
č t v r t l e t n í k  o b c e

HŘ IBINY – LEDSKÁ

3/2018

Obecní listyObecní listy



Proměna kapličky na Pasekách (foto V. Krmaš a archiv Obce)
Na Malé Ledské se překopávala silnice a kopalo se i jinde a mnohem víc
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ZPRÁVY A INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

Život se ani na chvíli nezastaví, a tak 
jsme i o prázdninách měli plno práce. 
V červenci jsme se pustili do výměny 
štěrkového povrchu hřiště na Pasekách, 
kde jsme postupně shrnuli a odvozili 
starý štěrk, který jsme nahradili novou 
drtí. Tu jsme urovnali a uválcovali. Dále 
jsme pokračovali na hřištích v Malé 
a Velké Ledské. Pak jsme už jen čekali 
na větší déšť, který měl prověřit nové 
povrchy, abychom mohli případné ne-
rovnosti dosypat a uválcovat. Bohužel 
takový déšť přišel až koncem září, tak-
že tyto práce jsme dokončili až nyní.
Jsem ráda, že se nám během léta po-
dařilo opravit kapličku na Pasekách. 
Práce byly zpomaleny čekáním na okna 
a střechu, ale nyní už je vše hotové 
a kaplička září novotou.
Také se musím zmínit o uzavírce silni-
ce 1/11 v Častolovicích, kdy naší obcí 
projelo každý den nespočet aut. Přes-
tože bylo v obci umístěno přechodné 
dopravní značení spočívající v omezení 
rychlosti, tak všichni víme, jak se ně-
kteří řidiči chovali. Musíme být rádi, že 
se nic závažnějšího nestalo. Bohužel ja-
kákoliv uzavírka silnice mezi Týništěm 
n. O. a Častolovicemi se okamžitě pro-
jeví na dopravní situaci v naší obci. 
Zřejmě se tomu nevyhneme ani v příš-
tím roce, kdy se plánuje oprava mostů 
v Častolovicích a Česticích. 
Koncem srpna jsme zahájili další prá-
ce na II. etapě kanalizace. Podařilo se 

v Malé Ledské připravit kabelovou 
přípojku pro dmychadlo a vybudovat 
kanalizační stoku od autobusové za-
stávky podél silnice k čp. 66 (Míkovi), 
kde jsme se podle projektu měli napojit 
na stávající kanalizaci, která přecházela 
pod komunikací od čp. 57 (Doskočilo-
vi) a odpojit současné pokračování této 
kanalizace po parcele 250/8. V místě 
plánovaného napojení jsme objevili 
nefunkční šachtu, zborcenou kanaliza-
ci pod komunikací a další kanalizační 
potrubí vedoucí od čp. 45 a 46 kolem 
čp. 88 (Kočnarovi). Z těchto důvo-
dů jsme museli vyměnit plánovanou 
šachtu, napojit nově objevené potrubí, 
udělat překop silnice a položit nové 
kanalizační potrubí až k šachtě na dru-
hé straně cesty před čp. 57. Současně 
jsme udělali překop místní komunikace 
podél lesa, abychom odvodnili příkop 
podél čp. 81 a 57. V současné době 
máme vytyčenou dočišťovací nádrž 
a mokřad, kde v nejbližších dnech za-
hájíme zemní práce.
V létě také proběhlo v naší obci letec-
ké snímkování. Snímky jsme obdrželi 
na CD nosičích. Bohužel chybí foto-
grafi e Velké Ledské. Po naší reklamaci 
dodavatel prověřuje, zda nám zapo-
mněl fotografi e pouze poslat nebo zda 
Velkou Ledskou vůbec nesnímkovali. 
Soudní jednání s fi rmou V+V s.r.o. je 
odloženo na neurčito z důvodu přizvá-
ní soudního znalce.
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V sobotu 1. září nám byla předána hos-
poda. Za nájemkyni se tohoto předání 
zúčastnili: H. Luhová, R. Holáň a J. Ši-
merda. Za Obecní úřad byli přítomni: 
E. Potočková, Ing. M. Švorcová, J. Šab-
ata a L. Trajer. V jakém stavu byla hos-
poda předána, mohou občané vidět při 
své cestě do volební místnosti. Dlužné 
nájemné bylo uhrazeno v následujícím 
týdnu po předání. Vyhlásili jsme záměr 
na pronájem hospody, ale zatím se ni-
kdo nepřihlásil.
Práce na tvorbě územního plánu pokra-
čují. Požadavky obyvatel jsme předali 
paní projektantce, která již připravila 
projekt pro jednání s úřady.
Protože končí další volební období, je 
čas alespoň trochu bilancovat. Ve ve-
dení obce jsme s Bc. M. Kubíčkem 
od 31. 3. 2013, kdy byl stav fi nančních 
prostředků obce 11 220.028,-Kč. Mys-
lím, že se nám podařilo ukázat, že se dá 
v obci udělat mnoho práce a při tom 
ještě peníze ušetřit (a to nemluvím jen 
o tom, že jsme na úřadě zrušili placení 
zbytečných faktur - např. za propaga-
ci na internetu, za zápisy v telefonních 
seznamech, za odběr tištěných zákonů 
a vyhlášek, za pevnou telefonní linku 
atd. I zde se jedná o šetření nemalých 
fi nančních prostředků). Ke dni 26. září 
2018 byl stav fi nančních prostředků 
obce 13 309.987,- Kč. 
V době, kdy jsme majetek obce přebí-
rali, musel si zaměstnanec obce některé 
nářadí nosit z domova. Nejen že jsme 
za těch pět a půl roku zaměstnance vy-
bavili potřebným nářadím, ale ještě jsme 
nakoupili spoustu techniky - k traktoru 
jsme pořídili sekací rameno, čelní na-

kladač, zametací kartáč, koupili jsme 
nákladní auto, k němu ještě kontejner 
na svoz odpadů. Na sběrný dvůr jsme 
umístili 3 zastřešené kontejnery na vy-
vážení tříděných odpadů, nízký kontej-
ner a plošinový kontejner, plechovou 
garáž pro vyřazené elektro, kamero-
vý systém. Nakoupili jsme popelnice 
na bioodpad pro občany, plastové kon-
tejnery na tříděné odpady. Pro SDH 
Ledská bylo zakoupeno auto a přívěsný 
vozík, SDH Hřibiny také obdržel pří-
věsný vozík. Opravili jsme obecní ko-
munikace, nové povrchy dostaly cesty: 
k vodojemu, u rybníku a pod hřištěm 
(všechny na Pasekách), za hasičárnou 
a kolem požární nádrže (obě ve Velké 
Ledské). Dokončili jsme rozestavěný 
sběrný dvůr a I. etapu kanalizace. Vy-
budovali jsme sociální zařízení na hři-
šti na Pasekách, 3 dětská hřiště, garáž 
v Malé Ledské, prodloužení přístřešku 
u hasičárny ve Velké Ledské, prodlou-
žení vodovodního řádu na Hřibinách. 
Opravili jsme požární nádrž ve Velké 
Ledské, rybníček a autobusovou zastáv-
ku v Malé Ledské, kapličku na Pasekách. 
Zřídili jsme kompostárnu a zahájili jsme 
také II. etapu kanalizace. Zrekonstruo-
vali jsme přízemí OÚ a přestěhovali 
kanceláře do přízemí, aby občané ne-
museli absolvovat chůzi po schodech 
do 1. patra. V podkroví vznikla zase-
dací místnost. Doplnili jsme dopravní 
značení v obci. Směnili jsme  pozemek 
a zajistili projekt na rozšíření sklád-
ky. Vybudovali jsme zpevněné plochy 
sběrného dvora a kompostárny, rozšířili 
jsme zpevněné plochy pod kontejnery 
na tříděný odpad.
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USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  28/2018
ZE DNE 26. 9.  2018

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
P. Hovorku a J. Šabatu, zapisovatel-
ku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání  

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 27/2018 

4. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s T. Nová-
kovou o prodeji nově oddělené 

parcely KN č. 296/5 o výměře 
30 m2 za kupní cenu 1500,- Kč 

5. schvaluje a ukládá starost-
ce podepsat smlouvu s ČEZ 
Distribuce o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení elektrického 
zařízení k distribuční soustavě číslo: 
18_SOBS01_4121432391

6. souhlasí s realizací a udržitelností 
projektu „Tůňový biotop Žampaš-
ka“ na parcele KN 3402 a částech 
parcel KN 3403 a 3399 v k. ú. Vel-
ká Ledská. Žadatelem a investo-
rem projektu je Myslivecký spolek 
Střezmá Olešnice, IČO 48612260, 
Olešnice 36, 517 36 Olešnice 
u Rychnova nad Kněžnou

7. schvaluje změnu č. 4 rozpočtu 
na rok 2018. Rozpočet je po změně 
č. 3 schválen jako vyrovnaný: příjmy 
a výdaje ve výši 12 288.292,- Kč.

8. schvaluje zařazení místní komuni-
kace na parcelách č. 267/16, 258/2 
a 3145 v k. ú. Hřibiny (pod hřiš-
těm Paseky) za cenu 332.061,- Kč 
(cena opravy)

9. schvaluje zařazení místní komu-
nikace na parcele č. 410/4 v k. ú. 
Velká Ledská (u požární nádrže) 
za cenu 173.284,- Kč (cena opravy)

10. schvaluje zařazení místní komu-
nikace na parcele č. 3136 v k. ú. 
Hřibiny (od hospody) za cenu 
88.035,- Kč (cena opravy)

11. bere na vědomí zprávy kontrolní-
ho a fi nančního výboru

12. bere na vědomí informace starost-
ky

Nesmíme zapomenout na to, že při 
všech těchto větších akcích jsme ještě 
museli zajišťovat pravidelnou údržbu 
obce (sekání zeleně; provozování kana-
lizace, kompostárny, skládky a sběrné-
ho dvora; opravy kanalizace, rozhlasu 
a osvětlení; svážení a vyvážení odpadů; 
natírání a opravy laviček a vývěsních 
tabulí; atd.). Nezapomínali jsme ani 
na kulturu (setkání důchodů, různé 
zájezdy, soutěže) a fi nančně jsme pod-
porovali spolky působící v obci při po-
řádání akcí pro děti.
Chci touto cestou poděkovat zastupite-
lům, zaměstnancům obce a všem lidem, 
kteří nám v naší práci pomáhali (mnoh-
dy i bez fi nanční odměny). Jsem ráda, 
že jsem poznala, kolik báječných, praco-
vitých a ochotných lidí v naší obci žije.

Eva Potočková, starostka obce
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Ve středu 26. 9. 2018 proběhlo po ve-
řejném zasedání v hospodě U Myslivce 
v Hřibinách losování výherců soutě-
že. V letošním roce bylo vydáno 279 
kuponů. Hlavní cenou byl opět tablet 
a odměněno bylo celkem 12 sběračů. 
Nejvíce vyřazených spotřebičů ode-
vzdali A. Hepnarová a A. Koričan-
ský, každý 22 kusů. Více než 10 kusů 
také přivezli K. Dvořák, Z. Kalašová, 
T. Kašper, M. Kubec, P. Kubec. Podě-
kování opět patří všem, kdo vyřazené 
elektrospotřebiče odevzdají ve zpět-
ném odběru a tím chrání naši přírodu! 

Seznam výherců:

 1) M. Libotovský, VL 
 2)  J. Učík, Pa
 3)  P. Burketová, VL
 4) A. Hepnarová, ML
 5) A. Koričanský, Hř
 6) P. Burketová, VL
 7) M. Kubec, Hř
 8) M. Kolářová, ML
 9) J. Šimerda, Pa
 10) P. Burketová, VL
 11) M. Kubec, Hř
 12) A. Koričanský, Hř

VÝHERCI  5.  ROČNÍKU SOUTĚŽE
VE SBĚRU VYŘAZENÉHO ELEKTROODPADU

V 3. ČTVRTLETÍ  2018 SLAVIL I 

Miloslav Zeman, Malá Ledská  80 let
Drahuška Viková, Hřibiny 84 let
Jiřina Mrázková, Hřibiny  92 let
Jiří Učík, Paseky  70 let 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

NARODIL I  SE

Beáta Gollová 
narozená 3. 8. 2018
Hřibiny

Ať Vám dceruška 
vyrůstá ve zdraví
a radosti ze života

PŘIHLÁSIL I  SE

Hana Luhová, Hřibiny
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VZPOMÍNKA

30. srpna 2018 uplynul 1 rok od úmrtí 
mého milovaného manžela Jaroslava 
Kubce z Malé Ledské č.p. 48.

Od té doby neprošel ani den, aby slza 
nezkropila jeho památku, vzpomínka 
stíhá vzpomínku, s láskou na něho stá-
le myslím a ptám se – proč, proč, proč 
se to muselo stát, tak nečekaně, náhle 
v plné jeho zdánlivé síle, důchodcov-
ské práci, kterou se zabýval a kterou 
tak precizně a zdánlivě lehce zvládal 
– mnohdy k obdivu celé rodiny i zná-
mých. Kamkoliv pohlédnu, vidím jeho, 
ať je to ve výsadbě a posléze prostříhá-

ní stromů, ať 
je to nový plů-
tek hned tam 
či jinde, vzor-
ně obdělaná 
zahrada s vý-
sadbou bram-
bor a jiné 
zeleniny, ať je 
to násep plná 
květů – červe-
ných muškátů, 
které tu zane-
chala babička, 
ať je to lesk 
nové střechy, 
kterou s ta-
kovou láskou 
pro své po-
tomky pomá-
hal renovovat, 
jen aby na nás 

nepršelo, což se mu povedlo takříkajíc 
„za 5 minut 12“.
Nadevše miloval svou rodinu, ale i svou 
vesnici, všechny sousedy, nikomu slo-
vem neublížil, po světské slávě netoužil 
a přesto tak krutě – nečekaně – náhle 
odešel tam, odkud není návratu.

Věnujte mu prosím – cítíte-li to také 
tak – se mnou tichou vzpomínku, 
nechť mi pomůžete tu tíhu lépe unést.

Stále teskní a vzpomíná manželka
Drahuše Kubcová
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Z Č INNOSTI SPOLKŮ

ČESKÝ SVAZ ŽEN

Tradiční grilování kýt
Jako každý rok, tak i letos 18. srpna se 
na hřišti na Malé Ledské uskutečnilo 
tradiční grilování kýt, tentokrát spo-
jené se stanováním. Počasí nám přá-
lo, a tak jsme se sešli v hojném počtu. 
Maso bylo výborné, pod vedením na-
šeho týmu „grilmistrů“ a piva bylo také 
dost, ani dobrá nálada nechyběla. Bě-
hem dne začaly na hřišti přibývat stany. 
Novým zpestřením bylo i večerní pro-
mítání kina. 

Také chci poděkovat všem, kteří pomá-
hali s organizací. Doufám, že se všem 
akce líbila a že si ji příští rok zopaku-
jeme.

Za ČSŽ Ivana Krišťáková

Dovolím si malou poznámku:
Taky jsme se zúčastnili - na hřišti bylo opravdu krásně, nálada, občerstvení i vybraný 
fi lm neměly chybu, děti se vydováděly a spáčům ve stanech jsme mohli tak leda zá-
vidět – doma se totiž teplem moc spát nedalo.

M. Zaňková
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Třebovické gulášobraní
I letos pořádal Sbor dobrovolných ha-
sičů Třebovice gulášobraní. V sobotu 
4. srpna se konal 6. ročník vaření kot-
líkového guláše. Na vaření guláše měly 
týmy čtyři hodiny. Koření a jiné ingre-
dience si soutěžící dovezli sami. Maso 
a cibuli dostali od organizátorů. 

Přihlížející návštěvníci si mohli zakou-
pit hodnotící kupón, na ten obdrželi 
šest vzorků guláše a mohli známkovat 
jako ve škole. Náš tým sice nezvítězil, 
ale zkušenost se také cení.

SDH LEDSKÁ
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O pohár starosty obce Olešnice
V polovině srpna se na sportovním 
areálu v Olešnici konala soutěž v po-
žárním útoku „O putovní pohár sta-
rosty obce Olešnice“.
V dopoledních hodinách se kona-
la soutěž pro děti „Memoriál Václava 
Říhy“. Děti soutěžily ve dvou katego-
riích: mladší a starší. Zúčastnilo se šest 
družstev.
V poledne 11. srpna 2018 začala sou-
těž pro ženy a muže. Družstev se při-
hlásilo celkem šestnáct. V kategorii 
žen to bylo pět družstev a v kategorii 
mužů jedenáct družstev. Sání probíhalo 

Drakiáda
O sobotním odpoledni 6. října 2018 
jsme uspořádali drakiádu. Děti se sešly 
v hojném počtu, počasí jak na objed-
návku, a tak pohled na nebe za ha-
sičskou zbrojnicí byl pestrobarevný. 
Draků se tam vznášelo nepočítaně.

z přírodního zdroje. Z důvodu velkého 
počtu týmů se soutěžilo jednokolově. 
Naše družstvo se umístilo na 8. místě.

Mladí hasiči dětem ještě vyznačili asi 
tříkilometrovou trasu na stopovanou - 
kolem pomníčku, mlýna až ke studán-
ce na Malé Ledské a zpět k hasičárně. 
Na pěti stanovištích děti plnily úko-
ly, které se týkaly poznávání přírody, 
stromů a zvířat. V cíli vyplňovaly testy 
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s otázkami o integrovaném záchran-
ném systému, značkách a zdravově-
dě. Posledním úkolem byla střelba ze 
vzduchovky.
Účastníky stopované jsme po návra-
tu svolali na vyhodnocení hry a poté 
obdrželi drobné dárky a diplomy. 
V udírně jsme pro všechny přítomné 
připravili špekáčky a na grilu maso.

Za SDH Radka Dvořáková



12 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 3/2018

Vážení spoluobčané, 
máme za sebou nejteplejší léto, které 
pamatujeme. Teprve čas ukáže, jaké 
dopady mělo na zvěř v našem revíru. 
Již teď je jasné, že dvě tůně námi nově 
vybudované pod Pasekami úspěšně za-
držovaly v létě vodu a že se staly vy-
hledávanou oázou nejen pro divoké 
kachny a další vodní ptactvo, ale i pro 
další volně žijící zvěř. V tomto našem 
úsilí hodláme proto pokračovat. 
Jinde zvěř musela často opouštět svůj 
kryt a např. ze suché kukuřice vyrá-
žet za vodou i na delší cestu, což při-
neslo opět několik střetů se silničními 

MS STŘEZMÁ – OLEŠNICE

motorovými vozidly a promítlo se to 
do kondice zvěře.
Do budoucna zůstává naším zájmem 
umět zadržet vodu pro zvěř na výše 
položených místech, jako je Chlum 
nebo Třešňovka. 
Teplé léto nezabránilo v pokračo-
vání tradičního závodu ve střelbě 
na asfaltové terče, kam 14. července 
přijelo na Třešňovku 61 střelců. Tím 
nejlepším se stal Pavel Grund z Osta-
šovic, který jako jediný zasáhl ve dru-
hém kole všechny terče, celkem trefi l 
17 a 20 holubů. Druhý skončil To-
máš Nýdrle a třetí Tomáš Petrášek. 

Cena kamaráda 2018-Třešňovka



13OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 3/2018

Na dvanácté místo v celkovém pořadí 
se dostal Miloslav Zaňka st., nejlep-
ší střelec domácího spolku, který tak 
získal na další rok do svého držení 
Putovní pohár MS Střezmá. 
Závody přinesly potíže se stárnoucími 
vrhačkami na vypouštění terčů, které 
bylo během závodu nutné opravovat. 
I v tomto nám výborně posloužila 
nová přenosná elektrocentrála HE-
RON zakoupená z dotace obce Oleš-
nice. Za potlesku střelců i diváků tak 
např. bylo možné zapojit svářečku 
a prasklý stojan vrhačky rychle svařit. 
Pokud chceme závody urychlit a zpří-
jemnit střelcům, nevyhneme se úpra-
vám střelišť, nákupu nebo zapůjčení 
jiných vrhaček.
V Olešnici u hospodářské budovy po-
skytujeme prostor pro parkování strojů 
společnosti pokládající v obci novou 
kanalizaci, čímž aspoň trošku obci po-
moc vracíme. 
V Častolovicích již návštěvníci chaty 
využívají upravené toalety, které výraz-
ně zvedají uživatelský komfort objektu. 
Správci objektu, kterým je nyní Aleš 
Libotovský z Pasek, se tak plní diář 
od zájemců o zapůjčení chaty. Naši čle-
nové měli možnost vyzkoušet vše při 
společném posezení s rožněním masa 
začátkem měsíce září.
S koncem léta a přicházejícím pod-
zimem se někteří naši členové vydali 
na individuální lovecké výpravy po Če-
chách, i dalších zemích Evropy. Svatý 
Hubert byl nakloněn Pepovi Vanické-
mu i Jirkovi Malému, kteří na Sloven-
sku ulovili jeleny. Trofeje určitě ozdobí 
některou z našich dalších přehlídek. 

Jirka Malý - jelen Slovensko, září 2018

Naším prvním loveckým setkáním 
byla procházka za divokými kachna-
mi na tahu v sobotu 29. září. Úlovek 
poputuje do tomboly na připravova-
nou Poslední leč v Častolovicích v re-
stauraci U Lva, kam širokou veřejnost 
srdečně zveme, a to v sobotu dne 
10. 11. 2018. Vstupenky budou k dis-
pozici v předprodeji, znovu vystoupí 
hudební skupina Bíza Band.
Všem lidem přejeme barevný podzim 
a věříme, že i po komunálních volbách 
najde myslivost v našich obcích zastání!

R. Podolský - jednatel
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PŘ ÍSPĚVKY REDAKCE
A NAŠICH DOPISOVATELŮ

POZNÁTE NÁS?

Tak šel čas s naším osmdesátiletým oslavencem. Z bohaté-
ho archivu fotografi í jsme vybrali aspoň některé. 
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Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou 
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČO: 00371149   

Rychnov nad Kněžnou, 12. září 2018 
 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 18/2018  
 

Podzimní akce v Sýpce – Muzeu Orlických hor 
I když je letošní léto pomalu minulostí, neupadá dění v Sýpce – Muzeu Orlických hor do 
podzimní letargie či snad brzkého zimního spánku. Ba naopak. Nadcházející měsíce 
budou na Sýpce plné barev, draků a dušičkových světýlek. Na co vše se tedy můžete 
těšit? 
 
„Na letošní podzim jsme připravili pro naše příznivce hned několik zajímavých událostí. 
Jednou z nich bude určitě výstava „Tajemství barev“, která je určena především nejmladším 
návštěvníkům, ale určitě zaujme i adepty výtvarného umění, a bude na Sýpce otevřena od 
soboty 15. září.“ říká na úvod ředitel rychnovského muzea Mgr. Tomáš Zelenka a představuje 
první z podzimních novinek. 

Výstava „Tajemství barev“ byla představena vloni na podzim návštěvníkům Orlické galerie 
v Rychnově nad Kněžnou. Výstava se těšila takové oblibě, že bylo rozhodnuto ji přenést o rok 
později do prostor Sýpky – Muzea Orlických hor. A jaké tajemství vlastně výstava odhaluje? 
Přece to, že barvy tvoří podstatu výtvarného umění, a to už od pravěku. Návštěvníci budou 
mít možnost vyzkoušet si doslova utřít vlastní barvu ze vzácných práškových pigmentů z 
tradičních evropských nalezišť s pojivem a posléze je použít pro vlastní tvorbu. „Výstava však 
přináší i množství dalších informací o barvách. Například jak získávali barvu pravěcí lovci či 
jaký význam mělo válečné malování severoamerických indiánů. Návštěvníci tak zjistí, že bílá 
byla dříve barvou smutku a nanášela se v oblasti obličeje, nebo žlutá barvou smrti, kdy byl 
její nositel ochoten zemřít v boji,“ dodává T. Zelenka. Úkolem malých i velkých výtvarníků 
bude také sestavit paletu slavného malíře Leonarda da Vinciho, kterou rozházel jeho 
nepořádný učedník Salai. A pozor, některé barvy na da Vinciho paletu vůbec nepatří. 

K podzimu na Sýpce patří také dvě již tradiční dílny, „Vyrob si svého draka!“ a „Dušičky v 
Sýpce“. Ani jedna z nich nebude tento rok v programu chybět. Jak by také mohly. Vždyť 
papírový drak a dušičková světýlka neodmyslitelně patří k podzimním měsícům. První 
z dílen, „Vyrob si svého draka!“, která se bude konat v sobotu 29. září 2018 od 10 hodin, 
nabídne tento rok i dvě novinky. „Pro oživení dílny budeme tentokrát kromě papírových 
draků vyrábět i draky “Recykláčky“, jejichž šupiny budou tvořené, řekněme, netradičním 
materiálem. Druhou novinkou v programu bude loutkové divadlo, kde hlavní postavou bude 
kdo jiný než drak,“ naznačuje trochu tajuplně edukátorka rychnovského muzea Mgr. Martina 
Marxová. 
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E-mail: moh@moh.cz 
Tel.: +420 494 534 450 

www.moh.cz 
Muzeum je příspěvkovou organizací 
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blízkých, aby nás mohli na Dušičky navštívit. Naopak proti zlým silám a duchům si 
návštěvníci vytvoří ochranné škapulíře plné voňavých bylin. V 18 hodin pak proběhne 
společné rozsvícení dušičkové výzdoby pod ořechem u Sýpky. 

Výstava „Tajemství barev“ bude otevřena od 15. září do 31. prosince 2018. Dílna 
„Vyrob si svého draka!“ proběhne v sobotu 29. září 2018 od 10 do 17 hodin. Dílna 
„Dušičky v Sýpce“ se pak bude konat 27. října 2018 od 10 do 18 hodin. Všechny 
potřebné materiály a pomůcky k oběma dílnám budou pro návštěvníky připravené. 

 

Kontakt pro další informace: 
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420 
721 261 666 
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768 
 

 

Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou 
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČO: 00371149   

Rychnov nad Kněžnou, 3. října 2018 
 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 20/2018  
 
Existovala ve Vamberku hrnčířská ulička? Na to odpoví nová 
výstava v Muzeu krajky Vamberk. 
Vamberk proslul ve světě jako město krajky. Avšak v minulosti byl také městem 
hrnčířů, a to možná mnohem dříve než krajkářek. To vše odhalí nová výstava 
rychnovského muzea, která představí nové, ale i starší nálezy hrnčířských pecí ve 
Vamberku.  
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 12. října 2018 od 17 hodin v Muzeu krajky 
Vamberk. Úvodní slovo pronese kurátorka výstavy PhDr. Martina Beková. 

V sobotu 27. října čeká na návštěvníky Sýpky druhá z akcí, a to „Dušičky v Sýpce“. 
Vyráběny budou lucerny z řepy, které mají podle tradice osvětlovat cestu duším našich 
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DALŠÍ AKTUALITY

VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

(S použitím údajů ČSÚ zpracovala M. Zaňková)
Navrhující strana Příjmení, jméno, tituly,

věk
Politická 
Příslušnost

Hlasy 
abs.

v % Pořadí 
zvolení

1-SNK Hřibiny, 
Ledská, Paseky

Libotovský Aleš, 
34 let

NK, 
BEZPP

121 12,25 1.

1-SNK Hřibiny, 
Ledská, Paseky

Klapal Jaroslav, 
61 let

NK, 
BEZPP

119 12,05 2.

1-SNK Hřibiny, 
Ledská, Paseky

Vanický Josef  Ing., 
70 let

NK, 
BEZPP

108 10,94 3.

1-SNK Hřibiny, 
Ledská, Paseky

Libotovský Ladislav Ing., 
63 let

NK, 
BEZPP

109 11,04 4.

1-SNK Hřibiny, 
Ledská, Paseky

Drozdíková Lucie, 
35 let

NK, 
BEZPP

116 11,75 5.

2-Občané
pro obec

Švorcová Marta Ing., 
39 let

NK, 
BEZPP

95 12,14 1.

2-Občané 
pro obec

Potočková Eva, 
53 let

NK, 
BEZPP

94 12,02 2.

2-Občané 
pro obec

Kubíček Martin Bc., 
43 let

NK, 
BEZPP

90 11,50 3.

2-Občané 
pro obec

Hovorka Pavel, 
42 let

NK, 
BEZPP

90 11,50 4.

Výstava „Středověká hrnčířská ulička“ bude otevřena od 13. října 2018 do 6. ledna 2019 
v Muzeu krajky Vamberk. 

Kontakt pro další informace: 
Mgr. Martina Beková, archeoložka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. + 420 494 534 450, 
+420 721 857 687 
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. 
+420 494 534 450, +420 739 961 768 

 
E-mail: moh@moh.cz 
Tel.: +420 494 534 450 

www.moh.cz 
Muzeum je příspěvkovou organizací 

Královéhradeckého kraje. 

 
Bankovní spojení: 1932571/0100 
DIČ: CZ00371149 
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LITERÁRNÍ PO AD 

O EDITH PIAF 

st eda 24.10.2018 od 17.00 hod. 
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Prázdninové grilování na Malé Ledské
Ledečtí hasiči při soutěži

Povrch se měnil na všech třech hřištích-tady je záběr z Pasek

foto: V. Krmaš
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Nastávající podzim, to je čas honů - myslivci při zářijovém lovu kachen


