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Nepravidelné vydání č. 7

    Citát sedmého vydání

Když Ti někdo ublíží, usměj se na něho, ať nevidí, jak moc to
bolelo.

http://www.obrazky-zdarma.cz/soubory/velkyobr.php?obrazek_id=68
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Vážení spoluobčané..........zima nám pomalu klepe na 
vrátka.....my vám přinášíme další díl zpráviček:-)

Další pokračování …kdo ví kde se nachází tato naše kulturní 
památka?

Vyobrazené památky z minulého čísla jste jistě poznali….pro 
jistotu uvádíme, vlevo jsou Boží muka naproti Obecního úřadu 
v zahradě u Šumových a druhý obrázek opět z Hvězdy.

Současnost.......

V naší obci žije v současné době 214 obyvatel 

Z toho
Počet dospělých mužů je 96 a průměrný věk -    47,1 let
Počet dospělých žen je 92 a průměrný věk -     45,9 let
Počet chlapců do 15 let je 14 a průměrný věk -  6,1 let
Počet děvčat do 15 let je 12 a průměrný věk -   7,4 let
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Celkový průměrný věk naší obce je 40,3 let

Z     P R Á V     Y  Z     E  Z     A S T U P I T E L S     T V A  

Usnesení Zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 27. května 
2013

 Zastupitelstvo obce Hřibojedy se 6 hlasy usneslo na programu
zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy.

 Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje zapisovatele
a ověřovatele zápisu.

 Zastupitelstvo obce Hřibojedy  7 hlasy schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo ,, Domovní vodovodní přípojky“ Vodovodu 
Hřibojedy s dodavatelem Stavoka Kosice a.s., Kosice 16, 503 
51 Chlumec na Cidlinou, IČ:25275119

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 26. června
2013

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se 6 hlasy usneslo na programu
zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje zapisovatele
a ověřovatele zápisu.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy schvaluje 6 hlasy ,,Závěrečný
účet““  za  uplynulý  kalendářní  rok  s vyjádřením  souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  6  hlasy  schvaluje  navýšení
rozpočtu  PO  související  s  reprezentací  dorostenky  SDH
Hřibojedy na světovém šampionátu SH ČMS.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje obnovu polní
travnaté  cesty  parc.  Č.  1242  (výměra  1534  m2),  polní
travnaté cesty parc. Č. 1243 (výměra 75 m2), a pásů trvalých
travních porostů na pozemcích parc. Č. 1241 (výměra 569 m2),
parc. Č. 1230 (výměra 1277 m2) a parc. Č. 1229 (1082 m2),
vše v k. ú. Hřibojedy.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje vypovězení
nájemní smlouvy na zemědělský pozemek parc. Č. 1239 a výměře
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43138 m2 v k. ú. Hřibojedy nájemci společnosti Karsit Agro,
a.s. se sídlem 544 55 Dubenec č. p. 34, IČO 648 29 642, OR
B/1308 u KS v Hradci Králové.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  6  hlasy  schvaluje  opravu
střechy  budovy  čp.  22  /  knihovna/  v  Hřibojedech  firmou
,,TESAŘSTVÍ  POKRYVAČSTVÍ  HOLEČEK“  v  částce  119 783,-  Kč
včetně DPH.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  6  hlasy  schvaluje  podpis
Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  Královéhradeckého
kraje na ,,Pořízení a digitalizaci územních plánů do 1000
obyvatel.“

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  6  hlasy  schvaluje  změnu
přílohy  č.  1  k OZV  č.  2/2009  o  zabezpečení  místních
záležitostí  veřejného  pořádku  a  o  zajištění  a  udržování
čistoty  veřejných  prostranství  v souvislosti  s chovem  psů
v obci Hřibojedy.

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 21. října 2013

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

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy revokuje usnesení
č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 26.6.2013 a
ponechává v platnost znění  dodatku č. 1 k  vyhlášce  č.
2/2009 ve stávajícím znění.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje  návrh
provozního  řádu  související  s  provozem  vodovodu  v  obci
Hřibojedy a napojení vody do vodovodních přípojek.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje  pro
proces  pořízení  územního  plánu  obce  určeného  zastupitele
pana Miloše Dohnálka.

 Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
příspěvek  na  předškolní  zařízení  v obci  Velichovky  dle
předložené smlouvy. 
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Stalo se......

Od  tradičního  svátku  matek  se  toho  moc  neudálo....přešly
prázdniny  a  pomalu  začal  školní  rok.  První  týden  v září
konkrétně 7.9 proběhla soutěž v požárním sportu naší obce..již
po třetí ve spolupráci s hasiči z Libotova. Počasíčko přálo a i
účast byla pěkná.

Co se chystá….

Již po třetí si o první adventní neděli, která letos připadne
na 1.prosince  rozsvítíme náš společný ,,vánoční stromeček“.
Opět pro vás máme připravený krátký vánoční příběh, něco pro
zahřátí, křupavý řízeček....

 Z     činnosti SDH  

7. – 8. 5.2013 
Dvoudenní soutěž v „šedesátkování“ a „stovkování“ na atletickém
stadionu v Jaroměři
Letos jsme se pustili do organizace dvoudenní soutěže. 
V úterý 7. 5. 2013 soutěžila kategorie starších dorostenců a
dorostenek,  muži  a  ženy.  Sjelo  se  k nám  mnoho  soutěžících
z celé ČR. V první den se zúčastnilo cca 95 soutěžících. 
Ve  středu  8.  5.  2013  začala  kategorie  mladšího  dorostu,
následovala přípravka (40 účastníků !), mladší dívky a chlapci,
starší dívky a chlapci. Celkem se zúčastnilo 238 soutěžících.  

11.5 2013 DEN MATEK

Pro maminky jsme jako každým rokem připravili kulturní 
vystoupení těch nejmenších, větších, ale i těch největších. 
Vystoupily mažoretky, ti nejmenší děti přednesly maminkám 
básničky o jejich lásce k nim a pak následovala pohádka ČERTOVA
NEVĚSTA. Tentokrát jsme měli zapůjčené i opravdové kostýmy a 
tak se pohádka jistě všem velmi líbila 
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Soutěžní činnost MH – jarní část 

Náš kolektiv se připravuje na jaře hlavně na okresní soutěž ve 
hře Plamen, která se konala 2. a 3. 6. 2013 v Úpici. Tento rok 
ve znamení velkého deště. Děti musely za deštivého počasí 
zvládnout dvě disciplíny a pro stále zvyšující se vytrvalý déšť
byl sobotní závod předčasně ukončen s tím, že se vše dožene 
v neděli. Ráno však přišla SMS, že se závody ruší úplně, 
protože stadion v Úpici byl celý pod vodou a hasiči pomáhali 
s povodněmi, které zasáhly ve velkém, hlavně naše kamarády ze 
Svobody nad Úpou, Rudníku, Hostinného apod. Pro postup do 
krajského kola tak rozhodovalo umístění ze dvou disciplín, 
které se nám povedli, a proto jsme se mohli připravovat již po 
několikáté na účast na Krajském kole hry Plamen v Havlovicích. 

Krajské kolo hry Plamen dne 15. – 16. 6. 2013 Havlovice 

Krajské kolo se v letošním roce uskutečnilo společně s 
Pardubickým krajem na stadionu v Trutnově a v Havlovicích. Naše
družstvo s posily ze Stolína, Dubence, Choustníkova Hradiště a 
Bílé předvedlo nervy drásající výkony, kde přes zbytečné chyby 
připravilo pro vedoucí družstva další nervové kolapsy, kdy hned
v úvodní disciplíně štafetě CTIF, kde jsme dosáhli 
nejrychlejšího času 74,72, ale v obou pokusech jsme si připsali
desítku za zbytečné oběhnutí hadic sousední drahou a 
přeběhnutou předávku. 
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V součtu času s penalizací jsme kraj zahájili na osmém místě. 
Následovala štafeta 4 x 60 metrů. První sestava, která měla 
jistit a zapsat čas měla diskvalifikaci za pád z kladiny. 
Jistit tak muselo áčko, hlavně na předávkách. Dosažený čas 
41,77 ale stačil na druhou příčku a následoval tak postup 
pořadím na dělené druhé a třetí místo o šest bodů za průběžně 
prvním kolektivem. Krajské kolo dále pokračovalo soutěží 
šedesátkařů. V kategorii dívek zvítězila Gabriela Tschöpová, 
třetí místo obsadila Eliška Tschöpová. V kategorii chlapců 
zvítězil v čase konečně pod 13 vteřin 12,93 Jakub Vondra, který
si odnesl i pohár za společného přeborníka obou krajů. 
V závěru prvního dne soutěže nás čekal požární útok. Hned první
pokus se vydařil a čas 23,87 znamenal druhou příčku za útokovým
specialistou Bradou-Rybníčkem. Po prvním dni soutěže, kdy jsme 
zbytečně ztratili body na „ctifkové“ štafetě bylo pořadí 
následující 1. Nepolisy 10, 2-3. Brada-rybníček, Hřibojedy 12, 
4 Chlumec 13. Druhý den jsme v Havlovicích zahájili na útoku 
CTIF a opět se nám nedařilo. Trochou štěstí pro nás byla 
porucha na terčích, díky které jsme se přesunuli do druhé 
dráhy, kde pořadatel dodal proudnice takové kvality, že se 
jednalo spíše o sprchové hlavice a ne o proudnice. Nástřik se 
tam nedařil žádnému družstvu a dolévat musel každý. Štěstí pro 
nás bylo to, že jsme tam odchytali řadu chyb na hadicích, 
kterým jsme se pak již mohli vyvarovat do druhého pokusu. Ten 
se opravdu vydařil. Rychlý nástřik a rychlé hadice. Čas byl pro
nás neuvěřitelný 51,53. Neuvěřitelná však byla i chyba na 
začátku, kde byla první hadice připevněna jen na jeden zub a za
to jsme obdrželi nejhorší možnou penalizaci 20 vteřin. Náš čas 
i s penalizací tak stačil na třetí místo v disciplíně. Na 
průběžné první místo tak poskočilo družstvo z Brady-Rybníček 13
s náskokem dvou bodů na naše družstvo. Třetí Nepolisy již 
ztrácely na zlato 5 bodů. 
V další disciplíně štafetě dvojic jsme šli naprosto naplno a 
odměnou nám byl náš nejlepší čas 50,98. 
Brada zde zaváhala a tak se šlo do poslední disciplíny ZPV v 
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pořadí 1. Hřibojedy 16, 2. Brada-Rybníček 18, 3. Nepolisy 20. V
poslední disciplíně ZPV děti věděly o, co jde, a že jejich 
postup je jen v jejich rukou. Po prvním stanovišti střelbě, 
které bylo umístěno mezi diváky, bylo prakticky rozhodnuto, my 
jsme zanechali stát 5 špalíků, Brada-Rybníček sedm. Bezchybný 
další výkon na trati nám přinesl potvrzení našeho vítězství 
prvním místem v ZPV. 
Po třech stříbrech z Bystrého, Hradce Králové a Nového Města se
nám konečně podařilo postoupit na republikové finále.

Vytoužené MISTROVSTVÍ REPUBLIKY!!!!! v Jablonci nad Nisou ve 
dnech 3. – 6. 7.2013

Na tomto našem vytouženém mistrovství jsme chtěli ukázat, že 
tým ze Hřibojed doplněný talenty i z ostatních sousedních 
vesniček Královéhradeckého kraje jako je Dubenec, Choustníkovo 
Hradiště, Stolín, Bílá Třemešná umí zabojovat i na takto 
vysokém žebříčku. Od první disciplíny se nám však lepila smůla 
na paty a nepodařilo se nám prodat ty výkony a časy, které jsme
dosahovali při trénincích. Konečné 11. místo nás mrzelo, ale i 
tak si to všichni moc užili a určitě jsme dali o tak malé 
vesničce jako je naše obec vědět i na takto špičkovém závodě 
jako mistrovství ČR nepochybně je. Složení našeho družstva:  
dvojčata   Eliška a Gábina Tschöpovi, Adriana Jaklová, Verča 
Keilová, Andrea Šormová a Radomír Joneš (Dubenec), Míra Mareček
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a Vojta Fiala (Bílá Třemešná), Michal Potocký a Markéta Čížková
(Choustníkovo Hradiště), Jakub Vondra a Eliška Klikarová 
(Stolín).    

Velkou radost nám udělali tři členové našeho družstva, kteří se
umístili v první desítce nejlepších přeborníků v 
„šedesáítkování“, kdy Gábina Tschöpová vystoupala i na bednu 
vítězů se třetím místem a Eliška Tschöpová na místě 8. Jakub 
Vondra ze Stolína vybojoval mezi chlapci místo třetí. 

 V kategorii ŽEN se děvčata zúčastnila dne 8. 6. 2013 okresního
kola v požárním sportu, kde z druhého místa postoupila na 
krajské kolo do Svitav o 14 dní později.  Tam po dvou 
disciplínách bojovalo o vítězství, nepovedeným požárním útokem 
však spadlo na končenou 4. příčku. Dále se zúčastnila soutěží 
v Libňatově, Choustníkově Hradišti, noční soutěži v Dubenci, 
Strážkovicích a na naši pohárové soutěži v Libotově,.´

Pohárová soutěž v Libotově – 7. 9. 2013

Již tradičně se konala naše pohárová soutěž na hřišti 
v sousední vesnici v Libotově, letos poprvé až v záři, protože 
jarní termíny soutěží jsou tak obsazené, že jsme se rozhodli 
pro tento pokus, uspořádat soutěž hned po prázdninách. Myslíme 
si, že se toto osvědčilo a účast byla poměrně dobrá. Počasí nám
vyšlo a tak snad nikdo nelitoval, že jsme se soutěží přišli až 
v tento termínu. 



10

Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané

Září:   pan Šimek Jaromír

    pan Kavčiak Václav

Říjen:  paní Čepelková Zdeňka

    paní Hertlová Eva

Listopad: pan Pecold Josef

 paní Eliášová Vlasta

 paní Dlouhá Zdeňka

 pan Kleinwachter Radko
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Věděli jste že.........

Zázvor obecný (Zingiber officinale) je půldruhého metru vysoká 
rostlina se žlutými květy, která se pěstuje pro dužnaté, 
hlízovité ztloustlé oddenky, které bývají až 10cm dlouhé. 
Oddenky zázvoru mají příjemnou a intenzivní pikantní chuť 
s nádechem exotiky. Typickou chuť zázvoru způsobují různé 
esenciální oleje a celkem 640 různých chemických látek. Zázvor 
je původem z Asie, pěstuje se v jihovýchodní Asii, západní 
Africe a karibské oblasti, největšími vývozci jsou Indie, Čína 
a Indonésie. 

Zázračný zázvor je také afrodiziakem
Zázvor v různých formách dodává jídlu
aroma a současně pozitivně ovlivňuje
naše zažívání a pomáhá odbourávat tuk.
Aktivuje srdečně-cévní systém, pomáhá
při žaludečních a zažívacích potížích,
snižuje hladinu cholesterolu. Pálivá
chuť zázvoru zahřívá tělo a je antibakteriální. Celkově působí 
proti nevolnostem, plynatosti a nadýmání. Rozpouští hleny, má 
protizánětlivé účinky a má pozitivní vliv na krevní oběh. 
Snižuje hladinu cholesterolu v krvi a v játrech a zvyšuje 
produkci žluče. S úspěchem se používá při kinetózách (cestovní 
nevolnosti) a těhotenských nevolnostech (jen v malém množství).
Při chřipce a nachlazení pomáhají zázvorové koupele, napařování
a čaj. Silice mírně dráždí, dezinfikuje a prokrvuje pokožku. 
Pomáhá při bolestech hlavy a stavech napětí, a  pozor – to 
zdaleka není vše - zázvor je totiž vyhlášeným afrodiziakem!
Na univerzity v New Yorku testovala 614 lidí s různými typy 
rakoviny prodělávající chemoterapii a léčené zároveň 
standardními léky proti nevolnosti. Část z nich užívala placebo
a část dostávala mletý zázvor v kapslích. Všechny dávky zázvoru
se ukázaly vysoce efektivní, ale nejmenší užívané množství - 
0,5 gramu - se ukázalo jako nejúčinnější. 

V jaké podobě ho užívat
Užívanou částí zázvoru je rozvětvený, dužnatý oddenek. Používá 
se čerstvý-jemně nastrouhaný, nebo sušený, také se nakládá, 
kanduje (pak je z něj výborný pamlsek), připravuje se z něj 
olej a esence. Je možné konzumovat ho v mnoha různých podobách:
zázvorový čaj, zázvorový drink, kandovaný zázvor, nakládaný 
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zázvor jako příloha k sushi, nastrouhaný syrový nebo sušený 
a drcený zázvor jako koření např. v indické kuchyni. Zázvor 
podporuje také tvorbu slin, což usnadňuje konzumaci potravin, 
ochucených zázvorem. Úplně nejčastěji se však používá jako 
koření na vařená jídla a pečivo. Vytvořit z něj však můžete 
zázvorové pivo a zázvorovou limonádu, oblíbený je také 
zázvorový čaj (snadno jej připravíte zalitím ½ lžičky mletého 
zázvoru 1/4 l vřelé vody). Zázvor vás překvapí příjemnou, 
kořeněnou chutí s nádechy citronu a květin. 
Pro podporu trávení a krevní cirkulace pijte několikrát denně 
čaj připravený z 0,5-1 g suchých kořenů zázvoru ve 150 ml horké
vody. Abyste zmírnili nevolnost (prevence a léčba kinetóz – 
cestovní nevolnosti) užívejte 1 gram suchého zázvorového prášku
30 minut až 4 hodiny před cestou.   Zázvor bývá dobře snášen. 
Maximálně v dávkách nad 5 gramů denně hrozí větší riziko 
spojené s žaludeční nevolností, pálením žáhy, průjmem 
a srdečními poruchami. Užíváte-li léky proti překyselení 
žaludku (antacida), léky na snížení krvácení, léky na srdce 
a jste-li diabetik, poraďte se o užívání zázvoru s lékařem. 

Zelený čaj se zázvorem na hubnutí. Půl čajové lžičky 
nastrouhaného, jemně nasekaného nebo na plátky nakrájeného 
čerstvého zázvoru a lžičku zeleného čaje zalijte čtvrt litrem 
vroucí vody, nechte 5 minut louhovat a přeceďte. Ochutit můžete
opět medem a citronovou šťávou, získáte pomocníka při 
odbourávání nežádoucích tukových polštářků. Dávkování zázvoru 
si upravte podle vlastní chuti, nikdy by po něm neměla 
nepříjemně pálit ústa. 

Recept na domácí zázvorový sirup 
Hustý sirup připravíte z čerstvého zázvoru, přírodního cukru 
a vody. Snažte se zachovat základní poměr vody a cukru 1:2, aby
cukr sirup dostatečně konzervoval. "Síla“ sirupu pak bude 
záležet na množství přidaného zázvoru (na půl litru vody a 1 kg
cukru by měl stačit 50 až 100gramový kousek oddenku). Čerstvý 
zázvor nakrájejte na tenké plátky, přidejte vodu a cukr a za 
stálého míchání vařte asi 15 minut. Poté stáhněte z plotny, 
nechte ještě asi čtvrt hodiny louhovat, poté sirup sceďte 
a naplňte do lahví. Vyvařený zázvor můžete nechat usušit, dá se
cucat podobně jako kandovaný, nebo ho lze přidávat do salátů. 
Hřejivou chuť zázvorového sirupu oceníte pokaždé, když si ho 
přidáte do čaje. Chutná i dětem. 
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Něco z kuchyně........

Ranní rosa

Suroviny
 200g tuk - máslo
 150 g cukru
 3 vejce
 2 hrnečky polohrubé mouky (300g)
 250ml zakysané smetany
 3 lžíce mléka
 2 lžíce kakaa
 1 prášek do pečiva
 200 g tvarohu na kuličky
 3 lžíce cukru na kuličky
 1 žloutek na kuličky
 5-6 polévkových lžic kokosu na kuličky
 2 hrnečky mléka (na krém)
 1 vejce (na krém)
 150 g cukru (na krém)
 3 lžíce hladké mouky (na krém)
 1 vanilkový cukr

Postup přípravy

Nejprve si připravíme kuličky do těsta. Smícháme cukr, tvaroh a
kokos těsto by mělo být tuhé, aby se z něho dali dělat kuličky.
Kuličky by měly mít velikost vlašského ořechu a dáme je do 
mrazáku. Teď vymícháme máslo s cukrem do bíla Přidáme vejce 
zbylý bílek a smetanu, mléko a mouku a prášek do pečiva. 
Všechno důkladně promícháme. Do vymazané formy nalejeme 
polovinu těsta. Do zbytku těsta přidáme kakao a zamícháme a 
nalejeme na vrch světlého těsta. Teď přicházejí na řadu 
zmrazené kuličky, ty vtlačíme do těsta. Pečeme v troubě 40 – 45
minut při 180 stupních. Na vrch zákusku uvaříme puding z mléka,
žloutku, mouky a cukru. Vychladnutý krém dáme na zákusek a 
posypeme nastrouhanou čokoládou nebo kakaem.
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Zajímavosti….

Říká se, že blahodárné účinky kávy lidé 
poznali už 900 let před naším letopočtem. 
Jedna z nejznámějších legend, kterými je 
historie kávy opředena, vypráví o Chaldim, 
pastevci koz z Dálného východu, který si 
povšiml, že se jeho stádo po požití červených 
bobulí z jednoho keře chová až moc aktivně. 

Kávová zrna, vyzkoušel také na sobě a energie, která se v něm 
náhle probudila, mu pomáhala odolat únavě za dlouhých nocí. Se 
svou zkušeností se pastýř podělil s opatem kláštera,  si 
zpočátku myslel, že rostlina je dílem samotného ďábla a kávová 
zrna vyhodil do ohniště. A stalo se, že právě tento projev 
opatovy nedůvěry se ukázal být oním klíčem k tajemství a kouzlu
kávy

Vážení spoluobčané Hřibojed, naskytla se možnost zažádat o
dotaci na termokompostéry na posekanou trávu, listí a jiný

rozložitelný bioodpad. Cena kompostéru by byla pro občany max.
50 - 100 Kč.  Prosíme případné zájemce o tento kompostér, aby

nahlásili svůj zájem nejpozději do 3.12.2013 na OÚ
v Hřibojedech, případně emailem: info@hribojedy.cz

  

mailto:info@hribojedy.cz
http://eshop.biolka.cz/user/shop/big/1340.jpg
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JIŽ TŘETÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zveme vás srdečně na třetí rozsvícení našeho společného

vánočního stromu, které se uskuteční první adventní neděli 
1. prosince od 17.00 hodin u kapličky v Hřibojedech.

Přijďte a nalaďte se na blížící se vánoce... přijďte a
poslechněte si vánoční příběh, zazpívejte si s námi koledy,

ochutnejte křupaný řízeček nebo se napijte voňavé medoviny či
horkého svařáku....přijďte opět ke kapličce sejít se se

sousedy, kamarády a užít si společně kousek vánočního pohlazení
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