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Pohled z plošiny při dětském dni na Pasekách
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Dětský den – plníme úkoly při stopované Skládáme puzzle a hádáme heslo dne

Děti si vyzdobily trička Brigáda v Malé Ledské – natíráme a uklízíme

S úklidem hřiště na Malé Ledské pomáhají i děti ... a  taky máme hlad – občerstvení při brigádě



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

Dobrý den,
uběhla další čtvrtina roku a já bych Vás 
chtěla opět informovat o tom, co se 
v obci událo.

RE DAKČNÍ RADA 

Tento úkol se nám podařilo splnit. 
Rada byla 12. září zvolena a hned se 
zhostila přípravy a vydání tohoto čísla 
Obecních listů. Chtěla bych poděkovat 
všem lidem, kteří naši nabídku přijali. 
Vážím si každého, kdo je ochoten obě-
tovat svůj volný čas práci pro jiné. 
Ještě připravujeme kalendář s fotogra-
fi emi obce a nové internetové stránky.

PROD LOUŽE NÍ

VODOVOD NÍ HO ŘAD U

NA H ŘI B I NÁCH

Firma V+V stavbu v září dokončila 
a poté jsem požádala o kolaudaci, pak 
ji předáme do majetku DSO „Obecní 
voda“.

OB ECNÍ CE NTRUM

VOLNÉ HO ČASU

Akce nám v současné době dělá velké 
starosti. Dokumenty stále leží na Úřa-
du pro ochranu hospodářské soutěže 
v Brně. Jak všichni asi víte, naše obec 
podala v lednu letošního roku sama 
na sebe podnět k prošetření, zda po-
stupovala při výběrovém řízení správ-
ně. V červnu s námi bylo zahájeno 
správní řízení, protože cituji: „Z před-
ložených materiálů získal Úřad pochybnosti 
o souladu postupu zadavatele se zákonem.“ 
Dle mých informací se celé září připra-
vuje rozhodnutí. Bohužel nám utíká 
čas, blíží se zima, a my jsme ještě neza-
čali. Pokud bude rozhodnuto, že obec 
při výběrovém řízení chybovala, hrozí 
nám nejen pokuta, ale může se stát i to, 
že budeme muset dělat nové výběro-
vé řízení. V tom případě už letos nic 
dalšího nestihneme a můžeme přijít 
i o dotaci. Stavba měla být dokončena 
do 30.4.2014. V srpnu jsme však požá-
dali o prodloužení termínu dokončení, 
takže nám byl tento termín prodloužen 
na 28.6.2014. V této chvíli nezbývá než 
čekat na rozhodnutí a pak se uvidí!!!

KANALI ZACE

Vypadá to, že bychom mohli v říjnu 
dostat dotaci a dokončit již začatou 
stavbu na Pasekách a na Velké Ledské. 
Musíme počkat, zda a v jaké výši nám 
ji zastupitelé Královéhradeckého kraje 
schválí. Tato stavba vyvolává mezi oby-
vateli stále více pochybností a emocí.

S L OVO  STA RO ST Y

Vodovodní řad
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Hlavními argumenty proti stavbě 
jsou: 

1) obec utratí všechny naspořené pe-
níze

2) žádný zákon neukládá tak malé obci 
povinnost kanalizaci vybudovat

3) bude zavedeno stočné
4) jak naložíme s tím, co se usadí v ná-

držích, kam se to bude jednou uklá-
dat a kolik bude stát likvidace

5) co se bude dít, když bude poskytnu-
ta dotace jen na jednu část.

Argumenty pro stavbu: 

1) bude se stavět jen v případě dotace
2) už se do toho zainvestovaly přes 3 

miliony korun, spousta času a práce 
bývalého pana starosty

3) kanalizace se dočkají i tam, kde do-
sud není

4) obec zodpovídá za to, jakou vodu 
vypouští ze svého katastru dál (dva-
krát ročně jsou odebírány vzorky 
odpadních vod a pokud bychom 
překročili stanovené limity, tak hro-
zí obci několikamilionová pokuta - 
tato situace může nastat kdykoliv 

5) nikdo neví, jak se změní legislativa 
v následujících letech.

SB Ě RNÝ DVŮR

Stavba je dokončena, 30. září byla 
zkolaudována. Čekáme na vyjádření 
Krajského úřadu k povolení provozu. 
V srpnu při zkušebním provozu pro-
běhlo měření hluku při drcení stavební 
suti. Výsledkem tohoto měření je po-
volení k drcení stavební suti v délce 
100 minut z 8 hodin. Když ale vezme-

me poměr toho, kolik se podaří za 100 
minut podrtit a cenu dopravy drtiče 
a nakladače, pak je drcení stavební 
suti na Velké Ledské téměř nereálné. 
A dalším důvodem, proč by na sběr-
ném dvoře nešla drtit stavební suť, je 
malý prostor. Pokud by na té ploše, 
která je určena ke skladování stavební 
suti, byla opravdu uložena st. suť, tak 
by musel být zbourán plot ke skládce, 
aby mohl nakladač nabírat suť a vozit 
ji do drtičky. Kolem drtiče musí být 
další velký prostor, protože z něj padá 
na tři různá místa železo, jemná drť, 
hrubá drť, které musí nakladač shrno-
vat na kupy.

Tady jsou fi nanční náklady stavby:

Skutečná cena stavby 2 053.314,-Kč
Dotace SFŽP 1 577.328,-Kč
náklady obce 475.986,-Kč

Protože sběrný dvůr nám nevyřeší 
ukládání bio odpadů, tak zamýšlíme 
ještě letos zprovoznit na části bývalé 
skládky kompostárnu. Vyžadovalo by 
to jen menší terénní úpravy, oplocení 
a povolení z krajského úřadu. Budeme 
rádi, když se nám to do konce letošní-
ho roku podaří.

DALŠÍ I NFORMACE 

Od 1. srpna je u nás zaměstnaný 
Adolf  Koričanský, kterého jsme získali 
od úřadu práce na veřejně prospěšné 
práce. S Jiřím Šimerdou vytvořili dob-
rý tým a jejich práce je v obci opravdu 
vidět - např. jsou natřené sloupy veřej-
ného osvětlení na Pasekách, je osekaná 
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tráva, dodělaný chodník a zpevněné 
plochy pod kontejnery na Velké Led-
ské, dokončuje se spousta dalších 
drobnějších prací. Naším záměrem je, 
pokud to bude jen trochu možné, vy-
užít jejich schopností a zajišťovat malé 
akce bez najímání externích fi rem.

V měsíci srpnu bylo zakoupeno z hos-
podářské činnosti mulčovací rameno 
k našemu obecnímu traktoru. Pomocí 
tohoto ramene provádíme sečení vy-
soké trávy v obci, zejména sečení pří-
kopů. Sečení za úplatu tímto ramenem 
bude nabídnuto okolním obcím i ob-
čanům za cenu 510,-Kč (bez DPH) za
1 motohodinu.

V polovině srpna se rozhodl ukon-
čit svoji činnost zastupitele J. Klapal, 
proto se novým zastupitelem stal pan 
Zilvar. Na veřejném zasedání 28. srpna 
chtěl složit slib, ale bohužel - než jsme 
mohli odhlasovat změnu programu, 
tak M. Vik a J. Zítka podali rezignaci 

na mandát člena zastupitelstva. Proto-
že pan Zilvar neměl ještě složený slib 
a ostatní zastupitelé byli jen čtyři, bylo 
po 5 minutách zastupitelstvo ukon-
čeno. Bylo nám líto, že přes třicet lidí 
by mělo hned zase odejít, a protože si 
vážíme velké účasti občanů na našich 
jednáních, tak jsem je alespoň infor-
movala o dění v obci.
Na novém zasedání 12. září M. Zilvar 
společně s F. Musilem slib složili. J. Vej-
var odmítl slib složit, tím se stal dalším 
zastupitelem J. Šimerda.
Bohužel 20. září pan Zilvar zemřel, 
aniž by nám stačil své zkušenosti pře-
dat. Posledním členem této kandidátky 
je nyní J. Dlask.

Mulčovací rameno

Závěr bych chtěla věnovat
vzpomínce na pana

Miroslava Zilvara,
dřívějšího dlouholetého starostu.

Budu si pamatovat ten jeho ne-
zapomenutelný úsměv, když 
jsem s ním mluvila o tom, že se 
stal zastupitelem, jak se těšil, že 
i přes svůj vysoký věk bude zase 
moci pracovat pro obec a podělit 
se o své mnohaleté zkušenosti. 
Myslím, že jsme mu mohli všich-
ni závidět jeho elán, pracovitost 
a zodpovědnost.

Patří mu obrovský DÍKPatří mu obrovský DÍK
za jeho obětavou práci a čas,za jeho obětavou práci a čas,

které věnoval obci!!!které věnoval obci!!!
Starostka Eva Potočková
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Z P R Á V Y  Z  O B C Í

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.21/2013

ZE DNE 28. 8. 2013

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu M. Ku-
bíčka a M. Doskočilovou, zapisova-
telku J. Kudláčkovou

 hlasování: pro 6, proti , zdržel se

Schváleno obecním zastupitelstvemSchváleno obecním zastupitelstvem
dne 28. 8. 2013dne 28. 8. 2013

Obecní zastupitelstvo:

1. bere na vědomí slib nových zastu-
pitelů M. Zilvara, F. Musila a odmít-
nutí složit slib J. Vejvara

 hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2

2. schvaluje ověřovatele zápisu V. 
Flégla a M. Zilvara, zapisovatelku J. 
Kudláčkovou

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. schvaluje změnu programu: vložit 
nový bod 3) požadavek psího útul-
ku a ostatní body pak následně pře-
číslovat od 4) do 16)

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. schvaluje žádost J. Lemfeldové ze 
Psího domova Lukavice o zaplacení 
faktury za péči o 11 kříženců a po-
věřuje starostku obce k písemné od-
povědi na tuto žádost

 hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0

5. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 20/2013 ze dne 21. 6. 
2013 a schvaluje v části trvá: vypuš-
tění bodů 2 až 3

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

6. schvaluje vyplácení odměn novým 
zastupitelům od 12. 9. 2013 ve stej-
né výši, jako je pobírali zastupitelé, 
kteří odstoupili 

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

7. schvaluje člena fi nančního výboru 
p. Musila

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1

8. schvaluje dodatek č. 5 ke stanovám 
Dobrovolného svazku obcí Orlice

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

9. neschvaluje změnu stanov zájmo-
vého sdružení právnických osob 
Orlické hory a Podorlicko

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

10. neschvaluje smlouvu o přistoupe-
ní k závazku mezi zájmovým sdru-
žením právnických osob Orlické 
hory a Podorlicko a dobrovolným 
svazkem obcí Orlice

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

11. schvaluje a ukládá starostce obce 
podepsat smlouvu s L. Žabkou 
na prodej parcely KN 294/6 v ka-
tastrálním území Hřibiny, která byla 
zaměřena geometrickým plánem č. 
187-22/2013 ze dne 31. 5. 2013

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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12. schvaluje a ukládá starostce obce 
podepsat smlouvu s M. Kozou 
na prodej bývalé autobusové za-
stávky na parcele KN 18/1 v katas-
trálním území Velká Ledská

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

13. schvaluje a ukládá starostce 
obce podepsat smlouvu s Králo-
véhradeckým krajem o poskytnutí 
příspěvku k úhradě ztráty z provo-
zování dopravní obslužnosti na čás-
ti území Královéhradeckého kraje 
a ukládá starostce obce pokusit se 
vyjednat časový posun odpoledního 
spoje

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

14. schvaluje změnu rozpočtu č.2:
 příjem po úpravě: 

 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze zá-
vislé čin. 606076,-Kč

 1351 Odvody z loterií 10800,-Kč
 4116 Dotace ze stát. Rozp. Ostat-

ní 40000,-Kč
 3639 Územní rozvoj 51814,-Kč
 

 CELKEM 3905671,-Kč

 výdej po úpravě:

 2212 Pozemní komunikace 
135000,-Kč

 3631 Veřejné osvětlení 103000,-Kč
 3639 Územní rozvoj 171252,-Kč
 

 CELKEM 4462276,-Kč

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

15. bere na vědomí zprávy fi nančního, 
kontrolního a kulturního výboru

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

16. schvaluje redakční radu ve složení: 
Z. Učíková, L. Zítková, M. Zaň-
ková, V. Zaňková, B. Francová, L. 
Libotovská, V. Flégl a M. Doskoči-
lová

 hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2

17. schvaluje Statut obecního zpravo-
daje

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

18. bere na vědomí uspořádání zájezdu 
do divadla do Prahy, kdy obec za-
platí dopravu autobusem a občané 
uhradí vstupenky na představení

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

19. ukládá redakční radě tvorbu ná-
vrhu kalendáře s fotografi emi naší 
obce a místostarostovi obce zjistit 
cenové nabídky za tisk tohoto ka-
lendáře

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

20. schvaluje zvýšení fi nančního pří-
spěvku vypláceného občanům při 
kulatých životních jubileích (70, 80, 
90...) na 500,-Kč od roku 2014

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

21. schvaluje snížení poplatku za sklád-
kování stavební suti na skládce Vel-
ká Ledská na 180 Kč/t bez DPH, 
ostatní poplatky za skládkování zů-
stávají nezměněny

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

22. schvaluje odměnu správci hřiš-
tě ve Velké Ledské R.Vanickému 
ve výši 1.500,-Kč/rok

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1
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23. ukládá místostarostovi obce zjistit 
cenové nabídky na položení umělé-
ho povrchu na hřiště ve Velké Led-
ské

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

24. schvaluje provedení fyzické inven-
tarizace majetku obce od 1. 9. 2013 
do 31. 10. 2013 a složení komise – 
V. Flégl, M. Kubíček, M. Zilvar, F. 
Musil

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

25. schvaluje zakoupení psích známek 
s tím, že každý majitel psa jí obdrží 
po zaplacení poplatku za psa v roce 
2014

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

26. schvaluje výstavbu sociálního zaří-
zení, biologické čistírny odpadních 
vod a změnu užívání buňky na hři-
šti na Pasekách a cenové nabídky 
na projektové dokumentace – p. Se-
hnoutky 15.000,-Kč (stavební část) 
a p. Bulíře 8.700,-Kč (ČOV a pro-
pojovací kanalizace)

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

27. schvaluje od 1. 1. 2014 zrušení 
odebírání Sbírky zákonů v listinné 
podobě

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

28. bere na vědomí nabídku ATLAS 
SOFTWARE a Grand a ukládá sta-
rostce obce zjistit cenové nabídky 
na podobné informační systémy

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

29. schvaluje cenu za sekání trávy trak-
torem s příkopovým mulčovačem 
McConnel PA 3430 ve výši 510,- Kč 
bez DPH (617,- Kč s DPH) za mo-
tohodinu

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

30. schvaluje příspěvek na rok 2014 
ve výši 5.000,- Kč občanskému 
sdružení ORION na zajištění osob-
ní asistence pro Kateřinu Kašpero-
vou navštěvující MŠ Láň 

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

31. bere na vědomí informace starost-
ky obce

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1

Trvá:

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

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

Schváleno obecním zastupitelstvemSchváleno obecním zastupitelstvem
dne 12. 9. 2013dne 12. 9. 2013
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VE 3.  ČTVRTLETÍ SLAVI LI

Hodně štěstí, neboť v něm je víra, 
hodně zdraví, neboť v něm je síla, 

hodně lásky, protože bez ní nelze žít.

Miloslav Zeman ML 75 let
Miroslav Zilvar  ML 80 let
Marie Minaříková VL  81 let
Jaroslav Votroubek VL 82 let
Marie Jirušková Hr 86 let
Jiřina Mrázková Hr 87 let
Božena Moravcová VL 92 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a spokojenost.

Z NAŠICH ŘAD OD E ŠLI

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích

zůstávají dál. 

Lukáš Jaroměřský ML
28. 7. 2013 ve věku 27 let

Miroslav Janeček VL
11. 8. 2013 ve věku 87 let

Miroslav Zilvar  VL
20. 9. 2013 ve věku 80 let
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

OD H LÁSI LI SE

Marie Doncová Pa
Anna Mrázková VL

Počet obyvatel
k datu 20. 9. 2013 je 341

mužů 175
žen 166
průměrný věk 40,2111

V minulém čísle Obecních listů 
zase trochu úřadoval tiskařský 
šotek, omlouváme se a opravu-

jeme údaje za 2. čtvrtletí:

PŘI H LÁSI LI SE

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

OD H LÁSI LI SE 

Jana Musilová Pa
Marek Michera Pa

VOLBY
DO POSLANECKÉ 

SNĚ MOVNY

PARLAME NTU

ČE SKÉ RE PUB LI KY

se budou konat
25. a 26. října 2013

ve volební místnosti
v Hřibinách

v pohostinství U Myslivce.

V pátek 25. 10. 2013
od 14,00 hod  do 22,00 hod.

V sobotu 26. 10. 2013
od 8,00 hod  do 14,00 hod.

Hlasovací lístky budouHlasovací lístky budou
obyvatelům doručenyobyvatelům doručeny

do schránek v dostatečném předstihu.do schránek v dostatečném předstihu.

  

OZNÁME NÍ PRO OBČANY
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VÝMĚ NA

ŘI D IČSKÝCH PRŮKAZŮ 

Řidičské průkazy vydané
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004

lze vyměnit nejpozději
do 31. 12. 2013.

Žádost o vydání řidičského průkazu
se podává na Městském úřadu 

Kostelec nad Orlicí,
odboru dopravy. 

Řidičské průkazy pozbývají platnosti Řidičské průkazy pozbývají platnosti 
uplynutím stanovené dobyuplynutím stanovené doby

pro jejich výměnu.pro jejich výměnu. 

ZLATÁ MOTYČKA
soutěžíme, soutěžíte? 

Připomínáme uzávěrku soutěže 

“ŠEL ZAHRADNÍK
DO ZAHRADY

S MOTYKOU...”
je připravena cena pro vítěze

a zveřejnění v Obecních listech.
Foto poslat na

e-mail: hribiny-ucetni@tiscali.cz 
nebo doručit na OÚ

do 10. listopadu 2013.

CHCETE SE POD Í LET NA TVORB Ě OB ECNÍCH LI STŮ? 

Nově byla zřízena e-mailová adresa k zasílání příspěvků do našeho čtvrtletníku:
obecni.listy@seznam.cz

Své příspěvky do Obecních listů můžete předat i osobně na Obecním úřadě.

  
FOTOG RAFI E PRO KALE NDÁŘ

Milí spoluobčané, chtěli bychom Vás tímto poprosit o zasílání 
fotografií ke zveřejnění v kalendáři obce Hřibiny-Ledská.
Téma fotografi í je čistě na Vás, může to být Váš domek jak vypadal

kdysi a jak dnes, nebo rozkvetlá zahrada, úroda na zahrádce,
prostě vše zajímavé, co jste zachytili svým fotoaparátem.

Máme v obci spoustu krásných míst, pokud máte někdo i staré
fotografi e, podělte se s námi. Prosíme tímto i naše spolky v obci.

Stačí přijít s fotografi í na Obecní úřad, kde si foto stáhnou
do počítače, anebo zaslat na mail obce: ou.hribiny@tiscali.cz

Uzávěrka je do 20. října 2013
Těšíme se na Vaše příspěvky – Obecní úřad Hřibiny-Ledská.
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ČE SKÝ SVAZ ŽE N

D ĚTSKÝ D E N

Jaký podnikneme dětský den? Co byste 
chtěly podniknout pro své děti ke Dni 
dětí? Touto otázkou jsme se zaobíraly 
na poslední schůzi ČSŽ, která se kona-
la před ukončením školního roku.
Jednoznačně vyhrála stopovaná, která 
měla úspěch v loňském roce. Tak proč 
ne? Reakce nás velmi potěšila. Uvíta-
ly jsme nabídku maminek a zapojily 
do úkolů i velké děti. Opravdu jsme 
naplánovaly pravou „stopovačku“, tzn. 
šipky, fáborky, psaníčka a úkoly. Děti 
měly za úkol cestou sbírat talismany 
a skládat heslo nebo obrázek. Poklad 
byl nakoupen, krepáky nastříhané, psa-
níčka napsaná, trasa vymyšlená. Měly 
jsme obrovskou radost, jak šlo všech-
no hladce a nápady z nás jenom sršely. 
Opravdu nás to chytlo, a tak jsme se 
na tuto akci moc těšily.

Přišel den D – 22. 6. 2013
Budíček v 6.00 hod., abychom vše stih-
ly nachystat a mohly se svými ratolest-
mi taky vyrazit. Jenže vše bylo špatně. 
To ráno lilo, a to doslova.
Rychle si voláme a děláme po telefonu 
poradu. Co teď? Odvolat – neodvolat? 
Jak to vymyslet, co dělat?
Občerstvení na Pasekách bylo objedna-
né a připravené. Vše se začalo značně 
komplikovat. Bylo nám hrozně líto, že 
veškerá snaha bude zmařena. V tu chvíli 
mi hlavou bleskla věta jedné maminky: 

Z E  S P O L K Ů
„Přeci nejsme z cuk-
ru“... a to mě nakoplo. 
Zavelela jsem: „Jdeme 
do toho!“ Děti si vez-
mou pláštěnky, psaníčka prostě nebu-
dou a uděláme menší okruh. Pro jistotu 
jsme napsaly informační mail a jelo se 
chystat. Trasu jsme opravdu zkrátily 
z 5 km na 3 km. Za deště jsme věšely fá-
bory, které se nám trhaly v rukách. Byly 
jsme od nich obarvené jako duhy. Na-
chystaly jsme úkoly pod stříškou u rybá-
řů a zbytek nechaly na Paseky. Bohužel 
vypadalo bledě i překvapení od Renaty 
Votroubkové a jejího manžela, které 
nás mělo čekat na Pasekách. Vše je na-
chystané, rychle domů svléknout mokré 
oblečení a hurá na cestu. Hlavou nám 
běhala věta: „Snad někdo přijde.“
Blížila se hodina H – desátá dopolední. 
V tu chvíli – světe div se, modlitby byly 
vyslyšeny... vysvitlo sluníčko! Vše je za-
chráněno!!!

Vyrážíme
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Když jsme přicházeli do Hřibin, kde 
byl sraz, tak mi vyhrkly slzy štěstí. Če-
kala tam na nás spousta lidiček, malých, 
velkých, tatínkové, maminky, babičky... 
co víc si přát. S dobrou náladou vyrá-
žíme. 
Jdeme ze  Hřibin k rybářskému rybní-
ku a odtud po silnici do Pasek. Cestou 
plníme úkoly, odpovídáme na otáz-
ky a sbíráme indicie. Byl čas i na hru, 
kterou jsme hráli jako děti my rodiče. 
Naše děti ji neznaly, ale rády se ji nauči-
ly, a pak už jsme jen celou cestu slyšeli: 
raz a dva a tři – klobouk a hůl, chleba 
a sůl... bylo opravu veselo a hravo. Blí-
žili jsme se k cíli – Paseky. Stálo tam 
velké překvapení a na přivítanou na nás 
houkalo. Byla to vysokozdvižná ploši-
na Petra Votroubka, která měla za úkol 
vyvézt děti a jejich rodiče do výšky cca 
30 m a tím jim vytvořit krásnou vyhlíd-
ku na okolí. Sluníčko pálilo a zájem byl 
obrovský.
Kdo nelítal ve výškách, ten si po-
chutnával na připravených dobrotách 
nebo plnil další úkoly. Jako závěrečný 

a dlouze očekávaný bod odpoledne 
bylo malování na trička, která nám po-
slouží jako památka na skvěle strávený 
dětský den. Vznikly zde originální vý-
robky, které byly potěšením nejen pro 
naše očka. Sice byl průběh stopované 
hodně odlehčen, ale i přesto byl tento 
den hodně výjimečný. Byl plný zážitků, 
skvělé atmosféry, chutí a pokladů.
A co říct klasicky na závěr? 
Velký dík OÚ za fi nanční výpomoc, 
Carp teamu za pohoštění a dárky, ale 
hlavně velké díky patří Vám všem, že 
jste přišli!!!

Za ČSŽ AP

ČSŽ S OÚ USKUTEČNI LI 

VE LKOU B RIGÁD U

Že jsme ženy akční a nebojíme se 
práce, se ukázalo i tentokrát
29. 6. 2013 na dětském hřišti
v Malé Ledské.
Společně s OÚ jsme se domluvili 
na velké brigádě, která měla obnášet 
natírání a renovaci obytné buňky, nátěr 
sezení a okolních stěn. Vypletí a zastři-
žení živého plotu u hřiště, prořez stro-
mů a následné spálení s úklidem. Práce 
bylo hodně, a tak se vše muselo dopře-
du důkladně naplánovat.

Vysokozdvižná plošina Výběr barev
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Nejdůležitější úkol byl vybrat barvy. 
Tohoto úkolu se nás zhostilo více. 
Nemohli a ani jsme to nechtěli od-
fl iknout, protože to bude naše vizitka 
do dalších let. Chtěli jsme, aby barvy 
byly veselé a měly šmrnc. Daly se hla-
vy dohromady a zvítězila jarní zelená 
na buňku, meruňková na okna a vcho-
dové dveře. Velkou novinkou, kterou 
nám vytvořil Petr Mrázek, je nové vý-
dejní okénko.
Další těžký úkol byl prořez stromů. 
S tím nám pomohl Petr Votroubek, 
který má k tomu vysokozdvižnou plo-
šinu, Martin Kubíček prořezal stromy 
a větve. Úkol to byl nelehký, ale chla-
pi ho zvládli na výbornou. Větví bylo 
opravdu hodně. Byl zde částečně ská-
cen i strom u vchodu, který se využi-
je na totem. Ten si budeme postupně 
vytvářet při dalších společných akcích.
Ten den sluníčko pálilo od samého 
rána. Den jako stvořený pro takovéto 
akce. Přišlo nás opravdu hodně. Nikdo 
se nemusel pobízet, každý se chopil 
práce, která zrovna byla k mání. Musím 
podotknout, že i děti pracovaly. Ně-
které natíraly, nosily větve k ohni a do-
konce i jedno dítko si vzalo do ručky 

sekyru a obratně štípalo klacíky. Padaly 
zde skvělé vtípky, které rozesmály půl 
brigády, zpívalo se u rádia a při natírá-
ní se i zavrtěly dámské zadečky. Užívali 
jsme si to naplno. Taťkové nám řezali 
a nosili těžké větve, maminky natíraly, 
nosily a při tom pálily menší větvičky. 
Uhrabávaly a plely hřiště a i živý plot 
dostal svoji upravenou podobu. Vše 
jsme si zároveň uklízeli.
Brigáda nebyla jen o práci. Chtěli jsme, 
aby to byla akce i družná a veselá. Pro-
to jsme jako odměnu a zpestření pro 
pracující objednali naloženou krkovi-
ci, kterou nám následně taťkové pěk-
ně grilovali. Děti si bez problému daly 
k obědu buřtíka s malinovkou, od které 
měly krásné růžové vousky. Po určité 
době přišlo na řadu okrajování výbor-
ného masa a zase práce a takto doko-
la až do večerních hodin. Odvedená 
práce byla brzy vidět a byla to radost 
nejen pro oko, ale i pro duši. Nikdo 
moc nevěřil, že by se vše stihlo. Ale 
díky perfektní souhře to nakonec byla 
brnkačka. Rozcházeli jsme se se spoko-
jeným úsměvem a ještě lepší náladou.
V týdnu se ještě dobrovolně sešlo pár 
děvčat na dotěry a opravy. A že by to 
byl konec? 
To zdaleka ne... Pan Hladký nám vytvo-
řil krásnou mříž na okno. Za OÚ nám 
Jirka Šimerda opravil podlahu, kterou 
nám OÚ zároveň i natřel. Na řadu při-
šla oprava vody, je zde nové průtokové 
ohřívadlo, nové umyvadlo na pánském 
záchodku. Martin Kubíček nám vyma-
loval, my jsme uklidily, vyzdobily a do-
ladily buňku menšími malůvkami, aby 
to zde bylo veselé.Menší oběd a chvíle odpočinku
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Nastěhovaly jsme darovaný nábytek 
od MK. Uspořádaly jsme sbírku nádo-
bí - a že se toho sešlo. Děvčata, díky 
moc. Vše jsme společně stihli do ukon-
čení prázdnin. Zbývají jen malé detaily 
a už se budeme jen a jen radovat z krás-
ného nového hřiště.
Musím zdůraznit, že vše jsme ladili 
s OÚ jak se dalo. Bez OÚ bychom to 
nezvládli – opravdu vám patří veliký dík.
Velice děkuji i Vám všem zúčastněným,Velice děkuji i Vám všem zúčastněným,
bez kterých by to nešlo!bez kterých by to nešlo!
Nemohu si vás jako vždy vynachválit!Nemohu si vás jako vždy vynachválit!
Super práce!!!Super práce!!!

Za ČSŽ AP

UKONČE NÍ LÉTA

ANE B ME NŠÍ KŘE ST 

SPORTOVNÍ HO H ŘI ŠTĚ 

V MALÉ LE D SKÉ

Můžeme říci, že již tradičně proběhlo 
ukončení léta, letos na dětském hřišti 
v Malé Ledské.
Členky ČSŽ, s fi nanční podporou OÚ 
a spolu se svými rodinami, daly do po-
řádku dětské hřiště, buňku, venkovní 
posezení a okolo vzrostlé stromy.
Tuto akci jsme pojaly jako takový malý 
křest již skoro zapomenutého zákoutí 
naší vesničky.
Létu jsme všichni „zamávali“ dne 24. 
srpna 2013, odpolední začátek akce byl 
věnován hlavně dětem. Myslivci z MS 
Střezmá-Olešnice pro nás připravi-
li přednášku o myslivosti, viděli jsme 
vycpané hlavy lesních zvířat, poznáva-
li jsme kůže z divočáka, lišky, jezevce 
a různé paroží.
Také jsme si mohli zastřílet ze vzdu-
chovky... a že nám to šlo skvěle.

Myslivci nám rádi a s ochotou odpoví-
dali na položené otázky.
Děti se pak vydováděly při připrave-
ných dětských soutěžích, za které byly 
odměněny sladkými i věcnými dárky.
O dobré jídlo se postaral Jiřík Šimerda 
z Pasek. Z jeho vlastní udírny nám totiž 
moc chutnaly klobásy a párky, nechy-
běly ani hranolky a další pochutiny.
K zahnání žízně nás obsluhovali dva 
usměvaví muži Pavel Doskočil a Zde-
něk Kubec .
Do toho všeho se linula krásně nami-
xovaná hudba Pavla Míky. 
Se setměním se spokojené dětičky pře-
sunuly do svých pelíšků a my ostatní 
jsme naši první akci „křtili“ až do ran-
ních hodin.
A co více si přát? Aby bylo víc takových 
akcí, při kterých se sejde několik gene-
rací, kde se sousedi, přátelé a kamarádi 
alespoň na chvíli zastaví před někdy až 
hektickým tempem svého života.
Bylo nám s Vámi hezky, takže příště 
přijďte určitě zase.
Nakonec bychom chtěli poděkovat Nakonec bychom chtěli poděkovat 
OÚ Hřibiny-Ledská za zprovoznění hřiště. OÚ Hřibiny-Ledská za zprovoznění hřiště. 
Díky!Díky!

M. Doskočilová

Střelecký koutek
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OPÉ KÁNÍ

24. srpna se na Vel-
ké Ledské, v hasič-
ské zbrojnici, konalo 
již tradiční ukončení 
prázdnin,  a  to opékání kýt,  pořádané 
SDH Ledská. Pozváni byli všichni čle-
nové i s rodinnými příslušníky.

Opékané kýty chutnaly

Účastníci drakiády

SD H LE D SKÁ 

D RAKIÁDA

Již v dopoledních hodi-
nách dne 21. 9. 2013 se u 
hasičské zbrojnice na Velké Ledské za-
čínali scházet dobrovolníci z řad hasičů 
a konala se brigáda. Příprava na odpo-
lední drakiádu. Počasí si s námi sice tro-
chu pohrálo, občasné přeháňky střídalo 
bezvětří, ale doprovodný program pro 
děti vše vyřešil. Výrobu dekorativních 
dráčků vystřídaly soutěže, za které děti 
sbíraly razítka a za splnění všech úkolů 
dostaly sladkou odměnu a diplomy. Na 
draky se ovšem taky dostala řada, sice 
to rodiče stálo trochu sil při běhání po 
hřišti, ale stálo to za to. Pro děti byla 
připravena ještě diskotéka a samozřej-
mě občerstvení - limča, buřty a uzené.
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MS STŘEZMÁ -  OLEŠNICE

Vážení spoluobčané,
po horkém létě při-
šly studené deštivé 
dny – snad proto, 
aby připomněly, že 
se blíží podzim a tra-
diční výstava zahrád-
kářů v Častolovicích, 
na kterou jsme byli opět pozváni, aby-
chom zde prezentovali výsledky naší 
činnosti. Stánek připraví a návštěvní-
kům podá informace skupinka našich 
členů pod vedením MVDr.Václava 
Hodného. Malou komplikací pro nás 
je souběh s naším plánovaným společ-
ným výletem na Svatohubertské slav-
nosti do Chlumce nad Cidlinou, který 
je naplánován na 5. října.
První výstřely ozývající se o sobotních 
večerech naznačily, že se také přiblížily 
společné podzimní lovy. Zatím se loví, 
tzv.na tahu, jen divoké kachny. Do vol-
né přírody jsme vypustili menší počet 
bažantů obecných z polodivokého od-
chovu, o které se především starají Mi-
lan Žid s Karlem Janečkem, prozatím 
jejich adaptace ve volné přírodě probí-
há úspěšně. Do ní se však již nepodívají 
bažanti královští, kterých jsme dovezli 
25. Stačila naše malá nepozornost, jed-
na noc a jedno prorezivělé oko pletiva 
ve stropě voliéry a kuna již věděla, jak 
s malými bažantíky naložit. Snad kunu 
potkáme při honech my, a my už také 
budeme vědět, jak s ní srovnat účty! 
Podzimní hony jsou plánovány pro 
naše členy tři - uskuteční se v listopa-
du a v prosinci, v říjnu jim bude před-

cházet lov sokolníků. Určitě bychom 
potřebovali před hony omladit naši 
základnu loveckých psů, ale v dneš-
ní uspěchané a náročné době se jen 
málo členů odhodlá cvičit a kvalitně 
připravit psa na zkoušky. Kromě času 
to vyžaduje i hodně peněz a ježdění se 
štěnětem za výcvikem a za zvěří. Jak 
nepostradatelní jsou však naši čtyř-
nozí pomocníci, to ukázaly některé 
lovy srnčí a černé zvěře v letních mě-
sících, kdy je zvláště potřeba rychle 
střelený kus dohledat, aby nedošlo 
k poškození zvěřiny vlivem horka. 
Opět jsme se snažili snižovat stavy čer-
né zvěře na únosnou míru, což se nám 
letos podařilo i díky novému nájemci 
honitby u Křivic, který se lovu černé 
zvěře zatím věnuje opravdu intenzívně. 
Pozadu nechtěl zůstat ani Jirka Malý 
z našeho sdružení, který ve svých 41le-
tech ulovil před několika dny svého již 
stého divočáka! V osmnácti letech jsme 
spolu skládali zkoušky z myslivosti 
a byli pasováni na myslivce. Od té doby 
jsme se stihli oba oženit, odsvědčit si 
svatbu, rozvést se, ale společná láska 
– myslivost, s námi zůstává i nadále, 
a snad ještě zůstane!
V loňském roce se osvědčily tzv.pa-
chové ohradníky, pěna, která se nastří-
ká na stromy podél cest a která díky 
aplikovaným přísadám odrazuje zvěř. 
U Rašovic jsme se takto snažili ochrá-
nit i polní kultury dozrávající pšenice. 
Pěna však také není všemocná, a proto 
museli členové našeho výboru s ně-
kterými majiteli pozemků projednat 
kompenzaci škody. Naštěstí byly ško-
dy výrazně menší než vloni. Stejně tak 
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u silnic jsme museli jen za poslední 
týden dvakrát zasahovat, abychom se 
postarali o zvěř poraženou auty. Vý-
bor MS následně rozhodl o tom, že 
si na zářijové členské schůzi společ-
ně pochutnáme na srnčím guláši. Pro 
většinu členů to bylo milé překvapení.
Nyní se blíží chladné období, proto 
již připravujeme zásoby granulí a obilí 
pro zvěř, dovezena byla také sůl. Náš 
sklad v hospodářské budově v Oleš-
nici však příští rok bude muset projít 
větší stavební rekonstrukcí. Nestabilní 
podloží a spodní vody vykonaly to-
tiž své a pod zátěží se bortí celá čelní 
stěna, která následně blokuje otvírá-
ní vchodových vrat. Také výhledově 
uvažujeme o výstavbě chladicího boxu 
na zvěřinu v Olešnici, protože box 
u chaty v Častolovicích je při častém 

souběhu s dalšími akcemi na chatě ne-
vyhovující. Přece jen někdy nevěstě při 
jejím svatebním veselí nedělá nejlépe 
pohled na její svatební dort a na ved-
le visícího štětináče! Také nechceme 
znečistit novou dlažbu před chatou.
Plánů na novou sezónu je již nyní dost, 
ale teď se již společně těšíme na pod-
zimní loveckou sezónu, kterou snad 
ve zdraví přežijeme, abychom z ní 
mohli přinést další informace Vám, 
věrným čtenářům obecního zpravo-
daje! Jen připomínám, že je možné se 
stále hlásit u mysliveckého hospodáře 
p. Pavla Žida /774 086 650/ a zakoupit 
u něj srnčí zvěřinu, kterou Vám dodá-
me staženou, připravenou ke spotřebě!
Mějte příjemný podzim!

R. Podolský
jednatel MS

J. Malý se svým úlovkem
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PŘE H LÍ D KA

H I STORICKÝCH VOZI D E L

Jistě nikdo nelitoval, kdo si udělal čas 
a přišel se podívat v sobotu 7. září před 
hostinec U Myslivce v Hřibinách. Mezi 
11. až 13. hodinou jste tu mohli obdi-
vovat nebývalou krásu a eleganci projíž-
dějících historických dvoukolových či 
čtyřkolových vozidel, vyrobených do r. 
1955. Bylo jich celkem 100 ks a měly 
zde jedno ze svých šesti stanovišť.
Počátek této velkolepé přehlídky se 
traduje do doby před třiceti lety, vždy 
pravidelně po dvou letech, s obměnou 
tras. Tentokrát byl start v Hradci Králo-
vé, jelo se po vedlejších komunikacích, 
tedy i přes rašovský kopec, Olešnici 
a naši obec, kde na ně čekala hlídka se 
soutěžní otázkou. Od pořadatelů jsem 
vyzvěděla, že otázka se týkala starého 
tiskařského válce se sazečem písmen. 
Další otázky pro ně byly přichystány 
na každém stanovišti – např. v soused-
ních Častolovicích bylo nutné vědět, 
jaká je zde tradiční každoročně pořá-

J E D E ME DO ŠKOLY 

Hurá. Začal nám školní rok.
Pro mnoho z rodičů veliká úleva, 
pro mnohé z nás začínají povinnosti, 
na které si musejí zvykat jak rodiče, 
tak jejich ratolesti... Pro prvňáčky je to 
poprvé, kdy usedají do školních lavic, 
někde s úsměvem, jinde s obavou. 
Naše prvňáčky čekal ještě jeden nový 
úkol, a to první cesta autobusem. Pro 
děti z Pasek je ranní autobusové spoje-
ní do Častolovic velmi přínosné, učí je 
samostatnosti a zodpovědnosti. Již ně-
kolikrát padl dotaz na vytíženost spoje, 
naštěstí s přirůstajícím počtem mladých 
lidí na vesnicích přibývá i počet dětí 
využívajících autobusovou dopravu. 
Pokud se zamyslíme nad ekonomickou 
stránkou, tak cesta autobusem je levná 
= šetří peníze a čas rodičům. Děti bo-
nusem dostávají pocit svobody a důleži-
tosti, nehledě na to, že jízda autobusem 
je pro ty nejmenší tak trochu i atrakcí.
Přeji všem dětem mnoho pěkných 
chvil při cestování autobusem.

ZU

Obdivujeme autíčka v HřibináchJedeme do školy

C O  S E  U D Á L O. . .  C O  S E  C H Y STÁ
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daná akce. Putování vozidel a jejich 
posádek směřovalo do rychnovské-
ho pivovaru, kde pro ně krom oběda 
připravili prohlídku celého areálu. Po-
kračovalo se přes Deštnou do Sněžné-
ho na chatu Horalku, kde byl cíl této 
nevšední spanilé jízdy. Následovalo 
ukončení a zároveň vyhodnocení. Zda 
všichni dojeli v pořádku, už mi známo 
není, u nás hlásil poruchu pouze jeden 
vůz.
Jedno je však jisté - celá ta nádherná 
podívaná vnesla atmosféru sváteční 
pohody do jinak obyčejného sobotní-
ho dne. Krásné dobové kostýmy řidičů 
i spolujezdců ještě umocnily pro nás 
nezapomenutelný zážitek.
Pořadatelům patří velké DÍKY! 

VZ

Taky se vám líbí?

Další účastníci jízdy

KDYŽ ZA KULTUROU,

TAK DO PRAHY

Byla to poměrně rychlá akce. 
Vybrat divadlo, muzikálové
představení, zajistit termín,
pozvánky, autobus... uf,uf...
podařilo se... pozor, odjíždíme 
do velkoměsta.

V sobotu 28. září 2013 na svátek
sv. Václava jsme kolem 8. hodiny ráno 
opouštěli naše klidné vesničky. Au-
tobus při plném obsazení pádil směr
Praha. 
Naší první zastávkou bylo zahrad-
ní centrum PARKON v Libici nad 
Cidlinou. Právě zde probíhalo Svato-
václavské vinobraní, neodolali jsme 
a ochutnávali bílý i červený burčák, 
odrůdy znojemských vín a vylisovanou 
šťávu z vinných hroznů.
Samozřejmě nezůstalo jen u degustace, 
také jsme se mohli kochat krásou na-
bízených okrasných dřevin, skalniček, 
pokojových rostlin, atd..
Rychle něco málo nakoupit - suvenýry, 
burčák, medovinu, hnojiva - a „upalu-
jeme“dál.
Máme hlad, tak zastavujeme v Hraba-
lově hájence v Kersku. Tam nás vítají 
a doporučují kančí v šípkové omáčce 
či ze zelím. Nebojte... k hádce nedo-
šlo jako ve známém fi lmu Slavnosti 
sněženek. Vzpomněli jsme si na velice 
známé herce z tohoto fi lmu, prohlédli 
staré fotky, které zdobily stěny hájenky.
Velké a hlavně výborné porce nás veli-
ce uspokojily a připravily na náš cíl.
Ano, dorazili jsme do Prahy. Na Vác-
lavském náměstí byl čas na rozchod. 
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Poté jsme se sešli v nové metropolit-
ní scéně divadla Studio DVA ,které se 
nachází přímo na Václavském náměstí. 
Muzikál s názvem Hello Dolly je velice 
známý muzikál, který měl premiéru 16. 
ledna r. 1964 v New Yorku. V hlavní 
roli se tehdy představila Barbra Strei-
sand, tento muzikál obletěl celý svět 
a stal se hitem.
V českém podání jsme v hlavní roli, 
a to bez alternace, viděli činoherní 
i fi lmovou herečku a zpěvačku Ivanu 
Chýlkovou, která svou hlavní roli před-
vedla doslova bravurně!
Ve zbrusu novém zpracování tohoto 
muzikálu se představili další vynikající 
herci a zpěváci, např.: Simona Babčá-
ková, Josef  Carda, Václav Jílek, Michal 

Slaný, Mojmír Maděrič, Berenika Ko-
houtová, vynikající výkon předvedla 
i Yvonne Přenosilová. 
Celé představení bylo doprovázeno ži-
vým orchestrem.

V divadle

Účastníci zájezdu
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Co říci o muzikálu Hello Dolly? Má „ 
šmrnc“, jiný pohled na věc, jsou použi-
ty vtipné režijní nápady Ondřeje Soko-
la a je skvěle vybrané herecké obsazení.
Jednoduše řečeno... představení se nám 
moc líbilo! Doporučujeme všem!
Všichni jsme byli spokojeni, nabyti 
energií od Dolly Leviové, ale už také 
hladoví. Neváhali jsme a zavítali opět 
za panem Hrabalem do hájenky. U vý-
borné večeře - ať už nám na talíři bylo 
podáno kančí, mufl oní či vepřové 
masíčko - jsme shrnuli vydařený den. 
Venku se setmělo, hodiny neúprosně 
pracovaly…nejvyšší čas dát sbohem 
a vydat se na cestu. Ještě pár foteček, 
nákup Postřižinského pivka byl i nut-
ností a jupí zpátky do klidných vesni-

ček.
V autobuse bylo 
veselo, pod do-
jmem krásného 
zážitku jsme se 
všichni vraceli směrem k domovu.
Výlet se vydařil, počasí nám přá-
lo a účastníci zájezdu byli spokojeni, 
a o to nám přece šlo.

Takže nezapomeňte!
Až budete mít zase pocit, že se Vám starosti 

kupí a máte jich nad hlavu, sepište je,
zabalte a pošlete k DOLLY Leviové – 

protože ta všecko obstará!!!

Výletu zdar a někdy zase na viděnou !
M. Doskočilová

CVIČENÍ
PRO DOBROU KONDICI 

Počínaje změnou na zimní čas, začínáme s pravidelným cvičením.
Termíny jsou beze změny, dvakrát týdně,

v pondělí a ve čtvrtek od 18,30 do 19,30 hodin
v sále „U Myslivce“ v Hřibinách.

Začínáme v PONDĚLÍ 28. ŘÍJNA (státní svátek).

Obsah cvičení je přizpůsoben tak, aby vyhovoval všem věkovým 
kategoriím a aktuálním trendům.

ZAHRNUJE JAK ZUMBU, PILATES, TAK AEROBNÍ CVIKY,
POSILOVÁNÍ A STREČINK.

Ráda bych požádala všechny, kdo budou chtít cvičit,
aby mi potvrdili účast na email: libuse.kubcova@poradce.ing.cz

nebo na tel. 603 522 085.
Těším se na vás! Líba Kubcová



ČSŽ a OÚ Hřibiny-Ledská

Zveme všechny děti i dospělé
na Mikulášskou diskotéku,

která se koná

Čeká nás 100% návštěva
MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA !

Těšíme se na Vaše kostýmy.

Vás srdečně zvou na

v sobotu 07. 12. 2013 od 16:00 hod
v sále „U Myslivce“ v Hřibinách

diskotéku
MikulášskouMikulášskou



Historická vozidla v Hřibinách Historická vozidla v Hřibinách

Historická vozidla v Hřibinách Historická vozidla v Hřibinách

Ukončení léta  v Malé Ledské – program zpestřili myslivci z MS Střezmá



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

OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny-Ledská. Vydává Obecní úřad Hřibiny-Ledská,
tel. 494 323 822, 724 179 125, e-mail:ou.hribiny@tiscali.cz, www.hribiny-ledska.cz.

Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případné tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení,
popřípadě neuveřejnění příspěvku. Za obsah článků odpovídají v plné míře podepsaní autoři,
jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Nepřijímají se příspěvky vulgární a urážlivé.

Zasláním autor uděluje vydavateli svolení vydat jej jak v elektronické, tak v tištěné podobě v Obecních listech,
zasílací adresa je obecni.listy@seznam.cz

Za redakční radu: Marie Zaňková, Náklad 150 kusů. Datum příští uzávěrky je 20. 11. 2013.

Drakiáda na Velké Ledské

Nové mulčovací rameno

Kersko, Hrabalova Hájenka – zastavení při cestě na muzikál do Prahy

Drakiáda – děti taky soutěžily

Vylepšené zázemí na hřišti v Malé Ledské


