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Citát dvacátého prvního vydání

Když převládnou emoce, rozum už toho moc nezmůže…

Vážení spoluobčané, 

Čas poskočil o řádný kus dopředu a před námi je léto.

Děti se těší na prázdniny, je před námi čas dovolených a my
Vám přinášíme další díl Zpraviček.

Zastupitelstvo obce

Vítání jara a pálení čarodějnic

Konečně po dvouleté přestávce jsme mohli uspořádat
Vítání  jara  spojené  s pálením  čarodějnic.  Pepík
Červený s Honzou Kubincem a Jardou Voňkou zařídili
občerstvovací stánek. Ilona Voňková s Petrou Hlavatou
měli  pro  děti připravené  sladké  odměny  za  jejich
soutěžní  výkony  a  také  buřty  na  opečení.  Když  se
trochu  setmělo  zapálil  Luděk  Heřman  připravenou
hranici  i  s čarodějnicí,  kterou pro nás vyrobila Lenka
Václavková. Pěkným překvapením hlavně pro děti byl
malý ohňostroj. Posedělo se do nočních hodin a sešlo
se tu na hřišti u Obecního úřadu opravdu hodně lidí.
Atmosféra byla skvělá.
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Svátek matek…

Ve  čtvrtek  5. května  jsme
připravili  oslavu svátku
maminek  s kulturním
vystoupením pásma písniček a pohádky o Červené karkulce těch nejmenších z Mateřské
školky Libotov. Děti a učitelky zvládly 20minutové vystoupení na jedničku � a od babiček,
maminek a dalších diváků z Hřibojed sklidily několikrát velký potlesk. Organizaci zajišťovala
Renata Dlouhá, Ilona Čepelková a Vlasta Machačová, dopravu děti z Libotova do Hřibojed
naším mikrobusem a zpět starosta obce Miloš Dohnálek. Nakonec děti předaly maminkám a
babičkám  vlastnoručně  vyrobené  kytičky  a  řezané  květinky�.  Naše  obec  má  jen  224
obyvatel, ale oslava dne matek, mateřství a plodnosti byla úžasná ⚘
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Vítání občánků

V sobotu 7. května 2022 jsme přivítali do naší obce nové občánky. Tentokrát to byly čtyři
slečny Barunka, Linda, Anežka a Barunka. Maminky dostali krásnou květinku a malé slečny
polštářek se svým jménem. Slavnostní chvíle zpestřily menší děti krátkým vystoupením.

Mladí hasiči…

Po dlouhých dvou letech jsme se konečně začali zase scházet na našich schůzkách mladých
hasičů.  Bylo  to  pro  všechny  moc  těžké  období.  Jsme  moc  rádi,  že  i  přes  nehezké  roky
vydržela  naše  základna  skoro  v plném  obsazení.  Dokonce  se  i  o  nějakého  toho  člena
nejmladších  hasičů  rozšířila.  Starší  naši  příznivci  přestoupili  někteří  do  nedalekého  SDH
Choustníkovo Hradiště, a to z důvodů že nemáme potřebný počet dětí do starší kategorie.
Rozrůstá se nám základna mladších a nejmenších 3-4letých dětí.
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Děkujeme  také  moc  Martince  Machačové  za  to  že  i  v době  mateřské  dovolené  s námi
trénuje. Není to lehké, zkoordinovat a připravit hřiště, překážky a věci potřebné pro naši
činnost, ve dvou lidech. Proto moc děkujeme za pomoc všech rodičů, a hlavně našim dalším
členům rodiny za pomoc při tréninku (Libor s Filip Machač, Ladislav Čepelka a za opravu
našeho mašiny Janu Dlouhému).

Máme za sebou i první závody, a to ve Vlčkovicích 14.5.2022, bylo to moc hezké a příjemné
se zase vidět s kamarády hasiči. Naše umístění sice nebylo na prvních místech, ale atmosféra
byla úžasná a zázemí moc fajn. Další závody byli v Dubenci.

Posíláme přáníčko – lásku, štěstí, zdravíčko

Leť sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem.
Pohlaď toho, kdo dnes slaví, a popřej mu hodně
zdraví.
Pošimrej ho za nás na líčko ať dnes září jako
sluníčko.
Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť ho
máme stále rádi.

leden paní Miluše Svobodová
pan Václav Mesner
paní Marie Abrahamová

únor pan Jaroslav Romášek

březen paní Ludmila Krušinová
paní Jaroslava Valášková

duben paní Věra Černá

červen paní Božena 
Landová

paní Dagmar 
Klazarová

pan Petr 
Dvořáček
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pro mlsné jazýčky…

Letní osvěžení - Citrusový salát s fenyklem a avokádem

(2 porce)

1 pomeranč

½ grepu

½ limetky

½ menšího fenyklu

½ avokáda

1 lžíce nasekané šalotky

3 lžíce olivového oleje

1 lžíce medu

1 lžička vinného octa

sůl

pepř

2 špetky černého sezamu
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Citrusy  nakrájejte  na  plátky  a  odkrojte  z  nich  kůru.  Avokádo zbavte  pecky  a  oloupejte,
nakrájejte ho na nudličky. Šalotku nasekejte najemno. Čerstvý fenykl zbavte tužších částí a ty
křehké nakrájejte na nudličky. Z olivového oleje,  medu a vinného octa smíchejte zálivku,
kterou dosolte a opepřete.  Na talíř  klaďte plátky citrusů, avokádo,  fenykl a šalotku.  Vše
pokapejte zálivkou a pro efekt posypte černým sezamem a lístky fenyklu.

Osvěžující dezert

Suroviny
Porce: pro 4 osoby

100 g krupicového cukru + 2 lžíce navíc

60 ml čerstvě vymačkané citronové šťávy

1-1,5 kg malin (mohou být i mražené)

1/2 -1 sklenička malinového džemu

500 ml smetany ke šlehání

1-2 sáčky dětských piškotů

čerstvé maliny na ozdobu

Postup

V malém hrnci smícháme 100 g cukru s 60 ml vody, citronovou šťávou a vše přivedeme k
varu, mícháme, až se cukr rozpustí a vaříme 1-2 minuty, pak necháme vychladnout. V míse
rozmačkáme maliny spolu s džemem, zavařeninu přidáváme podle chuti. Smetanu ušleháme
se  2  lžícemi  cukru  do  tuha.  Třetinu  piškotů  dáme na  dno skleněné  mísy,  pokapeme  je
třetinou svařené citronové šťávy, navrch dáme třetinu rozmačkaných malin a na ně šlehačku,
vrstvy opakujeme do spotřebování všech ingrediencí,  na vrchu by měla skončit šlehačka.
Přes noc necháme dezert vychladit, jednotlivé porce podáváme ozdobené celými malinami.
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