
 

 

 

 

 

Nepravidelné vydání č. 4 

 

 

 

 

 

                        Citát čtvrtého vydání  

                                   Žádný člověk není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv. 

 

 

 

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


Vážení spoluobčané....... Letní měsíce se k nám kvapem blíží a s ním i 

prázdniny a dovolené a také naše další vydání Zpráviček z Hřibojed…… 

 

Další pokračování historie naší obce: 

....... Hrdinným rakouským válečníkům, padlým za císaře a otčinu – je nápis 
na pomníku z Prusko-Rakouské války, který stojí v zahradě za Dlouhými. 

Pruská předsunutá hlídka narazila ve vesnici na hlídkující rakouské vojáky. 
Při nastalé přestřelce byli dva rakouští vojáci zastřeleni.  
 
Z jednání ZO 
 

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 8. února 2012 
 

1. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo na programu 
zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy. 

2. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zapisovatele a 
ověřovatele zápisu. 

3. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje záměr směny 
pozemků, a to parcely p. č. 1332/2 oddělené geometrickým plánem č. zak. 
153-14/2011 z parcely p. č. 1332, zapsané na LV 10001, vlastník Obec 
Hřibojedy a parcely p. č. 1329/2 oddělené geometrickým plánem č. zak. 
153-14/2011 z parcely p. č. 1329, zapsané na LV 61, vlastník pan Pavel 
Malý, pan Zdeněk Malý, pan Roman Mikeš, pan Stanislav Mikeš. 

4. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje návrhu KPÚ v k. ú. 
Dubenec a v navazujících částech sousedících k. ú. Vilantice, k. ú. 
Doubravice, k. ú. Libotov a k. ú. Hřibojedy. 

5. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje úkoly pro členy 
zastupitelstva: 
a) Pan Do Pan Dohnálek, pan Voňka – příprava výběrového řízení na 

investiční akci „Přípojky - vodovod Hřibojedy“. Úkol do března 2012. 
b) Paní Dlouhá a pan Dohnálek projednat s žadateli o přípojku na 

vodovod kalkulaci nákladů na jednotlivé přípojky včetně jednotlivých 
položek prací a materiálu. Úkol do února 2012. 

c) Pan Dohnálek a pan Voňka ve spolupráci s panem Mrštíkem (TDI a 
projektant) připravit žádost o dotaci na PD a vypracování PD na 2. 
etapu vodovodu. Úkol trvá. Více v bodě 6. 



d) Pan Voňka zajistí opravu chodníků pod nemovitostí p. Brože se 
zaměstnanci ÚP v době příznivých klimatických podmínek. 

e) Paní Dlouhá, paní Machačová - zveřejnit na úředních deskách záměr 
směny pozemků, a to parcely p. č. 1332/2 oddělené geometrickým 
plánem č. zak. 153-14/2011 z parcely p. č. 1332, zapsané na LV 10001, 
vlastník Obec Hřibojedy a parcely p. č. 1329/2 oddělené geometrickým 
plánem č. zak. 153-14/2011 z parcely p. č. 1329, zapsané na LV 61, 
vlastník pan Pavel Malý, pan Zdeněk Malý, pan Roman Mikeš, pan 
Stanislav Mikeš. 

f) Paní Dlouhá, paní Machačová a pan Dohnálek – účast na školení 
základy veřejné správy pro komunální politiky – celostátní vzdělávací 
seminář pořádaný TOP09 dne 17. 2. 2012 v Hradci Králové od 9:00 
hodin. 

Paní Dlouhá a pan Dohnálek – účast na školení Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje RUIAN v úterý dne 13. 3. 2012 v Hradci Králové 

od 9:00 hodin.  
 

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 7. března 2012 
 

1. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo na programu 
zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy. 

2. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zapisovatele a 
ověřovatele zápisu. 

3. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje rozpočtový 
výhled obce Hřibojedy na roky 2012 – 2016. 

4. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje poplatek člena 
DSO Hustířanka na rok 2012 ve výši 100,- Kč na obyvatele. 

5. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje přípravu a 
vyhlášení výběrového řízení na realizaci akce „Vodovodní přípojky 
v obci Hřibojedy“. 

6. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje koupi lesního 
pozemku od paní Libuše Vaňkové, Hřibojedy 12, parcela p.č. 1108 v k. 
ú. Hřibojedy 2480 m2 za cenu 20 000,- Kč. 

7. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční 
příspěvek na činnost oddílu FC Libotov ve výši 7 000,- Kč. 

8. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční 
příspěvek na činnost SDH Hřibojedy ve výši 10 000,- Kč. 

9. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje poplatek ze 
zdroje znečišťování spol. KARSIT AGRO a.s., provozovna v obci 
Hřibojedy, kotel 75 kW, 5,8 t uhlí ve výši 2 500,- Kč. 



10. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje úkoly 
z veřejné schůze ZO uložené dne 7.3.2012: 

a) Pan  Dohnálek a pan Voňka – příprava výběrového řízení na investiční 
akci „Přípojky - vodovod Hřibojedy“. Úkol do března 2012. 

b) Pan Dohnálek a pan Voňka ve spolupráci s panem Mrštíkem (TDI a 
projektant) připravit žádost o dotaci na PD a vypracování PD na 2. 
etapu vodovodu. Úkol trvá. 

c) Pan Dohnálek a pan Voňka ve spolupráci s panem Mrštíkem (TDI a 
projektant) připravit žádost o dotaci na PD a vypracování PD na akci 
„Kanalizace a ČOV Hřibojedy“. Úkol trvá. 

d) Paní Machačová připraví návrh na doplnění opravy kapličky 
v Hřibojedech. Termín do zasedání DSO dne 15.3.2012. 

e) Pan Dohnálek a pan Dohnálek jednání DSO 15. 3. 2012 v 17:00 hodin ve 
Velichovkách. 

f) Pan Voňka - seminář Problematika dětských hřišť dne 13.3.2012 v 
Hradci Králové. 

 
Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 2. května 2012 

 
1. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo na programu 

zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy. 
2. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 
3. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zrušení přijatého 

bodu usnesení zastupitelstva obce dne 7. března 2012 - schválených 
podmínek pro vyhlášení zadávacího (výběrového) řízení akce 
Vodovodní přípojky v obci Hřibojedy. 

4. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zajištění 
znaleckého nebo kvalifikovaného odhadu ceny písníku včetně pole k 
Nouzovu? 

5. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zajištění 
kontejneru na úklid veřejných prostranství. 

6. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje nákup zahradní 
benzinové sekačky s pojezdem do max. 15.000 Kč. 

7. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje podpis smlouvy 
o dotaci z Královéhradeckého kraje na pořízení územních plánů. 

8. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje bezúplatný 
převod pozemků č. 129/1 a 464 v k. ú. Hvězda od Pozemkového fondu 
ČR na Obec Hřibojedy, podání žádosti o bezúplatný převod uvedených 
pozemků a následnému podpisu smlouvy při splnění všech podmínek 
Pozemkového fondu ČR. 



9. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zrušení stávající 
číselné řady pro drobné památky neevidované v katastru nemovitostí 
vedenou jako DP – xxx a přeřazení zde vedeného majetku do číselné 
řady 910xx – majetek jinde nezařazený. 

10. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar 
SDH Hřibojedy ve výši 3 000,- na nákup cen pro akci „Hřibojedská 60 a 
100“ konanou 8.5.2012. 

11. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje věcný dar –
zakoupení občerstvení do výše  2.000,- Kč na akci „Oslava Dnu matek“. 

12. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy neschvaluje pronájem polní 
cesty (její uzavření) pro provoz závodního auta dne 23.6.2012. 

13. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar na 
Dětský den do Libotova ve výši 5.000. 

14. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zadané úkoly 
členům zastupitelstva. 

 
Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 20. června 2012 

 
1 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo na programu 

zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy. 
2 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 
3 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje závěrečný účet Obce 

Hřibojedy tak, jak byl předložen 
4 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje ocenění uvedených 

památek a jejich přeřazení do nové číselné řady majetku obce. 
5 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Dodatek č. 1 k 

Dohodě o vložení pozemků a majetku do hospodaření Mikroregionu 
Hustířanka v rámci projektu „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova“ DSO Mikroregionu Hustířanka a zmocňuje starostu obce k jejímu 
podpisu. 

6 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje provedení analýzy 
dotačních možností na zateplení či výměny oken obecních objektů včetně 
vypracování ekonomické a energetické studie pro obecní objekty, která 
byla nabídnuta zdarma spol. EUROPOINT dodávky staveb s.r.o., Jindřišská 
785, 530 02 Pardubice. 

7 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje prodej pozemku 
ostatní plocha – ostatní komunikace (parkoviště u bytovky) parc. čísla 1024 
v k. ú. Hřibojedy. 

8 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje úkoly ZO. 



 
 

 
 Stalo se…….. 
 
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se 
odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes 
živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů 
a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. 

 
Také v Hřibojedech jsme nezůstali pozadu: Hasiči ve spolupráci s obcí 
uspořádali lampionový průvod s přivítáním jara. Během večera byla 
vyhlášena soutěž o nejkrásnější čarodějnici. Občerstvení bylo zajištěno ve 
stáncích s obsluhou čarodějek a samozřejmě nesměly chybět ani krásně 
opečené a voňavé párky. 
 
12. 5. 2012 od 19.00…..se uskutečnila v prostorách obecního úřadu Oslava 
dne matek…naše děti si pro maminky, babičky a prostě pro všechny 
připravily divadelní představení pohádky Peklo s princeznou a kratičké 
pásmo básniček a písniček. Poté zahrál k tanci i poslechu zahrála skupina 
Duo Arnika pana Kramára.  

Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim maminkám. Slaví se v různé 
dny na mnoha místech po celém světě. V České republice připadá Den matek 
na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým maminkám dárky, 
většinou vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy 
se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně 
Rhey = Kybelé, matky bohů. V Československu se začal slavit tento svátek v 
roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po 2. sv. válce byl 
zatlačen do pozadí komunisty propagovanými oslavami Mezinárodního dne 
žen, ve zkratce MDŽ (slaveného vždycky 8. března), ale i přesto se dál v 
některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. 

 

 
 
 Z činnosti SDH 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Beltain
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noc
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alice_Masarykov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_%C5%BEen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_%C5%BEen
http://cs.wikipedia.org/wiki/MD%C5%BD


Hasičské období hlavně kolektivu mladých hasičů po zimě začíná opět se 

svojí činností…v pátek jsou pravidelné schůzky, kde mladí hasiči získávají 

dovednost a tréninkem zdokonalují techniku závodů. 

Nezaháleli jsme ovšem ani v zimě, kdy jsme chodili do tělocvičny v ZŠ 

Schulzovy sady a připravovali se na první ostré závody, které nás na jaře 

čekali. V únoru a březnu jsme se zúčastnili uzlovek  v České Metuji, ve  

Stolíně,  v Miletíně a Radvanicích.   

Duben 

První velká soutěž v šedesátkování se již tradičně v dubnu konala ve Velkých 
Svatoňovicích. Na start se postavily poprvé i naše nové děti zařazené do 
přípravky.  Soutěž se i přes zpočátku nezdařené počasí nakonec vyjasnila a 
děti si zaběhly skvělé závody.  Další závody v „60“ se konaly ve Stolíně.  

Květen  

Dále jsem se v sobotu 5. května zúčastnili pohárové soutěže v Heřmanicích. 
Družstvo starších A na plechovky zapsalo vítězný čas 16,93. Družstvo B s 
výsledným časem 27,03 skončilo na osmé místo. V kategorii mladších 
zvítězilo naše družstvo a dále se postavilo na start na premiéru družstvo 
přípravky, které skončilo na místě 3. Dále družstvo dorostenek v kategorii 
žen obsadilo třetí místo. 

Další velkou soutěží v „60“ byl závod v Úpici.   

Dne 8. 5. 2012 Hřibojedské „60“ a „100“ v Jaroměři jsme měli velkou 
premiéru velkého závodu v 60 a 100, který jsme uspořádali na atletickém 
stadionů v Jaroměři.  Na přípravě se podílelo spoustu dobrovolníků jak z řad 
členů SDH tak ze strany rodičů dětí.  Už dle přihlášek jsme očekávali velkou 
účast, a tak jsme vše museli připravit tak, aby nedošlo k velkým časovým 
prolukám. Myslíme si, i podle názorů účastníků, kteří byli i z hodně velké 
dálky, že se závod povedl. Soutěžilo se v kategorii dorostu mladšího a 
staršího a do 12 hod. pak kategorie přípravky, ml. dívek, ml. chlapců, st. 
Dívek a st. chlapců.  Počet závodníků: v kategorii přípravka 28 dětí, ml. dívky 
32, ml. Chlapci 49, st. dívky 35 a st. Chlapci 38. V kategorii mladších 
dorostenek 11, ml. Dorostenců 11, dorostenky 20 a st. dorostenců 31. 
Celkem 257 závodníků.  

Družstvo starších a dorostenek se vydalo i přes velkou nepřízeň počasí dne 
12. 5. na pohárovou soutěž do Vlčkovic. Od rána neustále pršelo, a tak jsme 
naši přípravku nechali doma, protože počasí opravdu stálo tak za 



omarodění.  I přes nepřízeň počasí družstvo podalo pěkné výkony a za obě 
kategorie vyhrálo.   

13. 5. 2012 Hajnické šedesátky  

18. – 20. května 2012 soustředění Špinka - Na tento víkend jsme v pátek 
odjeli pod vedením Petra Jakla, Tomáše Vodehnala a Karla Volšičky na 
chalupu na Špinku k Vodehnalům, kde jsme měli třídenní soustředění a 
nácvik na okresní kolo hry Plamen. Na kolech jsme každý den jezdili do 
Stolína na nácvik disciplín. Zde jsme si taky splnili nezbytné odznaky 
odbornosti, abychom splnili veškeré okruhu požadované pravidly Plamenu.  

Červen  

Dne 2. – 3. 6. nás čekal velký souboj a postup na krajské kolo ve hře Plamen. 
Po dvoudenním kláním se nám tento boj a příprava na něj vyplatila a obě 
naše družstva jak mladší tak starší toto Okresní kolo v Úpici vyhrála!! Po 
zadu nezůstalo ani naše přípravkové družstvo, které skončilo na krásném 
15. místě. Jelikož to pro leckteré byl opravdu první start myslíme si, že se 
start opravdu povedl.  Starší družstvo si vybojovalo vítězstvím postup na KK 
v Novém Městě nad Metují.  

 

Z našich už větších odrostlejších dětí jsme vytvořili družstvo dorostenek, 
které startovaly jak za družstvo dorostenek a tak za družstvo žen. Na 
okresním kole 9. 6. 2012 po vypjatém soupeření s Horním Lánovem, kdy 
jsme sice po štafetách a 100 vedli celou soutěž, nezdařil se požární útok a tak 
jsme se na krajské kolo dostali pouze s družstvem žen. Dorostenky skončily 
na krásném 2. místě. Postup se snad podaří příští rok.  

16.6.-17. 6. 2012 KK hry Plamen – po vytrvalém dvoudenním souboji se nám 
podařilo udržet jako vloni pouze druhou příčku. Postup na Mistrovství ČR se 
nám přes družstvo z Měníku asi nepodaří.  

23. 6. 2012 KK v PS v Hradci Králové – družstvo žen na premiéře krajského 
kola v požárním sportu statečně bojovalo a umístilo se na 4. místě.  



Domácí pohárová soutěž v Libotově – už třetím rokem jsme naši 
pohárovou soutěž spojili se sousedním SDH Libotov. Společná soutěž se 
velice osvědčila. V dnešní době, kdy s termíny lze jen těžko manipulovat a 
určovat si je podle našich potřeb je už skoro nemožné, se soutěž vydařila. 
Přijelo sice méně družstev, ale i tak byla spokojenost oboustranná. Velké 
hodnotné ceny pro družstva dětí darovala Obec Hřibojedy, firma Hvězda 
s.r.o. a maminky tradičně upekly krásné dorty.   

 

 

 

  

 

V příštích měsících oslaví svá jubilea naši 

občané: 

Květen 

paní Kombercová Marie  

Červen  

paní Landová Božena  

pan Petr Dvořáček 

Červenec 

Hynek Jan 

Maláková Vilemína 

Srpen 

Charvátová Jaroslava 

  

http://hribojedy.rajce.idnes.cz/Hribojedy-Libotov_23.6.2012/


Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček. Každá z nich ať přinese Ti 

jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky. 

Ať máš vždycky mladé srdce, hodně přátel, žádné vrásky! 

 

V měsíci březnu jsme přivítali mezi sebe nově 

narozené občánky naší obce 

Lucinku Ludmilu Hynkovou a Verunku Tomáškovou 

Nejkrásnější ze všech dárků dává život do 

kočárku…v jednom z nich teď tiše dýchá Vaše štěstí 

Vaše pýcha……blahopřejeme rodičům a malým 

slečnám přejeme hodně zdravíčka a štěstí. 

 

 

 

 

Věděli jste že......... 

       Granátové jablíčko 

 Výrazně přispívá ke snižování výskytu kardiovaskulárních chorob 
 Redukuje pravděpodobnost vzniku osteoporózy 
 Výrazně snižuje riziko rakoviny a pomáhá při jejím léčení 
 Účinně posiluje imunitní systém a podporuje obranyschopnost 
 Pomáhá ke snížení vysokého krevního tlaku 
 Snižuje hladinu škodlivého LDL cholesterolu v krvi 
 Funguje jako účinný prostředek na poruchu erekce 

 

Něco z kuchyně........ 

 
Tiramisu po česku  



u  
 
 

Ingredience:  
2 balíčky dlouhých piškotů (já dala normální), 2 pomazánková másla 
(smetanová, bez příchuti), 2 smetany ke šlehání (po 250 ml), 150 g 
moučkového cukru, silné presso nebo z instantního kafe, trochu rumu. 
 
Postup:  
Pomazánková másla vyklopíme do misky, přidáme smetanu, cukr. Trochu 
promačkáme vidličkou, aby nám to hned všechno nevystříkalo, a hned 
šleháme do tuhého krému. Piškoty namáčíme do směsi rumu a kávy, 
klademe do formy nebo na plech, vrstvu pokryjeme krémem a postup 
opakujeme. Povrch sypeme kakaem. Důkladně vychladit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro děti i dospěláky 



 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


