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Dokončená a zkolaudovaná přístavba
na Pasekách.

U dokončené garáže na Malé Ledské
končí právě pracovní směna.

Příprava guláše při soutěi v Třebovicích. Taky foto na titulní stránce je z Třebovic.
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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

ZPRÁVY Z OB ECNÍ HO ÚŘAD U

Prázdniny utekly jako voda, skončil čas 
dovolených a děti se vrátily do školních 
lavic.
V tomto letním období jsme vedle pra-
videlných činností (vyvážení odpadů, 
sečení trávy, výroby kompostu, údržby 
a kontroly dětských hřišť, zajištění pro-
vozu skládky sběrného dvora a kom-
postárny) dokončili v Malé Ledské 
přístavbu garáže a vybudovali zpevně-
né plochy pod kontejnery na tříděný 
odpad a nájezdy do garáže. Současně 
jsme opravili fasádu na dílně. Při terén-
ních úpravách, které proběhly u dílny 
a garáže v Malé Ledské, jsme také od-
vezli zeminu od čp. 44 v Malé Ledské 
a ze zatáčky u čp. 19 v Hřibinách, kde 
zhoršovala výhled v křižovatce.
Začátkem září, kdy jsme opět rozsvítili 
veřejné osvětlení, proběhla oprava svě-
tel u čp. 20 v Hřibinách a čp. 15 na Pa-
sekách. Přidali jsme jedno světlo u čp. 
9 v Hřibinách. Současně jsme vyměnili 
reproduktory obecního rozhlasu u čp. 
19 na Pasekách, u čp. 15 a čp. 25 ve Vel-
ké Ledské. Také jsme doplnili další re-
produktory u čp. 60 a čp. 67 ve Velké 
Ledské. Žádám vás, pokud zjistíte, že 
některé světlo nesvítí nebo rozhlas ne-
funguje, nahlaste to na Obecní úřad. 
Současně Vás prosím o trpělivost 
v případě, že světlo nebo reproduktor 
budeme muset vyměnit, protože ob-

jednáváme techniku až  na dvě a více 
těchto oprav.
Na lapáky štěrku u dočišťovacích ná-
drží jsme instalovali mříže, abychom 
zabránili pádu zvěře a dětí do těchto la-
páků. Bohužel nás v letošním roce opět 
trápí obrovské sucho, které se projevu-
je nejen nedostatkem vody v našich 
rybníčcích, ale i v dočišťovacích ná-
držích a mokřadech. I proto musíme 
opravit stavidlo u dočišťovací nádrže 
na Pasekách, ze kterého odtekla téměř 
všechna voda.
V areálu hřiště na Pasekách bylo do-
končeno dřevěné obložení sociálního 
zařízení. Dále tu bylo instalováno zá-
bradlí. Zastupitelé zde provedli úklid, 
odklidili zbytky stavebních materiálů 
z předešlých staveb, opravili sádrokar-
tonové stropy. 
V červnu zastupitelstvo obce schvá-
lilo na svém zasedání prodej domu 
čp. 27 v Hřibinách prostřednictvím rea-
litní kanceláře. V současné době máme 
vážného zájemce o koupi tohoto domu 
a je připravována kupní smlouva.
O letních prázdninách proběhl již tře-
tí ročník soutěže ve sběru vyřazeného 
elektroodpadu. Vítěz vyhrál tablet, 
druhý obdržel MP3 přehrávač a dal-
ších 10 výherců získalo drobné dárky. 
Největšími sběrači byli p. Míka s 36 ks, 
A. Hepnarová se 17 ks, L.Otčenášková 
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a R.Votroubek - každý se 14 ks ode-
vzdaných elektrospotřebičů. Seznam 
všech výherců naleznete na dalších 
stránkách těchto Obecních listů.
Požádali jsme občany, aby nám 
do 15. 9. 2016 poslali fotografi e, které 
chtějí otisknout v připravovaném ka-
lendáři obce na rok 2017. Do součas-
né chvíle tak učinili pouze 3 občané. 
Bohužel se pak najde spousta „kritiků“, 
kteří mají třeba hezčí fotografi e, ale 
žádnou svou fotografi i neposlali. 
Nezbývá než připomenout, že 
do 30. října 2016 mohou občané posí-
lat fotografi e do soutěže „Šel zahradník 
do zahrady s motykou“ o co nejzajíma-
vější nebo výjimečný výpěstek z vaší 
zahrádky.
Dále upozorňujeme, že s nástupem 
zimního času přijde i změna provozní 
doby na sběrném dvoře a svoz biood-
padu bude opět ukončen 30. listopadu. 
Více informací naleznete na stojánku 
kalendáře!!

Eva Potočková, starostka obce

USNE SE NÍ ZASTUPITE LSTVA 

OBCE H ŘI B I NY-LE D SKÁ

Č. 14 / 2016

ZE DNE 8.  9.  2016

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
L. Trajera a J. Šabatu, zapisovatelku 
M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání:  

 1. Zahájení 

 2. Kontrola usnesení 13/2016
 3. Smlouvy
 4. Ostatní
 5. Informace starostky
 6. Diskuze
 7. Závěr
3. bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení č. 13 / 2016 ze dne 22. 6. 
2016

4. schvaluje a ukládá starost-
ce podepsat darovací smlouvu 
s Mysliveckým spolkem Střezmá 
Olešnice na poskytnutí fi nančního 
daru z rozpočtu obce ve výši 2.000,- 
Kč

5. bere na vědomí změnu č. 2 roz-
počtu obce na rok 2016 v těchto 
částkách: příjmy a výdaje 6,044.042,- 
Kč

6. neschvaluje žádost p. Votroubka 
o udělení souhlasu s umístěním síd-
la fi rmy

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

8. bere na vědomí stav fi nančních 
prostředků obce 

9. schvaluje nákup techniky (automo-
bilu) pro JPO obce

10. revokuje usnesení zastupitelstva 
obce Hřibiny-Ledská č.13/2016 ze 
dne 22. 6. 2016 bod 9 a nahrazuje 
jej zněním: zastupitelstvo schvaluje 
a ukládá starostce zajistit omezení 
rychlosti na 30km/h dopravním 
značením od směru Velká Ledská 
ke křižovatce v Hřibinách u čp. 5

11. schvaluje datum příštího zasedání 
16. 11. 2016 od 18 hod. 

12. bere na vědomí informace staro-
stky
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VE 3.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2016 SLAVI LI 

Drahuška Viková Hř 82 let   
Jiřina Mrázková Hř 90 let
Marie Minaříková VL  84 let

Všem oslavencům přejeme i my pevné zdraví 
a spokojenost

NAROD I LI SE

Adam Hepnar, Malá Ledská

Ať vám chlapeček vyrůstá
ve zdraví a radosti!

Z NAŠICH ŘAD OD E ŠLI  

Zdeňka Štěpánová, Malá Ledská
Zemřela 24. 7. 2016 ve věku 88 let

Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast

PŘI H LÁSI LI SE 

Veronika Nováková Hřibiny
Zdeňka Rolečková Malá Ledská
Kristýna Kočnarová Malá Ledská
Josef  Kočnar Malá Ledská
Monika Horáková Paseky
Vojtěch Horák Paseky
Marek Horák Paseky

OD H LÁSI LI SE

Jan Šmídová Hřibiny
Markéta Vojtíšková Malá Ledská

VÝH E RCI SOUTĚ ŽE 

VE SB Ě RU VYŘAZE NÉ HO

E LE KTROOD PAD U

 1 Učík J., Pa 24
 2 Kašper T., VL 12
 3 Dvořák K., VL 14
 4 Mika P., ML 66
 5 Krišťáková I., ML 47
 6 Hepnarová A., ML 48
 7 Otčenášková L., ML 52
 8 Vejvar J., Hř. 20
 9 Kubec M., Hř. 13
 10 Otčenášková L., ML 52
 11 Mika P., ML 66
 12 Dvořák K., VL 14

Losování proběhlo 8. 9. 2016
po veřejném zasedání

v hospodě U Myslivce v Hřibinách.

DALŠÍ I NFORMACE

Pojďme to napravit
Přestože v hlášení a v Obecních listech 
často žádáme občany, aby do popelnic 
a kontejnerů na tříděný odpad házeli 
jen věci, které tam patří, tak se situace 
nijak nelepší. 
Není výjimkou, když v kontejnerech 
na plast jsou mimo jiné injekční stříkač-
ky i s jehlami, tašky se starými botami, 
hadry, staré potraviny, sláma, rozebra-
né vodoměry, mrtvá zvířata, komunální 
odpad atd. 
Situace je velice podobná i v kontej-
nerech na sklo, kovy a papír. Často si 
říkáme, že to někdo musí dělat schvál-
ně, že není možné, aby občané omylem 
vyhodili například do popelnice na bio 
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odpad pařez, pneumatiku, plastové 
obaly…. Nikdo si snad nemůže myslet, 
že v kompostu se tyto věci ztratí! 
Vždyť na všech kontejnerech je na-
psáno, co do nich patří a nepatří (je to 
i na taškách, které všechny domácnosti 
dostaly na konci roku 2015)! A také je 
tam uvedeno, že do kontejnerů na tří-
děné odpady nepatří odpad, pokud 
obsahuje zbytky potravin, je znečiš-
těn mastnotou, nebezpečnými látka-
mi apod. Tím, že se takový nežádoucí 
obsah vysype nebo vylije na ostatní 
věci v kontejneru, tak dojde k jejich 
znehodnocení a už nemohou být dále 
jako surovina pro další výrobu využity 
a zpracovány. A to jsme ještě nemluvili 
o vosách a zápachu, který se zejména 
v letních měsících kolem těchto kontej-
nerů šíří. 
Odpady třídíme, aby se do výroby do-
staly suroviny, které by jinak skončily 

na skládkách nebo ve spalovnách. Pro-
to, aby tyto suroviny mohly být dále 
tříděny a zpracovány, musí být čisté. 
Zaměstnanci obce ručně překládají 
plast a papír do dalších kontejnerů, kte-
ré po naplnění zavezou na třídící lin-
ku, kde jsou tyto odpady ručně tříděny 
- lidmi, kteří musí být vybaveni mimo 
jiné i respirátory, aby v tom zápachu 
mohli vůbec pracovat.

Znečištěné plasty, sklo a papír patří prostě Znečištěné plasty, sklo a papír patří prostě 
do běžných popelnic na komunální odpad, do běžných popelnic na komunální odpad, 
které má doma každá domácnost.které má doma každá domácnost.

Začněme proto všichni více přemýšlet, co Začněme proto všichni více přemýšlet, co 
do kterého kontejneru dáváme, co se s těmi-do kterého kontejneru dáváme, co se s těmi-
to odpady děje dál, a zda bychom je chtěli to odpady děje dál, a zda bychom je chtěli 
později ručně sami třídit! později ručně sami třídit! 

A děkujeme všem, kteří třídí pečlivě.A děkujeme všem, kteří třídí pečlivě.

Eva Potočková, starostka

Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

CE STA

ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM

Už od samého rána bylo pěkné teplo 
a dusno, psalo se datum 10. září 2016 
a my jsme měli na sobotní odpoledne 
naplánováno hledání pirátského po-
kladu. Ale nic nás neodradilo a ve 14 
hodin jsme se sešli na hřišti na Malé 
Ledské.
Po zaznění všem známé pirátské hym-
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ny, se všechny děti seběhly a pirátská 
stezka mohla začít. Každý soutěžící 
obdržel pirátský průkaz, do kterého 
po splnění jednotlivých úkolů dostával 
razítko. Úkoly byly nelehké - například 
střelba na loď, postavit maják, přeruč-
kovat po laně nad propastí, plout v lodi 
kolem překážek, rozpoznat pirátské 
ingredience na vaření a taky střelba 
ze vzduchovky. Po splnění všech úko-
lů děti postupně přicházely k pirátské 
truhle, kterou střežil velký pavouk 

a kde si mohl každý vzít něco z pirát-
ského pokladu v podobě sladké odmě-
ny a náramku přátelství.
Všechny děti dokázaly, že mají sportov-
ního ducha v těle a ničeho se nezalek-
nou. Na závěr jsme si opekli špekáčky, 
tentokrát raději na grilu, protože teplota 
vzduchu mnoho neklesala. Děkujeme 
všem, kdo jste si s námi přišli užít od-
poledne plné zábavy a dobrodružství.

Za ČSŽ Blanka Francová

SD H LE D SKÁ

G ULÁŠOB RANÍ

První sobotu v srpnu jsme vyrazili 
do Třebovic - místní hasiči tam měli 
oslavy 140 let od založení sboru. A při 
té příležitosti pořádali již čtvrtý ročník  
soutěže ve vaření kotlíkového guláše – 
„Gulášobraní 2016“.
Celá soutěž byla odstartována ve 14  
hodin za účasti šesti soutěžních týmů 
a vyvrcholila po čtyřech hodinách usi-

lovného vaření. Od pořadatelů jsme 
obdrželi dvě kila hovězího masa a stej-
né množství cibule, vylosovali jsme 
si místo a kotlík. Vybaveni kořením, 
spoustou rad a hlavně přesným postu-
pem, jsme se vrhli na loupání cibule, 
krájení masa a přípravu ingrediencí. 
Nejdříve se zdálo, že čtyři hodiny je 
spousta času, ke konci jsme všichni 
uznali, že je to „tak akorát“. Při ko-
nečném  dochucování jsme asistovali 
všichni a co člověk, to názor.
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Po závěrečném hvizdu se ke slovu do-
stala odborná porota, která dohlížela 
i na celý průběh vaření. Hlídali i přede-
psaných 10 litrů guláše. A i když  porotci 
své hodnocení prováděli nezávisle, tak 
jsme od obou obdrželi krásné 2. MÍSTO.                                                                                      
Poté přišli na řadu diváci. Bohužel - náš 
fanklub nám chyběl, a tak jsme skončili 
na výsledném  3.- 4. MÍSTĚ.    

I takové umístění je krásný výsledek, 
proto musíme všem zúčastněným moc 
poděkovat. Rádi bychom poděkova-
li i našemu hospodskému Radimo-
vi za výborný vývar, koření a hlavně 
za rychlokurz vaření guláše.

Radka Dvořáková,
 SDH Ledská

HASIČSKÁ SOUTĚ Ž

V sobotu 13. 8. 2016 jsme se zúčast-
nili již 16. ročníku soutěže „O putovní 
pohár“. Soutěž probíhala na sporto-
višti v Olešnici. Sání bylo z přírodní-
ho zdroje a se strojem bez omezení. 
Přihlásilo se 13 družstev. Naše velmi 
omlazené mužstvo, s neupravenou ma-
šinou, vybojovalo 9. místo.

SD H LE D SKÁ
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Ze soutěže ledeckých hasičů O pohár Olešnice.
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MS STŘE ZMÁ – OLE ŠNICE

Vážení spoluobčané, 
zahrady i příroda se začaly převlékat 
do podzimních barev, se stromů padají 
kaštany či žaludy, z polí zmizela kuku-
řice jako poslední krytina a potrava pro 
zvěř. To všechno ukazuje na to, že léto 
a teplé noci, při kterých mohli myslivci 
prosedět při měsíčku celou noc na po-
sedu u strniště po obilí a čekat na divo-
čáka nebo lišku, jsou již minulostí.
I když se někteří z nás v letních týdnech 
vydali na dovolenou, stihli jsme v na-
šem spolku opět uspořádat na Třeš-
ňovce Myslivecký den pro vlastní členy 
i jejich rodiny, zorganizovat střeleckou 
soutěž o Cenu kamaráda, postavit další 
pozorovací kazatelnu v naší honitbě, 
připravit pro zvěř potravu k zimnímu 
přikrmování. 

Tři naši členové připravovali na zkouš-
ky z lovecké upotřebitelnosti svého mla-
dého psa,  nebo si pořídili nové štěně, 
kterému se intenzivně věnovali. Na na-
šich loveckých chatách jsme umožnili 
pořádání akcí pro dospělé i děti , pro 
myslivce i pro ty, kteří třeba jen chtě-
li uspořádat rodinnou oslavu. Někteří 
členové našeho spolku si zpestřili léto 
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účastí na některé z okolních střeleckých 
soutěží ve střelbě na asfaltové terče. 
Letní myslivecká činnost nebyla tento-
krát ani tak o výsledcích, počtech a sou-
těži, ale spíše o „pohodě a klidu“.
Přesto se sluší zmínit některé výsledky. 
V Ceně kamaráda na Třešňovce, které 
se zúčastnilo 46 střelců, zvítězil Tomáš 
Petrášek z Vamberka, jenž v rozstře-
lu porazil Miloslava Zaňku mladšího, 
když oba předtím shodně trefi li 36 ze 
40 terčů. Nikoho nepřekvapí, že nej-
lepším střelcem domácího spolku byl 
opět Josef  Vanický mladší (celkově 4. 
místo s 34 zásahy) následován Roma-
nem Mitanou. Ale i naši veteráni, Jind-
řich Laštovička a Bohuslav Kunc, kteří 
porazili značnou část startovního pole, 
mile překvapili sebe i ostatní.

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

Měsíc říjen bude 
patřit kulturním 
akcím. V sobotu 
1. října se sejde-
me na naší chatě 
na společném po-
sezení při divokém prasátku na rožni 
(takových prasátek se po sklizni ku-
kuřic povedlo kamarádům pár ulovit), 
na sobotu 20. 10. pak zveme v 17.00 
hodin širokou, především častolovic-
kou veřejnost, na přednášku Jaromíra 
Dostála o lovu losů na Dálném rus-
kém východě. Akce bude plakátována 
a místa je třeba si předem telefonicky 
rezervovat u místopředsedy spolku J. 
Malého.
S přáním krásného podzimu 

R. Podolský - jednatel MS Střezmá

NAROZE NI NY

PANÍ MRÁZKOVÉ 

Zač á t kem 
srpna před 
90 lety se 
n a r o d i l a 
paní Jiřina 
Mrázková. 
Své krás-
né kulatiny 
taky nále-
žitě oslavi-
la se svými dětmi a jejich rodinami 
- vždyť vnoučat má celkem osmnáct 
a pravnoučátek každým rokem přibývá. 

Hodně zdraví a všechno nej-
lepší i za nás za všechny pak 
popřála nejstarší jubilantce 
obce paní starostka spolu 
s předsedkyní kulturního vý-
boru při osobní návštěvě.

Kulturní výbor obce
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ČE RVE NCOVÁ PUTOVNÍ 

VÝSTAVKA ZPRAVODAJŮ

V H ŘI B I NÁCH

V souvislosti s okresní soutěží zpra-
vodajů, kterou organizuje knihovna 
U Mokřinky v Mokrém, byla i v naší 
obci uspořádána putovní výstavka 
obecních a městských tiskovin, a to 
ve dnech 25. - 29. 7. 2016.
Od 16. září pak bylo spuštěno hlasová-
ní na portále ORLICKÝ.net. Vyhlášení 
vítězů této soutěže proběhne v Mok-
rém v závěru roku 2016. 

M. Zaňková, redaktorka OL

Co myslíte – poznáte nás?

Fotografi e z archívu p. Minaříkové

PŘÍSPĚVKY REDAKCE A DOPISOVATELŮ

OB ECNÍ LE SY v r .  2016

Pro informovanost občanů uvádíme některé 
údaje o obecních lesích za 1. pololetí letošní-
ho roku, výhled prací do konce roku 2016 
a sumář plnění za roky 2011-2015, tak jak 
je Obecnímu úřadu poskytl obecní lesní hospo-
dář p. Laštovička.

Každý rok je prováděna těžba dřeva, 
a to podle naléhavosti. Nejdříve se těží 
ohrožené stromy – kůrovcové a polo-
my, potom následují probírky a těžba 
mýtní úmyslná, po které je třeba pro-
vést zalesnění vytěžené plochy.

Pro přehlednost je uvedena tabulka nahodilých těžeb v letech 2011-2015:
 Nahodilá těžba celkem: polom kůrovec souše
2011 326 172 88 66
2012 102 76 26 
2013 137 44 20 73
2014 76 17 22 37
2015 215 108 32 75
celkem 856 417 188 251
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Za 1. pololetí bylo vytěženo 166 m3 
dřeva, z toho 127 m3 nahodilé těžby. 
Z přehledu je patrné, že pro les je nej-
horší kombinací polom-kůrovec-su-
cho.
V letošním roce se nám zatím větrná 
kalamita vyhnula, ale musíme stále těžit 
oslabené stromy vhodné pro rozmno-
žování kůrovců. Obnovní těžba bude 
prováděna až v zimních měsících podle 
skutečného stavu lesa.
Obrázky jsou ze zalesňování na Hradi-
šti v roce 2015. Máme tu sice malé lesy, 
ale docela hezké a práce v nich není tak 
jednoduchá, protože děláme ponejvíce 
asanační těžbu, která tolik nevynáší, ale 
udržuje les životaschopný.

OLH Laštovička

. . .  A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZA JÍMÁ

Hlasování o nej zpravodaj Rychnovska roku 2015 je spuštěno!
Hlasujte od 16.9. do 28.10.2016 na portále ORLICKÝ.net

Podpořte obecní a městské zpravodaje, podpořte ten svůj zpravodaj!
Všechny zpravodaje si můžete prohlédnout na Orlickém.netu a hlasovat.

Na hlasování je dost času, takže si můžete zpravodaje v klidu prohlédnout.
Hlasování je zde:

Zpravodaje Rychnovska - hlasování!
Děkujeme za podporu obecních a městských zpravodajů.

Dagmar Honsnejmanová, knihovna U Mokřinky - organizátorka

Kondiční cvičení 
bude probíhat opět každé pondělí a čtvrtek od 18.30 do 19.30 v hospodě
U Myslivce v Hřibinách, poprvé ve čtvrtek 3. 11. 2016.
Na všechny zájemce se těší Líba Kubcová.
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  Posvícenskou zábavu 
má v plánu uspořádat SDH Hřibiny 
v sobotu 5. listopadu.  

  Vítání občánků 
připravuje Obecní úřad na listopad 
2016. 

  Rozsvícení vánočního stromu    
se uskuteční už tradičně u hospody 
v Hřibinách v neděli 27. listopadu 2016. 

  Mikulášskou nadílku 
chystá Mikuláš a pe-
kelníci spolu se sva-
zem žen na neděli 
4. prosince v hospo-
dě U Myslivce v Hři-
binách.

DALŠÍ PŘI PRAVOVANÉ AKCE:
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POSVÍCE NÍ

Zatímco poutě se konaly a konají spíš 
v jarních měsících a byly vázány na svá-
tek patrona místního kostela, posvícení 
bylo svátkem i zábavou podzimu.

Jakže to vlastně s tím posvícením je?
Posvícení, na Moravě hody, byly svát-
kem a současně i zábavou, na kterou 
se na podzim těšili snad všichni lidé 
na venkově, ve městech a dokonce 
i na panovnickém dvoře (ještě v re-
nesanci se běžně slavilo na Pražském 
hradě). Tradice posvícení se táhne hlu-
boko do středověku. Vystopovat však 
jeho úplné počátky je poměrně složité, 
protože se nevázalo k žádnému pevně 
stanovenému liturgickému svátku, ale 
šlo o čistě lidovou zábavu.
Kořeny posvícení jsou zřejmě spojeny 
s ukončením podzimních prací. Žně se 
oslavily jen krátce dožínkami, ale tím 
práce na poli nekončila. Bylo třeba za-
jistit podzimní orbu a pole osít. Teprve 
tím se uzavřela hlavní část zeměděl-
ských prací a po nich následovala osla-
va a hostina - už v renesanci se  konala 
na svátek sv. Havla, tedy v polovině 
října. A jak bývalo v lidovém prostředí 
obvyklé, na den, kdy se podobně slavi-
lo, se soustřeďovala řada významných 
událostí.
Na sv. Havla (16. října) se ve středově-
ku odváděly vrchnosti poddanské platy, 
což byl v podstatě poplatek za to, že 
poddaný užíval část půdy majitele pan-
ství. Tyhle platy nebyly nikdy vysoké 
– šlo obvykle o pár grošů, nějaký ten 

věrtel obilí, pár vajec a případně jed-
no dvě kuřata. Platy bývaly zapsány 
v urbářích a po celá staletí se neměni-
ly (stabilitu daní bychom mohli našim 
předkům závidět). Ani v renesanci ale 
nešlo jen o administrativní proceduru. 
V ten den se často scházel majitel pan-
ství se všemi svými poddanými, kteří 
mu symbolicky obnovovali slib posluš-
nosti a on je pak pohostil pivem a ko-
láči. Po třicetileté válce prudce rostly 
robotní povinnosti (jediná zátěž pod-
daných, která se dramaticky zvyšovala), 
ale na sv. Havla se nikdy nerobotovalo.
I když se posvícení často slavilo na sv. 
Havla, nebyl to jediný termín, kdy se 
mohlo konat. Ve vsích, kde stál kostel, 
který byl zasvěcený patronovi, jehož 
svátek připadal na říjen nebo listopad, 
se posvícení konalo často na toto vý-
ročí. Někdy se také mohlo odložit až 
na listopad na sv. Martina. I to byl 
významný termín v životě celé obce. 
Toho dne uzavírali hospodáři smlouvu 
s obecním pastýřem, ovčákem, kanto-
rem či ponocným. Martinské posvícení 
se stávalo stále oblíbenější a v 19. stole-
tí převládlo nad havelským.
Posvícení znamenalo bohatou hostinu. 
Naši předkové milovali jídlo, ale to ne-
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znamená, že se přejídali. Většinu roku 
se museli uskrovnit, ale zásoby si scho-
vávali, aby si mohli několikrát do roka 
uspořádat hostinu, při níž se mohli, 
jak se tehdy s oblibou říkalo, „najíst 
až prasknutí“. A samozřejmě se také 
napít. Kdo byl po skončení posvícení 
střízlivý, ten si nic neužil, proto už re-
nesanční satiry popisují „reje opilecké“. 
Proti nim samozřejmě horlili církevní 
mravokárci. Masopust a posvícení byly 
dva lidové svátky, které pranýřovali nej-
více. Už sama nestřídmost v jídle a pití 
je popuzovala, navíc byla většinou do-
provázena necudnou zábavou, zpěvem 
a tancem. Venkovský tanec měl daleko 
do uhlazených dvorských tanců, napří-
klad takový venkovský „vrták“ v 16. 
století zemský sněm přímo zakázal pro 
jeho „necudnost“.
Hlavním dnem, kdy se posvícení ko-
nalo, byla neděle. Často se však hos-
tiny a radovánky protáhly i na několik 
dnů. A aby toho nebylo málo, lidé 
zvali své příbuzné a přátele ze široké-
ho okolí. Proto se po třicetileté válce 
plánovalo tak, aby nekolidovalo s po-
svíceními v okolí. V jedné vesnici se 
slavilo druhou říjnovou neděli, v sou-
sední třetí a v další až čtvrtou. Faktic-
ky se tak protáhlo třeba na celý měsíc 
a lidé chodili po návštěvách z vesnice 
do vesnice a zanedbávali práci. To 
bylo zřejmě hlavním důvodem, proč 
vyšlo za vlády Josefa II. v roce 1787 
nařízení, které předepisovalo v celé 
zemi jen jedno posvícení v roce, a to 
v neděli po sv. Havlu. Jenže jak zná-
mo, každá úřední vyhláška se nakonec 
zneužije, a místo aby něčemu pomoh-

la, jen vše zkomplikuje. Tak tomu bylo 
i s posvíceními. Lidé si totiž císařský 
dekret vyložili po svém. A tak nadále 
pořádali to své původní posvícení po-
dle domácí tradice, ale k němu přidali 
ještě druhé „povinné císařské“.
Tradiční lidové posvícení v 19. století 
reprezentovalo nejméně třídenní zába-
vu, která každý večer vrcholila taneční 
zábavou v místním hostinci. V neděli 
se obvykle konala taneční zábava pro 
mládež, která se často protáhla až 
do rána, a někdy dokonce až do pon-
dělního dopoledne. V pondělí bývala 
na návsi pouť, po níž večer následova-
la další taneční zábava, které se říkalo 
pěkná neboli zlatá hodinka. Ta se drží 
v některých krajích ještě dnes. Poslední 
taneční zábava byla v úterý (nazývala se 
sousedská) a bývala prý určena hlavně 
pro starší obyvatele vsi, a proto se hrá-
vala pomalejší hudba.
Taky ve 20. století se dodržovala tra-
dice, tentokrát spíš sobotních posví-
cenských zábav, nedělních rodinných 
setkání u stolu s pečenou husou nebo 
kachnou, s posvícenskými koláči, 
s houpačkami, střelnicemi a se spous-
tou  dalších atrakcí pro děti i dospělé. 
Vše pak končilo pondělním posezením 
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STARÉ E LE KTRO

SB Í RÁME 10 LET,

VYDALO BY NA 700 ROZH LE D E N

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa 
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let pře-
dali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700. 
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále 
ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technolo-
giím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou 
elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny 
vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 
10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. 
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhru-
ba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou 
recyklaci více než 15 milionů spotřebičů. 
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000 
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice 
České republiky.

s přáteli či sousedy při pivečku a s ob-
čerstvením v hospodě.
A jakou šanci má posvícení dnes? To je 
otázka – v některých rodinách možná 
pomalu upadne v zapomenutí, v jiných 
možná ne, kdo ví...? 
Například posvícení v Hřibinách má 
svou zavedenou tradici (v posledních 
letech dokonce od pátku až do pondělí)
o prvním listopadovém víkendu, stejný 
termín platí i pro Paseky. Na Malé Led-
ské to bývalo o druhém víkendu v říj-
nu, na Velké Ledské o prvním říjnovém 
víkendu. Z okolních obcí například 
v Olešnici mají svatohavelské posvíce-

ní v polovině října, v Častolovicích pak 
o zářijovém víkendu před Václavem. 
Tradice posvícení jako lidové zábavy 
podzimu byla před několika lety opět 
obnovena i v Kostelci nad Orlicí.

Zpracovala M. Zaňková
(s použitím materiálu

PhDr. Vlastimila Vondrušky –internet)

I N Z E RC E
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STOLETÍ VYTRVALCI I  J E PIČÍ ŽIVOT

Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly 
zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysava-
če. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti. 
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické princi-
py ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil 
to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných 
by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina 
by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl 
hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, 
které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii. 
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních 
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bo-
hatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposle-
dy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou 
značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních fi remních 
muzeích.

NOVI NKA MAD E I N E U

I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žád-
nou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skon-
čení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač 
a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž 
představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. 
letech minulého století. 
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového 
tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do české legisla-
tivy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se ne-
vešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vy-
tvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost 
vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází 
z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavuje-
me, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít. 
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Tady začínala cesta za pirátským pokladem.
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