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Na stejném hřišti se na konci dubna taky pálily čarodějnice. 
Setkání důchodců a „Zlatovláska“ u Hasičárny na Velké Ledské.

Červnový Dětský den na hřišti v Malé Ledské (záběr z akce je i na titulní straně).
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ZPRÁVY A INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Skončila škola, děti přinesly domů svá 
vysvědčení. Opět začaly letní prázdni-
ny. Je to čas, kdy jezdíme na dovolenou 
(někdo k moři, jiný do hor nebo k pří-
buzným…). 
A také vychází další číslo Obecních 
listů, kde máme možnost informovat 
vás o dění v obci v právě uplynulém 
čtvrtletí.
Dokončili jsme opravu autobusové 
zastávky v Malé Ledské.

Provedli jsme údržbu (zastřižení) zele-
ně v Hřibinách u hospody, v Malé Led-
ské na hřišti i kolem rybníčku. 
 Koncem května jsme uspořádali tra-
diční Setkání důchodců tentokrát v Ha-
sičárně ve Velké Ledské. Na tomto 
posezení děti ze Základní školy Oleš-
nice zahrály našim seniorům pohád-
ku Zlatovláska. Toto představení bylo 
moc hezké, milé a potěšilo všechny pří-
tomné. Děkujeme dětem, paní ředitelce 
a učitelkám ze Základní školy Olešnice! 
Také občerstvení a obsluha na tomto 
setkání byly perfektní, proto chci po-
děkovat všem, kteří ve svém volném 
čase přišli a vzorně se starali o to, aby 
našim seniorům nic nechybělo: panu 
místostarostovi, J. Kudláčkové, M. Za-
ňkové, V. Zaňkové, M. Kralovičové, 
L. Čepelkové, R. Kubíčkovi a M. Smo-
líkovi. 

V dubnu jsme podepsali s nájemkyní 
hospody dodatek č. 3/2018 k nájemní 
smlouvě č. 1/2008 na pronájem hospo-
dy U Myslivce v Hřibinách. V květnu 
nám paní nájemkyně předala výpověď 
z nájmu, který skončí 31. 8. 2018.
U p. Pecháčka jsme objednali nové zvo-
ničky (zatím shání vhodné rozsochy).
Opravili jsme další cesty: na Pasekách 
tentokrát tu pod hřištěm, v Hřibinách 
na kopečku při příjezdu od Častolo-
vic a ve Velké Ledské kolem požární 
nádrže.

Cesta na Pasekách tentokrát pod hřištěm
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V souvislosti s uzavírkou silnice 1/11 
v Častolovicích jsme umístili od za-
stávky v Malé Ledské přes Hřibiny 
k Olešnici přechodné dopravní značení 
spočívající v omezení rychlosti. Dále 
jsme požádali Policii ČR o monito-
ring dopravní situace i občasné měře-
ní rychlosti v naší obci a Správu silnic 
Hradec Králové o kontrolu a opravu 
silnic v jejich správě.
V červnu jsme vyrazili na výlet do Pra-
hy do botanické zahrady a prohlídku 
Národního divadla. Myslím, že všich-
ni zúčastnění si užili hezký a zajímavý 
den.
Pro další volební období jsme schválili, 
že zastupitelstvo obce Hřibiny – Led-
ská bude mít nově 9 členů. K tomuto 
rozhodnutí nás vedly zkušenosti z pře-
dešlých let (roku 2013 a 2014), kdy se 
členové protistrany, dle našeho názoru, 
pokoušeli svými neustálými rezignace-
mi na mandát člena zastupitelstva obce 
vyvolat předčasné volby, a tím zvrátit 
situaci v zastupitelstvu. Podle zákona 
o obcích nesmí počet zastupitelů kles-
nout pod 5. Tím, že bude zastupitelstvo 
devítičlenné, je velice pravděpodob-
né, že se situace s rezignacemi nebude 

opakovat a nově zvolené zastupitelstvo 
bude moci začít pracovat ve prospěch 
občanů naší obce. 
Také nás po více než roční pauze 
a změně soudkyně čeká 23. 7. 2018 dal-
ší soudní jednání s fi rmou V+V s.r.o., 
stavební a obchodní fi rma ve věci za-
placení 492.656,- Kč s příslušenstvím 
(tj. včetně úroků z prodlení a nákladů 
soudního řízení).
Závěrem vám chci jménem celého 
Obecního úřadu popřát krásnou a pří-
jemnou dovolenou, dětem prázdniny 
plné her, sluníčka, koupání, kamarádů 
a nezapomenutelných zážitků.

Eva Potočková, starostka obce

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  26/2018
ZE DNE 25. 4.  2018

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
Ing. P. Hovorku a L.Trajera, zapiso-
vatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání: 

Závěrečná děkovačka dětských herců ze „Zlatovlásky“
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3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 25/2018 

4. schvaluje závěrečný účet obce Hři-
biny-Ledská za rok 2017 a souhlasí 
s celoročním hospodařením obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2017 s vyjá-
dřením souhlasu, a to bez výhrad

5. schvaluje roční účetní závěrku 
obce Hřibiny-Ledská za rok 2017 
a převod fi nančních prostředků 
z účtu 431„výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení“ na účet 432 
„výsledek hospodaření předchá-
zejících účetních období“ a bere 
na vědomí zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce Hřibi-
ny-Ledská za rok 2017

6. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat směnnou smlouvu s man-
želi Vejvarovými na směnu nově 
odděleného pozemku KN č. 40/4 
o výměře 16 m2 z majetku obce 
za nově oddělený pozemek č. 
40/3 o výměře 11 m2 s doplatkem 
550,- Kč do majetku obce, v k.ú. 
Hřibiny 

7. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s J. Dlaskem 
o koupi parcely KN č. 18/2 o vý-
měře 212 m2 v k.ú. Hřibiny za kupní 
cenu 21.200,- Kč

8. bere na vědomí změnu č. 2 roz-
počtu na rok 2018. Rozpočet je 
po změně č. 2 schválen jako vy-
rovnaný: příjmy a výdaje ve výši 
12 118 092,- Kč.

9. bere na vědomí zprávu kontrolní-
ho výboru

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  27/2018
ZE DNE 3.7.  2018

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
Bc. M. Kubíčka a Ing. M. Švorco-
vou, zapisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání:  

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 26/2018 

4. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s M. Kud-
láčkem o prodeji nově oddělené 
parcely KN č. 303/10 o výměře 
277 m2 za kupní cenu 13.850,- Kč 

5. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat kupní smlouvu s V. Sokolovou 
o koupi parcely KN č. 3042/2 o vý-
měře 26 m2 v k.ú. Hřibiny za kupní 
cenu 2.600,- Kč

6. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat příkazní smlouvu s Ing. Pod-
sedníkem na zajištění stavebního 
dozoru a odborného vedení na stav-
bu „kanalizace v obci Hřibiny. Led-
ská, II. etapa“

7. bere na vědomí převod fi nanč-
ních prostředků z hospodářské 

10. schvaluje datum příštího zasedání 
3. 7. 2018 od 18 hod. 

11. bere na vědomí informace starost-
ky.
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činnosti na běžný účet obce ve výši 
34.812,- Kč

8. bere na vědomí změnu č. 3 roz-
počtu na rok 2018. Rozpočet je 
po změně č. 3 schválen jako vy-
rovnaný: příjmy a výdaje ve výši 
12 248.992,- Kč.

9. schvaluje pro volební období 2018 
– 2022 počet 9 členů zastupitelstva 
obce Hřibiny-Ledská 

10. schvaluje Základní pravidla po-
stupů souvisejících se zpracováním 
osobních údajů.

11. schvaluje ustanovení J. Kudláč-
kové, přísedící u Okresního soudu 
v Rychnově n.Kn.,

12. schvaluje vypsání výběrového ří-
zení na pronájem obecní hospody 
U Myslivce v Hřibinách.

13. schvaluje členy hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabí-

dek na pronájem obecní hospody 
U Myslivce v Hřibinách čp. 11.: 
T. Kytlíka, M. Kubíčka, J. Šabatu, 
L. Trajera, P. Hovorku a náhradní-
ky: M. Švorcovou, M. Kolářovou

14. neschvaluje žádost Linky bezpečí, 
a.s. o příspěvek na rok 2018

15. neschvaluje žádost manželů Ku-
bcových o prodej pozemku 3376 
v k.ú. Velká Ledská

16. schvaluje datum příštího zasedání 
26. 9. 2018 od 18 hod. 

17. bere na vědomí informace starost-
ky.

V 2. ČTVRTLETÍ  2018 SLAVIL I 

Drahuše Kubcová, Malá Ledská 80 let
Marie Zemanová, Malá Ledská 75 let
František Schnaubert, Hřibiny 83 let
Jaroslava Klapalová, Velká Ledská  83 let
Stanislav Hladký, Hřibiny 70 let
Marie Krsková, Hřibiny  89 let
Julie Šimerdová, Velká Ledská 84 let
Růžena Vašatová, Velká Ledská 84 let
Jaroslava Votroubková, Velká Ledská  86 let
Ludmila Votroubková, Velká Ledská 88 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.
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Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI 

PŘ IHLÁSIL I  SE ODHLÁSIL I  SE

NARODIL I  SE

Josef  Škorvánek ze Hřibin zemřel 24. 6. 2018 ve věku 56 let
Milada Volná z Malé Ledské zemřela 28. 6. 2018 ve věku 85 let
Marie Hladká ze Hřibin zemřela 7. 7. 2018 ve věku 73 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Jmenuji se Amálie Svobodová,

narodila jsem se 29. 5. 2018 v Rychnově nad Kněžnou

mamince Michaele Žižkové 

a tatínkovi Miroslavu Svobodovi.

Při narození jsem měřila 51 cm a vážila 2900 g.

(Amálie Svobodová, Paseky 21 – u Pultarů)

Holčičce i jejím rodičům přejeme hodně zdraví a radosti ze života!

POČET OBYVATEL
K DATU 30. 6.  2018

činil celkem 362 osob 
z toho 182 mužů 
 180 žen

Milan Potoček, Malá Ledská
Lukáš Zábraha, Malá Ledská

Matěj Janouch, Hřibiny
Jakub Janouch, Hřibiny
Renata Buriánková, Hřibiny
Patrik Vojáček,Velká Ledská
Michal Medera, Malá Ledská
Klára Klapalová, Velká Ledská
Jan Klapal, Velká Ledská
Tomáš Klapal Velká Ledská
Markéta Uhnavá, Paseky
Jiří Uhnavý, Paseky
Vendula Uhnavá, Paseky
Ema Uhnavá, Paseky
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DALŠÍ INFORMACE OÚ

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se šíří fámy, polopravdy a zkreslené údaje o podpisu dodatku 
č. 3/2018 k nájemní smlouvě č. 1/2008 na pronájem obecní hospody, který má být 
důvodem k vypovězení smlouvy nájemkyní, rozhodla jsem se touto cestou reagovat 
a seznámit vás se skutečností. Nechci vás zatěžovat sáhodlouhými údaji, proto se 
pokusím být stručná, vždyť dokumenty jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Nejprve Vám popíši situaci se zvyšováním nájmu v předešlých letech.
V prosinci roku 2004 podepsala paní L. nájemní smlouvu na pronájem hospody 
U Myslivce v Hřibinách. Touto smlouvou bylo mimo jiné stanoveno nájemné 
ve výši 2.000,- Kč/měsíc.
V prosinci roku 2006 byl podepsán dodatek na zvýšení nájemného o 1.000,- Kč 
za kalendářní měsíc (to znamená na 3.000,- Kč/měsíc).
V lednu roku 2008 byla podepsána nová nájemní smlouva č. 1/2008, dle které došlo 
ke zvýšení nájmu na 3.320,- Kč/měsíc.
V březnu roku 2010 byl podepsán dodatek č. 1/2010 k nájemní smlouvě č.1/2008, 
dle kterého došlo ke zvýšení nájmu na 3.885,- Kč/měsíc. Tímto dodatkem bohu-
žel došlo ke zrušení možnosti zvyšovat 1x ročně nájem o infl aci.
Pozn.: všechna tato zvýšení nájmu proběhla bez problémů.
V únoru roku 2015 jsme se s paní L. dohodli, že nájem zvyšován nebude, a nájem-
kyně nám uvolnila kancelář v přízemí. Také došlo k napojení elektrických rozvodů 
hospody na jistič ve vlastnictví nájemkyně. Byl podepsán dodatek č. 2/2015 k ná-
jemní smlouvě č. 1/2008, dle kterého si nájemkyně elektrickou energii ve všech pro-
najatých prostorách hradí sama na své jméno a celková plocha pronajatých prostor 
se snížila. 
Pozn.: od této chvíle začaly kolovat první fámy o tom, že jsme nájemkyni způsobili zdražení elek-
třiny, protože obec má údajně jiné tarify než podnikatelé. To není pravda, pouze si paní L. vybrala 
jiného dodavatele elektřiny, než má obec.
Když nám nájemkyně na konci roku 2017 uvolnila další místnost, abychom mohli 
kanceláře Obecního úřadu přestěhovat do přízemí, navrhovala jsem opět, že náhra-
dou za to nebude zvýšen nájem. Nájemkyně na tento návrh nepřistoupila a chtěla 
nájemné přepočítat.
Proto jsme zkontrolovali plochu, kterou nájemkyně skutečně užívá, a podle toho 
byla plocha nájmu upravena. Cena nájmu za užívanou plochu byla dále upravena 
o infl aci. Nové nájemné za prostory a plochu venkovního sezení činí po úpravách 
cca 4.060,- Kč/měsíc. Nájem za parkování vozidla činí cca 58,- Kč/měsíc (vč. 
DPH je to 70,- Kč).
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Ještě bylo nutné upravit nájem za movitý majetek který nájemkyně užívá (jedná se 
o vybavení hospody např. sporáky, mycí dřezy, boilery, stoly, židle, gril, regály, pří-
motopy atd.......). Nájemkyně platila za tento pronajatý movitý majetek cca 209,-Kč/
měsíc + DPH. Nové nájemné za vybavení hospody činí po dohodě cca 821,- Kč/
měsíc (vč. DPH je to 993,- Kč). 
Obec do objektu hospody a jejího vybavení v době nájmu paní L. investovala nema-
lé fi nanční prostředky. Došlo např. k rekonstrukci kuchyně, přístavby venkovního 
posezení, výměně oken, zateplení budovy, vybudování čističky odpadních vod, lapo-
lu, dětského hřiště, výměně židlí ve výčepu, renovaci parket a pódia na sále, výměně 
sporáku a splnění mnoha dalších požadavků nájemkyně. Pokud srovnáme vybrané 
nájemné a peníze investované zpět do provozovny, zjistíme, že obec z pronájmu 
hospody nemá prakticky žádný užitek, dokonce na její provoz doplácí. Proto výše 
uvedený dodatek opět řeší kromě celkové částky nového nájemného ve výši 5.123,- Kč/nového nájemného ve výši 5.123,- Kč/
měsíc včetně DPHměsíc včetně DPH i možnost 1x ročně zvýšit nájemné o infl aci; povinnost nájemkyně 
zajistit na své náklady pravidelné prohlídky a revize zařízení a spotřebičů ve lhůtách, 
které jsou stanoveny zákonem a výrobcem; zvýšení fi nanční částky, do které si ná-
jemkyně platí opravy pronajatého majetku sama, z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč. 
Pokud je podpis výše uvedeného dodatku údajným důvodem k výpovědi z ná-
jmu, kterou nám paní L. předala, pak nezbývá než konstatovat, že jakýkoliv doda-
tek ke smlouvě musí být odsouhlasen a podepsán oběma stranami, jak tomu bylo 
i v tomto případě.
Myslím, že žádný soukromý pronajímatel by nedotoval nájemkyni její podnikání 
a jistě by nebyl tak shovívavý k tomu, že nájemkyně není schopna plnit svoji nej-
hlavnější povinnost, kterou je včasné placení nájmu, jenž je splatný předem vždy 
k 20. dni v měsíci. Vždyť ani v současné době není zaplaceno nájemné za měsíce 
duben, květen, červen a červenec. 
Přestože je ve smlouvě jasně ujednáno, že „pro případ užívání nemovitostí obcí nebo spole-
čenskými organizacemi se sídlem v obci nebude účtován poplatek za užívání pronajatých nemovi-
tostí“, tak se objevovaly neustále nové požadavky na to, co by měla obec nájemkyni 
uhradit.
Ráda bych zdůraznila, že věci, které obec jako vlastník požaduje po nájemkyni, jsou 
kdekoliv jinde samozřejmostí (a v minulosti byly samozřejmostí i v naší obci), ale 
nyní se v tomto případě na ně nahlíží jako na něco, co má nájemkyni poškodit. Řeší 
se, že nájemkyni nově počítáme nájem za parkování 1 auta (které bezdůvodně stojí 
na veřejném prostranství před hospodou téměř 24 hodin denně a brání v parkování 
ostatním), ale už nikdo neřeší, že nájemkyně celé roky neplatila nájem za zabranou 
plochu venkovního sezení. A nikdo neříká, že nové nájemné za pronajaté prostory 
a plochy (včetně parkovací plochy) činí cca 38 haléřů/m2/den.
Opět je vyvolávána hysterie a nevraživost vůči Zastupitelstvu, jako tomu bylo v roce 
2014, když jsme zvýšili nájemné o infl aci v domě čp. 27 v Hřibinách. Velice mě mrzí, 
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že jsme se společně se zastupiteli stali, v souvislosti s výše citovaným dodatkem, 
terčem hrubých útoků za to, že hájíme zájmy a majetek obce.
Co bude dál? Bude vyhlášeno výběrové řízení na nového nájemce. Z došlých nabí-
dek vybere Zastupitelstvo pro obec tu nejvýhodnější. Posuzovat se bude splnění da-
ných podmínek, nabídnutá výše měsíčního nájmu, předložený podnikatelský záměr, 
dosavadní zkušenosti a mnohé další. Eva Potočková, starostka

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu 
prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 1 737,00 kilogramů starých spotřebičů

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. 
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra 
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s 
obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vyřadili 1 737,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme 
uspořili 25,58 MWh elektřiny, 1 468,51 litrů ropy, 111,04 m3 vody a 0,89 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,26 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 
22,98 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou 
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více 
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný 
dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené 
kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší 
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do 
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou 
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK  2017



11OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 2/2018

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Hřibiny-Ledská

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 737,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
25,58 MWh

Úspory vody *
111,04 m3

Úspory ropy **
1 468,51 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 22,98 t

Úsporu primárních
surovin
0,89 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 5,26 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
1 490 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
21 595 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Z Č INNOSTI SPOLKŮ

ČESKÝ SVAZ ŽEN

Pálení čarodějnic
Na Malé Ledské se při pálení čaroděj-
né vatry schází tradičně všechny gene-
race. Skoro se mi zdá, že návštěvníků 
každým rokem přibývá. Ale nejvíc si 
to vždycky užijí děti a jejich maminky. 
I čarodějnou babičku by nám mohli 
leckde závidět, tatínkovské občerstvení 
funguje skvěle, klobásky, buřtíky taky 
na výbornou. Velké díky všem, kteří se 
na přípravě a zajištění zábavy podíleli!

Marie Zaňková
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Dětský den s letním karnevalem
V sobotu 2. června 2018 jsme na hři-
šti na Malé Ledské oslavili Den dětí. 
Bylo to odpoledne plné zábavy, soutěží 
a také překvapení. A jelikož to bylo slu-
nečné a teplé odpoledne, mohli jsme si 
dovolit veselé a barevné masky ve stylu 
karnevalu v Riu de Janeiro.
Děti se za celé odpoledne nenudily ani 
chviličku. 

Nejdřív si děti zasoutěžily, největší 
úspěch měla asi vodní disciplína, kdy 
jeden ze dvojice vždy pumpoval vodu 
a druhý stříkal na cíl. Samozřejmě že se 
to občas zvrhlo a děti stříkaly po sobě 
navzájem.
Po krátkém odpočinku a občerstvení 
si vyzkoušely opičí dráhu a pak při-
šlo na řadu překvapení. Děti dostaly 
balónek naplněný héliem a každý si 
do mikrofonu mohl vyzkoušet, jak se 
mu po vdechnutí hélia změní hlas. Užili 
jsme si spousty legrace. Nechyběly ani 
věcné a sladké odměny. Vždyť to byl 
přeci svátek dětí.
Za nákup hélia děkujeme Obecnímu 
úřadu a všem zúčastněným děkuji, že 
přišli a společně s námi si užili krásné 
odpoledne.
Svaz žen přeje vám všem krásné a po-
hodové prázdniny.

Blanka Francová
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SDH LEDSKÁ

Brigády
V dubnu jsme uspořádali dvě brigády. 
První proběhla 14. dubna a zaměři-
la se na úklid staré hasičské zbrojnice 
na Velké Ledské. Při té příležitosti pro-
běhla i údržba techniky. Druhá bri-
gáda se konala také na Velké Ledské, 
tentokrát u požární nádrže. V sobotu 
28. dubna jsme nádrž pomocí naší 
techniky vypustili a vyčistili ji.

Kolem páté hodiny 30. dubna jsme 
se začali scházet u hasičské zbrojnice. 
Děti si opékaly buřty, hrály míčové hry, 
nacvičovaly požární útok a nedočkavě 
čekaly na zapálení ohně. K tomu došlo 
před osmou hodinou večerní. Při záři 
lampionů jsme na grilu připravili ještě 
steaky, klobásy a topinky. Občerstvení 
bylo výborné, počasí neobvykle teplé, 
a tak ani zábava nevázla.

Okrsková soutěž 
V sobotu 19. května se konala okrsko-
vá soutěž v požárním sportu. Odjezd 
byl naplánován na poledne, vyrazili 
jsme do Hoděčína, kde se soutěž ko-
nala na hřišti vedle Bumbálky. Po ná-
stupu proběhlo rozlosování družstev, 
následovaly pokyny pro soutěžící a pak 
již probíhala samotná soutěž. Několik 
nových mladých členů bylo na soutě-
ži poprvé, tak se při dvou pokusech 
prostřídali. I tak na okrskové soutěži 
získali 1. místo, kterým se nominovali 
na okresní soutěž.

Pálení čarodějnic
Pondělnímu pálení čarodějnic na Vel-
ké Ledské předcházela příprava vatry. 
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Okresní soutěž
Okresní kolo soutěže v požárním 
sportu se konalo v Křovicích 2. června 
2018. Do této soutěže jsme přihlásili 
družstvo v kategorii „muži nad 35 let“. 
Dle pravidel se v této kategorii můžou 
zúčastnit pouze dva soutěžící mlad-
ší 35let. Prezentace a nástup byly již 
v osm hodin ráno. Členové SDH Led-
ská nakonec vybojovali 4. místo.

Grilování
Tradiční letní grilování pro členy 
SDH a rodinné příslušníky probíhalo 
16. června. Na grilu se opékala kýta 
a masový špíz. Krásné letní počasí nás 
provázelo celou akcí. Během odpoled-
ne proběhlo na přilehlém hřišti několik 
zápasů ve vybíjené, volejbalu i nohej-
balu, kterých se zúčastnili dospělí, 
děti i mládež. 

Radka Dvořáková

MS STŘEZMÁ – OLEŠNICE

Vážení spoluobčané,
letošní jaro ukázalo, že nedávno zvo-
lený předseda mysliveckého spolku 
Pepa Vanický ml. má v sobě spoustu 
energie, nápadů a entuziasmu. Svým 
obrovským zaujetím s sebou strhl ně-
kolik dalších podobně zapálených my-
slivců, a tak se povedlo udělat mnoho 
prospěšné a záslužné práce, která bude 
vidět ještě za mnoho let.
Pod Pasekami se podařilo dokončit bu-
dování 2 tůní, které budou sloužit pro 
zvěř a vodní ptactvo jako zásobárna 
vody a kryt. Zde se o úspěch díla nejví-
ce asloužil Aleš Libotovský, který zajis-
til většinu potřebných dokladů.

V Častolovicích je těsně před dokon-
čením rychlá přestavba sociálek, při 
nichž kromě modernizace došlo k vy-
budování sprchy a další dámské toalety. 
Tato rekonstrukce si vyžádala vysoké 

Budování tůně pod Pasekami (směrem k Olešnici)
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fi nanční náklady a hlavně, Pepa Vanic-
ký ml. při ní odpracoval více než 200 
brigádnických hodin. Práce, které ne-
můžeme udělat sami, zajistili živnostní-
ci z našeho okolí, kteří našemu spolku 
vždy ochotně vyjdou vstříc. Za všechny 
mohu jmenovat alespoň pana Milana 
Bezdíčka nebo pana Jaroslava Macháč-
ka z Čestic, který nám do chaty vyrobil 
pěkný regál za výčep i další drobnosti.
Regály do komory u kuchyně častolo-
vické chaty pak vyrobil Jarda Pultar, 
který se dřevem prostě umí. 
Petr Šimerda podobně ovládá práci 
s kovy, takže vyrobil zásobník na pali-
vové dřevo pod přístřešek na rožnění.
V Olešnici u odchovny se taky vylep-
šovalo - před plevníkem byl urovnán 
terén a položeny betonové panely, aby 
bylo možné snáze pod plevník navážet 
a přihrnovat obilné plevy. 
Téměř do celé honitby jsou rozváženy 
krásné a pohodlné pozorovací posedy 

z dílny „mistra“ Míly Zaňky, který stí-
há kromě této významné pomoci ještě 
vzorně reprezentovat spolek na stře-
leckých akcích po celém kraji. Další náš 
člen Josef  Carda dokázal se svou fe-
nou barváře Aidou úspěšně absolvovat 
i nejnáročnější zkoušku barvářů v ČR, 
díky čemuž může být fena uchovněna.
Členové MS Střezmá a pozvaní hosté 
se sešli začátkem června na Třešňov-
ce, aby si připomněli a oslavili červen 
- Měsíc myslivosti. Krásný víkend po-

Míla Zeman přebírá Čestné členství

Zahájení lovu srnců - 16. 5. 2018
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kračoval příjezdem loveckých přátel 
ze Slovenska, s nimiž se jubilejní de-
sátý ročník pořádaný ve spolupráci se 
společností Saint-Gobain Isover velmi 
vydařil. Několik mladších členů se po-
staralo o lovecký doprovod, Míla Zaňka 
o zpracování ulovené zvěřiny, Bohouš 
Martínek o grilování masa, Milan Žid 
o několik dnů dříve o úklid kolem cha-
ty a zvelebení sedaček za chatou. Jirka 
Malý se ujal pasování lovce srnčí zvěře 
při slavnostním výřadu. Program pro 
hosty byl velmi pestrý včetně výjezdů 
za krásami okolí.

Jak je z řádků výše patrné, jaro ve „Stře-
zmé“ bylo hodně bohaté a nelze zde ani 
vyjmenovat všechny, kteří se nějak za-
pojili. A nyní se už můžeme těšit na stře-
lecké závody 14. 7. Na Třešnovce, 
na společné podzimní hony do Často-
lovic a tamtéž i na Poslední leč v restau-
raci U Lva v sobotu 10. 11. 2018. Velké 
naše poděkování za veškerou pomoc 
posíláme i těmto členům, kamarádům, 
obecním úřadům našich obcí a vedení 
společnosti Saint-Gobain Isover!

S přáním radostného léta všem spoluobčanům 
Radomír Podolský - jednatel

CO SE UDÁLO….

Průběh i program setkání popsala už 
paní starostka ve svém příspěvku. Nám 
zbývá jen dodat, že i podle ohlasů z řad 
seniorů se posezení s dětským divadel-
ním představením moc líbilo a bude-
me se těšit zase na nějaký dobrý nápad 
pro příští rok.

Za kulturní výbor J. Kudláčková, M. Zaňková

ká zahrada a Trojský zámeček. Může 
to být ale i jinak, o čemž se v sobotu 
16. června přesvědčili naši výletníci, kte-
ří se brzy ráno vydali na výlet do Prahy.
Trochu jiný byl tentokrát i průjezd Pra-
hou - řidič zvolil trasu směrem přes Le-
tňany, takže jsme si prohlédli zase jiný 
kousek našeho hlavního města. V Troji 
jsme před devátou hodinou zaparko-
vali u Botanické zahrady, která mnohé 
překvapila a možná i trochu zaskočila 

Netradiční Národní divadlo i Troja
Když se řekne Pražská Troja, mno-
ha lidem se nejspíš vybaví Zoologic-

Setkání s důchodci
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svou rozlehlostí a umístěním v kopco-
vitém terénu. Samozřejmě jsme nejpr-
ve zamířili ke skleníku Fata Morgana 
s podzemními akvárii, s bohatou tro-
pickou květenou, s jezírky, tůněmi i vo-
dopádem. Vyhlášená sezona motýlů 
už sice pominula, na několika místech 
z nich přesto zbyly aspoň zbytky kukli-
ček a občas kolem nás nějaký ten motý-
lek prolétl nebo někde usedl.
Venku bylo krásné slunečné počasí, 
a tak jsme postupně procházeli jednot-
livými sekcemi zdejší botanické zahra-
dy. Od kaple sv. Kláry jsme obdivovali 
výhled na vinice, zámeček i poněkud 
nezvyklé panorama Prahy.

Po poledni nás autobus převezl do stře-
du Prahy, takže jsme se ve skupinkách 
i jednotlivě vydali shora po Václavském 
náměstí směrem k Národnímu divadlu. 
Cestou byl čas zastavit se taky na oběd 
nebo občerstvení, případně nakoupit 
dárečky z výletu.
Ve tři hodiny odpoledne se pro nás 
otevřel vestibul Národního divadla. 
Nečekalo nás však žádné představení, 
nýbrž komentovaná prohlídka zázemí 
divadla. 
Rozděleni na dvě skupiny jsme si pro-
hlédli památku českého národa od su-
terénu se základním kamenem (těch 
kamenů bylo ve skutečnosti několik 
a dorazily do Prahy postupně z růz-
ných míst Čech a Moravy, dokonce 
i z Ameriky). 

V suterénu byly rovněž vystaveny ma-
kety divadelních budov a dobudované-
ho zázemí. Vyslechli jsme si informace 
o historii ND, o jeho výzdobě a uměl-
cích, kteří se na ní podíleli. Taky jsme 
se dozvěděli o repertoáru a dalších 
scénách ND. Samozřejmě jsme při 
výkladu průvodce vyzkoušeli sedačky 
hlediště v přízemí i v patrech. Tento-
krát žádní herci, žádný potlesk - i když 
- opona se přece jen na chvilku nad-
zvedla a my měli možnost pohlédnout 

Ve Středomořské sekci se rozvoněly 
bylinky, příjemný stín nabídla Japon-
ská zahrada. Prošli jsme Ornamentál-
ní zahradou, kde se ještě dokončovala 
instalace nových exponátů. Kolem vče-
lařského domečku a medonosných 
rostlin jsme se vydali strání nahoru 
k lesním biotopům Severní Ameriky 
i Východní Asie, buď směrem ke ko-
satcům a pivoňkám, nebo na druhou 
stranu k Arboretu, ke skleníku a pěs-
tebnímu zázemí. Následoval krátký či 
delší odpočinek u občerstvení - jak kdo 
chtěl.
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aspoň na přípravu kulis pro večerní 
představení. 
Po mnoha schodech jsme vystoupali 
nahoru až na venkovní terasu se sou-
soším trigy. A opět se nám nabídl vý-
hled do rušné Národní třídy a taky 
na Petřín, na Hradčany i na Vltavu se 
spoustou lodí, lodiček a šlapadel. Pra-
žané i návštěvníci si prostě taky užívali 
krásný víkendový den.

Závěr výletu už tak netradiční nebyl, 
protože patřil opět a zase osvědčené 
Hrabalově hájence, kde jsme na zpá-
teční cestě společně povečeřeli. 
Naše poděkování patří Obecnímu úřa-
du za zajištění i podíl na fi nancování 
celé akce a paní starostce za organizaci 
výletu.
A kam se vydáme příště? Památek a za-
jímavých míst se v naší zemi najde víc 
než dost. Stačí jen navrhnout, vybrat 
a výlet zrealizovat…

Za kulturní výbor M. Zaňková

PŘ ÍSPĚVKY REDAKCE
A NAŠICH DOPISOVATELŮ

V letošním roce došlo ke změně 
v těžbě dřeva z důvodů přebytku 
dřevní kalamitní hmoty na trhu. Mýt-
né těžby byly přesunuty na pozdější 
období, až se zpracuje kůrovcová 
kalamita v ČR a ceny dřeva budou 
normální.
V 1. pololetí byly proto zpracovány 
souše, vývraty a kůrovcové dřevo a byly 

provedeny prořezávky tam, kde nehro-
zilo nebezpečí rozmnožování kůrovců. 
V minulých vydáních OL jsme se zmi-
ňovali o našich hlavních dřevinách - 
smrku a dubu, dnes jen malá informace 
o třetí, hlavní a důležité dřevině, která 
se vyskytuje v naší oblasti, a tou je bo-
rovice lesní. 
V obecních lesích je zastoupena 

HOSPODAŘENÍ  V OBECNÍCH LESÍCH
ZA 1. POLOLETÍ  2018
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na 18 ha, t.j. 26 % z výměry lesa, a má 
zásobu 5129 plm dřevní hmoty.
Je to statný strom, má hluboké kořeny, 
rychle roste, miluje slunce a písčitou 
půdu, dobře se zmlazuje, má uplatnění 
ve stavebnictví a nábytkářství. Dřevo 
je pružné, dobře štěpné a poměrně tr-
vanlivé, je rozšířena po celé Evropě až 
k polárnímu kruhu. U nás v horských 
oblastech je také známá borovice kleč- 

kosodřevina, ta má ale jiné vlastnosti 
– půdoochranné. Borovice má také ne-
přátele, a to již od mládí vysázené bo-
rové kultury napadá nosatec – klikoroh 
borový, dále řada kůrovců, lykohubů, 
sosnokaz, píďalky. Borovice má ten-
denci zmodrat, se zpracováním se musí 
spěchat, o to se stará úspěšně po celý 
rok lesní Jaromír Dostál.

OLH Jindřich Laštovička

KAM S ODPADEM ?

Do lesa s ním, vyhodit z auta do příko-
pu, a je to uklizeno…
Jak jednoduché, ale co na to příroda 
a jak to potom všude vypadá? 
I když neorganizovaně, taky jsem se 
zapojila do akce „Ukliďme svět, ukliď-
me Česko“. A jen na takovém krátkém 
úseku Malá Ledská - statek Polník jsem 
nasbírala tři pytle odpadu. Příroda se, 
doufám, raduje a děkuje. Když příště 
všichni zamíříme s odpadem k popel-

nicím - je jich všude dostatek - tak bude 
uklizeno.

Jitka Kudláčková

POZNÁTE NÁS?

Tentokrát jsme získali fotečky z archívu paní D. Kub-
cové, Zemanové a p. Hladkého, takže posuďte sami 
a nenechte se zmást jejich počtem. 
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...A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZAJÍMÁ

PŘESUN HLAVNÍCH VÝSTAVNÍCH PROSTOR MUZEA 
DO 2. PATRA KOLOWRATSKÉHO ZÁMKU

Oznamujeme, že od ledna 2018 došlo k přesunutí Hlavních výstavních 
prostor muzea (Expozice muzea) z 1. do 2. patra Kolowratského zámku.

Mgr. Martina Pajerová, Muzejní pedagog
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

PŘIPOMÍNÁME ZNOVU
JIŽ DŘÍVE VYHLÁŠENÉ SOUTĚŽE A TERMÍNY

Soutěž ve sběru elektroodpadu do 31. 8. 2018

Fotografi e pro kalendář na příští rok do 30. 9. 2018

Fotosoutěž „Šel zahradník do zahrady…“ do 30. 10. 2018

PRÁZDNINOVÉ TVOŘIVÉ ČTVRTKY

Jsi-li hravý (á), rád (a) se bavíš, přijď mezi nás

ve čtvrtek 12., 19. a 26. 7. od 9.00 – 12.00 hod.

do častolovické knihovny.
S námi se nudit nebudeš.

Věk do 12 let.
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ŠKODA AUTO Kvasiny zve na promítání v letním kině  
a autokině na Rychnovsku 
 
Kvasiny, 29. 6. 2018 – Opět po roce se obyvatelé Rychnovska mohou těšit 
na prázdninové filmové večery se ŠKODA AUTO. Provoz letního kina 
v Rychnově nad Kněžnou bude probíhat od 27. července do 18. srpna, 
provoz autokina pak od 26. července do 23. srpna v Prorubkách. 
Návštěvníci se mohou těšit na řadu zahraničních filmů. 
 
„Po mnoha kladných ohlasech z minulého roku se společnost ŠKODA AUTO 
rozhodla svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a obyvatelům 
kvasinského regionu znovu nabídnout filmové večery v letním kině v zámeckém 
parku v Rychnově a v autokině na fotbalovém hřišti v Prorubkách. Tyto aktivity 
jsou pro všechny zájemce zdarma,“ říká vedoucí závodu ŠKODA AUTO Kvasiny 
Jiří Černý. 
 
V Rychnově nad Kněžnou se bude promítat každý pátek a sobotu od 27. 
července do 18. srpna. Návštěvníci se nemusí bát ani nepříznivého počasí. Při 
špatných povětrnostních podmínkách se projekce přesune do sousední kryté 
jízdárny. Diváci se mohou těšit na zajímavý průřez zahraniční kinematografií.  
 
Nejen pro fanoušky novodobých akčních komiksů se budou promítat filmy Doctor 
Strange a Strážci Galaxie Vol. 2, pro zájemce o historii je v nabídce film 
Anthropoid, kde se vedle zahraničních herců objeví mimo jiné také Anna 
Geislerová, Alena Mihulová nebo Jan Budař. Milovníci pohádek zase ocení nové 
zpracování Knihy džunglí a muzikálové nadšence potěší Oscary ověnčený La La 
Land s Ryanem Goslingem a Emmou Stone v hlavních rolích. 
 
Autokino v Prorubkách bude stejně jako v loňském roce otevřeno každý čtvrtek 
od 26. července do 23. srpna. Motorističtí návštěvníci si přijdou na své během 
pěti projekcí, těšit se mohou na komiksového hrdinu Deadpoola, válečný snímek 
Dunkerk, komedii Baby Driver, mysteriózní sci-fi Příchozí a akční film Šílený Max: 
Zběsilá cesta. 
 
Veškeré projekce letního kina i autokina jsou zdarma, zaměstnanci ŠKODA 
AUTO navíc obdrží při předložení zaměstnanecké karty popcorn a nápoj.  
 
Kompletní program naleznete na webové stránce www.ccl.cz/skoda-kino  
   Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera,    Martina Gillichová,  
Vedoucí Komunikace podniku  Tisková mluvčí  
T +420 326 811 773    T +420 730 862 526 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  martina.gillichova@skoda-auto.cz 



23OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 2/2018

Ledečtí hasiči v akci při soutěžích i při zábavě a sportu s dětmi.
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