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CO SE UDÁLO

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
Vás v několika bodech seznámil s čin-
ností obce v I. čtvrtletí tohoto roku:

SOUČASNÝ STAV REALIZOVANÝCH 

A PLÁNOVANÝCH AKCÍ OBCE: 

KANALIZACE V OBCI
HŘIBINY - LEDSKÁ
I. A II. ETAPA 
I. etapa - stavba zahájena 9.11.2012, 
příslib dotace zhotovitelem z KÚ KHK 
nebyl splněn. K 31. 12. 2012 stavba za-
stavena, bylo prostavěno a uhrazeno 
1.689198,00 Kč. Podání nové žádosti 
o dotaci KÚ KHK 2013.

I. a II. etapa - podání žádosti o dotaci 
OPŽP říjen 2012 – akceptováno

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Výběrové řízení neukončeno, dotace 
SZIF přiznána 28.6.2012, ale zatím ne-
zahájeno.

SBĚRNÝ DVŮR
Stavba zahájena 2. 1. 2013, dotace 
OPŽP přiznána 23. 8. 2012, prostavěno
80.7009,00 Kč.

KOMINICKÉ SLUŽBY 
Kominické služby pan
Doležal je objednán na
8. - 9. dubna 2013, občané 
se mohou hlásit na OÚ. 
Cena služby pro stálé zákazníky je
400,-Kč, pro nové 500,-Kč.

OBECNÍ ROZHLAS
Zasílání hlášení obecního rozhlasu for-
mou SMS, zájemci se mohou nahlásit 
na obecním úřadě.

S L OVO  STA RO ST Y

Sběrný dvůr

Výstavba kanalizace
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Z P R Á V Y  Z  O B C Í

P R E Z I D E N T S K É  VO L BY

1. KOLO PROBĚHLO 
dne 11. - 12. ledna 2013

v Hřibinách.

Počet osob zapsaných
do seznamu voličů 282

Počet voličů 201 všechny hlasy platné

 Kandidáti počet získaných hlasů

1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA 9
2. Ing. Jan Fischer, Csc. 37
3. Ing. Jana Bobošíková 3 
4. Taťana Fischerová 13
5. MUDr. Přemysl Sobotka 4
6. Ing. Miloš Zeman 49
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz 23
8. Jiří Dienstbier 35
9. Karel Schwarzenberg 28

2. KOLO PROBĚHLO
dne 25. – 26. ledna 2013

v Hřibinách.

Počet osob zapsaných
do seznamu voličů 283

Počet voličů 180 1 hlas neplatný

 Kandidáti počet získaných hlasů

6. Ing. Miloš Zeman 114
9. Karel Schwarnzerberg 65

HLASOVÁNÍ PŘI VOLBĚ PREZIDENTA

ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ: Č.17/2013

ZE DNE 27. 2. 2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

Ověřovatele zápisu Martina Kubíčka, Evu 
Potočkovou a zapisovatele Jitku Kudláčkovou 
1. Zprávu a kontrolu plnění usnesení 

za minulé období.
2. Rozpočet obce na rok 2013 (příloha 
č.1). Převod fi nančních prostředků 

z hospodářské činnosti obce z roku 
2012 na běžný účet.

3. Členský příspěvek DSO Orlice
na rok 2013 za obyvatele obce
(á 20,-Kč příl. č.2).

4. Platbu za umístění občanky Marie 
Doncové do DPS v Kostelci nad 
Orlicí dle smlouvy. 

5. Uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce
a.s. na zřízení odběrného místa pro 
stavby -
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 1. Dočišťovací nádrž Paseky
 č.smlovy 12_SOBS01_4120866866,
 2. Dočišťovací nádrž Velká Ledská
č. smlouvy 12_OP_01_4120866872.

6. Změnu kronikářky, pro paní Ma-
rii Markovou pověřené vedením 
kroniky obce Hřibiny - Ledská 
od 1.2.2013.

7. Uzavření plánovací smlouvy s Dis 
Lukášem Zemánkem, a MUDr.Ja-
nou  Lukáškovou pro realizaci vý-
stavby RD na pozemku č.p. 3010/2 
v kú Velká Ledská.

8. Pořádání automobilové soutěže
,,3 Rallye Orlické hory“ po před-
ložení všech platných povolení 
pro pořádání soutěže v určeném 
termínu 27. dubna 2013 s upřes-
něním časového průjezdu a zakou-
pením věcného daru obci v hodnotě 
10 tisíc.

9. Uzavření smlouvy s ČEZ Distribu-
ce a.s. na zřízení odběrného místa 
pro stavbu- el. přípojky pro RD 
na poz. kú Hřibiny č.p. 3028/2, Li-
botovský (IV-12-2011149). 

10. Hlasování o důvěře jednotlivých 
zastupitelů.

Ukládá:

1. Na základě předložených referencí 
vybrat budoucího provozovatele 
kanalizace a podepsat smlouvu vy-
braným uchazečem.

2. Pokračovat v jednání o zachování 
autobusové dopravy do místní části 
Paseky.

3. Zveřejnit záměr o pronájmu po-
zemku č.p. 3135 v kú Hřibiny.

4. Po plánované Rallye Orlického 

hory provést anketu o případném 
uskutečnění dalšího ročníku.

5. Zpracovat poptávku na vybudování 
WC na sportovišti Paseky.

6. Zjistit a předložit cenu a parametry 
pro zasílání info z obce formou sms 
– zprávy.

Trvá:

1. Vyhlášení výběrového řízení na do-
davatele pořízení digitalizace územ-
ního plánu obce a podání žádosti 
o dotaci z programu KÚ Králové-
radeckého kraje v roce 2013.

2. Připravit PD a soupis prací na ka-
nalizaci v obci Hřibiny - Ledská
II. etapa pro výběrové řízení.

Bere na vědomí:

1. Smlouva o dílo č. 2013 1030 
s OHGS s.r.o. na monitoring pod-
zemních vod skládka Velká Ledská.

2. Oznámení o ukončení činnosti vede-
ní kroniky paní Drahuše Kubcové.

3. Návrh rozpočtu DSO Orlice na rok 
2013.

4. Návrh rozpočtu DSO Obecní voda 
na rok 2013.

5. Žádost o pronájem pozemku Car-
dová Ladislava.

6. Úhradu fa panu JUDr.Tomáši Dvo-
řáčkovi.

7. Jednání o koupi psích známek včet-
ně raznice pro evidenci.

8. Nabídku na zbudování septiku 
na čištění odpadních vod sportovi-
ště Paseky.

9. Vyhodnocení bezpečnostní situace 
v obci v roce 2012 předložené Poli-
cií ČR.
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ROZPOČET OBCE H ŘI B I NY – LE D SKÁ NA ROK 2013

 Příjem v Kč Výdej v Kč.
 úpr.č. úpr.č.

Hospodářská činnost 0 20000
Daň z příjmu fyz.osob ze záv. čin 600000 0
Daň z příjmu fyz.os. ze sam. čin. 52000 0
Daň z příjmu fyz.osob z výnosů 80000 0
Daň z příjmu práv.osob  665000 0
Daň z příjmu práv.osob za obec 113620 0
Daň z přídané hodnoty 1371700 0
Popl. správ. a odnětí pozemků les. 5000 0
Poplatky za provoz odpadů 75150 0
Poplatky ze psů 6550 0
Odvody z loterií 7800 0
Správní poplatky  1000 0
Daň z nemovitostí 242800 0
Volby  23500 13258
Dotace ze státního rozpočtu 62700 0
Dotace SZIF 191241 0
Dotace ze stát. rozp. ostatní 0 0
Převody z hospod. činnosti 0 0
Předškolní zařízení 0 0
Základní školy 0 10000
Pozemní komunikace 0 205000
Odvádění a čištění odpad. vod 0 334000
Vodní hospodářství 0 170000
Záležitost kultury 0 70000
Spolkové organizace 0 36000
Bytové hospodářství 51600 10000
Nebytové hospodářství 46620 2000
Veřejné osvětlení 44500 73000
Územní rozvoj 40890 71252
Skládka 0 230000
Odpady obec- popl. a třídění 63000 1700000
Ochrana přírody a krajiny 0 20000
Osobní asistence 16000 16000
Rezerva 0 1000
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Požární ochrana 0 80000
Zastupitelské orgány 0 626500
Správa OÚ- služby a výrobky 50000 500000
Úroky 35000 10000
Pojstné a fi nancování 0 15285
Platba daně z příjmu 0 161668
Vratky veř. rozpočtu 0 11313
Ostatní čin. jinde nezařazené 0 16000

CELKEM: 3845671 4402276
Financování 556605 0

CELKEM: 4402276 4402276
Schválený rozpočet dne:  27. 2. 2013 
Fin. rezerva: z min. období

Druhové třídění rozpočtu
Daňové příjmy 3220620 0
Nedaňové příjmy 342610 0
Kapitálové příjmy 5000 0
Přijaté transfery 277441 0
Běžné výdaje 0 2393296
Kapitálové výdaje 0 2008980
Financování 556605 0

CELKEM: 4402276 4402276

 Příjem v Kč Výdej v Kč.
 úpr.č. úpr.č.

OMLUVA

V minulém čísle se vloudil tiskařský šotek k článku
SVÁTEK SVATÉHO MARTINA, pod kterým se objevil omylem
podpis paní Jitky Kudláčkové. Tento podpis patřil o článek níže

pod Vyhodnocení soutěže, tímto se omlouvám. VZ
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VE 1.  ČTVRTLETÍ SLAVI LI

Vladislav Haupt VL 89 let
Miroslav Janeček VL 86 let
Anna Mrázková VL 84 let
Jaroslava Novotná VL 83 let
Anežka Karásková ML 82 let
Růžena Vašatová Pa 86 let
Růžena Otčenášková ML 75 let
Josef  Burket VL 75 let
Jaroslav Němec Hř 80 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a spokojenost.

 
Z NAŠICH ŘAD OD E ŠLI

Marie Forejtková VL
24.1.2013 ve věku 86 let
Josef  Volný  ML
25.1.2013 ve věku 86 let
Růžena Otčenášková ML
6.2.2013 ve věku 75 let
Ladislav Marhevka LIČNO
3.3.2013 ve věku 66 let 
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
 
OD H LÁSI LI SE

Michal Novák  PA
Lenka, Eva a Sára Valterovy ML
 
PŘI H LÁSI LI SE

Martin Mikysa PA

Počet obyvatel k 15.3.2013 344 lidí 

mužů 176
žen 168
Průměrný věk 40 let

Jitka Kudláčková

SVÁTKY

TŘI KRÁLOVÉ - 6.1.  2013

aneb Slavnost Zjevení Páně

Svátek Zjevení 
Páně, lidově zva-
ný „Tří Králů“, 
je svým obsahem 
téměř totožný 
s vánočním svát-
kem Narození 
Páně. Svátek „Tří králů“ klade ale dů-
raz na něco trochu jiného. V obou jde 
o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, do-
konce jako narozené dítě. 
K nově narozenému dítěti Ježíši nejpr-
ve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou 
pohnuti vnitřním puzením, které vychází z je-
jich srdce. Jdou za někým, kdo je jako 
oni, kdo patří do Izraele. K témuž dí-
těti o něco málo později dorazí i krá-
lové - mudrci. Ti z pohybu a postavení 
hvězd neomylně vyčtou, že se narodí 
velký král, a to v Izraeli. Ve svátku „Tří 
Králů“ se tedy Kristus zjevuje i nevěří-
cím, či jinověrcům a v postavách sva-
tých králů je zosobněno přijetí Krista 
za krále všech.
Svátek Tří Králů odjakživa doprováze-
ly různé lidové zvyky. Ve střední Ev-
ropě je zažité žehnání domů, při němž 
se na dveře svěcenou křídou píší pís-
mena C+M+B, u nás v Čechách ob-
vykle K+M+B. Nejsou to ale patrně 
počáteční písmena jmen „Třech krá-
lů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se 
lidově traduje, nýbrž zkratka latinské-
ho „Christus mansionem benedicat“: 
„Kristus žehnej tomuto domu“. 
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K datu 6. ledna se váže
řada pranostik

Na Tři krále - zima stále, či je-li mnoho 
hvězd - urodí se hodně bramborů. Jiné 
pořekadlo praví na Tři krále o skok 
dále, nebo bude-li na Tři krále jasno, 
zdaří se pšenice. Dále se dozvíte, že je-
-li na Tři krále větrno, zamíchá se pla-
netami a bude úrodno. 

čerpáno z internetu

TŘÍ KRÁLOVÁ SB Í RKA 

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná 
Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, 
proběhla ve 25 obcích, kde bylo do 94 
pokladniček vybráno 461.669 Kč. 
V našich obcích proběhl již 3. ročník 
této sbírky. V převleku: Baltazar -  Ja-
roslav Vondrouš, Kašpar - Dominika 
Vozihnojová, Melichar - Jana Šmídová.

V jednotlivých obcích
byl tento výtěžek:

Rychnov nad Kněžnou 120.803 Kč 
(z toho Dlouhá Ves 3.412 Kč)
Solnice 13.975 Kč
Skuhrov nad Bělou 24.583 Kč
Kvasiny 28.407 Kč
Borohrádek 23.456 Kč
Vamberk 49.858 Kč
Záměl 16.747 Kč

Vrbice 8.370 Kč 
Častolovice 13.056 Kč
Černíkovice 22.853 Kč
Synkov – Slemeno 9.993 Kč
Kostelec nad Orlicí 16.928 Kč
Lično 12.835 Kč
Chleny 5.375 Kč
Krchleby 2.595 Kč
Slatina nad Zdobnicí 22.257 Kč
Pěčín 8.770 Kč
Potštejn 14.415 Kč
Třebešov 6.721 Kč
Byzhradec 6.250 Kč
Polom 3.529 Kč
Hřibiny – Ledská 1.534 Kč
Voděrady (i Nová Ves,
Uhřínovice a Vojenice)  17.438 Kč
a nově
Lhoty u Potštejna 4.915 Kč
Borovnice
(i Přestavlky a Rajec) 6006 Kč. 

Rozdělení výtěžku:

65% získané částky bude vráceno na účet 
Farní charity Rychnov nad Kněžnou, kte-
rá peníze použije podle schváleného záměru: 
na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka 
v RK pro lidi s mentálním postižením a se-
niory, rodinám s více dětmi ve městě a regio-
nu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám 
v nouzi.
15 % diecézní charity, 10 % humani-
tární pomoc, 5 % sekretariát, 5% režie 
sbírky.
Do roku 2013 Vám za celou skupin-
ku i jménem rychnovské charity dě-
kuji všem, kteří jste přispěli, a opět se 
na Vás těším příští rok. S pozdravem 
vedoucí skupinky Jana Šmídová
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Funkci kronikářky vykonávala paní 
Drahuše Kubcová něco málo přes dva-
cet let, což je jistě velice záslužná prá-
ce, zapisovat sled událostí našich obcí 
po tak dlouhou dobu. Proto jsem si 
dovolila jí položit několik otázek. První 
otázka zní: 
Co vás vedlo k tomu, stát se kronikářkou 
a ve kterém roce se tento nápad zrodil? 
Být kronikářkou obce nebylo oprav-
du to, o čem bych snila při nástupu 
do předčasného důchodu. Nic méně 
všichni dotázaní a přesvědčovaní k této 
bohulibé činnosti řekli razantní ne, prá-
vě tak jako se to stalo i letos. A tak jsem 
břemenem KRONIKY po revoluci 
a následném osamostatnění se našich 
obcí ze svazku střediskové obce Ča-
stolovice byla určena já, pod heslem – 
vhození do vody a plavej! Nebyl to tedy 
nápad, který se zrodil, ale OBCÍM to 
ukládal zákon. 
Vím, že zde byla stará kronika, kterou za-
pisoval pan Kupka na Velké Ledské. Žel 
bohu se po ní slehla zem, takže je v nenávrat-
nu, což je obrovská nevyčíslitelná škoda, která 

ROZHOVOR

S KRONI KÁŘKOU

se nedá ničím nahradit, takže jste neměla ani 
na co navázat. Určitě to pro Vás bylo těžké. 
Ptáš se na vesnického písmáka pana 
Stanislava Krupku, kováře a soukro-
mého zemědělce z Velké Ledské. Ano, 
ze všech torz, která se dochovala (ně-
kolik popsaných listů z kroniky občanů 
Hřibin) není dodnes po této obsáhlé, 
velmi čtivé a podrobné kronice, jak tvr-
dí očití čtenáři, ani slechu. 
V naší nové KRONICE čís. II není 
však tento samozvaný kronikář opo-
menut. Celý list formátu A3 je jeho 
životu a práci věnován a je mu tímto 
vzdán hold a uznání za jeho práci, která 
není ve vzpomínkách pamětníků i nás 
zapomenuta. 
Pokud se týká otázky o navázání 
na „předešlé kroniky“, je pravda, že 
prvé roky psaní kroniky jsem tím trávi-
la i několik nocí, protože jsem nevěděla 
jak, do jaké hloubky a jakým způsobem 
tuto kroniku tvořit, což mě deptalo 
i nervově. Nelze, než zde vyzvednout 
i pomoc mého manžela (poradce a kri-
tika) a pokud se někdo usmívá – on byl 
totiž tím pamětníkem, který mi pomohl 
zmapovat jednotlivé rodiny každé obce 
podle čísel popisných a podle jednot-
livých obcí v abecedním pořadí ( H, 
ML, VL, P – Hřibiny, Ledské, Pase-
ky), takže, dá se říci, že každý rod má 
v KRONICE svůj pomníček ( kroni-
ka je toho času uložena v Okresním 
archivu v Rychnově n. Kn., jak přika-
zuje zákon), asi aby ji nepostihl stejný 
osud jako výše zmíněnou kroniku pana 
Krupky ( možná je taktéž uložena ně-
kde za trámem či ve sklepení již neži-
jících občanů M. a V. Ledské a je – li 
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tomu tak, opět vyzývám tímto případ-
ného nálezce k jejímu odevzdání. 
V čem přesně práce kronikáře spočívá? 
Někde jsem slyšela, že se nezapisují jednot-
livé události hned, jak se stanou, ale snad 
až na sklonku roku, když je vše posbíráno 
od všech spolků a odvětví, je tomu tak? 
Kronikář sice píše kroniku tzv. načis-
to až počátkem následujícího roku, ale 
během celého roku pečlivě zapisuje 
události, akce, narození, úmrtí, počasí, 
činnost jednotlivých organizací (SDH 
Hřibiny, SDH Ledská, ČSŽ a další) 
do svých poznámek, kteréžto posléze 
sumarizuje do jednotlivých statí, a to 
pro přehlednost. 

Bodů je sedm, a to: 

Předmluva o uplynulém roce, orientační
či stěžejní události ve světě, republice 
a kraji. 

I. - Činnost obecního
  zastupitelstva a jeho orgánů 
II. - Plán a plnění rozpočtu 
III. - Průmysl, zemědělství,

obchod a služby 
IV. - Výstavba, doprava, spoje 
V. - Politický a kulturní život 
VI. - Počasí 
VII. - Pohyb obyvatelstva 
RŮZNÉ
a závěrečné zhodnocení roku. 

Co Vám tato práce přinesla? 
Kroniku, včetně jednotlivých člán-
ků do novin a časopisů jsem dělala se 
zájmem a láskou, hlavně však citlivě 
a zodpovědně. Sama jsem ji obohatila 

malůvkami, které sloužily k rychlé ori-
entaci hledání jednotlivých let a udá-
lostí. Rodinný přítel – básník Pavel 
Hepnar z Náchoda mě zásoboval verší-
ky, týkajících se svátků vánočních a jed-
notlivých měsíců, které, jak se mi zdálo, 
polidšťovaly prosté vyprávění. 

Je něco, spojené s touto prací, na co ráda vzpo-
mínáte? Utkvěla Vám nějaká třeba veselá 
historka v hlavě, která se nezapomíná? 
Jistě ráda vzpomínám na návštěvy jed-
notlivých akcí, ať osobní, či vyzpovídá-
ním účastníků, kterážto aktivita během 
let, která mi přibývala – slábla, což bylo 
jednou z příčin, proč jsem pod rčením 
„umění odejít“ psaní kroniky ke konci 
roku 2012 ukončila ( předběhla jsem 
v rezignaci PAPEŽE ). 
Nová kronikářka pí Marková ze Hřibin, 
která mě navštívila za účelem získá-
ní informací, mě přesvědčila, že psaní 
KRONIKY bude v dobrých rukou 
mladší, zodpovědné, moderní techni-
ky a zájmů zralé ženy, která si vlastně 
všechny informace sehnala a sháněti 
bude přes internet a ukládat do počíta-
če, kterážto technika mě minula. A ptáš 
- li se na veselou historku, musím Vám 
sděliti, že v kronice se dosti často ob-
jevuje popis událostí spíše smutných 
(úmrtí, neštěstí apod.), činností někdy 
i podpásových (nehezké chování ob-
čanů), které ale 
přesto bývá vy-
váženo dobrými 
vztahy v jednotli-
vých organizacích 
a z toho vyplýva-
jících akcí. 
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Přesto bych jedno tragikomické pou-
smání měla. Zákony schválnosti pra-
cují spolehlivě, dnes již těžko budeme 
identifi kovat „šotka“, který to způso-
bil. V oddílu PŘISTĚHOVANÍ chy-
bí 1 přistěhovaný, a to je pí Marková 
ze Hřibin, ale Murphyho zákony to 
napraví; pí Marková velmi obsáhlým 
životopisem v úvodu III. dílu KRONI-
KY připomene svou existenci spolu se 
svým manželem společně s ostatními 
DRBEČKY. Tak při vší pečlivosti i ta-
kovéto fo – pa se může stát. 

Světlo jedné duše uhaslo, 
však její teplo hřeje stále. 
Odešel člověk, jehož jsme 
milovali, ale v našich 
vzpomínkách bude žít dál. 

Připomeňme si život 
paní Růženy Otčenáškové, která se 
narodila 24. 1. 1938 manželům Aloisu 
a Růženě Houštěkovým v Třebešově 
do pekařské rodiny. Vyrůstala se šesti 
sourozenci, jako druhá nejstarší dcera. 
Starala se o sourozence a byla jim dru-
hou mámou. Svým rodičům pomáhala 
v pekařství, kde rozvážela chléb. Poté 
pak pracovala v dřevařských závodech 
v Solnici u Jirátů, později Alfa. Vzala si 
za manžela Josefa Otčenáška, postavili si 
spolu rodinný dům v Malé Ledské, kde 
s láskou vychovali dvě děti, dceru Mar-
tu a syna Josefa. Po mateřské dovolené 
pracovala v JZD Častolovice v rostlin-
né a živočišné výrobě až do důchodu. 
Celý život žila pro svou rodinu, dům 
a zahrádku, kde měla radost ze všeho, 
co vypěstovala. Velikou radost jí dělala 
její čtyři vnoučata, která jí byla nadevše. 
Do konce života se vždy ráda setkáva-
la se svými sourozenci a sousedy. Byla 
dlouholetou členkou svazu žen. Jako 
skromná, přátelská a milovaná vstoupi-
la do životů mnohých z vás. Věnujme jí, 
prosím, tichý dík, že jsme mohli alespoň 
část času prožít v její blízkosti. 
Jménem celé rodiny děkujeme za vyjá-
dření soustrasti a účasti na posledním 
rozloučení. 

R. Otčenášková

  
CITÁT

„ John Galsworthy“

Projdu tímto světem jen 
jednou, proto ať každé 

dobro, které mohu vykonat, 
každou laskavost,

kterou mohu prokázat
člověku nebo zvířeti,

vykonám teď. 
Ať ji neodkládám,
neboť touto cestou 

znovu nepůjdu.

Přeji dalšímu dílu KRONIKY v pořadí 
již III. i kronikářce dobrý a lehký start 
a občanům dobrou informovanost. 
A mně nezbývá nic jiného než dodat 
– přijměte, prosím, velký dík, jednak 
jménem obce, jménem mým i jménem 
všech našich občanů, kterým není his-
torie našich vesniček lhostejná.     

VZ

V Z P O M Í N K A
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MS STŘEZMÁ -  OLEŠNICE

Z E  S P O L K Ů

Vážení spoluobčané, 
svůj příspěvek ještě 
píši při pohledu z okna 
na sněhovou pokrývku 
a venkovní teploměr 
s ryskou několik stupňů 
pod bodem mrazu, nicméně pevně vě-
řím, byť nás zima ještě všechny netra-
dičně dlouho škádlí, že se Vám výtisk 
zpravodaje dostane do ruky ve dnech, 
kdy již ho přečtete na sluncem roze-
hřáté lavičce před domem! Nový rok 
a první čtvrtletí začalo jako už tradič-
ně Mysliveckým plesem MS Střezmá 
v Česticích. Sál byl plný a Ti čtenáři, 
kteří přihlíželi i půlnoční tombole a ná-
slednému útoku na vrchol - na posled-
ní losovanou cenu -jistě pochopí, proč 
píši, že ples byl opět úspěšný a že se 
jeho účastníci dobře bavili. Třetím ro-
kem se o obnovení podobné tradice 
pokoušel též Okresní myslivecký spo-
lek v Rychnově, ale krásně připravený 
ples s přebohatou tombolou, tentokrát 

umístěný do hotelu Holub v Opočně, 
zůstal s nízkou návštěvou hluboko 
za očekáváním pořadatelů.
Únor či počátek března vždy patří hod-
nocení roku předešlého, schvalováním 
rozpočtů a plánů práce na rok nový 
a přátelským setkáním na výročních 
schůzích. Naši zástupci se tak na po-
zvání pořadatelů byli podívat na setkání 
myslivců ve Voděradech, v Třebešově, 
ale i v Chvalkovicích v okrese Náchod, 
kde působí náš rodák a kamarád Fran-
tišek Kudláček.  Podobné podniky jsou 
výbornou příležitostí pro setkání ka-
marádů, výměnu zkušeností a zavádění 
nových poznatků do myslivecké pra-
xe. Slavnostní výroční schůze našeho 
spolku se tentokrát uskutečnila na cha-
tě v Častolovicích dne 9. března. Po-
zvání přijali též starostové obcí, honci, 
sousední myslivci i zahrádkáři z Často-
lovic, s nimiž v loňském roce započala 
spolupráce, ale také p. Miloš Kopecký 
z Olešnice, kterému bylo vyhověno při 
vyřízení jeho žádosti o výkon odborné 
praxe při kursu o 1.lovecký lístek v naší 
honitbě. S hodnotící zprávou za loň-

Jirka Malý při moderování půlnoční plesové tomboly Miloslav Zaňka čte výroční zprávu
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ský rok a s plány na r. 2013 vystoupil 
předseda MS Miloslav Zaňka, s pěk-
ným diskusním příspěvkem pozdravila 
schůzi starostka městyse Častolovice 
paní Mgr. Novohradská, připojili se též 
další hosté. Zpestřením schůze bylo 
Jaromírem Dostálem provedené pa-
sování Ing. Josefa Vanického na lovce 
jelení zvěře a také promítání historic-
kých fi lmových záběrů z odchytu za-
jíců u Olešnice, které laskavě zapůjčil 
pan František Šmída z Olešnice ze své 
fi lmotéky. Vidět předchozí generace 
myslivců při jejich počínání, stejně jako 
slyšet vyprávění šťastného lovce Pepí-
ka Vanického o jeho silném loveckém 
příběhu z Orlických hor, kde svého 
prvního „krále českých lesů“ ulovil, 
bylo velmi dojemným zážitkem.Vedle 
neméně důležitých, nicméně většinou 

opakujících se plánů na práci v honit-
bě, lze zmínit náš záměr najít v novém 
roce širší cestu ke spolupráci se země-
dělci z našeho regionu za účelem sni-
žování škod působených černou zvěří 
na polních kulturách, či škod na srnčí 
a drobné zvěře při lučních a polních 
pracích. První jednání s vybranými 
subjekty již za tímto účelem proběhlo 
– pozitivním zjištěním je dobrá vůle 
na obou stranách, méně optimistic-
kým pak to, že se obě strany musí držet 
platné legislativy, byť často velmi dis-
kutabilní a plné rozporů. Dále hodláme 
v letošním roce provést obnovu malby 
stěn v interiéru a obnovu výzdoby lo-
veckých trofejí na chatě v Častolovi-
cích, terénní úpravy před chatou, aby 
vznikla rovná plocha pro venkovní 
posezení. Výhledově dokonce uvažuje-
me o větší rekonstrukci interiéru s od-
straněním tmavého kazetového stropu 
a zvednutím podhledu, aby se návštěv-
níci cítili v chatě příjemněji. Velmi si 
vážíme podpory místních obecních 
úřadů. Správcem chaty nadále zůstává 
p. Luděk Chvojka z Častolovic. 
S nástupem jara se rozběhnou naše prá-
ce v honitbě, desinfekce přikrmovacích 
a oprava, resp. výstavba nových pozo-

Pepík Vanický tentokrát poklekl velmi rád Od r. 2012 protíná naši honitbu nová cyklostezka



15OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 1/2013

rovacích zařízení, práce na políčkách 
pro zvěř a také nová lovecká sezó-
na a hledání srnce s vysněnou trofejí. 
Lovecké trofeje z naší honitby z roku 
2012 budou nyní k vidění na Okresní 
chovatelské přehlídce trofejí z okresu 
Rychnov nad Kněžnou od 20. 4. (ote-
vření v 9.00 hod) v Kulturním domě 
města Dobrušky, kde je následně ši-
roká veřejnost může shlédnout denně 
do 25. 4. 2013 od 8 do 18 hod.  
Za MS Střezmá Olešnice Všem přeji 
krásné jaro!

R. Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz

SD H LE D SKÁ 

MASOPUSTNÍ VE SE LÍ

V NAŠÍ OBCI 

Psal se den 9. února 
2013. My, kdo jsme při-
slíbili svoji účast v prů-
vodu masopustu, jsme se 
sešli při osmé hodině ranní v hasičské 
zbrojnici na Velké Ledské. Bohužel ale 
chřipková epidemie dorazila i k nám, 
a tak spousta „masek“ zůstala v teple 
domova ve vyhřátých 
peřinách! Než jsme vy-
razili na první štreku 
po VL, namaskovali jsme 
se, občerstvili a hurá ven 
do mrazu. Zimička byla 
pořádná, ale muzikanti 
a pohoštění občanů nás 
dosyta zahřálo. Ochut-
návali jsme jako každým 
rokem spoustou dobrot. 
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S úsměvem a dobrým pohoštěním nás 
vítali i na Malé Ledské.  Hřibiny jsme 
díky vlezlé zimě a nepříjemnému stude-
nému větru vzali jen okrajově. 
Letos se role starosty a hlavy celého 
průvodu ujal zkušený hasič a dlouhole-
tý člen masopustu Kája Dvořák, které-
mu to velice slušelo, a své role se ujal 
bravurně! 
Za starostou si to štrádoval ostražitý 
ženich (Kamila Svícencová) s opravdu 
vydařenou nevěstou, prostě holkou krev 
a mlíko (Tomáš Kašper). Dvojice byla 
nepřehlédnutelná! Nechyběl ani medvěd, 
cikánka, v patách byly jeptišky, ochočený 
kůň v podání Petra Mrázka, který každé 
obydlí  řádně pohnojil „HHH“ - hoštic-
ko - hřibinským hnojivem. Na vše dohlí-
žel Ferda Mravenec - práce všeho druhu 
- se svojí Beruškou. O radost a smích se 
postarali 2 šašci a další vydařené masky... 
Na naše defi lé a shrnutí celého dne jsme 
pro tentokrát zvolili cíl - hasičárnu VL, 
místo, odkud jsme ráno odcházeli plni 
síly, elánu a nasazení. Zpáteční cesta byla 
opravdu už z posledních našich sil, byli 
jsme  na kost promrzlí, ale smích nás 
samozřejmě neopouštěl. V teplíčku ha-
sičárny nám pak ztěžkly nožky, někomu 
i hlavička padla na stůl.
Rádi bychom poděkovali všem spo-
luobčanům, kteří nás přivítali u svých 
domovů, zatančili si s námi, pobavili se 
a pohostili nás. Nakonec mého článku 
ještě malá poznámka, jsem velice ráda, 
že se v naší malé obci ještě tato tradi-
ce „drží“, važme si prosím toho, vždyť 
i takovéto maličkosti nás všechny pojí 
dohromady. Takže kamarádi... příští 
rok na viděnou ! 

Přeji všem krásné slunečné jaro a zase 
někdy ahoj. 

M. Doskočilová 

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

POHÁD KOVÝ KARNEVAL

Letošní plánování karneva-
lu jsme pojaly volněji a po-
hodověji. Nákupu tomboly 
se dobrovolně zhostilo více 
kolegyň z ČSŽ, což bylo 
vítáno a tombola tím získala na bohaté 
kráse. Naplánovaly jsme soutěže a po-
prosily maminky a babičky o napečení 
úžasných sladkých laskomin, za které 
děkujeme.  
Na dopolední přípravu se nás sešlo 
opravdu hodně. Vyzdobily jsme sál 
balónky, barevnými krepáky, připravily 
tombolu a vytvořily tradiční tácky s na-
pečenými sladkostmi. Byla to radost 
pohledět, s jakou chutí a zábavou jsme 
chystaly sál na akci pro děti zvanou  Po-
hádkový karneval. 
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Akci jsme naplánovaly na 24. 2. 2013 
od 14.00 hod. 
Na letošním karnevale děti přivítala 
spousta velkých masek. U kasy čekal 
klaun (Ajka Míková) s beruškou (Věr-
ka Zaňková) a na sále hopsala vodni-
ce (Martina Doskočilová) s indiánkou 
(Alena Pajorová). 
Sál se během chvilky zaplnil spoustou 
krásných pohádkových masek s jejich 
dospěláckým doprovodem. Byly zde 
princezny, rytíři, indiáni, břišní taneč-
nice, víly, kočičky,čmeláčci,  spajdrme-
ni, karkulky, Bořci stavitelé, policisté 
a další. Masek bylo tolik, že se to nedá 
všechno ani vypsat. 
K tanci nám hrál DJ Roman Franc, kte-
rý sál rozproudil pravými peckami, jako 
byla např. Mašinka. Okamžitě se sálem, 
začala prohánět dlouhá krásně barevná 
lokomotiva, která hlasitě houkala a du-
pala. S pomocí maminek přišly na řadu 
i soutěže, za které byly děti odměněny 
menší sladkou dobrotou. Po tanečním 
a soutěžním vyřádění nastalo dlouze 
očekávané losování tomboly. Dárečků 
bylo opravdu hodně, a tak nikdo ne-
musel mít strach, že by odešel s prázd-
nou. Každý si zde našel  něco pěkného 
na památku. A jak už to bývá, den na-

býval pozdních hodin, přišla i únava 
z naplno prožitého odpoledne, a tak 
jsme se začali chystat k domovům. 
Hezky jsme se rozloučili a slíbili si, že 
se společně sejdeme zase příští rok. 
Velký dík patří všem, kteří přišli, společ-
ně se s  námi pobavili a tím vytvořili pří-
jemnou a milou atmosféru karnevalu.
Mějte se hezky a prožijte krásné slu-
nečné jaro. 
Děkuji OÚ za sponzorství a hospůdce 
U Myslivce za příjemné zázemí. 
Děkuji všem kolegyňkám za pomoc.

Za ČSŽ Alena P. 

TVOŘIVÉ D Í LNY –

SMALTOVÁNÍ

Tak nejprve co smaltování znamená, 
je to technika sypání práškových barev 
buď na měděný plech či sklo, ze které 
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pomocí zapečení vznikne celistvá bar-
va. Touto technologií lze vyrábět růz-
né obrázky, zapichovátka či bižutérii. 
A právě tato činnost byla na progra-
mu v sobotu dne 23. 2. pro 15 našich 
žen i s dětmi, které se sešly v klubovně 
u hasičů na Velké Ledské, aby si pří-
jemně zkrátily zimní odpoledne a obo-
hatily tak svoji šperkovnici o krásný 
přívěšek či náušnice. Foto napoví, jak 
se jim díla zdařila.

VZ

TVOŘIVÉ D Í LNY –

PŘIVÍTÁNÍ VE LI KONOC 

Šikovné ručičky, veselé 
barvy, nápaditost, nad-
šené dětičky, to bylo
23. březnové odpoled-
ne, ve kterém, jak se říká, se „fantazii 
meze nekladou“. Sál hřibinské hospo-
dy se tak rázem proměnil ve výtvarnou 
místnost. Někde se zdobila vajíčka, ať 
už těstovinami, mákem, rýží či ovesný-
mi vločkami… o kousek dál naše hlav-
ní aktérka Věruška Zaňková vytvářela 
úžasný tří patrový věnec z půlek sko-
řápek, které nakonec ozdobila barev-
nými peříčky. Její pečlivou práci jsem 
pozorně sledovala a musím říct, klo-

bouk dolů, já bych na to asi trpělivost 
neměla. Finální výrobek stál opravdu 
za to! Věrka je prostě žena šikovná. Ale 
pozor! Měly jsme tam další šikovné 
ručičky. Že nevíte, které to byly? Naše 
členka ČSŽ Karla Kudláčková, která 
nám přinesla ukázat své výrobky vy-
tvořené z pedigu. Kája nám ukázala, jak  
lze využít svůj volný čas. Ošatky, mísy, 
košíčky, zvonečky, rybičky, vajíčka… 
vše tvořené z pedigu. Hnedle jsem jí 
povídala, co tu vlastně dělá? Že má být 
v Častolovicích na velikonoční výstavě 
a mít svůj stánek, že je to krása!  Proto-
že se mi výrobky z tohoto proutí moc 
líbí, začala jsem ji bombardovat otáz-
kami, jak se to plete, kde bere inspiraci, 
kde se to vlastně naučila (u Věrky Z.)
a hlavně, jak dlouho taková práce 
uplést třeba košík trvá… odpověď 
zněla“ tak 4 večery“, jejda… vyvalila 
jsem na ni oči (no, asi se do toho pou-
štět nebudu ). Některé výrobky nám 
i darovala, zaučila dětičky v základním 
pletení a s ochotou se nám - laikům vě-
novala! Moje sledování vedlo dále, a to 
na dětičky. I ty ukázaly svoji šikovnost, 
fantazii a hlavně trpělivost! Byla jsem 
udivená z toho, jak je to chytlo. Mezi 
nás zavítala a připojila se do výroby 
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i naše nová obecní kronikářka p. Mar-
ková z Hřibin. Jsme moc rády, že nás 
navštívila! Finální výrobky nám vyfo-
tografoval Venda Krmaš, děkujeme! 
A díky všem, kdo přišel, a Věrce za su-
per spolupráci! 
Tak a teď už jen děvčata polštářky 
na zadečky a čekejte koledníky .  

Pěkné Velikonoce přeje M. Doskočilová 

RETRO MD Ž

Sice s denním zpoždě-
ním, a to 9. března, to 
kvůli tomu, že tento den připadl na so-
botu, což vyhovovalo většině účastnic, 
dámy vyrazily pěšky od kapličky na ML 
směr Kavárna Lično. V některých ok-
nech na Velké Ledské byl vidět pohyb 
záclon a později se k mým uším dones-
lo, co je to za průvod, vždyť masopust 
už byl? To naše sličné děvy vzbudily 
takový postřeh některých spoluobčanů, 
však jim to ale náramně slušelo. Vždyť 
vyvětrání šatníků našich babiček, či ma-
minek dnes už také nikde nepotkáte. 
Plyšové kožíšky, crimplenové, sloterové, 
trevírové či diolenové šaty a kostýmky 
se dnes už také nikde nevidí a ty parádní 
kloboučky a módní doplňky 60., 70. či 
osmdesátých let, no radost pohledět. 
 „Soudruh“ vedoucí, Petr Papáček, při-
vítal všechny přítomné „soudružky“ 
malým proslovem, obdaroval je rudým 
karafi átem, chlebíčkem a věnečkem. 
Mluveným slovem též přispěla „sou-
družka“ Věra Zaňková, která všem po-
děkovala za jejich nelehkou úlohu ženy 
v naší společnosti a zarecitovala básně 
z let padesátých. Dále je upozornila 

na to, že toaletní papír na WC se domů 
neodnáší, ale je možné si ho bez fronty 
a bez přídělu koupit v jakékoli Jednotě 
či Potravinách nebo drogerii.
 Po výborné večeři pana vedoucího 
pokračoval program ještě módní pře-
hlídkou, rovněž z dob našeho mládí. 
Všechny dámy se velice bavily a navíc 
přispěly ještě k úsměvům dalších ná-
vštěvníků této příjemné kavárny. A já 
doufám, že tento první ročník bude 
mít i další pokračování.

VZ

Z D R AV Í
NAŠE TĚ LO

J E DOKONALÝ STROJ

PROČ JSME TE DY

STÁLE NE MOCNÍ?

Příroda nám dala do vín-
ku tělo, které má obrov-
skou schopnost udržení 
zdraví a samoléčení. Po-
dle Dr. Henry Bielera 80 - 85 % potíží má 
svůj průběh a člověk se z nich zotaví ať 
už s pomocí medikamentů či bez nich.

Užívání léků k potlačení přízna-
ků nemoci není cestou k obnovení 
zdraví. Spíše naopak. Většina nemocí 
vzniká v důsledku oslabení imunity a to-
xického stavu organismu, přičemž po-
slední „kapkou“ bývá psychické trauma.

Podívejme se pravdě do očí a zjistě-
me, čím si oslabujeme imunitní systém 
a způsobujeme toxický stav organismu 
a tím i svá onemocnění.
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- pojídáním tzv. neživé stravy, che-
micky konzervované, chemicky 
ochucované, několikrát ohřívané, 
ohřívané v mikrovlnné troubě - bez 
biologické hodnoty (s nedostateč-
ným zastoupením vitamínů, mine-
rálních látek, enzymů, aminokyselin 
a specifi ckých přírodních látek ob-
sažených v syrové stravě)

- užíváním chemických léčiv k po-
tlačení příznaků nemocí a s ne-
žádoucími vedlejš ími úč inky 
(Na nedávném semináři jsem 
se dozvěděl šokující fakta. Prá-
vě teď stůně více lidí na vedlejší 
účinky léků než na nemoci sa-
motné)

- nadměrným užíváním cukru a bílé 
mouky (způsobuje nežádoucí oky-
selení organismu)

- nadměrnou konzumací masa a tuků 
(způsobuje nežádoucí okyselení or-
ganismu, hnilobné procesy ve stře-
vech, „stárnutí“ cév aj.)

- nevhodnými kombinacemi potravin
- přejídáním a konzumací jídla před 

spaním
- akceptováním stresujícího životní-

ho stylu vč. zhltnutí jídla ve stresu

Jsme geniální organismy. I když dělá-
me hodně proti přírodě, nějakou dobu 
to organismus toleruje a reaguje pouze 
sníženou výkonností a pocitem mír-
né nepohody, na což jsme si zvykli. 
Již neznáme nádherný pocit „bez-
důvodného“ štěstí vycházející ze 
zdravého těla. Vnímejme jemné sig-
nály našeho těla, vzdejme se stimulantů 

a chemických léčiv ve prospěch výživy 
a přírodní terapie jako nejlepší medicí-
ny. Odměnou nám bude postupně se 
zlepšující fyzická i psychická kondice 
přinášející pocit štěstí.

Více na Jan Anděl
info@studiozdravi.com

C O  S E  U D Á L O
HAVÁRI E

POSYPOVÉ HO VOZI D LA

Letošní zima byla vcelku mírná, žádné 
třeskuté mrazy nenastaly. Ani sněhu 
příliš nebylo, zato v předvečer začína-
jícího astronomického jara, tedy 19. 
března, počasí odmítá přijmout tento 
fakt a nad celou republikou se snáší bílá 
peřina asi 25 cm mokrého těžkého sně-
hu, což způsobilo nemalé problémy jak 
silničářům, tak železničářům i energeti-
kům. Mnohde vypadává el. proud, vla-
ky mají velké zpoždění. Některé spoje 
byly zrušeny úplně. Na silnicích se zvý-
šil počet dopravních nehod. Posypové 
vozidlo, které právě projíždělo pod 
Malou Ledskou, začíná u lesa hořet, 

Požár posypového vozidla
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přijíždí 7 zásahových hasičských vozi-
del. Naštěstí řidič vyvázl bez zranění. 
Vozidlo je zde ponecháno až do dru-
hého dne, kdy je odvezeno.

Sníh už nepřibývá, ale rekordní teploty 
následující víkend, ze soboty na neděli 
24. března, někde až -15°C, nikomu ra-
dost nepřinášejí.

VZ

VYHOĎ ME HO Z KOLA VE N

ANEB, KDO JSI BEZ VINY, HOĎ 
PO NĚM KAMENEM.

O čem je řeč? O mimořádném veřej-
ném zasedání konaném 28. 3. v Hřibi-
nách. Doposud jsem si myslela, na jaké 
mírumilovné obci žiji, ale tímto dnem 
se můj názor změnil. To, co jste páni 
zastupitelé předvedli na této schůzi, 

mně opravdu nedalo spát, takže píšu 
hned v noci, následně po zasedání. Dvě 
hodiny se handrkování o slovíčkaření 
před tak velkým počtem přihlížejících 
(asi 80 lidí), to se opravdu málokdy 
podaří. Beru si do ruky zpravodaj OL 
4/12, vydaný v polovině prosince, kde 
se hned na úvodní stránce SLOVO 
STAROSTY – Co se událo, píše: Zahá-
jena je stavba „Kanalizace v obci H-L I. 
etapa“ a na této schůzi se dovídám, že 
zastupitelé se o tomto zahájení dozvě-
děli až v polovině ledna. Pak si dávám 
otázku – má vůbec smysl tento zpravo-
daj vydávat, když ho lidé (zastupitelé) 
nečtou? Pakliže jste nebyli informová-
ni od pana starosty, který uznal, že se 
dopustil chyby, proč jste tedy nereago-
vali na tato jeho slova ve zpravodaji již 
v prosinci? Všichni jsme lidé omylní, 
tudíž můžeme někdy šlápnout vedle, ale 
proč tak razantní závěr? Nemyslím si, 
že by pan starosta za šest let své funkce 
vládl tak zle, vždyť těch několik dota-
cí, o které se zasloužil, rozhodně stálo 
za to. A že je to práce setsakramentsky 
náročná, může uznat jen ten, kdo měl 
kdy co do činění s jakoukoliv dotací. 
A že hold jedna nevyšla…, je podána 
další, v dubnu budeme moudřejší.
Přestože na schůzi nezaznělo jediné 
slůvko uznání Tvé dosavadní práce, 
chtěla bych Ti, Jardo, poděkovat ales-
poň já za sebe a snad i za všechny zne-
chuceně odcházející z toho téměř 3,5 
hodinového handrkování.
Novým nástupcům přeji, aby byly 
opravdu dokonalí a neomylní, aby se 
jim nikdy nic nepokazilo a vše se dařilo.                  

VZ
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TOMACON, s.r.o.
Hřibiny 15, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel., fax: 494 323 191, www.tomacon.cz, email: info@tomacon.cz

OBECNÍ ÚŘAD,
V ČELE SE STAROSTOU OBCE,

Vás srdečně zve na

OBECNÍ ÚŘAD, V HŘIBINY - LEDSKÁ,
vyhlašuje II. ročník soutěže

o nejlepšího zahradníka

Setkání se bude konat
6.6.  dubna 2013 dubna 2013 /sobota//sobota/

od 14.00 hod.od 14.00 hod.

V HŘIBINÁCH
sál U Myslivce

vyfot i t  -  poslat  -  vyhrátvyfot i t  -  poslat  -  vyhrát

cena pro výtěze
ZLATÁ MOTYČKA A NĚCO 

DOBRÉHO NA ZUB

Program:Program:

soutěží  se o něco soutěží  se o něco „NE J “„NE J “

SRAZ DŮCHODCŮSRAZ DŮCHODCŮ
OBCEOBCE

HŘIBINY-LEDSKÁHŘIBINY-LEDSKÁ

“Šel zahradník“Šel zahradník
do zahrady s motykoudo zahrady s motykou

a vykopal tam ...“a vykopal tam ...“

zahájení setkání ve 14 hod
občerstvení

kulturní vystoupení v 15 hod.         
volná zábava

CO VYROSTLO NA ZAHRADĚ, 
NA BALKONĚ V TRUHLÍKU

foto posílejte na Obecní úřad
v Hřibinách do 10. listopadu 2013 

email: hribiny-ucetni@tiscali.czemail: hribiny-ucetni@tiscali.cz

Tímto Vás zveme na FIREMNÍ DNY NAŠÍ SPOLEČNOSTI,
které se konají ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2013 od 9,00 hodin v sídle společnosti TOMACON, s.r.o.

AKZO NOBEL Coatings CZ, a.s. - výrobce interiérových a exteriérových nátěrových hmot a lazur DULUX TRADE
   - 12.000 barevných odstínů: RAL, NCS
BASF, SGW Terranova - výrobce a nositel zateplovacího systému
Baumit - sádrové omítky, anhydritové podlahy, zateplovací systémy 
ROCKWOOL, a.s. - výrobce čedičové zateplovací vaty
P- Systems - výrobce pěnového polystyrenu
KNAUF Insulation - výrobce skelné a čedičové izolace včetně SDK systémů
BACHL - výrobce izolačních a stavebních materiálů
KOELNER - výrobce kotvicích prvků pro tepelné izolace fasád
Schiedel - výrobce komínových systémů
HEBEL, Wieneberger - POROTHERM – zdicí materiály pro rodinné domy
HPI – CZ - příslušenství pro zateplovací systémy – ETICS 

Při objednávce stavebních materiálu
výše uvedených výrobců
dne 17. 4. - 18. 4. 2013
MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENY 
VELMI VÝRAZNÉ SLEVY
Dále je pro Vás připraveno grilované 
občerstvení a pivečko z Plzně 

Těšíme se na setkání s Vámi, Kolektiv firmy TOMACON, s.r.o
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