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Loutkové divadlo v Hřibinách

Tříkráloví koledníci

Rozloučení s loutkami
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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

Vyměnili jsme sloup veřejného osvět-
lení v křižovatce v Hřibinách, který 
po mnohých nárazech hrozil zřícením.

ZPRÁVY Z OB ECNÍ HO ÚŘAD U

Při dostavbě garáže na Malé Ledské

Poničený sloup v Hřibinách

Obec Hřibiny-Ledská v roce 2015 
hospodařila s přebytkem:

Daňové příjmy: 3 618 250,42 Kč
Nedaňové příjmy: 757 440,79 Kč
Kapitálové příjmy: 10 650,00 Kč
Přijaté transfery: 2 199 570,27 Kč

Příjmy celkem: 6 585 911,48 Kč

Běžné výdaje: 2 866 092,64 Kč
Kapitálové výdaje: 3 063 351,74 Kč

Výdaje celkem: 5 929 444,38 Kč

Stav fi nančních prostředků obce 
na konci roku 2015 byl 10 412 886 Kč. 

Na konci roku 2015 jsme obdrželi 
dotaci z Motivačního programu spo-
lečnosti ELEKTROWIN a.s. ve výši 
7.200 Kč na nákup panelů na zpevnění 
části plochy na sběrném dvoře.
Začátek nového roku opět přinesl změ-
nu na Obecním úřadě i v zastupitelstvu. 
Dne 31. ledna byl ukončen dohodou 
pracovní poměr J. Šimerdy, který sou-
časně skončil i jako zastupitel. Novým 
členem zastupitelstva obce Hřibiny – 
Ledská se stal pan P. Hovorka. 
Pokračuje stavba garáže v Malé Ledské: 
do křižovatky jsme umístili zrcadlo, 
za pomoci členů SDH Hřibiny jsme 
dozdili štíty, je dokončena střecha, oka-
py, elektrické rozvody.
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Členové SDH Ledská nám pomohli 
odstranit 2 ořešáky u zvoničky a vrbu 
v Malé Ledské. Pokračuje stavba soci-
álního zařízení na hřišti na Pasekách. 
Děkuji členům obou SDH za jejich po-
moc obci.

V nejbližších dnech začne oprava ryb-
níčku v Malé Ledské: ryby budou odlo-
veny a převezeny do jiné nádrže v obci, 
pak bude kamenný břeh rozebrán 
a opět zpevněn. Proběhne také oprava 
odtoku. Při těchto pracích bude opra-
veno i stavidlo rybníku na Pasekách. 
V letošním roce také plánujeme opra-
vu cesty k vodojemu. Tento náš záměr 
nyní komplikuje nahlášená výměna 
trafostanice, která má být dokončena 
v roce 2017. S největší pravděpodob-
ností budeme muset opravu této cesty 
uskutečnit až po výměně trafostanice. 
Na závěr chci připomenout, že poplat-
ky za svoz komunálního odpadu 
a za psy je nutné uhradit do konce 
dubna a poplatek za vypouštění od-
padních vod do kanalizace do kon-
ce června na Obecním úřadě. 
Od 29. března byl na sběrném dvo-
ře zahájen letní provoz a pravidelný 
svoz bio odpadu začne v pondělí
2. května. 

Eva Potočková, starostka obce

Rybníček na Malé Ledské před rekonstrukcí

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.10/2015

ZE DNE 29. 12. 2015

Obecní zastupitelstvo:

 1. schvaluje ověřovatele zápisu J. Ši-
merdu a L. Trajera, zapisovatelku 
M. Kolářovou

 2. schvaluje program dnešního jed-
nání:  

 1. Zahájení 
 2. Kontrola usnesení 9/2015
 3. Změna č. 3 rozpočtu na rok
  2015
 4. Rozpočet na rok 2016
 5. Rozpočtový výhled 2017-2019
 6. Plán práce na rok 2016
 7. Ostatní
 8. Informace starostky
 9. Diskuze
 10. Závěr

 3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 9/2015 ze dne 19. 11. 
2015,

 4. bere na vědomí, že trvá bod 7 
z usnesení č. 9/2015: schvaluje 
a ukládá starostce podepsat s vlast-
níky nemovitostí napojenými 
na kanalizaci smlouvy a všeobec-
né podmínky pro uzavírání smluv 
o odvádění odpadních vod,

 5. schvaluje změnu č. 3 rozpočtu 
na rok 2015 v těchto částkách: pří-
jmy i výdaje ve výši 8,377.286,30 Kč. 
Rozpočet na rok 2015 je po změně 
č. 3 schválen jako vyrovnaný,

 6. schvaluje rozpočet na rok 2016 
v těchto částkách: příjmy i výdaje 
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ve výši 5,997.772,- Kč. Rozpočet je 
navržen jako vyrovnaný.

  Případné navýšení příjmů či výdajů 
bude řešeno rozpočtovým opat-
řením. Rozpočet byl projednán 
v paragrafovém členění příjmů 
a výdajů. Závazným ukazatelem je 
paragrafové členění. 

 7. schvaluje rozpočtový výhled 
2017-2019,

 8. schvaluje plán práce na rok 2016,
 9. schvaluje provedení fyzické a do-

kladové inventarizace majetku obce 
za rok 2015 od 2. 1. 2016 do 25. 1. 
2016 a složení inventurní komise- 
předseda M. Kubíček, členové – J. 
Šabata, L. Trajer,

 10. bere na vědomí zprávu kontrolní-
ho výboru,

 11. bere na vědomí rezignaci M. Zaňko-
vé na předsedu kulturního výboru,

 12. volí předsedkyní kulturního výbo-
ru J. Kudláčkovou,

 13. schvaluje nové složení kulturního 
výboru: předsedkyně J. Kudláčko-
vá, členky M. Zaňková a M. Mar-
ková,

 14. bere na vědomí rozpočtové pro-
vizorium DSO Obecní voda,

 15. bere na vědomí rozpočtový vý-
hled DSO Obecní voda 2017-19,

 16. schvaluje datum příštího zasedání 
3. 3. 2016 od 18 hod., 

 17. bere na vědomí informace sta-
rostky.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.11/2016

ZE DNE 3. 3. 2016

Obecní zastupitelstvo:

 1. schvaluje ověřovatele zápisu 
Ing. M. Šéblovou a J. Šabatu, zapi-
sovatelku M. Kolářovou.

 1. Zahájení 
 2. Složení slibu nového
  zastupitele
 3. Kontrola usnesení 10/2015
 4. smlouvy
 5. Ostatní
 6. Informace starostky
 7. Diskuze
 8. Závěr

 3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 10/2015 ze dne 29. 12. 
2015,

 4. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. 
o zřízení věcného břemene č. IV-
12-2012566/VB/02 Hřibiny-Leds-
ká, p.č. 3121 Voxová – kabel nn,

 5. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s J. Horá-
kem o koupi parcely KN č. 205/6 
v k. ú. Hřibiny,

 6. schvaluje žádost o dotaci z rozpoč-
tu obce Hřibiny – Ledská pro Krá-
lovéhradecký kraj, která bude užita 
k úhradě ztráty z provozování do-
pravní obslužnosti nad rámec do-
pravní obslužnosti území Králové-
hradeckého kraje veřejnou linkovou 
dopravou na období 13. 12. 2015 – 
10. 12. 2016 ve výši 17.018,- Kč, 
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 7. schvaluje a ukládá starostce obce 
podepsat smlouvu s Královéhra-
deckým krajem o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Hřibiny – Ledská 
na zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou,

 8. schvaluje cenovou nabídku od fi r-
my 2G geolog s.r.o. na monitoring 
skládky v roce 2016,

 9. neschvaluje žádost společnos-
ti Domácí hospic Setkání, o.p.s. 
o dotaci z rozpočtu obce Hřibiny 
– Ledská,

 10. bere na vědomí výroční zprávu 
o poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím za rok 
2015,

 11. bere na vědomí zprávu fi nanční-
ho výboru,

 12. bere na vědomí návrh rozpočtu 
DSO Obecní voda,

 13. bere na vědomí návrh rozpočtu 
DSO Orlice,

 14. schvaluje vyplacení příspěvku 
ve výši 1.500,- Kč pro dítě, které 
se narozením stává občanem obce 
Hřibiny – Ledská,

 15. neschvaluje fi nanční požadavek 
V+V s.r.o. za rekultivaci skládky,

 16. schvaluje cenovou nabídku V. Sil-
ného na opravu rybníčku na Malé 
Ledské. Tato nabídka byla vybrána 
z důvodu nižší ceny a po prohlídce 
již zhotovených prací (Přepychy, 
Nová Ves, Dobré),

 17. schvaluje datum příštího zasedání 
21. 4. 2016 od 18 hod., 

 18. bere na vědomí informace sta-
rostky.

VE 1.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2016 SLAVILI

Ladislav Zaňka ML 82 let
Jaroslava Novotná VL 86 let
Jan Bureš Pa 70 let
Růžena Vašatová Pa 89 let
Anežka Karásková ML 85 let
Jaroslav Kubec ML 81 let
Jaroslav Němec Hř 83 let

Všem oslavencům přejeme
pevné zdraví a spokojenost.

NAROD I LI SE

Zuzana Bugová
Velká Ledská, nar. 12. 1. 2016
Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti ze života.

UPOZORNĚ NÍ

PRO OBČANY

V návaznosti na zákon o ochraně 
osobních údajů lze životní jubilea 

občanů zveřejnit ve zpravodaji
pouze s písemným souhlasem

dotyčné osoby nebo jejího
zákonného zástupce. Pokud chcete 
být uvedeni v této rubrice, dodejte 
prosím písemný souhlas na Obecní 

úřad nebo paní J. Kudláčkové,
předsedkyni kulturního výboru.

Zároveň prosíme manželské páry, 
které slaví významné výročí své 

svatby - (zlaté, stříbrné, bronzové, 
či jiné) a měly by zájem ho oslavit 
spolu se zástupci zastupitelů na 
OÚ, nechť se přihlásí rovněž na 

úřadě nebo u paní
J. Kudláčkové.
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OB EC H ŘI B I NY – LE D SKÁ ZVE ŘEJŇUJ E

POD LE ZÁKONA Č. 128/2000 SB. § 39,  OD ST. 1

O OBCÍCH V PLATNÉ M ZNĚ NÍ,  ZÁMĚ R

NA PRODEJ BUDOVY A POZEMKŮ:

jedná se o dům čp.27 na st. parcele č.60, st. parcelu č.60
a zahradu č.10 v katastrálním území Hřibiny.

Nemovitosti budou prodány jako jeden komplex
obálkovou metodou nejvyšší nabídce.

Výše minimálního podání: 2 163.090,-Kč.
Zájemci mohou svou nabídku podat písemnou formou

v zalepené obálce s označením: „prodej čp.27 – NEOTVÍRAT“
a doručit ji osobně na obecní úřad Hřibiny-Ledská

nebo poštou na adresu: obecní úřad Hřibiny-Ledská, Hřibiny 11,
517 41 Kostelec nad Orlicí a to nejdéle do 20.4.2016 do 16 hodin.

Na nabídky doručené po této době nebude brán zřetel.

Pro více informací a případnou prohlídku výše uvedených nemovitostí
kontaktujte obecní úřad Hřibiny-Ledská

tel.: 494 323 822, 724 179 125, e-mail: ou.hribiny@tiscali.cz,
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Obecní úřad Hřibiny - Ledská
vyhlašuje již IV. ročník fotosoutěže

O CO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NEBO VÝJIMEČNÝ
VÝPĚSTEK Z VAŠÍ ZAHRÁDKY

Své fotografie zašlete nebo doručte na Obecní úřad
do termínu 30. 10. 2016

„ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY S MOTYKOU“

Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

D ĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu 27. února 2016 od 14.00 hod 
se uskutečnil dětský karneval v Hřibi-
nách. 
Celým karnevalem nás prováděly dvě 
„elfky“, které ztvárnily Alenka Pajo-
rová se svojí dcerou Terezkou. Hned 
po úvodním zahájení děti ve svých kos-
týmech roztancovaly parket a tam jim 
pomáhala jedna krásná vosa s velkým 
žihadlem - Věrka Zaňková. Letošní 
karneval byl přehlídkou opravdu nád-
herných kostýmů – k vidění byly prin-
cezny z Ledového království a jiných 
krajů, břišní tanečnice, čarodějnice, 
fotbalisté, kovbojové a spousta dalších. 
Společně jsme hráli různé hry. Neza-
pomnělo se ani na rodiče a prarodiče, 
takže si společně s dětmi na parketu za-
tančili „ptáčata“. Všem se to moc líbi- Dětský karneval
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lo, a tak jsme si to po chvíli zopakovali, 
ale tentokrát pouze maminky a babič-
ky. Postavily se do řady a zatančily si 
„letkis“. Tento tanec byl velice obtížný, 
ale za pomoci svých fandících dětí se 
s ním úspěšně popraly. Odměna v po-
době výborných preclíků byla opravdu 
zasloužená. Vše se zakončilo velice 
bohatou tombolou, která zaručila, že 
nikdo nezůstal bez odměny. Úspěšnost 
v losování byla znát na rozzářených 
dětských tvářičkách. A spokojení byli 
určitě i dospělí, kteří se příjemně odre-
agovali. Doufáme, že se příští rok zase 
sejdeme a užijeme si dětský karneval 
jako ten letošní.
Taky děkujeme všem maminkám a ba-
bičkám za napečení sladkého cukroví 
a pomoc s karnevalem.

Za ČSŽ Tereza Kubcová

VE LI KONOČNÍ TVOŘE NÍ

Rok utekl jako voda, a ač-
koliv to tak venku ještě 
nevypadalo, přiblížil se čas 
Velikonoc.
V letošním roce byly tyto svátky po-
měrně brzo, takže zařadit přípravy 
na ně do kalendáře bylo celkem nároč-
né. Nakonec jsme se, i když jen v ma-
lém počtu, sešli 5. března v Hospodě 
U Myslivce v Hřibinách a výroba veli-
konočních dekorací mohla začít. 
Během chvíle vznikaly opravdu uni-
kátní kousky od malovaných vajíček až 
po věnce na dveře a zdobené vázy. Vše 
zářilo veselými barvami a originalitou. 
Domů jsme si kromě dobrého pocitu 
z příjemně stráveného odpoledne od-
nášeli i kousek jara v podobě nádher-

ných výrobků, které nám zkrášlily naše 
domovy.
Chtěla bych poděkovat Romaně za po-
moc s přípravami, Hance a Radimovi 
za zapůjčení sálu a všem, kteří si udělali 
čas a přišli nás v našem úsilí podpořit.

Karla Kudláčková

Z velikonočního tvoření
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MD Ž

Už jen matně si vybavuji, kdy naposledy 
byly ženy na pracovištích odměňovány 
drobnými dárky při příležitosti oslavy 
MDŽ. Hromadně se tehdy rozdávaly 
froté ručníky, sady voňavých mýdel zn. 
„Šeřík“, bonboniéry, ke všemu patřily 
samozřejmě taky rudé karafi áty, chle-
bíčky, zákusky. Možná to bylo v r. 1989 
- než zaznělo zvonění klíčů… 
Tento svátek žen, ač měl kořeny úplně 
jinde, se za dob komunistického reži-
mu posunul do úplně jiného žebříčku 
hodnot. (Původně se ženy v Americe 
v r. 1908 vzbouřily a bojovaly za svá 
práva a datum 8. března se ustálilo až 
po r. 1917, po stávce v Petrohradu.)
Jak jistě všichni víte, naše ženy z místní 
organizace ČSŽ poslední dobou v retro 
stylu obnovily tuto tradici (tentokrát to 
bylo 4. rokem). Stejně jako vždy byl sraz 

MDŽ- tradiční sraz u kapličky

Zábava ve vinárně
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u kapličky na rozhraní našich vesniček 
a pěšky se vyrazilo směrem na Lično 
do příjemné kavárny/vinárny Petra Pa-
páčka. Cestou se vždycky zažije spous-
ta legrace, ani letos tomu nebylo jinak. 
A přímo ve vinárně nás sice k tanci 
nevyzvali pánové, ale byl to „Floritým“ 
– spolek sokolek z Doudleb, se kterým 
má co do činění i naše členka Věrka. 
Po jejich vystoupení s názvem „ČAS“ 
byly vyzvány i všechny přítomné účast-
nice akce ke společnému řeckému kru-
hovému tanci Zorba a Country Clocku. 
Tím se nálada ještě více uvolnila a ná-
sledovaly vtipy a vtípky, prostě ta správ-
ně veselá atmosféra.

Věra Zaňková

CARP TEAM O.S.

H ŘI B I NY-LE D SKÁ-PASE KY

OZNÁME NÍ

Spolek ukončil na 
konci roku 2015 svou činnost.Děti při hře

Dospělí vítězové

SD H LE D SKÁ

TURNAJ E VE H ŘE

“ČLOVĚČE, NE ZLOB SE!“

Na začátku března jsme uspořádali
2. ročník turnaje ve hře „Člověče, ne-
zlob se!“ Hra byla rozdělena do dvou 
kategorií: děti - 15 účastníků a dospělí - 
16 účastníků. Kdo s kým hraje, rozhodl 
los. Hrálo se o společenské hry a pro 
dospělé pak ještě o soudek piva a něco 
k zakousnutí. 

Výsledky v dětské soutěži:

1. místo Tereza Krejčová
2. místo Ondřej Krištuf
3. místo Tomáš Holáň
4. místo Lukáš Vanický 

Výsledky dospělých:

1. místo Zdeněk Kubec
2. místo Radka Dvořáková
3. místo Lukáš Klapal
4. místo Roman Vanický 

Všem dětem byly nachystány taky slad-
ké odměny a diplomy. A pro všechny 
platilo známé heslo „Není důležité vy-
hrát, ale zúčastnit se“.

Radka Dvořáková
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MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

Z ČI NNOSTI SPOLKU

Vážení spoluobčané,
Velikonoční svátky 
a první měsíce nové-
ho roku pomalu mizí 
ve vzpomínkách na zá-
žitky, které nám nový 
rok přinesl. Mezi myslivci ze Střezmé 
bude tentokrát vskutku na co vzpomí-
nat a některé momenty budou v kroni-
ce našeho spolku určitě zaznamenány 
slovem i fotografi emi.
Jeden nevšední příběh přinesl i posled-
ní loňský společný hon našeho spolku 
po vánočních svátcích v lesích okolo 
Třešňovky. Hned z první proháněné 
leče vyběhli na střelce divočáci. Lovci 
však neměli přesnou mušku. Několika 
psovodům se nedařilo žádného ště-
tináče ani po opakovaných pokusech 
dohledat, a tak proběhlo zakončení 

honu jen se zajíci na výřadu. Náš zde 
hostující kamarád Mirek Klzo se však 
s takovou situací odmítal smířit, a pro-
to se vrátil na místo lovu. Jeho fenka 
malého münsterlandského ohaře nám 
všem udělala velkou radost a postarala 
se o dojemný návrat na chatu a krás-
ný zážitek na závěr společného lovec-
kého roku, když našla sele divočáka. 
Díky všem hostům, kteří na lov přijeli, 
včetně kamaráda s akordeonem, bylo 
v chatě dlouho veselo a mohl být vy-
hlášen Král honu.

Začátek honu na Třešňovce

Zábava po honu
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V sobotu 9. ledna jsme v Česticích za-
hájili plesovou sezónu. Restaurace byla 
po myslivecku doslova „nabitá“ lidmi, 
ples ozdobila i bohatá tombola a hu-
dební skupinu J. K. Band Jirky Kárníka 
doplnila tentokrát i zpěvačka Radka Ji-
řičková, která v minulosti vystupovala 
v muzikálu vedle Lucie Bílé. Na přípra-
vě plesu se podílelo hodně členů spolku, 
hlavní záležitosti si tradičně organizoval 
Jirka Malý, kterému patřil i mikrofon 
při vyhlašování noční tomboly.

Kulturní zážitky zanedlouho vystřída-
ly další zážitky lovecké. Ve dnech 21. 
a 23. ledna se podařilo obeznat na sně-
hu dvě tlupy černé zvěře. Při prvním 
lovu v lese pod Pasekami bylo uloveno 
5 divočáků, po druhé naháňce v rákosí 
za rybníkem v Hoděčíně ležela na výřa-
du další 2 selata. Z tohoto pohledu se 
jednalo o mimořádně úspěšný lov. 
Druhá akce však zůstala poznamenána 
ztrátou loveckého psa – desetiletého 
drsnosrstého jezevčíka Akima maji-
tele Míly Zaňky. Pes odběhl po stopě 
poraněného divočáka, a již se nevrátil. 
Nikomu se nepodařilo ani v několika 

následujících dnech zjistit, kam zmizel. 
Dopoledne přitom Akim vytlačil z ka-
nálu pod Malou Ledskou lišku, kterou 
jsme ulovili.
Akim stihl za svůj psí život pro nás od-
vést hodně úspěšné práce, především 
při dosledech divočáků, a bude nám 
moc chybět.

Nejen fi nanční záležitosti bilancovali 
členové výboru našeho spolku v so-
botu 12. března na slavnostní výroční 
schůzi ve svých zprávách. Určitě nej-
větší proměna se udála na hospodář-
ské budově v Olešnici a jsme velmi 
rádi, že nám v tomto případě pomo-
hl Obecní úřad v Olešnici. Na další 
činnosti se zase podílel Úřad městyse 
Častolovice i OÚ Hřibiny Ledská. Jed-
nalo se o pro nás velmi fi nančně ná-
kladné akce, které významně zasáhly 
do našich rezerv. Proto pro rok letoš-
ní počítáme jen s dokončením rozdě-
lané práce a s běžnou údržbou nebo 
s opravami. 
Na Třešňovce nám totiž neznámí van-
dalové po Vánocích zcela zničili ka-
zatelnu, a tak bude třeba na kovovém 

Při naháňce Závěr výroční schůze
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podstavci vybudovat novou. Záležitost 
byla předána k šetření policii ČR, ne-
boť nám vznikla významná majetková 
škoda. Nad počínáním a hloupostí ně-
kterých „taky lidí“ zůstává rozum stát.
Rok 2016 bude posledním pro nyněj-
ší výbor, příští rok je volební. I pro-
to tedy chceme dokončit rozdělanou 
práci.

Ke dni výroční schůze ukončil svou 
činnost ve spolku pan Jaroslav Nováček 
z Kostelce nad Orlicí, který nenaplnil 
očekávání, se kterými do mysliveckého 
sdružení jako absolvent Středního les-
nického učiliště vstupoval. Schůze zá-
roveň projednala žádost dvou nových 
žadatelů o členství, o které se ucházejí 
p. Dominik Šimerda z Čestic a p. Ond-
řej Matějka z Čermné nad Orlicí. Oba 
jmenovaní se budou prozatím podílet 
na naší činnosti jako „čekatelé člen-
ství“, jak umožňují naše stanovy a pro-
vozní řád.

V našem revíru bylo v loňském roce 
uloveno okolo padesáti divokých pra-
sat, okolo 60 ks zvěře srnčí, více než 
30 lišek, zajíců pak jen několik, když 
jsme záměrně šetřili zbytky divoké po-
pulace. Hony na drobnou zvěř se staly 
spíše společenským setkáním, ani pro 
letošní rok s nimi zatím nepočítáme. 
Přesto neustávají naše snahy o zazvě-
ření honitby bažantí zvěří kolem Hři-
bin a průběžně přikrmujeme i zvěř 
srnčí. Výraznou daň technologickému 
pokroku stále odvádíme na našich sil-
nicích, kde hynou každoročně desítky 
kusů užitkové zvěře.
V novém roce bychom kromě obvyk-
lých akcí rádi zařadili do našeho pro-
gramu ještě jednu akci pro veřejnost 
- ale to se nechte překvapit třeba v ně-
kterém dalším zpravodaji. Naši činnost 
můžete sledovat i na webu našeho 
spolku www.ms-olesnice.cz.

S přáním příjemných jarních dnů
R.Podolský – jednatel.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

S VÁNOČKOU

V době adventu, začátkem prosince 
2015, jsme v klubovně u Obecního 
úřadu uspořádali malé podvečerní se-
tkání, ze kterého se nakonec vyloupl 
tak trochu čajový dýchánek. Jeho hlav-
ním cílem bylo naučit se plést vánočku 
tak, jak to umí profesionálové – totiž ze 
šesti copů. Taková vánočka krásně drží 
tvar, a když se zvládne technika pletení 

C O  S E  U D Á L O,  C O  N Á S  Z A J Í M Á . . .

Ukázka pletení vánočky při adventním setkání
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MÁTE RÁD I PLE SY?

Pak jste určitě zavítali 
na jediný ples letošní se-
zóny v naší obci, který se 
v Hospodě U Myslivce 
v Hřibinách konal v so-
botu 13. února. Byla to společná spo-
lečenská událost zdejšího svazu žen 
a hřibinských hasičů, kterou se podařilo 
zorganizovat vlastně už potřetí v řadě. 
Ženy navíc stihly uspořádat v podvečer 
i svou výroční schůzi. Zábava prý byla 
skvělá, nechyběla živá hudba, bohatá 
tombola, končilo se v časných ranních 
hodinách. Informace mám sice tak tro-
chu z doslechu, ale určitě jsou pravdivé. 
A pokud jste letošní ples taky nestihli, 
tak třeba za rok na plese...

M. Zaňková

PRÁZD NI NOVÉ

D IVADÝLKO

Podobně jako vloni na za-
čátku roku, tak i letos jsme 
na závěr jarních prázdnin 
vyjednaly další představení 
loutkového divadla. 

Vodnická pohádka

a dodrží pracovní postupy, můžete se 
pak radovat ze skvělého vlastního vý-
robku.
Pletení vánočky a jidášů bravurně před-
váděla Jitka Kudláčková. Připravila si 
cvičné pomůcky a navíc i překvapení 
v podobě výzdoby klubovny, zorgani-
zovala uvaření čaje a malé občerstvení. 
Nebylo nás tam sice mnoho, ale poví-
dalo se a domů nikdo příliš nespěchal. 
Moc děkujeme.

Za kulturní výbor Marie Zaňková

TŘÍ KRÁLOVÁ SB Í RKA 

Jak už je zvykem, začát-
kem ledna se vydali na po-
chůzku po našich obcích 
malí koledníci s dospělým 
doprovodem. S kostýmy vypomohl 
Obecní úřad, celou sbírku měla organi-
začně na starosti Věra Zaňková. A jaké 
byly výsledky?

Výsledky tříkrálové sbírky
za rok 2016:

Malá Ledská 2 490 Kč
Hřibiny 2 579 Kč
Velká Ledská 2 558 Kč
Paseky 1 211 Kč

Porovnat jednotlivé obce s loňským 
rokem dost dobře nelze, protože loni 
se Paseky půlily s Velkou a Malou 
Ledskou, ale celkem se vybralo letos 
8 838,- Kč a vloni 9 488,- Kč. Pokud 
počítáte, tak dojdete k rozdílu 650 Kč 
(letos to bylo tedy o trochu méně) 
Záběry koledníků – str. 2 (obálka). 

M. Kolářová, M. Zaňková 
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V sobotu 20. února odpoledne do hři-
binské Hospody U Myslivce opět zaví-
taly loutkoherečky z divadla Kozlík se 
svými loutkovými kamarády a Vodnic-
kou pohádkou.
Docela velká účast dětí i s rodiči nás 
mile překvapila. Děti se bavily, o pře-

PŘÍSPĚVKY REDAKCE A DOPISOVATELŮ
SLUŽBY DOMÁCÍ HO HOSPICE NA RYCH NOVSKU

Domácí hospic nabízí systém podpory rodinám, které 
v domácím prostředí pečují o své těžce nemocné blízké 
v poslední fázi jejich života.
Domácí hospic Setkání, o.p.s. je zdravotnické zařízení, 
které nabízí své služby nevyléčitelně nemocným a jejich 
příbuzným, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině pod-
poru, umožňuje, aby člověk poslední období života prožil 
důstojně, měl čas na své nejbližší a na rozloučení. Tým 
zdravotníků (lékaři a sestry) je připraven 24 hodin denně, 
7 dnů v týdnu vyrazit do terénu ke svým pacientům až 
do vzdálenosti 30 km od Rychnova nad Kněžnou. Pod-
mínkou pro přijetí do péče je ochota rodiny celodenně o pacienta pečovat. Hospic 
garantuje, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho 
lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. 
Prostřednictvím sociální poradny nabízí domácí hospic také psychosociální služby 
nevyléčitelně nemocným, jejich rodinám a těm, kteří o ně pečují. Poradna pomáhá 
zajistit potřebné podmínky k péči o umírající v domácím prostředí - např. sociální 
příspěvky, kompenzační pomůcky, psychologickou a duchovní péči. Poradna nabízí 
psychosociální služby také lidem v krizové situaci, jimž byla sdělena závažná diagnó-
za nebo prognóza. Tato služba je poskytována ambulantně v Rychnově nad Kněž-
nou, klientům domácího hospice také v jejich domácím prostředí. Služba sociální 
poradny je poskytována zdarma. 
Pokud prožíváte vy nebo někdo z vašich blízkých těžké období při péči o nevylé-
čitelně nemocného blízkého a pokud vás oslovila naše nabídka, můžete nás kon-
taktovat telefonicky na čísle 733694162 nebo osobně na adrese Domácí hospic 
Setkání, Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou. Více informaci najdete na www.
hospicrychnov.cz. 

Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácího hospice Setkání

stávkách ochotně odpovídaly na otázky 
loutkohereček a v závěru akce si známé 
i ty méně známé loutky prohlédly hez-
ky zblízka.
Věříme, že se pohádka líbila, a budeme 
se snažit příště zase něčím překvapit.

Za kulturní výbor Marie Zaňková
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Letošní T íkrálová sbírka, po ádaná Farní charitou Rychnov nad Kn žnou, prob hla ve 30 
obcích, kde bylo do 131 zape et ných pokladni ek vybráno 677.405 K . 
 
V jednotlivých obcích byl tento výt žek: Rychnov nad Kn žnou 150.110 K  (z toho Dlouhá Ves 
6.122 K ), Solnice 45.019 K , Skuhrov nad B lou 28.211 K , Kvasiny 31.971 K , Borohrádek 
21.408 K , Vamberk 58.142 K , Zám l 19.013 K , Vrbice 8.878 K , astolovice 20.777 K , 

erníkovice 29.929K , Synkov – Slemeno 11.506 K , Kostelec nad Orlicí 29.226 K , Li no 
14.841 K , Chleny 6.105 K , Krchleby 3.364 K , Javornice 4.212 K , Slatina nad Zdobnicí 
24.805 K , P ín 8.591 K , Potštejn 17.557 K , T ebešov 9.560 K , Byzhradec 7.388 K , 
Polom 4.273 K , H ibiny – Ledská 8.838 K , Vod rady (i Nová Ves, Uh ínovice a Vojenice) 
23.254 K , Lhoty u Potštejna 4.930 K , Borovnice (i P estavlky a Rajec) 9.356 K , Rybná nad 
Zdobnicí 10.394 K , Rokytnice v Orlických horách 28.120 K , Bartošovice v Orlických horách 
29.536 K  (z toho Neratov 22.899 K ), Orlické Záho í 6.637 K . 
65% získané ástky bude vráceno na ú et Farní charity Rychnov nad Kn žnou, která peníze 
použije podle schváleného zám ru: na podporu innosti Stacioná e sv. Františka v Rychnov  
nad Kn žnou pro lidi s mentálním postižením a seniory, dále konkrétním lidem a rodinám 
v nouzi, rodinám s postiženým dít tem, na vybavení chrán né dílny v Neratov  a na pomoc do 
Indie (rozvoj projekt  souvisejících s projektem Adopce na dálku)  
 
Velice si vážím všech, kte í p isp li k uskute n ní letošní šestnácté T íkrálové sbírky: 
D kuji za št drost lidem, kte í p isp li finan n  do T íkrálové sbírky. 
D kuji také všem koledník m, vedoucím skupinek, všem, kte í se podíleli na organizaci a 
pomohli se zajišt ním sbírky v etn  dopravy koledník  a poskytnutého ob erstvení. 
D kuji za ob tavost, vytrvalost i za p íjemnou atmosféru b hem sbírky, kterou podpo il i 
T íkrálový koncert v Neratov .  
D kuji také P. Suchárovi, Machalíkovi a Stejskalovi za mši svatou a požehnání 
koledník m a kapele LO3 za hudební doprovod p i mši svaté v Rychnov  nad Kn žnou 
P eji vše dobré v roce 2016. 
 

Mgr. Eva Šmídová,  
editelka Farní charity Rychnov nad Kn žnou 
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VÝZNAM STROMŮ

Stromy jsou největšími producenty 
kyslíku, jejich známé označení „plí-
ce Země“ je skutečně pravdivé. Mají 
však ještě spoustu dalších ekologických 
funkcí: z ovzduší fi ltrují prach, ply-
ny a radioaktivní látky, mají také vliv 
na srážky (vysokou intenzitou odpařo-
vání dochází k většímu počtu a intenzi-
tě srážek), mají schopnost zadržet vodu 
v krajině, brání erozi a sesuvu půdy, 
jsou útočištěm mnoha druhů rostlin, 
ptáků a zvířat. 
Je proto dobré mít stále na paměti, že 
stromy jsou nejen krásné, ale i pro-
spěšné člověku a ostatním živočichům. 
Proto nechápu, zda bylo nutné pokácet
2 vzrostlé a zdravé ořešáky na kopeč-
ku u zvoničky na Malé Ledské. Pokud 

Kácení stromů na Malé Ledské

OD MI NULOSTI K D NE ŠKU

Výzva  Vážení čtenáři našich listů, máte-li zajímavé dokumenty, texty, informace 
nebo fotografi e z dřívější doby, které by mohly zajímat i ostatní občany, připojte se 
k našim dopisovatelům a zašlete nebo předejte prosím své příspěvky do redakce 
nebo na Obecní úřad. Děkujeme Vám. 

Za redakci M. Zaňková

Co myslíte – poznáte nás?

Možná vám napoví přehled našich oslavenců na str 6.
Členky kulturního výboru naší obce totiž při svých návštěvách spoluobčanů nejen 
popřejí k jubileu, popovídají si o radostech a strastech současného života, ale taky 
zavzpomínají na staré časy...

se větve proplétají do drátů elektrické-
ho vedení , jistě jdou odstranit pouze 
ty překážející. Pokud však někomu 
vadí spadané listí, nechá se tento argu-
ment porovnat s výše uvedeným? Mám 
z toho hodně smutný pocit, vždyť ta-
kový strom přece jen roste spoustu let...

Věra Zaňková
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. . .  A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZA JÍMÁ

Obecní  ú řad  H ř ib iny -Ledská  p ř ip ravu je

POSEZENÍ S DŮCHODCI
které se uskuteční v sobotu 23. dubna 2016

v Hospodě U Myslivce v Hřibinách od 14.00 hodin

Na programu bude malé taneční vystoupení, občerstvení,
volná zábava.

Pokud budete mít zájem, nabízí Obecní úřad
možnost dopravy na akci a zpět

po osobní nebo telefonické dohodě (tel. 494323822, 724179125).

SOUTĚ Ž ZPRAVODAJŮ

Redakce Obecních listů reagovala na výzvu knihovny U Mokřinky v Mokrém, která 
ve spolupráci s médii a dalšími partnery pořádá již 4. ročník soutěže zpravodajů, 
a přihlásila do soutěže i naše Obecní listy.
V rámci celé akce bude pořádána putovní výstavka „zpravodajů“ z rychnovského 
okresu, kterou budete mít možnost si prohlédnout v klubovně v přízemí Obecního 
úřadu. O termínu výstavky budeme včas informovat.

Za redakci M. Zaňková
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Obec H ibiny Ledská a SDH Ledská po ádají

Odjezdautobusu18.6.2016v7:00VL hasi árna,7:15Hr hospodaU
Myslivce

návšt va rozhledny Dubecko
návšt va galerie družstva Granát Turnov
(nejv tší výrobce originálních šperk s eskými
granáty, možnost zakoupení šperk : ))
prohlídka pivovaru Svijany
návšt va pivovarské restaurace Svijany.

Dosp lí 90K , d ti 60 K , v cen je vstup na
rozhlednu a prohlídka pivovaru, platba do 9.6.2016 na Oú.



 
 

Obec Hřibiny – Ledská
hledá zájemce na pracovní pozici

DĚLNÍK V OBLASTI ÚDRŽBY OBCE
Požadavky: – řidičský průkaz C nebo T
 – bezúhonnost, zodpovědnost, samostatnost,
  fl exibilita, loajalita
Pracovní náplň:
– provádění běžných oprav strojů, nářadí a zařízení
– řízení a údržba kolového traktoru s přívěsem, návěsem nebo řízení, 

údržba a opravy motorového vozidla pro přepravu nákladů, 
– odstraňování sněhu 
– běžný úklid veřejných prostor včetně základního ošetřování veřejné 

zeleně, například zaléváním, shrabováním a okopáváním.
– provádění čištění komunikací a ploch od nečistot všeho druhu včet-

ně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu 
odpadů.

– manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázd-
nými při svozu tuhého komunálního odpadu, při nakládce sběrného 
vozu a jeho vykládce na složišti, 

– zajištění obsluhy skládky, kompostárny a sběrného dvora; přijímání 
odpadů do těchto zařízení; 

– provádí přípravu (drcení) a manipulaci s materiálem v areálu kom-
postárny; 

– zakládání jednotlivých zakládek kompostu a zajištění měření teplot 
při kompostování

– charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pra-
covní době 

Platové podmínky:
se řídí Nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. 
Předpokládaný nástup: květen 2016.

Kontaktní osoba: Eva Potočková, starostka obce,
ou.hribiny@tiscali.cz, tel. 724 179 125. 
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Na Velké Ledské se v klubovně hasičů hrálo Člověče, nezlob se

Lovilo se i při naháňce na černou zvěř kolem Střezmé a pod Pasekami

Retro MDŽ-před vinárnou v Ličně Trofeje z lovu v Rusku



OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny-Ledská.
Periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 21827. 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

Šéfredaktor: Marie Zaňková. Náklad 160 kusů. Datum příští uzávěrky je 26. 6. 2016.

Dětský karneval v Hřibinách


