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Při podzimní brigádě se natírala okna hasičárny

Draci tentokrát létali skvěle

Malí účastníci drakiády na Velké Ledské
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Z P R Á V Y  A  I N F O R M AC E
Z  O B E C N Í H O  Ú Ř A D U

nách a provedli spoustu dalších pra-
cí při zvelebování a úklidu naší obce. 
Nezapomněli jsme ani na kulturu - 
v lednu jsme uspořádali loutkové před-
stavení pro děti v hospodě v Hřibinách, 
v březnu zájezd do Prahy do divadla se 
zastávkou v nymburském pivovaru, 
v květnu setkání důchodců na Pase-
kách, o prázdninách letní kino na Malé 
Ledské, v listopadu zájezd na lední re-
vue do Pardubic a tradiční rozsvícení 
vánočního stromku v Hřibinách. Dále 
jsme fi nančně podpořili např. pálení 
čarodějnic, zájezd do Náchoda, ukon-
čení prázdnin, mikulášskou nadílku. 
Bohužel se nám nepodařilo zrealizovat 
stavbu chodníku k autobusové zastávce 
na Malé Ledské. Taky se nedaří naučit 
všechny občany naší obce správně tří-
dit odpady – tzn. nevyhazovat věci tam, 
kam nepatří, ale odvézt je na sběrný 
dvůr a kompostárnu ve Velké Ledské.
Obrovské poděkování patří všem za-
stupitelům, zaměstnancům úřadu, 
členům výborů, spolkům a občanům, 
kteří se podílejí na pracovním a kultur-
ním životě naší obce a starají se o to, 
aby se nám tady všem dobře žilo.
V příštím roce chceme dokončit stavbu 
garáže na Malé Ledské, oplocení u dět-
ského hřiště v Hřibinách, sociální zaří-
zení na hřišti na Pasekách, vybudovat 
chodník k autobusové zastávce na Malé 

OH LÉ D NUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKE M

Vážení spoluobčané, 
začal čas adventu, který jsme zahájili 
tradičním rozsvícením vánočního stro-
mu u hospody v Hřibinách. Těšíme se 
na Vánoce, svátky klidu, lásky, štěstí, 
radosti a pohody, které chce každý pro-
žít společně se svými blízkými. Všichni 
jsme zase o rok starší, zkušenější a snad 
i moudřejší. Někteří z nás mají ještě po-
slední šanci splnit svá přání a předse-
vzetí, která si vytýčili na začátku roku. 
Opět jsme všichni plni očekávání, co 
nám přinese nový rok, čím nás překva-
pí a co se nám podaří.
Konec roku je také příležitostí k bilan-
cování.
V letošním roce jsme vysušili, odvodnili 
a opravili suterén domu čp. 27 v Hřibi-
nách. Zahájili jsme vyvážení tříděných 
odpadů vlastním svozovým autem, 
zavedli jsme novou službu pro obča-
ny - pravidelné vyvážení a komposto-
vání bioodpadu, vybudovali a rozšířili 
jsme zpevněné plochy pod kontejnery 
na tříděný odpad. Díky dotaci z Krá-
lovéhradeckého kraje jsme zakoupili
4 zastřešené kontejnery na sběrný dvůr 
a k našemu malotraktoru zametací za-
řízení. Dále jsme zahájili stavbu plotu 
u dětského hřiště v Hřibinách a stav-
bu garáže v Malé Ledské, zkolaudovali 
jsme I. etapu kanalizace. Zrenovovali 
jsme parkety na sále hospody v Hřibi-
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Ledské, opravit kanalizaci na Velké 
Ledské u Drozdíkových a na Malé 
Ledské u Járových. Opět budeme za-
jišťovat provoz sběrného dvora, vyvá-
žet bioodpad, tříděný odpad na sběrný 
dvůr a do sběren, zakládat a překopávat 
kompost, udržovat a kontrolovat dět-
ská hřiště, sekat trávu a ještě další práce. 
Vážení spoluobčané, jménem svým, 
zastupitelů i všech zaměstnanců úřadu 

vám přeji příjemné prožití vánočních 
svátků v klidu a spokojenosti, pohodo-
vý a veselý poslední den v roce, do no-
vého roku všem lidem dobré vůle co 
nejvíce zdraví, štěstí a životního elánu 
do neklidné a nejisté doby, která nás 
čeká v roce 2016. Kéž by lidé více dr-
želi při sobě a mnohé přestala ovládat 
zloba a závist!

Eva Potočková, starostka obce

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
Ing. M. Šéblovou a L. Trajera, zapi-
sovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání: 1. Zahájení 

  2. Kontrola usnesení 7/2015
  3. Smlouvy
  4. Ostatní
  5. Informace starostky
  6. Diskuze
  7. Závěr
3. bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení č 7/2015 ze dne 9. 9. 2015
4. schvaluje a ukládá starostce 

podepsat dohodu o přistoupení 
k Rámcové smlouvě o prodeji zbo-
ží a poskytování služeb Vodafone 
OneNet č. 017217 

5. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat pachtovní smlouvu o zeměděl-
ském pachtu s manželi Kubcovými 
na část pozemku č. 3391 o výměře 
987 m2 v k. ú. Velká Ledská

6. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat dodatek č. 3 ke smlouvě
č. 2374/2011 

7. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat dodatek č. 4 ke smlouvě
č. 2374/2011

8. bere na vědomí zprávu fi nančního 
výboru 

9. bere na vědomí změnu č. 2 roz-
počtu na rok 2015 v těchto částkách: 
příjmy a výdaje 8,003.542,30 Kč

10. bere na vědomí rozhodnu-
tí pozemkového úřadu čj. SPU 
200788/2015 My ze dne 26. 5. 2015

11. schvaluje podání žádosti o dotaci 
na úpravu komunikace na parcele
č. KN 3142 k. ú. Hřibiny z dotač-
ního programu Královéhradecké-
ho kraje – Komplexní úprava nebo 
dovybavení veřejných prostranství 
a místních komunikací, infrastruk-
tura

12. schvaluje datum příštího zasedání 
19. 11. 2015 od 18 hod. 

13. bere na vědomí informace starostky

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBINY-LEDSKÁ: Č.08/2015

ZE DNE 27. 10. 2015
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Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
Ing. M. Šéblovou a L. Trajera, zapi-
sovatelku M. Kolářovou

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
Bc. M. Kubíčka a J. Šabatu, zapiso-
vatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání: 1. Zahájení 

  2. Kontrola usnesení 8/2015
  3. Stočné
  4. Ostatní
  5. Informace starostky
  6. Diskuze
  7. Závěr
3. bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení č 8/2015 ze dne 27. 10. 
2015

4. schvaluje od 1. 1. 2016 vybírání 
úplaty za službu – odvádění odpad-
ních vod od všech vlastníků rodin-
ných domů, rekreačních objektů 
a provozoven podnikatelských sub-
jektů napojených na veřejnou kana-
lizaci

5. schvaluje stanovení paušální plat-
by za vypouštěných odpadních vod 
do kanalizace pro rodinné domy 
a rekreační objekty ve výši 360,-Kč/
osobu/rok (včetně DPH), která se 
násobí počtem členů domácnosti. 
U rekreačních objektů s přihlédnu-
tím k době, po kterou je nemovitost 
během roku využívána.

6. schvaluje u provozoven podnika-
telských subjektů úplatu za vypou-
štění odpadních vod podle měření 
odebrané vody vodoměrem ve výši 
10,-Kč/m3 (včetně DPH)

7. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s vlastníky nemovitostí na-
pojenými na kanalizaci smlouvy 
a všeobecné podmínky pro uzavírá-
ní smluv o odvádění odpadních vod

8. stanovuje termín pro zaplacení úpla-
ty za odvádění odpadních vod do
30. 6. příslušného kalendářního roku

9. schvaluje datum příštího zasedání 
29. 12. 2015 od 18 hod. 

10. bere na vědomí informace starostky

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBINY-LEDSKÁ: Č.09/2015

ZE DNE 19. 11. 2015

Zkolaudovaná část kanalizace - nádrže pod Velkou Ledskou
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 1. místo - Jitka Kudláčková
  něco pro krásu-růže
 2. místo - Miloslav Zaňka 
  hroznové víno letos
  krásně dozrálo
 3. místo - Věra Zaňková
  plody obalený rakytník

 1. místo - Karla Kudláčková
  pleteme z pedigu
 2. místo Věra Zaňková
  dekorace ze šišek
 3. místo Ladislava Cardová
  dekorace z ořechů

VÝH E RCI LETOŠNÍCH SOUTĚ ŽÍ

ŠEL ZAHRADNÍK
DO ZAHRADY…

VÝROBKY
DOVEDNÝCH RUKOU
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VE 4.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2015 SLAVILI

Věra Micherová
Malá Ledská 82 let
Jiří Šimerda
Velká Ledská 82 let
Petr Boušek
Velká Ledská 70 let
Milada Volná
Malá Ledská 83 let
Zdenka Štěpánová
Malá Ledská 88 let
Jaroslav Doncov
Paseky 80 let
Milada Zaňková
Malá Ledská 89 let
Eva Schnaubertová
Hřibiny 75 let
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

OD H LÁSI LI SE V OBCI 

Pavel Potoček (nar. 1960) 
Zdeněk Krsek (nar. 1949)
Ludmila Krsková (nar. 1957)
Václav Flégl (nar. 1984)
Nelly Brandejsová (nar. 2012)
Kateřina Brandejsová (nar. 1983)
Tadeáš Brandejs (nar. 2009)
Bohuslav Kolář (nar. 1984)
Tereza Vojtíšková (nar. 1991)
Jaroslav Doncov (nar. 1935)

POČET OBYVATE L 

Počet obyvatel k datu 30. 11. 2015 
342 lidí. 
Z toho 136 mužů, 136 žen, 70 dětí.
Průměrný věk je 40,2 roku.

DALŠÍ I NFORMACE PRO OBČANY

TÍ SŇOVÁ LI NKA

Vážení občané,v Kostelci nad Orlicí byl od občanů defi nován požadavek na zajiš-
tění Tísňové péče pro občany. Tato Tísňová péče je terénní službou, při které se 
poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami, 
které mají uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování tísňové péče s poskytova-
telem služby. Uživatelé této služby nosí u sebe tísňové tlačítko, stisknutím kterého 
si v případě potřeby sami přivolají pomoc. Ti z Vás, kteří by tuto službu také při-
vítali, se mohou obrátit buď přímo na vedoucího Tísňové péče pana Mgr. Stašu,
tel.:733 735 734, případně kontaktovat odbor sociálních věcí MěÚ Kostelec nad 
Orlicí nebo Obecní úřad Hřibiny – Ledská, kde vám poskytneme další informace. 
Více informací najdete na webových stránkách poskytovatele - „Život Hradec Krá-
lové“, a to na www.zivothk.cz.

Eva Potočková, starostka obce



8 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2015

Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

S DISKOTÉKOU

Členky ČSŽ za přispění obce uspo-
řádaly v neděli 6. prosince už tradiční 
akci pro děti. 
V tento den nás totiž na sále v místní 
hospůdce měl navštívit Mikuláš s An-
dělem. Jak už to tak ale bývá, k Mikuláši 
se zpravidla přidávají čerti. Ani tento-
krát nechyběli a byli hnedle tři, k tomu 
ještě dvě docela přívětivé čertice.
Mikuláš ze své knihy vyčetl sepsané hří-
chy, ale i pochvaly. Děti musely slíbit, že 
se polepší, taky zazpívaly písničku nebo 
zarecitovaly básničku. Za odměnu pak 
dostaly balíček plný dobrot.
Dětí se letos sešlo skoro padesát a bylo 
opravdu veselo. Čertíci chtěli pár dítek 
odnést do svého pekelného domova 
– ale nakonec po slibu, že se polep-
ší, nám je vrátili. Takže uvidíme zase 
za rok, zda dětičky své sliby opravdu 
splní a ušetří tak čertům práci.

Po rozdání všech balíčků se pak dě-
tičky mohly s mikulášskou i pekelnou 
návštěvou vyfotit a pak pokračovat 
v diskotéce.
Tímto chci moc poděkovat našemu 
Mikuláši, Andělovi a taky čertům, že si 
udělali čas a navštívili nás. Poděkování pa-
tří i všem, kdo pomohli uskutečnit tuto akci, 
i když vůbec není snadné vše zařídit a promy-
slet v poměrně krátkém čase.

Těším se, že se za rok zase sejdeme, 
abychom zjistili, jak že to s tím polep-
šováním dětí vlastně je.

Za ČSŽ Katka Hovorková

SD H LE D SKÁ

B RIGÁDA

Na sobotu 26. září 2015 jsme napláno-
vali brigádu. Bylo domluveno natírání 
oken na hasičské zbrojnici. Sešli jsme 
se již ráno, nejdříve se musela okna 
obrousit a poté natřít. Mytí a nasazo-
vání proběhlo v neděli. Byl proveden 
i úklid hasičárny a údržba techniky.

D RAKIÁDA

NA VE LKÉ LE D SKÉ

V sobotu 3. října jsme už od rána na-
pjatě čekali, jaké bude počasí. To nás 
nakonec nezklamalo a bylo ideálně vě-
trno. Pouštění draků probíhalo na hřiš-
ti za hasičskou zbrojnicí i na poli. A šlo 
to vesměs velmi dobře, díky krásnému 
počasí a větru - který nám v předcho-
zích letech zatím moc nepřál. 
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Od Obecního úřadu jsme pro děti zapůjčili skákací hrad, který byl 
v provozu celé odpoledne, a děti se na něm neúnavně střídaly. Stří-
lení ze vzduchovky mělo také velký úspěch. 
Na všechny účastníky čekaly pak v udírně buřty a klobásy. A na-
konec byly pro děti připraveny sladké odměny, diplomy a medaile.

LI KVI DACE POŽÁRU V ČE STICÍCH

Dne 14. 11. 2015 ve tři hodiny odpoledne byl ohlášen požár v areálu zemědělského 
družstva v Česticích. Hořela skladovací hala, ve které bylo uskladněno seno a sláma. 
Naše výjezdová jednotka 
JPO 5 byla povolána ope-
račním důstojníkem. Velite-
lem zásahu dostala za úkol 
čerpat vodu z nedalekého 
vodního zdroje do cisteren, 
které ji dopravily na požáři-
ště.

Za SDH Ledská
Radka Dvořáková
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Navštívili nás sokolníci

Z našeho podzimního honu

MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

POD ZI MNÍ AKTIVITY NAŠE HO MYSLIVECKÉ HO SPOLKU

Po barevném podzimu a prvních sněhových vločkách se kolem nás prohnali Mikuláš 
s čertem a rok 2015 nezadržitelně chvátá za svým silvestrovským veselím. Jeho po-
slední měsíce nenaplnila jen radost z příjezdu sokolníků do naší honitby a možnost 
setkat se před pár dny na našem prvním letošním společném honu, ale i spousta 
starostí a úkolů, které bylo potřeba dokončit před příchodem zimy.
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Nová podoba hospodářské budovy v Olešnici

Velikou proměnou prošla v letošním 
roce hospodářská budova v Olešnici, 
kde největší a cenově náročné stavební 
úpravy byly zakončeny omítnutím celé 
budovy, které krásně podtrhlo promě-
nu stavení. Máme z toho všichni velkou 
radost.

Nebývale deštivý teplý podzim a absen-
ce plodin na polích přinesla škody pá-
chané divočáky na travních porostech 
i v zasetých polích. Po nahlášení škod 
od zemědělců bylo operativně rozhod-
nuto o odlovu prasat při společných 
naháňkách, dodatečně jsme o jejich 
povolení požádali Městský úřad v Kos-
telci nad Orlicí, v plánu jsou čtyři akce. 

Divočáci se začali 
často objevovat 
hlavně v Červiko-
vě a na Střezmé, 

kde jsou pro nás nežádoucí i s ohledem 
na naši snahu ochránit srnčí zvěř a níz-
ké stavy drobné zvěře.

Krajský soud defi nitivně potvrdil změ-
nu názvu našeho sdružení na MYS-
LIVECKÝ SPOLEK STŘEZMÁ 
Olešnice, dokončujeme investiční akce, 
když do chaty v Častolovicích byly ob-
jednány nové stoly. Zároveň se již při-
pravuje rozpočet a žádosti o dotace na
r. 2016, který je za dveřmi.  Již v sobotu
9. ledna 2016 pořádáme v Česticích 
Myslivecký ples. Vstupenky se můžete 
zajistit po Vánocích u Jiřího Malého 
a přijďte si s námi zatančit a přivítat 
nový rok. Všem spoluobčanům a nej-
víc těm, kteří nám pomáhají a drží nám 
palce, přejeme krásné vánoční svátky 
a hodně dárků pod stromečkem. 

Radek Podolský - jednatel 
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LE D NÍ REVUE PRO D ĚTI

Na sobotu 28. listopadu se naše děti i jejich dospělý 
doprovod těšily docela dlouho – vlastně už od jara. 
V kulturním výboru obce jsme nejprve zvažovali 
nabídku z internetu a nakonec naplánovali zájezd 
do Pardubic na představení na ledě s názvem „Jen 
počkej, zajíci!“ 
Zajíc (a ne jen jeden)  tam opravdu k vidění byl, 
k tomu samozřejmě vlk, který do příběhu patří. 
A taky si s nimi zabruslila spousta dalších „zvířá-
tek“. Menší děti se bavily pohádkovými příběhy 
v podání bruslařů na ledě,  chvílemi sledovaly úryv-
ky  příběhu promítané na plátně a spontánně reagovaly na  průvodce pořadem – 
Michala Nesvadbu, který čas od času vstupoval do děje.  Na ledové ploše i na plátně 
se odvíjel nejen příběh vlka a zajíce,  ale i vystoupení kovbojů a indiánů z Divokého 
západu či příběh smutného království se spící princeznou v Daleké zemi orientu. 
Ti větší a hlavně dospěláci pak obdivovali bravurní výkony krasobruslařů, mezi ni-
miž excelovali mistr Evropy Tomáš Verner a Jozef  Sabovčík, bývalý československý 
a slovenský krasobruslař, dvojnásobný mistr Evropy, profesionální mistr světa. Di-
vák nevěděl, kam dřív s očima -  prostě hudba, zpěv, tanec, bravurní výkony artistů 

kolem ledové plochy, krásné kostýmy 
a hlavně ukázkové krasobruslení - sólo-
vé, párové i skupinové.

C O  DA L Š Í H O  S E  U D Á L O. . .

Před odjezdem na lední revue Cestou v autobusu
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V hledišti sportovní haly před začátkem
představení

Děti si čas v hale zpříjemnily limoná-
dou, cukrovou vatou,  spousta dítek 
byla vybavena aktuálními čertovskými 
růžky nebo  blikajícími světýlky. Do-
konce i cesta autobusem byla pro ně-
které malé diváky tak trochu zábavou. 
Obecnímu úřadu patří náš dík za pří-
spěvek na dopravu a její zajištění.

Za kulturní výbor
M. Zaňková, J. Kudláčková, M. Marková

Foto J. Kudláčková

ROZSVÍCE NÍ

VÁNOČNÍ HO STROMU

Hřibiny, neděle 29. listopadu, deštivé 
odpoledne i podvečer. 
„Komu by se v takovém počasí chtělo 
ven?“ říkal si možná mnohý z nás.
A přesto se dost lidiček i s dětmi  vyda-
lo k hřibinské hospodě, kde se chystalo 
rozsvícení vánočního stromu. 

Hudební překvapení nám připravili 
místní muzikanti a zpěváci, kteří letos 
poněkud obměnili svoji sestavu – a že 
se jejich vystoupení líbilo, to ví každý, 

Tady se teprve připravuje vystoupení

Hudební vystoupení i scénka se líbily
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kdo je slyšel. Dětičky tentokrát recito-
vat ani zpívat příliš nechtěly, tak snad 
příště… Zato scénka z Betléma - tak 
trochu aktualizovaná na místní prostře-
dí, kterou sehráli dospěláci a ve které 
jsme sledovali epizodu ze života Jose-
fa a Marie, překvapila, místy i pobavila 
všechny diváky bez rozdílu věku.
V průběhu sledování programu se 
mohli všichni přítomní  zahřát  svařáč-
kem nebo teplým čajem, který se tam 
rozdával, nechyběly ani tradiční krásně 
zdobené perníčky.
V samém závě-
ru se konečně 
rozsvítil strom 
a k nebi vylétly 
gejzíry hvězdiček 
z připraveného 
ohňostroje. 

Milí hudebníci, divadelní ochotníci, obětaví 
organizátoři akce, děkujeme moc za krásný 
zážitek.

A všem, i vám čtenářům, přejeme pohodový 
adventní čas, krásně prožité Vánoce a spous-
tu elánu, dobré nálady i dobrých nápadů do 
nového roku.

Za kulturní komisi M. Zaňková
Foto V. Krmaš, M. Zaňková

OB ECNÍ LE SY

Obecní lesní hospodář (OLH) p. Jindřich 
Laštovička, který se stará o dohled 
nad obecními lesy o rozloze cca 75 ha,
nám zaslal krátkou informaci o jejich
současném stavu. 

Pro informaci občanů sděluji několik 
poznatků z letošního léta.
Les má své přátele i nepřátele, a jedním 
z nich je kůrovec smrkový, kterému se 
v letošním roce obzvláště dařilo, pro-
tože léto bylo horké a suché, pro roz-
množování kůrovců velice příznivé. 
Nejznámější je kůrovec smrkový, který 
napadá stromy smrku ve věku kolem 
60 let. Svým požerkem narušuje přívod 
živin do korun stromů, a tím způsobí 
jejich zánik. Je to brouček asi 5 mm 
velký, který přezimuje v kůře stromů 
a částečně i v hrabance. Jeho život za-
číná koncem března podle počasí a vý-
voj od nakladení vajíček (50-80) trvá 
od vajíčka přes larvu, kuklu a dospělé-
ho brouka asi 10 týdnů. Vše je ovlivně-
no počasím. Za příznivých podmínek 
má až 3 generace. Napadá stromy osla-
bené (dlouho trvající sucho, zlomy, vý-
vraty) a spolu s dalšími kůrovci (lesklý, 
šestizubý) likvidují smrkové porosty.
V obecních lesích se napadené stromy 
průběžně zpracovávají, asanují, odvá-
žejí z lesa. Pro příští rok se musí zvýšit 
počet lapáků a napadené stromy včas 
odstranit.

OLH J. Laštovička

P Ř Í S P Ě V K Y
D O P I S OVAT E L Ů . . .
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VÁNOCE – v dnešní době zřejmě nejoblíbenější a nejmasověji slavené svátky v roce,
svátky klidu a míru, nádherné období plné radosti, lásky a štěstí...

Kam až sahá jejich původ?

V předkřesťanských dobách slavila většina tehdejších vyspělých kultur příchod zim-
ního slunovratu - návratu životadárného slunce jako příslibu nového života a úro-
dy pro nadcházející rok. S příchodem křesťanství se tento svátek změnil v oslavu 
narození Spasitele – Ježíše Krista, rovněž symbolu nového lepšího života. Vánoce 
byly uznány křesťanskou církví ve čtvrtém století našeho letopočtu a od té doby se 
staly nedílnou součástí kultury všech křesťanských národů. Zhruba od 16. století
se Vánoce slaví přibližně tak, jak je známe i dnes.
Pravděpodobně nejstarším vánočním zvykem přežívajícím až do dneška je tradi-
ce betlémů, založená již ve třináctém století v italské Umbrii svatým Františkem 
z Assisi, který tehdy se svými přáteli přivedl do jeskyně přeměněné v kapli živého 
osla i vola a zinscenoval betlém, kde pak kněz sloužil půlnoční mši. Betlémy poz-
ději nesměly o Vánocích chybět v žádném kostele ani v domácnosti, živé obrazy 
však vystřídaly betlémy vyráběné z mnoha různých materiálů, především ze dřeva, 
ale i z papíru, kukuřičného šustí, těsta a podobně. V českých zemích získalo bet-
lémářství bohatou tradici a dnes se můžeme chlubit takovými unikáty, jako je třeba 
mechanický Proboštův třebechovický betlém nebo tzv. Krýzovy jesličky, největší 
mechanický betlém na světě.
Daleko mladší, v současnosti však bezpochyby nejrozšířenější vánoční zvyk – zdo-
bení vánočního stromečku – vznikl v Německu, odkud se přibližně od poloviny 
17. století šířil do dalších anglosaských zemí a později po celém křesťanském světě. 
K nám doputoval až v roce 1812, kdy hosté tehdejšího režiséra Stavovského divadla 
Liebicha mohli spatřit bohatě ozdobenou a osvětlenou jedli jako vyvrcholení štědro-
večerní hostiny v jeho zámečku v Libni. Do lidových vrstev však vánoční stromeček 
pronikal pomalu, někde jej neznali ještě ani koncem 19. století.
Vánoční stromky se původně buď věšely na strop špičkou dolů, nebo se stavěly 
do dřevěného podstavce ve tvaru kříže a neodmyslitelně k němu patřily rozsvícené 
svíčky jako symbol věčného světla z Betléma. Později přibývaly další ozdoby – su-
šené ovoce, malá jablka, cukrovinky, pozlacené ořechy, papírové řetězy slepované 
škrobem, ozdoby ze slámy, brambor a jiných přírodních materiálů. Skleněné ozdoby, 
bez kterých jsme si donedávna nedokázali vánoční stromeček ani představit, jsou 
nejmladší, jejich vznik spadá přibližně do 60. let 19. století. Možná ani nevíte, že 
právě ozdoby ze skla byly tak trochu východiskem z nouze v době velké neúrody. 

C O  S E  C H Y STÁ ,  C O  N Á S  Z A J Í M Á . . .
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Byly to nejprve ozdoby ze skleněných vinutých perlí (často ve tvaru fi gurek a zví-
řátek), voskových perlí (skleněné perly plněné voskem, uvnitř postříbřené a na po-
vrchu zdobené studenou malbou), mačkaného skla i foukaných perlí (korálkové 
ozdoby). Po první světové válce se prosadily jako novinka ozdoby z papírového 
kartonu obaleného skleněnou balotinou – posypovými perličkami o velikosti zhruba 
1 mm. A ve 20. letech minulého století se pomalu začala rozvíjet tradice ručně vy-
ráběných foukaných skleněných ozdob. Výroba foukaných ozdob byla u nás typic-
kou činností v podhorských a horských oblastech - na Jablonecku, v Podkrkonoší, 
na Železnobrodsku i na severu Moravy. Po druhé světové válce se domácí výrobci 
začali sdružovat do výrobních společenství a družstev. Přestože se již delší dobu 
na trhu objevují výrobky z asijských zemí, vysokou kvalitu a to nejlepší jméno si 
tradiční česká výroba udržela do současnosti. 
Zdobení vánočního stromku se i v průběhu posledních let poměrně hodně změni-
lo. Někdo dává přednost stromečku z přírody, někomu naopak vyhovuje stromek 
umělý. A jeho ozdobení, to už je opravdu jen a jen na každém z nás. Někdo použije 
přírodní materiály jako je sláma, sušené ovoce, papír, někdo si potrpí na světýlka 
nebo na barevnější umělé či třpytivé zdobení, jinému vyhovují již zmíněné ozdoby 

z foukaného skla, z keramiky – ve vánoční výzdobě našich 
domovů se tak trochu odráží nejen naše možnosti, nápady 
a fantazie, ale i nálady, pocity, přání…
Ať jsou ty vaše Vánoce šťastné a veselé!

M. Zaňková. Zdroj – internet, BPV Lena
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PODĚKOVÁNÍ

ČSŽ Hřibiny – Ledská

Děkuji všem dopisovatelům, redakční radě i členům redakce
za příspěvky, náměty a komentáře a těším se

na další vaše nápady i na nové dopisovatele v příštím roce.

 M. Zaňková, redaktorka

Ať je celý příští rok 2016Ať je celý příští rok 2016
plný štěstí, zdraví, lásky a pohody.plný štěstí, zdraví, lásky a pohody.

Za ČSŽ Katka Hovorková

Těším se v příštím roce
na spolupráci
a účast na našich akcích.

       přeje všem

svým členkám a spoluobčanům 

krásné prožití času vánočního.

Ať je plný pohody a splněných přání.

redakce Obecních listů

přeje

Krásné vánoční svátky 

 hodně zdraví, štěstí,

pohody a klidu v novém roce 

Krásné vánoční svátky Krásné vánoční svátky 

 hodně zdraví, štěstí,hodně zdraví, štěstí,

pohody a klidu v novém rocepohody a klidu v novém roce

Krásné vánoční svátky Krásné vánoční svátky 

 hodně zdraví, štěstí, hodně zdraví, štěstí,

pohody a klidu v novém rocepohody a klidu v novém roce 
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C E N Í K
KOME RČNÍ I NZE RCE

Informujeme všechny zájemce,Informujeme všechny zájemce,
že v našich Obecních listechže v našich Obecních listech

 JE MOŽNÉ OTISKNOUTJE MOŽNÉ OTISKNOUT
TAKÉ PLACENOU INZERCITAKÉ PLACENOU INZERCI 

Ceník schválila Redakční radaCeník schválila Redakční rada
na své schůzce dne 26. 3. 2015na své schůzce dne 26. 3. 2015

Inzerát na celou stránku (A5)Inzerát na celou stránku (A5)
350,- Kč350,- Kč

Inzerát na polovinu stránkyInzerát na polovinu stránky
200,- Kč200,- Kč

Inzerát na čtvr tinu stránkyInzerát na čtvr tinu stránky
100,- Kč100,- Kč

Informace nekomerčního charakteru zůstávajíInformace nekomerčního charakteru zůstávají
pro spolky a přispěvatele i nadále zdarma.pro spolky a přispěvatele i nadále zdarma.

Poplatek  za inzerci se hradí  přímo v kancelářiPoplatek  za inzerci se hradí  přímo v kanceláři
Obecního úřadu v Hřibinách, případně  po dohoděObecního úřadu v Hřibinách, případně  po dohodě

bezhotovostním převodem na účet OÚ.bezhotovostním převodem na účet OÚ.
 

 Za r edakci :  Marie Zaňková



Tady to vypadá na malý výlet do pekla

Mikuláše s Andělem doprovodili i čerti

A teď už jsou všichni kamarádi
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Začátek scénky

Pohled do hlediště při rozsvícení stromu v Hřibinách


