílohu č. 2 „Poplatek za
komunální odpad pro rok 2012“, vše k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o poplatku za komunální odpad.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje Dohody o provedení práce s paní Dagmar Míkovou, Velký Vřešťov 199
na zpracování kompletního účetnictví obce v roce 2012 s měsíční odměnou ve výši 8 000,- Kč.
Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  šesti  hlasy  schvaluje  záměr  směny pozemků  mezi  účastníky  směny  Obcí  Litíč  a  Obcí
Hřibojedy, a  to pozemku parcelního čísla  1227 v k.  ú.  Litíč  o celkové výměře 1568 m2 v majetku Obce Hřibojedy za
pozemek parcelního čísla 1085 v k. ú. Hřibojedy o celkové výměře 1568 m2 ve vlastnictví Obce Litíč.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje odměnu ve výši 2.000 Kč pro paní Růženu Pekárkovou za činnost v
sociálně-kulturním výboru obce Hřibojedy.

Výpis usnesení 11. 1. 2012

Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo na programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje směnu pozemků mezi účastníky směny Obcí Litič a Obcí Hřibojedy, a
to pozemku parcelního čísla 1227 v k. ú. Litíč o celkové výměře 1568 m2 v majetku Obce Hřibojedy za pozemek parcelního
čísla 1085 v k. ú. Hřibojedy o celkové výměře 1568 m2 ve vlastnictví Obce Litíč.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Dohodu o provedení práce s panem Tomášem Míkou, Velký Vřešťov
199 na zpracování kompletního účetnictví obce v roce 2012 s měsíční odměnou ve výši 8 000,- Kč a schvaluje revokaci
usnesení k uzavření Dohody o provedení práce s paní Dagmar Míkovou, Velký Vřešťov 199 na zpracování kompletního
účetnictví obce v roce 2012.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje pořízení nového územního plánu obce Hřibojedy, podání žádosti o
dotaci ke Královéhradeckému kraji k pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel.
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Dohodu o provedení práce s Ing. arch. Karlem Novotným k podání
žádosti o dotaci a v případně kladného rozhodnutí o přiznání dotace podpisu schvaluje Dohodu o provedení práce s Ing. arch.
Karlem Novotným na pořízení a zpracování územního plánu obce Hřibojedy.
Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje  pořízení  projektové  dokumentace  protipovodňových  opatření  k
územnímu nebo stavebnímu řízení rekonstrukce vodní nádrž vč. ochranného valu v Malých Hřibojedech a podání žádosti o
dotaci ke Královéhradeckému kraji.

Stalo se......
Další akcí, která se v Hřibojedech konala a to: první adventní neděli 27. 11. 2011 bylo první rozsvícení adventního stromečku.
Pracovníci obce ozdobili stromeček u kapličky v Hřibojedech. Paní Ilona Čepelková napekla vánoční perníčky a s dětmi
z hasičského kroužku je v pátek ozdobili. Nacvičili jsme s dětmi kratičké pásmo s koledami, poprosili maminky, aby s dětí
byly  andílci,  v neděli  odpoledne  napekli  křupavé  kuřecí  řízečky  a  vše  připravili  k prvnímu  .......ROZSVÍCENÍ
ADVENTNÍHO  STROMEČKU.  Mile  nás  překvapilo,  co  se  sešlo  lidiček.  Atmosféra  byla  nádherná  a  kouzlo  všeho
potrhovala i rozsvícená kaplička.

Předvečer svatého Mikuláše se dospívající ,,děti“ přeměnily na čerty, anděla a Mikuláše, aby mladším kamarádům vnesly do
domovů trochu čertovského vzrušení, pohrozily zlobivým dětem a nadělily dárečky.

                 . 

Co se chystá

Ještě tu  sice máme zimní  období....,ale  co se už trochu těšit  na jaro......  Tradiční první  akcí  bude Vítání  jara se sletem
čarodějných bytostí. V předvečer  Filipo-Jakubské noci tj. 30. 4. 2012....se opět uskuteční lampionový průvod s opékáním
buřtů a občerstvením s čarodějnou obsluhou. Nebude jistě chybět soutěž o nejkrásnější čarodějku či čaroděje.



Velikonoce
Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 První nikajský koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na neděli
následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. 
Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.

Proč se někteří lidé na Velikonoce netěší tak jako na Vánoce?

Vánoce - na rozdíl od Velikonoc - jsou dnes spojeny s rodinnou tradicí pohody, obdarování, lidské štědrosti, dělení se s 
druhými lidmi. Je v nich podstatně zdůrazněná rovina horizontální (mezilidská).

Velikonoce nás však mnohem víc soustřeďují na to, co Bůh dělá pro člověka - mají vertikální rozměr. A to je pro člověka 
mnohdy méně „uchopitelné“, a tudíž náročnější, protože to od něj mnohem víc žádá. Velikonoce jsou ale ze své podstaty 
svátky neuvěřitelné radosti a volného vydechnutí. 

 Z     činnosti SDH  

Dne 6. 1. 2012 se konala valná hromada SDH v zasedací místnosti obecního úřadu.

SDH má k dnešnímu dni celkem 22 členů z toho 32 členů tvoří mladí hasiči. 
Výše příspěvku je zatím stále 100,- Kč, od dětí i nadále vybíráme 200 Kč. Výbor se v tomto roce sešel 5x. 
Náš sbor opět organizoval ve spolupráci s obecním úřadem několik akcí, a to lampionový průvod s pálením čarodějnic s již 
tradiční soutěží o nejkrásnější čarodějnici. 

Zorganizovali jsme společnou soutěž v požárním sportu se sousedním sborem v Libotově. Konala se v sobotu 18. 6. 2011. 
Soutěž v kategorii mužů a žen byla opět v režii SDH Libotova a my se zaměřili na soutěž dětí.  Každé družstvo si opět 
odváželo nějakou pozornost v podobě lahve dětského šampaňského nebo v podobě rolády či dortu, které právě připravili 
ochotné maminky. Podařilo se nám sehnat i několik sponzorů jako např. JUTA, Seidl, farma Hvězda, Obec Hřibojedy, kteří 
nám s nákupem cen finančně vypomohli. Za to jim moc a moc děkujeme. Další povedenou akcí byl zájezd na Moravu do 
vinného sklípku. Cestou jsme se zastavili ve Strážnickém skanzenu, prohlédli si způsob života a bydlení lidu jak v horských 
oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví, kdy nejstarší obydlí bylo z roku 1612. Večer nám pak k  poslechu i tanci 
hrála klasická cimbálová muzika. Nocleh jsme měli zajištěn hned vedle sklípku, tudíž si mohl každý dle svého uvážení odejít
na ubytování.  V loňském roce jsme opět zorganizovali opékání prasete a rozloučení s létem. Novou akcí, kterou jsme 
v loňském roce uspořádali společně za pomocí Obecního úřadu bylo Rozsvícení vánočního stromku. Tato akce se myslím 
povedla a i letos bychom něco podobného chtěli uspořádat. Dále bych chtěla znovu touto cestou poděkovat obecnímu úřadu 
za podporu, kterou od něj dostáváme hlavně při činnosti dětí. Obdrželi jsme dotaci na celoroční činnost ve výši 10.000 Kč a 
poskytl nám opět finanční příspěvek na reprezentování našeho družstva starších, kteří tento rok opět postoupili do Krajského 
kola ve hře Plamen a reprezentovali celý okres Trutnov tentokrát v Hradci Králové, kde jsme vybojovali druhé místo.  Dále 
naše dorostenka reprezentovala celý Královéhradecký kraj na Mistrovství ČR v Ostravě. 

Kolektiv mladých hasičů

V loňském roce jsem se s kolektivem mladých hasičů zúčastnili celkem 34 !! soutěží. 

Náš největší úspěch v letošním roce vítězství na okresním kole hry Plamen a reprezentace na Krajském kole v Hradci 
Králové, kde jsme se vybojovali krásné 2 místo a jen opravdu malý krůček chyběl, abychom mohli reprezentovat i celý kraj 
na mistrovství ČR.  Dalších z větších úspěchů je reprezentace dorostenky Martiny na Mistrovství republiky v Ostravě. 
S kolektivem MH jsme také uspořádali přednášku s Policií ČR, kdy nám byla předvedena práce s psovodem, a dětem bylo 
ukázáno policejní auto. Dále jsme uspořádali výlet na Hasičskou záchranou stanici v Trutnově, kdy dětem profesionální 
hasiči předvedli svoji techniku a práci u hasičů a poté jsme navštívili Hasičské muzeum ve Velkých Svatoňovicích. Velké 
poděkovaní patří všem ochotným rodičům, sponzorům a obci, ale také našim rodinám, které nás v této činnosti podporují, a 
věřte mi, že to někdy časově dosti náročné. Dále děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají s dopravou na soutěže. Jelikož
náš kolektiv je opravdu dost velký (28 dětí) máme asi opravdu největší problém dostat děti na tyto soutěže. Řešíme to právě 
s ochotnými rodiči, kteří nám s touto dopravou vždy vypomohli. Za to jim moc a moc děkujeme. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/325
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apln%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_nikajsk%C3%BD_koncil


V příštích měsících oslaví svá jubilea naši občané:

Březen: 
paní Hřebíčková Aloisie                                   K Tvým narozeninám Ti chci přát vše nejlepší,
paní Krušinová Ludmila                                   co jen život Ti může dát.
pan Jukl Josef                                                   Ať lásku, zdraví i moudrost stále máš
                                                                          a plnými doušky si všeho krásného užíváš.
                                                                          Nasaď svým snům světla hvězd,
                                                                          bude pak snadnější vše v životě s humorem nést.

Věděli jste že.........

Pomelo je jeden z největších (pravděpodobně největší) citrusový plod. Plod pomela dorůstá až 5 kg, ale  více jsou vidět 
pomela s hmotností okolo 1 kg. Reálný podíl využitelné části plodu je podstatně menší, kilový plod má dužiny zhruba jako 
velký pupečný pomeranč. Dužinu má pomelo bledě žlutou, oranžovou až červenou. 
Pomelo se konzumuje syrové, bez slupky a to většinou přímo, nebo se přidává do ovocných salátů i do marmelád pro 
zpestření chuti. Má tedy v podstatě stejné použití jako ostatní citrusové plody.
Pomelo je vydatným zdrojem draslíku. Pomáhá proti vysokému cholesterolu a srdečním nemocem. Má jen velmi málo 
kalorií, obsahuje minimum tuku, sodíku a cholesterolu.

Něco z kuchyně........
Bramboráky ze suchého chleba
 Suroviny:
 Namočíme si do vody chleba, který už máte třeba pro slepice (cháá) ale bez plísně, samozřejmě. 
 Když se chleba rozmočí, vymačkáme z něj vodu, dáme do mísy a přidáme vajíčko, vegetu (místo soli), uzeninu, kmín,
majoránku, pepř a tolik množství česneku, kolik ho běžně dáváte do bramboráku, přidejte taky cibuli, je v těchto plackách
moc dobrá a trochu hladké mouky.

Pizza z rohlíků
Recept jsem našla v jednom časopise, co odebírá mamka a protože mě zaujalo, zkusila jsem ho... 

Potřebujeme na těsto: 
5 rohlíků 
1 vejce 
200ml mléka 
sůl, pepř 

Rohlíky nakrájíme na kostičky, smícháme mléko, vejce, sůl a trochu pepře a nalejeme na rohlíky a promícháme. Já 
promíchávala ručně, aby se rohlíky nacucaly do mléka a vytvořilo se těsto jako hustší nádivka. Pokud je to dost řídké, 
přisypeme trochu strouhanky. 

Koláčovou formu jsem vyložila pečícím papírem a těsto jsem rozprostřela ručně pěkně na formu
Dáme do trouby na 10 minut. 
Když formu vyndáme, těsto by mělo být pevné, poznáme to, když prstem zkusíme, ale těch 10 minut na zapečení stačí. 



Po vytažení z trouby potřeme pizzu kečupem smíchaným s kapkou oleje, stroužkem česneku a bylinkami, co máte rádi, já 
dala bazalku. Kečup jsem i přisladila lžičkou cukru, aby nebyl tak trpký. 
A na vrch dáme všechno, co máte rádi. 
Salámy co najdeme v lednici, já dala i kousky hermelínu, červenou kapii, zelenou cibulku, plátkový sýr...prostě co doma 

máte nebo si koupíte 

Pečeme dalších 15-20 minut. 

Něco pro děti i dospěláky.....

                                                                                                                  

Znát vlastní (TAJENKA) je nejlepší část našich vědomostí. 
Vodorovně:
A – Část oka.
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B – Osamělý obyvatel lesa.
C – Prostor za vchodem do domu.
D – Natržená kůžička u nehtu (zdrobněle).
E – Kapsáři.
F – Přeložený okraj.
G – Signál.
H – Znaménka oddělující vložený text.
I – Zápis.
J – Davy.
svisle – TAJENKA.
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