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Setkání důchodců - módní přehlídka ve stylu 60.-80. let.

Na setkání důchodců vystoupily i děti v retro stylu - taková byla 80. léta.



3OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 2/2013

CO SE UDÁLO

Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás 
v krátkosti informovat o tom, co se 
za čtvrt roku v naší obci událo a co při-
pravujeme. 

Začnu tím, co Vás asi nejvíce zajímá 
– jak to vypadá se stavbou kanalizace? 
Stavba je stále zastavena. Dotaci jsme 
zatím žádnou nezískali, když všechno 
půjde dobře, tak možná koncem prázd-
nin nebo na podzim bychom mohli 
dostat dotaci z Královéhradeckého 
kraje. V dubnu byl podepsán dodatek 
ke smlouvě o dílo s fi rmou Dabona 
s.r.o., kde se zhotovitel zavázal zahájit 
stavbu kanalizace až po přidělení dota-
ce v min. výši 80% z našeho požadavku. 

Sběrný dvůr na Velké Ledské – je do-
končen, čeká nás žádost o zkušební pro-
voz, měření hluku 
při drcení staveb-
ní sutě a uvedení 
sběrného dvora 
do provozu. 

Obecní centrum volného času – náš 
podnět na kontrolu průběhu výběro-
vého řízení začal Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže v Brně v květnu 
prověřovat a získal pochybnost o tom, 
že obec postupovala při výběrovém 
řízení správně a zahájil s naší obcí 
v červnu správní řízení. Nezbývá nám 
než čekat na jeho rozhodnutí. 

PŘÍVALOVÝ D É ŠŤ 

Ač se naše obec nachází převážně 
na kopci, někteří z nás měli po příva-
lovém dešti vodu v domě. V porovnání 
s tím, co se děje na jiných místech naší 
země, je to zanedbatelné. Přesto nám 
tento déšť přinesl starosti a problémy. 

S L OVO  STA RO ST Y

Zaplavený sklep v budově OÚ.

Ucpaný kanál.
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Ani budově Obecního úřadu se voda 
nevyhnula a v pondělí ráno 10. června 
bylo ve sklepě několik desítek centime-
trů vody a bláta, které se tam dostaly 
bočními dveřmi. Zatímco sklep se po-
dařilo během pondělí vyklidit a vyčistit, 
tak kanál vedoucí od hospody na louku 
u Mrázkových byl ucpaný tak, že to vy-
padalo, že ho budeme muset pod silnicí 
vykopat. První den nám nezištně přijeli 
na pomoc zástupci SDH Velká Ledská. 
Druhý den ráno nám jeřáb Hasičského 
záchranného sboru z Rychnova nad 
Kněžnou pomohl odstranit jednu skruž 
na louce u Mrázkových a pak chlapi 
vybrali usazeniny z druhé skruže, aby 
se dostali k čištění kanálu vedoucího 
od hospody také z druhé strany. Záhy 
zjistili, že na vyčištění celého kanálu je-
jich síly nestačí, protože nemají takové 
prostředky, se kterými by dokázali na-
plaveniny a usazeniny dostat z kanálu 
ven. Na pomoc jim přijeli zástupci SDH 
Častolovice se svojí technikou. Pomocí 
velkého proudu vody a různých ná-
stavců odstraňovali postupně z kanálu 
nejrůznější věci. Ani se nedá napsat, co 
všechno tam bylo. Kdo neviděl, neuvě-
ří! Jak se tam mohly všechny ty věci do-
stat?  Po obědě se tento postup téměř 
zastavil, voda stále neodtékala a vypa-
dalo to, jako když „krtek“ na začátku 
hadice naráží na skálu. Nakonec po ce-
lodenní dřině, když už začínali všichni 
klesat na mysli a kdy se smiřovali s my-
šlenkou, že nebude jiná možnost než 
vykopat trubky pod silnicí, vše povolilo 
a ven vyplavaly kusy ztvrdlého tuku vel-
ké jako cihly. Všichni si oddechli, když 
si uvědomili, že vyhráli. 

Třetí den nám pomohla fi rma STAVI-
TELSTVÍ DS, s.r.o. z Rychnova nad 
Kněžnou vrátit skruž zpět na její mís-
to. Nakonec nám pan S.Hladký vyrobil 
bezpečnostní mříž, kterou bude zakry-
tý odtok z kanalizace. 

Chtěla bych poděkovat všem,
kdo nám pomohli:
J. Šimerdovi, L. Marhevkovi, 
K. Dvořákovi, J. Vašatovi z Častolovic,
D. Benešovi z Čestic, S. Hladkému, 
dále Hasičskému záchrannému sboru 
z Rychnova nad Kněžnou,
STAVITELSTVÍ DS, s.r.o. z Rychnova 
nad Kněžnou a paní starostce Městyse 
Častolovice J. Novohradské. 
Nakonec bych chtěla všem připome-
nout, aby se příště zamysleli, než něco 
hodí do kanalizace. Ty věci nikam ne-
zmizí ani se nerozpustí, pěkně čekají, 
až přijde jejich čas. 

RE DAKČNÍ RADA

Dalším úkolem, který jsme si stanovili,
je zřízení redakční rady, která bude 
pomáhat a dohlížet při vydávání 
Obecních listů a při vzniku a provozu
nových internetových stránek naší 
obce. Tímto bych chtěla oslovit všech-
ny, kdo mají chuť podílet se na vzhle-
du a obsahu Obecních listů a obecních 
internetových stránek, ať se přihlásí 
u předsedkyně kulturního výboru –
p.Doskočilové nebo na obecním úřadu.
Čeká nás prodloužení vodovodního 
řadu na Hřibinách pro stavbu nových 
rodinných domků. Bylo vydáno sta-
vební povolení a byl vybrán zhotovitel 
tohoto díla. 
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Z P R Á V Y  Z  O B C Í

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ: Č.19/2013

ZE DNE 29. 5. 2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1. pořízení zvukového záznamu 
z dnešního jednání pro potřebu zá-
pisu a jeho uložení na obecním úřa-
dě do dalšího veřejného zasedání 
zastupitelstva Obce Hřibiny-Ledská 

2. ověřovatele zápisu: V. Flégla, M. Vika,
zapisovatelku: J. Kudláčkovou

3. program dnešního jednání
4. přijetí usnesení ke každému bodu 

programu zvlášť hned po projednání.
5. odložení schválení jednacího řádu 

Obce Hřibiny-Ledská na další ve-
řejné zasedání zastupitelstva Obce 
Hřibiny-Ledská, které s bude konat 
21. června 2013

6. odvolání J. Klapala z DSO Orlice
7. odvolání J. Klapala a J. Zítka z DSO 

Obecní voda
8. zvolení nového zástupce v DSO 

Orlice E. Potočkové
9. zvolení nových zástupců do DSO 

Obecní voda E. Potočkové a Mar-
tina Kubíčka

10. zvolení J. Hlaváčka členem kontrol-
ního výboru Obce Hřibiny-Ledská

11. odložení schválení závěrečného 
účtu Obce Hřibiny Ledská na dal-
ší veřejné zasedání zastupitelstva 
Obce Hřibiny-Ledská, které s bude 
konat 21. června 2013

12. roční účetní závěrku Obce Hřibiny-
Ledská za rok 2012

13. návrh smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene číslo IV-12-2010318/
VB/1 Hřibiny-Ledská, Hřibiny, 
3052, Martínek-knn se společností 
ČEZ Distribuce, a.s.

14. návrh smlouvy o nájmu pozemku
č. 3135 o výměře 1 669 m2 v katas-
trálním území Hřibiny s paní Ladi-
slavou Cardovou

15. návrh smlouvy o nájmu pozemků
č. 3376 o výměře 1 333 m2 a č. 9/19 
o výměře 1 865 m2 s manželi Petrem
a Libuší Kubcovými

16. změnu rozpočtu č. 1.:
Příjem po úpravě:
1122 Daň z příjmu práv. osob za obec
  116850 Kč
3612 Bytové hospodářství 52594 Kč
6310 Úroky 30776 Kč
výdej po úpravě:
4111 Volby 13673 Kč
2321 Odvádění a čištění odpad. Vod
  294000 Kč

Ještě bych chtěla poprosit všechny spoluobčany, aby dodržovali klid v neděli 
kolem oběda a v této době nepoužívali sekačky a pily. Předem moc děkuji. 
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát hezké léto, prázdniny a dovolenou. 

Hlavně, abychom ty náhlé změny počasí všichni ve zdraví přežili! 

Starostka Eva Potočková
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2310 Pitná voda 40000 Kč
3613 Nebytové hospodářství 3000 Kč
6171 Správa 0Ú - služby a výrobky
  495355 Kč
6399 Platba daně z příjmu 164898 Kč

17. uspořádání ankety na zjištění zájmu 
občanů o zasílání zpráv obecního roz-
hlasu SMS zprávami nebo e-maily

18. proplacení nevyčerpané dovolené 
bývalému starostovi obce za rok 
2012 a 2013 v celkovém počtu 9 dnů

19. zvýšení nájemného v bytovém 
hospodářství čp. 27 Hřibiny – 
p. Mrázková o infl aci, která činila 
3,3 % v roce 2012. Nové nájemné 
bude ve výši 4.442,-Kč s účinností 
od 1.6.2013

20. nabídku fi rmy Agrico s.r.o. na pří-
kopový mulčovač Mc Connel PA 
3430: Rameno PA 3430 agregova-
né vzadu - elektrické jedno pákové 
ovládání, mulčovací hlava – 1 m 
SUPERCUT rotor s univerzální-
mi noži, plovoucí poloha ramene, 
plovoucí poloha mulčovací hlavy 
(součástí stroje kloubový hřídel) 
nabídková cena 9.900 eur.

21. zařazení správního území Obce Hři-
biny-Ledská do území působnosti 
Integrované strategie území regio-
nu MAS NAD ORLICÍ na období 
2014-2020 realizované Místní akční 
skupinou NAD ORLICÍ, o.p.s.

22. nabídku fi rmy Unet na provozová-
ní pevné telefonní linky na obecním 
úřadě bez správy a údržby počíta-
čové sítě

23. přístavbu přístřešku u hasičské 
zbrojnice na Velké Ledské

Ukládá:

1. starostce obce uzavřít smlouvu 
o zřízení věcného břemene číslo IV-
12-2010318/VB/1 Hřibiny-Led-
ská, Hřibiny, 3052, Martínek-knn se 
společností ČEZ Distribuce, a.s.

2. starostce obce uzavřít smlouvu 
o nájmu pozemku č. 3135 o výmě-
ře 1 669 m2 v katastrálním území 
Hřibiny s paní L. Cardovou

3. starostce obce uzavřít smlouvu 
o nájmu pozemků č. 3376 o výměře 
1 333 m2 a č. 9/19 o výměře 1 865 
m2 s manželi P. a L. Kubcovými

4. jednat s fi rmou OREDO s.r.o. 
o obnovení autobusové dopra-
vy přes Paseky od září letošního 
roku a uspořádat anketu ohledně 
požadavku spojů na Paseky a zjis-
tit možnost využití RADIOBUSŮ 
v této lokalitě

5. uspořádání ankety na zjištění zájmu 
občanů o zasílání zpráv obecního 
rozhlasu SMS zprávami nebo e-maily

6. zakoupit z hospodářské činnosti 
příkopový mulčovač Mc Connel 
PA 3430: Rameno PA 3430 agrego-
vané vzadu- elektrické jedno páko-
vé ovládání, mulčovací hlava – 1 m 
SUPERCUT rotor s univerzální-
mi noži, plovoucí poloha ramene, 
plovoucí poloha mulčovací hlavy 
(součástí stroje kloubový hřídel) 
nabídková cena 9.900 eur

7. ukládá starostce obce provést hod-
nocení nabídek na zhotovení za-
kázky „Prodloužení vodovodního 
řadu v obci Hřibiny pro výstavbu 
rodinných domků“
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8. starostce obce zpracovat studii 
na cenu přístavby garáže u dílny 
na Malé Ledské

9. starostovi obce uzavřít smlouvu 
s fi rmou Unet na provozování pev-
né telefonní linky na Obecním úřadě 
bez správy a údržby počítačové sítě

10. sledovat nabídkovou cenu v draž-
bě nemovitosti čp. 10 Hřibiny - 
Šmídovi

11. kulturnímu výboru vypracovat pra-
vidla pro přidělování fi nančních 
prostředků občanským sdružením 
působícím v obci

12. starostce obce projednat s panem 
Kozou problematiku zastávky na
jeho pozemku

Trvá:

1. na základě předložených referencí 
vybrat budoucího provozovate-
le kanalizace a podepsat smlouvu 
s vybraným uchazečem

2. vyhlášení výběrového řízení na do-
davatele pořízení digitalizace územ-
ního plánu obce a podání žádosti 
o dotaci z programu KÚ Králové-
hradeckého kraje

3. připravit prováděcí dokumentaci 
a soupis prací na Kanalizaci v Obci 
Hřibiny-Ledská II. etapa pro výbě-
rové řízení

Bere na vědomí:

1. zprávu o plnění usnesení za přede-
šlá období

2. zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření Obce Hřibiny – Led-
ská za rok 2012

3. uzavření dodatku č. 1203/2/I/1 
ze dne 7. 5. 2013 s fi rmou Dabona 
s.r.o. ke smlouvě o dílo č.1203/2/I 
na zhotovení stavby: „Kanalizace 
v Obci Hřibiny-Ledská, I. etapa“

4. předávací protokol o předání a pře-
vzetí veřejně přístupové komunika-
ce polní cesty „PC-8“ Velká Ledská 
ze dne 20. 5. 2013

5. uzavření darovací smlouvy s Ho-
nební společností Olešnice u RK ze 
dne 29. 5. 2013

6. nabídku mysliveckého sdružení 
Střezmá-Olešnice ke spolupráci

7. zprávy fi nančního, kontrolního 
a kulturního výboru

8. stav fi nančních prostředků 
na účtech a v pokladně a převod 
fi nančních prostředků z termínova-
ného vkladu na běžný účet

9. otevření obálek s cenovými nabíd-
kami na zhotovení zakázky „Pro-
dloužení vodovodního řadu v obci 
Hřibiny pro výstavbu rodinných 
domků“

10. nabídku Rychnovského deníku na
spolupráci

11. žádost SDH Hřibiny o možnosti 
zakoupení nemovitosti po Šmído-
vých čp. 10 na Hřibinách

12. informace starosty o kanalizaci, 
sběrném dvoře a obecním centru 
volného času

13. úpravu mostku a cesty č. 3396 
na Velké Ledské

14. zakoupení nářadí a ochranných 
prostředků pro obecního zaměst-
nance, jeho proškolení o BOZP
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Revokuje:

1. Usnesení zastupitelstva Obce Hři-
biny-Ledská č. 16/2012 ze dne 
12.12.2012 – článek „Obecní za-
stupitelstvo schvaluje“ ruší bod 9. 
– prominutí poplatku trvale přihlá-
šeným občanům, kteří se nezdržují 
trvale na uvedené adrese, za svoz 
a třídění odpadu dle vyhlášky
č. 01/2009 ze dne 26.8.2009.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ: Č.20/2013

ZE DNE 21. 6. 2013

1. schvaluje program dnešního jednání 
2. bere na vědomí zprávu o plně-

ní usnesení č 19/2013 ze dne 
29.5.2013 

3. schvaluje jednací řád zastupitelstva 
Obce Hřibiny-Ledská 

4. schvaluje závěrečný účet Obce Hři-
biny-Ledská za rok 2012 a převod 
fi nančních prostředků z účtu „vý-
sledek hospodaření ve schvalova-
cím řízení“ na „účet nerozdělený 
zisk minulých let“. Bere na vědo-
mí zprávu o výsledku hospodaření 
Obce Hřibiny-Ledská za rok 2012, 
výkaz FIN 2-12, rozvahu, výsledov-
ku a přílohu. 

5. schvaluje a ukládá starostce obce 
podepsat smlouvu na směnu po-
zemků s manželi Kubcovými 
na Velké Ledské dle geometrické-
ho plánu č..200-38/2013 ze dne 
20.5.2013, kdy parcelu KN 3377/2 
přijímají do svého vlastnictví man-
želé Kubcovi a  parcelu KN 3075/4 

přijímá do vlastnictví Obec Hřibi-
ny-Ledská 

6. schvaluje a ukládá starostovi obce 
podepsat smlouvu na prodej parce-
ly KN 294/6 v katastrálním území 
Hřibiny, která byla zaměřena geo-
metrickým plánem č. 187-22/2013 
ze dne 31.5.2013 za cenu 50 Kč/m2 

7. schvaluje nabídku p.Sokola na zpra-
cování technické dokumentace 
na Sběrný dvůr Obce Hřibiny-Led-
ská a ukládá starostce obce podepsat 
smlouvu na tyto služby s p.Sokolem 

8. schvaluje nabídku fi rmy V+V s.r.o. 
na zhotovení díla „Prodloužení vo-
dovodního řadu v obci Hřibiny pro 
výstavbu rodinných domků“ a uklá-
dá starostce obce uzavřít s fi rmou 
V+V s.r.o. smlouvu o dílo na tuto 
zakázku 

9. schvaluje půjčovní řád na proná-
jem prostor v hasičské zbrojnici na
Velké Ledské s účinností od 1.7.2013 

10. bere na vědomí výsledky ankety 
na zjištění zájmu občanů o zasílá-
ní zpráv obecního rozhlasu SMS 
a ukládá starostce obce zprovozně-
ní těchto služeb 

11. bere na vědomí výsledky ankety 
ohledně požadavku spojů na Pase-
ky a schvaluje odpolední spoj s od-
jezdem 14.07 hod. z Kostelce nad 
Orlicí 

12. schvaluje příspěvek na krmení (lé-
čivo) na letošní rok Mysliveckému 
sdružení Střezmá ve výši 2.000,-Kč 
a bere na vědomí nabídku na další 
spolupráci 

13. ukládá starostce obce zjistit povin-
nost obce zajistit vybudování cesty 
na Pasekách 
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VE 2.  ČTVRTLETÍ SLAVI LI

Marie Zemanová ML 70 let
Drahuše Kubcová ML 75 let
Jaroslav Klapal VL 81 let
Jaroslava Votroubková VL  81 let
František Vašata  VL 83 let
Ludmila Votroubková VL 83 let
Marie Krsková Hr  84 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a spokojenost.

Z NAŠICH ŘAD OD E ŠLI

Jaroslav Vilímek VL
20. 4. 2013, ve věku 80 let

Jaroslav Jiruška Kostelec n. Orl.
28. 4. 2013, ve věku 60 let
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

OD H LÁSI LI SE

Petr Janouch Hr
Jaroslav Hovorka Hr
Pavel Míka ML
Josef  Koza VL
Zofi a Krejcarová VL

PŘI H LÁSI LI SE

Jana Musilová Pa
Marek Michera Pa

Počet obyvatel k 20. 6. 2013 346 lidí 

mužů 178
žen 168
Průměrný věk 40,398 let

Jitka Kudláčková

14. schvaluje nákup materiálu na reno-
vaci dětského hřiště na Malé Ledské 
a bere na vědomí, že práce provede 
Český svaz žen formou brigády 

15. schvaluje cenu za sekání trávy trak-
torem s příkopovým mulčovačem 
Mc Connel PA 3430 ve výši 413 Kč 
bez DPH za motohodinu a ukládá 
starostce obce stanovit propočet 
ceny 

16. bere na vědomí předběžnou cenu 
přístavby garáže u dílny na Malé 
Ledské 

17. schvaluje vznik redakční rady 
a ukládá kulturnímu výboru její za-
ložení (ustanovení) 

SB Í RKA

H UMANITÁRNÍ POMOCI

Ve dnech 10. – 14. 6. 2013 uspořádal 
Obecní úřad Hřibiny – Ledská huma-
nitární sbírku na pomoc lidem posti-
žených ničivými 
povodněmi. Na 
Obecní úřad lidé 
přinášeli úklidové 
prostředky, nářa-
dí, ale i fi nanční 
obnosy.
V pondělí 17. 6. 2013 byla sbírka z naší 
obce odvezena spolu s humanitární 
pomocí Českého červeného kříže dob-
rovolnými hasiči z Častolovic do obce 
Soběslav, kde byla předána zástupcům 
obce.
Touto cestou Obecní úřad Hřibiny – 
Ledská děkuje všem lidem, kteří se na této
sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli.

Martin Kubíček

ilustrační foto
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UPOZORNĚ NÍ

PRO OBČANY

V návaznosti na zákon o ochraně 
osobních údajů lze životní jubilea 
občanů zveřejnit ve zpravodaji pou-
ze s písemným souhlasem dotyčné 
osoby nebo jejího zákonného zá-
stupce. Pokud chcete být uvedeni 
v této rubrice, dodejte prosím pí-
semný souhlas na úřad obce paní
J. Kudláčkové. Zároveň prosím 
manželské páry, které slaví význam-
né výročí své svatby - (zlaté, stří-
brné, bronzové, či jiné) a měly by 
zájem ho oslavit spolu se zástupci 
zastupitelů na OÚ, nechť se přihlásí 
rovněž u paní J. Kudláčkové.

J. Kudláčková

SETKÁNÍ  D ŮCHODCŮ

Uběhl zase rok a Obecní úřad pořádal 
setkání pro důchodce.

 

 

 

 

OZNÁME NÍ
Obecní úřad

oznamuje všem občanům, 
že od 1. 7. 2013

je víkendový provoz na skládce 
na Velké Ledské

pro nevyužívání občany
ZRUŠEN.

Možnost skládkování bude pouze 
po telefonické domluvě

na tel.: 494 323 822, 725 081 112 
nebo 724 179 125

Setkání důchodců.
Sešli se ve velkém počtu v Hřibinách 
U Myslivce v sobotu 6. dubna 2013. 
Podával se dobrý oběd, káva a zákusky.
Ženy ze svazu se postaraly o zábavu, 
připravily módní přehlídku v duchu 
60. a 70. let. Umožnily přítomným za-
vzpomínat na mladá léta, co se nosilo 
za módu do společnosti i v domácnosti 
na venkově a co se v těch letech událo 
u nás i ve světě. Celou přehlídku prová-
zela Martina Doskočilová.
Odpoledne v družné zábavě rychle 
uteklo a již se  těšíme na příští rok.

Jitka Kudláčková

MÍ STNÍ KNI HOVNA

V ČASTOLOVICÍCH 
zve všechny děti od tří let na

DOPOLEDNÍ PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI.

Každé pondělí od 9.00 - 11.30 hod.
až do poloviny srpna.

Budeme si nejen číst, ale i hrát, 
zpívat, tvořit. Potkáme indiány, 

vypravíme se do pravěku, naučíme 
se poznávat rostliny.
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O TÁ Z K A  P RO  Z A ST U P I T E L E

Po přečtení z mého pohledu neobjektivního článku „Vyhoďme ho z kola ven, 
aneb kdo jsi bez viny, hoď po něm kamenem“ z Obecních listů 1/2013, který je 
mimochodem plný nepravd, polopravd a zavádějících informací, si myslím, že vy-
jadřovat se k odvolání pana exstarosty je ze strany zastupitelů již zcela zbytečné. 
Bohužel zastupitelé nedostali prostor v Obecních listech k vysvětlení této události 
a museli si pěkně tři měsíce počkat. Takto amatérsky napsaný článek tyto čtyři zastu-
pitele degradoval, a proto mne docela udivuje zájem o můj i jejich názor. Nicméně 
odpovím.
Za prvé - zastupitelům byly poskytovány nepravdivé informace ze strany pana ex-
starosty, týkaly se zejména příslibu a poskytnutí dotace na stavbu „Kanalizace H-L I. 
etapa“ (mimochodem k dnešnímu dni jsme bohužel tuto dotaci nezískali).
Za druhé - pan exstarosta zahájil stavbu bez schválení zastupitelstva, které na třech 
veřejných jednáních odsouhlasilo, že stavba nezačne bez dotace z Královéhradec-
kého kraje a dále věděl, že tím je i porušena smlouva s fi rmou Dabona, kde v závě-
rečném článku je tato podmínka uvedena. A za třetí, neustále jsme se zúčastňovali 
pracovních jednání zastupitelů, kde se řešily v poměru s touto kanalizací malicherné 
problémy obce a na straně druhé, bez schválení zastupitelů a za jejich zády, byla 
započata akce v hodnotě cca 10. 000 000,- Kč.
Pokud se nakonec vrátím k výše zmiňovanému neobjektivnímu článku, kde je toto 
bráno jako „šlápnutí vedle“ přijde mi tento názor autorky spíše k pláči. Opravdu 
jsem přesvědčen, že člověk, který zahájí stavbu za deset milionů korun, bez schvá-
lení této akce zastupiteli a nejedná se všemi zastupiteli „fér“, nemá být starostou.

P.S. dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je v § 5 odst. 1 je uvedeno, že obec je sa-
mostatně spravována zastupitelstvem obce, nikoliv starostou.

Martin Kubíček

Vážení spoluobčané,
ve světle událostí starých 3 měsíce a v reakci na článek „Vyhoďme ho z kola ven, 
aneb kdo jsi bez viny, hoď po něm kamenem“ otištěný v Obecních listech č. 1/2013, 
jsem se rozhodl napsat tento otevřený dopis. Ne jako moji obhajobu, ale jako pokus 
o korektní vysvětlení skutečností, které mě vedly k tomu, abych se připojil k odvo-
lání starosty naší obce. Můžete nebo nemusíte souhlasit, o tom demokracie je. Jen 
bychom se měli bavit se znalostí všech skutečností a hlavně se snahou o korektní 
podání.

Jaký je Váš názor na odvolání starosty J .  Klapala?

Proč k tak vážnému kroku došlo?
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Podnětem k odvolání dnes již bývalého pana starosty bylo jeho jednání ohledně za-
hájení stavby I.etapy kanalizace Paseky, Velká Ledská. Byl jsem nařčen svými kolegy 
ze SNK Ledská, Hřibiny a Paseky, za které jsem ve volbách v roce 2010 kandidoval, 
že jsem věděl a odsouhlasil zahájení této stavby. K tomuto chci zde veřejně prohlá-
sit, že jsem o tomto nevěděl a ani nic neodsouhlasil. Za svou osobu prohlašuji, že 
jsem se o zahájení stavby dozvěděl v polovině ledna 2013 na pracovním zasedání 
zastupitelstva. První moje reakce na toto obvinění byla ta, že jsem se rozhodl složit 
mandát, ale po důkladném zvážení jsem se rozhodl nerezignovat a dál zůstat členem 
zastupitelstva obce. Chtěl jsem, aby toto nařčení bylo řádně vyšetřeno a doloženo 
důkazy a to se mi určitě bude více dařit z pozice zastupitele, než řadového občana. 
Společností Dabona s.r.o. a exstarostou p. Klapalem byla dne 23.4.2012 podepsána 
smlouva o dílo, která byla hrubým způsobem porušena. Podle článku XVI Závě-
rečná ustanovení bod 7) se zhotovitel zavázal zahájit dílo pouze za předpokladu 
přidělení fi nanční podpory Královéhradeckého kraje z dotačního programu Rozvoj 
infrastruktury oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel. Stavba byla v lis-
topadu zahájena, přestože dotace přidělena nebyla a oběma smluvním stranám byla 
tato skutečnost dobře známa. Staveniště předal p. Klapal společnosti Dabona s.r.o. 
dne 9. 11. 2012 a stavba byla zahájena bez dotace a bez vědomí většiny zastupitelů, 
bylo proinvestováno cca 1.6 milionu Kč. Co se změnilo od 24.10.2012, kdy proběh-
lo veřejné zasedání zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská č.15/2012 do 9.11.2012, že 
byla zahájena stavba? Na tomto zasedání zastupitelstvo obce zahájení stavby neod-
souhlasilo!
Dalším důvodem bylo to, že zde došlo panem bývalým starostou k hrubému poru-
šení zákona O obcích č.128/2000 Sb. a bylo potřeba, aby byla přijata za tato chybná 
rozhodnutí odpovědnost, vyvozeny důsledky a byla přijata usnesení k nápravě. Sám 
pan Klapal své pochybení uznal a nabídl rezignaci. Bohužel pan starosta tímto svým 
jednáním ztratil moji důvěru, a proto jsem se připojil k jeho odvolání. Do této kauzy 
jsem neměl k panu Klapalovi výhrady.
V závěru bych se ještě rád vyjádřil k článku, který na toto téma vyšel v minulých 
Obecních listech. Vážená šéfredaktorko a redakční rado, považuji zveřejnění článku 
v Obecních listech č.1/2013 „Vyhoďme ho z kola ven, aneb kdo jsi bez viny, hoď 
po něm kamenem“ bez možnosti vyjádření druhé strany za minimálně nefér. Můj 
názor je ten, že jste v takto citlivé věci měla dát prostor k vyjádření obou stran 
ve stejném čísle a ne až za 3 měsíce. Dále Váš článek obsahuje zjevné nepravdy, 
nepřesné údaje a svědčí o tom, že jste článek nepsala objektivně, ale straníte pouze 
jedné straně. Kritice se nebráním, ale myslím, že redakční rada by měla více dbát 
na objektivnost a hlavně v případě kritiky dát prostor k vyjádření oběma stranám. 
Rád bych také věděl, kdo je vlastně redakční rada. Z Obecních listů jsem se to bo-
hužel nedozvěděl.

Václav Flégl
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Abych řekla pravdu,
tak jsem velice překvapena, že (po 2 měsících od Tvého článku v Obecních listech, 
kde jsi nás okamžitě odsoudila, aniž by ses snažila zjistit, jak to bylo) jsme osloveni, 
abychom se vyjádřili k odvolání bývalého pana starosty. Vím, že jsi ten článek psa-
la v afektu (podle toho to také vypadalo) a spěchala jsi, abys to ještě po uzávěrce 
za každou cenu dostala do aktuálního čísla. Ale možná by bylo dobré do budoucna 
z hlediska šéfredaktorky Obecních listů se nejdříve zabývat fakty a pak být teprve 
kamarádkou.
Na začátek musím říct, že pro nikoho z nás nebylo jednoduché udělat tak závažný 
krok, jako je odvolání starosty, ale tak jsme to po všech událostech cítili. Pochopi-
li jsme, že pouze výměna místostarosty nic neřeší, že jediný, kdo rozhodoval, byl 
bývalý pan starosta a bývalý pan místostarosta se mu snažil jen krýt záda. Myslím, 
že každý, kdo chodí pravidelně na veřejná zasedání nebo si přečetl zápisy č.17 a 18 
z veřejných zasedání, naše jednání chápe.
Nechci celou tuto kauzu rozebírat od začátku, ale je nutné vysvětlit lidem, proč 
k této výměně došlo. Proto se pokusím být stručná. Téměř celý rok 2012 jsme se 
bavili na veřejných zasedáních o tom, že se kanalizace bez dotace stavět nebude. 
V lednu 2013, na pracovním jednání, nám pan bývalý starosta sdělil, že v listopa-
du 2012 byla stavba kanalizace na Pasekách zahájena, že byly prostavěny necelé 2 
miliony korun. Proti tomuto tajnému zahájení jsme se ohradili, proč nám to neřekl 
dříve? Ale bývalý pan starosta nám sdělil, že nám nechtěl kazit Vánoce a víc to 
rozebírat nechtěl s tím, že on věří, že tu dotaci dostaneme. Protože na veřejném za-
sedání v únoru tohoto roku se o tak závažné informaci, jako je zahájení stavby bez 
dotace, nezmínil ani bývalý pan starosta ani bývalý pan místostarosta, tak jsem to 
udělala já. Čekala jsem, že se dozvíme pravdu o tom, proč celá tato situace vznikla. 
Bohužel místo toho jsme byli nařčeni, že jsme všechno odsouhlasili a teď chceme 
ze všeho vycouvat. Když jsme chtěli předložit nějaké důkazy o tom, kdy a kde jsme 
to měli odsouhlasit, tak se nic nenašlo (přestože jsme čekali hóóóódně dlouho). 
Toto veřejné zasedání bylo ukončeno poté, co bývalý pan místostarosta a pan M.
Vik odešli z jednání s tím, že končí. Na místě jsme žádali bývalého pana starostu, 
aby co nejdříve svolal mimořádné veřejné zasedání, kde celou situaci dořešíme, 
ale on nás bohužel nevyslyšel. Protože jsme pochopili, že pravdivých informací se 
od bývalého pana starosty asi nedočkáme, zajeli jsme si pro informace na krajský 
úřad. Později jsme museli na obecní úřad podat ofi ciální žádost, na základě které 
bylo na 29. března svoláno mimořádné veřejné zasedání a na které si sám bývalý 
pan starosta doplnil do programu hlasování o odvolání starosty. Chápu, že Ti, kteří 
nebyli v únoru na veřejném zasedání, byli zmateni, protože neznali předešlé udá-
losti. Na tomto březnovém jednání jsme se také mimo jiných dozvěděli další novou 
informaci o tom, že stavba kanalizace na Pasekách byla ukončena už v prosinci 
roku 2012.
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Teď uvedu pro mě ty nejzávažnější důvody, které vedly k odvolání starosty: Není 
možné, aby zastupitelé projednávali a schvalovali pouze takové věci, jako je např. to, 
kdo nám odebere vzorky a udělá rozbory odpadních vod nebo že se udělá výběrové 
řízení na stavební dozor.... Ale už se nikdo nedozví, že to výběrové řízení proběhlo, 
kdo jej zrealizoval, kdo a za jakých podmínek „vyhrál“ a že byly podepsány smlouvy 
v řádech desítek tisíc.
Není možné slibovat, že se nebude stavět, když nebude dotace... Není možné, aby 
tři lidé rozhodli o tak závažném kroku, jako je zahájení stavby za 10 milionů korun 
a nikomu o tom neřekli... Není možné tajit a překrucovat fakta podle toho, jak se to 
zrovna hodí... A pak začít stavět bez schválení a vědomí většiny zastupitelů a ještě 
zatajit, že jsme žádnou dotaci nedostali.
Z jakých důvodů bývalý pan starosta stavbu kanalizace na Pasekách zahájil, nám 
už asi neřekne. Ale v zájmu obce to rozhodně nebylo, jak se nám později snažil 
namluvit. Někdo to může nazývat „šlápnutím vedle“, ale já se můžu také domnívat, 
že hlavním důvodem bylo to, že někdo chtěl mít „hezké Vánoce“. Jak to doopravdy 
bylo se zahájením a zastavením stavby kanalizace na Pasekách, se dnes už asi také 
nedozvíme. Proč se ale pan bývalý starosta nezmínil o této zahájené stavbě na ve-
řejném zasedání č. 17 v prosinci roku 2012 ani na veřejném zasedání č. 18 v únoru 
tohoto roku, když vše bylo schválené a čisté? Vždyť mezi hlavní povinnosti starosty 
patří informování veřejnosti o činnosti obce. A kde jinde by měla být veřejnost in-
formována než na veřejném zasedání?
Celá tato situace mě mrzí o to víc, že jsem bývalému panu starostovi opravdu věřila, 
že jsem si ho vážila a že jsem si myslela, že nám všem jde hlavně o obec a že spolu 
jednáme „narovinu“. Jsem přesvědčena, že naše rozhodnutí bylo správné.

Eva Potočková

Co si myslím o odvolání starosty?
Byli jsme svědky v dnešní době velice populární a  moderní demokratické výměny 
vedení obce, kdy 3 zastupitelé + 1 svým dopředu připraveným programem a ná-
sledném hlasování totálně převzali veškerou moc nad vedením obce i přes nelibost 
občanů, kteří se účastnili veřejného zasedání zastupitelstva obce. 
Pro uklidnění mohu snad jen říci, že toto se děje i na menších obcích, ve městech, 
a pod...
Odvoláním starosty (prvotně plánovaným bylo odvolání místostarosty) obce byl 
akt, jenž potvrdil počáteční ambice shora uvedeného počtu zastupitelů po volbách 
do zastupitelstva.
Proč k tak vážnému kroku došlo?
Na to asi přijde odpověď až s odstupem času. 
Hlavní chybou bylo, že pracovní schůzky zastupitelů, které dnes již mimochodem 
neexistují, na nichž se projednávaly aktuální problémy a potřeby obce, nebyly řádně 
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zaznamenávány zápisem a podepsány účastníky těchto jednání. Jinak by se nikdy 
nemohlo stát, že si budeme tvrzením proti tvrzení ( i když některé argumenty jsou 
jasně dohledatelné) vyčítat, co kdy kdo řekl nebo neřekl a možná říct měl.

Milan Vik ml.

Nalití čistého vína by neuškodilo
Podporuji naše Obecní listy svými články, pozvánkami a různými událostmi již 
od jeho prvního výtisku.
Brala jsem tento „zpravodaj“ za seriózně publikovaný tisk, až do té doby, než jsem 
si přečetla článek z posledního vydání našeho čtvrtletníku obce Hřibiny-Ledská 
č.1/2013 s názvem „Vyhoďme ho z kola ven, aneb kdo jsi bez viny, hoď po něm 
kamenem“.
Od vydání článku uběhly již dva měsíce a my až teď jsme vyzváni abychom reagovali 
na odvolání již bývalého starosty p.Klapala.
Dovolte mi nesouhlasit s autorkou tohoto článku s p.V.Zaňkovou, ve kterém psala, 
že proběhly dvě hodiny handrkování o slovíčkaření, ale pokud je v zápise z jednání 
napsané něco „špatně“, bylo potřeba a pro nás důležité dát věcem správný název. 
To jen na úvod.
Pokud odpovědná redaktorka Věra věděla o zahájení kanalizace na Pasekách, věděla 
tedy mnohem více než my ostatní 4 zastupitelé.
Opět si beru do pusy slova pisatelky; “všichni jsme lidé omylní, tudíž můžeme někdy 
šlápnout vedle“, ano souhlasím, ale ne až tak „vedle“, aby se zapomnělo říci více než 
polovině zastupitelstva, že se rozjel projekt za 10 miliónů korun!? Co občané naší 
obce? Těm jsme do očí na veřejných zasedáních slibovali, že se BEZ dotace projekt 
rozjíždět nebude! A ejhle, zjistíme, že skoro 2 mil. jsou již v zemi. 
Beru to, že jsme byli oklamáni a podvedeni, proto i tak razantní změna ve vedení.
Odvolání starosty nebyl lehký úkol ani pro jednoho z nás. Jsem přesvědčena o tom, 
že naše kroky byly správné a věřím, že bude zase líp.
Co se týká toho, že dotace nevyšla, že v dubnu budeme moudřejší? Nebudeme, je 
konec června a stále není nic jisté.
Nicméně nová starostka a místostarosta dělají vše proto, aby napravili chyby přede-
šlého starosty, a já jim za sebe držím pěsti, přeji pevné nervy na dokončení ne zrovna 
milých povinností!
Nakonec tedy beru článek napsaný p. Věrou Zaňkovou za omylný, vypadá to, jak 
psala, že se zúčastnila veřejné schůze dne 28. 3. 2013, tak se zřejmě zúčastnila úplně 
jiné veřejné schůze v jiné obci, protože my totiž zasedali 29. 3. 2013.
Psaní článků a jednání v afektu by dobrá odpovědná redaktorka psát neměla. Měla by 
si zjistit pravdivé a ověřené informace o dané věci a pak je teprve publikovat veřejnosti.
S přáním lepších časů...

M. Doskočilová
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ČE SKÝ SVAZ ŽE N

ČAROD ĚJNICE

NA MALÉ LE D SKÉ

Koncem dubna, jak se praví,
všechny ženské svátek slaví.

Podle staré tradice, zapalují hranice.
Než nastoupí vládu květen,

proletí se ještě světem.
Tak to byl úvod do letošního 30. dub-
na. Sešli jsme se v 18 hodin na dětském 
hřišti na Malé Ledské. Celý areál byl 
pro děti pěkně vyzdoben. Hned po pří-

Vážení spoluobčané,
Dovolte ještě několik slov k předchozím vyjádřením zastupitelů ve věci „obecní 
kanalizace a odvolání vedení obce“.
Můj článek, který pány zastupitele tolik pobouřil, vznikl skutečně „ v afektu“, chce-
te-li. Vznikl z lítosti a pobouření nad vyzněním veřejného zasedání konaného 29. 3. 
2013 (omlouvám svůj překlep na chybné 28. 3.), z něhož jsem vůbec nepochopila 
podstatu, nýbrž jen slovní šarvátky.
V článku jsem vyzvedla, že informace o zahájení stavby byla uvedena už v prosin-
covém zpravodaji a zároveň jsem se podivovala, že zřejmě tedy nikdo ze zastupi-
telů zpravodaj nečte. Jako řadová občanka jsem si neuvědomila, že ale informace 
ve zpravodaji zřejmě nemají pro zastupitele žádnou váhu, neboť musí být podány 
ofi ciálně. Za svou naivní představu se omlouvám.
Chci jen ještě dodat, že se o vydávání zpravodaje starám čtyři roky, ale nejsem pro-
fesí novinářka. Svůj příspěvek jsem zveřejnila jako hlas, který po tom zasedání cítil 
povinnost říci alespoň pár slov díků za práci, kterou p. Klapal za šest let udělal. Jsem 
totiž přesvědčena, že ani v této věci nesledoval své osobní zájmy, nýbrž jen a jen 
zájmy svých spoluobčanů. 
Ostatně z úst paní starostky na zasedání č.19 zaznělo, že kanalizace aspoň do r. 2020 
stejně bude muset být zrealizována.
Domnívám se, že právo vyslovit svůj názor ve zpravodaji na jakékoliv dění v obci 
mají snad všichni naši občané, ať je kladný či záporný.

VZ

Z E  S P O L K Ů

chodu se mohly vrhnout na připravené 
soutěže a hry. Nejvíce úspěchu mezi 
dětmi sklidilo lano, ať už v přetaho-
vané proti komukoliv nebo v podbí-
hání. Po skotačení následoval oddech 
a občerstvení v podobě buřtíků. Když 
jsme se posilnili, nebylo ještě to správ-
né příšeří na zapálení ohně, proto se 
děti vydaly hledat čarodějnický po-
klad, který zanedlouho objevily. Čekala 
na ně sladká odměna v podobě myší, 
háďátek a jiných sladkostí. A pak nastal 
ten správný okamžik a tma na zapále-
ní hranice i rozsvícení lampiónů, které 



17OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 2/2013

Opékání buřtů o čarodějnicích na Malé Ledské.

Okrsková soutěž SDH - nastoupená družstva. Foto R. Dvořáková.

děti měli s sebou. Rázem se z nich staly 
světlušky a poletující broučci. Dospě-
lí si zanotovali za doprovodu kytary 
Zuzky Lorberové do pozdních noč-
ních hodin.
Počasí nám vyšlo, o zábavu bylo dobře 
postaráno, masky byly opravdu vydaře-
né, takže máme na co vzpomínat a těšit 
se zase na příští ročník.
Letu zdar.
Děkujeme moc za příspěvek na občer-
stvení Obecnímu úřadu.

Za ČSŽ Blanka Francová

SD H LE D SKÁ 

OKRSKOVÁ

SOUTĚ Ž 

Letošní okrskové sou-
těže konané 18. květ-
na na Velké Ledské se 
zúčastnilo 6 družstev 
z blízkého okolí.
Jako vždy se soutěžilo o nejlepší čas 
zprovoznění vlastního čerpadla a ná-
sledné sestřelení cíle proudem vody. 
S časem 28,6 s zvítězilo bezkonku-
renčně družstvo mužů z Olešnice. 
Naše družstvo mužů Ledská dělilo jen 
několik málo vteřin od jeho prvenství 
a s časem 34,9 s se umístili na místě 
druhém. Bronzové, tedy třetí, místo 
v kategorii mužů získaly Čestice s ča-
sem 36,9 s. V disciplíně žen se účast-
nily ženy z Čestic, které si též odvezly 
diplom a ohodnocení za 1. místo v této 
kategorii. 
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MS STŘEZMÁ -  OLEŠNICE

Vážení spoluobčané,
právě skončil červen a přichází léto. 
Většina z Vás si zřejmě logicky neu-
vědomí, že právě 
skončil Měsíc my-
slivosti, který bývá 
pro myslivce stej-
ným svátkem, jako 
období podzimních 
honů!
Po nekonečných deštivých a studených 
dnech ukázalo ve svém závěru jaro pří-
větivější tvář a naše louky, lesy a strá-
ně zalily paprsky ostrého a hřejivého 
slunce. Sluníčko tak pomohlo v sobotu 
22. června vylepšit atmosféru našeho 
Mysliveckého dne u chaty Na Pasece. 
Největší akcí jara byly terénní úpravy 
před chatou v Častolovicích a zpev-
nění nosných konstrukcí u východní 
stěny lovecké chaty Na Pasece. S tou 
první akcí výrazně pomohla především 
stavební fi rma pana Davida Zářeckého 
ze Synkova, která pozemek před cha-
tou se svojí stavební technikou urovna-
la a položila zámkovou dlažbu kolem 
přístřešku na opékání, čímž prostor 
zkrásněl, ale především umožní hos-
tům v letních dnech posedět při jejich 
návštěvách lovecké chaty venku a užít 

Celé klání probíhalo v příjemné přátel-
ské atmosféře, za plného slunečního 
svitu a voňavých dobrot z udírny. Ve-
dení SDH děkuje všem, kteří přiložili 
ruku k dílu i všem zúčastněným druž-
stvům.

VZ

si naplno společně atmosféru a vůni 
masa při grilování. Zároveň byla pro-
vedena na doporučení požárního tech-
nika přestavba nadstřešní části komína, 
v chatě bylo vše nově vymalováno 
a nyní se pracuje na obměně prepara-
cí a nové vnitřní výzdobě, která chatě 
znovu dodá ten správný lovecký ráz! 
Dokončení terénních úprav a zase-
tí trávníku kolem dlažby nebo oprava 
brány a provedení nátěrů pak bylo dí-
lem našich členů při společných brigá-
dách.
Souběžně s úpravami v Častolovicích 
probíhaly pod vedením Luboše Ště-
pána a pod dohledem předsedy MS 
práce na opravě chaty na Pasece. Opět 
byla, i ke spokojenosti majitelů chaty 
p. Ing. Pavla Páva a jeho ženy, kteří do-
dali dřevo, zpevněna konstrukce jedné 
stěny. V kuchyni a před chatou byla 
položena dlažba, provedena výmalba, 
výměna kamen a sektorového nábyt-
ku atd. Do budoucna ještě zbývá velký 
úkol – oprava střešní konstrukce a vý-
měna krytiny, aby krásná chata v ma-
lebné přírodě zůstala zachována i pro 
další léta. Několik členů však zde již 

Myslivecký den na Pasece 22. 6. 2013.
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nyní odvedlo poctivý kus práce, stejně 
jako další, kteří zrekonstruovali s Jaro-
mírem Dostálem, vrátivšího se naštěstí 
bez úhony z úspěšné lovecké výpravy 
za medvědem z Ruska, tzv. vysokou 
věž pro vypouštění asfaltových terčů. 
Věž má nyní nový podstavec z dřevě-
ných kmenů zbavených kůry a je spolu 
s chatou připravena na Střelecký den 
s vloženým závodem ve střelbě na as-
faltové terče, který se uskuteční v so-
botu dne 13.7.2013 od 9. hod. Na akci 
srdečně zveme širokou veřejnost, bude 
připraveno občerstvení i vzduchov-
ková střelnice pro děti atd. Dopředu 
však prosím případné návštěvníky, aby 
při dopravě na střelnici využívali tra-
dičních cest, a nevyjížděli auty nové 
koleje v souběžných zatravněných 
a zemědělci obhospodařovaných po-
zemcích. Toto platí obecně pro celou 
honitbu, neboť zemědělcům jsou ná-
sledně při kontrolách úřady odjímány 
dotace!

V posledních dnech probíhaly inten-
zívní práce zemědělců i dalších sou-
kromých uživatelů na senoseči. Náš 
dík patří těm, jimž není lhostejný osud 
zvěře v kosených lukách a kteří pomá-
hají nahlášením prací, nebo instalací 
a následným sběrem zvukových a svě-
telných plašičů, nebo sestoupí z trak-
toru a vynesou či vyženou mláďata 
do bezpečí.
My myslivci se na oplátku snažíme 
intenzívně věnovat snižováním škod 
černou zvěří, průběžně se přesouváme 
i s mobilními posedy při lovu dle fáze 
růstu polních kultur a prováděných 

prací, resp. dle hlášení škod uživate-
li pozemků. Nejlepší výsledky na jaře 
měl v tomto směru Josef  Vanický ml., 
který ale zároveň nočním lovům obě-
toval hodně svého času, spánku, ben-
zínu a pohodlí... Navíc pak doprovázel 
s J. Malým lovecké hosty ze Sloven-
ska při úspěšném poplatkovém lovu 
srnců. Nahrazení tradičních lovců ze 
západních zemí si kolegové pochvalo-
vali především pro odstranění komu-
nikační bariéry. Navíc trofeje srnců 
byly slovenskými lovci ponechány zde 
do příštího jara, aby mohly být vystave-
ny při tradiční okresní chovatelské pře-
hlídce! Zbývá dodat, že se nám na jaře 
dařilo i v lovu a tlumení lišek, nikoliv 
norováním, ale při lovu na čekané.
Zatímco jsme se intenzívně věnovali 
ochraně soukromých pozemků před 
černou zvěří, dorazila na čerstvě kuku-
řicí zaseté políčko pro zvěř pod Třeš-
ňovkou tlupa černé zvěře a za jedinou 
noc zničila téměř veškeré osivo, takže 
muselo být obnoveno. Podobným pří-
hodám lze však jen těžko čelit. 

V honitbě se snažíme nejen budo-
vat nová zařízení, ale nyní byli rovněž 
všichni členové požádáni, aby ta stará 
a nefunkční z honitby odstranili. Prá-
ce budou probíhat postupně a koor-
dinovány mysliveckým hospodářem. 
V letošním roce se zatím nebývale 
daří zajícům, kteří se objevují v někte-
rých lokalitách oproti předešlým letům 
ve velmi slibném počtu, zato divoká 
bažantí populace z honitby téměř zmi-
zela. Na základě zkušeností z jiných 
míst tak chceme letos v omezeném 
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počtu vyzkoušet polodivoký odchov 
bažanta královského. 
Při naší činnosti v honitbě i na našich 
zařízeních využíváme také dotace. 
V současné době čeká námi předložená 
žádost na schválení na Krajském úřadu 
Královéhradeckého kraje.
Pro honitbu je ustanoven myslivecký 
hospodář, který musel být nadřízeným 
orgánem myslivosti po získání nové 
nájemné smlouvy k honitbě potvrzen 
ve funkci pro další období, stejně jako 
další 4 členové ve funkci Mysliveckých 
stráží. Podmínkou bylo úspěšné absol-
vování lékařské prohlídky a písemných 
testů na MÚ v Kostelci nad Orlicí.

Rodiče a především pak malé děti jis-
tě potěšila naše účast na dalším roč-
níku Pohádkové cesty v Častolovicích 
i na Dětském dnu v Olešnici, kde však 
do programu zasáhla nepřízeň počasí!
Na úseku kultury je však třeba zmínit 
především jarní Okresní chovatelskou 
přehlídku trofejí zakončenou sněmem 
předsedů sdružení a mysliveckých hos-
podářů. Námi předložené trofeje dobře 
reprezentovali naši činnost, na sněmu 
pak při příležitosti svých 50.naroze-
nin obdržel 3.nejvyšší myslivecké vy-
znamenání „Za zásluhy o myslivost!“ 
náš myslivecký hospodář Pavel Žid, 
se kterým své narozeniny oslavila také 
Pavlova manželka Hanka. Na oslavě 
nechyběli s malým dárkem ani myslivci 
ze Střezmé.
Pavlovi a celé jeho rodině bylo jistě 
velkou odměnou i narození 8 krásných 
štěňat jezevčíků v jejich chovné stanici!
Jde o kvalitní chov a tak byl mezi cho-

vateli o štěňata velký zájem. No, a když 
Pavel obětuje myslivosti tolik své-
ho času a úsilí, odpustili jsme mu již 
všichni jeho povedený sobotní kousek, 
kdy měl na Myslivecký den na Třeš-
ňovku dovézt restaurací připravený 
guláš… Jelikož Pavel nenechá kama-
ráda nikdy ve štychu, šel ještě pomoci 
našemu loveckému hostu Martinu Du-
silovi po ránu pověsit úlovek divočáka 
do chladicího boxu u chaty v Často-
lovicích. Jenže Martin, příliš neznalý 
prostředí, za sebou zabouchl dveře 
chladírny tak dokonale, že se oba ocit-
li uzavřeni uvnitř, a jako naschvál bez 
mobilu v kapse! Jakže to celé dopadlo? 
Šťastně, samozřejmě! Pavel, protože 
je stále ve formě, dveře boxu vykopl, 
a osvobodil nejen sebe, ale i Marti-
na, a guláš, byť se zpožděním, dovezl 
na chatu kamarádům, a na dlouho se 
tam postaral o dobrou zábavu všech 
přítomných. Společně s Martinem se 
teď těší nejen na opravu dveří, ale také 
na Poslední leč, kde jistě bude po zá-
sluze vše zhodnoceno!  Říkal jsem 

Pavel Žid obdržel při příležitosti svých 50. narozenin
vyznamenání III. stupně za zásluhy o rozvoj mys-
livosti na Okresním sněmu OMS Rychnov n. Kn.
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totiž následně Pavlovi, že nemuseli mít 
strach, můj zkušený pes Cliff  by je ur-
čitě v chladírně vyčuchal a zachránil 
dřív, než by z nich byly nanuky!!! 

T I P  NA  P R Á Z D N I N OV Ý  V Ý L E T
ČE SKÝ RÁJ

Ubytování v kempu EDEN u Jino-
lických rybníků – velká písčitá pláž, 
dětské vyžití, restaurace i obchůdek. 
Odtud 3 km do Prachovských skal, kde 
stojí za to projít velký okruh o délce 3,5 
km s překrásnými vyhlídkami do blíz-
kého i vzdáleného okolí. Na opačnou 
stranu od kempu je nutností navštívit 
město Jičín. Cestou tam se nezapo-
meňte zastavit v Rumcajsově jeskyni za 
vesnicí Brada a pak už hurá do Jičína, 
kolem rybníku Kníže. Na náměstí je 
celoročně otevřena interaktivní výstava 

„Rumcajsův svět Radka Pilaře“, který 
výtvarně vytvořil loupežníka Rumcajse. 
A kdo nemá pořád Rumcajse dost, tak 
se po projití Valdickou branou a ulicí 
Pod Koštafránkem dostane do Rum-
cajsovy Ševcovny. A komu chybí na 
výletě trocha historie, v okolí 15 km od 
kempu, je možnost navštívit zříceninu 
Hradu Trosky, zámek Hrubou Skálu, 
hrad Kost a lovecký zámeček Hum-
precht.
Přeji příjemný výlet a hezké zážitky.

Blanka Francová

Krásné léto a jen úsměvné zážitky se 
šťastným koncem Vám všem přeje

R. Podolský

Úlovek medvěda, kterého Jaromír ulovil v minulých týdnech na své další exotické lovecké výpravě do Ruska.
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vyfotil - poslal - vyhrál
cena pro vítěze Zlatá motyčka a něco dobrého na zub.

Soutěží se o něco „NEJ“
 /nejhezčí, největší, nejmenší, nejzajímavější.../

 Co vyrostlo na zahradě, na balkoně v truhlíku.

Obecní úřad Hřibiny-Ledská
vyhlašuje II. ročník soutěže o nejlepšího zahradníka

„Šel zahradník do zahrady
s motykou

a vykopal tam ...“

Foto posílejte na Obecní úřad v Hřibinách do 10. listopadu 2013
na e-mail: hribiny-ucetni@tiscali.cz
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Čarodějnice Malá Ledská. I na Velké Ledské zapálili vatru.

Lampióny o čarodějné noci na Velké Ledské - čarodějnice na Malé Ledské.
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Okrsková soutěž - zastupující družstvo SDH Ledská.

Družstvo Olešnice se chystá k útoku - Libor Marhévka přebírá cenu za 2. místo v soutěži.


