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Citát sedmnáctého vydání 

 
Nic není dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. 

William Shakespeare 
 

 

http://www.obrazky-zdarma.cz/soubory/velkyobr.php?obrazek_id=68
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Vážení spoluobčané,  

prázdniny se blíží ke svému konci a děti si určitě užily svého 
volno. Přejeme Vám všech krásné a klidné prožití poslední 
třetiny léta……      

Zastupitelstvo obce 
 

Koronavir – jak šel čas 

Když 1. 3. 2020 media oznámila první tři onemocnění Koronavirem, který budou budoucí 
generace znát pod názvem COVID19, asi nikdo nečekal, jak toto onemocnění za několik dní 
na pár měsíců změní život na celé zemi. Nemocní zpočátku přibývali pomalu … po jednom za 
den, ale tato situace se velmi brzy změnila a docházelo ke skokovému nárůstu. Dne 13. 3. 
2020 Vláda ČR vyhlásila stav nouze a od 16. 3. 2020 povinnost zakrývat si ústa a nos rouškou, 
šálou, šátkem. Zavřely se školy, restaurace, obchody kromě potravin. Život se zastavil a lidé 
začali šít roušky, aby pomohli sobě, přátelům, lékařům, záchranářům, hasičům a 
prodavačkám. Vznikl fenomén domácí samovýroby „Česko šije roušky“. Šili je všichni, lidé 
v důchodovém věku, maminky na mateřské, po večerech lidi přicházející z práce včetně 
slavných osobnosti 

Nebezpečný koronavir, který zasáhl celý svět a který má mít na svědomí desítky tisíc obětí, 
vyvolává u mnoha lidí obavy a někdy dokonce paniku. Proč na tuto nemoc reagujeme tak 
přepjatě? 

„Máme nastavený výchozí strach z neznáma. Nevíme, jak s takovou věcí zacházet a jaké bude 
mít důsledky, protože s tím nemáme předchozí zkušenost. Vyvolává to daleko větší pozornost 
a ostražitost. Čili to, co je neznámé, vyvolává daleko větší obavy než to, co je stejně 
nebezpečné, ale už to známe. Je to podobné jako při bombardování ve válce. Když ho žijeme 
poprvé, je to strašné, při opakování už se svým strachem pracujeme jinak. Něco podobného 
kdysi vyvolávala například nemoc AIDS. U ní existovaly v 80. letech zcela katastrofické 
scénáře, které se ale nenaplnily. Přestože na AIDS umírá nadále po celém světě hodně lidí, už 
nevyvolává paniku. Už tuto chorobu známe. 
Iracionální strach nás chrání před nebezpečím a zda to není ve skutečnosti nebezpečné, 
předem nevíme. Je to hluboký fylogeneticky daný mechanismus, který se může jevit jako 
zbytečný, ale ve skutečnosti se osvědčil, díky němu lidstvo pořád existuje. Bojujeme s jeho 
pomocí proti věcem, kterých se někdy sice zbytečně bojíme, ale kdybychom tento 
mechanismus neměli, vedlo by to k zániku lidstva. I když se nám zpětně zdá nadnesený a 
zbytečně bláhový“.1

 

Obec Hřibojedy dokázala jako spousta malých okolních obcí (Libotov, Dubenec, ...) zajistit 
v řádech hodin roušky pro naši nejzranitelnější skupinu spoluobčanů – naše důchodce. Tam, 

 
1 Cyril Höschl, známý český psychiatr a Ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. 
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kde v městech zajišťovali desinfekci v řádech týdnů, jsme měli zajištěnou a vlastním autem 
starosty dovezenou z centrálního skladu ČEPRO s.p. u Havlíčkova Brodu v řádech dnů (de 
facto přes víkend) pro všechny naše občany. Důchodcům byla rozvezena až na práh jejich 
domků. V televizních zprávách jsme mohli vidět, jak s velkou slávou Praha 6 na náměstí 
rozlévá 2 decilitry dezinfekce na občana, v našich obcích měli naši spoluobčané dezinfekci už 
14 dnů doma v množství půl litru na občana, opět zdarma.  

Naše hasičské auto bylo připraveno pro dovoz nákupů pro důchodce, nemocné spoluobčany 
nebo pro maminky s malými dětmi, stačilo předat požadavek a nákup byla obec schopna 
zajistit až na práh domku nebo bytu. 

Obrovské poděkování patří našim „šičkám“ v domácnosti, které dokázaly ve svém volném 
čase ušít pro naše spoluobčany ZDARMA desítky roušek – Ilona Čepelková, Marcela Jeriová, 
Vlasta Plachetková a Ilona Voňková. 

Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID‑19 ukázala nejen na 
připravenost státu na podobné situace, resp. jeho nepřipravenost (nulové stavy ve státních 
hmotných rezervách v březnu 2020, tj. 3 měsíce po prvních informacích o šíření), ale také na 
soudržnost našich občanů a daleko pružnější i operativnější kroky právě oněch malých obcí, 
kam naše obec Hřibojedy bezesporu patří. 

Zdraví je na prvním místě … 

Na situaci s COVID 19 byla připravená i největší nemocnice ve vlastnictví Královéhradeckého 
kraje – Oblastní nemocnice v Náchodě. V této nemocnici je k dispozici nově vyrobených a 
dodaných 11 plicních ventilátorů a své uplatnění najdou u MUDr. Petra Štěpánka a jeho 
anesteziologicko resuscitačním oddělení. Na 
fotografii u nového pavilónu ředitel nemocnice RNDr. 
Jan Mach s náměstkem hejtmana Královéhradeckého 
kraje zodpovědného za oblast krajského 
zdravotnictví Ing. Alešem Cabicarem (TOP 09): 

„…Přístroje jsme postupně převzali od dodavatele 
právě s panem primářem, panem ředitelem ONA a.s. 
RNDr. Janem Machem a technickým náměstkem Ing. 
Miroslavem Bůžkem. Jenom si dovolím připomenout, že všechny přístroje jsou určeny pro 
umístění v novém pavilonu akutní péče, nicméně jejich dodání jsem navrhl urychlit pro 
případné nutnost jejich použití při tehdy vrcholící epidemii onemocnění COVID 19 a pacienty 
s tímto onemocněním tuto podporu dýchání vyžadující. S úlevou mohu říci, že ještě pro tento 
účel nemusely být použity, nicméně jak mne pan primář ujistil, již se plně využívají v běžném 

provozu náchodského ARO… Prosím je stále třeba se chovat obezřetně, nad 
epidemií se ještě zdaleka nepodařilo zvítězit“.2 

 
2 Ing. Aleš Cabicar (TOP 09), náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast krajského zdravotnictví 
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Tento měsíc získala rekonstruovaná nemocnice v Náchodě kolaudační souhlas. Na svých 
sociálních sítích o tom informoval náměstek Královéhradeckého kraje Aleš Cabicar (TOP 09). 

Pokud půjde vše podle plánu, mohla by nová část 
nemocnice ošetřit první pacienty na začátku roku 2021. 
„…Nyní soutěžíme zdravotnickou techniku v hodnotě 
dalších 300 milionů korun, kam spadají například i plicní 
ventilátory. Po ukončení zkušebního provozu se do 
nových prostor začnou přesouvat jednotlivá oddělení. Do 
nových pavilonů se sestěhují oddělení z dolního areálu 
nemocnice. V novém pavilonu J bude lůžková část 

chirurgie, ortopedie či gynekologické ambulance. V pavilonu K například oddělení 
zobrazovacích metod, operační sály, ARO a JIP, porodnice, dětské oddělení.34 

Náchodská nemocnice zajišťuje více jak 50 % výkonů všech krajských nemocnic v našem kraji. 
Podle radního Královéhradeckého kraje Mgr. Václava Řehoře (ODS) „… výstavba dvou nových 
pavilonů krajské Oblastní nemocnice Náchod a.s. za 1,39 miliardu korun bez DPH skončila 
úspěšně…“5  a díky své dostupnosti je k dispozici i našim spoluobčanům. 

Příkladem je novorozenecké oddělení v náchodské 
nemocnici je prvním zdravotnickým zařízením v České 
republice, které může vyzkoušet nejnovější typ 
vyhřívaného resuscitačního lůžka pro novorozence. 
Tahle postýlka umí například miminko zvážit a průběžně 
sledovat a vyhodnocovat jeho životní funkce. Náchodská 
nemocnice se tak stává první nemocnicí s tímto 
zařízením nejen v našem kraji, ale také v republice.  

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem – naše nejbližší spádová nemocnice 

Stranou nezůstává ani naše nejbližší Městská královédvorská nemocnice, která poskytuje 
mimo důležitých akutních oborů jako je chirurgie a urologie našim pacientům i následnou 
léčebnou péči.  Ředitel Ing. Vávra a hlavní sestra Mgr. Holanová ve spolupráci s odborem 
zdravotnictví Královéhradeckého kraje připravují stavební úpravy pro vznik sociálních lůžek a 
nových operačních sálů. 

S výstavbou operačních sálů ve dvorské nemocnici se počítá.  

Rada Královéhradeckého kraje schválila tento týden navýšení krajského rozpočtu o 300 tisíc 
korun na revizi a úpravu projektové dokumentace pro přístavbu operačních sálů na dvorním 
traktu laboratoří dvorské nemocnice.  S výstavbou operačních sálů se počítá v rámci přístavby 
prvního patra laboratoří, která byla dokončena v roce 2017.  

 
3 Ing. Aleš Cabicar (TOP 09), náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví, zdroj: https://hradecka.drbna.cz/ 
4 Fotografie David Línek, fotograf. 
5 Mgr. Václav Řehoř (ODS), radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast investic Královéhradeckého kraje 
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„Jsem ráda, že Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem a její operační sály se po letech 
dostávají do priorit investičních záměrů Královéhradeckého kraje. Funkční operační sály totiž 
určují životnost celé nemocnice,“ řekla předsedkyně představenstva Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, Ing. Ivana Urešová.   

Královéhradecký kraj dokončil před více než třemi lety výstavbu nového pavilonu laboratoří 
v areálu dvorské nemocnice. Tato investice přesáhla 32,5 milionu korun bez DPH. V rámci 
těchto laboratoří se počítá s nástavbou patra, kde by měly vzniknout nové operační sály. V 
současné době má kraj k dispozici stavební povolení a prováděcí projekt.  

„Jak jsem řekl dříve, kraj s dvorskou nemocnicí samozřejmě 
stále počítá v rámci operativních zákroků menšího charakteru. 
Doposud navrhovanou dostavbu dvou sálů nad pavilonem 
laboratoří, kdy se náklady pohybovaly přes 80 milionů korun 
bez DPH, považuji za finančně náročnou. Proto jsme se 
rozhodli projektovou dokumentaci zrevidovat a upravit,“ řekl 
náměstek Ing. Aleš Cabicar (TOP 09) odpovědný za oblast 
zdravotnictví Královéhradeckého kraje. 

„Toto rozhodnutí rady kraje je rozhodnutím o existenci nemocnice. Problém nevyhovujících 
sálů řešíme již od roku 2009. Pokud by k výstavbě nových sálů nedošlo, existence celé 
nemocnice by byla limitovaná horizontem několika let“, dodal ke zprávě z Krajského úřadu 
ředitel Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem a.s. Ing. Miroslav Vávra.   

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem je poskytovatelem akutní lůžkové péče v oboru 
interním, chirurgickém a urologickém, dále následné péče, a provozovatelem odborných 
ambulancí a oddělení komplementu. Nemocnice disponuje 164 lůžky a od roku 2009 je pak 
jediným akcionářem Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje.6 

„Vzhledem k neúprosné demografické křivce, která našemu kraji přisuzuje přívlastek nejstarší 
kraj v republice, je pro nás tvorba těchto zdravotně-sociálních lůžek více než žádoucí. Proto 
jsem přislíbil finanční podporu této myšlence, a to opět v rámci rezerv naší kapitoly 
zdravotnictví, tudíž bez dalšího zatěžování krajského rozpočtu jako celku a věřím, resp. jsem 
si téměř jistý, že moji kolegové v Radě kraje tuto myšlenku podpoří. Celková částka na 
stavební úpravy by neměla přesáhnout 1 mil Kč.“7 

Poslední letošní investicí do spádové nemocnice naší obce Hřibojedy ve Dvoře Králové je 
krajská dotace 6 miliónů korun do modernizace přístrojového vybavení, předložená 
náměstkem hejtmana kraje Ing. Alešem Cabicarem (TOP 09) ke schválení v rozpočtu kraje. 
Naše nejbližší nemocnice získá nové moderní vybavení pro vyšetření a léčbu – nový injektor 
kontrastních látek CT k diagnostice procesů pro pacienty v nemocnicí a operačních sálech, 
ultrazvuk, pojízdný rentgen na sál (C-rameno) a  endoskopický přístroj pro vyšetření střev. 

 
6 Zdroj: https://www.kralovedvorsko.cz/sluzby-obcanum/lekari/s-vystavbou-operacnich-salu-ve-dvorske-nemocnici-se-pocita-
kraj-dal-300-000-na-revizi-a-upravu-projektove- dokumentace.html  
7 Ing. Aleš Cabicar (TOP 09), náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast krajského zdravotnictví 
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Novinky z Obecního úřadu a dění v obci 

Divadelní představení 

V sobotu 25. 1. 2020 jsme pozvali do Hřibojed - ochotnický divadelní spolek Třináctka z Dolní 
Kalné s pohádkou Čáry Báby Cotkytle aneb tři zlaté zuby Děda Vševěda. Úžasná pohádka 
pro malé i ty odrostlejší od autora Zdeňka Kozáka, doplněná písničkami o putování za dědem 
vševědem a jeho zlatými vlasy. Co nastane, když se zjistí, že děd Vševěd už žádné vlasy nemá?   
Jak si s touto situací poradí kadeřník Čestmír, čarodějnice Cotkytle a princ, který je, i když 
vlastně tak úplně není princ?  

Zasedačka v Hřibojedech byla úplně naplněná, že už nebylo ani míst k sezení. Pohádkové 
odpoledne si úžili všichni. Herci, kteří byli skvělí a vůbec jim nevadilo, že prostor pro hraní byl 
maličký a museli i hodně improvizovat. Navíc byli nadšení počtem diváků a dle slov jedno 
z účinkujících bylo, že se jim u nás hrálo neskutečně dobře, pochvalovali si atmosféru a skvělé 
publikum. Dětem se líbilo, že herci hráli těsně u nich a zapojovali je otázkami do děje 
pohádky. Dospělí pobavilo vtipné podání klasického pohádkového příběhu. 

       

Dětský maškarní bál 

V neděli 1.3.2020 jsme se v překvapivě hojném počtu sešli v zasedací místnosti na obecním 
úřadě v Hřibojedech. Dorazili všichni příznivci karnevalových masek jak děti i někteří dospělí 
si přišli užít odpoledne plné her pohádek a tance. Po obědě mohl začít karnevalový rej. Na 
začátku se nám představily všechny masky.  

Po slavnostním začátku a prvním tanečku v maskách, se nám předvedlo loutkové divadlo 
z Jaroměře LD Maminy. Jejich pohádky Žabí princ a Myšistroj, byly zajímavé, legrační a 
zároveň i naučné.  Všichni s nadšením pozorovali, každý pohyb loutek.  



7 
 

 



8 
 

 
Bylo fajn vidět s jakou chutí a vervou se děti zapojily do soutěží, které jsme pro ně připravili, 
jak soutěže, tak tolik očekávaná židličková. S organizací pomáhala děvčata s A. Třešňákovou. 
Na každého čekal balíček dobrot a kreslení. Soutěžící byli odměňováni malou sladkostí. 
Odpoledne jsme si užili všichni, organizátoři, děti, rodiče i prarodiče. Sladkou tečkou na konec 
byl zmrzlinový pohár. Po karnevale zůstala ještě skupinka rodičů a diskutovalo se, děti tančily, 
byla to prostě pohodová takřka pohádková neděle.  
Děkujeme všem zúčastněným, že jak se říká lidově Přišli pobejt a už teď se těšíme na příští 
rok. Je hezké, když vidíte, že v této oblasti kulturního dění mají o tradice ve vsi lidé zase zájem. 
Budeme se snažit pro Vás uspořádat v nejbližší době další … 

Zásobování obyvatel Královéhradeckého kraje a plán rozvoje vodovodu 

V letošním roce byl na území Královéhradeckého kraje dokončen projekt plánu rozvoje 
zásobování obyvatel pitnou vodu. Projekt hradí v plné výši Královéhradecký kraj a je jednou 
z podmínek jakékoliv žádosti o dotaci do rozvoje vodovodní sítě. 

Veřejný vodovod v Hřibojedech v současnosti umožňuje zásobovat pitnou vodou téměř 
celou obec Hřibojedy včetně lokalit Malé Hřibojedy a Hvězda. Vodovod je v majetku obce 
Hřibojedy a jeho provozovatelem jsou Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Ke konci roku 2014 
na něj bylo napojeno 54 nemovitostí (včetně 17 chalup) s cca 139 trvale bydlícími obyvateli. 
Celkem se tedy jedná o cca 160 ÷ 170 napojených osob. V rámci dostavby v roce 2017 přibyly 
4 větve přípojky a byla postavena menší ATS u čp.62.  

Celková délka vodovodu v Hřibojedech je tedy 4 755,8 m (profil Ø 90 délky 3 895,8 m, profil 
Ø 110 délky 860 m). Na síti jsou podzemní hydranty, které slouží k odkalení a odvzdušnění 
potrubí. Dále jsou na trase nainstalovány automatické vzdušníky. Pro snížení tlaku v síti v nižší 
části zástavby jsou dvě redukční šachty s redukčními ventily AVL a sekční uzávěry, díky kterým 
lze při poruchách a údržbě odstavovat v některých částech spotřebiště pouze část sítě 

Vodovod je součástí skupinového vodovodního systému Velichovky – Hustířany, kde zdroj s 
úpravnou vody je v Hustířanech a vodojem ve Velichovkách. V roce 2017 se soustava rozšířila 
ještě do obce Libotov.  

Plán rozvoje vodovodu na území obce Hřibojedy. 

1. Rozšíření vodovodní sítě směrem k Braunovu Beltlému. 

V nejsevernější části obce je několik trvale obydlených objektů. Ve starých studnách není 
dostatečné množství vody, bude třeba k nim prodloužit vodovodní řad z lokality Na Kopci 
(PE Ø90 dl. cca 500 m). Na mapce je rozšíření vyznačeno červenou barvou. 

2. Nová tlaková stanice u trafostanice pod rybníkem v Hřibojedech. 

V platném územním plánu obce je navrženo několik lokalit RD severně nad stávající 
zástavbou. V těchto lokalitách by již nebyl dostatečný tlak ve vodovodu, a proto je nutné 
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vodovodní systém doplnit další tlakovou stanicí a vytvořit další tlakové pásmo. Bude tím 
vyřešen i stávající problém s hraničně nízkým tlakem ve výše položených objektech. Nová 
ATS by byla umístěná v centru obce vedle stávajícího vrtu, který by pak mohl být zařazen 
do systému jako náhradní zdroj. Na mapce je označena trojúhelníkem červené barvy. 

3. Nový nadzemní vodojem 

Dodávka vody v obci Hřibojedy, Litíč a Libotov je zcela závislá na dodávce elektrické energie 
(systém posilovacích čerpacích stanic) a nemá žádnou akumulaci. Vzhledem k výpadkům 
dodávky elektrické energie (ať už plánovaným, nebo havarijním) a s tím spojeným omezením 
nebo přerušením dodávky pitné vody do domácností v některých obcích nebo v celé lokalitě, 
je navrženo vybudovat nad obcí Hřibojedy nadzemní vodojem (celkový objem cca 200 m3), 
do kterého bude voda čerpaná prostřednictvím 
nové ATS v centru obce Hřibojedy. Vodojem bude 
na vodovod napojený prodloužením řadu (PE Ø 
90 dl. cca 500 m), který nyní končí v lokalitě Na 
Kopci. Při odstávce dodávky elektrické energie 
nebo odstávce dodávky vody z Velichovek bude 
možné z vodojemu zásobovat nejen obec 
Hřibojedy (vč. Malých Hřibojed a Hvězdy), ale i 
obce Litíč a Libotov (vzhledem k výšce bez lokality 
Malý Libotov). Lokalita pro nový vodojem je 
součástí územního plánu obce Hřibojedy. Na 
mapce je označen šestiúhelníkem fialové barvy. 

4. Nová AT-stanice Hřibojedy na louce pod 
obecním úřadem 

Stávající AT-stanice Hřibojedy je nevhodně umístěná těsně vedle silnice, dochází k jejímu 
zaplavování vodou z komunikace, poškozování posypovou solí a mechanizací při zimní 
údržbě. Vzhledem k těmto skutečnostem a vzhledem k její nedostatečné velikosti pro 
potřebné armaturní dovystrojení je navrženo přemístění ATS na vhodnější místo do stávající 
vodoměrné šachty na blízkém obecním pozemku pod hřištěm u obecního úřadu s nadzemní 
stavbou. Na mapce je označena nová ATS trojúhelníkem červené barvy. 

Pořízení projektové dokumentace a výstavba domovních čistíren odpadních vod  

V současnosti probíhá zpracování projektových dokumentací na DČOV v obci Hřibojedy, které 
je dotované v rámci investiční pobídky obce. AQUION, s.r.o.  by v rámci uzavřené smlouvy o 
dílo měl majitelům nemovitostí předat projektové dokumentace včetně stavebního povolení 
do první poloviny roku 2021. 

Pan Jaroslav Romášek požádal obec Hřibojedy o uveřejnění jeho poděkování obci Hřibojedy 
za podporu při výstavbě DČOV. Jejich výstavbou by mělo dojít k výraznému zlepšení kvality 
vodoteče potoka v obci Hřibojedy a současně Libotovského potoka v obci Dubenec. 
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Program péče o krajinu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí 

Obec Hřibojedy obdržela z Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí 
finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2020 – Podprogramu pro 
zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí.  

Na podzim v roce 2020 bude dokončena výsadba nových stromů v oblasti pod Hřibojedským 
vrchem. Dotace je podpořená Agenturou pro ochranu přírody a krajiny. Dotace dosahuje výše 
100 % uznatelných nákladů, které obsahují nejen pořízení stromků, ale také náklady na jejich 
vysazení, zálivku a ochranu proti okusu a vytloukání zvěří. 
 

 

 

 

 

 

 

Jejich výsadbou dojde k vytvoření nového významného krajinného prvku a snížení rizika 
větrné eroze v otevřené zemědělské krajině a rizik vodní eroze na svažitém terénu včetně 
odtoku povrchové vody na území obce. Projekt zajistí přirozené prostředí pro existenci volně 
žijících živočichů v této lokalitě a vznik přirozených stanovišť pro dravce jako 
nejpřirozenějšího způsobu likvidace přemnožených drobných hlodavců na rozdíl od používání 
chemických prostředků pro plošné hubení. V mapce nově vyznačené pásy světle zelenou 
barvou. 

Svoz nebezpečného odpadu 

V sobotu 13. června 2020 se uskutečnil svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
v obci Hřibojedy a jejich částech Malé Hřibojedy a Hvězda.  
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Oprava místní komunikace Hřibojedy - Nouzov 

Vzhledem k obtížné dostupnosti firem na opravu komunikací a jejímu 
„nezajímavému“ malému rozsahu zajistila obec Hřibojedy opravu 
výtluků této komunikace vlastními zaměstnanci a spoluobčany 
v odpoledních hodinách. Místní komunikace je opět v provozu bez 
výtluků a děr. Tato asfaltová komunikace z 80tých let je na hraně své 
živostnosti a jejímu stavu ani neprospívají projíždějící těžká nákladní 
vozidla, které si tímto zkracují cestu přes zákazovou značku. 
V letošním roce na této komunikaci provedla Policie ČR tři kontrolní 
akce a během necelých dvou hodin „odchytila“ více jak desítku 

„hříšníků“. 
Poděkování za 3hodinovou „akci Z“ patří Zdeňkovi Černému, Jardovi Voňkovi, Pepíku 
Červenému a Miloši Dohnálkovi.  Úspora pro obec cca 35 – 
40 tis. Kč. 

 

Braunův Betlém 

V sobotu 1. 8. 2020 navštívil areál Braunova Betlému 
ministr kultury Ing. Lubomír Zaorálek (ČSSD) a také hejtman 
Královéhradeckého Kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (ČSSD). Při prohlídce ministr Ing. Lubomír 
Zaorálek (ČSSD) slíbil, že se do konce funkčního období roku 2021 započnou práce na obnově 
celého komplexu Braunova Betlému.8 

Bohužel prozatím prvním krokem státu začátkem letošního roku byl pokyn vydaný Národním 
památkovým ústavem pro obec Hřibojedy, že si již nepřejí úklid v prostorách Braunova 
Betlému, který si budou zajišťovat sami prostřednictvím Hospitalu Kuks. Vedení NPÚ 
nesouhlasí s tím, aby se vyváželi odpadky po návštěvnících a aby si své odpadky odváželi zpět 

 
8 Zdroj: Lubomír Zaorálek (ČSSD) z adresy: https://twitter.com/ZaoralekL/status/1289548785736126465/photo/3 
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domů (odvoz a likvidaci odpadků zajišťovala obec Hřibojedy za úhradu 12 tis. Kč a rok). Obec 
Hřibojedy tak demontovala odpadkové koše v areálu pořízené Královéhradeckým krajem a 
přestala 2x v týdnu zajišťovat jejich odvoz a úklid. Bohužel úklid NPÚ vzhledem k odpadkům 
v Braunově Betlému a v přiléhajících obecních lesích plně nezajišťuje… 

Blahopřejeme našim oslavencům… 

 

Posíláme přáníčko – lásku, štěstí, zdravíčko 

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. 
 

 
Leden     pan Abraham Petr 
     pan Hlavatý Josef 
Únor     paní Bůžková Libuše 
Březen    paní Hynková Eva 
     paní Krušinová Ludmila 
Červenec    pan     Plachetka Karel 
Srpen     paní     Hlavatá Jaroslava 

 

 

. 
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Pro mlsné jazýčky… 

Broskvová peřinka 

Těsto:  
✓ 2,5 šálky mouky (nebo více, pokud 

je těsto stále lepivé) 

✓ 250 g másla 

✓ 200 g vanilkového tvarohu 

✓ 2/3 šálku moučkového cukru 

✓ 2 polévkové lžíce cukru + 1 lžíci 

vanilkového cukru 

Krém: 
✓ 2 smetanové / vanilkové pudinky 

✓ 3 sklenice mléka 

✓ 5-6 polévkových lžic cukru 

✓ Broskve rozděleny na poloviny: Můžete použít broskve čerstvé nebo z konzervy 

(Forma cca 23 × 33 cm) 

Postup: 
Na těsto smícháme všechny uvedené přísady – pokud bude příliš lepivé, přidáme více mouky. 
Rozdělte těsto na polovinu, jednu část zabalte do fólie a vložte do chladničky. Druhou část na 
pomoučeném vále rozválejte a navrstvěte na plech vyložený papírem na pečení (na plechu 
jej můžeme upravit a protáhnout rukama). Těsto propícháme vidličkou a ve vyhřáté troubě 
pečeme při teplotě 200 stupňů 10-12 minut. 
Z mléka, cukru a pudinků uvaříme hustý pudink. Na dno předpečeného koláče nalijte horký 
pudink. 
Broskve nakrájené na poloviny položte na pudink. 
Vyberte druhou část těsta z ledničky, na pomoučeném povrchu rozválejte, 
vložte do trouby předehřáté na 190 ° C a pečte, dokud vrchní část není 
hnědá (asi 40 minut, a pokud dno nebylo předtím upečené, asi 60 minut). 

A takhle peče starosta obce …   

Podobný recept má starosta, jen na spodní vrstvu těsta pod broskve ještě dává vrstvu piškotů 
… prý do sebe krásně nasáknou šťávu z broskví…. A hodně pudinku, vpravo na fotce je 
„výrobní“ postup. 
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A něco pro zdraví… 

Bezová limonáda léčí bolest břicha, odstraní migrénu a vyplaví z těla všechno zlé: Takto 
jednoduše si ji připravíte doma! 

Bezinky a její účinky na zdraví 

Černý bez je účinnou bylinou, 

která dokáže “udělat” mnohé 

zdravotní problémy, podívejte se 

na to a snad pomůže i Vám.  

• Silná podpora imunity, 
chrání buňky před radikály 

• Antivirové, antibakteriální účinky 
• Antiseptické a detoxikační účinky 
• Mírné antibiotické účinky 
• Podporuje pocení (chřipka …) 
• Podporují trávení, pročišťují trávicí trakt 
• Odstraňuje zácpu, upravuje stolici 
• Odstraňuje plynatost a bolesti břicha 
• Udržuje zdravé dýchací cesty 
• Eliminuje záněty, kašel a hleny 
• Vhodná při rýmě, chřipce, alergii, bronchitidě 
• Močopudný účinek, čistí ledviny a močové cesty 
• Uvolňuje z těla kyselinu močovou 
• Eliminuje bolesti kloubů (revma, Dna …) 
• Zklidňuje nervový systém 
• eliminuje stres 
• Zmírňuje bolesti a křeče (migréna, břicho) 
• Podporuje hojení pokožky (vyrážky, ekzémy, poranění) 

Potřebujeme: 
✓ cca 8 ks květiny bezových 
✓ 1 ks citron 
✓ 1 ks pomeranč 
✓ 2 PL med 
✓ cca 3 litry vody 
✓ Volitelné: máta, meduňka, tymián 

V slunečný den si v zahrádce nebo na jiném čistém místě vybereme krásně rozkvetlý keř 
černého bezu. 
Odstřihneme si přibližně 8 větších květů. 
Květy zbavíme hrubších stonků a bez oplachování vložíme do 3,5-litrového poháru. 
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Můžeme (ale nemusíme) přidat za hrst mladých výhonků meduňky, případně máty nebo 
jiných vhodných bylinek podle vlastní chuti. 
Citron a pomeranč bez chemického ošetření kůry důkladně omyjeme, nakrájíme na plátky a 
přidáme k baze. 
Do sklenice přidáme i dvě polévkové lžíce medu. Já mám od souseda, takže med je vlastně iz 
mých kvítků. 
Pohár doplníme vodou, ideálně pramenitou nebo alespoň filtrovanou. 
Přikryjeme něčím prodyšným, aby obsah mohl dýchat, postavíme na slunné místo a necháme 
celý den nabíjet sluníčkem (příp. Postavíme na okno na 24 hodin). Poznámka: Na plném slunci 
stačí i 6 – 8 hodin, nic netřeba přehánět. 
Po vyluhování přelijeme přes sítko, masu můžeme zlehka vyždímat. 
Uchováváme v chladničce a zkonzumujeme nejlépe do 24 hodin. 

Něco o černém bezu - stálici lidového léčitelství s omamnou vůní  

Lidové názvy Chebz, bezinky, smradinky, kozinky, kosmatice, bez psí, bzí, bzina.  

Sbíraná část Květ se stopkou, plod bez stopky (Sambuci flos cum stipite, Sambuci fructus sine 
stipite)  

Použití Droga se používá jako potopudný prostředek při nemocech z nachlazení, jako 
močopudný prostředek (zejména v dětské praxi a při léčbě seniorů) a ke zvýšení tvorby mléka 
u kojících žen. Zevně (ve formě filtrovaného nálevu) se uplatňují při zánětech spojivek a ústní 
sliznice.  

Obsahové látky Květy: flavonoidy (rutin, isoquercitrin), deriváty kys. kávové, silice 
(triterpeny), mastné kyseliny. Plody: flavonoidy, org. kyseliny (jablečná, citronová), sacharidy, 
silice, semena obsahují kyanogenní glykosidy.  

Doba sběru Květ: květen - červen, Plod: srpen - září  

Charakteristika Usušený květ nebo květenství. Zralý plod. Květ je pětičetný o průměru asi 5 
mm, krátce stopkatý. Kalich je malý, s pěti ušty; koruna je kolovitá, světle žlutá; široce oválné 
korunní lístky jsou na bázi srostlé. Nitky světle žlutých tyčinek se střídají s korunními lístky. 
Koruna se vyskytuje často samostatně nebo spolu s tyčinkami, které jsou k bázi koruny 
přirostlé. Semeník je spodní, trojpouzdrý, s přisedlou, trojlaločnou bliznou.  

Plán akcí do konce roku 2020 

DRAKIÁDA - na louce u Dlouhých, občerstvení a akce pro děti!  sobota 26.09.2020 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU – obec Hřibojedy  sobota 28.11.2020 

 



16 
 

Zabavme i děti…. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


