Nepravidelné vydání č. 13

Citát třináctého vydání
„Na světě jsou dvě nejsnadnější věci, které zvládne i ten nejhloupější
poddůstojník: vychovávat sousedovy děti a vyhrát bitvu, která už skončila.“

Vážení spoluobčané, rok 2018 pomalu kráčí do
své druhé poloviny, blíží se dětmi očekávané
prázdniny, čas sluníčka, dovolených, čas
zážitků...
Přinášíme Vám pár informací, které se za
téměř polovinu roku udály.
Zastupitelstvo obce

Novinky z Obecního úřadu…
 Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci antukového hřiště z programu
Královéhradeckého kraje - Program obnovy venkova (POV) – získali
jsme 340 000,- Kč,
 podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci obnovy stávajících
nádrží (rybník na horním konci obce a rybník u Romášků) – dotaci jsme
nezískali,
 podání žádosti o dotaci na podporu pořádání závodů Hřibojedské
šedesátky a stovky, které se konali ve dnech 5. a 6. května 2018 na
atletickém stadionu v Jaroměři – získali jsme 30 000,- Kč,
 byl prodán rybník v Malých Hřibojedech,
 Dne 28. 2. 2018 v sídle firmy Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, 500
02 Hradec Králové proběhlo otevírání a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na domovní čističky odpadních vod Hřibojedy –
výběr poskytovatele. Výběrové řízení vyhrála firma - RECPROJEKT
s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II, (http://www.recprojekt.cz/) s
cenou 308 000,- Kč / 372 680,- Kč. Počátkem dubna firma oznámila, že
neposkytne součinnost při podpisu smlouvy o dílo. Výběrové řízení bylo
zrušeno a vyhlášeno nové. Otevírání obálek je naplánováno na 20. 6.
2018,
 byla podána žádost o převod pozemků pod komunikacemi IV třídy
(chodníky) a přilehlých travnatých ploch a následně požádáme o dotaci
na rekonstrukci chodníků,

 cena vodného na období 6/2018 – 5/2019 zůstává ve stejné výši tj.
38,00/m3 a 40,00/měs. (vodoměr).
 Od 1. června 2018 získala obec Hřibojedy dotaci z Úřadu práce na
jednoho pracovníka.
 Zastupitelstvo obce schválilo na jednání
dne 2. 10. 2017 návrh na znak a vlajku obce ve,
která má podobu – zeleno-modře snížený stříbrný
vlnitým břevnem dělený štít. Nahoře dva hřiby
přirozených barev a dole stříbrná šesticípá
hvězda. Návrh vlajky obce představuje doslovné
opakování znaku: List tvoří tři vodorovné pruhy,
zelený, bílý a modrý, v poměru 10:1:5. V zeleném
pruhu vedle sebe dva hřiby. Bílý pruh vlnitý pěti
vrcholy a čtyřmi prohlubněmi. V modrém pruhu
bílá šesticípá hvězda. Poměr šířky k délce je 2:3. Návrh vypracoval pan
Mgr. Jan Tejkal.
Poslanecká sněmovna 3. května 2018 vybraný návrh schválila.
Slavnostní akt udělení nového znaku a vlajky Předsedou poslanecké
sněmovny panem Radkem Vondráčkem do rukou starostovi obce panu
Ing. Mgr. Miloši Dohnálkovi, LL. M. proběhne 25. června 2018 v Praze.

Realizace společných zařízení

Jedny z prvních realizací byla společná zařízení a cesty C1, C2 a C17 v k. ú.
Hvězda

Protipovodňové a protierozní zařízení PEO4 + polní cesta HC2 od křížku k
Hřibojedskému vršku, cesta VC23 pod Hřibojedským vrchem a VC18 se
zatrubení odtoku z poldru PEO4 v k. Hřibojedy.

Protipovodňové a protierozní zařízení PEO 4 – začátek zatrubení z příkopu
podél VC 18

Společná zařízení realizovaná v rámci KPÚ Hřibojedy a to polní cesty HC6, HC2,
VC23 a poldr PEO 4, které byly spolufinancovány z programu rozvoje venkova
byly proplaceny. Dle pravidel PRV vztahujících se k projektům se obec Hřibojedy
zavazuje, jako nabyvatel realizovaných společných zařízení provádět nezbytnou
údržbu těchto zařízení po dobu nejméně 5 let od data převedení dotace na účet
příjemce dotace.

Zastupitelstvo schvaluje,
aby se v rámci postupné
realizace společných
zařízení v KPÚ Hřibojedy
bylo pokračováno
vybudováním polní cesty
HC3 (od kaštanu u
panelky) a vedlejší polní
cesty VC16 v Malých
Hřibojedech (přístup na
zemědělské pozemky za
Krušinovými a
Kubincovými). Realizaci
protierozních opatření
PEO1b pod
Hřibojedským vrchem a PEO14 nad rybníkem Naděje navazující na protierozní
opatření v k. ú. Libotov s lokálním biokoridorem LBK X zastupitelstvo navrhuje
realizovat ve spolupráci s přípravou a výstavbou při KPÚ Libotov.

Odpady…

V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla a kovů v rámci
tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil.
GJ energie. To je zhruba tolik kolik spotřebuje za rok více jak 310 000
domácností.
Naše obec přispěla tříděním a využitím odpadu ke snížení emisí CO2 ekvivalentu
13. 252t a úspora energie činila 346 952 MJ - tímto jsme přispěli ke zlepšení
životního prostředí. Od společnosti EKO-KOM jsme obdrželi zpět 43 152,00 Kč.
Koncem května proběhl sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Co se událo…
Poslední dubnový večer, kterému se říká také Filipo - Jakubská noc, jsme nejen
pro děti uspořádali tradiční Vítání jara spojené s lampionovým průvodem. U
bývalé prodejny v Hřibojedech čekaly na děti dvě krásné čarodějky, které s nimi
došly na hřiště k Obecnímu úřadu. Tady bylo připraveno v čarodějnickém
stánku občerstvení. Každé dítko dostalo lahev s pitím a buřta, kterého si mohly
opéci na ohni. Ani dospělí nepřišli zkrátka a buřta si mohli koupit. Pod hřištěm
stála vysoká hranice a na ní dokonce dvě čarodějnice. Když se setmělo, čekalo
na všechny překvapení v podobě malého ohňostroje. Děti si večer určitě užily i
díky pěknému dětskému hřišti, na kterém jsou houpačky, klouzačka,
prolejzačky, houpací koník, lanová loď… Počasí přálo a tak se kouzelná Filipojakubská noc vydařila.

Druhá květná neděle patří maminkám a to nejen jako poděkování za jejich lásku
a péči. Každý rok připravujeme krátké vystoupení dětí s malým občerstvením a
kytičkou. V letošním roce jsme se sešli v sobotu 12. května na Obecním úřadě.

Maminka je můj polštářek
pro sladké spaní.
Maminka je můj korálek co nikdy nepustím z dlaní.
Maminka je můj medvídek, veselá pohádka a lžička medu.
Nezlob se, maminko, líp to říct nedovedu.

Co se bude dít…
Mikroregion Hustířanka pořádá pro seniory ze svých
obcí koncert skupiny Progres v neděli 24. 6. 2018 na
koupališti v Lanžově

Obec Dubenec pořádá v sobotu 29. 9. 2018 zájezd do
Prahy na divadelní představení Zamilovaný sukničkář.
Máte-li zájem můžete se také zúčastnit….podrobnosti vám
podá Renata Dlouhá (602453929).
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké
Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois
naopak Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie
odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu,
jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne

Na podzim uspořádá SDH Hřibojedy tradiční Drakiádu za Dlouhými. Termín
bude ještě upřesněn.

V prosinci uspořádáme rozsvícení stromečku.

Hasiči…
Aktivní hasiči v Hřibojedech
V obci Hřibojedy aktivně pracuje družstvo dětí a družstvo žen. Ve dnech 5. a 6.
května 2018 se na atletickém stadionu v Jaroměři konala dvoudenní soutěž
Hřibojedské 60 a Hřibojedské 100. V těchto dvou dnech na tomto stadionu
soutěžilo 657 závodníků z celé ČR a dokonce i ze Slovenské republiky. Přálo
nám krásné počasí po oba dva dny a i když je to pro organizátory opravdu tvrdý
a těžký oříšek vše dokonale zvládnout, myslím si, že i přes drobné trhlinky se
soutěž povedla a všichni závodníci byli spokojeni. Nedělní závod byl opravdu
dlouhý a poslední závodík dobíhal do cíle po 18 hod. Díky finnční podpoře
Královéhradeckého kraje si mohli ti nejlepší závodníci odvést krásné a
hodnotné ceny. Dárkový balíček, rozkládací stoličku, nebo selfie tyč či power
banku a spousta dalších drobností.

Družstvo mladých hasičů se aktivně
zúčastňuje pohárových soutěžích Vlčkovice, Bukovina, Hajnice. Zde zatím
nabírají zkušenosti a dovednosti při
požárních útocích. I když zatím
nevyhrávají, vždy si závody moc užijí a
odjíždějí s veselou náladou.
Dále se zúčastnili setkání přípravek
v Holouvousech, kde na děti čekal den
plný her a zábavy.

Velkým úspěchem je první místo v krajském kole soutěže Požární ochrana
očima dětí, kde se naše členka Sofinka umístila se svým namalovaným
obrázkem.

Velkým úspěchem je vítězství družstva žen
v okresním kole Požárního sportu a tím
získaný postup do krajského kola, které se
uskuteční 23. 6. 2018 v Hradci Králové.

G R A T U L U J E M E

A všichni máme velkou radost, že konečně můžeme trénovat na „domácí
půdě“!

Naši oslavenci v roce 2018…
Neposíláme kytici, ani dort v krabici,
jen jedno přání máme a to Vám posíláme.
Mnoho štěstí, dlouhá léta ať Vám život
dál rozkvétá, stálé zdraví a spokojený život…

leden

Růžena Pekárková

únor

Irena Červená a Jaroslav Horák

březen

Ludmila Krušinová

duben

Marie Dolenská a Antonín Landa

květen

Vratislav Hlava st.

červen

Květuše Voženílková

červenec

Karel Plachetka st.

září

Jaromír Šimek a Václav Kavčiak

říjen

Zdeňka Čepelková a Eva Hertlová

listopad

Zdeňka Dlouhá a Radko Kleinwachter

V měsíci červnu oslaví manželé Bohumil a Marie Dolenských
zlatou svatbu

Recept na cuketovou placku
Je to skvělá pochoutka z cukety a sýra. Jednoduché a výborné jídlo, které
zvládne úplně každý!
Co budeme potřebovat:







1 středně velkou cuketu
1 vejce
50-70 g strouhaného sýra
petrželku nasekanou nadrobno
1 – 1,5 lžíce hladké mouky
Sůl a pepř, česnek

Cukety oloupeme a nastrouháme, přidáme vejce a dobře promícháme.
Přidáme nastrouhaný tvrdý sýr s prolisovaným stroužkem česneku, s trochou
petrželky, solí a pepřem.
Podle potřeby můžeme přidat ještě mouku.
Smažíme na rostlinném oleji dozlatova z obou stran.
Podáváme se zakysanou smetanou.
Přejeme Vám dobrou chuť!

Zabavme i děti….

