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Citát desátého vydání

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.“
Vážení  spoluobčané  čas  ukrojil  z roku  2015  více  než  polovinu.  Je  tu  doba
dovolených a dětmi toužebně očekávané prázdniny. Přinášíme Vám pár řádků
o dění v naší obci.......

Zastupitelstvo obce

Vedení obce

V podzimních komunálních volbách občané obce zvolili nové členy vedení obce
Hřibojedy (zastupitelstvo obce), které pracuje ve složení:

 starosta obce: Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.,
 místostarosta obce: Jaroslav Voňka,
 místostarostka obce: Vlasta Machačová,
 členové zastupitelstva: Renata Dlouhá, Libor Machač, Ilona Čepelková, 

Josef Červený.

 Zastupitelstvo obce zřídilo čtyři výbory:

 finanční výbor ve složení Ilona Čepelková, Renata Třešňáková, Renata 
Burešová,

 kontrolní výbor ve složení Josef Červený, Ladislav Čepelka, Jan Kubinec,
 sociálně-kulturní výbor ve složení Renata Dlouhá, Eva Hynková, Růžena 

Pekárková,
 výbor pro sport a volný čas ve složení Libor Machač, Petr Jakl, Radek 

Vaníček.



Sociální komise

Zastupitelstvo  obce  na  návrh  sociální  komise  schválilo  finanční  dar  ve  výši
500,00 Kč pro děti do 15 let, které jsou občany obce Hřibojedy a finanční dar ve
výši 500,00 Kč pro seniory nad 70 let, kteří jsou občany obce Hřibojedy. 

Sociální  komise podpořila návrh příspěvku v částce 3.000 Kč za účelem kryt
provozních nákladů sociální služby domov pro seniory pro paní Zdeňku Dlouhou
a poskytnut příspěvku na vzdělávání „Univerzity“ třetho věku“ ve výši 150,-Kč
za jednoho přihlášeného občana.

Obecně závazné vyhlášky

V letošním roce schválilo zastupitelstvo obce novou obecně závaznou vyhlášku,
která  s  účinnost od  1.  února  2015  stanovuje  povolení  vjezdu  na  účelové
komunikace, lesní a polní cesty.

Pro řidiče motorových vozidel je důležité vědět, že ač nově vznikající asfaltové
cesty  jsou sice  mnohdy v  lepším stavu,  než  silnice  státu,  tak  mají  charakter
účelové polní  a  lesní  komunikace,  kde je  ex  lege (ze zákona)  vjezd zakázán
motorovým vozidlům.  Vjíždět  lze  pouze  na  místní  komunikace  (např.  v  části
obce "Husí krk"). U polních a lesních cest nemusí být osazena dopravní značka
se zákazem vjezdu, ale pro zpřesnění práv užívání komunikace jsou postupně
(dle  alokovaných  zdrojů  investičních  akcí)  tyto  polní  a  lesní  cesty  osazovány
zákazovými tabulkami.

V souvislosti s novou legislativou schválenou v roce 2014 a účinnou od 1. 1.
2015 byla zastupitelstvem obce schválená obecně závazná vyhláška O stanovení
systému shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování
komunálních  odpadů  a  nakládání  se  stavebním  odpadem  na  území  obce
Hřibojedy. Výsledkem je obecní sběrný dvůr pro BRKO (biologicky rozložitelný
komunální  odpad),  tříděný drobný kovový odpad a  pořízení  kompostérů pro
občany obce.

Investice obce v roce 2015



Vedení obce již od svého vzniku se dlouhodobě zajistit obnovu svého majetku
pomocí dostupných vnějších finančních zdrojů tak, aby došlo vždy co k nejvyšší
dosažitelné  přidané  hodnotě  z  vlastních  a  rozpočtem  alokovaných
investovaných finančních prostředků obce. 

Nejvyšší  nárůstem  majetku  obce  jsou  tak  realizovaná  společná  zařízení
pozemkových úprav (např.  nové poldry,  biokoridory  nebo cesty),  kde  vnější
zdroje  dosahují  100  %.  Veškeré  investice  jsou  tak  hrazeny  z  rozpočtu
Ministerstva  zemědělství.  Nevýhodou  pro  obec  je  jejich  účelovost,  která  je
vázána na schválené KPÚ, a nelze tak tyto zdroje využít  na většinu vnitřních
komunikací. Výjimkou je např. příprava asfaltové cesty od RD pana Petery k RD
rodiny Melounových nebo cesta k usedlosti rodiny Dolenských.

Realizace komplexních pozemkových úprav k. ú. Hřibojedy

Ještě v letošním roce bude z finančních zdrojů nevyčerpaných rezerv Státního
pozemkového úřadu zrekonstruována cesty  od kaštanu u křížku (konec obce
Hřibojedy ve směru na Libotov) k usedlosti rodiny Dolenských. Vznikne tak nová
asfaltová  komunikace (označená  jako  VC  20)  financovaná  z  Ministerstva
zemědělství  (národní  a  evropské  zdroje),  tedy  bez  finanční  spoluúčasti obce
Hřibojedy.

Při rekonstrukci bude tato komunikace zcela uzavřena, a to od 18. srpna 2015
do  15.  listopadu  2015. Obec  Hřibojedy  vlastníkům  dotčených  nemovitost
nabídne možnost parkování na obecním parkovišti u bytovky, přesto bychom
rádi  požádali  vlastníky  pozemků  a  spoluobčany  obce  v  horní  části obce
Hřibojedy o zvážení možnosti sousedské výpomoci a umožnit případně využít
jejich pozemek pro přístup nebo dočasné parkování obyvatel nemovitost u této
cesty uzavřené pro vozidla.

Dotační titul Obnova a údržba venkovské zástavby
a  občanské  vybavenosti nám  zajistil  obměnu  a
doplnění herních prvků na naše hřiště. Žádost byla
úspěšná a obec dostala dotaci ve výši 70 000,- Kč z
celkových nákladů projektu ve výši 165 000,- Kč. Na
dětském  hřišti v  Hřibojedech  bude  vyměněna
stávající  konstrukce  houpačky  za  novou



"dvojhoupačku" se stávající "gumou" a novým prvkem "hnízdem", dále šplhací
šestihran a šplhací provazový prvek "loď".

V  rámci  úspěšného  projektu  obce  Hřibojedy  a
získané dotace z operačního programu životního
prostředí  Zkvalitnění  nakládání  s  odpady je  v
procesu  zakoupení  výše  technického  vybavení.
Jedná se zejména o svozové vozidlo s nástavbou
na  kontejnery,  5  kusů  kontejnerů,  další
profesionální  kompostéry  pro  domácnosti obce
THERMO-KING  900  a  profesionální  drtič  dřevní
hmoty LASKI v hodnotě 300 tis. Kč. 

Zdroje byly alokovány z rozpočtu obce ve výši  10 % a národní či  evropských
dotací ve výši 90 %. Zastupitelstvo obce se tak snaží zajistit co nejvyšší přidanou
hodnotu investovaných zdrojů obce. V uvedeném případě se jedná o 9 násobné
navýšení při celkové investici 2,1 mil. Kč. Obec tak při podílu vlastních zdrojů ve
výši  210 tis.  Kč  získá  celkový  majetek  v  hodnotě  2,1  mil.  Kč.  Současně  tato
investice pomůže zajistit jednodušší údržbu pozemků obce.

Na zajištění plnění povinnost obcí a měst v oblasti odpadového hospodářství
získala obec dotaci ve výši 90 % od Královéhradeckého kraje. Projekt v hodnotě
100 000,- Kč obsahuje zejména pořízení 2 kusů poloprofesionálních drtičů větví
a drobného dřevitého odpadu GTS 600 s benzínovým motorem. 



"GTM  Professional  vychází  svým  modelem
drtiče  GTS  600  vstříc  náročným  privátním
uživatelům, kteří potřebují silný a rychlý drtič
dřeva zvládající průměr větví až do 5 cm. Díky
své  štíhlé  konstrukci  projede  jakoukoliv
brankou  a  velká  kola  či  pomocné  madlo
výrazně  ulehčí  jakékoliv  manévrování  se
strojem.  Model  vychází  z  profesionální
technologie  GTM  použité  na  velkých
modelech  drtičů,  takže  zákazník  může  čekat
rychlost  i  výkony,  které  jinde  zkrátka  nenajde.  Silný  drtící  mechanizmus  se
dvěma noži se speciálně šlechtěné oceli, rozdrtí jak tvrdé větve, tak i měkké části
rostlin s nevídanou rychlostí. Samozřejmostí je i silný vtahovací efekt. Splňuje
veškeré EU CE normy a vkládací otvor je vybaven gumovou clonou, která chrání
obsluhu před možnými štěpinami,  které  mohou při  procesu drcení  odlétnout
směrem k obsluze."

Občanům  budou  tyto  drtiče  zapůjčovány  zdarma  podle  podaných  žádost
(pořadníku) po řádném proškolení a podpisu smlouvy o výpůjčce (§§ 2193 -
2200  zák.  89/2012  Sb.)  -  bezúplatné  přenechání  věci  jinému  do  dočasného
užívání. Podle zkušenost v jiných obcích bude projednána zastupitelstvem obce
možnost a výše složení kauce pro případné škody. V obci Dubenec, kde mají
jeden drtič, se jedná o částku 2 000,- Kč.

Dále budou pořízeny 3 kusy kontejnerových popelnic na tříděný kovový odpad
tak,  aby  v  každé části obce byl  umístěn jeden.  Obdobně je  již  zajištěn sběr
papíru nebo plastových lahví.

V letošním roce byly podány žádosti o dotaci na investiční akci ČOV a splaškové
kanalizace v obci Hřibojedy, kde jsme před výběrovým řízením. Máme stavební
povolení  a  dokončuje  se  technologická  část  prováděcí  dokumentace  k
zadávacímu řízení podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

V letošním roce dojde k veřejnému projednání  nového územního plánu obce
Hřibojedy, který je pořizován z dotací z Královéhradeckého kraje.

Prostřednictvím Mikroregionu Hustřanka jsme jako obec Hřibojedy v roce 2015
zapojeni do tří dotačních programů, a to:



 "ozelenění  obce"  -  výsadba  a  obnova  porostu  stromů  v  Malých
Hřibojedech a na Hvězdě u kapličky,

 "realizace dopravního značení" - tato 2 etapa navazuje
na  pasportizaci  dopravních  komunikací  obce
(dokončeno v roce 2014), při které budou realizována
nová  dopravní  značení  ve  všech  třech  částech  obce
Hřibojedy,

 "likvidace  BRKO  v  domácnostech"  -  kompostéry
THERMO-KING 900 (profesionální kompostéry) pro domácnosti k likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu z domácnost. 

Prodej dřeva z obecních lesů

Zastupitelstvo obce schválilo pro občany možnost prodeje dřeva v roce 2015.
Porost (dřevo) z probírky a prořezávky bude účtován cenou 20,- Kč za jeden
prostorový metr (narovnaný tzv. metr dříví) a vytěžené dřevo palivové v ceně
800,-Kč za 1 plnometr (skutečný 1m3 materiálu).

V  současnosti probíhá  těžba stavebního a  palivového dříví  v  lesním porostu
obce Libotov a obce Hřibojedy v oblasti Končiny,  které postihla před 14 dny
větrná kalamita.

Prodej zbytného majetku obce

Zastupitelstvem obce byl zveřejněn záměr prodeje pozemků p. č. 3355, č. 3356,
č. 3357 v k. ú. Dubenec - původního písníku. Tento dobývací prostor byl téměř
vytěžen (de facto Zemědělským družstvem Dubenec) a hospodářský přínos pro



obec byl nulový. Navíc několikrát ročně muselo docházet k úklidu navezených
odpadků, včetně zbytků z rozebraných aut a pneumatik. Z možnosti rekultivace
prostoru  (za  finanční  náklady  obce  a  případných  dotací)  nebo  jeho  prodeje
přistoupilo zastupitelstvo obce k jeho prodeji. Výsledná obálková soutěž vynesla
obci částku 1 700 tis. Kč, která byla uložena na účet u ČNB a byla tak vytvořena
rezerva na spolufinancování ČOV a splaškové kanalizace v obci Hřibojedy.

Na základě žádosti nového vlastníka rybníků, mj.  Naděje v Končinách, MUDr.
Filipa byl prodán zamokřený pozemek nad rybníkem (bývalá odkalovací nádrž
nad  rybníkem)  s  části náletového  porostu  olší  a  nevyužitelného  břehového
pozemku (částečně podemletého vodou)  u rybníku o  šířce  cca 3  -  5  metrů.
Prodej cca 5 tis. m2 pozemků nevyužitelných pro hospodářskou činnost obce
vynesl  180  000,-  Kč.  Finanční  prostředky  opět  nebudou  využity  na  běžné
provozní  výdaje  obce,  byly  uloženy  na  účet  u  ČNB  pro  zvýšení  rezervy  na
spolufinancování ČOV a splaškové kanalizace v obci Hřibojedy.

Hospodaření obce

Obec Hřibojedy hospodaří i v rámci běžného rozpočtu úsporně a zodpovědně. V
současné  době  má  obec  Hřibojedy  okamžitou  likviditu,  tj.  ihned  dostupné
finanční zdroje na běžném provozním účtu u Komerční banky a účtu rezerv u
ČNB, ve výši 4,5 mil. Kč. 

Jen v loňském roce získala obec do vlastnictví nový nebo zhodnocený majetek
(zejména při KPÚ) v částce přesahující 15 mil. Kč a v roce 2015 je předpoklad
získání nového majetku ve výši cca 9 mil. Kč s financováním ze zdrojů obce cca
300 tis. Kč. Jedná se zejména o oba  operační programy životního prostředí k
nakládání s odpady, kde pořídí obec Hřibojedy majetek v hodnotě 2,2 mil Kč s
použitm zdrojů  obce jen ve výši  220 tis.  Kč,  dále obnovu dětského hřiště s
novým majetkem ve výši 165 tis. Kč a zdroji obce ve výši 95 tis. Kč (dotace 45
%). Nejvyšší investicí v roce 2015 bude nová cesta s přeložkou a odvodněním do
poldru v Malých Hřibojedech (příkopy) k usedlosti Dolenských hodnotě cca 7
mil. Kč (zde obec nevkládá žádné finanční prostředky).

Dotace ve výši 100 % na pracovníky v rámci programu "Aktivní zaměstnanosti"
obci umožňuje zaměstnávat pracovníky z evidence úřadu práce. Jen v letošním
roce jsou odhadovány náklady na mzdy pro osm zaměstnanců obce ve výši cca



1,2 mil. Kč. Mzdy, sociální a zdravotní pojištění je ze 100 % hrazeno ze státního
rozpočtu (dotace MPSV ČR).  

Co se stalo........

Poslední  vydání  zpráviček  bylo  na  podzim  loňského  roku  a  před  námi  byly
vánoce.  Již  po  4  jsme ve  spolupráci  s hasiči  uspořádali  rozsvícení  vánočního
stromečku. Opět zavoněly křupavé řízečky, teplá medovina a svařák.  Sešlo se
spousty lidiček, kteří rádi na chvilku zapomněli na předvánoční shon. Menší děti
si připravily krátké pásmo básniček a o další vánoční atmosféru se postaraly děti
ze  základní  umělecké  školy  ve Dvoře  Králové  nad  Labem  pod  vedením  paní
učitelky Jany Machkové s vánočními koledami. Překvapením pro všechny děti
byla nadílka sladkých drobnost, které pro ně uchystal starosta obce pan Miloš
Dohnálek. 

Přišel  nový rok a čas uběhl  k jaru.  V březnu jsme pro děti uspořádali  dětský
maškarní bál, který se setkal se s velkým úspěchem. 

Na konci dubna jsme přivítali jaro, zapálili čarodějný oheň a každý si mohl opéci 
voňavého buřtka. 

V květnu jsme s dětmi připravili  pro všechny maminky, babičky oslavu svátku
matek. Děti sehrály dvě pohádky o Červené Karkulce a o Perníkové chaloupce.
Maminky  dostaly  kytičku.  Pro  všechny  bylo  připraveno  občerstvení  a  pěkná
hudba.



Z činnosti SDH

  
  Nazdobený stromeček v ZOO dětmi z SDH Hřibojedy             30.11.2014 Rozsvícení vánočního stromku v Hřibojedech

Kolektiv mladých hasičů začal rok 2015 hned zostra a s „bratrským“ kolektivem
z Choustníkova  Hradiště  uspořádal  soutěž  ve  vázání  uzlů  dne  30.  1.  2015
v Choustníkově Hradišti. 

Následně se zúčastnili dalších soutěží: 

 7. 2. 2015 Uzlovka Stolín
 28. 3. 2015 Hala Jablonec nad Nisou 
 4. 4. 2015 Okresní uzlovka Radvanice
 19. 4. 2015 Brigáda na tréninkovém hřišti v Choustníkově Hradišti
 ZPV – Branný závod 19. 4. 2015 Nahořany
 29. 4. 2015 Malé Svatoňovice – Šedesátky 
 2. 5. 2015 Heřmanice – Pohárová soutěž 



 Ve dnech 7. – 8. 5. 2015 jsme jako SDH  zoragnizovali velký závod na 
atletickém stadionu v Jaroměři kam se sjelo přes 350 závodníků z celé 
republiky. Soutěž se opět podařila a vysokou laťku v organizaci a účasti 
soutěžících jsme i nadále ponechali pro další období. 

 9. 5. 2015 Vlčkovice – Pohárová soutěž 
 10. 5. 2015 DEN MATEK – Pro maminky jako každým rokem připravily 

děti nejen z kolektivu MH ale i ostatní děti z vesnice kulturní vystoupení. 
Děti maminkám přednesly básničky o maminkách a jejich lásce k nim a 
dvě krásné známé pohádky Červená Karkulka a Perníková chaloupka

 16. 5. 2015 Hajnice  – Pohárová soutěž
 23. 5. 2015 Víkendové soustředění Choustníkovo Hradiště
 30. 5. 2015 Okresní kolo PS v Trutnově – ŽENY 2. místo, DOROSTENKY 2. 

místo 
 6. 6. 2015 Okresní kolo hry Plamen – 1. místa obě družstva mladší i starší
 20. – 21. 6. 2015 Krajské kolo hry Plamen  –  Družstvo starších 2. místo



Družstva žen a dorostenek Hřibojedy

Členka  SDH Hřibojedy Andulka Vodehnalová získala o víkendu 11. – 12. 7.
2015  v Praze  na  Mistrovství  ČR  ve  hře  Plamen  a  dorostu  titul  MISTRYNĚ
REPUBLIKY v POŽÁRNÍM SPORTU v kategorii MLADŠÍCH DOROSTENEK .



 Zpráva z knihovny ....... 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři a další spoluobčané,

ráda  bych  vám  vyšla  vstříc  a  upravila  výpůjční  dobu  tak,  aby  vám  více
vyhovovala.

Od 17. 6. 2015 bude prozatmní doba v knihovně upravena takto.

středa            15:00 - 18:00
pátek             17:30 - 19:30
sobota           15:00 - 17:30

Nepovažujte  však  tuto  úpravu  za  definitivní,  můžeme  společně  hýbat  jak  s
dobou, tak s dny!

Budu vám vděčná za každý návrh na konečné změně doby a tmto vás prosím,
abyste  byli  tak  laskaví  a  vyjádřili  se,  buď emailem,  nebo přímo v  knihovně,
abychom společně stvořili IDEÁLNÍ DOBU, která vám VŠEM bude vyhovovat!

Moc děkuji za spolupráci a těším se na vaše vyjádření.

Dita Zuščicová



Vaše knihovnice

Upozornění pro občany...

Informace k vystavení průkazu osoby se zdravotním postižením

Postup při vydání průkazu osoby se zdravotním postižením.

1. V případě, že Vám byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením, 
jste povinen se osobně dostavit ke správnímu orgánu, který vydal 
rozhodnut o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, 
s občanským průkazem k vyplnění a podepsání podkladů pro vydání 
průkazu osoby se zdravotním postižením.

2. K vyplnění podkladů pro vydání průkazu osoby se zdravotním postižením 
je nezbytné mít jednu průkazkovou fotografii, která odpovídá Vaší 
současné podobě (o rozměrech 35x45 mm).

3. Na základě vyplněných podkladů pro vydání průkazu osoby se zdravotním
postižením správní orgán požádá Státní tiskárnu cenin, s.p., o vydání 
průkazu osoby se zdravotním postižením.

4. Po zhotovení průkazu osoby se zdravotním postižením Vás správní orgán 
telefonicky či písemně vyzve k převzet průkazu osoby se zdravotním 
postižením.

5. K převzet průkazu osoby se zdravotním je nutné se dostavit osobně. 
Průkaz osoby se zdravotním postižením Vám bude vydán po zaplacení 
správního poplatku ve výši 30,- Kč.      



6. Pro urychlení vydání průkazu osoby se zdravotním postižením by bylo 
vhodné mít připraven správní poplatek v požadované výši tj. 30,- Kč.

Úřední hodiny Městského úřadu Dvůr Králové n/L   

 Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 Úterý 8:00 – 11:00
 Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 Čtvrtek 8:00 – 11:00

                                                                                     

Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané

leden pan Petr Abraham

pan Josef Hlavatý 

únor paní Líba Bůžková

březen paní Eva Hynková

paní Lída Krušinová



červenec paní Vilemína Maláková

srpen paní Jaroslava Hlavatá

Naposledy jsme se rozloučili ....

V listopadu loňského roku s panem Josefem Juklem a s paní Vlastou Eliášovou. 
V červnu letošního roku s paní Jaroslavou Charvátovou a v červenci s panem 
Karlem Charvátem.



S úctou vzpomínáme ...

Víte, že ...

Sladké jahody má rád snad každý. Jahody
ovšem  nejen  výborně  chutnají,  ale
také  mnoha  způsoby  prospívají  zdraví,
takže  je  můžete  mlsat  bez  výčitek
svědomí. Jejich čas právě přichází!

Nabité céčkem - jahody mají obsah vitaminu
C srovnatelný s citrusovými plody. Ve 100 g jahod je asi 65 mg vitaminu C.
Menší miska jahod se rovná denní dávce vitaminu C.

Vybělí zuby - několik jahod rozmačkejte a zubním kartáčkem naneste tlustou
vrstvu  směsi  na  zuby.  Ponechte  ji  na  zubech  dvě  až  pět  minut  a  poté
důkladně  omyjte.  Na  závěr  zuby  vyčistěte  fluoridovou  pastou,  aby  vám
kyseliny v jahodách nepoškodily sklovinu.

Podporují  činnost  ledvin -  plody  jahod  obsahují  až  90  %  vody  a  řada
přírodních kyselin pomáhá v boji s ledvinovými a močovými kaménky. Navíc
podporují  vylučování  vody  z  organismu,  takže  díky  nim  budete  vypadat
šthlejší.

Dodají tělu železo  - jahody obsahují železo a jsou vhodným ovocem pro ty,
kteří trpí chudokrevnost a poruchami krvetvorby.



Snižují krevní tlak a zlepšují imunitu - zvýšený příjem draslíku, který jahody
obsahují, se doporučuje na snížení tlaku. Jahody také dodávají tělu vitaminy
a minerály, které podporují imunitu.

Zlepšují  zrak -  chutné  plody  obsahují  kyselinu  listovou  a  beta-karoten
důležitý pro syntézu vitaminu A, dalšího antioxidantu, který chrání náš zrak.

Ulevují  revmatikům -  vysoký  obsah  kyseliny  salicylové  s  protizánětlivými
účinky pomáhá při artritidě.

Dodávají tělu mangan - jedním ze stopových prvků, které jahody obsahují, je
mangan.  Ten  je  potřebný  pro  krvetvorbu,  zdravé  tkáně,  výživu  mozku  a
nervů, ale také pro krásu a zdraví kůže a vlasů.

Čistí organismus  -  jahody obsahují  dobře stravitelnou vlákninu a  důležitý
draslík. Pročišťují žaludeční trakt, působí povzbudivě na trávení. Nemocným
se při  léčbě onemocnění jater,  srdce, cév,  zácpy a hemeroidů doporučuje
třídenní  kúra,  kdy  se  jí  denně  pouze  1,5  až  2  kg  jahod  a  dodržuje  se
pravidelný pitný režim.

Jsou afrodiziakem - jíst jahody před milováním je nejen romantické, ale taky
praktické! Obsahují  totiž zinek a hodně antioxidantů.  Tyto látky zvýší  vaši
sexuální výkonnost.



A teď mňamka z jahod ....

Jahodový dort s tvarohem

Co budeme potřebovat?

Celkem  300 g  Esíček,  100 g  másla,  krém:  500 g  tvarohu,  200 ml  zakysané
smetany,  250 ml  smetany  na  šlehání,  200 g  cukru  krupice,  1  vanilkový  cukr,
250 g jahod, 6 plátků želatiny.

Suroviny na přípravu želé: 250 g jahod, 4 plátky želatiny, 1 vanilkový cukr.

Jak na to..   ..  



Rozdrcené  sušenky  smícháme  s  máslem,  směs  dáme  do  vymazané  dortové
formy a pečeme 10 minut v předehřáté troubě na 180 °C.

V  míse,  ušleháme  tvaroh,  zakysanou  smetanu,  cukr  a  rozmačkané  jahody.
Mezitm si připravíme želatinu podle návodu, tu pak vmícháme do smetanové
hmoty, do hmoty vmícháme ušlehanou smetanu ke šlehání. Celou směs dáme
do dortové formy, a dáme tuhnout do lednice.

Jahody rozmixujeme s cukrem a rumem a svaříme, do této směsi dáme plátky
želatiny. A necháme zchladnout.

Vytáhneme  korpus  s  krémem  z  lednice,  poklademe  jahodami  a  zalijeme
želatinou. Jahodový dort necháme do druhého dne ztuhnout.

Víte, co pijete? Co takhle malinovka!!!

Malinovky žádné maliny neobsahují, červené jsou díky uhelnému dehtu

Kdo si myslí, že malinovky jsou vyrobené z pravého ovoce, ten se mýlí. Většinou
neobsahují limonády ani jednu malinu. Jsou červené kvůli uhelnému dehtu. Ten
je  ovšem zdraví  škodlivý  a  nevhodný  především pro  děti,  kterým  malinovky
rodiče kupují ve velkém. Upozornil na to pořad A DOST! internetové televize
Stream.cz.

Uhlí, přesněji řečeno uhelný dehet, může za to, že jsou malinovky sytě červené.
Některé jsou totiž obarveny azobarvivy, například azorubinem (E 122). Právě ten
je vyroben z uhelného dehtu a nevhodný hlavně pro děti.

Dlouhodobé  studie  na  myších  navíc  prokázaly,  že  azorubin  zvyšuje  výskyt  a
přežívání nádorů. Je zakázán ve Spojených státech amerických a v Česku byla
před vstupem do Evropské unie azobarviva zakázána také.

U točených limonád si složení nepřečteme

Pro  zdraví  jsou  azobarviva  prokazatelně  tak  nebezpečná,  že  na  potravinách,
které je obsahují, musí být varování. U malinovek stáčených do lahví to takový
problém  není,  ovšem  u  točených  limonád  například  v  restauracích  či
občerstveních si zákazníci složení nepřečtou.



„Azorubin je barvivo, které může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dět.
Pokud ale dostaneme takovou limonádu v sudu, tak je to informace, kterou si
rodiče nepřečtou. A právě na těch sudových limonádách je azobarvivo použité,“
říká Hana Střítecká ze sdružení Zdravá potravina.

Toto  nebezpečné  barvivo  obsahuje  například  malinovka  ze  sodovkárny
Neratovice, malinovka Primátor z Náchoda nebo třeba malinová Koli z Kolína. 

 Sacharin je podezříván, že může způsobovat rakovinu

Protože točené limonády neobsahují nic přírodního, musí v nich být navíc další
chemikálie,  jako  jsou  umělá  sladidla.  V  malinovce  z  Neratovic  je  například
sacharin  (E  954),  umělé  sladidlo  vyrobené  z  toluenu,  které  se  dokonce  i
celosvětová Coca-Cola rozhodla přestat používat.

Barvivo E 954 má stupeň nebezpečnosti pět, tedy nejvyšší škodlivost. „Sacharin
je podezříván, že může způsobovat rakovinu,“ dodává Střítecká.

To ale stále není všechno. Dále obsahují malinovky konzervanty, třeba sorban
draselný (E 202) či benzoan sodný (E 211). „Pokud se tyto konzervanty spojí s
některými barvivy, tak jsou považovány za látky, které mohou způsobovat různé
alergie.  Dokonce jsou podezřívány,  že  by mohly  způsobovat  rakovinu,“  uvádí
Střítecká.

V  průběhu  natáčení  obešel  štáb  několik  občerstvení  a  i  sama  obsluha  byla
překvapena, co to vlastně točí. Sudy s malinovkou byly opatřeny informačním
šttkem,  ovšem  podle  pracovnice  v  kiosku  se  rodiče,  kteří  kupují  malinovku
svým dětem, na složení vůbec neptají.

Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/374707-malinovky-zadne-maliny-neobsahuji-cervene-jsou-diky-uhelnemu-dehtu.html



A teď něco pro ty menší...... 
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