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Úroda brambor-vítězové soutěže 
Milan a Martin Kudláčkovi

Úroda broskví-třetí oceněná pěstitelka
Marie Marková

Modrá hortenzie -druhá oceněná zahradnice Marie Krsková
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Přiblížil se závěr roku, který byl v naší obci plný změn. Došlo k výměně starosty, 
změnila se část zastupitelstva. 

Dokončili jsme stavbu sběrného dvora, bylo zakoupeno mulčovací rameno za trak-
tor. V listopadu jsme konečně dostali dotaci na I. etapu kanalizace a zahájili stavbu.  
Na  konci října rozhodl Úřad na ochranu hospodářské soutěže ve věci výběrového 
řízení  a teď v prosinci jednáme o zahájení stavby centra volného času v Hřibinách. 

Snažíme se zlepšit informovanost obyvatel o tom, co se v obci 
děje a připravuje.

Nezbývá nám, než si přát, aby byl ten příští rok klidnější, i když 
to vůbec nebude jednoduché. Čeká nás dokončit započaté stav-
by, které  budou časově i fi nančně náročné. Dále bychom chtěli 
přistavět garáž u dílny v Malé Ledské, vybudovat sociální zařízení 
na hřišti na Pasekách, zprovoznit kompostárnu ve Velké Ledské. 
Chtěli bychom zakoupit svozovou techniku na svoz separovaných 
a bio odpadů, pokud nám bude přidělena dotace.

S L OVO  STA RO ST K Y

Chci touto cestou poděkovat
za spolupráci zastupitelům

(bývalým i současným),

zaměstnancům obecního úřadu, všem,

kdo se podílejí v naší obci na kulturním životě

(hasičům, Svazu žen, Carp teamu aj.),

taky občanům, kteří se zajímají a podílejí

na životě naší obce.

Závěrem Vám všem popřeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků, v roce 2014 
hlavně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v práci i v osobním životě.

Eva Potočková, starostka
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Z P R Á V Y  Z  O B C Í

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.23/2013

ZE DNE 24. 10. 2013

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu M.
Doskočilovou a F.Musila, zapisova-
telku J. Kudláčkovou

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

2. bere na vědomí slib nového zastu-
pitele J.Šimerdy

 hlasování : pro 5, proti 0 , zdržel se 1

3. schvaluje program jednání
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 22/2013 ze dne 12. 9. 
2013

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

5. schvaluje vyplácení odměny no-
vému zastupiteli od 24. 10. 2013 
ve stejné výši, jakou pobíral zastupi-
tel před ním

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1

6. schvaluje změnu rozpočtu č. 3:
 příjem po úpravě:

 CELKEM 5515671,-Kč

 výdej po úpravě:

 CELKEM 6072276,-Kč
 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

7. schvaluje nabídku p. Sokola 
na zpracování technické dokumen-
tace zařízení rekultivace skládky 
Hřibiny-Ledská, včetně kompostár-
ny Hřibiny-Ledská (malé zařízení 
s kapacitou do 150 t/rok) a sou-
visející dokumentace (základní 
hodnocení rizik ekologické újmy) 
a ukládá starostce podepsat smlou-
vu s p. Sokolem na zajištění doku-
metace dle této nabídky.

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

8. schvaluje záměr na přístavbu gará-
že u dílny v Malé Ledské

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

9. schvaluje záměr na prodej nemovi-
tosti domu čp. 27 v Hřibinách

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

10. bere na vědomí informace starostky 
obce

 hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Trvá:

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

2. vypracovat pravidla pro přidělo-
vání fi nančních prostředků občan-
ským sdružením působícím v obci

Schváleno obecním zastupitelstvem
dne 24. 10. 2013 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.24/2013

ZE DNE 29. 11. 2013

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu J. Ši-
merdu a M. Kubíčka, zapisovatelku 
J. Kudláčkovou

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2. schvaluje program dnešního jednání
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 23/2013 ze dne 24. 10. 2013
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

4. schvaluje výběr odpovědného zá-
stupce při provozování kanalizace 
a ukládá starostce podepsat man-
dátní smlouvu s vybraným uchaze-
čem p. Bulířem

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

5. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kra-
je ve výši 5 255.000,- Kč

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

6. bere na vědomí zahájení stavby
I. etapy kanalizace

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

7. schvaluje rozhodnutí starostky 
o výběru nejvhodnější nabídky 
na realizaci veřejné zakázky „Obec-
ní centrum volného času a ukládá 
starostce podepsat smlouvu o dílo 
s vítězným uchazečem

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

8. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat s MS Střezmá smlouvu o po-
skytnutí veřejné fi nanční podpory 
(příspěvku) ve výši 2.000,- Kč

  hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

9. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. 
o právu provést stavbu a o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene číslo IP-12-2005752/
VB/02 na pozemku č.414/3 k.ú.
Velká Ledská

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

10. schvaluje dodatek číslo 1 ke smlou-
vě obce Hřibiny-Ledská a o přidělo-
vání bytů v domech s pečovatelskou 
službou v Kostelci nad Orlicí obča-
nům obce Hřibiny-Ledská a ukládá 
starostce podepsat výše uvedený do-
datek s Městem Kostelec nad Orlicí

  hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

11. neschvaluje žádost Farní charity 
Rychnov nad Kněžnou o příspěvek 
na rok 2013

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

12. bere na vědomí výpověď R. Suse 
z nájemní smlouvy na pozemek
č. 3139 v k.ú. Hřibiny

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

13. bere na vědomí žádost L. Cardové 
na pronájem pozemku č. 3139 a čás-
ti pozemku č. 3144 v k. ú. Hřibiny 
a schvaluje záměr na jejich pronájem

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

14. neschvaluje žádost Bc. M. Muchy 
na odkoupení části pozemku č. 3141
v k.ú. Hřibiny

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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bez DPH za motohodinu
 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

23. bere na vědomí zprávu Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje 
z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Hřibiny-Ledská za rok 2013

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

24. schvaluje závěrečný účet obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2012 a sou-
hlasí s celoročním hospodařením 
obce Hřibiny-Ledská za rok 2012 
s vyjádřením souhlasu, a to bez vý-
hrad

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

25. schvaluje odměny zastupitelům 
od 1. 12. 2013 ve výši: předseda 
výboru 1.240,- Kč měsíčně, člen 
výboru 570,- Kč měsíčně a člen za-
stupitelstva 342,- Kč měsíčně

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

26. odvolává Martinu Doskočilovou 
z funkce předsedkyně kontrolního 
výboru

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

27. schvaluje volbu nového předsedy 
kontrolního výboru Jiřího Šimerdy. 
Odměna bude vyplácena od 1. 12. 
2013

 hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1

28. bere na vědomí informace sta-
rostky a schvaluje a ukládá sta-
rostce podepsat smlouvu o vložení 
majetku obce (stavby „prodloužení 
vodovodního řadu v délce 38...“) do hos-
podaření DSO Obecní voda

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

15. neschvaluje záměr na vypořádání 
pozemků (cesty) u bývalého kravína 
v k.ú.Velká Ledská

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

16. schvaluje záměr na směnu po-
zemků s p.Vilímkem v k.ú. Velká 
Ledská

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

17. ukládá starostce jednat se zástup-
ci Městyse Častolovice o smlouvě 
na sdružení prostředků na společ-
nou jednotku požární ochrany

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

18. schvaluje nabídku Grande soluti-
on z Ostravy ze dne 22. 10. 2013 
na opravu cest v obci a neschva-
luje, aby do těchto oprav byla 
také zahrnuta rekonstrukce vjezdu 
do fi rmy Tomacon v Hřibinách

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

19. schvaluje fi nanční příspěvek 
na provozování odpoledního au-
tobusového spoje do místní čás-
ti Paseky do změny jízdního řádu 
v červnu 2014

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

20. schvaluje podání žádosti na nákup 
techniky na třídění a odvoz separo-
vaných odpadů a bio odpadů z 52. 
výzvy z OPŽP

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

21. schvaluje zásady zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

22. schvaluje cenu za prohrnování 
sněhu traktorem ve výši 500,-Kč 
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Revokuje:

 Usnesení zastupitelstva Obce Hři-
biny-Ledská č. 20/2013 ze dne
21. 6. 2013 – článek „Obecní zastupi-
telstvo schvaluje“ bod 4. a nahrazuje jej 
zněním v bodě 24 v článku Obecní 
zastupitelstvo tohoto usnesení

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Trvá

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

Schváleno obecním zastupitelstvem
dne 29. 11. 2013

VÝSLE D KY VOLE B   

Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Uvádíme výsledky hlasování v naší obci:
 počet osob zapsaných ve stálém seznamu voličů 278
 počet osob, kterým byly vydány obálky 184
 počet platných hlasů 182

 Česká strana sociálně demokratická 30 hlasů
 Strana svobodných občanů 4 hlasy
 Česká pirátská strana 8 hlasů
 TOP 09 20 hlasů
 HLAVU VZHURU volební blok 2 hlasy
 ODS 7 hlasů
 politické hnutí Změna 2 hlasy
 KDU-ČSL 12 hlasů
 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 8 hlasů
 Suverenita Strana zdravého rozumu 1 hlas 
 Aktiv nezávislých občanů 1 hlas
 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 12 hlasů
 Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 hlasy
 ANO 2011 32 hlasy
 Komunistická strana Čech a Moravy 33 hlasy
 Strana zelených 8 hlasů 

Volební komise
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VE 4.  ČTVRTLETÍ SLAVI LI

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

hodně lásky, protože bez ní nelze žít.

Minaříková Marie VL 81 let
Micherová Věra ML 80 let
Šimerda Jiří VL 80 let
Volná Milada ML 81 let
Štěpánová Zdenka ML 86 let
Zaňková Milada ML 87 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a spokojenost.

PŘI H LÁSI LI SE

Marek Michera Pa
Jana Musilová Pa

VYH LÁŠE NÍ SOUTĚ ŽE

Druhý ročník naší soutěže „Šel za-
hradník do zahrady s motykou...“ 
už je minulostí.
Pro soutěž byly vy-
brány tři tematické 
okruhy – květiny, 
ovoce a zelenina. 
Porota se zájmem 
zhlédla obrázky, 
které byly do sou-
těže zaslány /bylo 
jich kolem třiceti/. 
Tento rok nebyl pro zahradničení příz-
nivý, nejdříve nás trápila dlouhá a stu-
dená zima, pak zase moc velká vedra 
a sucho. Úrodu ničily také plísně a sli-
máci, ale přesto všechno se zahradní-
ci nedali a vypěstovali pěkné květiny, 
ovoce i zeleninu. 

Moc se líbily okrasné květiny pěstova-
né v truhlících a květináčích u p. Marie 
Hladké a u Věry Zaňkové. Také obráz-
ky p. Marie Krskové, Káji Kudláčkové 
a p. Kubcové ze Hřibin hýřily všemi 
barvami krásně rozkvetlých tulipánů, 
azalek a rododendronů. Svoji úrodu 
okurek, mrkve, celeru a petržele zaslala 
p. Kudláčková. Zahálkovi zase pěstují 
rajčata a velký květák vyrostl u Vče-
lákových na Pasekách. Ani pěstování 
ovoce nezůstává pozadu a na zahra-
dě u p. Marie Markové byly stromy 
obaleny velkými broskvemi. Romana 
Petrášková zaslala do soutěže kolekci 
barevných dýní.

Hodnocení úrody dopadlo
následovně:

1. místo Milan a Martin Kudláčkovi
 ze Hřibin 
za úrodu brambor. Brambory, to je 
taková obyčejná věc, ale vypěstovat při 
letošní neúrodě takové veliké, žlu-
ťoučké a hlaďoučké hlízy je obdivu-
hodné. Když je dostatek koňského 
uleželého hnoje, tak se vše daří. 

2. místo Marie Krsková ze Hřibin 
za nádhernou, vzrostlou a bohatě 
modře kvetoucí hortenzii na zahradě, 
kde upoutávala pohledy všech kolem-
jdoucích.

3. místo Marie Marková ze Hřibin 
za bohatou úrodu krásných broskví, 
které určitě i náramně chutnaly.

Vítězové dostali za odměnu slíbenou 
„Zlatou motyčku“ a drobný dárek. 
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Vítězové soutěže

Mnoho hodin namáhavé práce věnuje 
zahradník zahradě. Musí set, zalévat, 
hnojit a okopávat, aby se úroda vydaři-
la. Pochvala, uznání a naše poděkování 
patří všem, kdo se soutěže zúčastnili.

Barevné zobrazení letošních vítězných 
výpěstků jste si mohli prohlédnout 
na vnitřní přední straně našeho časopisu.

J. Kudláčková

oznamuje, že SVOZ
KOMUNÁLNÍHO

ODPADU
v prvním týdnu

roku 2014 proběhne

V PÁTEK 3.V PÁTEK 3. LEDNA.LEDNA.
Další svozy budou

pokračovat v zavedeném
režimu, tj. každý lichý

týden ve čtvrtek.

INFORMACE PRO OBČANY

V návaznosti na zákon o ochraně osob-
ních údajů lze životní jubilea občanů 
zveřejnit ve zpravodaji pouze s písem-
ným souhlasem dotyčné osoby nebo je-
jího zákonného zástupce. Pokud chcete 
být uvedeni v této rubrice, dodejte 
prosím písemný souhlas na úřad obce 
paní J. Kudláčkové. Zároveň prosím 
manželské páry, které slaví význam-
né výročí své svatby - (zlaté, stříbrné, 
bronzové, či jiné) a měly by zájem ho 
zveřejnit, nebo oslavit spolu se zástup-
ci zastupitelů na OÚ, nechť se přihlásí 
rovněž u paní J. Kudláčkové.

J. Kudláčková 

TAJ E MSTVÍ ZKRATKY 

„MAS“

Občas vykoukne z plakátů nebo z míst-
ního tisku a zve vás na veřejná setkání. 
Prý, Místní akční skupina. Pozůstatek 
akčního výboru nebo parta ekologů, 
ptá se hlouček před výlepní plochou. 
Ani jedno, vážení! Místní akční skupi-
na, tzv. MAS (mělo by se říci Skupina 
pro místní akce) je obecně prospěšná 
společnost, která má za cíl stmelovat 
venkovský region, hýbat s ním a pod-
porovat akce pro jeho rozvoj. Podle 
principu partnerství sdružuje drobné 
živnostníky, spolky nebo obce na svém 
území. Pořád ještě tápete? Zkusím to 
tedy jinak. 

V čem vám může být MAS
užitečná?

Jste-li běžný občan, můžete se účastnit 
aktuálních projektů. Lidí, kteří chtě-
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jí předávat své životní zkušenosti dál, 
není nikdy dost. Využít se dá i bezplat-
né inzerce v rámci projektu Venkovská 
tržnice. Více na www.venkovskatrz-
nice.cz. Třeba přes tuto stránku na-
jdete i nové pracovní uplatnění. Jako 
živnostníkovi vám umožní snáze zís-
kat odběratele pro zboží nebo služby, 
nebo naopak dodavatele toho, co po-
třebujete. Dokáže vás spojit se stejně 
zaměřenými lidmi. MAS vám pomůže 
zažádat o dotaci v právě probíhajících 
výzvách. Neoblíbenou administrativu 
udělá za vás a ještě vám poradí, s čím 
nejvíce uspějete. 
Sháníte prostory pro svou práci, potře-
bujete podporu obce? MAS je v kon-
taktu se všemi obcemi a mnoha jinými 
subjekty na svém území a může se 
ujmout role nezávislého „vyjednavače“.
Zástupci spolků se na Místní akční 
skupinu obrací většinou pro pomoc při 
získání dotací. Platí tu ale stejné mož-
nosti propojení s obcí, s obyvateli. Stačí 
se jen zeptat. Toto platí pro neziskové 
organizace, drobné zemědělce a jiné.

Co nabízí MAS obcím? 
Obce na území MAS plánují společ-
né aktivity a také žádají o fi nanční 
i nefi nanční příspěvky z fondů EU. 
Nejdůležitější ale je spolupráce obcí 
navzájem. Když si jednotlivé obce 
„nestaví jen na vlastním písečku“, dají 
se zrealizovat větší projekty, které mají 
přínos pro více obyvatel. Proto MAS 
pracuje na společné strategii rozvoje. 
Když celý region táhne za jeden pro-
vaz, zvyšuje tím možnost opravdu se 
rozvíjet.

MAS je možno brát jako jednu z pří-
ležitostí, jak být aktivní ve své ko-
munitě. Je hlasatelem nelhostejného 
přístupu vůči prostředí, ve kterém ži-
jeme a vychováváme naše děti. Místní 
akční skupina bude ráda nápomocná 
při smysluplných činnostech. Je tady 
jedna podmínka – aktivní zájem řado-
vých občanů i zástupců obcí. Bez lidí 
se pro lidi nedá nic dělat. Budeme-li če-
kat na „pečené holuby rovnou do …“, 
pročekáme se ke hřbitovní zdi. 
V posledním strategickém období 
podpořila MAS NAD ORLICÍ 93 pro-
jektů, výše dotace celkem byla více než 
26 mil. Kč. Další strategické období 
2015–2020 nás teprve čeká. Přípravy 
jsou v plném proudu. Vyhodnocuje-
me ankety občanů a rozhovory se za-
stupiteli obcí. Nejen z těchto zdrojů 
zjišťujeme, co region Nad Orlicí nejvíc 
pálí, co potřebuje v příštích letech řešit. 
Máte k tématu co říci? Uvítáme každé-
ho, kdo se chce zapojit. 
Přidáte se?

Více informací o nás na www.nadorlici.cz

Za MAS NAD ORLICÍ 
BcA. Magda Zdena Schmidt

Výstavba skladu u palírny Libotovský byla také 
podpořena dotací z MASHribiny
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ČE SKÝ SVAZ ŽE N

D RAKIÁDA

NA MALÉ LE D SKÉ

Ženy ze Svazu se roz-
hodly uskutečnit dra-
kiádu, proto na tento 
den objednaly větrné 
a slunečné počasí, kte-
ré vskutku vyšlo. Účast byla velká, sešlo 
se hodně dětí s rodiči.
Všichni předvedli velkou plejádu draků 
v různobarevném provedení. Ke spo-
kojenosti všech vytáhl vydatný vítr 
s lehkostí všechny draky vysoko k nebi.
Zázemí na hřišti nám zároveň umožni-
lo občerstvit se i posedět v klidu v pří-
rodě a pozorovat vznášející se draky. 

Děti se vydováděly, vydařené odpo-
ledne se všem líbilo, takže se těšíme 
na další akci v příštím roce.

R. Votroubková ml.

Z E  S P O L K Ů
ROZSVÍCE NÍ VÁNOČNÍ HO 

STROMU V H ŘI B I NÁCH

Letošnímu rozsvícení vánočního stro-
mu v Hřibinách přálo nejen počasí, ale 
i hojná účast místních občanů. 
Vystoupení s přispěním členů skupiny 
Špunt bylo naladěno tradičně vánoč-
ně – zazněly koledy a vánoční písně, 
děvčata svým zpěvem podtrhovala ly-
rickou atmosféru adventních svátků. 
Děti a jejich vánoční básničky či pís-
ničky byly oživením celého vystoupe-
ní. Klárka Papáčková patří mezi naděje 
hry na trumpetu a to také doložila při 
své hře vánočních písní. 
Jako každým rokem se přihlížející za-
hřívali svařáčkem, děti čajem a roz-
dávaly se zdobené perníčky od Ireny 

Rozsvícení vánočního stromu v Hřibinách

Drakiáda na Malé Ledské
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ČE RTI SI DO PE KLA

OD NE SLI J E N J E D NU 

H ŘÍ ŠNOU D UŠI,

DOROTU MÁCHALOVOU  ! !

V sobotu 7. prosince 
2013 jsme v sále hři-
binské hospody zahájili 
již 3. ročník úspěšné
Mikulášské diskotéky.
V hospodě vládla po-
hoda, která by se ale 
po chvíli dala krájet. 
Dětičky totiž moc dobře věděly, jest-
li se mají obávat, či nikoliv, jestli byly 
hodné, nebo lumpačily.
Po chvíli dovádění na vánoční hitov-
ky totiž do sálu vtrhli čerti, a že jsme 
byli všichni velmi zaskočeni, poněvadž 
jsme přivolávali Mikuláše.
Čerti byli jako z divokých vajec, strašili, 
bláznivě tancovali. No, musím se při-
znat, že i já s mou čertovskou kolegyní 
Renatou, jsme se k nim přidaly... Pekel-
né dovádění ale dlouho netrvalo, čerty 
si zklidnila jejich čertovská babka, která 
jim v pekle vaří pochutiny.
Lucifer je ale hlava paličatá a velký pe-
kelník, ten rozhodně babku poslou-

Řehákové. Závěrem přišlo tentokrát 
i překvapení v podobě ohňostroje.
Skutečnost, že se vystoupení líbilo 
a lidé odcházeli příjemně naladěni, je 
největší odměnou pořadatelům. Krás-
né adventní dny a pohodovou atmo-
sféru tohoto období roku přejeme 
za všechny, kdo se podíleli na organi-
zování celé akce.

L. Kubcová

chat nebude, takže vystrkoval rohy dál, 
se svou knihou hříchů obcházel stoly 
a četl hříšné a neposlušné duše. Jo, jo, 
nějaké se přece jen našly..., ale největ-
ší hříšnicí byla Dorota Máchalová (tu 
perfektně sehrála“čertice“ Renata Vo-
troubková. Bohužel, ani peříčka, která 
měla u sebe na obranu proti chlupatým 
potvorám, jí nepomohla - byla postave-
na na váhy, které váží hříchy. 
Váhy ukázaly své a Máchalová propad-
la peklu. Lucifer se radoval a hledal dál. 
Jedna statečná holčička (Anička Viko-
vá) se dobrovolně přihlásila, že se vah 
nebojí. A opravdu, váha se ani nepo-
hnula. To se ví, vždyť Anička je andílek 
už od pohledu. Za potlesku přihlížejí-
cích upalovala zpátky k tatínkovi.
Musím se přiznat, že mi to nedalo 
(jsem přece hodná čertice), dobrovolně 
jsem si stoupla na váhy a ejhle, byla to 
bohužel PÝCHA, která by mě posla-
la za Máchalovou do pekla, kdyby mě 
na poslední chvíli nezachránila čertice 
Reňďa.
Protože při našich čertovských hrát-
kách bylo slyšet pláč dětí, a těch upla-
kaných očiček bylo spousta, nečekaly 

Čerti v Hřibinách
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jsme na nic a společně zavolali znovu 
Mikuláše... a on konečně přišel! Zavítal 
k nám s překrásným andělem.
Rozvážným krokem obešel sál, děti se 
trochu uklidnily. Pozdravil se s námi, 
pověděl nám, odkud přichází a zařídil 
to nejdůležitější - zjednal si pořádek 
u rohatých. Světe div se - poslechli, jen 
Luciferovi se zrovna moc nechtělo☺.
Mikuláš nám řekl pár vlídných slov, 
otevřel si svou andělskou knihu a sám 
si začal vyvolávat dětičky.
Ty měly respekt, pár dušičkám se 
pěkně třpytila očka po slzičkách. A ty, 
co měly nějaké ty malé hříchy, slíbily, 
že se polepší. A aby bylo vše, jak má 
být, ztvrdily svůj slib podáním ruky 
Mikuláši. Od anděla dostaly balíček 
dobrot.
Ty hodné děti samozřejmě pochválil 
a řekl jim, že je s nimi spokojen, také 
podal ruku a anděl je obdaroval.
A co čerti?? Ti celou dobu vyrušovali, 
neustále vykřikovali, chtěli ještě ulovit 
nějakou tu lidskou duši.
Mikuláši to bylo nepříjemné, rozzlobil 
se a zahnal je zpátky do pekla.
Chlupatým se moc nechtělo, není se 
čemu divit, kdo ví, kdy se zase dosta-
nou ven. Lucifer nám navíc záviděl 
moderní techniku -vymoženost - mo-
bilní telefon – museli jsme se mu smát. 
Chudinky čertovský, vždyť oni v tom 
svém peklíčku nejspíš ani žádný signál 
nemají, telefony neznají...☺.
Nedalo se nic dělat, museli pryč, Miku-
láš se poslouchá!! 
Měli jste slyšet to oddechnutí v sále! 
A se slovy “už jsou pryč“, se tváře zase 
rozesmály.

S Mikulášem a andílkem jsme se, ač 
neradi, museli také rozloučit, čekala je 
ještě spousta dalších povinností.
Pár fotek, poslední podání ruky a za-
mávání, i Mikuláš zmizel. Ale nebojte, 
slíbil, že se na nás za rok přijde podívat 
znovu.
A jak už to tak bývá, i my, hodné čer-
tice, musíme odejít. A naše poslední 
slova - to je poděkování Obecnímu 
úřadu, sponzorům a také Vám všem, 
kdo nás chodíte na akce podporovat, 
protože vy jste pro nás „motor“, který 
nás žene kupředu a dělá nám radost. 
Děkujeme Vám!
Co říci na úplný závěr tohoto krásného 
odpoledne? Pro rok 2013 zavíráme pe-
kelnou i andělskou knihu...
A do nového roku 2014 Vám přejeme 
mnoho andělských dní, ať jsou plné ra-
dosti, úsměvů, zdraví, pohody a klidu.
A jako pravá čertice si tak trochu přeji, 
aby se sem tam vyskytly i nějaké ty hříš-
ky, to aby bylo příště co trestat, vždyť 
bez nich by byla v životě docela nuda! 
Co myslíte??

Tak zase za rok na viděnou, kamarádi.

Čerti v Hřibinách
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Naše poděkování patří: 

Obecnímu úřadu Hřibiny-Ledská za fi -
nanční pomoc, fi rmě Tomacon Hřibi-
ny a p. L. Cardové za sponzorské dary, 
Hance a Radimovi za poskytnuté záze-
mí a ženám z ČSŽ

Kdo se skrýval pod kostýmy:

Mikuláš – Tomáš Vik
Anděl – Jana Janečková -Pilcová
Lucifer – Petr Votroubek
Čerti – Petr Šalda, Ivonka Votroubková
Čertovská babka – Věra Zaňková
Hodné čertice – Renata Votroubková
 Martina Doskočilová

Milá čertovská a andělská družino - 
BYLO TO SUPER !!! 

M. Doskočilová

MS STŘEZMÁ – OLEŠNICE

Vážení čtenáři zpravodaje,
naše myslivecké sdružení 
vstoupilo do posledního 
čtvrtletí letošního roku 
jen s 27 členy, neboť je-
diná žena mezi muži, paní Šárka Ko-
pecká - Strachová, Dis., se rozhodla 
k 30.9.2013 ukončit své členství. Dů-
vodem k tomuto kroku jí bylo pře-
devším její pracovní zaneprázdnění 
a péče o malé dítě. Sdružení vzalo Šár-
čino rozhodnutí na vědomí. 
Po splnění nejrůznějších pracovních 
povinností, které nás během roku pro-
vázejí /brigády, péče o spolkové budo-
vy, o zařízení v honitbě, předcházení 
škodám způsobeným zvěří, nezbytná 

administrativa, atd./, jsme se dostali 
k podzimním lovům a společné zábavě.
Ty odstartovaly tradiční sokolnické 
lovy dne 12. 10. 2013 za účasti sokolní-
ků z Rakouska, Německa i Belgie. Po-
časí na tento lov bylo krásné, slunečné, 
nicméně poměrně silný vítr na lukách 
ztěžoval dravcům jejich let a lov. A tak 
přes dostatek příležitostí k vypuštění 
dravců u všech členů lovecké skupiny, 
která nás letos navštívila, objevili se 
na výřadu jen dva ušáci! 
Jak už bylo v předchozím zpravodaji 
zmíněno, zúčastnili jsme se s výstavní 
expozicí při zahrádkářské výstavě v Ča-
stolovicích, setkání s dětmi na Malé 
Ledské. Povedl se snad i společný vý-
let některých členů malým autobusem 
na Svatohubertské slavnosti do Chlum-
ce nad Cidlinou, zakončený společným 
posezením. 

Dne 16. listopadu se sešlo všech 27 čle-
nů MS Střezmá Olešnice na svém prv-
ním společném honu na drobnou zvěř 

Při sokolnickém lovu v říjnu
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na chatě v Častolovicích. O slavnostní 
úvod se postaral předseda MS Miloslav 
Zaňka, když předal panu Bohuslavu 
Kuncovi doklad o Čestném členství, 
uděleném Českomoravskou myslivec-
kou jednotou. K pohodě účastníků 
přispěla též krásná nová výzdoba chaty, 
na jejichž stěnách se kromě nové mal-
by objevily preparáty zvěře na stylo-
vých nových dřevěných štítcích, které 
vyřezal a instaloval náš kamarád a my-
slivec František Kudláček z Hradce 
Králové. Největší ozdobou této akce 
však byly tentokrát ženy, manželky 
a přítelkyně myslivců, které se v hoj-
ném počtu připojily ke svým mužům 
– některé již na hon, jiné na společné 
podvečerní posezení při dobrém jídle, 
zabíjačkových specialitách a dobré zá-
bavě. K ní byl tentokrát velký důvod, 
neboť se na výřadu po honu objevilo 
nejen 6 zajíců, ale také 3 lišky! Jejich 
šťastnými lovci byli postupně Jirka 
Malý, Karel Janeček a Jaromír Dostál. 
Ani nejstarší pamětníci mezi námi ne-

mohli vylovit ze své paměti podobně 
úspěšný lov se třemi zrzkami na výřa-
du. Lišák ulovený Karlem Janečkem 
v rákosí pod Malou Ledskou byl navíc 
tak velký (10kg), že už snad nemohl ani 
žít v liščích norách – neprotáhl by se 
tam!☺ Na tomto honu odvedli vyni-
kající práci naši honci a psovodi, resp. 
především jejich psi.
Při společném večerním veselí nechy-
běla tombola ani hudba /p. Peremský 
a p. Kolář/, o hladové krky se po celý 
den skvěle starali Jirka Šimerda s dce-
rou a paní Maruška Zaňková. Troufám 
si říci, že na naší chatě již dlouho neby-
lo mezi myslivci takhle veselo! 

Zatím poslední akcí byl již 5. ročník tří-
denního setkání obchodních partnerů 
společnosti Saint-Gobain, divize Isover 
Častolovice, při kterém naše sdružení 
zajišťuje pro hosty Isoveru tréninkovou 
střelbu na asfaltové terče, lov na čeka-
né na srnčí a černou zvěř a pro majitele 
potřebných oprávnění též malý společ-
ný hon! Letos leželo na jeho výřadu 12 
zajíců a bažanti. Během setkání lovci 
ulovili 2 ks srnčí zvěře, v Oboře Opoč-
no též 1 ks mufl ona. Divočáka se ten-
tokrát ulovit nepodařilo, neboť okolo 
posedů se při 
čekané neustále 
točil vítr, který 
divočáky zrazo-
val od opuštění 
houštin. Hosté 
přesto odjížděli 
s pěknými zá-
žitky.

Myslivci s ulovenými liškami
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Naše sdružení má letos v plánu ještě dva společné hony na drobnou zvěř, Poslední 
leč v Olešnici a hon u chaty Na Pasece. Po Novém roce však výbor MS připravuje 
pravidelné společné naháňky, především za účelem snižování stavů černé zvěře, aby 
se lidé cítili v lesích na vycházkách bezpečněji a abychom ještě lépe předcházeli di-
vočáky působeným škodám, které nás nepřestávají trápit.

Výřad při listopadovém honu

Myslivecký ples 

Dovolujeme si srdečně pozvat 
širokou veřejnost na náš další 

MYSLIVECKÝ PLES
do restaurace v ČESTICÍCH, 
v sobotu dne 11. 1. 2014

od 20 hod.
Vstupenky budou v předprodeji 

od 29.12. 2013
u J. Malého-Čestice-604 980 389. 

Krásný adventní čas,
příjemné Vánoce a hodně 

štěstí do nového roku

přeji za celé sdružení Vám, 
čtenářům zpravodaje,

i Vašim blízkým!

Děkujeme za podporu
naší myslivosti svým rodinám 

i všem našim přátelům
a partnerům.

R. P. - jednatel
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SETKÁNÍ U MOKŘI NKY

Že nevíte, kde se říká U Mokřinky?
...samozřejmě že v Mokrém, kousek 
za obcí Přepychy. Na samém začátku 
října jsme se tam vypravily spolu s Věr-
kou Zaňkovou. 
Tím vám ovšem nedávám žádný žhavý 
tip na výlet - chci jen informovat. Bylo 
by prostě škoda se nezmínit...

Knihovna U Mokřinky v Mokrém spo-
lu s redakcí Rychnovského deníku totiž 
vyhlásila před časem soutěž zpravodajů 
z našeho regionu – obecních i měst-
ských. Soutěž se pořádá každý dru-
hý rok – tentokrát to bylo už potřetí. 
Hlasovalo se taky na internetu, pak se 
hodnotilo a v úterý 1. října se rozdělo-
valy ceny pro vyhodnocené čtvrtletní-
ky, měsíčníky či občasníky. 
Soutěž i samotné vyhodnocení ve spo-
lečenském klubu v Mokrém orga-
nizovala zdejší nadšená knihovnice, 
šéfredaktorka a dopisovatelka, paní 
Honsnejmanová. Krom přihlášených 
„zpravodajů“ se na akci podíleli i re-

C O  S E  U D Á L O. . .  C O  S E  C H Y STÁ
daktoři Rychnovského deníku, občan-
ské sdružení ABAKUS, obec Mokré 
a samozřejmě spousta sponzorů. Cel-
kem 40 měst a obcí prezentovalo svou 
činnost a zajímavé události na výstav-
ce. Zvláštní kouzlo dodal odpolední-
mu setkání moderátor a herec Jaroslav 
Brendl svým průvodním slovem i reci-
tovanými verši. 
Naše Obecní listy bodovaly již podru-
hé. Věra převzala ocenění pro malé 
obce od tiskárny OFTIS z Ústí nad 
Orlicí, které mimo jiné obsahuje i po-
ukaz na tiskařské služby pro obec Hři-
biny-Ledská, a to na zhotovení 200 ks 
pohlednic.
Chtěla bych proto poděkovat Věře Za-
ňkové nejen za to, že náš čtvrtletník 
do soutěže přihlásila, ale především, že 
obecní zpravodaj od jeho vzniku „vy-
piplala“, zbavila počátečních neduhů 
a po více než čtyřech letech ho předává 
nově vzniklé redakční radě, která teď 
bude muset zvládnout jeho další roční-
ky. Tak snad se zadaří.
Věro, díky. 

M.Z.

Setkání zpravodajů v Mokrém
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POD Ě KOVÁNÍ 

Chtěla bych vyjádřit poděkování panu 
Adolfu Koričanskému za perfektně 
provedenou práci při úpravě a údržbě 
zeleně na Malé Ledské. Všechna veřej-
ná prostranství obdělaná jeho osobou 
přímo zazářila, jakoby zde pracoval za-
hradnický odborník.
Ádo, díky a jen tak dál.

VZ

NE LÍ B I LO SE NÁM

Máme pro vás záběr z místa u popel-
nic na Malé Ledské, které je určené pro 
tříděný odpad. Plesnivé kožené-kožen-
kové kabátky sem opravdu nepatří, ani 
nejsou dobrou předvánoční dekorací.
Vážení, své vlastní stromky si zdobte, jak 
chcete, ale tady a takhle příště raději ne! 

V.Z. a M.Z.
Poněkud zváštní výzdoba

Upravený svah na Malé Ledské

PŘE DVÁNOČNÍ ZVYKY, 

OBYČEJ E

A NĚCO Z H I STORI E

BARBORKA

Večer před svátkem svaté Barbory cho-
dívaly po vsi „Barborky“. Oděny byly 
bíle a přes obličej mívaly bílý závoj. Bílá 
barva symbolizovala čistotu a nevin-
nost. Většinou chodívaly ve dvojicích či 
trojicích, jedna z nich měla v ruce košík 
s jablky, ořechy a cukrovím, kterým po-
darovávala malé děti. 
Na Bechyňsku jich chodívalo až šest. 
Jedna nosila v ruce zvoneček a kaž-
dá měla vlasy rozčesané přes obličej, 
na hlavě někdy korunku, jindy věneček. 
V levé ruce košíček s dárky pro hodné 
děti , v pravé metličku na ty zlobivé. 
Svůj příchod oznamovaly jak zvonkem, 
tak šleháním metlami na okno. Podle 
lidového vyprávění posílal „Barborky„ 
na zem svatý Petr po zlatém provazu.

My tři Barborky jsme ,
Z daleké země jdeme

A dárky Vám neseme.
Neseme, neseme, velice to krásné,

Kdo se s námi modlit bude, tomu je dáme
A kdo nebude, tomu hodně nalupáme. 
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VÁNOČNÍ STROMEČEK
V ČECHÁCH 
První vánoční stro-
meček se rozsvítil 
v pražské vile ředitele 
Stavovského divadla, 
Jana K. Liebicha roku 
1812. Po třiceti le-
tech se v Praze začaly 
stromky prodávat zcela běžně a lidé je 
nazývali Kristovým strůmkem. Stro-
meček si mohly z počátku dovolit jen 
zámožnější rodiny, teprve později se 
stromeček rozšířil na Moravu a do vět-
šiny příbytků. 
Stromeček k nám pronikl z německého 
území. Až do poloviny minulého stole-
tí byla vánočním stromkem hlavně jed-
le, v dnešní době je pro svou vzácnost 
nahrazena smrkem a borovicí. 
Zvyk stavět rozsvícené vánoční strom-
ky na veřejných prostranstvích se 
v Evropě ujal po první světové válce. 
Na českém území byl podle dochova-
ných zpráv poprvé postaven veřejný 
stromeček v Plzni roku 1925. Tato 
zvyklost se za první republiky rychle 
rozšířila po dalších českých i morav-
ských městech a vesnicích. 

ŠTĚDROVEČERNÍ
VĚŠTĚNÍ
Součástí Štědrého večera bylo tajemné 
kouzlení. Každý se ho sice trochu bál, 
přesto se lidé každým rokem znovu 
a znovu snažili poodhrnout clonu bu-
doucnosti.
Nejznámějším čarováním bylo rozkra-
jování jablíček. Objevila–li se hvězda, 
znamenalo to štěstí, byl-li tam ale kříž, 

znamenalo to smrt nebo závažné one-
mocnění.
Podobně se věštilo z vlašských ořechů. 
Černý vnitřek ořechu předpovídal ne-
štěstí a smutek, zdravý ořech pak ra-
dost a štěstí.
Skořápky ořechů se využívaly u dalšího 
věštění, kdy se do skořápky umístila 
svíčka, a ta pak, plovoucí po vodě, na-
značovala svým chováním něco málo 
z budoucnosti.
Na Štědrý večer neměl mít nikdo u sebe 
žádnou cizí věc, protože by ho v dalším 
roce čekala smůla a neštěstí.
Svobodné a nezadané dívky nezapo-
mínaly na házení pantofl em. Postavily 
se zády ke dveřím, do pravé ruky vza-
ly pantofel nebo jinou vhodnou obuv 
a hodily ji za sebe. Mířil-li střevíc špič-
kou ke dveřím, očekávala se svatba 
a odchod z domu, špička v opačném 
směru znamenala nejméně jeden další 
rok zůstat „na ocet“.
Pokud se dívka chtěla dozvědět jméno jí 
souzeného ženicha, vzala jablko a nůž. 
Jablko oloupala tak, aby získala jednu 
dlouhou spirálu. Tou pak třikrát zato-
čila nad hlavou a odhodila ji. Na zemi 
pak spirála vytvořila tvar, z něhož bylo 
možné s troškou fantazie vyčíst jméno, 
jímž začínalo jméno toho pravého.
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Další jablíčkové kouzlo bylo důležité 
pro hospodáře. Ten vzal dvanáct ja-
dérek, které vložil do misky s vodou. 
Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik se 
dalo v příštím roce očekávat suchých 
měsíců.
Zapomenutým slovanským zvykem 
bývalo namazat si na Štědrý den tváře 
medem. Tím si měl každý zajistit, aby 
ho po celý příští rok měli všichni rádi.
Jinde házela děvčata hůl na hrušku - 
na kolikátý pokus se povedlo, že se hůl 
na stromě zachytila, po tolika letech ji 
čekaly vdavky.
O půlnoci děvčata běhávala přes na-
oranou brázdu volajíce „Štěkej, štěkej 
pes, kde je milý dnes, ať je tu hned!“ 
Poté vyčkávala, ze které strany pes za-
štěkal, neboť z té strany měl přijít jejich 
budoucí ženich.

SILVESTR
Dnes tolik slavený den se původně ne-
spojoval se žádnými zvyky a obyčeji. 
Poslední prosincový den byl zasvěcen 
památce papeže Silvestra I. (východní 
církve slaví svátek svatého Silvestra až 
1. ledna). 
Datum 1. ledna sice jako první no-
voroční den přijali křesťané spolu 
s juliánským kalendářem, ale konec 

kalendářního roku 
připadal během sta-
letí v jednotlivých 
zemích na různá 
data, např. 1. březen, 
25. březen, 25. pro-
sinec. Silvestrovská 
noc získala na vý-
znamu, až když se 
v průběhu 1. století ve většině zápa-
dokřesťanských zemí ustálil kalendář 
gregoriánský a Nový rok na 1. leden. 
Oslavy posledního dne neměly pro 
svůj pohanský původ moc velikou 
oblibu, až teprve hospodářský rozvoj 
v 19. století proměnil silvestrovskou 
noc v jednu z nejbujařejších oslav roku.

Zita Učíková,
zdroj: Knižní archiv České tradice
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Krásné a pohodové

sváteční dny, 

příjemný závěr roku

a úspěšný

nový rok

2014

Vám všem přeje

redakční rada
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu


