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Opravdu pohádkovou výzdobu sálu
letos vymyslela a připravila Blanka Francová, která děti karnevalem i provázela.
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ZPRÁVY A INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

Z Č INNOSTI  OBECNÍHO ÚŘADU

O práci Úřadu jste pravidelně na těchto 
stránkách informováni. I přesto bych 
chtěla připomenout alespoň několik 
nejvýraznějších akcí, které jsme v loň-
ském roce realizovali: oprava rybníčku 
v Malé Ledské, dokončení přístavby 
garáže u dílny v Malé Ledské, dokon-
čení sociálek na hřišti na Pasekách, do-
plnění dopravního značení v celé obci, 
zakoupení automobilu pro jednotku 
dobrovolných hasičů obce. Bohužel 
musím také připomenout zatím nedo-
řešený soudní spor s fi rmou V+V s.r.o. 
o zaplacení víceprací a tzv. „zádržné-
ho“, které má být dle smlouvy vypla-
ceno po dokončení rekultivace skládky 
ve Velké Ledské. 
Začátek roku jsme zahájili zimní 
údržbou obce, naši zaměstnanci rov-

něž  opravili a natřeli všechny lavičky 
rozmístěné v obci.
Pak jsme pokračovali revizemi komí-
nů. Bohužel provozuschopný je pouze 
komín na grilu u hospody v Hřibinách. 
Na hřišti na Pasekách a u hasičárny 
ve Velké Ledské musely být tyto ko-
míny u grilů předělány a prodlouženy 
a čeká nás oprava a prodloužení komí-
nu na dílně v Malé Ledské. 
V letošním roce plánujeme prodej 
domu čp. 27 v Hřibinách, opravu ko-
munikace na Pasekách (k vodojemu), 
opravu a výstavbu kanalizace (Malá 
Ledská, Velká Ledská, Paseky), opravu 
a výstavbu chodníků v Malé Ledské, 
rekultivaci skládky – přípravu změny 
projektu, přípravu digitalizace územní-
ho plánu, opravu rybníku na Pasekách, 

Skutečné hospodaření obce Hřibiny-Ledská v roce 2016:

Daňové příjmy:  3 745.676,54Kč
Nedaňové příjmy:  470.981,01Kč
Kapitálové příjmy:  22.000,00Kč
Přijaté transfery: 95.587,00Kč
Financování: 516.938,06Kč
Příjmy celkem:  4 851.182,61Kč

Běžné výdaje:  4 083.868,61Kč
Kapitálové výdaje:  767.314,00Kč
Výdaje celkem:  4 851.182,61Kč

Stav fi nančních prostředků obce na konci roku 2016 byl 10 385.801,- Kč.



4 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 1/2017

menší úpravy a stěhování v prostorách 
Obecního úřadu, zakoupení přívěsu 
za požární automobil. 
Dále uspořádáme setkání důchodců 
a sousedské posezení, výlet, vítání ob-
čánků, rozsvícení vánočního stromeč-
ku, vydání obecního kalendáře. I letos 
budeme fi nančně podporovat kulturní 
akce pořádané místními spolky. Také 
budeme svážet odpady, obsluhovat 
sběrný dvůr, skládku a kompostárnu, 
udržovat zeleň a pořádek v obci, opra-
vovat rozhlas, osvětlení atd. 

Na závěr chci připomenout, že po-
platky za svoz komunálního odpa-
du a psy je nutné uhradit do konce 
dubna a poplatek za vypouštění od-
padních vod do kanalizace do kon-
ce června.

Od 28. března byl na sběrném dvoře 
zahájen letní provoz a pravidelný tý-
denní svoz bio odpadu začne v úte-
rý 2. května. 

Eva Potočková, starostka

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  17/2016
ZE DNE 29. 12. 2016

Obecní zastupitelstvo

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

2. schvaluje program dnešního jed-
nání:

  Zahájení 
  Kontrola usnesení 16/2016
  Změna č. 4 rozpočtu na rok 2016
  Rozpočet na rok 2017
  Rozpočtový výhled 2018-2020
  Plán práce na rok 2017
  Zprávy z výborů
  Smlouvy
  Ostatní
  Informace starostky
  Diskuze
  Závěr

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 16/2016 ze dne 1. 12. 
2016

4. schvaluje změnu č. 4 rozpočtu 
na rok 2016. Rozpočet je po změ-
ně č. 4 schválen jako schodkový: 
příjmy 4,340.617,- Kč, fi nanco-
vání 563.145,- Kč a výdaje ve výši 
4,903762,- Kč

5. schvaluje rozpočet na rok 2017 
v těchto částkách: příjmy i výdaje 
ve výši 6,546.610,- Kč Rozpočet je 
navržen jako vyrovnaný.

 Případné navýšení příjmů či výdajů 
bude řešeno rozpočtovým opatře-
ním. Rozpočet byl projednán v pa-
ragrafovém členění příjmů a výdajů. 
Závazným ukazatelem je paragrafo-
vé členění. 

6. schvaluje rozpočtový výhled 2018-
2020

7. schvaluje plán práce na rok 2017
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USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  18/2017
ZE DNE 1. 3.  2017

Obecní zastupitelstvo

8. bere na vědomí zprávy kontrolní-
ho, fi nančního a kulturního výboru

9. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s fi rmou Marius Pedersen 
a.s. dodatek ke smlouvě č. 951043 
o odvozu odpadu ze dne 12. 3. 2003 
s platností od 1. 1. 2017

10. schvaluje a ukládá starostce vypo-
vězení smlouvy s realitní kanceláří 
REMAX na prodej domu čp. 27 
v Hřibinách ze dne 12. 7. 2016

11. 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

12. schvaluje datum příštího zasedání 
na 1. 3. 2017 od 18 hod. 

13. bere na vědomí informace starost-
ky.

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
Bc. M. Kubíčka a P. Hovorku, zapi-
sovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání:

  Zahájení 
  Kontrola usnesení 17/2016

  smlouvy
  Ostatní
  Informace starostky
  Diskuze
  Závěr

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 17/2016 ze dne 29. 12. 
2016

4. schvaluje žádost o dotaci z roz-
počtu obce Hřibiny – Ledská pro 
Královéhradecký kraj, která bude 
užita k úhradě ztráty z provozování 
dopravní obslužnosti nad rámec do-
pravní obslužnosti území Králové-
hradeckého kraje veřejnou linkovou 
dopravou na období 11. 12. 2016 – 
9. 12. 2017 ve výši 17.602,- Kč

5. 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

6. schvaluje pořízení Územního plá-
nu Hřibiny – Ledská

7. schvaluje podání žádosti o poříze-
ní Územního plánu Hřibiny – Led-
ská na Městský úřad Kostelec nad 
Orlicí, jako příslušný úřad územní-
ho plánování, a pověřuje starostku 
obce jejím podáním

8. pověřuje zastupitele paní starostku 
Evu Potočkovou pro spolupráci při 
pořizování územního plánu

9. schvaluje cenovou nabídku fi r-
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my 2G geolog s.r.o. na monitoring 
skládky v roce 2017

10. neschvaluje žádost spolku Lungta 
o připojení se k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“

11. neschvaluje žádost Domácího 
hospice Setkání o.p.s. Rychnov n. 
Kn. o poskytnutí fi nanční podpory 
z rozpočtu obce

12. neschvaluje individuální cenovou 
nabídku společnosti X Energie s.r.o. 
na dodávku elektřiny 

13. bere na vědomí výroční zprávu 
o poskytování informací podle zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím za rok 
2016

14. schvaluje vypsání výběrového říze-
ní na akci „oprava místní komuni-
kace – Paseky, k. ú. Hřibiny“ 

15. schvaluje členy hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabí-
dek na akci „oprava místní komu-
nikace – Paseky, k. ú. Hřibiny“: T. 
Kytlíka, M. Kubíčka a P. Hovorku; 
náhradníky: M. Šéblovou, L. Trajera 

a J. Šabatu 
16. schvaluje záměr na prodej auto-

mobilu zn. AVIA A-30 SPZ RK 32-
82 za cenu 5000,- Kč

17. schvaluje záměr na prodej domu 
č. p. 27 v Hřibinách za cenu 
2 163 090,- Kč

18. bere na vědomí rozpočet DSO 
Orlice na rok 2017

19. bere na vědomí rozpočet DSO 
Obecní voda na rok 2017

20. schvaluje datum příštího zasedání 
19. 4. 2017 od 18 hod. 

21. bere na vědomí informace starost-
ky.

POČET A SLOŽENÍ  OBYVATEL OBCE K 1.  1.  2017

Celkem je v obci přihlášeno 349 osob.
Z toho: muži celkem 175 (145 mužů nad 15 let + 30 chlapců do 15 let)
 ženy celkem 174 (140 žen nad 15 let +  34 dívek do 15 let)
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Ladislav Zaňka Malá Ledská 83 let 
Václav Víteček Velká Ledská 70 let
Jaroslava Novotná  Velká Ledská 87 let
Anežka Karásková Malá Ledská 86 let
Jaroslav Uhnavý Paseky 70 let
Růžena Vašatová Paseky 90 let
Jarmila Vilímková Velká Ledská 75 let
Jaroslav Kubec  Malá Ledská 82 let
Jaroslav Včelák  Paseky 70 let
Jaroslav Němec  Hřibiny 84 let

V 1. ČTVRTLETÍ  2017 SLAVIL I 

NARODIL I  SE

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

Jan Vik, Malá Ledská, narozen 23. 3. 2017

Mamince Ivetě (roz. Zilvarové)
a tatínkovi Janu Vikovi
gratulujeme a přejeme,

ať jim chlapeček dělá radost

Upozornění 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 paní M. Kolářové nebo předsedkyni kulturní-
ho výboru J. Kudláčkové. Zároveň prosíme manželské páry, které slaví význam-
né výročí své svatby (zlaté, stříbrné, bronzové, či jiné) a měly by zájem ho oslavit 
spolu se zástupci zastupitelů na OÚ, nechť se přihlásí rovněž u paní Kolářové.

Vážení občané,
taky pro příští rok připravujeme kalendář s fotografi emi z naší obce. 
Pokud chcete, aby byly v tomto kalendáři zveřejněny i Vaše fotogra-
fi e, doručte je osobně nebo zašlete prostřednictvím e-mailové adresy:
ou.hribiny@tiscali.cz do 31. 8. 2017 na Obecní úřad Hřibiny – Ledská
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Z Č INNOSTI SPOLKŮ

ČESKÝ SVAZ ŽEN

Z Č INNOSTI  ČSŽ
Na konci ledna se uskutečnila výroční 
členská schůze našich žen a jako vždy 
se trochu bilancovalo, trochu plánova-
lo a vymýšlelo, jaké akce letos připravit 
pro děti i dospělé. Nechyběla diskuze 
a končilo se občerstvením v podobě 
večeře. Zábavu s hudbou a tancem si 
ženy užily až na plese 11. února.

O měsíc později, v sobotu 11. března  
si ženy opět připomněly starou tradici 
oslav Mezinárodního dne žen – retro 
MDŽ. Jak už je zvykem, ty odvážněj-
ší a kreativnější se náležitě vyparádily 
a vydaly se od kapličky směrem k Lič-
nu do vinárničky p. Papáčka. Tradice 
je tradice, takže málem není co nového 
psát – nechyběl chlebíček, zákusek, ka-
rafi át, samozřejmě taky dobrá večeře, 
nějaké ty vtípky a dobrá zábava, prostě 
hezky prožité odpoledne a podvečer.

M.Zaňková, V.Zaňková, Katka Hovorková

Procházka do Lična začínala u naší kapličky ... 

...a končila ve vinárně

HASIČSKO
– BABSKÝ PLES
Letošní ples byl 
opět v režii hasičů 
ze Hřibin a ČSŽ 
Hřibiny-Ledská. Je 
to příjemná vzá-
jemná spolupráce  
i výpomoc. Na pod-
poru akce jsme si všichni zakoupili líst-
ky, a to jak členové hasičů, tak i členky 
svazu žen. S napětím jsme čekali, ko-
lik přijde tanečníků. Návštěvnost nás 
opravdu mile překvapila. ☺
Ples se konal 11. února 2017 od 20. 00 
hod na sále U Myslivce. Naše boky roz-
vlnila oblíbená skupina Duha Music, 
která zahrála všechny hudební žánry 
a tím vyšla vstříc všem věkovým ka-
tegoriím. Nálada byla opravdu veselá. 
Podpořila ji půlnoční bohatá tombo-
la, kterou nakoupili jednotlivé spolky 
a ještě dobrovolně přinesli návštěvníci 
plesu. Její rozmanitost neměla hranice. 
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Byly zde zahradnické pomůcky, nářadí, 
kosmetika, hrníčky, ovoce a zelenina, 
květiny, kancelářské pomůcky a oblíbe-
né lahvinky se slanými dobrotami. 
Celý večer nás obsluhovala milá parta 
Radima a Hanky, která nám přichystala 
pestrý jídelní lístek s lahodnými minut-
kami.
Už teď litujete, že jste nepřišli? Nezou-
fejte, tato akce určitě nebyla poslední. 
Další rok ji zase zopakujeme, protože 
se společně rádi bavíme. Tak neseď-
te doma a přijďte mezi nás. Určitě to 
bude stát za to!

Za oba spolky Alena Pajorová
Všem patří velké díky!

DĚTSKÝ KARNEVAL 
V modro-bílých barvách se nesl letošní 
tradiční dětský karneval, který se usku-
tečnil v neděli 19. února pod názvem 
„Ledové království“, inspirovaný všem 
příchozím dobře známou stejnojmen-
nou pohádkou.
Po příchodu čekal na děti stylově vyzdo-
bený sál, přivítala je Elza a Olaf, který se 
už nemohl dočkat vřelých objetí. Děti 
si zatancovaly a přišly na řadu soutěže, 
kde musely zasáhnout cíl sněhovou 
koulí, taky 
si v kroužku 
posílaly ba-
lóny. Každý 
správný kar-
neval musí 
mít tombo-
lu, na kterou 
se děti těší 
asi ze všeho 
nejvíc, a tak 

jsme se vrhli do losování. Děti běha-
ly s výherními losy a vybíraly si výhru 
každý podle svého gusta. A jelikož 
tombola byla pěkná a bohatá, tak nám 
vyplnila čas až téměř do konce karne-
valu. Potom si děti ještě zatancovaly 
tanečky jako je „makaréna“, „ptáček“ 
a další. Nakonec přišlo loučení a podě-
kování za pěkně strávené nedělní od-
poledne, taky pochvala dětem, které se 
při soutěžích tak pěkně snažily. 

Blanka Francová

SDH  LEDSKÁ

MASOPUSTNÍ  PRŮVOD
V letošním roce se masopust konal 
v sobotu 4. března. V osm hodin ráno 
jsme se sešli v hasičské zbrojnici ve Vel-
ké Ledské, proběhlo strojení a malo-
vání maškar, abychom mohli v devět 
hodin vyrazit do průvodu. Masopustní 
průvod čítal 23 masek a 4 hudebníky. 
Laufr vedl průvod ke každému domu, 
kde jsme byli vítáni hospodářem, před-
stavil ženicha a nevěstu, nabídl službu 
kominíka nebo medvěda. Ani tento rok 
nechyběl v průvodu kůň, jeptiška, šaš-
ci, přidal se k nám i myslivec, Karkulka 
s vlkem a dokonce i masky v krojích. 
Masopustní policisté pečlivě hlídali do-
držování pravidel silničního provozu 
a bába s košem plným slámy přála v ka-
ždém stavení bohatou úrodu. Kapela 
zahrála písničku na přání a domácí nám 
na oplátku nabídli občerstvení a štam-
prličku. Jako každý rok jsme ochutnali 
výborné koblihy, chlebíčky, sekanou, 
uzené a spoustu jiných dobrot. 
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Nejdříve jsme prošli Velkou Ledskou 
a po krátkém odpočinku jsme s vese-
lou náladou zamířili na Malou Ledskou 
a do Hřibin. Letos nám počasí dopřáva-
lo skoro jarní sluníčko a velmi příjemné 

ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
V sobotu 25. března 2017 uspořá-
dal Sbor dobrovolných hasičů Ledská 
3. ročník turnaje ve hře "Člověče, ne-
zlob se!“ I v letošním roce se hrálo 
o lákavé ceny - spoustu společenských 
stolních her pro děti i dospělé a samo-
zřejmě i o soudek piva.
Sraz účastníků se konal ve 14 hodin. 
Sešlo se 16 dospělých a 20 dětí. Na sa-
mém začátku proběhlo rozlosování 
a seznámení s pravidly turnaje. Hra byla 
napínavá, ať už se jednalo o první kolo 
nebo o fi nále. Venku panovalo krásné 
počasí, tak i děti, které nepostoupi-
ly, měly spoustu prostoru k dovádění. 
Hrál se fotbal, na babu i jiné hry, které 
je zrovna napadly. Párky v rohlíku uví-
talo nejvíce dětské osazenstvo a do-
spělí si mohli pochutnat na klobásách 

z udírny. Finálová kola se odehrála na-
jednou, kdo nehrál - fandil. 
Vítězové v kategorii dětí:
1. místo Natálka Míková 
2. místo Kuba Svícenec 
3. místo Terezka Krejčová 
4. místo Péťa Dvořák 

teploty. Po návratu do hasičárny nám 
kapela ještě hrála k poslechu i k tanci. 
Rádi bychom všem poděkovali za milé 
přijetí a pohoštění. 

Radka Dvořáková
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Vítězové v kategorii dospělých:
1. místo Alena Pajorová
2. místo Lukáš Klapal 
3. místo Jan Krejčí 
4. místo Zdeněk Kubec 
Všechny děti dostaly odměny a diplo-
my a fi nalistům byly předány výhry. 
Proběhlo focení a poděkování účastní-
kům akce.
Děkujeme i sponzorům:
OÚ Hřibiny-Ledská, Starmon, Truh-
lářství Kopecký.

Radka Dvořáková

MS STŘEZMÁ – OLEŠNICE

Vážení spoluobčané,
po letošní celkem tuhé zimě se rych-
le přihlásilo jarní počasí a s ním hod-
ně povinností pro myslivce při práci 
v honitbě i při údržbě a úklidu na-
šich zařízení. Úvod března však patří 
v posledních letech také naší výroční 
členské schůzi, a proto se můžeme 
ohlédnout zpět.
Skončilo další pětileté období výboru, 
který pracoval po celou dobu v nezmě-
něném složení a převedl naši organiza-
ci dobou, kdy se z našeho občanského 
sdružení stal ze zákona spolek. Jak už 
jsme dříve uvedli, výbor po mnoha le-
tech opouští na vlastní žádost pan Mi-
loslav Zaňka, kterému jsme připravili 
k jeho odchodu malé dárky a naše velké 
poděkování. Tato emotivní chvíle jinak 
většinou tvrdému chlapovi vlila do očí 
slzy dojetí.
Novým předsedou se stal ve veřejné 
volbě pan Josef  Vanický ml. ze Syn-

kova, který zvolna pracuje na přesíd-
lení zpět do rodných Hřibin. Po něm 
uvolněné místo fi nančního hospodáře 
převzal nový člen výboru – pan Jaro-
slav Pultar z Pasek. Na dalších místech 
ve výboru zůstávají pánové Jiří Malý, 
Pavel Žid a Radomír Podolský. Jirka je 
nejen místopředsedou, ale i výborným 
kuchařem, a o výročce nás o tom svojí 
svíčkovou dobře přesvědčil.
Nezapomenutelným dnem se stala vý-
roční schůze i pro mladíka p. Dominika 
Šimerdu z Čestic, který byl po příklad-

Míla Zaňka přebírá dárek za svoji práci pro MS
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ném zapojení ve zkušebním období 
zvolen za člena spolku. Totéž se už to-
lik nevydařilo p. Matějkovi z Čermné, 
který nepřesvědčil, a tak jeho žádost 
o členství mu byla zamítnuta. Novými 
čekateli členství se stali p. Aleš Libotov-
ský z Pasek a o členství si požádal též 
p. Josef  Carda z Malé Ledské, kterého 
mnozí zatím znají spíše díky provozo-
vání daňčí a mufl oní obůrky na Ledské.
Máme tak opět 28 členů a 2 čekatele, 
když Dominik zaplnil uvolněné mís-
to po jiném báječném chlapovi, panu 
Ladislavu Vaňkovi z Častolovic, jenž 
odešel nedlouho před Vánocemi lovit 
do lovišť, ze kterých už není návratu. 
Všichni vzpomínáme na pohodového, 
nekonfl iktního pracovitého člověka 
a dobrého kamaráda! 
Ve zprávě jednatele mnohé překvapila 
zpráva, že ve srovnání s rokem 2007 z teh-
dejší členské základny o 37 lidech již v roce 
2017 není z různých důvodů 14 z nich! 
Máme na čem pracovat – po kroužku 
mladých ochránců přírody stále častěji 
volají i ze zdejších radnic, uvidíme, zda se 
někdo ze členů této aktivity chopí?
Minulé období se vyznačovalo pro náš 
spolek poměrně časově i fi nančně ná-

ročnými úpravami budov v Olešnici 
i v Častolovicích. V příštích pěti letech 
tak potřebujeme především stabilizo-
vat naše fi nanční prostředky a trochu 
zvolnit. Plán práce a fi nanční rozpočet 
na letošní rok byl již nastaven, nicméně 
nový výbor se musí nejprve sejít a do-
hodnout se na tom, jak budeme společ-
ně se všemi členy spolku toto usnesení 
naplňovat, aby myslivci zůstávali dál 
dobrým partnerem pro obce, které nás 
podporují, pro zemědělce, kteří nás ob-
čas potřebují, které taky potřebujeme 
i my, a aby ve spolku dál vládla dobrá 
nálada a zájem členů o naši časově ná-
ročnou činnost a krásný koníček.     
Letošní rok začal vesele, lednovým 
tancem na Mysliveckém plese v Česti-
cích. Hlavně pro občany, kteří by rádi 
za kulturou také do opraveného obec-
ního zařízení U Lva v Častolovicích, 
máme potěšující zprávu. Vyslyšeli jsme 
volání vedení radnice a dohodli jsme 
se na tom, že v sobotu dne 11. listo-
padu 2017 uspořádáme v této restau-
raci taneční zábavu - „Poslední leč“. 
V poledne si tak budete moci dopřát 
svatomartinskou husu k obědu a večer 
si zajít zatančit, a třeba ještě v tombole 
vyhrát divokou kachnu…. :-) Překva-
pení pro Vás je nachystáno i v podobě 
výborného hudebního doprovodu, ale 
to zatím zůstane tajemstvím… Jestliže 
v Česticích jsme měli 15 po sobě vy-
prodaných plesů, věříme, že nás rádi 
podpoří i v Častolovicích a začneme 
spolu vytvářet novou tradici. 
Těšíme se na vás, přejeme krás-
né jaro vám všem a hodně slunce 
do vašich domovů!

R. Podolský - jednatel

Dominik Šimerda při slavnostním pasování 
na myslivce a Josef  Carda - nový čekatel členství
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CO DALŠÍHO SE UDÁLO…

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letos provázelo Tříkrálovou sbírku 
pěkně ledové lednové počasí, takže se 
skupinky dětí raději prostřídaly, aby 
úplně nepromrzly. Koledování proběh-
lo po oba víkendové dny 7. a 8. 1. 2017. 
Poděkování za uskutečnění sbírky pat-
ří nejen všem zúčastněným dětem, ale 
i jejich průvodcům – Věře Zaňkové, 
Blance Francové a Romaně Petráško-
vé. Výtěžek sbírky činil 7.717,- Kč.
Mgr. Eva Šmídová, ředitelka Farní cha-
rity v Rychnově nad Kněžnou nám ješ-
tě upřesnila, jaké je rozdělení výtěžku 
celé sbírky:
65 % organizátor skupinek
 (tj. farní, či oblastní charity)
15 % diecézní charity
10 % humanitární pomoc
15 % sekretariát Charity
 Česká republika
15% režie sbírky

DEVADESÁTINY PANÍ  VAŠATOVÉ
Úctyhodných devadesáti let se v lednu dožila
paní Růžena Vašatová z Pasek.
Podobně jako předchozím dvěma devadesátiletým
jubilantkám i pro paní Vašatovou připravily členky 
kulturního výboru návštěvu s gratulací a dárek.
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PŘ ÍSPĚVKY REDAKCE
A NAŠICH DOPISOVATELŮ

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběh-
la ve 31 obcích, kde bylo do 131 zapečetěných pokladniček vybráno 645.662 Kč.

V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 134.367 Kč (z toho 
Dlouhá Ves 6.325 Kč), Solnice 41.775 Kč, Skuhrov nad Bělou 26.679 Kč, Kvasi-
ny 32.904 Kč, Borohrádek 25.422 Kč, Vamberk 52.179 Kč, Záměl 20.347 Kč, Vr-
bice 10.152 Kč, Častolovice 21.497 Kč, Černíkovice 30.927 Kč, Synkov – Slemeno 
10.227 Kč, Kostelec nad Orlicí 25.608 Kč, Lično 16.293 Kč, Chleny 6.327 Kč, Krchle-
by 3.092 Kč, Javornice 7.614 Kč, Slatina nad Zdobnicí 20.917 Kč, Pěčín 10.097 Kč, 
Potštejn 14.182 Kč, Třebešov 11.064 Kč, Byzhradec 7.321 Kč, Polom 4.702 Kč, Hři-
biny – Ledská 7.717 Kč, Voděrady (i Nová Ves, Uhřínovice a Vojenice) 23.200 Kč, 
Lhoty u Potštejna 5.149 Kč, Borovnice (i Přestavlky) 7.694 Kč, Rybná nad Zdobnicí 
4.023 Kč, Tutleky 3.219 Kč, Rokytnice v Orlických horách 39.797 Kč, Bartošovice 
v Orlických horách (včetně Neratova) 13.366 Kč, Orlické Záhoří 7.804 Kč.
65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která 
peníze použije podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Fran-
tiška v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným 
postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiže-
ným dítětem, rodinám v nouzi, na vybavení chráněného bydlení v Neratově, na po-
moc do Indie – rozvoj projektů souvisejících s „Adopcí na dálku“ a na podporu 
projektů misie v Hondurasu, na pomoc při mimořádných situacích.
Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní sedmnácté Tříkrá-
lové sbírky:
Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli fi nančně do Tříkrálové sbírky.
Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli 
na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a po-
skytnutého občerstvení.
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Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kte-
rou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově. 
Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky 
a za udělená požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při 
mši svaté v Rychnově nad Kněžnou

Přeji vše dobré v roce 2017.
 Mgr. Eva Šmídová, 
 ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

Vážená redakce, 
jsem předsedkyně zapsaného spolku Lesokruh, jehož hlavním cílem je zřízení a pro-
voz Lesní mateřské školky. Lesní mateřské školky nabízí alternativu ke "klasickému" 
předškolnímu vzdělávání (nově i možnost vstupu do rejstříku MŠMT). Česká re-
publika patří, po severských zemích a Německu, k zemím s velkým počtem těchto 
školek a zájem o ně se zvyšuje. Naše školka vzniká na jaře tohoto roku (otevíráme 
v březnu v Třebechovicích p. O.) a rádi bychom se o tuto informaci podělili s obča-
ny z okolí, dali jim možnost volby.

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA

S přáním pěkných dnů
Bc. Martina Kašparová
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POZNÁTE NÁS?

V této rubrice můžete spolu s námi a některými oslavenci zavzpomínat na dobu 
před mnoha lety ( pro jistotu vám napovíme – fotečky nám poskytli p. Uhnavý, 
p. Vilímková a p. Včelák)

...A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZAJÍMÁ



17OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 1/2017

Obecní úřad Hřibiny – Ledská
vyhlašuje 5. ročník fotosoutěže

o co nejzajímavější nebo výjimečný výpěstek či květinu z vaší zahrádky
ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY S MOTYKOU

Své fotografi e doručte osobně na Obecní úřad nebo zašlete prostřednictvím 
e-mailové adresy ou.hribiny@tiscali.cz

do termínu 30. 10. 2017.

J iž 4. ročník soutěže
ve sbě ru vy řazeného elektroodpadu!!!

Soutěž organizuje obec Hřibiny – Ledská pro občany, kteří v obci
Hřibiny – Ledská hradí místní poplatek za svoz komunálních odpadů.

Máte doma nefunkční nebo nevyužívaný elektrický spotřebič? Nyní máte opět 
šanci se ho zbavit, pomoci životnímu prostředí a ještě vyhrát hodnotnou cenu!

Vyloučeny ze soutěže jsou baterie a nekompletní výrobky nebo zařízení.
Podmínkou účasti v soutěži je odevzdání kompletního elektrozařízení na 

sběrném dvoře od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017. Slosování a předání cen proběhne 
na veřejném zasedání ve čtvrtek 7. 9. 2017 v hospodě U Myslivce v Hřibinách.

Každý odevzdaný elektrický spotřebič Vám zvyšuje šanci na výhru!
Jeden spotřebič = jeden slosovatelný kupon.

První cenou je tablet, dalších 11 vylosovaných bude odměněno zajímavými 
cenami.

Odevzdáním vysloužených elektrozařízení k recyklaci chráníte vaše okolí!
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POSEZENÍ S D CHODCI 

 
 

 

Pokud budete mít zájem o zajišt ní dopravy na Paseky a zp t dom , m žete si 
ji objednat na obecním ú ad  osobn  nebo telefonicky – tel. 494 323 822 nebo 724 179 125 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OBECNÍ Ú AD H IBINY-LEDSKÁ  
srde n  zve všechny ob any naší obce na  

2. sousedské posezení, 
které se uskute ní v sobotu 27. kv tna 2017 od 15:00 hod. na h išti na Pasekách 

Ob erstvení a zábava zajišt ny! 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Obecní ú ad H ibiny - Ledská po ádá dne 24. 6. 2017 

zájezd pro ob any naší obce do 

p e erpávací elektrárny Dlouhé strán . 
 

 

2. sousedské posezení, 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

P e erpávací elektrárny Dlouhé strán . 
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Výbor MS Střezmá v novém slo-
žení - zleva R.Podolsky, J. Malý, 
J. Vanický, P. Žid, J. Pultar.

Účastnice „Retro MDŽ“ před vinárnou v Ličně.

„Člověče, nezlob se!“
v hasičárně na Velké Ledské
si užili dospělí i děti.

Tříkráloví koledníci 
si užili pěknou zimu.



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. 2017.

Veselé
Velikonoce


