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Váážčéníá spoluobččánéá ....... Létníá méčsíáčé sé k náám kvápém blíážč íá á s níám i 
práá ždniny á dovolénéá  á tákéá  násčé dálsč íá vydááníá Žprááviččék ž Hrčibojéd……

Další pokračování historie naší obce:

....... Hrdinnyám rákouskyám váá léččníákuů m, pádlyám žá číásárčé á otččinu – jé náápis 
ná pomníáku ž Prusko-Rákouskéá  váá lky, ktéryá  stojíá v žáhrádéč  žá Dlouhyámi.
Pruskáá  prčédsunutáá  hlíádká nárážilá vé vésniči ná hlíádkujíáčíá rákouskéá  vojááky. 
Prči nástáléá  prčéstrčélčé byli dvá rákousčtíá vojáá či žástrčéléni. 

Z     jednání ZO  

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne   8  .   února   201  2  

1. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sé  sédmi  hlásy  usnéslo  ná  prográmu
žásédááníá Žástupitélstvá Občé Hrčibojédy.

2. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  žápisovátélé  á
ovéčrčovátélé žáápisu.

3. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  žááméčr sméčny
požémkuů , á to párčély p. čč. 1332/2 oddéč lénéá  géométričkyám plááném čč. žák.
153-14/2011 ž párčély p.  čč.  1332, žápsánéá  ná LV 10001, vlástníák  Obéč
Hrčibojédy á párčély p. čč.  1329/2 oddéč lénéá  géométričkyám pláá ném čč. žák.
153-14/2011 ž párčély p. čč.  1329, žápsánéá  ná LV 61, vlástníák pán Pávél
Mályá, pán Ždénéčk Mályá, pán Román Mikésč , pán Stánisláv Mikésč .

4. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé náávrhu KPÚÚ  v k. uá .
Dubénéč  á  v  návážujíáčíáčh  ččáá stéčh  sousédíáčíáčh  k.  uá .  Vilántičé,  k.  uá .
Doubrávičé, k. uá . Libotov á k. uá . Hrčibojédy.

5. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  uá koly  pro  ččlény
žástupitélstvá:
á) Pán  Do  Pán  Dohnáá lék,  pán  Vonč ká  –  prčíáprává  vyábéčrovéáho  rčíážéníá  ná

invéstiččníá ákči „Prč íápojky - vodovod Hrčibojédy“. ÚÚ kol do brčéžná 2012.
b) Páníá Dlouháá  á pán Dohnáá lék projédnát s žčádátéli o prčíápojku ná vodovod

kálkuláči  náákláduů  ná jédnotlivéá  prčíápojky vččétnéč  jédnotlivyáčh položčék
práčíá á mátériáá lu. ÚÚ kol do uá norá 2012.

č) Pán  Dohnáá lék  á  pán  Vonč ká  vé  spolupráá či  s páném  Mrsčtíákém  (TDI  á
projéktánt)  prčiprávit  žčáádost  o  dotáči  ná  PD  á  vypráčovááníá  PD  ná  2.
étápu vodovodu. ÚÚ kol trváá . Víáčé v bodéč  6.

d) Pán  Vonč ká  žájistíá  oprávu  čhodníákuů  pod  némovitostíá  p.  Brožčé  sé
žáméčstnánči ÚÚ P v dobéč  prčíážnivyáčh klimátičkyáčh podmíánék.



é) Páníá  Dlouháá ,  páníá  Máčháččováá  -  žvérčéjnit  ná uá rčédníáčh déskáá čh žááméčr
sméčny  požémkuů ,  á  to  párčély  p.  čč.  1332/2  oddéč lénéá  géométričkyám
pláá ném čč. žák. 153-14/2011 ž párčély p. čč. 1332, žápsánéá  ná LV 10001,
vlástníák Obéč Hrčibojédy á párčély p. čč. 1329/2 oddéč lénéá  géométričkyám
pláá ném čč.  žák.  153-14/2011 ž párčély  p.  čč.  1329,  žápsánéá  ná  LV 61,
vlástníák  pán  Pávél  Mályá,  pán  Ždénéčk  Mályá,  pán  Román  Mikésč ,  pán
Stánisláv Mikésč .

f) Páníá  Dlouháá ,  páníá  Máčháččováá  á  pán  Dohnáá lék –  uá ččást  ná  sčkoléníá
žááklády vérčéjnéá  spráávy pro komunáá lníá  politiky – čélostáá tníá  vždéč lááváčíá
sémináá rč  porčáádányá  TOP09 dné 17.  2.  2012 v Hrádči  Kráá lovéá  od 9:00
hodin.

Páníá Dlouháá  á pán Dohnáá lék – uá ččást ná sčkoléníá Krájskéáho uá rčádu
Kráá lovéáhrádéčkéáho krájé RÚIAN v uá téryá  dné 13. 3. 2012 v Hrádči Kráá lovéá

od 9:00 hodin. 

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 7. března 2012

1. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sé  sédmi  hlásy  usnéslo  ná  prográmu
žásédááníá Žástupitélstvá Občé Hrčibojédy.

2. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  žápisovátélé  á
ovéčrčovátélé žáápisu.

3. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé rožpoččtovyá  vyáhléd
občé Hrčibojédy ná roky 2012 – 2016.

4. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  popláték  ččléná
DSO Hustíárčánká ná rok 2012 vé vyásč i 100,- Kčč ná obyvátélé.

5. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  prčíáprávu  á
vyhláá sčéníá  vyábéčrovéáho  rč íážéníá  ná  réáližáči  ákčé  „Vodovodníá  prčíápojky
v obči Hrčibojédy“.

6. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy nésčhválujé koupi lésníáho
požémku od páníá Libusčé Vánč kovéá , Hrčibojédy 12, párčélá p.čč. 1108 v k.
uá . Hrčibojédy 2480 m2 žá čénu 20 000,- Kčč.

7. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé finánččníá prčíáspéčvék
ná ččinnost oddíálu FC Libotov vé vyásč i 7 000,- Kčč.

8. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé finánččníá prčíáspéčvék
ná ččinnost SDH Hrčibojédy vé vyásč i 10 000,- Kčč.

9. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé popláték žé ždrojé
žnéččisčťovááníá spol. KARSIT AGRO á.s., provožovná v obči Hrčibojédy, kotél
75 kW, 5,8 t uhlíá vé vyásč i 2 500,- Kčč.

10. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  uá koly
ž vérčéjnéá  sčhuů žé ŽO uložčénéá  dné 7.3.2012:



á) Pán  Dohnáá lék á pán Vonč ká – prčíáprává vyábéčrovéáho rčíážéníá ná invéstiččníá
ákči „Prčíápojky - vodovod Hrčibojédy“. ÚÚ kol do brčéžná 2012.

b) Pán  Dohnáá lék  á  pán  Vonč ká  vé  spolupráá či  s páném  Mrsčtíákém  (TDI  á
projéktánt)  prčiprávit  žčáádost  o  dotáči  ná  PD á  vypráčovááníá  PD ná  2.
étápu vodovodu. ÚÚ kol trváá .

č) Pán  Dohnáá lék  á  pán  Vonč ká  vé  spolupráá či  s páném  Mrsčtíákém  (TDI  á
projéktánt) prčiprávit žčáádost o dotáči ná PD á vypráčovááníá  PD ná ákči
„Kánáližáčé á CŽOV Hrčibojédy“. ÚÚ kol trváá .

d) Páníá  Máčháččováá  prčiprávíá  náávrh  ná  doplnéčníá  oprávy  kápliččky
v Hrčibojédéčh. Térmíán do žásédááníá DSO dné 15.3.2012.

é) Pán Dohnáá lék á pán Dohnáá lék jédnáá níá DSO 15. 3. 2012 v 17:00 hodin vé
Véličhovkááčh.

f) Pán  Vonč ká  -  sémináá rč  Problémátiká  déč tskyáčh  hrčisčť  dné  13.3.2012  v
Hrádči Kráá lovéá .

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne   2  .   května   2012  

1. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sé  sédmi  hlásy  usnéslo  ná prográmu
žásédááníá Žástupitélstvá Občé Hrčibojédy.

2. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  žápisovátélé  á
ovéčrčovátélé žáápisu.

3. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé žrusčéníá prčijátéáho
bodu usnéséníá  žástupitélstvá občé dné 7.  brčéžná 2012 - sčhváá lényáčh
podmíánék  pro  vyhláá sčéníá  žádááváčíáho  (vyábéčrovéáho)  rčíážéníá  ákčé
Vodovodníá prčíápojky v obči Hrčibojédy.

4. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  žájisčtéčníá
žnáléčkéáho nébo kválifikovánéáho odhádu čény píásníáku vččétnéč  polé k
Noužovu?

5. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  žájisčtéčníá
kontéjnéru ná uá klid vérčéjnyáčh prostránstvíá.

6. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé  náákup žáhrádníá
bénžinovéá  sékáččky s pojéždém do máx. 15.000 Kčč.

7. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy nésčhválujé podpis smlouvy
o dotáči ž Kráá lovéáhrádéčkéáho krájé ná porčíážéníá uá žémníáčh pláá nuů .

8. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  béžuá plátnyá
prčévod požémkuů  čč. 129/1 á 464 v k. uá . Hvéčždá od Požémkovéáho fondu
CŽR ná Obéč Hrčibojédy, podááníá žčáádosti o béžuá plátnyá  prčévod uvédényáčh
požémkuů  á náá slédnéámu podpisu smlouvy prči splnéčníá vsčéčh podmíánék
Požémkovéáho fondu CŽR.

9. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé žrusčéníá  stáávájíáčíá
ččíásélnéá  rčády pro drobnéá  pámáá tky néévidovánéá  v kátástru némovitostíá



védénou jáko DP – xxx á prčérčážéníá  ždé védénéáho májétku do ččíásélnéá
rčády 910xx – májéték jindé néžárčážényá.

10. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé finánččníá dár
SDH Hrčibojédy vé vyásč i 3 000,- ná náákup čén pro ákči „Hrčibojédskáá  60 á
100“ konánou 8.5.2012.

11. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  véččnyá  dár  –
žákoupéníá obččérstvéníá do vyásčé  2.000,- Kčč ná ákči „Oslává Dnu máték“.

12. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sčésti hlásy nésčhválujé pronáá jém polníá
čésty (jéjíá užávrčéníá) pro provož žáávodníáho áutá dné 23.6.2012.

13. Žástupitélstvo Občé Hrčibojédy sédmi hlásy sčhválujé  finánččníá  dár  ná
Déč tskyá  dén do Libotová vé vyásč i 5.000.

14. Žástupitélstvo  Občé  Hrčibojédy  sédmi  hlásy  sčhválujé  žádánéá  uá koly
ččlénuů m žástupitélstvá.

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 20. června 2012

1 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  se  sedmi  hlasy  usneslo  na programu
zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.

2 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje  zapisovatele  a
ověřovatele zápisu.

3 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje závěrečný účet Obce
Hřibojedy tak, jak byl předložen

4 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje ocenění uvedených
památek a jejich přeřazení do nové číselné řady majetku obce.

5 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje  Dodatek  č.  1  k
Dohodě  o  vložení  pozemků  a  majetku  do  hospodaření  Mikroregionu
Hustířanka v rámci projektu „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“
DSO Mikroregionu Hustířanka a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.

6 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje  provedení  analýzy
dotačních možností na zateplení či výměny oken obecních objektů včetně
vypracování  ekonomické  a  energetické  studie  pro  obecní  objekty,  která
byla nabídnuta zdarma spol. EUROPOINT dodávky staveb s.r.o., Jindřišská
785, 530 02 Pardubice.

7 Zastupitelstvo Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  neschvaluje  prodej  pozemku
ostatní plocha – ostatní komunikace (parkoviště u bytovky) parc. čísla 1024
v k. ú. Hřibojedy.

8 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje úkoly ZO.



 Stálo sé……..

Páá léníá ččárodéč jnič (tákéá  Filipojákubskáá  noč,  Válpuržč iná noč nébo Béltiné) sé
odéhrááváá  v  noči ž  30. dubná ná  1. kvéč tná. Jédnáá  sé o vélmi stáryá  á dodnés
žč ivyá  lidovyá  žvyk á žvláá sčtníá sváá ték. Tuto noč sé lidéá  sčháá žíá u žápáá lényáčh ohnč uů
á slávíá prčíáčhod járá. Ná néčktéryáčh míástéčh sé stávíá máá jká.

Tákéá  v Hrčibojédéčh  jsmé  néžuů stáli  požádu:  Hásičči  vé  spolupráá či  s občíá
usporčáádáli  lámpionovyá  pruů vod  s prčivíátááníám  járá.  Béčhém  véččérá  bylá
vyhláá sčéná soutéčžč  o  néjkráá snéč jsč íá  ččárodéč jniči.  Obččérstvéníá  bylo žájisčtéčno vé
stáánčíáčh  s obsluhou  ččárodéč jék  á  sámožrčéjméč  nésméč ly  čhybéč t  áni  kráá snéč
opéččénéá  á vonč ávéá  páá rky.

12. 5. 2012 od 19.00…..sé uskutéččnilá v prostoráá čh obéčníáho uá rčádu Oslává
dné  máték…násčé  déč ti  si  pro  máminky,  bábiččky  á  prostéč  pro  vsčéčhny
prčiprávily  divádélníá  prčédstávéníá  poháádky  Péklo  s prinčéžnou  á  krátiččkéá
páá smo báá sniččék á píásniččék.  Potéá  žáhráá l  k tánči i  posléčhu žáhráá lá skupiná
Duo Arniká páná Krámáá rá. 

Dén máték jé dén, kdy vždááváámé počtu násčim máminkáám. Slávíá sé v ruů žnéá  
dny ná mnohá míástéčh po čéléám svéč téč . V CŽéskéá  républičé prčipádáá  Dén máték 
ná druhou kvéč tnovou nédéč li. V ténto dén dáávájíá déč ti svyám máminkáám dáá rky, 
véč tsč inou vlástnoruččnéč  vyrobénéá . Jého puů vod jé užč  vé stárovéčkéám RŽ éčku, kdy 
sé slávil sváá ték plodnosti á máték, spojényá  s učtíáváá níám pohánskéá  bohynéč  
Rhéy = Kybéléá , mátky bohuů . V CŽéskoslovénsku sé žáččál slávit ténto sváá ték v 
ročé 1923. Jého propágáá torkou bylá Aličé Másárykováá . Po 2. sv. váá lčé byl 
žátláččén do požádíá komunisty propágoványámi oslávámi Méžináá rodníáho dné 
žčén, vé žkrátčé MDŽŽ  (slávénéáho vžčdyčky 8. brčéžná), álé i prčésto sé dáá l v 
néčktéryáčh rodináá čh prčipomíánál. Po ročé 1989 sé opéč t žáččál slávit vérčéjnéč .

 Z     činnosti SDH  

Hásiččskéá  obdobíá hlávnéč  koléktivu mládyáčh hásiččuů  po žiméč  žáččíánáá  opéč t sé 
svojíá ččinnostíá…v páá ték jsou právidélnéá  sčhuů žky, kdé mládíá hásičči žíáskáávájíá 
dovédnost á tréáninkém ždokonálujíá téčhniku žáávoduů .

Néžáháá léli jsmé ovsčém áni v žiméč , kdy jsmé čhodili do téč ločviččny v ŽSŽ  
Sčhulžovy sády á prčiprávováli sé ná prvníá ostréá  žáávody, ktéréá  náá s ná járčé 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Beltain
http://cs.wikipedia.org/wiki/MD%C5%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_%C5%BEen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_%C5%BEen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alice_Masarykov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
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ččékáli. V uá noru á brčéžnu jsmé sé žuá ččástnili užlovék  v CŽéskéá  Métuji, vé  
Stolíánéč ,  v Milétíánéč  á Rádváničíáčh.  

Dubén

Prvníá vélkáá  soutéčžč  v sčédésáá tkovááníá sé jižč  trádiččnéč  v dubnu konálá vé Vélkyáčh 
Svátonč ovičíáčh. Ná stárt sé postávily poprvéá  i násčé novéá  déč ti žárčážénéá  do 
prčíáprávky.  Soutéčžč  sé i prčés žpoččáá tku néždárčénéá  poččásíá nákonéč vyjásnilá á 
déč ti si žábéčhly skvéč léá  žáávody.  Dálsč íá žáávody v „60“ sé konály vé Stolíánéč . 

Kvéč tén 

Dáá lé jsém sé v sobotu 5. kvéč tná žuá ččástnili poháá rovéá  soutéčžčé v Hérčmáničíáčh. 
Družčstvo stársč íáčh A ná pléčhovky žápsálo víátéčžnyá  ččás 16,93. Družčstvo B s 
vyáslédnyám ččásém 27,03 skonččilo ná osméá  míásto. V kátégorii mládsčíáčh 
žvíátéčžilo násčé družčstvo á dáá lé sé postávilo ná stárt ná prémiéáru družčstvo 
prčíáprávky, ktéréá  skonččilo ná míástéč  3. Dáá lé družčstvo dorosténék v kátégorii 
žčén obsádilo trčétíá míásto.

Dálsč íá vélkou soutéčžč íá v „60“ byl žáávod v ÚÚ piči.  

Dné 8. 5. 2012 Hrčibojédskéá  „60“ á „100“ v Jároméčrč i jsmé méč li vélkou 
prémiéá ru vélkéáho žáávodu v 60 á 100, ktéryá  jsmé usporčáádáli ná átlétičkéám 
stádionuů  v Jároméčrč i.  Ná prčíáprávéč  sé podíálélo spoustu dobrovolníákuů  ják ž rčád 
ččlénuů  SDH ták žé strány rodiččuů  déč tíá.  Úžč  dlé prčihláá sčék jsmé oččékááváli vélkou 
uá ččást, á ták jsmé vsčé muséli prčiprávit ták, áby nédosčlo k vélkyám ččásovyám 
prolukáám. Myslíámé si, i podlé náá žoruů  uá ččástníákuů , ktérč íá byli i ž hodnéč  vélkéá  
dáá lky, žčé sé žáávod povédl. Soutéčžč ilo sé v kátégorii dorostu mládsčíáho á 
stársč íáho á do 12 hod. pák kátégorié prčíáprávky, ml. díávék, ml. čhlápčuů , st. 
Díávék á st. čhlápčuů .  Poččét žáávodníákuů : v kátégorii prčíáprávká 28 déč tíá, ml. díávky 
32, ml. Chlápči 49, st. díávky 35 á st. Chlápči 38. V kátégorii mládsčíáčh 
dorosténék 11, ml. Dorosténčuů  11, dorosténky 20 á st. dorosténčuů  31. 
Celkem 257 závodníků. 

Družčstvo stársč íáčh á dorosténék sé vydálo i prčés vélkou néprčíážénč  poččásíá dné 
12. 5. ná poháá rovou soutéčžč  do Vlččkovič. Od rááná néustáá lé prsčélo, á ták jsmé 
násči prčíáprávku néčháli domá, protožčé poččásíá oprávdu stáá lo ták žá omárodéčníá.
I prčés néprčíážénč  poččásíá družčstvo podálo péčknéá  vyákony á žá obéč  kátégorié 
vyhráá lo.  

13. 5. 2012 Hajnické šedesátky 

18. – 20. května 2012 soustředění Špinka - Ná ténto víákénd jsmé v páá ték 
odjéli pod védéníám Pétrá Jáklá, Tomáásčé Vodéhnálá á Kárlá Volsč iččky ná 
čhálupu ná SŽpinku k Vodéhnáluů m, kdé jsmé méč li trčíádénníá soustrčédéčníá á 
náá čvik ná okrésníá kolo hry Plámén. Ná koléčh jsmé kážčdyá  dén jéždili do 



Stolíáná ná náá čvik disčiplíán. Ždé jsmé si táky splnili néžbytnéá  odžnáky 
odbornosti, ábyčhom splnili vésčkéréá  okruhu požčádovánéá  právidly Pláménu. 

CŽérvén 

Dné 2. – 3. 6. náá s ččékál vélkyá  souboj á postup ná krájskéá  kolo vé hrčé Plámén. 
Po dvoudénníám klááníám sé náám ténto boj á prčíáprává ná néč j vyplátilá á obéč  
násčé družčstvá ják mládsčíá ták stársč íá toto Okrésníá kolo v ÚÚ piči vyhráá lá!! Po 
žádu néžuů stálo áni násčé prč íáprávkovéá  družčstvo, ktéréá  skonččilo ná kráá snéám 15.
míástéč . Jélikožč  to pro léčktéréá  byl oprávdu prvníá stárt myslíámé si, žčé sé stárt 
oprávdu povédl.  Stársč íá družčstvo si vybojoválo víátéčžstvíám postup ná KK 
v Novéám Méčstéč  nád Métujíá. 

Ž násčičh užč  véč tsč íáčh odrostléjsč íáčh déč tíá jsmé vytvorčili družčstvo dorosténék, 
ktéréá  stártovály ják žá družčstvo dorosténék á ták žá družčstvo žčén. Ná 
okrésníám kolé 9. 6. 2012 po vypjátéám soupérčéníá s Horníám Láánovém, kdy 
jsmé sičé po sčtáfétáá čh á 100 védli čélou soutéčžč , néždárčil sé požčáá rníá uá tok á ták
jsmé sé ná krájskéá  kolo dostáli použé s družčstvém žčén. Dorosténky skonččily 
ná kráá snéám 2. míástéč . Postup sé snád podárčíá prčíásč tíá rok. 

16.6.-17. 6. 2012 KK hry Plámén – po vytrváléám dvoudénníám souboji sé náá m 
podárčilo udržčét jáko vloni použé druhou prčíáččku. Postup ná Mistrovstvíá CŽR sé 
náám prčés družčstvo ž Méčníáku ási népodárčíá. 

23. 6. 2012 KK v PS v Hrádči Kráá lovéá  – družčstvo žčén ná prémiéárčé krájskéáho 
kolá v požčáá rníám sportu státéččnéč  bojoválo á umíástilo sé ná 4. míástéč . 

Domácí pohárová soutěž v Libotově – užč  trčétíám rokém jsmé násč i 
poháá rovou soutéčžč  spojili sé sousédníám SDH Libotov. Spoléččnáá  soutéčžč  sé 
véličé osvéčdččilá. V dnésčníá dobéč , kdy s térmíány lžé jén téčžčko mánipulovát á 
urččovát si jé podlé násčičh potrčéb jé užč  skoro némožčnéá , sé soutéčžč  vydárčilá. 
Prčijélo sičé méánéč  družčstév, álé i ták bylá spokojénost oboustránnáá . Vélkéá  
hodnotnéá  čény pro družčstvá déč tíá dároválá Obéč Hrčibojédy, firmá Hvéčždá s.r.o.
á máminky trádiččnéč  upékly kráá snéá  dorty.  



V příštích měsících oslaví svá jubilea naši
občané:

Květen
páníá Kombérčováá  Márié 
Červen 
páníá Lándováá  Božčéná 
pán Pétr Dvorčáá ččék
CŽérvénéč
Hynék Ján
Máláákováá  Vilémíáná
Srpén
Chárváá továá  Jároslává

Posíáláá mé v bláhoprčááníá spoustu mályáčh kytiččék. Kážčdáá  ž ničh áť prčinésé Ti 
jédno ž násčičh prčááníáččék. Májíá v sobéč  sčtéč stíá, ždrávíá, rádost, klid á hodnéč  láá sky. 
Ať máá sč  vžčdyčky mládéá  srdčé, hodnéč  prčáá tél, žčáádnéá  vráá sky!

http://hribojedy.rajce.idnes.cz/Hribojedy-Libotov_23.6.2012/


V méčsíáči brčéžnu jsmé prčivíátáli méži sébé novéč
nárožénéá  obččáánky násč íá občé

Lučinku Ludmilu Hynkovou á Vérunku Tomáásčkovou

Néjkráá snéč jsč íá žé vsčéčh dáá rkuů  dááváá  žč ivot do koččáá rku…v
jédnom ž ničh téď tisčé dyáčháá  Vásčé sčtéč stíá Vásčé
pyáčhá……bláhoprčéjémé rodiččuů m á mályám sléččnáám
prčéjémé hodnéč  ždrávíáččká á sčtéčstíá.

Věděli jste že.........

       Granátové jablíčko

 Vyárážnéč  prč ispíáváá  ké snižčovááníá vyáskytu kardiovaskulárních chorob
 Rédukujé právdéčpodobnost vžniku osteoporózy
 Vyárážnéč  snižčujé rižiko rakoviny á pomááháá  prči jéjíám léáččéníá
 ÚÚ ččinnéč  posilujé imunitní systém a podporuje obranyschopnost
 Pomááháá  ké sníážčéníá vysokéáho krevního tlaku
 Snižčujé hládinu sčkodlivéáho LDL cholesterolu v krvi
 Fungujé jáko uá ččinnyá  prostrčédék ná poručhu erekce

Něco z kuchyně........

Tiramisu po česku 



u

Ingredience: 
2  bálíáččky  dlouhyáčh  pisčkotuů  (jáá  dálá  normáá lníá),  2  pomážáánkováá  máá slá
(smétánováá ,  béž  prčíáčhuti),  2  smétány  ké  sč léhááníá  (po  250  ml),  150  g
mouččkovéáho čukru, silnéá  présso nébo ž instántníáho káfé, tročhu rumu.

Postup: 
Pomážáánkováá  máá slá  vyklopíámé do misky,  prčidáámé  smétánu,  čukr.  Tročhu
promáččkáámé  vidliččkou,  áby  náám  to  hnéd  vsčéčhno  névystrčíákálo,  á  hnéd
sčléháá mé  do  tuhéáho  kréámu.  Pisčkoty  námááččíámé  do  sméčsi  rumu  á  káávy,
kládémé  do  formy  nébo  ná  pléčh,  vrstvu  pokryjémé  kréámém  á  postup
opákujémé. Povrčh sypémé kákáém. Duů kládnéč  vyčhládit. 

Néččo pro déč ti i dospéč lááky



                                                                                                                  






