
 

 

 

 

 

Nepravidelné vydání č. 1 

 

 

 

 

 

Citát prvního vydání: 

Starý zákon má pravdu: 

Někdy pouhým křikem padají hradby. Ale pouhým křikem se nedá postavit vůbec nic 
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Vážení spoluobčané 

Vychází historicky první vydání nepravidelného časopísku  ,,Zprávičky z Hřibojed“ 

Chtěli bychom jej vydávat nepravidelně asi tak 8 až 10 krát do roka a trochu Vám neformálně přiblížit historii, 
současné dění v obci, popřát případným oslavencům k jejich výročí, podat zprávy z kolektivu Mladých hasičů, 
upozornit na připravované akce.......a jiné důležité i méně důležité věci z naší vesničky. 

 něco z historie ......1 část 
Obec Hřibojedy je jedinou obcí v ČR nesoucí název Hřibojedy. Nebylo tomu tak vždy. Z historických odkazů leží v n. 
m. v kraji ústeckém obec, která se v 15 století jmenovala Hřibojedy – psáno Hrzibogedy....nyní nese název Homole 
u Panny. 
 
O našich Hřibojedech...... 
Obec rozkládající se na Libotovském  hřbetu se dělila na Hřibojedy, Malé Hřibojedy a Hvězdu. Nedaleko obce se 
nacházela řada lomů, ve kterých se těžil pískovec, byl zde prováděn i archeologický výzkum mezolitického 
tábořiště. Spodní vody prorážely na mnoha místech na povrch a vytvářely četné studánky – vítaný zdroj pitné 
vody pro místní obyvatele. Řada potůčků tak napájela i dva hřibojedské rybníky. Hřibojedy jsou poprvé 
připomínány v roce 1398. V roce 1539 se majitelem stal Adam Zilwar, pán žirečského panství. Rod Zilwarů se však 
připojil ke stavovskému povstání, proto mu po bitvě na Bílé hoře, jako trest za tuto účast bylo panství 
zkonfiskováno. Bez vědomí císaře /který je chtěl dát jezuitům/ bylo pak panství prodáno Marii Magdaléně 
Trčkové. Ta je odkázala svému synovi Adamovi, císařskému generálovi Valdštejnova vojka. Tam také Adam Trčka 
se zúčastnil proti císařskému spiknutým, panství tedy bylo zkonfiskováno i rodu Trčků. V roce 1652 bylo věnováno 
jezuitům. Dne 10 září 1773 byl jezuitský řád zrušen.....Hřibojedy / jako  součást žírečského panství spravovala 
Státní pozemková správa...../pokračování příště/ 
 
Současné zastupitelstvo pracuje v tomto složení: 
Miloš Dohnálek  - starosta 
Jaroslav Voňka – místostarosta 
Vlasta Machačová – místostarostka 
Renata Dlouhá –zastupitelka a  předsedkyně kulturně sociálního výboru, úřednice obecního úřadu 
Ilona Čepelková – zastupitelka a předsedkyně finančního výboru 
Libor Machač – zastupitel a předseda výboru pro volný čas mládeže a tělovýchovu 
Luděk Heřman – zastupitel a předseda kontrolního výboru 
 
Z jednání ZO Hřibojedy 
 
Stalo se...... 
 
Takovým prvním setkáním občanů naší obce po dlouhé zimě bylo Vítání jara spojené s volbou Miss čarodějnice a 
opékáním vuřtů. OÚ a SDH připravily pro všechny občany občerstvení ve stáncích s čarodějnou obsluhou a průvod 
s lampiony. 
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O týden později následovala Oslava dne matek. Na programu bylo jako každý rok vystoupení dětí tentokrát 
s pohádkou ,,Neohrožený Mikeš“  
Maminky i všechny přítomné ženy a dívky dostaly kytičku. Po té k tanci i poslechu zahrál pan Kramár. 
 

 
 

 
 
 
 
V červnu také proběhla hasičská soutěž, která byla organizována společně se sousední obcí v Libotově.  Naše SDH 
měla v organizaci soutěž pro mladé hasiče. Družstva dětí přijela ze širokého okolí.  
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Počátkem června proběhlo na OÚ setkání seniorů s Policie ČR. Přijela nprap. Věra Krejčová, nadstr. Neuman, který 
má naší obec zahrnutu ve svém obvodu a npor. Mgr. Popov – šéf Policie ČR ve Dvoře Králové nad Labem. Setkání 
se zúčastnilo více jak dvě desítky seniorů. Zástupci Policie ČR s nimi pohovořili na téma bezpečnost a prevence 
proti možné kriminalitě této cílové skupiny. 
 

 
 
Počátkem prázdnin proběhlo setkání Policie ČR také s dětmi. Zástupci Policie ČR přijeli služebním vozem, který si 
mohly děti prohlédnout. Předvedli jim ukázku práce s policejním psem. Děti velmi uvítaly pěknou přednášku 
provedenou formou hry. 

 
Co se chystá..... 
 
Prázdniny se blíží mílovými kroky ke svému závěru. 
Na konci léta chystá SDH loučení s létem s opékáním prasete. 
Počátkem měsíce října /8.10. – 9.10. 2011/ je naplánován zájezd na Moravu do vinných sklípků Mičulka. 
Ráno odjezd z Hřibojed směrem na Olomouc, kde by byla zastávka s prohlídkou Zoo a případně Baziliky. Ve druhé 
variantě je návštěva skanzenu ve Strážnici. Po té bychom pokračovali do vesničky Blatnička, kde se nacházejí vinné 
sklepy Mičulka. Zde pro vás bude objednané pohoštění s degustací vína a k zpříjemnění zahraje cimbálovka. 
Nocleh bude zajednán nedaleko od sklípku. Druhý den se budeme vracet zpět domů 
Obec Blatnička leží 10 km východně od Veselí nad Moravou. 
 
 
 
SDH Hřibojedy 
Celý rok od měsíce září 2010, kdy začíná soutěž Hra Plamen se mladí hasiči – družstvo starších snažilo uspět na 
všech soutěžích i disciplínách, které tato soutěž obsahuje. Začínalo se v září a to Závodem branné všestrannosti, 
který se pořádal tentokrát u nás v Hřibojedech. Pokračovalo se v květnu Okresním kolem, kde se umístili na 
prvním místě s postupem do Krajského kola, které se konalo v červnu v Hradci Králové. Předvedli skvěle svoji 
dovednost i vědomosti a po dvou denní klání se umístili na krásném druhém místě. O pár bodíků jim uniklo 
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vítězství. Naopak v jednotlivcích obhájila Martina Machačová své první místo z loňského roku a postoupila na 
republikové kolo do Ostravy. Zastupovala zde nejen Královéhradecký kraj, ale i naší obec. Po dvou dnech bojů 
získala krásné bodované 14 místo. Soutěže se zúčastnilo na 8 desítek dorostenek z celé České republiky. 
Nesníme zapomenout ani na mladší kategorie a také na naši přípravku. I oni získávali na soutěžích medaile a 
poháry. 
 
 
V příštích podzimních měsících oslaví svá jubilea naši občané: 

 

Život ti píše zas o rok víc, 
slovíčkem psaným, chci ti říct: 
Žij podle svého, měj pevné zdraví. 
Narozeniny oslav tak, jak se slaví. 
Popíjej víno, písničky zpívej 
s veselou na svět se dívej. 
 
 
Září: paní Irena Mikešová 
Říjen :        pan Potoček Zdeněk 
Listopad: pan Josef Pecold 
                   paní Vlasta Eliášová 
                   paní Zdeňka Dlouhá  
                   pan Andrejs Bohumil 

 
 
 

Něco také pro naše nejmenší....větší a ..možná že i pro 

všechny   
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Máme vždy sílu snášet (TAJENKA) svých přátel. 
Francouzské přísloví  
Kruhová doplňovačka Legendy 

  
         

1 – Zbrojíř. 
2 – Rozsudek. 
3 – Ostré kraje předmětu. 
4 – Jihočeská řeka. 
5 – Stavební prvek. 
6 – Drahý kov. 
7 – Lysiny. 
8 – Náležitý vztah. 
9 – Pojítko. 
10 – Umývat se. 
11 – Druh úředního rozhodnutí. 
12 – Starci. 
13 – Vypouštění škodlivin do ovzduší. 
14 – Odpůrce církve. 
15 – Zařízení k chytání zvěře (mn. Č.). 
16 – Bochníky. 
žlutě – TAJENKA. 
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