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V listopadu jsme vítali malé občánky.

Voliči a volební komise při říjnových volbách.
Opravy silnic v obcích a mezi obcemi..
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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

Vážení spoluobčané,
v tomto předvánočním čase mám opět 
možnost informovat vás o událostech 
z posledního čtvrtletí letošního roku.
Dokončili jsme stavbu garáže a požá-
dali o její kolaudaci a rekolaudaci buň-
ky na hřišti na Pasekách. Opravili jsme 
křižovatku u hnojníku. Opět jsme vy-
měnili rozhlasy u čp. 20 ve Velké Led-
ské a u čp. 17 v Hřibinách. Také jsme 
opravili světla u čp. 68 v Malé Ledské 
a čp. 3 na Pasekách. Bohužel se ještě 
neuskutečnil prodej domu čp. 27 v Hři-
binách, přestože od října má realitní 
kancelář vážného zájemce o koupi to-
hoto domu. Abychom urychlili napl-
nění rybníčku v Malé Ledské, provedli 
jsme úpravy komunikace a terénu, aby 
mohla do rybníčku přitékat dešťová 
voda ze střech okolních domů. 
V listopadu proběhlo v zasedací míst-
nosti Obecního úřadu vítání občánků, 
kde jsme mezi občany naší obce přivítali 
Zuzanku Bugovou a Adámka Hepnara.
Začátkem prosince jsme v obci doplni-
li dopravní značení podle schváleného 
pasportu. Chci vás zejména upozornit 
na umístění dopravních značek „Dej 
přednost v jízdě“ – ve  Velké Ledské 
na výjezdech z místní komunikace 
kolem kravína, u Hradiště na výjez-
du od mlýna, v Hřibinách u kapličky 
a na Pasekách na křižovatce u Don-

cových i  na výjezdech u hřiště.  Další 
podstatnou změnou je omezení rych-
losti v jízdě na 30 km/h při průjezdu 
od křižovatky v Hřibinách směrem 
k Velké Ledské (kolem kapličky).
Již dříve jsme Vás informovali o soud-
ním sporu s fi rmou V+V s.r.o., ve kte-
rém bylo na 12. 1. 2017 nařízeno soudní 
jednání a bohužel jsme nuceni změnit 
právní zastoupení.
Adventní čas jsme zahájili tradičním roz-
svícením vánočního stromečku v Hři-
binách, kde poprvé proběhl „Dětský 
vánoční jarmark“, na kterém děti pro-
dávaly své výrobky a ozdoby. Jarmark 
a vystoupení s dětmi připravila V. Zaň-
ková a ozvučení J. Forejtek, kterým patří 
za jejich práci velké poděkování. Obča-
né, kterých se zde letos sešlo opravdu 
hodně, si mohli zakoupit hezké vánoční 
předměty, viděli vystoupení dětí, ohňo-
stroj a také dostali malé občerstvení.
Chci poděkovat všem občanům, kteří 
nám během roku pomáhali při prá-
ci v obci – zejména SDH Hřibiny při 
stavbě garáže, SDH Ledská při kácení 
stromů a vypouštění rybníčku, člen-
kám kulturního výboru za přípravu 
akcí a návštěvy našich seniorů, šéfre-
daktorce za přípravu Obecních listů, 
všem zaměstnancům a brigádníkům 
obce za jejich práci na stavbách, při se-
čení trávy, údržbě a zkrášlování obce.
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Závěrem bych vám všem chtěla jménem Obecního 
úřadu a zastupitelstva popřát hezké a klidné prožití 
Vánočních svátků, spoustu dárků pod stromečkem. 
Do nového roku 2017 hodně štěstí, zdraví, lásky, 
pohody, hodně úspěchů v soukromém i pracovním 
životě.

Eva Potočková, starostka obce

USNE SE NÍ ZASTUPITE LSTVA 

OBCE H ŘI B I NY-LE D SKÁ

Č. 15 / 2016

ZE DNE 16.  11.  2016

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
P. Hovorku a Ing. M. Šéblovou, za-
pisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 14 / 2016 ze dne 8. 9. 
2016

4. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s manželi 
Kubíčkovými o prodeji parcel KN 
č. 432/2 a č. 418/19 v k.ú. Velká 
Ledská

5. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s L. Cardo-
vou o prodeji parcely KN č. 418/20 
v k.ú. Velká Ledská

6. bere na vědomí změnu č. 3 rozpoč-
tu obce na rok 2016 v těchto část-
kách: příjmy a výdaje 6,076.654,- Kč

7. bere na vědomí stav fi nančních 
prostředků obce 

8. schvaluje provedení fyzické a do-
kladové inventarizace majetku obce 
za rok 2016 od 2. 1. 2017 do 25. 1. 
2017 a složení inventurní komise- 
předseda M. Kubíček, členové –
J. Šabata, L. Trajer

9. schvaluje podání žádosti o dota-
ci na opravu místní komunikace 
– Paseky, k.ú. Hřibiny z dotačního 
programu Královéhradeckého kraje 
17POV02 Komplexní úprava nebo 
dovybavení veřejných prostranství 
a místních komunikací

10. neschvaluje žádost Farní charity 
Rychnov nad Kněžnou o příspěvek 
na rok 2017

11. schvaluje datum příštího zasedání  
1. 12. 2016 od 18 hod. 

12. bere na vědomí informace starost-
ky.
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USNE SE NÍ ZASTUPITE LSTVA 

OBCE H ŘI B I NY-LE D SKÁ

Č. 16 / 2016

ZE DNE 1.  12.  2016

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu J. Šab-
atu a Bc. M. Kubíčka, zapisovatelku 
M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání  

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 15 / 2016 ze dne 16. 11. 
2016

4. schvaluje poskytnutí dotace na za-
jištění dopravní obslužnosti - od-
polední autobusový spoj na Paseky 
v roce 2017

5. schvaluje stanovení ceny vypouště-
ných odpadních vod do kanalizace 
pro rok 2017 ve výši 10,- Kč/m3. 
Výpočet ceny pro rodinné domy 
a rekreační objekty dle směrných čí-
sel roční potřeby vody podle vyhl. č. 

12 vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o vodovodech a kanalizacích, 
s přihlédnutím k době, po kterou je 
nemovitost během roku využívána. 
U provozoven podnikatelských sub-
jektů podle množství dodané pitné 
vody odebrané z vodovodu, podle 
zjištění na vodoměru za předcho-
zí rok před fakturací od dodavate-
le pitné vody AQUA SERVIS a.s., 
IČ: 60914076, Štemberkova 1094, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou

6. bere na vědomí rozpočtové provi-
zorium na rok 2017 DSO Obecní 
voda

7. bere na vědomí rozpočtový vý-
hled na rok 2020 DSO Obecní voda 

8. bere na vědomí zprávu z dílčího 
přezkoumání hospodaření obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2016

9. schvaluje datum příštího zasedání 
29. 12. 2016 od 17:30 hod 

10. bere na vědomí informace starost-
ky.

VÝSLE D KY H LASOVÁNÍ PŘI POD ZI MNÍCH VOLBÁCH

DO ZASTUPITE LSTVA KRAJ E, KTE RÉ SE KONALY

VE D NECH 7.  -  8.  10.  2016

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec: Hřibiny-Ledská
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Zdroj - údaje ČSÚ



7OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2016

Věra Micherová Malá Ledská 83 let
Jiří Šimerda Velká Ledská 83 let
Milada Volná Malá Ledská 84 let
Milada Zaňková Malá Ledská 90 let
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

VÝH E RCI SOUTĚ ŽE

„ŠE L ZAH RAD NÍ K DO ZAH RADY S MOTYKOU..“

VE 4.  ČTVRTLETÍ ROKU 2016 SLAVI LI

1. místo: M. a M. Zaňkovi – první letošní úroda

2. místo: Kubcovi – papriky 3. místo: A. Hepnarová – jablíčka a ořechy



8 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2016

Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

POD ZI MNÍ TVOŘE NÍ

Každé roční období má své kouzlo. Ob-
zvlášť podzimní měsíce, kdy se příroda 
halí do pestré směsice barev od žluté, 
přes okrovou, červenou až po hnědou, 
jako by si malíř pohrával s celou škálou 
odstínů barev. Příroda  nám poskytu-
je možnost experimentovat s těmito 
nádhernými listy, suchými květy, plody. 
Někdy i zdánlivě plevelné býlí poslou-
ží k zajímavé dekoraci. A v této chvíli 
nám nabídl ČSŽ možnost vytvoření 
si vlastních výrobků k výzdobě oken-
ních parapetů či aranžmá do bytu, a to 

v klubovně na Obecním úřadě. Připra-
veného materiálu zde čekalo hodně, 
bylo z čeho vybírat, škoda jen, že přišlo 
tak málo zájemců.

Věra Zaňková

MI KULÁŠSKÁ B E SÍ D KA

Členky ČSŽ za přispění obce uspořá-
daly v sobotu 3. prosince již po šesté 
Mikulášskou besídku.
V tento den rodiče či prarodiče přivedli 
svá hodná i trochu zlobivá dítka na sál 
hospody U Myslivce.
Děti si nejprve trochu zatančily a pak 
zasoutěžily v pekelné či andělské soutě-
ži. Poté, co se vydováděly, přišel… kdo? 
No přece Mikuláš a hned za ním krásný 
andílek. Co by to ale bylo za akci, kdy-
by nepřišli i čerti. Takže k těmto dvěma 
hodným se přidali hned čtyři strach bu-
dící čertiska. 
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Mikuláš si každé dítko zavolal, aby mu 
ze své knihy vyčetl pochvalu, ale i hří-
chy. Dětičky slíbily polepšení a zazpíva-
ly nebo odříkaly básničku. Za tu snahu 
dostaly od andílka krásný balíček plný 
dobrot.
Letos se sešlo dětí hned čtyřicet a každé 
nějaký ten hříšek mělo. Někdo větší ně-
kdo menší. Mikuláš byl však moc hodný 
a věřil, že se děti polepší. A tak našim 

čtyřem čertům, připraveným ta největší 
zlobidla odnést, tento čin rozmluvil.
Jak to nakonec dopadlo? Všech čtyřicet 
dítek u nás zůstalo a čertíci v pekle če-
kají, až zas za rok někoho za jeho hří-
chy do pytle naloží. 
Těším se taky zas za rok, že se sejdeme 
a zjistíme, že slib dětí v polepšení byl 
pravdivý a čertům tedy nedají šanci od-
nést si je do svého pekelného doupěte.
Nakonec bych ráda moc poděkovala 
všem, co se na akci podíleli a pomohli 
s jejím uskutečněním. Moc děkuji skvě-
lému Mikuláši, nádhernému andílkovi 
a úžasným čertíkům, že nás navštívili.

Katka Hovorková
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jsme dorazili do Březí u Mikulova. 
Majitelé nás uvítali a ubytovali v "Pen-
zionu Bellet". Ochutnávka vín ze 
sklípku přímo pod penzionem mohla 
začít. Vína jsme ochutnali za příjem-
ného vyprávění a popisu majitele. Paní 
majitelka nám k degustaci nabídla vý-
borný domácí ořechový chléb. Po de-
gustaci jsme se přesunuli do vinárny 
ve stylu "Provence", kde jsme měli 
připraveno pohoštění a posezení. Ve-
čer proběhl velmi příjemně, přišli nás 
navštívit i rodiče majitele, kteří dorazi-
li s burčákem a veselými historkami ze 
života na Pálavě. Ráno nás pan domá-
cí pozval k návštěvě svého vinařství, 
kde nám podrobněji popsal výrobu 
vín a kde jsme si mohli zakoupit ja-
kékoliv víno z jeho produkce. Potom 
jsme nasedli do autobusu a vyrazili 
k domovu.

SD H LE D SKÁ

VÝLET DO SKLÍ PKU

Tento výlet pořá-
daný ve spolupráci 
s OÚ Hřibiny-Led-
ská byl plánován 
dlouho dopředu. 
Sklípek se musel za-
mluvit, potom sehnat lidi ze všech čtyř 
obcí a poté byla zbylá místa nabídnuta 
i ostatním zájemcům.
V sobotu 1. října jsme obsadili autobus 
a vyrazili směrem na Moravu. První 
zastávka se konala v Lipůvce na oběd. 
Další zastávkou bylo dle plánu město 
Mikulov, kde jsme si dali rozchod.
Někteří zvolili návštěvu města, pro-
cházku k Sirotčímu hrádku nebo pro-
hlídku Jeskyně na Turoldu, která se 
nachází přímo v Mikulově. K večeru 
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D RAKIÁDA

Již několikátým rokem pořádá náš 
sbor drakiádu. Ta letošní se konala 
v sobotu 22. 10. 2016, sraz u hasičské 
zbrojnice byl v jednu hodinu odpo-
ledne. Vítr si s námi tentokrát trochu 
zahrával, a tak jsme pro jistotu připra-
vili několik soutěží a dětskou disko-
téku. Ale největší zájem byl o skákací 
hrad, kde se vyřádily děti bez rozdílu 
věku. V udírně jsme připravili spous-
ty dobrot pro děti i pro dospělé.                                                                                                                                
K večeru přece jen začalo foukat 
a nám se konečně podařilo dostat dra-

ky do vzduchu. A kdo byl už utaha-
ný, mohl jít kreslit nebo něco vyrábět 
do tepla, zatančit si a hlavně přebrat si 
drobné ceny a diplomy za účast na dra-
kiádě 2016. 

Radka Dvořáková
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MS STŘE ZMÁ – OLE ŠNICE

Milí čtenáři obecních zpravodajů, 
s oblohy se snesly první sněhové vloč-
ky a máme tady najednou závěr roku 
a čas pro závěrečný článek.
Tento příspěvek je nejen poslední v le-
tošním roce, ale též mým posledním 
před volbou nového výboru v našem 
mysliveckém spolku. Pět let uteklo 
jako voda. Jestli se v některých z mých 
článků alespoň trochu podařilo sro-
zumitelným způsobem přiblížit naši 
činnost a získat pro náš náročný, ale 
krásný koníček zájem mezi vámi, vyjá-
dřený prostřednictvím aktivní podpory 
našeho mysliveckého spolku ze strany 
všech zdejších obecních samospráv, 
pak z toho mám velkou radost. 
Díky pomoci z obcí se nám povedlo 
v minulých letech dokončit velké sta-
vební a technické úpravy hospodářské 
budovy v Olešnici, obměnit vybavení 
lovecké chaty v Častolovicích, nakou-
pit krmivo i léčivo pro zvěř v naší ho-
nitbě, atp.  Naposledy nás velmi potěšil 
malý fi nanční dar od OÚ Hřibiny-Led-
ská a také nabídka a fi nanční příspě-
vek od obce Čestice, který jsme využili 
na nákup nové chladničky na chatu 
do Častolovic, když jsme tam předtím 
z vlastních prostředků zakoupili novou 
mikrovlnnou troubu a varnou konvici.  
Této podpory si velmi vážíme všichni 
ve spolku, není samozřejmá v každé 
obci a v každém spolku v naší zemi. 
Určitě to pomůže udržet zájem o my-
slivost i mezi další generací lidí.
Více nám zřejmě ukáže jaro, ale již teď 

nám některé výsledky napovídají, že 
započaté snahy o návrat divokých ba-
žantů a další drobné zvěře do našich 
remízků by nemusely být marné.  Sna-
žíme se čerpat poznatky i z jiných ho-
niteb a od odborníků se zkušenostmi 
z Čech i ze zahraničí, především z ra-
kouského venkova. Snad tyto aktivity 
najdou více následovníků a zvítězí před 
jinou, byť snazší cestou k většímu výřa-
du po honu. Radost z pohledu na hejn-
ka bažantí zvěře na jarních polích, nebo 
pohled pod zásyp, pod nímž se v době 
přikrmování přiživí divocí bažanti, je 
úplně jiná, než na bažantí zvěř vypouš-
těnou krátce před hony. Zdravotní stav 
srnčí zvěře hodláme podpořit zakou-
pením léčiva proti nosní střečkovitosti 
– častému závažnému parazitu u srnčí 
zvěře.
Rovněž jsem rád, že máme pochope-
ní u vedení zemědělského družstva 
Mostek, výborně se pak daří rozvíjet 
oboustranně prospěšnou spolupráci se 
společností Saint-Gobain Isover v Ča-
stolovicích.
V našem mysliveckém spolku se po-
dobně jako myslivci z jiných míst 
v zemi musíme vyrovnávat s rozvojem 
průmyslu a zástavby, v našem přípa-
dě s dopady výstavby kvasinské zóny 
a zvýšenou dopravou, která s sebou 
nese četné srážky zvěře s auty a vlaky. 
S obavami tak hledíme  nejen ke snahám 
Bruselu neustále omezovat práva mys-
livců při držení zbraní, ale i k připravo-
vanému silničního obchvatu Častolovic, 
který nám opět zmenší výměru honitby 
a zvěři ubere značný, jí vyhledávaný pro-
stor v lukách u Divoké Orlice. Osobně 



13OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2016

se pak domnívám, že zvěři ve volné pří-
rodě velmi škodí a pod kola aut ji ženou 
i ploty vznikající na všech loukách, které 
dříve mohla zvěř navštěvovat a pastvit se 
na nich. Zvěř přichází jak o potravu, tak 
o místa pro svůj úkryt, odpočinek a vol-
ný průchod na svých migračních trasách. 
A věřte, že není nic pěkného i dvakrát 
za den reagovat na telefonickou žá-
dost policie a jet, třeba i uprostřed noci, 
ve svém volném čase a na své náklady, 
likvidovat následky dopravních nehod se 
zvěří, nakládat toto do svých aut, jak se 
nám to stále častěji děje. V tomto případě 
jsem velmi ocenil možnosti, které nám 
dává chladírna a místnost pro úpravu 
zvěřiny v Olešnici po rekonstrukci, kdy 
je možné pod světlem a s čistou vodou 
alespoň část zvěřiny ze sražených kusů 
zužitkovat, umýt si v teplé vodě ruce 
a nemuset toto řešit s baterkou vedle sil-
nice. V takové chvíli zmizely mé pochyby, 
jestli bylo vhodné do zařízení v Olešnici 
investovat, či prostředky využít jinde, 
a byl jsem rád za nadšení několika kama-
rádů, kteří se na přestavbě podíleli nejvíc.
Je neradostné, když musíme řešit tyto 
věci. Je ještě smutnější, když se snaží-
me vypěstovat pro zvěř na založených 
políčkách potravu a kryt na zimu, a jiný 
naše úsilí i přes několikeré upozorňo-
vání a slušně vedené prosby maří tím, 
že nechá volně pobíhat své ovce dnem 
i nocí po honitbě, respektive spásat 
naši kukuřici, jako se třeba opakovaně 
děje u Třešňovky nad Hoděčínem.  
Celému našemu mysliveckému spolku 
o takřka třiceti členech se dařilo naši 
tradici a činnost nejen udržovat, ale 
i rozvíjet a prostředí kolem nás zve-

lebovat. Jednání na členských schů-
zích i setkání členů výboru spolku 
byla konstruktivní a přátelská, což 
je zásluha především odstupujícího 
předsedy spolku p. Miloslava Zaňky. 
Za ostatní členy spolku bych Mílovi 
rád i na stránkách zpravodaje veřejně 
vyjádřil své uznání a vyslovil velké po-
děkování za desítky let odpracovaných 
ve výborových funkcích, vždy ve pro-
spěch jediného spolku. Byly to tisíce 
hodin z jeho volného času, i tisíce ki-
lometrů proježděných vlastním autem 
při vyřizování spolkových záležitostí. 
Určitě šel svou pracovitostí po mnoho 
let příkladem především těm, kteří si 
myslivost spojují jen se zábavou, a ne 
s plněním mnoha dalších povinností.  
Přeji Mílovi, aby se nyní ve zdraví ještě 
hodně dlouho z myslivosti těšil, třeba 
se svou mladou fenkou jezevčíkovité 
braky nebo s brokovnicí při střeleckých 
závodech v okolí.
V oblasti kynologie se můžeme po-
chlubit, že si jeden člen zakoupil letos 
českého fouska  s loveckou upotřebi-
telností, jiným se podařilo obstát s je-
zevčíkem nebo s welššpringršpanělem 
na zkouškách pro lovecké psy, kde náš 
spolek velmi zdařile reprezentovali. 
Nejpodstatnější je pak přínos nových 
psů při práci v naší honitbě.
Náš spolek se snaží přicházet s novými 
věcmi, aby zapojil do svého dění  i ve-
řejnost, a proto jsme v říjnu uspořáda-
li na chatě v Častolovicích přednášku 
Jaromíra Dostála o lovech na Dálném 
Východě s podáním občerstvení pro 
příchozí. Očekávání návštěvnosti bylo 
větší. Přesto věřím, že ti, co přišli, ne-
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poněkolikáté téměř sám zajistil přípravy 
podobné akce, a ocenit, kolik sladkých 
specialit tentokrát upekly a donesly 
na akci partnerky všech mužů.  
Po těchto akcích se rozběhly sokolnic-
ké a podzimní hony na drobnou zvěř, 
v případě našeho mysliveckého spolku 
pojaté spíše jako společenská setká-
ní, se snahou o ulovení zvěře škodlivé 
nebo divočáků. První hon příliš rados-
ti nepřinesl, druhý již byl úspěšnější 
a Bohoušem Martínkem byl uloven 
statný lišák. Černou zvěř jsme v lese 
také zastihli, bohužel musíme lépe se-
řídit mušku. Lov se nepovedl dle před-
stav i pro nízký počet lovců na honu. 
To si však musíme rozebrat otevřeně 
na našich schůzích. Tento malý ne-
úspěch ale nemůže překrýt radost 
z mnohého, co se letos v naší honit-
bě a při naší činnosti podařilo, a třeba 
ještě na dalších dvou letošních honech 
podaří. Rádi se pochlubíme fotodoku-
mentací na našich webových stránkách
www.ms-olesnice.cz.

litovali, neboť Mirkovy vzpomínky 
jsou stále živé a vyprávění o nich velmi 
poutavé. Stejně tak neutuchá Mirkův 
zájem o lov různé zvěře a poznání krás 
za hranicemi Česka. Úřadu městyse Ča-
stolovice a panu starostovi děkujeme 
za zapůjčení promítací techniky.
I my sami jsme se chtěli pobavit, a pro-
to jsme se znovu sešli i s honci na chatě 
a opekli si divočáka na grilu, posedě-
li, popovídali, zasmáli se. Je třeba vy-
zdvihnout práci Jirky Malého, který 
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Vám všem přeji za náš myslivecký 
kolektiv  pěkný závěr letošního roku, 
spokojenost o vánočních svátcích 
a hodně zdraví i úspěchů v roce 2017. 
Přijďte si s námi v sobotu 14. ledna 
zatančit do Čestické hospody na dal-
ší Myslivecký ples…vstupenky mož-
no rezervovat od 1. ledna telefonicky 

u p. Malého – tel. 604980389. Těm li-
dem, kteří podporují naši činnost, kteří 
otiskují a editují naše příspěvky, i těm 
jednotlivcům nebo fi rmám, které pod-
poří naši plesovou tombolu, pak patří 
náš velký dík.

S úctou Radomír Podolský
jednatel MS STŘEZMÁ Olešnice

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

VYHOD NOCE NÍ 

SOUTĚ ŽE ZPRAVODAJŮ

Knihovna U Mokřinky v Mokrém 
uspořádala ve čtvrtek 3. listopadu závě-
rečné vyhodnocení soutěže zpravoda-
jů, kterého se zúčastnili tvůrci obecních 
a městských periodik i představitelé 
obcí a měst rychnovského regionu, 
zástupci z řad organizátorů i partnerů 
soutěže. Přítomné přivítala nadšená 
koordinátorka soutěže paní Dagmar 
Honsnejmanová. Celou akcí provázel 

moderátor a recitátor Jaroslav Bren-
dl, který svým vystoupením i výběrem 
veršů vytvořil slavnostní, odlehčenou 
atmosféru v mokerské klubovně. Zá-
znam akce i přímé vysílání zajišťoval 
Orlický net.
Život na Rychnovsku prezentovalo 
42 zpravodajů z 31 obcí, 9 měst 
a 2 městysů, z toho: 20 čtvrtletníků, 
9 občasníků, 7 měsíčníků, 3 dvoumě-
síčníky, 3 roční zpravodaje.
Kromě cen veřejnosti se samotného 
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hodnocení ujal Orlický.net, knihovna 
U Mokřinky a také někteří z partnerů, 
jako např. cestovatel Jiří Mára, pracov-
níci Státního okresního archivu Rych-
nov nad Kněžnou a dr. Josef  Krám 
z Rychnova nad Kněžnou.
Soutěžilo se celkem v 9 kategoriích, 
u dvou  kategorií soutěže byly posuzo-
vány zvlášť města a městyse a zvlášť 
menší obce. 
Naše Obecní listy získaly ocenění 
v kategorii „Nejhezčí obálka“, které 
na místě převzala šéfredaktorka OL 
s paní starostkou.

M. Zaňková, redaktorka OL
Zdroj – tisková zpráva OT

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Slavnostní přivítání dvou malých ob-
čánků do života se v naší obci konalo 
po dvou letech a mělo tentokrát po-
někud komornější ráz. Uskutečnilo se 
ve společenské místnosti Obecního úřa-
du v Hřibinách, v sobotu 12. listopadu.

Po úvodním přivítání dětiček, jejich 
rodičů a dalších hostů dostali příle-
žitost naši školáci se svým recitačním 
a pěveckým vystoupením, které s nimi 
sestavila Věra Zaňková. Poté byly 
představeny narozené dětičky a dostala 
slovo paní starostka. Po jejím projevu 
následovaly podpisy rodičů do pamět-
ní knihy, maminky obdržely kytičku 
a drobné dárky pro svá dítka, jak už je 
v naší obci tradicí.
Samozřejmě nechyběl slavnostní pří-
pitek a nezbytné fotografování našich 
malých oslavenců v kolébce i v náruči 
svých rodičů. 

Za kulturní výbor J. Kudláčková
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TE N ADVE NTNÍ ČAS 

Už jenom z knížek bychom se dnes dozvě-
děli, jak že se slavily Vánoce před sto lety. 
Například románová kronika bratří Mrš-
tíků „Rok na vsi“ přináší neuvěřitelně čtivý 
popis vánočního času. Pro nás samozřejmě 
velice odlišného od toho dnešního, kdy k Vá-
nocům patří především dárky,  někdy i velké 
dary, a první den v roce se pak vítá ohňostroji 
a bujarými přípitky. Kromě dárků, stromeč-
ku nebo dnů příjemného volna nemá pro část 
národa  to  nádherné slovo „Vánoce“ téměř 
žádný vnitřní obsah. Z náboženského pojetí 
se hodně vytratilo a pro mnohé lidi zůstal čas 
Vánoc jen lákavě lesklým dárkovým balením.
Pojďme si ještě  připomenout, co vlastně zna-
mená slovo „advent“. Tento termín je odvozen 
z latinského adventus,  v křesťanské liturgii 
se tak nazývá přípravná doba, která před-
chází vánočním svátkům. Období čtyř týdnů 
před Vánocemi je zároveň dobou nadcházející 
zimy a pro křesťany představuje čas očekává-
ní příchodu Spasitele, narození Božího syna, 
Ježíše Krista. 

Právě tuto dobu jsme si připomně-
li v předvečer první adventní neděle 
v sobotu 26. listopadu před hospodou 
U Myslivce v Hřibinách. 
Sólem na trubku  uvedla Klárka Papáč-
ková pásmo koled, ve kterém následně 
pokračovala Terka Kubcová na kláve-
sy, v doprovodu s  Káťou Šuplerovou 
na příčnou fl étnu. Dětský sbor, složený 
z Terky Křišťákové, Péti Mrázka, Na-
tálky Míkové, Dana Kubce a sólistky 
Denisky Míkové, pod vedením Věry 
Zaňkové, přidal další známé koledy, 
které příjemně navázaly na doprovod-
ný vánoční jarmark sestávající převáž-

Vánoční jarmark při rozsvícení stromu
v Hřibinách si užili dospělí i děti.
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ně z dětských krásných výrobků. A že 
to bylo nádherné pokoukáníčko a po-
hlazení po duši, to nám připomenou 
fotografi e, jež naleznete na stránkách 
obce (některé i na obálce našeho zpra-
vodaje).  
Citací koled, se kterými dříve chodili 
koledníci od stavení ke stavení na Štěd-
rý den, na Štěpána, na Nový rok či 
na Tři krále koledovat,  vrátila Věra 
přítomné diváky  do počátku minulého 
století. A pro ty, kteří  se nemohli z ně-
jakého důvodu dostavit, alespoň jedna 
krátká lidová adventní z Čech:

D EVAD E SÁTI NY PANÍ ZAŇKOVÉ 

V prosinci se dožívá devadesáti let paní Milada Zaň-
ková z Malé Ledské. Sama si na nějaké velké oslavy 
příliš nepotrpí, ale každá návštěva někoho z rodiny 
ji vždycky potěší. Nejspokojenější je však při pobytu 
venku a při práci na zahrádce. Jak už je v obci zvykem, 
i členky kulturního výboru ji navštíví a popřejí hodně 
zdraví, spokojenosti a dobré nálady do dalších let. 

J. Kudláčková, M. Marková, M. Zaňková

Milí přátelé, sousedé,
žijte v harmonii, lásce,
bez zbytečného stresu a shonu,
mějte se rádi, toť mé přání lidem všem.

Věra Zaňková

Před Vánoci, dlouhé noci, dlouho můžeme spát,
není slyšet vlaštoviček, jen vítr foukat.
Zafoukej, větříčku, z Dunaje, ať ta zima brzo roztaje,
ať můžeme zas ovečky na občině pást.

Tady se podávalo občerstvení.



19OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2016

RYCHNOVSKO – POŠLETE SVÉ ZÁŽITKY SPOJENÉ S FRANCIÍ

Rodný kraj Františka Kupky – česko-francouzské dny v našem regionu
Otiskujeme informaci, kterou nám zaslala p. Dagmar Honsnejmanová z knihovny U Mokřinky 
v Mokrém.
V roce 2017 si připomeneme 60. výročí úmrtí malíře světového jména a rodáka 
z Opočna Františka Kupky. V rámci těchto oslav budou v našem regionu probí-
hat česko-francouzské dny. Součástí tohoto projektu bude, v návaznosti na úspěš-
nou soutěž zpravodajů Rychnovska, zveřejnění příspěvků občanů ve vzpomínkách 
na historické události či současný život ve Francii.
Záleží na každé obci, která se do této literární akce zapojí, jak bude iniciovat své 
občany, aby zavzpomínali a sepsali své zážitky a vzpomínky, a jaké podmínky si při 
zveřejnění ve svém zpravodaji zvolí (např. délka příspěvku).
Příběhy se mohou týkat vzpomínek na legionáře, vojáky světových válek, na lidi, 
kteří odešli do Francie za prací, uměním či z jiných důvodů. Ve vzpomínkách mohou 
zajít i do vzdálenější historie, možná najdou i nějaký příběh v obecní kronice. Mohou 
to být zážitky z dovolené, ze studií, vzpomínky nejen na lásku k francouzské kuchy-
ni, ale i k ženě, recepty na zajímavá jídla, která vás natolik zaujala, že je vaříte i doma 
v Čechách. Mohou to být příběhy vážné, veselé i ztřeštěné, trapasy nevyjímaje.
Zpravodaje s příběhy bude zveřejňovat na svém zpravodajském portále Orlický net 
ve spolupráci s knihovnou U Mokřinky Mokré.
Podmínky zasílání zpravodaje a příběhu:
Na adresu zpravodaje-rk2015@seznam.cz
►► obec/město zašle elektronicky zpravodaj s příběhem v pdf  + samotný příběh ve Wordu
►► obec/město může zaslat maximálně 2 zpravodaje s příběhem
►► záleží vždy na vydavateli, kolik příběhů v jednom zpravodaji otiskne (podle svých možností)
►► každý autor s příběhem zašle souhlas s uveřejněním svého příspěvku, případně 

fotografi e v obecním zpravodaji, na portále Orlický net, dalších tiskovinách, por-
tálech a médiích v souvislosti s tímto projektem

Prezentaci zpravodajů budou zajišťovat Orlický net ve spolupráci s knihovnou 
U Mokřinky.
Prezentace na Orlickém netu: průběžně v měsících 1 - 9/2017.
Akci zajišťuje spolek ABAKUS s podporou obcí a měst Rodného kraje Františka Kupky.
Mediální partneři: Orlický net, Orlický týdeník.
Zveřejněny budou příspěvky ze zpravodajů vydaných v období od 1. 12. 2016 do  
23. 9. 2017, kdy bude slavnostní zakončení.
Projekt česko-francouzské dny byl představen dne 29. 11. 2016 v Opočně za přítom-
nosti zástupců obcí a měst Dobrušska spolkem ABAKUS Opočno, Jiřím Králíčkem.

PŘÍSPĚVKY REDAKCE A DOPISOVATELŮ
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POZNÁTE NÁS?

Tentokrát vám nabízíme i jednu z fotografi í, která patří další devadesátileté paní 
z naší obce, která slavila své narozeniny koncem léta.

Zajímá vás dění v obci a chtěli byste se stát našimi dopisovateli,
redaktory nebo členy redakční rady?

Napište nám nebo se informujte na obecním úřadě v Hřibinách!

Redakci i redakční radě ve stávajícím složení letos končí jejich dvouleté působení
a v příštím roce bude zastupitelstvo obecního úřadu 

jmenovat novou redakční radu i členy redakce.

Všem současným přispěvatelům a paní korektorce děkuji za vstřícnost,
ochotu a pomoc při tvorbě našich Obecních listů.

Marie Zaňková, redaktorka
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. . .  A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZA JÍMÁ

Sraz je 31. 12. 2016 v 10 hod.

u Kudláčkových,

další podrobnosti na tel. 778 764 703

všem zájemcům sdělí Věra Zaňková
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Bohuslav Martínek s lišákem při výřadu.
Dětský vánoční jarmark a rozsvícení stromu.

Ochutnávka vín přímo ve sklípku v Březí u Mikulova.
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Hudební a pěvecké vystoupení dětí při rozsvícení stromu v Hřibinách.

Krásné Vánoce,Krásné Vánoce,

do nového rokudo nového roku

spoustu správných kroků ,spoustu správných kroků ,

taky zdraví, štěstí,taky zdraví, štěstí,

pohodu a klidpohodu a klid

vám všemvám všem

přeje přeje 
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