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Citát osmého vydání
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Štěstí je, když jsou všichni tvoji blízcí zdraví, všechno
ostatní se dá opravit, koupit, zapomenout, vyměnit

vyhodit.
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Vážení spoluobčané..........čas od posledních zpráviček 
mílovými kroky dospěl k létu, začaly prázdniny, čas 
dovolených..a tak něco ke čtení:-)

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

Vyobrazené památky z minulého čísla jste jistě 
poznali….pro jistotu uvádíme, vlevo jsou Boží muka 
,,modlící se madona u Křížku“ a druhý obrázek opět 
z Hvězdy u Potočků. 
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Zprávy ze zastupitelstva obce

Usnesení zastupitelstva obce Hřibojedy ze dne 19. února 2014

1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy se 6 hlasy usneslo na 
programu zasedání ze zastupitelstva obce Hřibojedy.

2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje 
zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje 
uzavření pachtovní smlouvy k parcele  p.č 1124 v k. ú.
Hřibojedy panu R. V. bytem Hřibojedy za pachtovné 
1354,- Kč za rok a podmínek ve zveřejněné výzvě.

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje 
uzavření pachtovní smlouvy k parcele  p.č 1122 v k. ú.
Hřibojedy paní M. J. bytem Hřibojedy za pachtovné 
1978,- Kč za rok a podmínek ve zveřejněné výzvě…

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje 
přidělení výše uvedených investičních pobídek a převod
části přípojek na výše uvedené vlastníky nemovitostí v
hodnotě 1,- Kč za přípojku, tj. část přípojky, která 
se nachází pod veřejnou částí pozemku nebo pozemkem 
jiného vlastníka.

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy schvaluje 
uzavření smlouvy o věcném břemeni.na poz.par. č. 44 v 
k. ú. Hřibojedy pod kulturní památkou. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část poz. parc. č. 1159 v k.
ú. Hřibojedy pod kulturní památkou od společnosti 
Karsit Agro a.s. 

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy schvaluje 
následující nařízení obce Hřibojedy:

    Nařízení č. 1/2014  , Nařízení č. 2/2014,Nařízení č. 
3/2014 a Nařízení č. 4/2014.

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy neschvaluje 
zpracování projektového záměru společnosti ENVICONS 
s.r.o.,  IČ: 27560015, DIČ: CZ27560015, sídlo Hradecká
569, Polabiny 533 52 Pardubice.

10. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy neschvaluje
vypracování žádosti o dotaci společnosti ENVICONS 
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s.r.o.,  IČ: 27560015, DIČ: CZ27560015, sídlo Hradecká
569, Polabiny 533 52 Pardubice.

11. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy neschvaluje
vypracování projektové dokumentace a inženýrské 
činnosti společnosti ENVICONS s.r.o.,  IČ: 27560015, 
DIČ: CZ27560015, sídlo Hradecká 569, Polabiny 533 52 
Pardubice.

12. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy potvrzuje 
své dřívější rozhodnutí ve věci odměn pro starostu a 
místostarosty obce přijaté na jednání ZO dne 8. 11. 
2010 usnesením číslo 26 a 27.

13. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy schvaluje 
příspěvek pro Mikroregion Hustířanka ve výši 21 300,- 
Kč na účet Mikroregionu Hustířanka.

14. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy schvaluje, 
že správní území obce Hřibojedy je součástí regionu 
Hradecký venkov o.p.s a územím působnosti Místní akční
skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020

15. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 7 hlasy souhlasí s 
napojením objektu čp. 15 na pozemku parc. č 23 v k. ú 
Hřibojedy na veřejný vodovod z důvodu neuhrazení 
závazku vůči obce Hřibojedy.

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 14. dubna 
2014

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

2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje 
zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje 6 hlasy smlouvy 
o dílo na zpracování a podání žádosti o zařazení akce 
"Kanalizace a ČOV Hřibojedy" do seznamu akcí Programu 
MZE 129250 v hodnotě 5 000,- Kč bez DPH, 6 050,- Kč vč. 
DPH, zpracování PD pro provádění stavby akce "Kanalizace
a ČOV Hřibojedy" v hodnotě 197 000,- Kč bez DPH, 238 
370,- Kč vč. DPH a zpracování PD pro vydání územního 
souhlasu "Kanalizační přípojky Hřibojedy" v hodnotě 
500,- Kč bez DPH, 606,- Kč vč. DPH za každou přípojku 
s firmou PROIS a.s., IČ 25943022.

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na zpracování PD pro provádění stavby 
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akce "Dostavba vodovodu Hřibojedy" v hodnotě 115 000,- 
Kč bez DPH, 139 150,- Kč vč. DPH.

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje 
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku hospodaření 
obce za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením s výhradami a přijmutí nápravného opatření 
k nápravě chyb a nedostatků.

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy souhlasí 
s výsledkem hospodaření obce za rok 2013 v částce 
215 561,60 Kč /viz rozvaha CIII. 2/ účet 431 a souhlasí 
s jeho převodem na účet 432.

7.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje účetní 
závěrku za rok 2013.

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 4 hlasy schvaluje uzavření
smlouvy k vypracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci obecního úřadu v Hřibojedech (dle potřeby 
pro územní souhlas a dále pro vydání stavebního povolení
- 2. stupňová) panem Martinem Malotou, bytem Na Valech 
192, 551 01 Jaroměř, IČ: 71632697, v cenové nabídce 188 
000,- Kč-.

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy neschvaluje záměr 
prodeje pozemku parc. č. 1024 v k. ú. Hřibojedy o výměře
181 m2 za úřední cenu a náklady.

10. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje 
přemístění telefonní budky k poště na náklady majitele 
budky.

11. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje záměr 
prodeje pozemků pouze  parc. č. 1238, 1240, 1231, 1228 v
k. ú. Hřibojedy o výměře 10.605 m2 za úřední cenu a 
náklady, která bude stanovena dle znaleckého odhadu.

12. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje 
finanční příspěvek na činnost oddílu FC Libotov ve výši 
5.000 Kč.

13. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje 
splátkový kalendář na úhradu vodovodní přípojky pro pana
B.

Stalo se....

30 4.2014 jako každý rok SDH společně s OÚ Hřibojedy 
připravily pro občany ,,Vítání jara“. Na spodní louce pod 
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hřištěm u obecního úřadu ,,vyrostla“ veliká hranice a sám 
pan starosta na ní vyrobil krásnou čarodějnici.

Dětem byly rozdány špekáčky na opečení a kinder vajíčko. 
Ale i ostatní zájemci nepřišli zkrátka a mohli si dobrůtku
k opečení zakoupit. Počasí nám tentokrát přálo a akce se 
zdařila.

O pár dní později, lépe řečeno první květnou neděli, kdy 
mají maminky svátek připravily opět OÚ a SDH Hřibojedy 
tradiční akci k oslavě svátku maminek. Děti si připravily 
pohádku ,,S čety nejsou žerty“. O hudební zpestření se 
postaral Honza Dlouhý s diskotékou pro všechny věkové 
kategorie. Maminky dostaly
jako pozornost květinku a
poté zákusek a kafíčko.

Další akcí bylo požehnání
pomníčku z Prusko-Rakouské
války z roku 1866. Této
akce se zúčastnila paní
farářka z Velkého Vřešťova
Eliška Zapletalová.

Něco málo z historického
kontextu této války:

A nyní se přesuneme do  historie

Je 15 června roku 1866 a  vyvrcholí konflikt ve střední 
Evropě začíná Prusko – Rakouská válka zvaná též jako válka
Sedmitýdenní nebo Blesková

I naší obce se dotýká Prusko - Rakouské tažení a právě 
v těchto dnech uplyne od této události již 148 let. První 
jednotku, kterou mohli obyvatelé Hřibojed roku 1866 
spatřit byla 27. června okolo 11 hodiny dopoledne brigáda 
generálmajora Alberta Knebela, která táhla z Dubence 
směrem k Trutnovu kde byla svedena ještě téhož dne bitva, 
která byla jedinou bitvou kde vyhrála Rakouská armáda. 
Další válečné události na sebe nenechaly dlouho čekat a 
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již dopoledne 29 června dorazila do obce Hřibojedy 
rakouská 2 a 3 reservní jezdecká divize. Dorazil sem ještě
sbor polního maršálka Viléma Ramminga. Během noci se 
jednotky začaly přesunovat k Hradci Králové, ale do obce 
začaly pronikat pruské hlídky a došlo k přestřelce.

Bitva u Hradce Králové neboli bitva na Chlumu, kde se 
nachází i velký památník se odehrála 3. července 1866.  
Šlo zde  o rozhodující střetnutí mezi rakouským císařstvím
a pruským královstvím ..

Počtem vojáků, kteří se účastnili této bitvy, jde 
o největší střetnutí na území Čech a Moravy (436 000 
vojáků). Současně jde o druhou největší bitvu 19. století 
(po bitvě Tří císařů u Lipska, zvané též Bitva národů, 
1813 – 470 000 vojáků).

Tato válka je výjimečná tím, že nešlo o válku dobyvačnou. 
Území poraženého Rakouska zůstalo ze strany Pruska 
nedotčené. Bojovalo se o pozici velmoci v regionu. Před 
touto válkou bylo nejvýznamnějším státem regionu Rakousko.
Po této válce se jím stalo Prusko, pro které bylo 
vítězství odrazovým můstkem pro vznik Pruského císařství a
později jednotného státu Němců s vyloučením Rakouska. 
Došlo k rozdělení země na Rakousko a Uhersko. Tyto dvě 
země, ač měly jednoho panovníka, byly ve své podstatě dva 
svébytné polické útvary. 

Také bývá po právu označována jako poslední válka svého 
druhu, protože zde šlo o poslední válečný konflikt v 
němž významnou roli sehrála jízda na koních.

Z hlediska evropských dějin se jako mnohem významnější 
jeví zase ten fakt, že strašlivá kanonáda na Chlumu u 
Hradce Králové zároveň symbolicky ohlašovala, že příštích 
bezmála osmdesát let se na starém kontinentě opět povede 
tvrdý boj o rozdělení mocenského vlivu, který tentokrát 
bude iniciovat právě se rodící sjednocené Německo. Tento 
boj nakonec přivede téměř všechny evropské národy ve 20. 
století do zákopů dvou nejkrvavějších válek novodobých 
dějin…
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V této válce již o vítězství nerozhodovaly jen početní 
stavy armád, nýbrž i technická převaha moderních zbraní a 
kvalita fungování rozsáhlých velitelských štábů té či oné 
strany. Výraznou roli tu sehrály nové vynálezy jako 
železnice či telegraf a také cílená politická propaganda. 
Vůbec poprvé začal během bojů v našich zemích aktivně 
působit např. Červený kříž… „Blesková“ prusko – rakouská 
válka v roce 1866 se zkrátka stala první válkou „moderní“ 
doby se všemi důsledky, které to s sebou přináší.

Dokonce i samotná královéhradecká bitva má svůj poněkud 
neblahý historický primát neboť se co do počtu zúčastněných
vojsk a výsledných ztrát stala největší generální bitvou, 
která kdy byla na českém území svedena 

Poté, co bylo Rakousko v této bitvě poraženo, bylo o 
výsledku války rozhodnuto a následující bitvy už byly 
pouze snahou Rakouska o to, aby porážka v této válce 
nebyla zdrcující

Válka skončila vítězstvím Pruska, a  podpisem mírové 
smlouvy v Praze 23. srpna 1866

Pro Český národ  má však veliký význam a stala se mu 
památnou. Porážkou Rakouska bylo položen základ k 
samostatnosti národa českého. Vítězné Prusko docílilo 
sjednocení Německa a takto posílené vypovědělo roku 1870 
válku Francii, ze které vyšlo opět vítězně, obohacené o 
území Lotrinska a od té doby pomýšlelo na světovládu. A 
tak hledalo a také našlo a zavdalo příčinu k 1. světové 
válce, ze které vyšla naše svoboda.

Něco o  pevnosti Josef..... která sehrála v této Prusko – 
Rakouské válce svoji úlohu.

Základní kámen pevnosti položil roku 1780 rakouský císař 
Josef II. Stavba pevnosti byla  dokončena o 7 let později 
Na stavbě pevnosti se vystřídalo nejméně 20 tisíc lidí Po 
císařově smrti byla na jeho počet přejmenována právě na 
Josefov. 
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Pevnost nikdy neposloužila svému účelu, nikdy o ni nebylo 
bojováno, nikdy se nemusela bránit obléhání či útoku.

A přesto v této Prusko – Rakouské válce měla  svůj význam.

Stala se útočištěm v bitvě raněných rakouských vojáků a po
celý čas od prohrané bitvy až do konce války se 
posádka podílela na ničení strategických budov, zařízení, 
silnic a mostů v okolí, aby nepřítel nemohl snadno 
rekvírovat v přilehlých vesnicích. Také se podílela na 
záškodnické činnosti při zásobování a doplňování munice 
pruských vojsk .......toliko něco málo z historie Prusko-
rakouské války.

Z     SDH.......  

Počátkem května pořádalo SDH Hřibojedy již třetí ročník 
šedesátkování, které se opět uskutečnilo v Jaroměři na 
atletickém stadionu. Účast soutěžících byla velmi veliká.

Na podzim 6. září 2014 proběhne opět soutěž v požárním 
sportu, která se již po několikáté koná ve spolupráci 
s hasiči z Libotova. Soutěžit se bude na libotovském 
fotbalovém hřišti.

Ve dnech 13. – 20. července 2014 proběhlo poprvé v České 
republice Mistrovství světa dorostu a juniorů v požárním 
sportu. Do týmu dorostenek České republiky se dostala také
naše občanka Eliška Tschöpová. 

Tým dorostenek České republiky vyhrál a stal se tak 
mistrem světa v požárním sportu. Tým juniorek získal ve 
své kategorii druhé místo. Dorostenci obsadili místo 3 a 
junioři se stali také mistry světa. Šampionátu se 
zúčastnilo včetně České Republiky 11 zemí světa. 
Bělorusko, Ukrajina, Rusko, Lotyšsko, Slovensko, 
Kazachstán, Polsko, Litva, Bulharsko, Jižní Korea. Ne však
všechny země měly zastoupení ve všech kategoriích. Nejvíce
byla zastoupena kategorie dorostu a nejméně kategorie 
dorostenek.

10



Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané

Leden: paní Věra Mikešová

Březen: pan Josef Jukl 

Paní Ludmila Krušinová 

Květen: pan Ladislav Heřman 

Červen: pan Jaroslav Melgr

Červenec:paní Vilemína Maláková

Srpen: pan Jaroslav Vašátko

paní Jaroslava Mesnerová

paní Maria Juklová

V měsíci dubnu jsme se naposledy rozloučili s paní

Marií Kombercovou 

Věděli jste, že......
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Babí léto je obdobím déle trvajícího slunného a poměrně 
teplého počasí na konci září a na počátku října, kdy 
maximální denní teploty vystupují nad 21
°C. Babí léto je doprovázeno velkou
amplitudou mezi denními a nočními
teplotami. Přestože se teploty v období
babího léta mohou šplhat i přes 23 °C,
ranní teploty často padají pod 10 °C,
občas i pod bod mrazu. Babí léto je
doprovázeno také častými ranními
(radiačními) mlhami. Tolik z definice
"meteorologického slovníku".

Babí léto (označované také jako pozdní léto) je podnebným 
jevem objevujícím se na evropském, asijském i americkém 
kontinentu. Pro toto období (pro střední Evropu) je 
typická rozsáhlá a téměř nehybná anticyklóna (oblast 
vysokého tlaku vzduchu) nad Balkánem případně nad střední 
Evropou.

Podél této mohutné anticyklóny (synoptické příčiny této 
singularity) proudí teplé vzdušné hmoty ze Středozemí do 
centrálních a severních částí Evropy. Sestupné vzduchové 
hmoty anticyklóny neumožňují vznik oblačnosti, proto se v 
takovýchto obdobích dá očekávat slunečné a téměř bezvětrné
počasí.

Babí léto je jednou z klimatických singularit, která se 
statisticky nejčastěji objevuje mezi 21. zářím a 2. 
říjnem, tedy na začátku astronomického podzimu, kdy 
sluneční paprsky dopadají kolmo na zemský rovník. To v 
našich končinách.

Období babího léta se za příhodné konstelace může ustálit 
i na dobu mnohem delší. Jsou známy případy, kdy se babí 
léto nad střední Evropou rozprostřelo na téměř sedm týdnu 
(extrémní případ roku 1959), kdežto v jiných létech se 
nemusí babí léto dostavit vůbec (např. jako tomu bylo v 
roce 2010). Za singularitu je považována pravidelná 
odchylka od celkové povětrnostní situace v určitém období 
roku.
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Pro babí léto se používá velká řada dalších pojmenování. 
Naše babičky babí léto znají spíše jako léto svatého 
Václava, neboť do středu této klimatické singularity 
připadá svátek sv. Václava (28.9.). Ve Francii babí léto 
nazývají létem sv. Martina, v Anglii
létem sv. Lukáše a v USA či v Kanadě
indiánským létem.

Babí léto je rovněž obdobím dramatických
změn v přírodě. Kromě toho, že dozrávají
poslední plody jako ostružiny, občas
ještě i maliny, jablka a hrušky, ořechy, je vidět, jak se 
příroda chystá na zimu. Zvěř si připravuje zásoby na zimu,
vegetační období je u konce a stromy se barví do 
podzimních barev a začínají opadávat, na obloze se 
objevují šiky stěhovavých ptáků, kteří míří za teplem na 
jih atd. Babí léto je jakýmsi vyvrcholením teplého období 
roku. Nejen co se týče meteorologických ukazatelů, ale i v
živé přírodě.

Etymologický původ babího léta není dnes jasný. Řada 
znalců odvozuje pojmenování babího léta od poletujících 
pavučin, které připomínají šedé babské vlasy. Jiní 
odvozují pojmenování babího léta od chladnějšího počasí 
"zestárlého" léta, jiní odvozují pojmenování od Plejád, 
otevřené hvězdokupy v souhvězdí Býka, zvané lidově Baby. 
Plejády se právě v tomto období roku začínají objevovat na
noční obloze. 

Něco z kuchyně.....

Závin s ořechovo-jablečnou náplní

Potřebujeme 

 75 dkg hladké mouky 
 35 dkg másla 
 6 žloutků 
 5 dkg medu 
 špetku soli 
 1,5 dl mléka, 2 dkg droždí
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na náplň 

 Ve vodní lázni rozpustíme 8 dkg medu. 
 Smícháme med s 12 dkg moučkového cukru a 25 dkg 

mletých vlašských ořechů. 
 Směs odstavíme a přidáme 5 dkg v rumu namočených 

rozinek. 
 Přidáme ještě 

 0,5 dl rumu, 
 špetku mleté skořice 
 a strouhanou citrónovou kůru.

Jak na těsto 

Ve vlažném mléce rozpustíme med a droždí. Zaděláme těsto a
necháme je v teple asi 15 minut kynout a pak dvě hodiny 
odležet v chladu. 

Těsto rozdělíme na tři díly, každý tence vyválíme a 
potřeme ho vychladlou ořechovou nádivkou smíchanou s 
nastrouhanými jablky. Náplně má být dvojnásobek síly 
těsta. 

Svineme do závinů, potřeme žloutkem, propícháme vidličkou 
a pečeme pomalu v předehřáté troubě.

Kam na výlet.....

Perníkovou chaloupku najdeme nedaleko Kunětické hory, jde 
o muzeum perníku a pohádek pro děti i dospělé. Můžeme se 
podívat na spousty výtvorů z perníku, jako třeba 
chaloupky, betlém nebo na pohádkové postavičky. Projdeme 
si taky les k Ježibabě, o které koluje z pohádky pomluva, 
že je zlá, ale to není pravda, ona se rozzlobila na dva 
malé zloděje - Jeníčka a Mařenku - kteří nezaklepali, 
nepozdravili, nepoprosili, ale kradli perníček a ještě 
lhali, že to jen větříček. Tak si pamatujte, až dojdete k 
Ježibabě, tak hezky zaklepejte, pozdravte a poproste a 
Ježibaba vám sama dá perníček. V areálu se taky nachází 
třeba ohniště pro dvanáct měsíčků, saně pro Mrazíka, úl 
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pro včelku Máju nebo třináctá komnata. Nebo se můžete 
projít asi 10 minut k hradu Kunětická Hora.

Pro holčičky
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pro kluky
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