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Z P R Á V Y  A  I N F O R M AC E
Z  O B E C N Í H O  Ú Ř A D U

ZPRÁVY OB ECNÍ HO ÚŘAD U

Skutečné hospodaření obce Hřibiny-Ledská v roce 2013: 

DAŇOVÉ PŘÍJMY: 3 142.333,00 Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: 404.798,77 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 600,00 Kč
PŘIJATÉ TRANSFERY: 9 233.953,72 Kč

PŘÍJMY CELKEM: 12 781.685,49 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE: 4 122.640,34 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 3 519.792,45 Kč

VÝDAJE CELKEM 7 642.432,79 Kč

na Velké Ledské a na Pasekách. Bohužel 
se problémy této stavbě nevyhýbají ani 
v současné době. Špatným geologickým 
průzkumem na samém začátku stav-
by bylo přehlédnuto, že v místní části 
Paseky se nachází velmi málo jílového 
podloží. Jíl na utěsnění nádrže byl tedy 
dovezen z Velké Ledské.

Kanalizace II. etapa
V současné době se zabýváme my-
šlenkou, že zahájíme stavbu i této 
etapy, a to výstavbou kanalizační sto-
ky na Malé Ledské (od Štěpánových 
k autobusové zastávce), abychom zde 
mohli vybudovat chodník a tím zajistili 
bezpečnou cestu občanů k autobusu, 
zejména pak dětí.

Kanalizace I. etapa
Na konci roku 2013 jsme po několike-
rém vyjednávání s úředníky krajského 
úřadu obdrželi dotaci od Královéhra-
deckého kraje ve výši 5,255.000,- Kč. 
Stavba kanalizace, která byla původně 
započata bez stabilního fi nančního krytí, 
může tedy pokračovat. V současné době 
dostávají podobu dočišťovací nádrže 

Příprava dočišťovací nádrže
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Centrum volného času
Na samém konci roku jsme zrušili 
výběrové řízení. Hlavním důvodem 
tohoto rozhodnutí bylo to, že jsme te-
prve na konci října dostali rozhodnutí 
Úřadu na ochranu hospodářské sou-
těže v Brně, a pak jsme museli znovu 
vyhodnotit již podané nabídky. Tím, 
že byl termín zahájení prací posunut 
až na leden 2014, bylo téměř nemož-
né, aby byla stavba řádně dokončena 
za dodržení všech technologických 
a technických postupů do konce dubna 
2014. 

Opravy cest
Letošní zima nám umožnila opravit ces-
ty v lednu a únoru. V obci byla vybrána 
nejkritičtější místa, která byla oprave-
na novou moderní technologií. Tyto 
opravy byly provedeny bezspárovou 
technologií metodou Infra-thermo-ho-
mogenizační renovace. To znamená, 
že opravovaná část cesty byla nahřáta, 
byl dodán chybějící materiál a pak vše 
bylo opět zhutněno. Po těchto opra-
vách nemáme na cestách místo výmo-
lů hrboly. Na některých místech už ani 
není poznat, kde oprava proběhla. Rádi 

bychom v těchto opravách pokračovali 
i do budoucna.

Nový sběrný dvůr
Na konci ledna byl pro naše obce 
a obce okolní otevřen nový sběrný 
dvůr na Velké Ledské v prostoru sklád-
ky. Díky tomuto projektu se obec Hři-
biny – Ledská zařadila mezi moderní 
obce, které fundovaně a komplexně 
nakládají s odpady. Pro místní občany 
je odběr odpadu zcela zdarma, vyjma 
pneumatik.
Začátkem dubna jsme na skládce 
ve Velké Ledské zprovoznili také kom-
postárnu. Občané zde mohou ukládat 
bioodpad (větve, listí, trávu…). Dou-
fáme, že již nebude důvod, aby tento 
odpad byl „odkládán“ pod skládkou 
na Velké Ledské, v lese, u zastávky 
na Malé Ledské a na dalších různých 
místech naší obce.

Úpravy dětských hřišť
V únoru byly zahájeny údržbové prá-
ce na dětských hřištích na Pasekách 
a v Malé Ledské. V rámci těchto pra-
cí byly odstraněny houbou napadené 
staré stromy, které navíc poškozova-
ly střechu buňky, která tvoří zázemí 
na dětském hřišti v Malé Ledské. Dále 
byly odstraněny nefunkční a poškoze-
né dětské prolézačky. Tyto by měly být 
v budoucnu nahrazeny novými, cer-
tifi kovanými. Součástí obnovy hřiště 
na Malé Ledské byla i výsadba nové-
ho živého plotu. Záměrem Obecního 
úřadu obce Hřibiny – Ledská je vytvo-
řit bezpečná a důstojná místa pro hry 
a zábavu našich dětí.Oprava silnice
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Dotace
– koncem roku 2013 jsme požáda-

li o dotaci z Operačního programu 
životního prostředí na svozovou 
techniku, kde by dotace měla pokrýt 
90% nákladů. Pokud naše obec tuto 
dotaci obdrží, zakoupíme kontejne-
ry na separovaný odpad, do každého 
domu popelnici na bioodpad a také 
auto s nástavbou na vyvážení popel-
nic a kontejnerů, abychom mohli vy-
vážet odpad komunální, separovaný 
i bioodpad vlastními silami

– v polovině února jsme podali žá-
dost na Ministerstvo pro místní 
rozvoj o dotaci na dětská hřiště 
na Pasekách a Malé Ledské, protože 
stávající prolézačky byly již nevyho-
vující

– na konci února jsme podali žádost 
na Královéhradecký kraj na vybu-
dování oplocení a zpevněné plochy 
na kompostárně, zakoupení čelní-
ho nakladače a drtičky větví na náš 
traktor

– současně jsme požádali Královéhra-
decký kraj o dotaci na opravu břehů 
a přepadu rybníčku v Malé Ledské

WC Paseky
V současné době bude vydáno povo-
lení na septik a poté i na stavbu soci-
álního zařízení. Pak bude provedena 
i rekolaudace stávající stavby. 

Přístavba garáže v Malé Ledské
Projektová dokumentace je dokonče-
na. Nyní bude požádáno o povolení 
stavby. Obě výše uvedené akce chceme 
realizovat vlastními silami!

Poplatky
Od začátku března do konce dubna je 
možné zaplatit poplatek za svoz komu-
nálního odpadu a za psy. Poplatky za psy 
zůstaly ve stejné výši jako v loňském 
roce, ale poplatek za svoz komunálního 
odpadu byl navýšen na 250,- Kč za oso-
bu. Důvodem navýšení poplatku je 
dlouhodobě podhodnocený příspěvek 
občana na likvidaci odpadu. Poplatek 
za likvidaci odpadu vyprodukovaného 
občany obce je složen z několika částí:
1. Poplatek za svoz komunálního
 odpadu.
2. Poplatek za svoz separovaného
 odpadu.
3. Provoz sběrného dvora).

I přes navýšení patří poplatky za svoz 
odpadu v naší obci k jedněm z nejniž-
ších v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Vidimace a legalizace
Od poloviny dubna už nebudou muset 
občané naší obce, kteří budou potře-
bovat ověřit podpis nebo listinu, jezdit 
do sousedních obcí. Tato služba bude 
poskytována také na našem obecním 
úřadě. Tato služba bude poskytována 
také na našem Obecním úřadě společně 
s výpisy z termínálu CzechPOINT (např. 
z trestního rejstříku, obhodního, živnos-
tenského a insolvenčního rejstříku atd.)

Hlášení Obecního úřadu
V polovině loňského roku jsme začali 
zasílat občanům hlášení Obecního úřa-
du e-mailem nebo SMS zprávami. Stále 
se přihlašují další lidé, kteří mají o tuto 
službu zájem.
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V současné době rozesíláme zprávy 
na 38 telefonních čísel a na 70 e-mailo-
vých adres. Ještě připomínáme, pokud 
má někdo o tuto službu zájem, stačí za-
slat žádost na e-mail ou.hribiny@tis-
cali.cz nebo na tel.č. 724 179 125 nebo 
požádá osobně na Obecním úřadě.
Závěrem nám ještě dovolte pozvat Vás 
na nejbližší veřejná zasedání zastupitel-
stva obce Hřibiny-Ledská, která pro-
běhnou v pátek 25. dubna a 20. června 
od 18 hodin.

Eva Potočková, starostka
Martin Kubíček, místostarosta

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.25/2013

ZE DNE 18. 12. 2013

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu F.Mu-
sila a V.Flégla, zapisovatelku J.Kud-
láčkovou

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. schvaluje program dnešního jednání
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. bere na vědomí zprávu o pl-

nění usnesení č 24/2013 ze dne 
29.11.2013

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. schvaluje změnu rozpočtu č. 4 

Obce Hřibiny-Ledská na rok 2013
 př í jem po úpravě :  CELKEM 

11 009.977,24 Kč
 výdej po úpravě :  CELKEM 

11 009.977,24 Kč
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
5. schvaluje pravidla rozpočtového 

provizoria na rok 2014, podle nichž 

budou hrazeny nejnutnější výdaje, 
které zajišťují chod obce a závazky 
z předešlých let

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
6. schvaluje rozpočtový výhled 

na období 2015 – 2017 
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
7. schvaluje plán práce na rok 2014 

a veřejných zasedání na rok 2014
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
8. schvaluje darovací smlouvu o po-

skytnutí fi nančního daru ve výši 
29.609,-Kč na již vybudované pro-
dloužení vodovodního řadu v délce 
38 m na parc. 44/15, 303/5 a 68/1 
v k.ú. Hřibiny

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
9. schvaluje dodatek ke smlouvě
č. 951043 o odvozu odpadu ze dne 
12.3.2003, dle kterého zůstává po-
platek za svoz odpadů stejný jako 
v roce 2013 tj. 276,-Kč za občana.

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
10. schvaluje pronájem pozemku č. 

3139 a části pozemku č. 3144 L.
Cardové 

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
11. schvaluje provedení fyzické 

a dokladové inventarizace majet-
ku obce za rok 2013 od 2.1.2014 
do 25.1.2014 a složení inventurní 
komise- předseda M.Kubíček, čle-
nové – F.Musil a J.Šimerda

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
12. neschvaluje fi nanční příspěvek 

Koalici STOP HF 
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
13. bere na vědomí informace Ing. L.

Noska a B.Obsta, neschvaluje pro-
placení jejich požadavků a ukládá 
starostce napsat odpovědi na jejich 



7OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 1/2014

dopisy.
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
14. schvaluje vyplacení odměn 

za rok 2013:
 J. Kudláčkové ve výši 6.000,-Kč, 

J. Šimerdovi ve výši 6.000,-Kč
a A. Koričanskému ve výši 2.500,-Kč

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1
15. schvaluje stanovení reálné hodnoty 

domu čp. 27 s pozemky dle znalec-
kého posudku ze dne 13.11.2013 
ve výši 2 163.090,-Kč. Za tuto cenu 
budou tyto nemovitosti nabídnu-
ty k prodeji od ledna 2014. Prodej 
proběhne obálkovou metodou.

 hlasování : pro 6 proti 0, zdržel se 0
16. schvaluje dodatek č.1 k obecně 

závazné vyhlášce č. 01/2012 o zvý-
šení poplatku za odvoz komunál-
ního odpadu na 250,-Kč/ osobu 
od 1.1.2014

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
17. bere na vědomí informace sta-

rostky
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
18. schvaluje změnu programu: dopl-

nit bod 8) slib nového zastupitele 
a původní body 8) a 9) přečíslovat 
na body 9) a 10)

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
19. bere na vědomí odmítnutí složení 

slibu zastupitele J.Dlaska
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Trvá

1. vypracovat pravidla pro přidělování 
fi nančních prostředků občanským 
sdružením působícím v obci

Schváleno obecním zastupitelstvem dne 
18.12.2013 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.26/2013

ZE DNE 30. 12. 2013

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu M.
Doskočilovou a M.Kubíčka, zapiso-
vatelku J.Kudláčkovou

 hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. schvaluje program dnešního jednání
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. ruší v souladu s ustanovením § 

84 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách, v platném znění, zadávací 
řízení na podlimitní veřejnou za-
kázku „Obecní centrum volného 
času Hřibiny-Ledská“. V zadáva-
cím řízení odpadly důvody pro po-
kračování v důsledku podstatné 
změny okolností, které nasta-
ly v době od zahájení zadávací-
ho řízení a které s přihlédnutím 
ke všem okolnostem nemohl zada-
vatel předvídat a ani je nezpůsobil. 
V průběhu zadávacího řízení se 
vyskytly důvody zvláštního zřetele 
hodné, pro které nelze na zadava-
teli požadovat, aby v zadávacím ří-
zení pokračoval.

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. revokuje usnesení zastupitelstva 

obce Hřibiny-Ledská č. 24/2013 ze 
dne 29.11.2013 – článek Obecní 
zastupitelstvo bod 7. a nahrazuje 
jej zněním v bodě 3 článku Obecní 
zastupitelstvo tohoto usnesení

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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5. bere na vědomí informace starost-
ky a rozpočtové provizorium DSO 
Orlice a DSO Obecní voda.

 hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schváleno obecním zastupitelstvem
dne 30.12.2013 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.27/2014

ZE DNE 14. 2. 2014

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu J.Ši-
merdu a V.Flégla, zapisovatelku J.
Kudláčkovou

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. schvaluje program dnešního jed-

nání
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení č 25/2013 ze dne 18. 12. 
2013 a č. 26/2013 ze dne 30. 12. 2013

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. schvaluje a ukládá starostce po-

depsat smlouvu s Královéhradec-
kým krajem o poskytnutí příspěvku 
k úhradě ztráty z provozování do-
pravní obslužnosti na části území 
Královéhradeckého kraje.

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
5. schvaluje cenovou nabídku fi r-

my 2G geolog s.r.o. na monitoring 
skládky Velká Ledská a ukládá sta-
rostce podepsat smlouvu o dílo 
s touto fi rmou

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
6. schvaluje rozpočet obce Hřibiny-

Ledská na rok 2014

 příjem: CELKEM 3 464.169,- Kč
 výdej: CELKEM 11 964.169,- Kč
 fi nancování z předešlých let:
 8 500.000,-Kč
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
7. bere na vědomí zprávy fi nančního, 

kontrolního a kulturního výboru 
a zprávu o výši fi nančních prostřed-
ků obce k 31.1.2014

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
8. neschvaluje nabídku p. Z.Kubce 

na prodej pozemku č.44/7 v k.ú. 
Hřibiny

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
9. schvaluje cenovou nabídku p. Se-

hnoutky za projektovou doku-
mentaci a výkon stavbyvedoucího 
na přístavbu garáže na Malé Ledské

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
10. schvaluje vyplacení příspěvku 

MAS Nad Orlicí dle smlouvy
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
11. schvaluje zvýšení nájemného v by-

tovém hospodářství čp. 27 Hřibiny 
– p.Mrázková o infl aci, která činila 
1,4 % v roce 2013 

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
12. schvaluje zakoupení psích známek, 

zavedení jednoduché evidence psů. 
Psí známka bude přidělena bezplat-
ně a po úmrtí psa vrácena na obecní 
úřad. Při ztrátě známky zaplatí maji-
tel psa poplatek ve výši 100,-Kč.

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
13. schvaluje dodatek č.1 k zásadám 

zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
14. schvaluje podání žádosti o dotaci 

na dětská hřiště
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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15. schvaluje podání žádosti o dotaci 
na opravu požární nádrže na Malé 
Ledské

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
16. schvaluje podání žádosti o dotaci 

na zkvalitnění nakládání s bioodpady 
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

17. neschvaluje fi nanční příspěvek sta-
cionáři Stonožka

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
18. neschvaluje připojení se k meziná-

rodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 0
19. schvaluje pravidla pro přidělování 
fi nančních prostředků spolkům pů-
sobícím v obci

 hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0
20. bere na vědomí rozpočet DSO 

Obecní voda na rok 2014, návrh 
rozpočtu DSO Orlice na rok 2014 
a rozpočtový výhled DSO Orlice 
na období 2015-2017 

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
21. bere na vědomí informace starostky

hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Schváleno obecním zastupitelstvem
dne 14. 2. 2014 

I NFORMACE K PROVOZU 

SB Ě RNÉ HO DVORA

Vážení spoluobčané,
začátkem roku byl otevřen v naší obci 
nový sběrný dvůr.
Jeho umístění je v prostoru skládky 
na Velké Ledské.  

Otevřeno:

úterý 14 – 16 hod.
sobota 9 – 11 hod.

Pro občany s trvalým pobytem 
na území obce Hřibiny – Ledská budou 
schválené odpady odebírány zdarma 
v rámci poplatku za svoz komunálního 
odpadu.
Pro ostatní občany a podnikatelské 
subjekty zapojené do systému sběrné-
ho dvora bude odběr daných komodit 
zpoplatněn dle platného ceníku, který 
bude k nahlédnutí ve sběrném dvo-
ře, na Obecním úřadě v Hřibinách, 
na webových stránkách obce Hřibiny 
– Ledská a na obecních úřadech spádo-
vých obcí pro tento dvůr.

Nebezpečné odpady, které nebudou
odebírány ve sběrném dvoře:

jsou to azbest, asfaltové frakce, ra-
dioaktivní odpad. Tyto odpady ode-
bírají skládka Křovice u Dobrušky 
nebo skládka České Libchavy.

Náš sběrný dvůr se stal součástí ko-
lektivního systému zpětného odběru 
použitých elektrospotřebičů, svítidel 
a baterií. Zcela zdarma zde může 
každý, tedy i „přespolní“ občan ode-
vzdat kompletní vysloužilé elektrospo-
třebiče (televize, počítačové monitory, 
rádiopřijímače, mobilní telefony, led-
ničky, pračky, elektrické nářadí, mixé-
ry, zkrátka vše, co funguje na elektřinu 
ze sítě či na baterie), tužkové baterie, 
autobaterie, NiMh a NiCd baterie, 
úsporná svítidla, zářivky, úsporné žá-
rovky, výbojky atd. Tužkové baterie 
a malé elektrospotřebiče můžete také 
odevzdat na Obecním úřadě v Hřibi-
nách.
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Odpady odebírané ve sběrném 
dvoře na Velké Ledské:

A co vlastně mů-
žete do sběrného 
dvora odevzdat? 
V  tomto zařízení 
od Vás odebere-
me plasty (zejména 
velkoobjemové), 
papír, velkoobje-
mový odpad (např. starý nábytek, ko-
berce, špinavý textil), sklo, baterie 
a akumulátory (od malých monočlánků 
až po velké baterie), úsporná svítidla 
(zářivky a úsporné žárovky), oleje (mo-
torové i kuchyňské), plechovky a plas-
tové nádoby od nebezpečných látek 
(plechovky od barev, nádoby od ředidel 
a olejů), pneumatiky (tyto jsou proza-
tím zpoplatněny).

Nově odebíráme čistý, použitý a do ige-
litových pytlů zabalený textil, dále za-
chovalou obuv a dětské hračky (hračky 
mohou být i poškozené – sbíráno pro 
charitativní účely).

Martin Kubíček,
místostarosta

V 1.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2014

SLAVI LI

Ladislav Zaňka ML 80 let
Vladislav Haupt VL 90 let
Jaroslava Novotná VL 84 let
Anežka Karásková ML 83 let
Růžena Vašatová Pa 87 let
Jaroslav Němec Hr 81 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a spokojenost.

NAROD I LI SE

Klára Šuláková Pa
Tobiáš Polgár VL

Ať Vám dětičky dělají radost.

OD H LÁSI LI SE

Martin Valter ML
Kateřina Chovančíková Pa

PŘI H LÁSI LI SE

Kateřina Vaníčková Hr
Evžen Matějka Pa
Kateřina Matějková Pa
Viktorie Matějková Pa

Z NAŠICH ŘAD OD E ŠLI 

Anna Horáková Pa 79 let

Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Počet obyvatel k 15. 3. 2014 344
Průměrný věk 40,409 let

Sběrný dvůr ve Velké Ledské
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www.elektrowin.cz

VYKLI TE 
P DY,  
GARÁŽE 
A SKLEPY

A ZOCELTE SE A ZOCELTE SE 
V RECYKLACIV RECYKLACI

Recyklujte elektrospot ebi e ve Vašem m stRecyklujte elektrospot ebi e ve Vašem m st

Odevzdejte vysloužilé 
kompletní spot ebi e 
na sb rné dvory nebo 
na jiná ur ená místa 
zp tného odb ru.  
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VÝZVA
FOTOGRAFIE PRO KALENDÁŘ

Po loňské zkušenosti s vydáním fotokalendáře
zamýšlíme letos zveřejnění historických fotografi í

dřívějších stavení v porovnání s jejich současnou podobou.
Prosíme proto občany o zapůjčení historických snímků

jednotlivých objektů, a to co možná nejdříve.
Obecní úřad a redakční rada

Obecní úřad Hřibiny - Ledská

vyhlašuje III. ročník
soutěže o nejlepšího 
PĚSTITELE KVĚTIN

Obecní úřad Hřibiny - Ledská
vyhlašuje soutěž o nejlepší 

VELIKONOČNÍ
VÝZDOBU

CENA PRO VÍTĚZE:
ozdoba do zahrady

a něco dobrého na zub.

A vítáme ho velikonočně
jarní výzdobou.

NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVÍTEK

PŘIŠLO JARO
DO VSI

Hodnotit se budou  květiny 
v truhlíku, v květináčích

i na záhonech
a pokojové květiny.

Foto posílejte na Obecní úřad 
v Hřibinách

 do 10. listopadu 2014
na e-mail: 

Foto posílejte na Obecní úřad 
v Hřibinách

 do 31. května 2014
na e-mail: 

Nejhezčí výzdobu odměna 
nemine.

hribiny-ucetni@tiscali.cz hribiny-ucetni@tiscali.cz

Hodnotit se bude originální 
velikonoční výzdoba domu, 

bytu, okna.
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ČE SKÝ SVAZ ŽE N

SI LVE STROVSKÝ VÝŠLAP 

NA VE LKOU D E ŠTNOU

Abych Vám na rovinu řekla, zimu ne-
mám ráda, vážně.
Minimálně čtyři vrstvy oblečení, horký 
čaj, šálu, rukavice, čepici, to jsou moje 
důležité věci, které musím mít neustá-
le při sobě v tom „nehezkém“ počasí. 
Alespoň takhle to mám já. 

Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

Malé občerstvení cestou

se budou konat 23. a 24. května 2014se budou konat 23. a 24. května 2014
ve volební místnosti v Hřibinách v pohostinství U Myslivce

Hlasovací lístky budou obyvatelům doručeny do schránek v dostatečném předstihu.

v pátek 23. 05. 2014 od 14,00 hod do 22,00 hod.
v sobotu 24. 05. 2014 od 08,00 hod do 14,00 hod.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

A tak když mi Alenka Pajorová nabíd-
la, jestli bychom s nimi podnikli sil-
vestrovský výšlap na Velkou Deštnou, 
ťukala jsem si na čelo! „ Já a na hory? 
Blázníš!“ Zněla v duchu má odpo-
věď. Doma oprašuji plavky a „stří-
hám metr“, kdy už se zase budu cákat 
v moři, a ona na mě s  horama. Z toho 
dotazu mi byla zima celý den.
No jo, to bych ale nebyla já, abych 
o tom alespoň nezačala přemýšlet a ten 
„červík pochybností“ ve mně hlodal 
dál. Nevím, co to zavinilo (svádím to 
na horečku), takže jsem nakonec řekla 
– „Ano, my pojedeme“.
Jeden výšlap, to přece vydržím, ne? Po-
řádně se zateplím a vzhůru na vrchol. 
Nejsem žádné béčko a jen tak mě něco 
nezastaví.
V den odjezdu jsme měli sraz na Malé 
Ledské, vyrazili jsme ve 4 autech, cel-
kem 9 dospěláků a 2 děti. Musím po-
dotknout, že nejmladšímu účastníkovi 
výpravy byly 3 roky!!!
Cesta utekla a byli jsme v Deštném. 
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Hmm, paráda, sníh nikde, sjezdovky 
jen uměle zasněženy, ale my jeli dál, 
auta jsme nechali na parkovišti pod 
„Masaryčkou“ a vyrazili.
Musím říct, byl tam božský vzduch, 
byla jsem zatím spokojená. Začali jsme 
pomalu stoupat, sem tam nás míjeli 
běžkaři, cesta byla dost uježděná, na-
mrzlá.
Čím více jsme se blížili k vrcholu, tím 
větší byla zima, zvedal se vítr, byl mráz 
a mlha. Začaly nám červenat tváře, ale 
humor nás neopouštěl. Cestou jsme se 
zahřívali horkým zázvorovým čajem.
Přiznám se, chvílemi jsem už začala 
snít o teplíčku, krbu, čaji, prostě o ně-
čem, co by mě zahřálo. Po čtyřkilomet-
rovém výšlapu jsme došli k nejvyššímu 
vrcholu Orlických hor – Velké Deštné 
(1115 m.n.m).V tu chvíli jsem si připa-
dala, jako bych dobyla severní pól. 
Byla jsem ale trochu zklamaná, nikde 
nic, jen „rozcestník“ a holá planina. 
Výhled žádný, byla mlha.
Co vím, tak právě na vrcholu V. Dešt-
né stávala rozhledna ve tvaru pyrami-
dy, která v r. 2003 prošla rekonstrukcí 
a v r. 2010 byla ze dne na den stržena. 
Velká Deštná tak zůstává bez vyhlídko-
vé stavby, je to velká škoda.

Proběhlo focení celé naši „družiny“, 
pár vtípků a jupí z vrcholu pryč.Pod vr-
cholem při Jiráskově horské cestě stojí 
skromná bouda - srub Horské služby. 
Uvnitř je malý bufet, kde se lze zahřát 
čajem, svařáčkem, rumem, apod… Jak 
jistě tušíte, naše promrzlé kosti mířily 
tam, zahřáli jsme se. Slupla jsem tabul-
ku čokolády, to abych dodala energii, 
a zpět ven do zimy.
Cesta dolů nám utíkala mnohem, mno-
hem rychleji. Když jsme došli ke svým 
automobilům, byli jsme všichni spoko-
jeni.
Vrátím se k nejmladšímu členu naší 
výpravy, byl úžasný, celou cestu po-
chodoval, běhal, skákal, ušel vše bez 
problému, super!
A mé shrnutí dne?
Poslední den v roce jsme udělali něco 
pro své zdraví, nadýchali se čerstvého 
horského vzduchu, utužili sousedské 
vztahy a hlavně změnila jsem názor 
na hory.

Velká DeštnáSilvestrovské zátiší
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I když... „sněžná žena“ ze mě asi ni-
kdy nebude, stále zůstávám věrná 30oC 
ve stínu.
Ale co vím jistě, určitě se na výšlap 
chystám znovu, bude to ale v šortkách 
a v tričku. Ano, tušíte správně, bude to 
v létě a pak, až dorazím z vrcholu dolů, 
napíši Vám, co bylo lepší. 
Jestli výšlap v zimě nebo v létě.
Ale mohu přislíbit, že na další silvest-
rovský výšlap půjdeme určitě znovu! 
A doufáme, že letos se sejdeme ještě 
v hojnějším počtu.

Účastníci výšlapu, bylo to moc fajn!!

Mějte se a smějte se, ať je venku jak-
koliv!

Martina Doskočilová

ŽE BY NOVÁ TRAD ICE?

Pořádat ples, či 
nepořádat? Sami, 
nebo s někým? 
A s kým? Přijde vů-
bec někdo? Těmito 
otázkami se zaobí-
ráme snad každým 
rokem. Jako by nás letos někdo vysly-
šel, protože za námi přišli dobrovolní 
hasiči ze Hřibin, jestli s nimi nepůjde-
me do první společné akce. Dlouze 
jsme vše zvažovaly a nakonec to riskly. 
“Jdeme do toho!“ Je na čase družit se - 
a s hřibinskými hasiči zrovna moc akcí 
nemáme. Měli bychom si přece navzá-
jem pomáhat. Protože nás velice tlačil 
čas, rychle jsme udělali poradu se zá-
stupci obou spolků a na samém začátku 
února byla akce na světě:

1. SPOLEČENSKÝ PLES
 HASIČŮ A ŽEN
Rozdělili jsme si úkoly, rychle rozlepili 
plakáty a dali lístky do oběhu. Hasiči 
si na své schůzi odsouhlasili povinné 
zakoupení lístků, čímž se velice zvedla 
prodejnost. Ale ani my ženy jsme ne-
zahálely. Zpestřením večera byla pak 
bohatá tombola, do které přispěl každý 
návštěvník plesu i každý z obou spol-
ků. Takže si dokážete představit, jaké 
bohatství na nás čekalo. 
Velikým překvapením byl poměr ná-
vštěvnosti vůči zakoupeným lístkům. 
Návštěvnost nebyla veliká, ničemu to 
ale nevadilo. I tak se sál dokázal zaplnit 
a roztančit v nejčastějších rytmech pol-
ky, waltzu, valčíku… ale i čači, džajvu 
a jiných „diskopeckách“. Byl to pros-
tě ples pro všechny věkové kategorie. 
Všichni se dokázali naprosto bezpro-
středně bavit, a když se hrála mašinka, 
bez ostychu jsme se semkli a vytvořili 
velmi veselý dlouhý vláček.
Byl čas na večeři pro hudbu a šlo se 
na tombolu.
Losování o ceny jsme se zhostili s ver-
vou a legrací. Některé dárky byly dopl-
něné vkusnými vtípky, které rozesmály 
celý sál. Díky bohaté tombole nikdo ne-

Ze společného plesu
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odcházel s prázdnou. Ženy si odnášely 
kytičky, lahvinky, muži zase barvy, pytle 
s bramborami a jablíčky. Ke snídani se 
hodil i salámek nebo veliký koláč. 
Během plesu jsme jedli výborné spe-
ciality šéfkuchaře Radima, pili lahodné 
vínko, občas byl i nějaký ten „ paná-
ček“ na utvrzení přátelství.
Tvrzení – jedli, pili, hodovali – bylo 
na místě. A že by se nám chtělo domů? 
To nikoliv. Bavili jsme se do ranních 
hodin a až ukončení hudby nás přimělo 
pomyslet na odchod do svých domo-
vů. Takže nakonec obávaná akce vyšla 
po všech stránkách velice pozitivně 
a nikdo neutrpěl žádné újmy. Ba na-
opak, navzájem jsme si slíbili, že spo-
lečně naplánujeme další.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, 
kteří přispěli do tomboly. A dále všem, 
kteří přišli a svojí veselou náladou při-
spěli pozitivní atmosféře společného 
plesu.

Za spolek hasičů a ČSŽ – AP

D ĚTSKÝ KARNEVAL

V režii našich rozto-
milých a rozpustilých 
králíků z klobouku 
– Boba a Bobka se 
uskutečnil 23. 2. 2014 
v místní hospůdce 
v Hřibinách již tra-
diční dětský karneval. Děti měly jako 
vstupenku namalovat pro Boba a Bob-
ka obrázek. Většinou to splnily a poch-
lubily se moc pěknými kresbami. 
Při diskotéce s videoprojekcí se bavili 
úplně všichni – dětičky, jejich rodiče, 
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babičky a dědečkové. 
Prima nápad – děti 
zdařile napodobovaly 
taneční kreace a cviče-
ní, které okoukaly při 
projekci na plátně, po-
zpěvovaly si, dováděly.
Taky si trochu zasoutěžily, samozřejmě 
rozdělené přiměřeně svému věku. Sou-
těže měly podobu zimních radovánek 
– hokej mezi kuželkami a válení koulí 
mezi čepicemi, jedna soutěž byla spo-
lečná - podávání balónu v kroužku nad 
hlavami. Děti byly moc šikovné, dosta-
ly sladké odměny a se zvědavostí oče-
kávaly losování tomboly. 
Některé z nich už předem nedočkavě 
okukovaly hračky a spoustu dalších 
dárečků, vystavených u pódia, aby pak 
s přehledem věděly, kam mají pro svou 
výhru sáhnout. Tombola byla jako vždy 
zlatým hřebem programu, dárečků bylo 
dostatek, každý si přišel na své.
To se ví, že některé z dětiček se radši 
ještě přidržovalo maminky či tatínka 
nebo se spolehlo na jejich náruč, v sále 
bylo opravdu rušno a veselo.
Taky se prodávalo cukroví, které na-
pekly maminky a babičky, za což jim 
moc děkujeme. Děkujeme i sponzo-
rům a všem ostatním za peněžní a věc-
né dary do tomboly. 
Ty pěkné písničky nám pouštěl Roman 
Franc a po celý karneval s Vámi všemi 
byli králíci z klobouku – Martina Do-
skočilová, Blanka Francová a Terezka 
Kubcová. 

Tak za rok zase AHOJ. 
B. Francová, M. Zaňková

RETRO MD Ž

Tak trochu zprofanované oslavy Mezi-
národního dne žen, které si při bujarých 
večírcích užívali možná více pánové 
než ženy, už jsou dávno minulostí. 
Vraťme se však trochu do historie. 
Mezinárodní den žen (MDŽ), připa-
dající každoročně na 8. březen, máme 
vrytý do paměti jako socialistický svátek. 
Původně jde o mezinárodně uznávaný 
den stanovený Organizací spojených 
národů na památku stávky newyor-
ských švadlen z roku 1908. Tehdy ženy 
bojovaly za svá práva – např. zkrácení 
pracovní doby, volební právo, sprave-
dlnost, mír. Svátek se postupně rozšířil 
i do ostatních států světa.
Datum 8. března se ustálilo až po 1. svě-
tové válce, zejména pod vlivem velké 
demonstrace v Petrohradě roku 1917. 
Obsah svátku postupně kolísal od po-
litického a feministického protestu 
po apolitickou socialistickou obdobu 
Svátku matek.
V loňském roce jsme my, ženy z našeho 
spolku ČSŽ, navázaly na tuto již zmíně-
nou tradici, ale v úplně jiném duchu...
Motto:
Dávno nejsme malé holky,
přežily jsme jesle, školky,
výchovu i vzdělání, první lásky vyznání...
Dnes už víme, co nám sluší,
víme dřív, než jiní tuší, 
co je tabu, co se může, jak na naše drahé muže...
A za to dnes, milé ženy, budeme snad políbeny,
možná bude k EM-DE-ŽET ve váze i růže květ.
Nejspíš ale - jako jindy – zase nic a jenom „pindy“.
A proto si, milé dámy, popřejeme zase samy, 
ať jsme na vše připraveny, od toho jsme právě ženy!!!
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A právě v tak ve-
selé atmosféře se 
konala další akcič-
ka našeho ženské-
ho spolku. Letošní 
8. březen připadl 
na sobotu. Odpo-
ledne jsme se sešly 
u Kapličky a dámy, vyšňořené v re-
tro oblečcích – elegantně i rozpustile, 
sportovně i pracovně, lehce „přeléčené 
medicínou“ od naší „zdravotní sestřič-
ky“, se vydaly na malý pěší výlet do li-
čenské vinárny pana Petra Papáčka. 
Na Velké Ledské se naše dámy, pionýr-
ky, svazačky a turistky dočkaly vřelého 
přijetí a malého občerstvení u hasičské 
zbrojnice, cestou se míjely s více či 
méně přívětivými účastníky silničního 
provozu. Dost možná si některý z ob-
čanů tak trochu ťukal na čelo, někoho 
jsme naopak pobavily. Každopádně 
panovala skvělá nálada, nechybělo 
notování písniček (některé „budova-
telské“ už ani mladší generace nezná), 
dokonce i odpolední sluníčko se na nás 
smálo. 
Stejně jako po cestě, tak i ve vinár-
ně excelovala naše „pionýrka - babič-
ka“ Věrka a její rozpustilá „vnučka 
- zdravotnice“ Martina. Jejich scénka 
s pletacími dráty a výukou stařičkého 
charlestonu pobavila i další hosty ve vi-
nárně, stejně jako Věřino lehce erotic-
ko-politické recitační vystoupení.
Zkrátka - dopřály jsme si, podobně jako 
vloni, hezky prožité odpoledne a večer. 
Nemohl chybět ani tradiční chlebíček 
se zákuskem a karafi át pro každou 
z nás, odměnou byla výborná večeře.
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Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se přičinili o bezvadnou at-
mosféru, donesli nějaký materiál nebo 
inspiraci pro ostatní a budu se těšit, že 
si to za rok zase zopakujeme. 

Karla Kudláčková

Dámy, zasloužíme za takovou akci po-
chvalu? Co myslíte?
Pokud ale slavíte raději na Valentýna, 
nebo je vám bližší Svátek matek, nebo 
si občas uděláte svátek z úplně obyčej-
ného dne, nikdo vám to nemůže mít 
za zlé. Přejeme všem krásně prožité dny. 

V. Zaňková, M. Zaňková

VE LI KONOČNÍ TVOŘE NÍ 

Krásné jarní počasí lá-
kalo k výletům na kole, 
k procházkám nebo 
k práci na zahrádce.
Přesto jsme se v neděli 
30. 3. 2014 sešli na sále 
hospody U Myslivce v Hřibinách, aby-
chom si tu správnou jarní atmosféru 
vytvořili i pro naše domovy. Dorazila 
spousta šikovných ručiček, hlavně děti 
vytvářely nádherné dekorace z hroma-
dy věcí posbíraných v přírodě, doma 
na půdě nebo zakoupených v obchodě. 
Kdo se necítil na vlastní tvorbu, mohl 
si zakoupit i nějaký polotovar a dát mu 
osobitý výraz vlastním přičiněním.
Strávili jsme krásné odpoledne s dětmi, 
a přestože jsme domů odcházeli uma-
zaní od barev, vosku a lepidla, každý si 
odnášel kousek jara v podobě vlastno-
ručně vyrobených dekorací. 

Výrobky z velikonočního tvoření

Z velikonočního tvoření

SD H LE D SKÁ

O MASOPUSTU

Průvody maškar obvykle neměly závazná 
pravidla. V každém kraji a někdy i v ka-
ždé vsi byly jiné. Pro všechny bylo ale společ-
né, že průvod masek zakončoval rozjásané 
období masopustu. Soutěžilo se, kdo bude 
mít lepší masku, kdo provede větší skopičinu 
a pobaví vděčné diváky. Mnohá hospodyně 
nelibě nesla nepořádek, který maškarádi
dokázali natropit. Neprováděli však jen
zlomyslnosti, ale došlo 
i na mazání sazemi 
a házení do sněhu, 
taky na tanec a zpěv.
Vždy popřáli úspěš-
ný hospodářský rok, 
zdravý a plodný do-
bytek.
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ba venkovních stolů, lavic a závětrné 
stěny u přístřešku proběhly svépomocí, 
a úspěšně.
Poděkování patří každému, kdo se této 
brigády zúčastnil, a samozřejmě Obec-
nímu úřadu!!!

Radka Dvořáková

Letošní masopustní průvod se v naší 
obci konal 1. 3. 2014 za velmi krásného, 
skoro jarního počasí. Sešlo se 21 masek 
a s pěti muzikanty to byl průvod, jak 
se patří. Jako každý rok se začalo s ob-
chůzkou po Velké Ledské, následovalo 
krátké odpočinutí v hasičské zbrojnici 
a pak se pokračovalo na Malou Led-
skou a Hřibiny. Cestou jsme ochutnali 
výborné uzené, sekanou, buchty a sa-
mozřejmě i koblihy. Vypilo se několik 
panáčků, veselých čajů a k chuti přišel 
i svařák. Ukončení a pohoštění se ko-
nalo v hasičárně.

B RIGÁDA

NA VE LKÉ LE D SKÉ

Tato brigáda není pouze jednodenní 
záležitostí, ale probíhá vlastně neustá-
le. Od větších oprav na staré i nové 
hasičské zbrojnici na Velké Ledské, 
až po drobné úpravy a vylepšení. Jed-
ná se o venkovní nátěry vrat, okapů 
a přístřešku, malování v klubovně, ale 
i o výměnu podlahové krytiny. 
Strhnutí koberce a následná úpra-
va podkladu zabrala čtyři odpoledne. 
Po nalepení lina se konal velký úklid, 
mytí vybavení, oken i obložení. Výro-

Masopustní průvod

Z brigády na Velké Ledské

CARP TEAM O.S.

H ŘI B I NY-LE D SKÁ-PASE KY

PŘÍPRAVA NA SEZONU

Vážení spoluobča-
né, příroda se nám 
začíná probouzet po zimním spánku 
a nám nezbývá, než pustit se do úklidu 
zahrad a okolí domů. Někteří potřebují 
opravit plot, někteří si ho musí tepr-
ve postavit, další budou muset spravit 
zeď, jiní střechu, a tak nás čeká spousta 
práce. 
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Ovšem k té práci taky zákonitě patří 
odpočinek, rozptýlení, zábava a o to se 
Vám postará Váš Carp Team. Začát-
kem roku se sešel Carp Team na výroč-
ní schůzi, kde bylo k jednání několik 
důležitých bodů. Po obvyklém shrnutí 
a zhodnocení minulého roku, kdy jsme 
pro Vás pořádali spoustu úspěšných 
akcí, přišel na řadu bod změny ve ve-
dení našeho teamu. Stávající předse-
da p. Milan Vik podal návrh na své 
odstoupení. Většinu z nás tím sice 
překvapil, ale Milan nám vysvětlil své 
důvody, proto jsme přijali jeho rezigna-
ci a musel se zvolit nový předseda.
Při této příležitosti bych rád za všechny 
členy Carp Teamu poděkoval Milanovi 
za jeho obětavou a někdy i velmi časově 
náročnou práci, kterou věnoval naše-
mu spolku, za jeho přínos k zvelebení 
prostor na Pasekách, kde máme nový 
gril s udírnou a samozřejmě díky jeho 
silné osobnosti i k přístupu všech čle-
nů k rozvoji našeho spolku. Jeho práce 
ovšem nekončí, i nadále bude naší sou-
částí a věříme, že bude pořád velkým 
přínosem pro náš spolek. Milane, díky!!
Po několika návrzích na nového před-
sedu byl do této dobrovolné a zodpo-
vědné funkce zvolen většinou hlasů 
p. Jiří Šimerda st. Novému předsedovi 
přejeme hodně úspěchů ve funkci.
A nyní se dostanu k tomu, co všech-
ny čtenáře a spoluobčany zajímá, a to 
k plánu akcí na tento rok:
1. dne 30. 4. 2014 Pálení čarodějnic. 

Tady čeká na všechny malé čaroděj-
nice a čaroděje zdarma občerstvení. 
Bude se grilovat kuřátko, kdo bude 
mít zájem, bude taky klobáska nebo 

párek. Pro dospělé se ovšem kuřátko 
najde taky a k tomu orosené piveč-
ko a jiné tekuté dobroty. K poslechu 
i tanci Vám zahraje skupina Špunti. 
A ještě jedna důležitá zpráva: máme 
zajištěnou volnou leteckou zónu 
na Pasekách a okolí, takže milé čaro-
dějnice, letos Vám sestřelení nehro-
zí!!!

2. dne 16. 5. 2014 plánujeme obvyklé 
posezení s grilováním. Co budeme 
grilovat? ...no přece maso!!!

3. dne 30. 5. 2014 bude další grilovací 
den a všichni už jistě víte, co bude 
na grilu?

4. dne 31. 5. 2014 nás čeká akce pro 
naše ratolesti,a to jejich Dětský den. 
Plánujeme spoustu soutěží a doved-
ností pro naše děti. Samozřejmě ob-
čerstvení bude připraveno, pro děti 
zdarma párek a limonáda a za sou-
těže spousta dobrot.

5. dne 13. 6. a 27. 6. 2014 budeme opět 
grilovat pro naše spoluobčany. 

6. dne 28. 6. 2014 nás čeká Nohejba-
lový turnaj, kde očekáváme loňské 
fi nalisty „Masáže prasat“ z Pardu-
bic, borce z Častolovic i Lična a sa-
mozřejmě nebudeme chybět ani my, 
členové Carp Teamu. Tímto vyzývá-
me ostatní spoluobčany, aby se po-
kusili sestavit si tříčlenná družstva 
a zúčastnili se této sportovní akce! 
Občerstvení bude připraveno! 

Tolik k plánu akcí na Pasekách. Ostatní 
akce v červenci, srpnu a září budou po-
drobně popsány v dalším čísle Obec-
ních listů.

Za Carp Team „tiskový mluvčí“ 
Roman Kralovič. 
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MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

Z NAŠÍ ČI NNOSTI

Dobrý den milí spoluobčané,
s pozdravy a přáním všeho nejlepšího 
v novém roce od všech myslivců ze 
Střezmé přináším další sloupek infor-
mací o naší činnosti.
V posledním zpravodaji jsem psal 
o velmi vydařeném prvním podzim-
ním honu. Povedly se i další dvě akce, 
hlavně po vánocích na Třešňovce, 
když se podařilo ulovit při honu dva 
divočáky. 
Lednový Myslivecký ples v Česticích 
opět navštívil dostatek hostů, podařilo 
se zajistit bohatou tombolu, a tak snad 
většina návštěvníků odcházela příjem-
ně naladěná do nového roku.
V něm jsme měli v plánu provádět 
naháňky na škodnou a divočáky, kte-
ří se díky mírné zimě snadněji uchýlili 
k poškození luk a zasetých polí rytím, 
avšak nedostatek sněhu zapříčinil, 
že ani jedna ze dvou naháněk neby-
la úspěšná – stanoviště zvěře nebylo 
možné předem obeznat.

V březnu jsme se sešli v Častolovi-
cích na skvostně nově vyzdobené 
lovecké chatě na slavnostní výroční 
členské schůzi, na které kromě výroč-
ních zpráv jednotlivých členů výboru 
zazněl též zpěv mysliveckých písní, 
doprovázející pasování Petra Šimerdy 
na lovce daňčí zvěře (mladého daňka 
se Petrovi podařilo ulovit na podzim 
na Chlumu u Čestic). O působivý zá-
věr výroční schůze se pak postaral náš 
kolega Jaromír Dostál se svojí před-
náškou doplněnou fotodokumen-
tací a fi lmem o své lovecké výpravě 
na medvěda na velmi vzdálenou rus-
kou Kamčatku.
Na výroční členskou schůzi dorazi-
li k našemu potěšení nejen všichni 
registrovaní členové našeho sdruže-
ní, ale také hodně pozvaných hostů 
z obecních úřadů, z okolních mysli-
veckých spolků, naši honci i zástupci 
zahrádkářů z Častolovic. Většina hos-
tů obohatila diskusi svými pozdravy, 
zkušenostmi, postřehy a návrhy i pří-
sliby spolupráce. A protože za vším 
je třeba hledat ženu, nechyběly ani 
na této naší další akci partnerky mys-
livců. K občerstvení se podávala vyni-
kající a netradiční daňčí svíčková.
Na výroční schůzi byl v její ofi ciální 
části zhodnocen předešlý rok, schvá-
len výsledek hospodaření i rozpočet 
na nový rok a představen plán práce 
na rok letošní. K největším úkolům 
pro nás patří oprava havarijního stavu 
sladu hospodářské budovy v Olešnici, 
kde je třeba zamezit dalšímu pohybu 
zdí na nestabilním podloží. Povede-li 
se nám a zbudou-li fi nance, pak máme Úspěšný lovec divočáka Luboš Štěpán přebírá úlomek
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v plánu v Olešnici vytvořit též chladi-
cí box na ukládání zvěřiny. Jaro k nám 
přišlo dříve než obvykle, a tak už 
bylo možno začít pracovat v honitbě 
na opravách a stavbách posedů a dal-
ších povinnostech, mezi které určitě 
nejen pro nás myslivce, ale i pro Vás 
spoluobčany patří v novém roce chrá-
nit si a zvelebovat prostředí pro zvěř 
i pro nás samotné a nenechat některé 
obyvatele hyzdit okolí našich vesnic 
a okraje lesních porostů novými divo-
kými skládkami odpadků.
Svoji přihlášku do našeho sdružení 
na výroční schůzi předložil pan Jaro-
slav Pultar z Pasek, týden na to úspěš-
ně složil zkoušky z myslivosti pan 
Miloš Kopecký z Olešnice. Přejeme si 
společně, aby se oběma mužům dařilo, 
myslivost je po všech směrech bavila 

a za rok na další výroční schůzi mohli 
rozšířit defi nitivně naše řady. Někte-
ří do nich neodmyslitelně patří, mezi 
jinými pan Bohuslav Martínek z Vel-
ké Ledské, který před několika dny 
oslavil své krásné 60. narozeniny. Ješ-
tě jednou gratulujeme, podobně jako 
Karlu Janečkovi a jeho manželce Ane-
tě, kterým se začátkem února narodila 
dcera Agátka.

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA 
TROFEJÍ 
Na závěr si dovolím 
pozvat za Okresní 
myslivecký spolek 
v Rychnově nad 
Kněžnou širokou 
veřejnost na cho-
vatelskou přehlíd-
ku trofejí do KD v Tutlekách, která 
se uskuteční od 12. do18. 4., denně 
od 9 do 18hod. Na přehlídce bude též 
možné najít úlovky z naší honitby.

Krásné jaro do všech Vašich příbytků přeje R. 
Podolský - jednatel MS.

Miloslav Zaňka při čtení výroční zprávy, naslouchá
Jaroslav Pultar

Jaromír Dostál a Petr Šimerda při pasování na lovce 
daňčí zvěře
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DEVADESÁTINY P. HAUPTA

Vladislav Haupt se narodil 7. 1. 1924 
v Předměřicích nad Labem u Hradce 
Králové.  Jeho rodiče pracovali v cuk-
rovaru a měl dva bratry.
Po škole se vyučil ve Škodových závo-
dech a za války byl nasazen do ČKD 
v Plotištích, kde  jako slévač  pracoval 
až do důchodu. Seznámil se tu se svou 
budoucí ženou a přestěhovali se do 
domku v Kuklenách. Narodila se jim 
jediná dcera. Ta se provdala a má dvě 
dcery a pět vnuček.
V roce 1976 zakoupili chalupu ve Velké 
Ledské 17, kam celá rodina pravidelně 
jezdila. Stavení postupně předělali do 
dnešní podoby. 
V roce 1991 se pak k trvalému pobytu 
přihlásil právě zde. Před patnácti lety 
ovdověl a od té doby zde bydlí sám.
Rád se zúčastnil prospěšných obecních 
akcí, jako budování kanalizace, vodo-
vodu atd... 

Přejeme mu hodně zdraví a spoustu 
dalších hezky prožitých roků.

Dcera s rodinou.

C O  S E  U D Á L O. . .  C O  S E  C H Y STÁ
VÝTĚ ŽE K 

TŘÍ KRÁLOVÉ SB Í RKY

2014

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná 
Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, 
proběhla ve 29 obcích, kde bylo do 107 
pokladniček vybráno 551.934 Kč.

V jednotlivých obcích byl tento 
výtěžek:

Rychnov nad Kněžnou 118.473 Kč 
(z toho Dlouhá Ves 4.304 Kč), Sol-
nice 35.769 Kč, Skuhrov nad Bě-
lou 23.821 Kč, Kvasiny 27.178 Kč, 
Borohrádek 30.257 Kč, Vamberk 
48.186 Kč, Záměl 16.899 Kč, Vrbice
7.403 Kč, Častolovice 16.288 Kč, 
Černíkovice 23.637 Kč, Synkov – 
Slemeno 10.897 Kč, Kostelec nad 
Orlicí 14.084 Kč, Lično 13.712 Kč, 
Chleny 5.606 Kč, Krchleby 2.590 Kč, 
Slatina nad Zdobnicí 22.800 Kč, Pěčín 
9.816 Kč, Potštejn 10.665 Kč, Třebešov 
7.311 Kč, Byzhradec 6.355 Kč, Polom 
4.414 Kč, Hřibiny – Ledská 5.256 Kč, 
Voděrady (i Nová Ves, Uhřínovice 
a Vojenice) 19.935 Kč, Lhoty u Potštej-
na 4.801 Kč, Borovnice (i Přestavlky 
a Rajec) 8.276 Kč, Rybná nad Zdob-
nicí 9.541 Kč, Rokytnice v Orlických 
horách 21.064 Kč, 
Bartošovice v Or-
lických horách 
21.555 Kč, Orlické 
Záhoří 5.345 Kč.

Devadesátiny p. Haupta
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. . .  A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZA JÍMÁ

Rozdělení výtěžku:

65 % organizátor skupinek (tj. farní, 
či oblastní charity), 15 % diecézní 
charity, 10 % humanitární pomoc, 
5 % sekretariát, 5% režie sbírky 

65% získané částky bude vráceno na účet 
Farní charity Rychnov nad Kněžnou, 
která peníze použije podle schváleného 
záměru: na podporu činnosti Stacionáře 
sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou 
pro lidi s mentálním postižením a seniory,

Tříkráloví koledníci

konkrétním lidem a rodinám v nouzi, 
rodinám s postiženým dítětem, na pod-
poru Základní školy se speciálním vzdě-
lávacím programem v Bartošovicích 
v Orlických horách, na pomoc do Indie 
- zřízení dětského večerního vzdělává-
cího centra v oblasti Karnataka.
Všem dárcům děkuji a přeji požeh-
naný rok 2014.
Děkuji také všem koledníkům, ve-
doucím skupinek, všem, kteří se 
podíleli na organizaci a pomohli se 
zajištěním sbírky včetně dopravy 
koledníků a poskytnutého občerst-
vení, protože díky vám všem se sbír-
ka počtrnácté uskutečnila. Děkuji 
za obětavost, vytrvalost i za příjem-
nou atmosféru během sbírky, kterou 
podpořil i Tříkrálový koncert v Nera-
tově, uskutečněný 4. 1. 2014. Děkuji 
také P. Suchárovi a Stejskalovi za mši 
svatou a požehnání koledníkům.

Mgr. Eva Šmídová, 
ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

VE LI KONOČNÍ TRAD ICE, 

ANEB CO JSME ZAPOMNĚLI

Velikonoce – pro mnohé 
z nás se zúžily na pondělí, 
o kterém chodí děti a muži 
s pomlázkami a dům 
od domu koledují pestro-
barevná vajíčka. Víme, nebo alespoň 
tušíme, že tento den je završením celé-
ho cyklu. Ovšem když zapátráme v pa-
měti, zjistíme, že se nám maximálně 

vybaví jména některých dnů. Možná je 
to škoda... Možná by se leckteré zvyky 
daly přizpůsobit dnešní době a stát se 
další možností k posílení mezilidských 
vztahů, kterých je v dnešním hektic-
kém světě čím dál tím méně. Posuďte 
sami... A nechte se inspirovat.

PŮST NEZNAMENALO NEJÍST
Vše začínalo už přibližně měsíc a půl 
před Velikonočním pondělím. Časy 
vánočního a masopustního hodování 
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vystřídal čtyřicetidenní půst. Neměl 
samozřejmě význam jen liturgický (pří-
pravy na zmrtvýchvstání Ježíše Krista), 
ale především zdravotní. Očišťoval to-
tiž tělo od všech škodlivin a připravo-
val jej na dobu jarní hojnosti. Ostatně, 
jarní očista organismu je doporučována 
dodnes. Za své však vzal pravý význam 
slova půst. Vůbec to totiž neznamená 
hladovět, a dokonce ani žít několik dní 
pouze z pomerančového džusu. Naši 
předci v této době prostě jen vyškrtli 
z jídelníčku maso a v některých oblas-
tech i mléko a vejce. (To bylo rozumné, 
protože jich zbylo později více na ko-
ledníky.) Sádlo nahrazovali rostlinným, 
převážně lněným, olejem. Pečivo se 
peklo na sucho a na stole se objevova-
ly moučné pokrmy, ovoce, sladké kaše 
a zelí v různých variacích. Takže – tak 
špatné to zase nebylo, co myslíte?
Půst býval zahájen hned po Masopust-
ním úterku o Popeleční středě. Tehdy 
se pálily ratolesti posvěcené minulého 
roku o Květné neděli. V některých kra-
jích chodíval také po vsi směšně oble-
čený muž a hledal ztracený masopust. 
Ženy nesměly prát, protože by pak 
měly celý rok prádlo špinavé.

PÉCI SE MÁ HLAVNĚ
O PUČÁLCE
První neděle po Popeleční středě se 
nazývala podle pokrmu z upraženého 
napučeného hrachu Pučální. Pučálka 
se jedla sladká s medem nebo hrozin-
kami nebo naopak kořeněná. V tento 
den se také peklo velikonoční pečivo 
znázorňující probouzející se přírodu. 
Za týden pak přišla Pražná neděle se 

staroslovanským pokrmem na talíři. 
Pražmo totiž nebylo nic jiného než 
upražený nedozrálý ječmen. Zatím-
co tyto tradice si zřejmě není těžké 
v různých obměnách moderní kuchy-
ně na našich talířích představit, pově-
ra související s třetí, tzv. Kýchavičnou 
nedělí, je na tom hůře a je dobře, že 
z našich myslí vymizela. Naši předko-
vé totiž věřili, že člověk bude na světě 
právě tak dlouho, kolikrát v tento den 
kýchne. Souvislost zřejmě lze hledat 
v epidemii moru v 16. století, který se 
projevoval mimo jiné kašláním.
Družbadlná, Družbadlnice či prostě 
Družebná neděle přinesla postní od-
dych. Mládenci chodili za nevěstami 
na námluvy a stejně staré dívky se schá-
zely u koláčů na kus řeči.
Vynášení smrti ze vsi je jedním z nej-
starších lidových zvyků, jejichž původ 
sahá až do pohanských dob a které se 
na některých místech České republiky 
udržely dodnes. O páté postní Smrtné 
nebo Černé neděli připevnili vesniča-
né Morenu na dřevěný kříž a oblékli ji 
do ženských šatů. Na znamení zmaru 
jí na krk pověsili skořápky vajec a ulity 
hlemýžďů. Pak ji vynesli za ves a hodili 
do potoka, zakopali či spálili. V koste-
lích se přitom zakrývaly kříže černou 
plachtou. 
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POŠLETE DĚTI VEN
S ŘEHTAČKAMI
Šestá neděle 
zahajuje nejdů-
ležitější období 
z celého velikonočního cyklu. Na osla-
vu vjezdu Krista do Jeruzaléma, kde byl 
vítán olivovými ratolestmi, se nazývá 
Květná. U nás se místo oliv používají 
svěcené větvičky – kočičky. O Škaredé 
středě se prý nemáme mračit, protože 
jinak se k sobě budeme chovat stejně 
jako Jidáš ke Kristovi. Ten Ježíše zradil 
za třicet stříbrných hned o Zeleném 
čtvrtku. Tehdy zvony odlétly do Říma, 
a proto chodily děti třikrát denně s řeh-
tačkami nebo klapačkami, aby nahra-
dily zvonění. Škoda, že zvony většinou 
už zvoní jen v některých větších měs-
tech a děti s  řehtačkami by ve vsích 
zřejmě sousedé vnímali jako narušitele 
klidu. Na Zelený čtvrtek vstávaly hos-
podyně před úsvitem, protože musely 
vymést dům. Hospodář hodil kousek 
chleba s medem do studně, aby byla 
dobrá voda, a drobet dal taky dobytku, 
aby mu nic jedovatého neuškodilo. 
Po západu slunce vykropil ještě celý 
dům svěcenou vodou a pak už celá ro-
dina čekala na Velký pátek. Ten den 
byl Kristus ukřižován na vrchu Gol-
gotě a čarodějnice i jiné zlé síly měly 
nad lidmi největší moc. Podle pověsti 
se otevírá země a vydává odvážlivcům 
své poklady. 
O Bílé sobotě se konaly noční boho-
služby, tzv. vigilie, při nichž byl obřadně 
zapálen oheň. Jeho posvěceným pope-
lem se sypaly louky. 
Pak přišla neděle a Boží hod veliko-

noční. Křesťanský 
svět se radoval ze 
vzkříšení Ježíše 
Krista. Chodilo 
se k svatému při-
jímání a světily se 
tradiční pokrmy – 
beránek, mazanec, vajíčka a víno. Celý 
den se nepracovalo a ani nádobí se ne-
mylo. Kdo by šil nebo žehlil, ten by ris-
koval podebrání prstů.
V této době měla už každá dobrá hos-
podyňka a její dcery dávno připravena 
barevná vajíčka. Dnes nám však k jejich 
přípravě postačí právě tato neděle. Vý-
robu tradičních kraslic s reliéfem, který 
je na první pohled téměř nerozezna-
telný od voskového, vajec, jež vypadají 
jako gravírovaná či krásně barevných 
vajíček s jarními motivy obvykle zvlád-
neme za několik desítek minut
Velikonoční pondělí pak bylo věnová-
no veselé a dodnes oblíbené pomlázce 
z mladého vrbového proutí, které má 
na mladá děvčata přenést svou sílu.
K velikonočnímu času patří o svá-
tek Nanebevzetí Páně čtyřicátý den 
po Velké noci a za deset dní ještě svá-
tek Svatého Ducha. Ty však nikdy příliš 
nezlidověly.

KOLEDA

Vyskoč děvče na lavici, 
přišli na tě koledníci.

Jsou to kluci ze Lhoty, 
co maj rádi dobroty. 

Za vejce či oříšek,
vyprášej ti kožíšek.

TI VEN
MI
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮSETKÁNÍ DŮCHODCŮ
dne 25. dubna 2014 od 13.00 hod.dne 25. dubna 2014 od 13.00 hod.

Program: - v 13. hod. zahájení setkání 
 - občerstvení – zabíjačkové dobroty
 - volná zábava

Pro všechny občany obce je možnost zajištění odvozu. 
Odvoz tam i zpět bude zdarma! Odvoz tam i zpět bude zdarma! 
Prosím, zajistěte si na OÚ na tel. č.: 494 323 822, 724 179 125

K dobré náladěK dobré náladě
nám přispějenám přispěje

harmonikářskáharmonikářská
hudba.hudba.

Podrobné informace a p ihlášky k sout ži Vašich pejsk
najdete na našich stránkách www.psidomovlukavice.cz

a na facebooku ÚTULEK LUKAVICE a PES SENIOR.

**** PSÍ DOMOV LUKAVICE ****

na oslavu 20. výro í Psího domova Lukavice

v sobotu 24. kv tna 2014

všechny srde n zve

od 10 hodin
P edb žný program:

10:00 – prohlídka útulku
11:00 – ven ení našich pejsk

13:00 – „vo íškiáda“ – sout že vašich pejsk
„psí slu ák“ našich bývalých útulká k

plus další doprovodný program

Obecní  úřad v čele se starostkou obce Hř ib iny-Ledská 
Vás srdečně zve na

na Velké Ledské v Hasičské zbrojnici.
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Dovolujeme si pozvat všechny občany naší obce Hřibiny-Ledská na

Při příležitosti otevření nového sběrného dvora v obci
je pro návštěvníky této akce připravena

Soutěž organizuje OÚ Hřibiny-Ledská ve spolupráci 
s kolektivním systémem ASEKOL, který zajišťuje 
zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů a pro-
jektem „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.
Máte doma nefunkční nebo nevyužívaný elektrický spotřebič? Nyní máte šanci se ho 
zbavit, pomoci životnímu prostředí a ještě vyhrát hodnotnou cenu! 
Vyloučeny ze soutěže jsou baterie a nekompletní výrobky nebo zařízení.
Podmínkou účasti v soutěži je odevzdání kompletního elektrozařízení na tomto setkání 
do 15:30 hod. (nebo na sběrný dvůr nejpozději 22.4.2014) a odevzdání vyplnění sou-
těžního kuponu. Slosování a předání cen proběhne od 16:00 hod.

Každý odevzdaný elektrický spotřebič Vám zvyšuje šanci na výhru!
Jeden spotřebič = jeden slosovatelný kupon.

Co můžete vyhrát? 
První cenou je tablet Aligator, druhý vylosovaný obdrží meteorologickou stanici ECG.
Dalších 10 vylosovaných bude odměněno zajímavými cenami.
Odevzdáním vysloužilých elektrozařízení k recyklaci chráníte Vaše okolí.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
SE ZABÍJAČKOU

SOUTĚŽ VE SBĚRU VYŘAZENÉHO ELEKTROODPADU !!!

26. dubna 2014 /sobota/
11:00 hodin

Hasičská zbrojnice Velká Ledská
Symbolické vstupné 50,-Kč / dospělou osobu.
Jídlo zdarma, pití si každý hradí sám na místě.

Pro děti je zajištěn program, k poslechu bude hrát harmonika!

Kontakt pro případné dotazy:
Obecní úřad Hřibiny-Ledská

tel.: 494 323 822, e-mail: ou.hribiny@tiscali.cz

Informace o zpětném odběru a recyklaci elektrozařízení: www.asekol.cz
Informace o problematice třídění a recyklaci odpadů: www.cistykraj.cz
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OÚ a ČSŽ Hřibiny-Ledská Vás všechny srdečně zvou na tradiční

Program: - volba miss čarodějnice
 - čarodějnické soutěže
 - zapálení vatry

O Vaše vyprahlá hrdla se postaráme!!!
Pochutiny na opékání na Vás ponecháme
-  např: myšky, pavouci, hadí ocásky...

Prostě donese si každý co má rád.
Děti mají občerstvení zdarma.

Výbor Sboru dobrovolných hasičů LEDSKÁ Vás co nejsrdečněji zve na

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
S B O R U  D O B R O V O L N Ý C H   H A S I Č Ů

L E D S K Á

Po celý den zajištěno občerstvení !

16. KVĚTNA 2014
19.00 hod. – Slavnostní valná hromada k 130. výročí založení SDH Ledská

17. KVĚTNA 2014
09.00 hod. – Okrsková soutěž v Hřibinách
13.00 hod. – Slavnostní průvod ze Hřibin na Velkou Ledskou
14.30 hod. – Slavnostní nástup u hasičské zbrojnice
 – Slavnostní projev starosty SDH  Ledská
15.00 hod. – Ukázky požárního útoku
 – Ukázky hasební techniky
16.00 hod. – Volná zábava

Přilétat budeme 30. dubna 2014Přilétat budeme 30. dubna 2014
na hřiště v Malé Ledské v 17 hodinna hřiště v Malé Ledské v 17 hodin

Pozor! Pozor! Blíží se náš noční REJ, tak si na nás pozor dej!Pozor! Pozor! Blíží se náš noční REJ, tak si na nás pozor dej!

PÁLENÍ PÁLENÍ ČARODĚJNICČARODĚJNIC

Jen taková malá prosba:
Nestřílejte po čarodějnicích letících 
Vám nad hlavou... děkuji

Těší se na Vás kolegyně z oddílů „hejkalů“.                                                                                                      
M. Doskočilová



Dětský karneval a retro MDŽ
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Připravujeme se na velikonoce – velikonoční tvoření

ZAJÍČKOVA KOLEDA – Josef  Kožíšek

Na dvorečku za potokem 
mám já strýčka králíčka, 
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.
Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček, 
dojdu-li tam bez nehody,
dám mu kopu vajíček.

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček, 
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka 
a já říkal: Ne, ne, ne.


