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ZPRÁVY A INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

Předem bych Vám chtěl poděkovat 
za hlasy v komunálních volbách. Tím, 
že jste nás podpořili, nás zavazuje-
te k řízení obce, aby se dále rozvíjela 
a plně zajišťovala potřeby občanů. 
Konec roku je čas plánování na rok 
příští, kdy budeme pokračovat v zapo-
čatých projektech a připravovat nové. 
Jedná se o výstavbu dočišťovacích ná-
drží na Malé Ledské a s tím spojenou 
výstavbu chybějící kanalizace na Malé 
Ledské a Hřibinách, dále je to přístavba 
budovy obecního úřadu, workoutové 
hřiště na Velké Ledské a opravy ko-
munikací. Plánujeme připravit projekt 
na opravu rybníčku na Pasekách, vybu-
dování chodníku k autobusové zastávce 
na Malé Ledské a opravu komunikace 
Paseky-Olešnice v součinnosti s obcí 
Olešnice. Budeme se snažit v maxi-
mální míře využít možností čerpání 
dotací z kraje, státního rozpočtu i EU 
na výše uvedené projekty tak, abychom 
co nejvíce peněz do obecního rozpočtu 
přinesli z těchto externích zdrojů. 
Pochopitelně také budeme i nadále 
zajišťovat, a pokud možno zkvalitňo-
vat, běžné každodenní služby obce 
jako je svoz tříděných odpadů, od-
klízení sněhové nadílky na místních 
komunikacích, údržbu veřejných pro-
stranství apod. 
Za krátkou dobu mého působení pro-
běhl dílčí audit hospodaření obce za le-
tošní rok, který neshledal žádné chyby 

a nedostatky v hospodaření. Proto 
bych chtěl poděkovat všem členům 
zastupitelstva a paní účetní za odvede-
nou práci.

Vánoce krásné a čisté jako sníh,

domácí pohoda, radost a smích,

silvestrovskou náladu po celý rok,

štěstí ať Vás provází každičký krok.

Jaroslav Klapal, starosta

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  1/208
ZE DNE 5. 11. 2018

Obecní zastupitelstvo:

Složení slibu 

1. Schvaluje ověřovatele zápisu 
P. Hovorku a Ing. L. Libotovského, 
zapisovatelku M. Kolářovou

2. Schvaluje program dnešního jed-
nání :

 1/ zahájení
 2/ volba starosty a místostarosty
 3/ volba fi nančního a kontrolního

      výboru, kulturní komise
 4/ ostatní
 5/ diskuze
 6/ závěr
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3. Schvaluje pozici starosty - uvolně-
nou

4. Schvaluje počet místostarostů - je-
den

5. Schvaluje starostu - Jaroslava 
Klapala

6. Schvaluje místostarostu - Aleše 
Libotovského

8. Schvaluje fi nanční výbor v počtu 
3 členů

9. Schvaluje předsedu fi nančního 
výboru - Lucii Drozdíkovou 

10. Schvaluje člena fi nančního výboru 
- Pavla Hovorku

11. Schvaluje člena fi nančního výboru 
- Jana Šabatu

12. Schvaluje kontrolní výbor v počtu 
3 členů

13. Schvaluje předsedu kontrolního 
výboru - Ing. Josefa Vanického

14. Schvaluje člena kontrolního výbo-
ru - Ing. Martu Švorcovou

15. Schvaluje člena kontrolního výbo-
ru - Petra Svícence

16. Schvaluje kulturní komisi

17. Schvaluje předsedkyni kulturní ko-
mise - Jitku Kudláčkovou

18. Schvaluje 4 členy kulturní komise 
ve složení - Marie Zaňková, Věra 
Zaňková, Jaroslava Korábová, Ma-
rie Marková

19. Schvaluje žádost manželů Kubco-
vých z Velké Ledské čp. 30 o zane-
sení parcely č. 3075/1 jako stavební 
pozemek do územního plánu

20. Schvaluje a ukládá starostovi pode-
psat „Smlouvu o centralizovaném 
zadání veřejné zakázky“ telekomu-
nikační služby s Městem Kostelec 
nad Orlicí

21. Schvaluje žádost Evy Potočkové 
o proplacení 11 dní nevyčerpané 
dovolené za rok 2018

22. Schvaluje datum příštího zasedání 
na 27. 12. 2018 od 18 hod.

Schváleno 
obecním zastupitelstvem

dne 5. 11. 2018

Upozornění pro občany

V návaznosti na zákon o ochraně 
osobních údajů lze životní jubilea 
občanů zveřejnit ve zpravodaji pou-
ze s písemným souhlasem dotyčné 
osoby nebo jejího zákonného zá-
stupce. Pokud chcete být uvedeni 
v této rubrice, dodejte prosím pí-
semný souhlas na úřad obce, nebo 
paní J. Kudláčkové. Zároveň prosím 
manželské páry, které slaví význam-
né výročí své svatby - (zlaté, stří-
brné, bronzové, či jiné) a měly by 
zájem ho oslavit spolu se zástupci 
zastupitelů na OÚ, nechť se přihlásí 
rovněž u paní J. Kudláčkové nebo 
přímo v kanceláři Obecního úřadu.
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VÝHERCI  SOUTĚŽE
„ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY.. .“

Na Obecním úřadě v Hřibinách v pon-
dělí 3. prosince odpoledne byly předá-
ny ceny vítězům letošní fotosoutěže. Je 
poměrně složité určit pořadí zaslaných 
výpěstků.Všichni výherci byli proto ša-
lamounsky odměněni stejně. Předání 
na OÚ se sice zúčastnili jen někteří, 
část se omluvila. Ty, které jsme měli 
možnost vyfotografovat, jste si mohli 
prohlédnout na 2. straně obálky OL.

1. místo - brambory, Karla Kudláčko-
vá, Hřibiny 

2. místo - dýně, Eva Kubcová, Hřibiny

3. místo - meruňky, M. a M. Zaňkovi, 
Malá Ledská

4. místo - magnolie, Marie Marková, 
Hřibiny

VE 4. ČTVRTLETÍ  2018 SLAVIL I  A BUDOU SLAVIT

Věra Micherová, Malá Ledská  85 let
Jitka Včeláková, Paseky 70 let
Jiří Šimerda, Velká Ledská  85 let
Eva Plocková, Paseky 70 let
Milada Zaňková, Malá Ledská 92 let
Václav Krmaš, Paseky 70 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

NARODIL I  SE

Barbora Fléglová 
se narodila 29. 10. 2018 
manželům Báře a Lukášovi Fléglovým 
z Velké Ledské

Ať Vám dceruška 
vyrůstá ve zdraví
a radosti ze života!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI 

Drahuše Kubcová z Malé Ledské ze-
mřela 11. 11. 2018 ve věku 80 let
Růžena Vašatová z Pasek zemřela 
13. 11. 2018 ve věku nedožitých 92 let
Jiřina Mrázková ze Hřibin zemřela 
3. 12. 2018 ve věku 92 let
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
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Do konce letošního roku zbývá ješ-
tě několik týdnů, ale už dnes můžeme 
s jistotou říci, že to byl rok zcela výji-
mečný pro veškeré práce v lesích. 
Bylo to způsobeno zvýšenou teplotou, 
která zapříčinila a podpořila abnor-
mální rozmnožování hmyzích škůdců 
na lesních porostech, zvláště kůrov-
ce – lýkožrouta smrkového a všech 
jeho příbuzných lýkožroutů, a to nejen 
na smrku, ale i na borovici a modřínu. 
Problém se týkal nejen naší republiky, 
ale i okolních států. Z těchto důvodů 
nebyly prováděny těžby mýtné úmyslné 
a veškerá činnost byla zaměřena na li-
kvidaci kůrovcové hmoty, její včasné 
zpracování a hlavně odvoz mimo les-
ní porosty. Počítáme, že se v letošním 
roce zpracuje a odveze kolem 400 pl-
nometrů smrkového dřeva. O to se 
stará Jaromír Dostál, který má dobrou 

OBECNÍ  LESY HŘIB INY-LEDSKÁ V ROCE 2018

JAK TŘÍD IT ODPADY

spoluprá-
ci s fi rmou 
SABINA. 
Ta vytěže-
né dřevo 
včas od-
váží, takže 
se nemusí provádět nákladná asana-
ce / odkorňování, chemické postřiky 
a pálení /, což uspoří fi nanční náklady 
i lidskou práci. Nemyslíme, že by ků-
rovcová kalamita letošním rokem skon-
čila, a proto budeme na jaře pokračovat 
v kladení kůrovcových lapáků a fero-
monových lapačů, omezíme výsadbu 
smrku a budeme vysazovat více odol-
né dřeviny. Smrk zůstává i nadále naší 
hlavní ekonomickou dřevinou a není 
třeba nad ním lámat hůl. Kalamita jed-
nou skončí a vše se vrátí k normálu.

 OLH Jindřich Laštovička

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci 
Obecního úřadu jsou neustále nuceni 
zasahovat do chybně vytříděného od-
padu, uvádíme znovu zásady pro jeho 
třídění:

PAPÍR
do modrých kontejnerů patří:
● noviny a časopisy
● sešity, bloky, deníčky, 

diáře apod. (není tře-
ba odstraňovat kovo-
vé spony)

● paperbacky, brožur-
ky, brožované knihy (bez tvrdých 
obalů)

● katalogy, telefonní seznamy, kance-
lářský papír (i ze skartovaček)
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● krabice, kartony, lepenky, balicí papír 
(krabice by měly být sešlápnuté nebo 
rozložené)

● nepotřebné účtenky, složenky apod. 
(části obsahující citlivé údaje jako 
jsou jména, adresy či čísla bankov-
ních kont je vhodné roztrhat, aby ne-
mohly být zneužity)

● dopisy, pohlednice, obálky (není tře-
ba odstraňovat plastová okénka)

● různé papírové obaly s recyklačním 
symbolem a kódem PAP, 20, 21 nebo 
22

Pozor!
do modrých kontejnerů nepatří:
● pauzovací papír, spodní strany samo-

lepek, kopíráky
● papír s povrchovou úpravou (křído-

vý, parciální laky)
● papír nebo tapety zašpiněné od ba-

rev, lepidel, krve, mastnoty
● zalaminovaný papír (např. průkazky 

do knihovny)
● použitý toaletní papír, papírové ka-

pesníčky, plata od vajec bez recyklač-
ní značky (ale lze je kompostovat)

● mokré nebo vlhké papírové utěrky, 
hygienické vložky, dětské pleny

● většina nápojových kartonů

SKLO
do zelených kontejnerů patří:
● tabulové sklo, skleni-

ce
● nevratné lahve z ba-

revného skla (od piva, 
vína, limonád)

● obaly s recyklačním 
symbolem a kódem GL, 70, 71 nebo 
72

● skleněné obaly od léků

Do bílých kontejnerů patří:
● POUZE bílé sklo, tedy čiré lahve, 

sklenice a nádoby z domácnosti (ale 
ne varné sklo)

Do bílých a zelených kontejnerů 
nepatří:
● zrcadla, plexisklo, autosklo, drátova-

né sklo
● varné sklo
● keramika, porcelán
● žárovky, zářivky, výbojky
● obrazovky televizorů, různé displeje

PLASTY
do žlutých kontejnerů patří:
● vymyté PET lah-

ve, plastové lahve 
od mléka a mléčných 
nápojů (sešlápnuté)

● čisté kelímky (od jo-
gurtů, pomazánek, 
ale i krémů)

● obaly od šamponů, sprchových gelů, 
tekutých mýdel

● igelitové tašky, mikrotenové a jiné 
sáčky, potravinové fólie (ne celofán)

● plastové obaly od různého zboží 
(drogistického i potravinářského)

● polystyren bílý (obalový) i tmavý (čis-
té plastové nádobí, kelímky…)

● plastové květináče
● textilie ze 100% polyesteru
● obaly od CD, DVD, VHS (včetně sa-

motných nosičů)

Do žlutých kontejnerů nepatří:
● molitan, guma, použité prezervativy, 
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plastové trubky
● PVC (např. novodur), linoleum
● pneumatiky, těsnění, žvýkačky
● vícevrstvé obaly (např. nápojové kar-

tony pokud to není přímo uvedeno 
na kontejneru)

● koberce, předložky
● obaly od nebezpečných chemikálií

Z n e č i š t ě n ý 
a nezařaditelný 
odpad dávejte 
proto do směs-

ného komunálního odpadu nebo 
dovezte přímo na skládku!

S použitím údajů z internetu (nazeleno.cz)
zpracovala M. Zaňková

Z Č INNOSTI SPOLKŮ

ČESKÝ SVAZ ŽEN

Posvícení v Hřibinách
V sobotu 10. listopadu uspořádali hři-
binští hasiči spolu se ženami z ČSŽ 
tradiční posvícenskou zábavu v hospo-
dě U Myslivce v Hřibinách. Účast byla 
po letech hojná, k tanci nám skvěle 

hrála kapela Combi a dobrá nálada nám 
vydržela až do ranních hodin. Děkuje-
me všem za účast a doufáme, že příští 
rok se opět sejdeme v takovém počtu.

Za ČSŽ Ivana Krišťáková
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Nastal adventní čas a my jsme se opět 
sešli na tradičním rozsvícení vánočního 
stromku v Hřibinách. Počasí nám sice 
nepřálo, přesto jsme si užili vánoční 
dětský jarmark, popili jsme výborný 
čaj nebo svařáček na zahřátí, ochutnali 
kouzelně zdobené perníčky a poslou-
chali při tom koledy. 

Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromku

Jenže po čase byly koledy vystřídány 
úplně jinými tóny a v prostoru před 
hospodou se objevilo několik čer-
tů, kteří se proplétali mezi dospělými 
i dětmi. Naštěstí je vzápětí následoval 
i Mikuláš s Andělem. Některým dětem 
chvilku trvalo, než překonaly trochu 
strach nebo trému, ale mnohé z nich se 
osmělily a předstoupily před Mikuláše 
s básničkou či písničkou. 



10 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2018

Nakonec se všechna dítka mohla ra-
dovat z nadílky, kterou je Anděl s Mi-
kulášem odměnil. Kdo chtěl, mohl se 
vyfotografovat s celou mikulášskou 
družinou.
V samotném závěru adventního setká-
ní zaúřadovala kouzelná Mikulášova 
berla a pomohla rozsvítit stromeček. 
A tak se Mikuláš, Anděl i čerti  mohli 
vydat na svou kouzelnou pouť za dal-
šími dětmi… 
Stromeček svítil, doznívaly koledy 
a lidé se pomalu rozcházeli do svých 
domovů nebo ještě poseděli v hospo-
dě, kde si mohli vychutnat některou 
pochoutku z bramborákových hodů. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě a průběhu akce, a doufáme, 
že se v příštím roce zase ve zdraví se-
jdeme.

Ivana Krišťáková, Marie Zaňková
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SDH LEDSKÁ

Ledečtí hasiči nezahálejí, na podzim se společně s OÚ podíleli na kácení stromů 
v aleji na Velké Ledské, zabývají se údržbou techniky a taky připravují lednovou 
výroční schůzi. 

MS STŘEZMÁ – OLEŠNICE

Poslední krásně barevné listy již pad-
ly se stromů na zem, letní čas byl vy-
střídán tím zimním a po babím létě se 
přihlásily deštivé šedé večery. Ve všední 
dny se tak odpoledne po práci většinou 
všichni vracíme domů potmě a čas nám 
myslivcům zbývá nejvýš na odnesení 
obilí a granulí zvěři do krmelců a zá-
sypů, v lepším případě ještě na krátkou 
čekanou.
Zato o víkendech myslivec ožívá, neb 
se vrátil čas společných setkání a pod-
zimních honů. Nejinak tomu je v našem 
spolku Střezmá Olešnice. Vše tradičně 
zahájila společná vycházka na kach-
ny na tahu, pak k nám přijeli lovit so-
kolníci v rámci jejich každoročního 
opočenského mezinárodního setkání. 

Milan Žid se skupinou honců provázeli 
lovce na lukách za Isoverem. Společné 
hony na drobnou zvěř jsme měli zatím 
dva. Ten první 3. listopadu a druhý 
1. prosince. Oba měly shodně sraz a za-
končení na chatě v Častolovicích, kde 
jsme mohli sami vyzkoušet a ocenit 
vylepšené zázemí sociálek i upravený 
venkovní gril s novým opláštěním proti 
úniku tepla.Oba lovecké dny byly vel-
mi povedené, s dobrou náladou, kterou 
nám nevzal ani celodenní drobný déšť 
na listopadovém honu. S přesvědče-
ním, že není přece špatného počasí, je 
leda špatně oblečený myslivec, jsme se 
vrátili s bohatým úlovkem, kdy na výřa-
du nechyběli zajíci, bažanti, ani kachny. 
No a na prosincovém honu jsme navíc 
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ulovili na sklonku dne pěkného lišáka.
Takže Jirka Malý, úspěšný střelec, mohl 
být právem vyhlášen Králem honu. 
Stejně jako Roman Mitana, pár týdnů 
předtím, za několik ulovených zajíců 
a kachen. Když se lov takto povede 
a výřad je bohatý, bývá pak v prohřáté 
chatě po celodenním pobytu v přírodě 
veselo a tváře zčervenají nejen od pří-
chodu do tepla. Večerní bohatá tombo-
la některým z nás ještě úsměv vylepší!
Druhý rok po sobě jsme ve spoluprá-
ci s vedením městyse Častolovice při-
pravili i taneční zábavu pro veřejnost. 
Poslední leč druhou listopadovou so-
botu navštívilo v sále kulturního domu 
U Lva v Častolovicích cca 100 návštěv-
níků. Přípravy byly náročné, zajištění 
této akce také, výsledkem byli snad 
spokojení hosté, tančící ještě dlouho 
po půlnoci. Všichni si mohli odnést 
kromě zážitků z tance při vynikající 

hudebním doprovodu skupiny Bíza 
band i výhru z bohaté tomboly, v níž 
nechyběla drobná zvěř, ale i mufl onča-
ta, daňče či selata divočáků. A pokud 
snad někdo přece jen odešel s prázd-
nou, mohl odcházet bohatší o zážitek 
z půlnočního vystoupení Jirky Malého 
při losování výher i z promítání krát-
kého fi lmu z dříve tradičního odchytu 
zajíců u Čestic v r.1979, kterým jed-
natel MS Střezmá připomněl blížící se 
40.výročí sloučení mysliveckých sdru-
žení Olešnice a Častolovic, a vzdal tím 
hold zakládajícím členům spolku.Spolu 
se starostou městyse Ing. Prausem při-
pravili touto vzpomínkou překvapení 
všem v sále. Pokud přece jen někdo ne-
vyhrál žádného ušáka, pak s ním mělo 
patrně štěstí jiné plány, jak výstižně 
říká jeden náš slovenský kamarád, kte-
rý vždy přijížděl rád na lovecká setkání 
zajišťovaná ve spolupráci se společ-
ností Isover Častolovice. Isover i letos 
významně podpořil naši tombolu. 
Tato taneční zábava opět ukázala, jak je 
pro obec důležité a potřebné mít pěk-
ný sál a místo ke společnému setkávání 
a spojování lidí.

Josef  Moravec z Olešnice oslavil šedesátiny
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Neméně příjemným setkáním se sta-
la oslava životního jubilea - šedesá-
tých narozenin pana Josefa Moravce 
z Olešnice, kterému členové výboru 
zašli na konci října popřát a předat ma-
lou pozornost. V novém roce se však 
budeme muset obejít bez dalšího oleš-
nického člena, Jaromíra Dostála, který 
v našem spolku ukončil členství. 
Jestli někdo z Vás bude chtít v průbě-
hu zimy prospět zvěři a vložit pro ni 
něco do krmelců, pak ať je to třeba 
oves nebo kaštany či žaludy bez plísně. 
Nedávejte tam prosím vánoční cukro-
ví, oříšky a jiné podobné dobroty, které 
zvěři spíše škodí. Děkujeme.
Nezbývá než popřát všem lidem pěkné 
a klidné Vánoce, našemu mysliveckému 
spolku úspěšné vykročení do pátého 
desetiletí jeho existence na posledním 

prosincovém honu a poděkovat všem 
těm, kdo pro Myslivecký spolek Stře-
zmá Olešnice něco prospěšného činí 
a pomáhají nám, obcím našeho mikro-
regionu na prvním místě. 

Všem přejeme krásný a úspěšný nový 
rok 2019, který můžete rozjet s námi 
na Mysliveckém plese v Česticích v so-
botu 19. ledna 2019, kam srdečně zve-
me širokou veřejnost!

Radek Podolský - jednatel
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POZNÁTE NÁS?

Opět nabízíme fotečky z archívu jednoho oslavence. Pokud byste ho nepoznali, 
tak prozradíme, že není zdejším rodákem, bydlí na Pasekách a má spoustu koníčků 
- např. fotografování, cestování, motorismus...

PŘ ÍSPĚVKY REDAKCE
A NAŠICH DOPISOVATELŮ

Máte rádi Vánoce?
Vánoce jsou křesťanské svátky, kte-
ré oslavují narození Ježíše Krista. 
Předchází jim doba Adventu (zhruba 
4 týdny před Vánoci) a Štědrý den jako 
příprava na vlastní svátek - 25. prosin-
ce Boží hod vánoční (nebo taky 1. svá-
tek vánoční) a 26. prosince (2. svátek 
vánoční) .
První zmínky o křesťanském slavení 
Vánoc pocházejí ze 2. století, záznam 
o svátku s pevným datem 25. prosince 
je pak ze 4. století z Říma. 
Až do neděle po 6. lednu následuje 
v římskokatolické církvi doba vánoční. 
V jiných západních církvích je to jen 
do svátku Zjevení Páně (6. ledna). 

Ve většině pravoslavných církví se da-
tum svátků stanovuje podle juliánské-
ho kalendáře (ten je odlišný od námi 
používaného gregoriánského kalendá-
ře), takže datum 25. prosince v součas-
nosti připadá na gregoriánský 7. leden. 
Pravoslavní věřící slaví tedy vánoce 
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podstatně později. A taky je třeba se 
zmínit, že jsou i lokality či církve, kde 
se vánoce neslaví vůbec.
K Vánocům v našem regionu patři-
lo a patří i dnes množství lidových 
zvyků jako koleda, jesličky (betlém), 
různě zdobený vánoční stromek, vá-
noční cukroví a samozřejmě taky 
vánoční dárky, které podle české tra-
dice nosí Ježíšek. Ve 20. a 21. století 
se Vánoce v mnoha zemích chápou 
především jako svátky pokoje, rodiny 
a lásky a lidé je slaví v rodinách bez 
ohledu na náboženské vyznání. Města 
i vesnice bývají už od začátku Adven-
tu ozdobena spoustou světel, pořáda-
jí se různá setkání, výstavy, adventní 
dílničky, jarmarky, vánoční koncerty. 
Zvyku dávat dárky samozřejmě využí-
vá obchod a reklama. Ale taky se zdá, 
že mnozí z nás dokáží přílišné komer-

ci svátků odolat a umí 
se aspoň v předvánoční 
době zastavit, vychut-
nat atmosféru adventní-
ho času a myslet nejen 
na sebe.
Takže krásné vánoce 
i celý nový rok.

Sestavila: M. Zaňková
(s použitím údajů z Wikipedie)

Jménem redakce a redakční rady 
děkuji všem dopisovatelům za zájem, za příspěvky a podněty 

a přeji jim i všem čtenářům Obecních listů
 krásně prožité Vánoce a úspěšný nový rok.

Marie Zaňková
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…A CO SE CHYSTÁ,
CO NÁS ZAJÍMÁ

Hospoda U Myslivce v Hřibinách 
Znovuotevření hospody v Hřibinách proběhlo 
poměrně rychlým tempem na začátku listopa-
du, a tak mnohé z nás jistě zajímá, jak bude 
fungovat, co může nabídnout, případně čím 
překvapí.
Klasické hřibinské posvícení máme už 
za sebou, první adventní víkend s brambo-
rákovými hody byl příjemným překvapením. 
Výtečné bramborákové pochoutky žádnou re-
klamu nepotřebovaly - stačilo ochutnat. 
A stejně jako redakci Obecních listů, tak 
možná i vás zajímají plány paní vedoucí Ivety 
Krbové. 

Drobné pohoštění a chuťovky 
k pivu, vínu, nápojům apod. jsou sou-
částí běžné nabídky.

Denní vaření nebo vaření večeří 
není vyloučeno, ale zatím není dosta-
tečný zájem. 

Víkendové nebo sezónní akce jsou 
samozřejmě v plánu. 
Akce na objednávku jsou vítány - 
svatby a další rodinné oslavy (obědy, 
večeře apod.), fi remní akce či večírky, 
spolkové schůze a další.
Provozní dobu lze postupem času a při 
pořádání akcí přizpůsobit poptávce. 

(za redakci se ptala M. Zaňková)

Současná provozní doba:
Pondělí, úterý  zavřeno
Středa, čtvrtek 16-22
Pátek, sobota 16-23
Neděle  16-22

A jak to bude mezi svátky
až do Silvestra?
24. 12. a 25. 12.  zavřeno
od 26. 12. běžný provoz

Telefonní kontakt: 737 878 099
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ZÁZVOROVÝ ČAJ 
Večerní posezení (samozřejmě nejen při čaji) pro všechny zájemce

o poslech country muziky v podání amatérského seskupení 

„Zázvorový čaj“.

Pro zvídavé čtenáře a případné posluchače upřesňujeme, že členy zmíněného seskupení jsou
paní Bartíková a pánové Kotlář, Mimra, Papáček, Richtera (pro jistotu řazeno abecedně) 

Kdy: v pátek 11. ledna od 19 hodin

Kde: v sále hospody v Hřibinách

Zajišťuje: kulturní komise OÚ

ŽIGULÍKEM KOLEM SVĚTA 
Cestovatelská beseda, na které se s námi podělí o své zážitky

pánové Javůrek a Vogel z nedalekých Čestic.
Nebude chybět promítání záběrů z jejich dobrodružné cesty.

Ještě pár informací o složení expedice, která nás bude zajímat:
LADA VAZ 2101, 42 letLADA VAZ 2101, 42 let
Nejdůležitější a nejstarší člen naší výpravy. Lada má čtyřválcový motor s objemem 1200 cm3 
a výkonem 60 koní s maximální rychlostí 140 km/h a spotřebou 9 l/100 km (dle technického 
průkazu při rychlosti 89 km/h). Lada má už hodně za sebou, Petr je její šestý majitel a kolik 
má najeto, to přesně nikdo neví.
Filip Vogel, 29 letFilip Vogel, 29 let
Již šest let pracuje na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kde teď dokončuje doktorské studium. 
Ve formě stáží a studijních kurzů studoval na univerzitách v Německu, na Taiwanu a v Aus-
trálii. Ve své práci se zabývá vývojem moderních typů betonů.
Petr Javůrek, 29 letPetr Javůrek, 29 let
Vystudovaný automechanik a již osm let pracuje pro automobilku Škoda v Kvasinách, kde 
má na starosti úsek výroby automobilů. Umí řídit a opravit vše, co má volant nebo řídítka. 
Ve volném čase se věnuje svému rozsáhlému vozovému parku, který čítá několik motocyklů 
a automobilů.

Kdy:v pátek 1. února od 18 hodin
Kde: v sále hospody v Hřibinách
Zajišťuje: kulturní komise OÚ
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Ze hřibinského posvícení

Výřad při prosincovém honu a tombola na chatě v Častolovicích
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