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Lákavá pečínka 
při grilování na Velké Ledské...
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Přišel podzim a počasí nám moc ne-
přeje, ochladilo se a často prší, a tak si 
každý z nás zlepšuje náladu podle své-
ho. Někteří doma u kamen, jiní třeba 
v lese při sbírání hub. 
Mezi důležité akce uplynulého obdo-
bí patřilo dokončení výměny kana-
lizačního potrubí a terénní úpravy 
u čp. 82 ve Velké Ledské. 

Stále jednáme o získání pozemků 
na další etapu skládky – majitelce 
byla po delším vyjednávání nabídnuta 
směna části jejího pozemku č. 3077 
za parcelu z majetku obce č. 3388 
s doplatkem. 
V DSO Obecní voda je situace stále 
složitá. Zástupcům Častolovic se ne-
líbí rovnost hlasů při hlasování. Přišli 
s návrhem nových stanov, který však 
všechna ostatní zastupitelstva zamít-
la. Úvěr na stavbu kanalizace si berou 
Čestice a Olešnice, za Častolovice bude 
jejich podíl na intenzifi kaci ČOV uhra-
zen z rozpočtu DSO. Dotace byla za-
čátkem července přidělena a v září byla 
stavba zahájena. V září jsem se s před-
sedou svazku p.Vondráčkem zúčastni-
la veřejného zasedání v Častolovicích, 
kde se p.Vondráček snažil zastupitelům 
vše vysvětlit a zodpověděl spousty je-
jich otázek. Přesto zastupitelé mimo 
jiné schválili: „ZM Častolovice nesouhla-
sí s realizací splaškové kanalizace Olešnice 
– Čestice a intenzifi kací ČOV Častolovice 
za podmínek uvedených v rozhodnutí o po-
skytnutí dotace a za stávajících platných sta-
nov svazku a doporučuje výboru DSO Obecní 
voda jednat o změně stanov a vlastnictví ka-
nalizačních a vodovodních řádů.
ZM Častolovice ukládá členům zvoleným 
v DSO OV projednat další působení městyse 
Častolovice ve svazku a doporučuje zařazení 

ZPRÁVY A INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
obce jsme zakoupili nový přívěsný vo-
zík za automobil Citroen Jumper. 
Zahájili jsme opravu místní komuni-
kace k vodojemu na Pasekách.
S městysem Častolovice jsme podepsa-
li dohodu o vytvoření společného 
školského obvodu spádové mateř-
ské školy. Pro občany naší obce to 
znamená, že od příštího roku bude 
při zápisu do mateřské školy nahlíženo 
na děti z naší obce stejně jako na děti 
z Častolovic. 
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bodu o vystoupení z DSO OV na další zase-
dání zastupitelstva městyse Častolovice v říjnu 
2017.“

Závěrem Vás chci upozornit, že 
ve dnech 20. a 21. října se uskuteční 
volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Místem, 
kde budete moci hlasovat, je tradič-
ně sál hospody U Myslivce v Hřibi-
nách. Ti občané, kteří mají zájem 
volit a nemohou se ze zdravotních 

důvodů dostavit do volební míst-
nosti, ať se přihlásí na Obecním 
úřadě nebo na tel. 494 323 822 nebo 
724 179 125, kde si mohou objednat 
návštěvu volební komise s volební 
schránkou.

Eva Potočková, starostka obce

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  21/2017
ZE DNE 7. 9.  2017

Obecní zastupitelstvo

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

2. schvaluje program dnešního 
jednání: 

 1. Zahájení 
 2. Kontrola usnesení 20/2017
 3. smlouvy
 4. Ostatní
 5. Informace starostky
 6. Diskuze
 7. Závěr

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 20/2017 ze dne 15. 6. 
2017

4. schvaluje a ukládá starostce 
podepsat dohodu o vytvoření spo-
lečného školského obvodu spádové 

mateřské školy s městysem Často-
lovice

5. schvaluje a ukládá starost-
ce podepsat směnnou smlouvu 
s p. L. Čepelkovou na směnu 
nově odděleného pozemku č. 
250/60 o výměře 34m2 z majetku 
obce za nově oddělený pozemek 
č. 250/61 o výměře 20m2 do majet-
ku obce s doplatkem 50,-Kč/m2, vše 
v katastrálním území Velká Ledská.

6. na základě návrhu předloženého 
Městským úřadem Kostelec nad Or-
licí, Stavebním úřadem - životním 
prostředím schvaluje zadání územ-
ního plánu Hřibiny - Ledská podle 
§ 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu, ve znění pozdějších před-
pisů (stavební zákon)

7. schvaluje vypsání výběrového ří-
zení na zpracování územního plánu 
Hřibiny - Ledská

8. schvaluje členy hodnotící ko-
mise pro posouzení a hodno-
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cení nabídek na zpracování 
územního plánu Hřibiny - Ledská: 
T. Kytlík, Bc. M. Kubíček, L. Trajer; 
náhradníky: J. Šabata, P. Hovorka

9. schvaluje cenovou nabídku Irbos 
s.r.o., IČO 25933094, Čestice 115, 
na zajištění technického dozoru 
stavebníka na akci „oprava místní 
komunikace - Paseky, k.ú. Hřibiny“ 
a ukládá starostce podepsat smlou-
vu na zajištění technického dozoru

10. bere na vědomí zprávy fi nančního 
a kulturního výboru

11. schvaluje vypovězení z nájmu 
parc. KN 3299 v k.ú. Častolovice, 
KN 3010, KN 4005 a části parc. 
KN 3229 v k.ú. Velká Ledská a po-
věřuje starostku vyhotovením a za-
sláním výpovědi nájemcům těchto 
pozemků

12. bere na vědomí změnu č. 2 roz-
počtu na rok 2017. Rozpočet je 
po změně č. 2 schválen jako vy-
rovnaný: příjmy a výdaje ve výši 
7,042.800,-Kč.

13. schvaluje žádost Českého rybář-
ského svazu, z.s., místní organizace 
Častolovice, Masarykova 10, o do-
taci pro dětský rybářský kroužek 
ve výši 1.500,-Kč a ukládá starostce 
podepsat smlouvu o poskytnutí fi -
nanční podpory z rozpočtu obce

14. schvaluje datum příštího zasedání 
9. 11. 2017 od 18 hod. 

15. bere na vědomí informace sta-
rostky.

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 po veřejném za-
sedání v hospodě U Myslivce v Hři-
binách proběhlo tradiční losování 
výherců soutěže. V letošním roce bylo 
vydáno 306 kuponů. Hlavní cenou byl 
opět tablet a odměněno bylo celkem 
12 sběračů. Nejvíce vyřazených spotře-
bičů odevzdal J. Učík. Více než 10 kusů 
také přivezli: S. Hladký, Z. Kalašová, 
A. Koričanský, M. Kubec, P. Míka, 
L. Otčenášková, M. Vejvarová, R. Vo-
troubek, a L.Votroubková. Poděkování 
patří všem, kdo vyřazené elektrospo-
třebiče odevzdají ve zpětném odběru, 
a tím chrání naši přírodu!

Seznam výherců:

 1) M. Mikysa, Pa 
 2) J. Učík, Pa 
 3) A. Libotovský, Pa 
 4) L. Otčenášková, ML
 5) M. Kubec, Hř
 6) R. Votroubek, ML
 7) V. Vašata, VL
 8) R. Votroubek, ML
 9) M. Mikysa, Pa
 10) L. Votroubková, VL
 11) V. Zaňková, ML
 12) T. Kašper, VL

VÝHERCI  SOUTĚŽE
VE SBĚRU VYŘAZENÉHO

ELEKTROODPADU
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Hospodaření v obecních 
lesích za 1.  pololetí  2017
Lesy v ČR jsou řízeny podle zákona o lesích 
č. 289/1995 Sb. A ten platí jak pro lesy 
státní, tak pro lesy různých organizací i lesy 
soukromé. Obecní lesy obce Hřibiny-Ledská 
jsou jejich součástí a spadají pod Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje – odbor životního 
prostředí.
Vypracovaný lesní hospodářský plán 
(na r. 2011-2020) určuje výši celkové 
těžby (7200 m3), podíl melioračních 
dřevin, rozsah výchovných zása-
hů a způsob zalesnění podle dřevin 
(smrk 45%, borovice 33%, dub 20%, 
jedle 2%).
Všechny lesní porosty lesního hospo-
dářského celku jsou zařazeny do lesů 
hospodářských. Na celý LHC je vypra-
cována těžební mapa, kde je umístěná 
těžba mýtní úmyslná s následným za-
lesněním. Obec se řídí těmito pravidly 
a těžba mýtní je směrována do porostů 
částečně narušených nebo jinak poško-
zených. Zdravé porosty určené k těžbě 
jsou odsunuty na pozdější dobu. V po-

sledních letech došlo v ČR k několi-
ka větrným kalamitám s následnému 
rozmnožení kůrovce, a tak MZ ČR 
pro letošní rok pozastavilo těžby úmy-
slné, než se zpracuje kalamitní dřevo. 
Na trhu je přebytek hmoty, takže do-
chází ke snížení ceny dřeva a zvyšuje se 
tlak na jeho kvalitu.
V r. 2017 bylo v obecních lesích vytě-
ženo za 1. pololetí celkem 218 m3 dře-
va a z toho 115 m3 byla těžba nahodilá 
(vývraty 53, kůrovec 54, souše 8).
Práce v lesích v r. 2018 bude pokračo-
vat normálně podle plánu s přednost-
ním zpracováním nahodilé těžby.

OLH Jindřich Laštovička

Zrušení místní příslušnosti
při  podání žádosti
o vydání občanského 
průkazu a cestovního pasu
Potřebujete požádat o vydání ob-
čanského průkazu nebo cestovního 
pasu a nejste právě v místě svého 
trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete 
podat u kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, v Praze 
u úřadů městských částí Praha 1 a Pra-
ha 22. Záleží na Vás, který z těchto úřa-
dů si vyberete. 
Vyhotovený osobní doklad Vám předá 
úřad, u kterého jste podali žádost.

Předpokládáte, že nebudete moci 
převzít občanský průkaz nebo ces-

DALŠÍ INFORMACE OÚ
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tovní pas u úřadu, u kterého jste po-
žádali o jeho vydání?
Občanský průkaz nebo 
cestovní pas může-
te převzít u jiného 
obecního úřadu obce 
s rozšířenou působ-
ností, který si zvolíte 
při podání žádosti. 
Za převzetí občanského průkazu nebo 
cestovního pasu u jiného úřadu zaplatí-
te správní poplatek 100 Kč. Pozor – to 
neplatí, jedná-li se o převzetí cestovní-

ho pasu vydaného ve zkrácené lhůtě 6ti 
pracovních dnů. V tomto případě mů-
žete cestovní pas převzít pouze u úřa-
du, u kterého jste podali žádost o jeho 
vydání.

OSČ MV 27. 6. 2017

Drahuška Viková, Hřibiny 83 let
Ludmila Musilová, Paseky 70 let
Jiřina Mrázková, Hřibiny 91 let
Jaroslava Korábová, Velká Ledská 75 let 

V 3. ČTVRTLETÍ  2017 SLAVIL I 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

NARODIL I  SE

Lukáš Libotovský, narozený 14. 8. 2017 z Pasek

Jonáš Hanuš, narozený 20. 8. 2017 ze Hřibin 
(maminkou je Adélka Viková)

Josef  Kočnar, narozený 23. 8. 2017 z Malé Ledské 

Ať Vám dětičky dělají radost!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI

Jaroslav Kubec z Malé Ledské.
Zemřel 30. 8. 2017 ve věku 82 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast
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Srpnové gri lování
Krásného teplého  počasí si užili děti 
i jejich rodiče sobotu 26. srpna při 
grilování a hrátkách na hřišti v Malé 
Ledské. Není to tak dávno, kdy bývalo 
maminek na mateřské a dalších dospě-
lých s dětmi plné hřiště. Čas ale po-
kročil, dětičky povyrostly a pracovně 
vytíženým rodičům dá pěknou fušku 
naplánovat prázdniny tak, aby s dětmi 
náležitě využili svůj volný čas, takže 
tentokrát někteří prostě chyběli.
Proto se naplánovalo ukončení prázd-
nin až na září, ale ouha – tady zase 
zasáhlo sychravé deštivé počasí a krás-
ně vymyšlenou „Pohádkovou cestu“ 
zrušilo – vlastně  se asi  jen odložila 
na lepší časy…
Tak snad někdy příště, třeba při pouš-
tění draka.

Za ČSZ Marie Zaňková

Okrsková 
soutěž
V sobotu 20. května 
proběhla v Olešni-
ci okrsková soutěž 
požárních družstev. 
Sbor dobrovolných 
hasičů Olešnice sla-
vil 140 let od svého 
založení. Slavnost-

Z Č INNOSTI SPOLKŮ

ČESKÝ SVAZ ŽEN

SDH  LEDSKÁ

ního nástupu se zúčastnil starosta obce 
a několik hostů. Po projevech a nástu-
pu družstev proběhla soutěž, ve které 
naše družstvo obsadilo 4. místo. Došlo 
i na vědomostní kvíz „Z hasičské han-
týrky“, ve kterém soutěžící z řad hasičů 
určovali výrazy v minulosti používané 
a dnes zapomenuté. Po skončení pro-
běhlo vyhlášení okrskové soutěže a na-
večer zábava se skupinou Bladex.

Grilování kýt
17. června se uskutečnilo tradiční opé-
kání kýt pro členy SDH Ledská a ro-
dinné příslušníky. Počasí nám sice moc 
nepřálo, ale děti jsme zabavili nácvikem 
požárního útoku. Mládeži se to moc lí-
bilo a my budeme mít určitě spoustu 
šikovných následovníků.



9OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 3/2017

Gulášobraní Třebovice
Začátkem srpna se několik našich členů 
zúčastnilo 5. ročníku soutěže ve vaření 
kotlíkového guláše v Třebovicích. Zá-
kladní suroviny, jako maso a cibuli, zajis-
tili pořadatelé, ostatní suroviny a koření 
si obstarali sami soutěžící. Na vaření 
je dán limit 4 hodiny. Hodnocení letos 
vyšlo pouze na místní občany, ale naše 
výsledné 5. místo si také zaslouží po-
chvalu a poděkování účastníkům.

Tato brigáda trvala několik dnů. V týd-
nu se stěhovaly věci ven, v pátek se 
smýčilo a natíralo penetrací, v sobotu  
proběhlo malování a úklid. Další dny 
pak zabralo sestavování regálu, nastě-
hování věcí zpět do hasičárny. Ještě by-
chom chtěli poděkovat všem, kteří se 
zúčastnili brigád a akcí, které  proběhly 
v tomto roce.

Výlet do Humpolce
Výlet do Pivovaru Bernard jsme na-
plánovali na 30. září 2017. V osm ho-
din ráno jsme nastoupili do autobusu 
a vyrazili do Humpolce. Byli jsme uví-
táni u podnikové prodejny pivovaru, 
jako dárek každý z nás obdržel půlli-
tr a propisku Bernard. Rozdělili jsme 
se na polovinu a vyrazili na exkurzi 
po provozech pivovaru, v jejímž rám-

Brigáda – malování
a úprava techniky 
Rádi bychom poděkovali  Obecní-
mu úřadu Hřibiny za zakoupení no-
vého vozidla a autovleku, které nám 
byly svěřeny k užívání. Auto Citroen 
Jumper jsme nechali polepit nápisy 
a vozík jsme upravili, aby byl vhod-
ný k přepravě stříkačky, hadic a dal-
šího potřebného materiálu. Také 
garáž v hasičské zbrojnici na Velké 
Ledské bylo potřeba přestavět, včet-
ně nového regálu a výmalby.
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ci byla i ochutnávka piv v degustač-
ní místnosti. Oběd se konal v blízké 
restauraci Papa‘s garden. Kdo chtěl, 
mohl navštívit expozici „Hliníkárium“, 
která byla věnována fi lmu „Marečku, 
podejte mi pero!“ Volný čas pak někteří 

věnovali procházce po městě, jiní 
ochutnávce piv v místních hospůd-
kách. Domů jsme dorazili v sedm ho-
din. Výlet se vydařil i díky babímu létu, 
které venku v posledním zářijovém 
týdnu panovalo.

MS STŘEZMÁ – OLEŠNICE

Vážení spoluobčané ,
druhá polovina srpna přinesla do naše-
ho spolku velký smutek, když  jsme se 
dozvěděli o úmrtí vzácného a laskavé-
ho člověka, pana doktora Václava Hod-
ného z Častolovic, člena Mysliveckého 
spolku Střezmá Olešnice.
Václav se díky své přátelské povaze, 
odbornosti veterináře i díky svým od-
borným znalostem o volně žijící zvěři 
a léčbě nemocí zvěře záhy po svém 
vstupu do MS stal platným a ceněným 
členem sdružení. Pomáhal při odcho-
vech bažantů, nechyběl při odchytech 
a přípravě transportu zajíců. Rovněž 
se věnoval lovecké kynologii s fena-
mi německého krátkosrstého ohaře. 
Nejen v naší honitbě, ale i v revírech 
dalších si Venda díky 
svému skromnému 
vystupování získá-
val stále více přátel. 
Byl schopný pouta-
vě vyprávět o svých 
prožitcích, stejně 
jako zpaměti pasovat 
mladé myslivce nebo 
lovce některé zvěře. 
Nikdy nepokazil žád-
nou legraci.

Tím vším byly položeny základy 
k tomu, že byl Václav delegován ma-
teřským sdružením do Okresního 
výboru Českého mysliveckého svazu 
v Rychnově nad Kněžnou, jehož se stal 
posléze předsedou. V této funkci půso-
bil mezi léty 1984 a 1990. A nezůstalo 
jen u toho. Už od r. 1971 působil jako 
zkušební komisař pro zkoušky adeptů 
myslivosti při okresním spolku, kte-
rým zůstal až do roku 1991. V letech 
1988-1990 byl dokonce členem před-
sednictva tehdejšího ústředního výbo-
ru Českého mysliveckého svazu.
Za svou práci pro myslivost byl ně-
kolikrát oceněn. Obdržel bronzový 
a stříbrný odznak a v r. 2004 mu bylo 
na návrh Okresní myslivecké rady 
propůjčeno nejvyšší myslivecké vy-
znamenání, zlatý odznak Za zásluhy 
o myslivost, korunovaný ještě v roce 
2009 Věrnostní medailí ČMMJ. 
Věnec s jedlovými větvemi z našeho 
revíru byl posledním naším poděko-
váním Vendovi za všechno dobré, co 
kdy vykonal pro krásnou českou my-
slivost, za práci pro zvěř, pro přírodu 
a za jeho přátelství. Byl i naším pozdra-
vem na cestu poslední. Čest Vendově 
světlé památce!  
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Na chvíli se život ve Střezmé zastavil, 
ale spolek musí fungovat dál. Je proto 
dobré připomenout si i další události.
V září se nám povedlo díky vydatné 
pomoci městysu Častolovice obměnit 
osvětlení parkoviště před chatou, opra-
vit brány a za přispění Hospodářství 
Sternberg upravit příjezdovou cestu 
a parkoviště u chaty.

cennější je absolutní vítězství našeho 
člena Miloslava Zaňky, který úspěšně 
reprezentoval náš spolek po celý rok  
na několika střelnicích v kraji i za jeho 
hranicemi.
V sobotu 2. září přizval náš spolek hon-
ce a několik dalších kamarádů a vyrazi-
li jsme autobusem na výlet do obory 
Kopidlno, odtud na prohlídku skláren 
v Harrachově a k Mumlavským vodo-
pádům. Po příjezdu zpět do Olešnice 
na účastníky zájezdu čekalo pohoštění 
v restauraci Na  Sportovišti.  
Lovem kachen nám začal čas společ-
ných podzimních setkání. Naše snahy 
se nyní ale upírají především k Poslední 
leči, taneční zábavě, na kterou tímto sr-
dečně zveme společně s městysem Ča-
stolovice širokou veřejnost. Zábava se 
uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017 
v Kulturním domě U Lva v Častolo-
vicích. Vstupenky je možno zakoupit 
od  9. října v úřední dny v kanceláři 
městysu Častolovice.

R.Podolský, jednatel MS
pozn.- redakčně upraveno a zkráceno

Několik kamarádů pokračovalo ve vý-
stavbě krásných pozorovacích kaza-
telen, kterých si určitě mnohý z vás 
v našem revíru povšiml.
Neslavný rekord naší honitby byl v po-
lovině září zaznamenán na silnici z Čes-
tic k Borohrádku, kdy pod koly jedné 
dodávky skončila metráková bachyně 
a tři z jejích selat. 
Mnohem raději 
si připomene-
me rekordní den  
na Třešňovce, 
kdy ve střel-
bě na asfaltové 
terče v soutěži 
„O cenu kama-
ráda“ soutěžilo 
do pozdního ve-
čera okolo šede-
sáti střelců. O to 
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Kaplička v Hřibinách
Kaplička pochází z 18. století. Podrob-
né povídání o této drobné, dnes zre-
novované stavbě, je součástí kroniky 
Častolovic: „Kaplička v Hřibinách byla 
postavena r. 1735 na obecním pozemku při 
křižovatce cesty ze Hřibin k Velké Ledské 
a z Malé Ledské k Olešnici nebo k Hodě-
čínu. Tato kaplička byla zasvěcena sv. Janu 
Nepomuckému. Dřív zde stával asi kříž, 
kterýžto se vede na vojenských mapách jako 
Boží muka. Kdo kapličku vystavěl, o tom 
není v Hřibinách žádný spis, ale dle pověsti 
prý byla vystavěna některým pánem z Opper-
sdorfu…
Zápis v kronice je uveden jako zají-

mavost a pochází z r. 1976. Tvůrce 
pověsti netušil, že Oppersdorfové pro-
dali panství už r. 1684, takže by těžko 
zakládali kapličku. Nebo zde podobný 
objekt stál už dříve? Jiný kronikářský 
zápis uvádí, že kaplička byla postavena 
až v r. 1778 (Pamětní kniha obce Hři-
bin…, s.3).

PŘ ÍSPĚVKY REDAKCE
A NAŠICH DOPISOVATELŮ

ZAJÍMAVOSTI
A PAMÁTNÁ MÍSTA V OBCI

POZNÁTE NÁS?

Opět vám nabízíme 
fotečky z archívu ně-
kterých našich osla-
venců – tentokrát nám 
je poskytly p. Musilová 
a p. Korábová
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Kamenný kříž u křižovatky 
na Velké Ledské
Kříž pochází z roku 1833. V restaurá-
torské zprávě o jeho opravě z r. 1994 
se píše: „Jedná se o kříž na hranolovitém 
podstavci, který je na čelní straně přizdoben 
reliéfem sv. Floriana. Po stranách kříže jsou 
osazeny dvě plastiky – Panna Maria a sv. Jan 
Miláček Páně. Památka je provedena v jem-
nozrnném pískovci nazelenalé barvy…
Dále se ve zprávě píše o tom, 
že ve spodní části byl obnoven původ-
ní nápis, ukrytý pod vrstvou olejových 
nátěrů: „Kříž tento postaven jest ke cti 
a chvále boží nákladem počestné obce Ledecké 
za rychtáře Dominika Janečka A-1833“.
Soška sv. Jana v r. 2004 zmizela, dnes 
je tu replika.

U křížku v Hřibinách - 
před stavením čp. 19
Kříž nechali postavit obyvatelé Hři-
bin po roce 1848 na počest zrušení 
roboty.

Informace jsme vybrali opět 
z publikace obce Hřibiny-
-Ledská
„Od minulosti k dnešku…“

(sestavila M. Zaňková, 
foto archiv obce)
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...A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZAJÍMÁ

 

 

 

v sobotu 11.11.2017 ve 20.00 hod 
sál Kulturního domu U LVA v Častolovicích 

hraje: 

BÍZA BAND Praha 
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno! 

Vstupné 100,-Kč ….vstupenky možno zakoupit od 9.10. v úřední dny v kanceláři Městysu Častolovice 

 

POSVÍCENÍ 

V HŘIBINÁCH

bude probíhat jako obvykle od pátku 3. 11.

do pondělí 6. 11. 2017, 

kdy si můžete v Hospodě U Myslivce

vychutnat zabijačkové pochoutky,

chybět nebude ani pečená kachna.

V sobotu 4. 11. 2017 od 19 hodin 

jste zváni na

TANEČNÍ ZÁBAVU,
kterou zde pořádají hřibinští hasiči.

Hraje skupina DUHA MUSIC.
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ZÁJEZD DO DIVADLA
na večerní představení FILUMENA MARTURANO

se Simonou Stašovou a Svatoplukem Skopalem
v hlavních rolích se uskuteční 

v neděli 3. 12. 2017.
Začátek je v 19.00 hod. v sále Filharmonie Hradec Králové,

dopravu autobusem zajišťuje Obecní úřad.
Vstupenky si můžete zakoupit na Obecním úřadě.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
připravuje Obecní úřad
a kulturní výbor obce 
na začátek prosince.

Rozsvícen í
Vánočního
Stromu
se uskuteční
v Hřibinách

v sobotu 2. prosince 2017
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Královéhradecký kraj rozdělí dalších dvě stě milionů korun majitelům rodin-
ných domů na výměnu zastaralých zdrojů vytápění.

Nová výzva bude zveřejněna 26. 9. 2017 na úřední desce kraje a elektronický příjem 
žádostí bude spuštěn v pondělí 30. října zápisem do pořadníku žadatelů, jehož kapa-
cita je tentokráte nastavena na 1050 míst. Od 31. října do 10. listopadu budou moci 
žadatelé, zapsaní v pořadníku v rámci uvedené kapacity, vyplnit kompletní elektro-
nickou žádost a následně odevzdat listinnou verzi vč. povinných příloh.

Proces hodnocení bude ukončen na začátku roku 2018, úspěšní žadatelé budou mít 
po podpisu smlouvy více než 10 měsíců na realizaci svého projektu. Šanci mají ti, 
kteří již výměnu zdroje provedli (ne dříve než 15. 7. 2015) i ti, kteří ji teprve plánují. 
Dotace se bude totiž stejně jako v minulosti poskytovat formou zpětné úhrady, 
ale i zálohově.

Nová vlna Kotlíkových dotací přináší již avizované změny podmínek pro získání 
dotace. Nadále se již například nepodporují výměny stávajících kotlů 3. - 5. emisní 
třídy (pouze 1.a 2. emisní třída), nově již také není možné instalovat kotel spalující 
výhradně uhlí ani kombinovaný kotel na uhlí a biomasu s ručním přikládáním. Výše 
dotace je opět určena procentem z výdajů na pořízení nového zdroje vytápění, ale 
zároveň jsou stanoveny maximální částky dotace podle jednotlivých druhů zdrojů 
vytápění (75 000 Kč u automatu na uhlí a biomasu, 95 000 Kč u plynového konden-
začního kotle, 100 000 Kč u kotle na biomasu s ručním přikládáním a 120 000 Kč 
u automatického kotle na biomasu a tepelného čerpadla).

Není však již třeba předkládat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ani 
řešit tzv. mikroopatření vedoucí ke snížení energetických nároků budovy. Státní 
fond životního prostředí navíc vyplácí bonus až 40 tis. Kč těm příjemcům, kteří 
zkombinují Kotlíkovou dotaci s dotací z programu Nová zelená úsporám.

Administraci Kotlíkových dotací zajišťuje Odbor regionálního rozvoje, gran-
tů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, bližší informace, včetně 
kontaktů na pracovníky oddělení evropských grantů, jsou uveřejněny na adrese 
http://kotliky.kr-kralovehradecky.cz/

Bc. Pavel Hečko
Člen Rady Královéhradeckého kraje

NOVÁ VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI JE ZA DVEŘMI
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datum jméno lékaře adresa ordinace telefon

28.09. MUDr. Sudová Simona
poliklinika, 
Mírové nám.88,
Týniště nad Orlicí

494 371 031

30.09. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika
Rychnov nad Kněžnou 494 515 694

01.10. MUDr. Štulík Richard
poliklinika
Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

07.10. MUDr. Tancurinová Jana
Nám. Dr. Lützowa 345,
Vamberk 736 419 151

08.10. MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, 
Kostelec nad Orlicí 494 323 152

14.10. MDDr. Tomáš Jan
Tyršova 515, 
Opočno 777 667 353

15.10. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, 
Pulická 99, Dobruška 494 622 114

21.10. MUDr. Veselská Renata
poliklinika,
Mírové nám.88, 
Týniště nad Orlicí

494 371 781

22.10. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, 
Rychnov nad Kněžnou 494 531 955

28.10. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, 
Kostelec nad Orlicí 721 460 150

29.10. MUDr. Bahník František
Třebízského 799, 
Kostelec nad Orlicí 494 323 152

04.11. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 461, Dobruška 494 622 040

05.11. MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, 
Týniště nad Orlicí 494 371 088

11.11. MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, 
Doudleby nad Orlicí 494 383 417

12.11. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, 
Opočno 777 667 353

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek   08,00 - 12,00 hod
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17.11. MDDr. Faltisová Kristýna
Záhumenská 445, 
České Meziříčí 734 324 600

18.11. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, 
Rychnov nad Kněžnou 494 531 955

19.11. MUDr. Havlová Marie
U Stadionu 1166, 
Rychnov nad Kněžnou 739 046 899

25.11. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, 
Kostelec nad Orlicí 494 323 958

26.11. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, 
Rychnov nad Kněžnou 494 532 330

02.12. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

03.12. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, 
Vamberk 602 514 715

09.12. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, 
Opočno 494 621 665

10.12. MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika 
Rychnov nad Kněžnou 494 515 696

16.12. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, 
Kostelec nad Orlicí 494 323 958

17.12. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, 
Rychnov nad Kněžnou 775 224 093

23.12. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, 
Dobruška 494 623 775

24.12. MDDr. Havlíčková Petra
Záhumenská 445, 
České Meziříčí 734 324 600

25.12. MDDr. Pavlová Simona
Zdrav. středisko 
Rokytnice v Orl. hor. 494 595 292

26.12. MDDr. Petrák Tomáš
Nám. Dr. Lützowa 244,
Vamberk 494 541 757

30.12. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, 
Rychnov nad Kněžnou 494 534 841

31.12. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, 
Mírové nám. 88, 
Týniště nad Orlicí 

494 371 783

01.01. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika 
Rychnov nad Kněžnou 494 515 697
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Třešovka - zleva Miloslav Zaňka, vítěz střelecké soutěže spolu s obecním lesním
hospodářem Jindřichem Laštovičkou  |  Dole - ledečtí hasiči při soutěži v Olešnici
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