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Nepravidelné vydání č.6

    Citát šestého  vydání

Nikdy nikomu neber naději…mohlo by to být to jediné co člověk
ještě má

http://www.obrazky-zdarma.cz/soubory/velkyobr.php?obrazek_id=68
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Vážení spoluobčané..........blíží se nám léto a s ním doba 
prázdnin, výletů, dovolených, 

Další pokračování …kdo ví kde se nachází tato naše kulturní 
památka?

Vyobrazené památky z minulého čísla jste jistě poznali….pro 
jistotu uvádíme, že jedním z nich je památník z Prusko rakouské
války z roku 1866, který se nachází v zahradě za Dlouhými a ten
druhý je pomník z 1 světové vály a najdeme ho na Hvězdě.

Současnost.......

V naší obci žije v současné době 211 obyvatel z toho je   
109 mužů a 102 žen

 28 dětí do 15 let 
 9 dětí od 15 -   18 let, 
 56 svobodných
 97 ve vztahu
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 18 rozvedených
 12 vdov/vdovců

Z     P R Á V     Y  Z     E  Z     A S T U P I T E L S     T V A  

zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 7. listopadu 2012

 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 sedmi hlasy schvaluje uzavření
smlouvy  k  zahájení  poskytování  služeb  od  1.  1.  2013
provozovatele schváleného na jednání ZO.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje  změnu
obvodu  územní hranice  mezi obcí  Hřibojedy a  obcí Dubenec
podle předloženého návrhu spol. INGEOS a.s. (Ing. Charvát)

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje  účast
obce  Hřibojedy  při  vypracování  studie  protipovodňových
opatření zpracování návrhů na revitalizaci obou rybníků v
Hřibojedech a rybníku v Malých Hřibojedech.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje pořízení
nové  techniky  do  lesů  v  rámci  DSO  prostřednictvím  PRV
Lesnická technika a úhrady podílu odpovídajícímu investici
nákupu motorové pily, křovinořezu a motorového rosiče, která
není financována dotací.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
finančního daru ve výši 500 Kč pro děti do 15, kteří jsou
občany obce Hřibojedy a finančního daru ve výši 500 Kč pro
seniory  nad  70  let,  kteří  jsou  občany  obce  Hřibojedy  a
finanční dar ve výši 2.000 Kč pro paní Pekárkovou za práci s
důchodci.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uzavření
"Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb" a
uhrazení příspěvku ve výší 1 000,- Kč do uvedeného fondu.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
schválení finančního příspěvku ve výši 1500 Kč na náklady s
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organizací akce Rozsvícení adventního stromku v Hřibojedech
dne 2. 12. 2012.

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 12. prosince
2012

 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
rozšíření sítě veřejného osvětlení v uvedené části obce.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  šesti  hlasy  schvaluje
hospodaření obce Hřibojedy v roce 2013 podle předloženého
rozpočtu obce Hřibojedy.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  šesti  hlasy  schvaluje
investičních priorit obce Hřibojedy pro rok 2013.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podání
žádosti o dotaci na Pořízení a digitalizace územních plánů
obcí do 1000 obyvatel.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za povolení k
vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst s
účinností od 1.5.2013

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 13. února 2013

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se 7 hlasy usneslo na programu
zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy 7 hlasy schvaluje zapisovatele
a ověřovatele zápisu.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy 7 hlasy schvaluje, aby Obec
Hřibojedy  ve  spolupráci  se  spol.  PROIS,  a.s.  připravila
zadávací  dokumentaci  k  vyhlášení  zadávacího  řízení,  ve
kterém budou zohledněny  dané podmínky.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  7  hlasy  schvaluje  členský
příspěvek do rozpočtu Mikroregionu Hustiřanka na rok 2013, a
to ve výši 100 Kč na jednoho občana trvale přihlášeného k
trvalému pobytu v obci Hřibojedy, tj. 21.000 Kč celkem. 

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  7  hlasy  schvaluje  zřízení
nového účtu u ČNB. 



5

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy 7 hlasy schvaluje poplatek za
znečištění ovzduší ve výši 2.500 Kč společnosti KARSIT AGRO
a.s.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  7  hlasy  schvaluje  účetní
závěrku obce 2012.

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 24. dubna 2013

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se 6 hlasy usneslo na programu
zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje zapisovatele
a ověřovatele zápisu.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  6  hlasy  schvaluje  Obec
Hřibojedy schvaluje podmínky zadávacího řízení i předloženou
dokumentaci a vyhlašuje zadávací řízení na výběr zhotovitele
stavebních prací „Domovní vodovodní přípojky“ formou veřejné
zakázky zadávané  dle zákona č. 137/2006 Sb.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  7  hlasy  schvaluje  dohodu  o
změně  obecní hranice  mezí Obcí  Dubenec a  Obcí Hřibojedy.
Navržená změna narovnává obecní hranici vedoucí od trojmezí
p. p. 3195 (Dubenec) a p. p. 1407 (Hřibojedy) a p. p. 610/2
(Libotov)  k  trojmezí  p.  p.  3650  (Dubenec),  p.  p.  3177
(Dubenec)  a  p.  p.  1407  (Hřibojedy),  dále  pokračuje  k
trojmezí p. p. 3177 (Dubenec), p. p. 3177 (Dubenec) a p. p.
1405 (Dubenec), dále ke čtyřmezí p. p. 3177 (Dubenec), p. p.
3198  (Dubenec),  p.  p.  137ř  (Hřibojedy)  a  p.p.  1382
(Hřibojedy), dále k trojmezí p. p. 3198 (Dubenec), p. p.
3200 (Dubenec) a p. p. 1375 (Hřibojedy).

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy 7 hlasy schvaluje příspěvek na
oslavu Dni matek ve výši 2.000 Kč.
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O z     n á m e n í  

Od 1.5.2013 nabývá účinnosti OZV obce Hřibojedy o
poplatku za vjezd na  tzv. Nouzovskou cestu. Na
obecním  úřadě  si  můžete  zakoupit  povolenku  na
jeden rok od doby vydání za poplatek 100,- Kč na
registrační značku auta.

Stalo se......

Po loňském prvním rozsvícení adventního stromečku jsme letos
opět  uspořádali  setkání  našich  lidiček  z obce  i  okolí  a
připravili  s dětmi  a  maminkami  maličké  pásmo  o  narození
ježíška. Nechyběl ani čertík, ani andílci, malý živý ježíšek i
Josef a panenka Maria a lidičky z Betléma. Krásně osvětlená
kaplička  nad  kterou  zářila  betlémská  hvězda  jen  podtrhovala
atmosféru.  Ilona  Čepelková  opět  napekla  voňavé  perníčky  a
s dětmi z hasičského kroužku je ozdobily. V nedělním dopoledni
jsme  napekli  křupavé  řízečky,  připravili  teplou  medovinu  a
punč.  Večer  jsme  se  všichni  sešli  a  zazpívali  koledy,
rozsvítili podruhé náš strom a těšili se na příchod vánoc.

Stejně jako loni a vlastně stejně jako každý rok ,,dospívajíci
děti“ připravily pro své malé kamarády čertovskou nadílku.

               První akcí po předlouhé zimě byla Filipo-
Jakubská noc, která vypukla sletem čarodějnic 30 dubna v 19.00
u kapličky v Hřibojedech. Počasí nám moc nepřálo...hodně pršelo
a byla zima, která se pořád nechtěla vzdát své vlády.
Necelých 14 dní uplynulo a my se všichni znovu sešli, abychom
oslavili  ,,Svátek  maminek.“  Tato  akce  se  konala  11.  května
v 19.00 v zasedačce na obecním úřadě. Připravili jsme pro Vás
opět vystoupení dětí s pohádkou ,,Čertova nevěsta“. 



7

Tentokrát nám na pohádku zapůjčila kostýmy paní Petra Hrdinová
za Dvora Králové nad Labem, které umocnily kouzlo pohádky. Po
pohádce následovalo kafíčko, sladký zákusek a hudba DUO ARNIKA.

 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 vybíráme 300 
Kč. Výbor se v tomto roce sešel 5x. 
Na podzim a v zimě se náš kolektiv zúčastnil halové soutěže 
v Praze na Memoriálu Marty Habadové v soutěži  - běh 
jednotlivců na 60 m.  
Družstvo žen, které tvoří naše odrostlejší  děti, které s námi 
„hasičinu“ dělají už od školky se účastnilo několik soutěží 
zařazených do seriálu soutěží o Pohár starosty OSH Trutnov. 
Zúčastnili se soutěží v Mladých Bukách a ve Strážkovicích, kde 
naše obě družstva žen obsadili první a druhé místo a tímto 
úspěchem pak celý seriál o pohár starosty OSH družstvo žen A 
vyhrálo.  
Nejmenším dětem jsme zorganizovali besedu o požární ochraně a 
spolu s tím jsme plnili odznaky odborností. 
V listopadu se pak uskutečnil výlet s těmi nejmenšími do Hradce
Králové do zábavného centra TONGO, kde jsme měli zajednaný i 
oběd a strávili jsme tam příjemné sobotní dopoledne. Dopravu 
jsem vyřešili jízdou vlakem, která se také všem moc líbila. 



8

Dále jsme připravili zdobení perníčků na akci Rozsvícení 
vánočního stromečku, na kterou jsme si připravili i krátké 

vystoupení. 

Květen byl velmi deštivý měsíc a počátkem června vše 
vyvrcholilo povodněmi po celé zemi. Vyhlásili jsme proto 
materiální sbírku, abychom alespoň trochu pomohli nejvíce 
zasaženým oblastem. Téměř z každé rodiny jste přispěli svojí 
pomocí. Plně naložená hasičská Avie vyrazila v pondělí navečer 
do obce Rudník, kde jsme naši sbírku předali.
Všechno skladují na provizorně zřízeném krizovém místě na 
místní poště, protože i jejich obecní úřad byl vytopen. Po celé
místnosti mají rozvěšeny seznamy domů, bytů....jejich rozsah 
poškození...evidují zde nejnutnější potřeby občanů....rozdělují
dovezený materiál.
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Od všech občanů v Rudníku jsme na zpět  naši obci přivezli 
velké poděkování. Mluvili jsme s jedním z mnoha vytopených 
lidí, kteří během pár hodin přišli téměř o všechno.. o dům, 
nábytek, auto, zahradu.....pán říkal, že je nešťastný, ale 
zároveň vlastně šťastný z toho jak lidi z nezasažených oblastí 
se snaží pomoci.

Těsně před vytištěním ,,Zpráviček“ dorazila velká novina.
Naše družstvo starších dětí SDH poprvé ve své historii 
zvítězilo v krajském kole Plamenu a postupuje na Mistrovství 
republiky, které se koná 3.- 6 července v Jablonci nad Nisou.
  
GRATULUJEME A PŘEJEME CO NEJLEPŠÍ ÚSPĚCH NA REPUBLICE
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Od počátku roku oslavili svá jubilea tito naši spoluobčané

Hodně štěstí, pevné zdraví, 
ať Tě všechno stále baví. 
Ať Tě těší Tvoje práce, 
chuť k životu nesmíš ztrácet. 
Šťastný úsměv na tváři 
denně ať se rozzáří.

Leden: pí Pekárková Růžena
         p. Hlava Jaroslav
únor:    pí Červená Irena
březen: pí Hřebíčková Aloisie

 p. Jukl Josef
         pí Krušinová Lída
duben: pí Dolenská Marie
květen: pí Marie Kombercová

červen: pí Květuše Voženílková

červenec:p. Karel Plachetka

pí Vilemína Maláková

V měsíci dubnu jsme se naposledy rozloučili s panem Brožem a
v měsíci květnu s paní Hřebíčkovou.
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Věděli jste že.........

Rebarbora (Rheum rhabarbarum) je rostlina náležící do rodu 
reveň. Botanicky je pokládána za zeleninu, avšak stále častěji 
je považována za ovoce, jelikož je takto obvykle jedena. U 
rebarbory se konzumují pouze řapíky, a to tepelně opracované, 
nikdy syrové. Listové čepele rebarbory obsahují jedovaté 
sloučeniny včetně kyseliny šťavelové. Připravují se z ní mimo 
jiné moučníky s tvarohem, náplně do knedlíků, ovocné polévky, 
kompoty, zavařeniny a koláče.[3] Při vaření se nedoporučuje 
používat hliníkové nádobí, jelikož hliník reaguje s obsaženou 
kyselinou šťavelovou, přechází do zeleniny, což neprospívá 
zdraví. 

Něco z kuchyně........

Střecha z BE-BE sušenek 
1  balíček  světlých,  1  balíček  tmavých  Be-Be  sušenek,  150g
moučk.cukru, 200g másla, 500g tvarohu rum, 2 banány.

Postup: 
Ušleháme máslo s cukrem, tvarohem a ochutíme rumem. Na alobal
naskládáme jako šachovnici BE BE sušenky, 3 řady po 7 kusech
(střídáme  světlou  a  tmavou  barvu).  Potřeme  polovinou
tvarohového  krému  a  zakryjeme  znovu  sušenkami  BE  BE
poskládanými jako šachovnice, ale tentokrát na tmavou světlou a
obráceně. Rozetřeme zbytek krému, a na prostřední řady položíme
oloupané banány. Vezmeme tento alobal a z obou delších stran
přiklopíme k sobě tak, že se sušenky nahoře spojí do střechy.
Po  zatuhnutí  v  lednici  polijeme  čokoládovou  polevou  a  dáme
znovu vychladit. Pak už jen krájíme.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rebarbora#cite_note-3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C4%8De
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zava%C5%99enina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9vky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knedl%C3%ADky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvaroh
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mou%C4%8Dn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_%C5%A1%C5%A5avelov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listov%C3%A1_%C4%8Depel
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ap%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelenina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reve%C5%88
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Zajímavosti….

Jaký je původ jmen dnů v týdnu?
Neděle      den odpočinku, nedělá se
Pondělí     den po neděli

Úterý
     druhý den po neděli, slovansky vtorij 
děň

Středa      prostřední den týdne
Čtvrtek     čtvrtý den po neděli
Pátek      pátý den po neděli
Sobota      židovský svátek, shabbat

Leden nejstudenější měsíc, tvoří se ledy
Únor led se v tomto měsíci noří, láme a puká
Březen březí dobytek rodí nebo může jít i o čas bříz
Duben duby začínají pučet
Květen dříve máj, Jungmann roku 1805 použil květen

Červen
vyjadřuje načervenalost plodů, to však platí i pro 
následující měsíc

Červenec načervenalost plodů nebo může být základem i červec (brouk)
Srpen vrcholí žně, používá se srp
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Září podzimní říje zvěře, platí však i pro následující měsíc
Říjen podzimní říje zvěře
Listopad listí padá ze stromů

Prosinec
doba adventu je spjata s prosbou, může však jít i o 
zkomoleninu slova prasinec (doba zabijaček)



14



15



16

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ
SLUNÍČKA, ZÁŽITKŮ A ODPOČINKU.
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