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Byly zahájeny práce na dočišťovacích nádržích na Malé Ledské

Z návštěvy pana hejtmana J. Štěpána v obci (zdroj KÚ KHK)
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Z P R ÁV Y  A   I N F O R M AC E  Z   O B E C N Í H O  Ú Ř A D U

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, 

čas letních dovolených a školních prázdnin utekl jako voda a s ním přichází další vydání Obecních listů. V čase od mi-
nulého vydání se z plánovaných akcí zrealizovala část nové kanalizace na Malé Ledské. V polovině srpna byla zahájena 
výstavba dočišťovacích nádrží na Malé Ledské fi rmou Stavitelství Štěpán s.r.o., která podala nejnižší nabídku ve výbě-
rovém řízení, a byla s ní tak podepsána smlouva na realizaci díla. Předpokládaný termín dokončení prací je konec října.

Proběhlo také výběrové řízení na zhotovitele chodníku na Malé Ledské, ale vzhledem k vysokým nabídkovým 
cenám uchazečů ve výběrovém řízení (bezmála 1 milion korun) jsme se rozhodli nejprve v průběhu podzimu po-
žádat o dotaci na tento projekt a případnou realizaci odložit na příští rok. 

Další realizovanou stavbou v nadcházejícím období bude dětské hřiště na Velké Ledské, které bude umístěno u ha-
sičské zbrojnice. Předpokládaný termín dokončení hřiště je taktéž konec října. Na dětském hřišti bude umístěna 
workoutová sestava, 20 m dlouhá lanová dráha, lanový kolotoč, dvě houpadla na pružině, odpadkový koš a dva se-
dací sety. Z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj obdržela obec na tento projekt dotaci ve výši 70% .

Také jsme se, bohužel neúspěšně, snažili získat dotaci na přístavbu budovy Obecního úřadu a obnovu místních 
komunikací. Realizaci přístavby Obecního úřadu jsme prozatím odložili, v průběhu zimy plánujeme úpravu pro-
jektové dokumentace a na začátku roku 2020 podat znovu žádost o dotaci. Obnovu místních komunikací z části 
zrealizujeme v průběhu podzimu z vlastních prostředků. 

Od počátku roku se naše lesy zbavují větrné a kůrovcové kalamity, celkem se vytěžilo přes 400 m3 kulatiny, které 
se zatím podařilo prodat. V červnu, během údržby zeleně, dosloužil rider na sekání trávy, který sloužil svému 
účelu již 13 let. Obec zakoupila nový, který snad vydrží také minimálně tak dlouho.

V červnu se uskutečnilo opékání pro občany v pronajaté hospodě U Myslivce, kterou zajišťovali bratři Hovorkovi, Petr 
Janouch, pracovníci pohostinství a zaměstnanci Obecního úřadu. Tímto bych chtěl všem, kteří se podíleli na organi-
zaci a zajištění této akce, poděkovat a popřát jim více sil do dalších veřejných akcí s větší podporou místních občanů.

Další významnou událostí, která se po dlouhých přípravách uskutečnila 19. 6. 2019, byla návštěva hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. v naší obci. Důvod, proč jsme pana hejtmana pozvali na krátkou 
besedu s částí zastupitelstva, bylo pro nás všechny důležité téma – neuspokojivý stav komunikací III. třídy v naší 
obci (komunikací ve správě kraje). Jak pan hejtman podotkl, ne zřídka přes naši obec jezdí z důvodu častých omeze-
ní a uzavírek na komunikaci I/11 a se stavem „našich“ komunikací je dobře obeznámen. Nicméně protože se nejedná 
o hlavní přístupové komunikace závodu ŠKODA Auto v Kvasinách, nejsou pro investice kraje prioritou. Podařilo se 
nám však pana hejtmana přesvědčit, že si nezasloužíme být jedinou obcí v okolí, která má na svém území veškeré 
komunikace v bídném stavu, a tak jsme dostali od pana hejtmana příslib, že se zasadí o obnovu alespoň části těchto 
komunikací. Pochopitelně to nebude hned, příprava takových projektů trvá delší dobu, ale zhruba do tří let bychom 
již mohli nějaké výsledky vidět. Panu hejtmanovi jsme také představili plánované projekty, na které bychom rádi 
získali z kraje fi nanční prostředky v podobě dotací. Mgr. Lukáč, šéf hejtmanovy kanceláře, nám přislíbil zaslání po-
drobných informací o dotačních možnostech hlavně v oblasti vodovodů a kanalizací a programu obnovy venkova 
pro nadcházející období, abychom se mohli na dané dotační možnosti dobře připravit.

V neposlední řadě se musím zmínit také o aktuální situaci v DSO Obecní voda. Provozovatel vodovodu, Aquaservis a.s., 
ukončil platnost regionální ceny vodného a nyní probíhají mezi DSO a Aquaservisem intenzivní vyjednávání o pod-
mínkách další spolupráce. Dá se bohužel předpokládat, že tato jednání budou mít za výsledek mimo jiné navýšení 
ceny vodného, a to nejpozději k 1. 1. 2020. O jak velké navýšení se bude jednat, v současné době opravdu nevíme. Dá 
se předpokládat, že se bude jednat o navýšení v řádu 5-20 %. Naším cílem je udržet cenu na stávající úrovni, případně 
navýšení v úrovni max. 5%, bude však záležet také na postoji ostatních členů DSO, kteří nás mohou přehlasovat.

Přeji všem krásný a poklidný podzim provoněný houbami.
Jaroslav Klapal, starosta
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Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská
č. 5/2019 ze dne 30. 5. 2019

Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská
č. 6/2019 ze dne 18. 7. 2019

Obecní zastupitelstvo:

1. Schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Martina Kubíčka
 a Aleše Libotovského, zapisovatelku Lucii Drozdíkovou

2. Schvaluje program dnešního zasedání

3. Schvaluje a ukládá starostovi podepsat příkazní 
 smlouvu s panem Bc. Radkem Bulířem na technicko
 – provozní činnost při provozování kanalizace 
 v obci Hřibiny-Ledská

4. Bere na vědomí informace starosty

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 30. 5. 2019

Obecní zastupitelstvo:

1. Schvaluje ověřovatele zápisu Ing.  Josefa Vanického
 a Pavla Hovorku, zapisovatelku Marii Kolářovou

2. Schvaluje program dnešního zasedání

3. Schvaluje a ukládá přijetí dotace od  MMR
 z  programu „ Podpora rozvoje regionů 2019+“
 na  projekt „Dětské hřiště Velká Ledská“ a  ukládá 

Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská
č. 4/2019 ze dne 15. 5. 2019

Obecní zastupitelstvo:

1. Schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Vanického
 a Pavla Hovorku, zapisovatelku M. Kolářovou

2. Schvaluje program dnešního zasedání

3. Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 3/2019

4. Revokuje usnesení č.3/2019 v  bodě 5 starostovi
 podepsat novou nájemní smlouvu s  platností od 
 1. 1. 2019 nahrazuje s  platností od  1. 6. 2019
 na dobu neurčitou

5. Revokuje usnesení č.3/2019 v bodě 9 ve výpočtu 
 na  rok 2019 se částka 21,94 Kč/m3 včetně DPH
 nahrazuje částkou 10,00 Kč/m3 včetně DPH

6. Schvaluje žádost na pokrytí provozních nákladů 
 pohostinského zařízení na  rok 2019 a ukládá
 starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu
 o  poskytnutí neinvestiční dotace ve  výši
 52 000,- Kč z rozpočtu obce na provozní náklady 
 pohostinství v  Hřibinách č. p.  11 za  rok 2019
 provozovateli oprávněné osobě, paní Ivetě
 Krbové IČ 07459351

7. Schvaluje a ukládá starostovi podepsat smlouvu 
 o výpůjčce spojenou se zřízením předkupního práva 
 s panem Miroslavem Kubcem na pozemek č.p. 332 
 v k.ú. Hřibiny zapsaný v listu vlastnictví číslo 127 

8. Schvaluje vypsání výběrového řízení na  akci 
 „Chodník Malá Ledská“ a ukládá starostovi
 podepsat smlouvu s vybraným uchazečem 

9. Schvaluje vypsání výběrového řízení na  akci
 „ Kanalizace II. etapa – dočišťovací nádrže“ a jme-
 nuje hodnotící komisi ve složení Aleš Libotovský, 
 Lucie Drozdíková a  Bc.  Martin Kubíček, náhrad-
 níky budou Pavel Hovorka Ing. Josef Vanický. Ukládá 
 starostovi podepsat smlouvu s vybraným uchazečem.

10. Schvaluje závěrečný účet obce Hřibiny – Ledská 
 za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením 
 obce Hřibiny – Ledská za  rok 2018 s  vyjádřením 
 souhlasu a to bez výhrad

11. Schvaluje roční účetní závěrku obce Hřibiny – 
 Ledská za rok 2018 a převod fi nančních prostředků
 z  účtu 431 „výsledek hospodaření ve  schvalovacím

 řízení“ na  účet 432 „výsledek hospodaření
 předcházejících účetních období“ a bere na vědomí
 zprávu o  výsledku přezkoumání hospodaření 
 obce Hřibiny – Ledská za rok 2018

12. Schvaluje nově vydaný statut Obecních listů,
 a tím se ruší statuty z let minulých

13. Schvaluje odvolání redakční rady Obecních listů 
 schválenou dne 25.2.2019 a  nahrazuje novým
 složením Francová Blanka, Libotovská Lenka, 
 Kudláčková Jitka, Šabata Jan a Kolářová Marie

14. Bere na vědomí informace starosty 

15. Bere na vědomí datum příštího jednání 7. srpna 2019

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 15. 5. 2019



5OBECNÍ LISTY – zpravodaj  obce Hřibiny – Ledská 2/2019

 starostovi podepsat smlouvu s  vítězným uchazečem
 výběrového řízení fi rmou MONOTREND s.r.o.

4. Ukládá a bere na vědomí zveřejnění prodeje
 rideru Jonsered obálkovou metodou za  nejnižší 
 vyvolávací cenu 10 tisíc Kč a schvaluje hodnotící 
 komisi ve  složení Aleš Libotovský, Bc.  Martin
 Kubíček, Ing. Josef Vanický 

5. Bere na vědomí žádost mysliveckého sdružení 
 Střezmá o  uložení zeminy z  akce „Vodní tůně 
 Žampaška“ na sběrný dvůr k rekultivaci skládky

6. Bere na vědomí informace starosty.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 18. 7. 2019

V DOBĚ OD KVĚTNA DO SRPNA 2019 SLAVILI 

NARODIL I  SE 

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI 

Marie Krsková, Hřibiny 90 let
Marie Marková, Hřibiny 70 let
Julie Šimerdová, Velká Ledská 85 let
Růžena Vašatová, Velká Ledská 85 let
František Vašata, Velká Ledská 89 let
Ludmila Votroubková, Velká Ledská 89 let
Jaroslava Votroubková, Velká Ledská 87 let
Drahuše Viková, Hřibiny 89 let
Zdeňka Zaňková, Malá Ledská 80 let
Marcela Boušková, Velká Ledská 70 let
Miloslav Zeman, Malá Ledská 81 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

Radim Libotovský, Paseky
se narodil 4. 6.2019 rodičům Janě a Alešovi Libotovským.

Jakub Vik, Malá Ledská
se narodil 22.5. 2019, rodičům
Ivetě (roz.Zilvarové) a Janu Vikovým.

Ať Vám dětičky dělají radost!

Drahomíra Moravcová z Velké Ledské 
zemřela 10. května 2019 ve věku 63 let.

Milada Zaňková z Malé Ledské
zemřela 13. června ve věku 92 let.

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Z oslavy kulatin paní  Krskové a paní  Zaňkové.

S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

OZNÁMENÍ

Zveme všechny občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ,
které se bude konat

9. 10. 2019 od 18 hodin
v sále restaurace U Myslivce v Hřibinách. 

Vyhodnocení soutěže ve sběru elektroodpadu 
se uskuteční rovněž na veřejném zasedání

9. října.

UPOZORNĚNÍ NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ:

Žádáme všechny občany,
aby svědomitě třídili odpady.

V  kontejnerech na  tříděný odpad se nám
objevují věci, které tam nepatří. Ztěžuje to 
práci našich zaměstnanců, kteří musí doda-
tečně odpad přebírat. Na  sběrném dvoře je 
dostatek prostoru k přivezení jakéhokoli od-
padu, který nenajde umístění v kontejnerech.

INFORMACE PRO SPOLKY OBCE

Zajímavé fotografie z  akcí pořádaných 
jednotlivými spolky je možné pravidelně

zveřejňovat na webových stránkách
obecního úřadu Hřibiny-Ledská.

Bližší informace v kanceláři OÚ.
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Z   Č I N N O S T I  S P O L K Ů

Č E S K Ý  S VA Z  Ž E N

DĚTSKÝ DEN 

Celé dopoledne nás počasí pěkně napínalo, ale na-
konec sluníčko přeci jen vykouklo, mraky se roze-
hnaly a my jsme mohli jít chystat na hřiště v Malé 
Ledské dětský den.

Ten se konal v  sobotu 8. 6. 2019, kdy si ho spo-
lečně mohli užít malí i  velcí. Myslím, že o  zábavu 
bylo postaráno. Největším překvapením byl jistě 
skákací hrad. Ani na chvíli nezůstal bez povšimnutí 
a děti v něm řádily skoro celé odpoledne. 

Dalším zpestřením byly organizované hry. Hned 
zkraje měli všichni možnost, včetně dospělých, 
strefovat šipkami vodní balónky. Dále se vytvořily 
dva týmy, které společně závodily, ať už s  punčo-
chou na hlavě anebo s míčkem mezi koleny. 

Po pár soutěžích bylo zajištěno občerstvení. Párek 
v rohlíku si s chutí dali i ti nejmenší účastníci, kte-
ří se olizovali až za  ušima. Radost dětem udělaly 
i dárky. Mohly si vybrat ze stříkacích pistolí, nafu-
kovacích balónů a  obrovských bublifuků. Děkuji 
všem za bezvadné odpoledne a doufám, že jsme si 
ho všichni užili. Poděkování patří i Obecnímu úřa-
du za finanční podporu. 

Za ČSŽ Kristýna Kočnarová
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TRADIČNÍ GRILOVÁNÍ

V  krásnou letní sobotu 17. srpna se uskutečni-
lo tradiční grilování kýt na  hřišti na  Malé Ledské. 
Sešli jsme se opět ve  známé sestavě a  pochutnali 
si na opečeném masu, pivu a spoustě dobrých zá-
kusků a bábovek, co ženy napekly. Děti si pohrály 
na  hřišti a  večer nám Pavel M. pustil úžasný film 
„Ženy v běhu“ - děkujeme :-) Myslím, že jsme si to 
všichni užili a  příští rok to opět zopakujeme. Dě-
kuji všem, kdo pomáhali s přípravou a grilováním.

Za ČSŽ Ivana Krišťáková
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S D H  L E D S K Á

SDH LEDSKÁ 135 LET

Slavnostní členská schůze sboru dobrovolných hasičů Led-
ská, k výročí 135 let od jeho založení, se konala v pátek 10. 
května 2019 v hasičské zbrojnici na Velké Ledské. Po úvod-
ních proslovech, po předání medailí za věrnost,čestných 
uznání za aktivní a obětavou práci a věrnostních stužek 
proběhlo hromadné focení zúčastněných členů. Před 
slavnostní večeří byl dán prostor k reprodukci fi lmů, kte-
ré vznikaly při některých sportovních utkáních,oslavách 
100 let SDH Ledská, masopustech a mnoha dalších ak-
cích pořádaných našim sborem. U některých záběrů jsme 
zavzpomínali na časy minulé a u jiných jsme ani smíchy 
neviděli na promítané sestřihy.Po skončení schůze byl čas 
na přípravy zítřejší okrskové soutěže.

Okrsková soutěž začala v sobotu 11. května 2019 od 14 
hodin, k nástupu se sešlo 6 mužstev. Po uvítání sta-
rostou obce Hřibiny-Ledská proběhlo seznámení 
s  pravidly a  pozvání na  námi připravené občerstvení 
- ke grilu nebo k udírně. 

Velitelé mužstev vylosovali pořadí, ve kterém soutě-
žili v požárním útoku.Fanoušků se sešlo mnoho a také 
byli pořádně slyšet při pokusech o nejrychlejší útok. 
Dva útoky a je rozhodnuto! 

1.místo: Hoděčín B
2.místo: Olešnice
3.místo: Ledská
4.místo: Hřibiny
5.místo: Čestice
6.místo: Hoděčín A

Vyhlášení výsledků, předání diplomů a  pohárů pro-
běhlo za  mírného deště, ale kdo chtěl, mohl s  námi 
posedět i oslavovat. Rádi bychom poděkovali všem,k-
teří pomáhali při přípravách oslav, shánění potřeb-
ných věcí, včetně obsluhy u  grilu a  udírny i  při do-
držování pitného režimu. A  samozřejmě všem, kteří 
dorazili, soutěžili, fandili a bavili se.

LETNÍ GRILOVÁNÍ

Tradiční letní grilování pro členy a rodinné příslušníky 
se konalo 22. června 2019. Letos byla k výběru krůta, 
krkovice nebo srnčí kýta.Všem moc chutnalo a  opět 
jsme si večer zpříjemnili hraním nohejbalu a vybíjené.

SOUTĚŽ OLEŠNICE

10. srpna 2019 se družstvo SDH Ledská zúčastnilo 
soutěže „O putovní pohár starosty obce Olešnice“.
Nejdříve proběhla exhibice dětí z Olešnice a po ní byl 
zavelen nástup. Zúčastnila se 3 družstva žen a 11 druž-
stev mužů. Těsně před začátkem soutěže bylo rozhod-
nuto pořádajícím sborem o tom, že soutěž proběhne 
dvoukolově pouze pro ženy a  pro pět nejrychlejších 
mužstev. Bohužel se nám první útok moc nepovedl 
a druhého pokusu jsme se nemohli zúčastnit. Soutěž 
pak vyhrála družstva Olešnice, jak muži, tak ženy.

za SDH Radka Dvořáková
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M S  S T Ř E Z M Á  –  O L E Š N I C E

Vážení spoluobčané,
nástup jara přinesl tradiční práce, při kterých bylo tře-
ba vyčistit a vydesinfi kovat krmelce a zásypy, opravit 
posedy, udělat pořádek kolem našich staveb, ochránit 
v rámci možností zvěř při senosečích a další. 

Jaro je též obdobím okresních chovatelských přehlí-
dek trofejí, které jsou na Rychnovsku vždy zakončeny 
jednáním předsedů a mysliveckých hospodářů z okre-
su Rychnov. Došlo zde z našeho pohledu k velmi milé 
události, když Čestné členství v Českomoravské my-
slivecké jednotě převzal při příležitosti svých 80. na-
rozenin na náš návrh pan Adam Mitana z Častolovic. 

Adam se po mnoho let s láskou stará vzorně o zvěř, je 
výborným kamarádem všem dalším členům a za svoji 
pracovitost, lásku a oddanost myslivosti si určitě toto 
ocenění právem zasloužil.

Dalším vyznamenaným byl pan Petr Šimerda, který 
ke  svým padesátým narozeninám dostal Věrnostní 
medaili ČMMJ, udělovanou členům, kteří jsou mini-
málně 30 let bez přerušení v jednotě. 

Náš spolek přijal mezi sebe na dubnové schůzi Ing. Mar-
tina Luňáčka, DiS. z  Týniště jako čekatele členství se 
zkušební dobou. Pan Luňáček však v srpnu svoji žádost 
stáhl. Překážely mu standardní podmínky, se kterými 
se předešlí čekatelé v minulosti bez problémů srovnali. 
Při výkonu práva myslivosti p. Luňáček opakovaně po-
chybil.  Ač jsme chtěli dát Martinovi prostor k vyjádření 
na srpnové schůzi, dočkal se spolek namísto jeho pří-
chodu jen dvou obsáhlých dopisů a kritiky našeho pří-
stupu k němu. Řešení této záležitosti pak zabralo dost 
prostoru i na naší srpnové schůzi.

Etická i  zákonná povinnost myslivců a  zemědělců 
respektovat zvěř při senosečích, ale i  snahy zamezit 
škodám působeným černou zvěří, jejíž stavy se letos 
znovu zvedají, přinesla obnovení spolupráce a setkání 
s některými zemědělci, mezi nimiž lze uvést například 
farmu U Řeky Orlice. Naší snahou bylo též investovat 
fi nanční prostředky i naši práci do instalace optických 
ohradníků u silnic procházejících naší honitbou, nic-
méně proti se postavila především Správa a  údržba 
silnic, se kterou jednala i  Okresní policie a  Okresní 
myslivecký spolek. Sloupky s  odrazkami překážejí 
údržbě při ožínání příkopů. Proto jsme od  realizace 
zradidel zatím ustoupili. 

Obdrželi jsme souhlas s vybudováním dalších, v minu-
lém zpravodaji avízovaných tůní, v lokalitě Žampaška 
u řeky Bělá - nedaleko ličenské pekárny, přičemž nám 
pozemky do dočasného užívání přenechala obec Hři-
biny-Ledská.

Dne 1. června jsme se sešli u chaty Na Pasece při My-
sliveckém dnu našeho spolku. Bohužel se z této akce 
dost našich vlastních členů omluvilo. Všichni, co při-
jeli, však prožili pohodový den plný smíchu. 

Malé slečny, dcery či vnučky myslivců, pomáhaly 
přinášet na  stůl občerstvení, ale také si zastřílely ze 
vzduchovky, zaházely s  freesbee atp. Pro nás střelce 
pak bylo připravené parkúrové střeliště za  chatou, 
kde přibyly dvě nové vrhačky asfaltových terčů. Hod-
ně legrace přineslo střílení11 z  jednoranných nebo 
starších brokových zbraní po našich otcích, které byly 
konstruovány spíše na lov zvěře, a s nimiž je poměrně 
obtížné trefovat i  asfaltové holuby. Našim střelbám 
předcházela oprava v  chatě, kdy došlo k  vyrovnání 
poškozeného podkladového betonu a k položení no-
vého PVC na podlahu. Když přišel v závěru dne prudký 
déšť, všem se nám ve vylepšené chatě dobře sedělo. 
Dojde i na výměnu kamen.
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Dne 13. 7. 2019 se uskutečnily na  Třešňovce veřejné  
závody Cena kamaráda v  loveckém parkúru. Závody 
byly atraktivní i rychlejší v tom, že se využívaly i do-
vezené mobilní vrhačky terčů a  souběžně se střílelo 
na dvou střelištích před i za chatou. Ke konci závodu 
střelce i pořadatele obtěžoval opakovaný prudký déšť. 
Z  MS Střezmá nejlépe střílel celkově šestý Josef Va-
nický ml. a odnesl si znovu po čase putovní pohár MS. 
V absolutním pořadí zvítězil Václav Herzán z Opočna 
před Tomášem Petráškem a loňským vítězem Pavlem 
Grundem.

Chovatel Pepík Carda měl velkou radost z  5 štěňat, 
která se narodila jeho fence bavorského barváře. 
Všechna už našla své nové majitele, zájem mezi nimi 
byl veliký. Bohuslav Martínek připravuje na  zkoušky 
mladého českého fouska. 

Pokračuje obměna a výstavba dalších posedů a kaza-
telen. Novou kazatelnu máme u Častolovic za Isove-
rem, v Olešnici za Leštinou nebo v lese nad Rašovice-
mi, posedy staví a rozváží do revíru hlavně Míla Zaňka 
s Pepíkem Cardou, na kazatelny se specializuje Jarda 
Pultar, který si vždy vezme k  ruce další členy.  Jarda 
se také zasloužil o  výrobu dvou WC budek k  chatě 
Na Pasece. Majitelem této chaty a přilehlých pozemků 
se stal p.Ing.Páv a momentálně dolaďujeme pokračo-
vání nájemní smlouvy na další období.  

V Častolovicích jsme za účasti Policie ČR museli řešit 
v srpnu vloupání do chaty, pachatel byl policií zjištěn 
a věc je v řešení. Truhlářství pana Macháčka v Česti-
cích nám ochotně vyšlo vstříc při výměně  poniče-
ných dveří.  Na dvou místech naší honitby byly zno-
vu spatřeny volně pobíhající ovce. Předseda spolku 
se snaží s  jejich majiteli sjednat okamžitou nápravu, 
abychom nemuseli přistoupit k řešení, které nám dává 
zákon o myslivosti.

Léto přineslo pěkné počasí, tak ať vám všem vydr-
ží pohoda i  do  podzimních měsíců! V  našem spolku 
nás čeká v září společné posezení s grilováním masa 
a jedna vycházka na lov kachen. V sobotu 12. října se 
mohou zájemci o  sokolnictví přijet podívat za  Orsil 
u Častolovic, kam by cca v 10.30 měla přijet  skupina 
sokolníků s dravci na lov.  My na jejich setkání navá-
žeme třemi podzimními lovy na drobnou zvěř a máme 
v plánu  opět uspořádat  v Častolovicích v kulturním 
domě U Lva  taneční zábavu - Poslední leč.  

Radomír Podolský - jednatel
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P Ř Í S P Ě V K Y  R E DA KC E  A   N A Š I C H  D O P I S OVAT E LŮ

BYLI JSME NA VÝLETĚ

Ještě před začátkem léta jsme po domluvě na Obec-
ním úřadě naplánovali společný výlet. Překonali 
jsme pár skeptických poznámek některých občanů 
a v neděli 19. května brzy ráno jsme se vypravili au-
tobusem do  oblasti Benešovska ve  Středočeském 
kraji - nejprve do areálu Čapího hnízda. Strávili jsme 
tam docela hezké dopoledne, které začalo prohlíd-
kou areálu s povídáním o  jeho vzniku a současném 
využití, o  zde umístěných zachráněných zvířatech 
a  ptactvu. Obdivovali jsme upravený areál, krásné 
koně a jejich zázemí - stáje, jízdárnu, taky kruhovou 
stavbu a samozřejmě i opravdové čapí hnízdo na ko-
míně, kde právě hnízdila čapí rodinka. Potěšila nás 
ochota a vstřícnost personálu farmy i bistra, ve kte-
rém jsme poobědvali. 

Prohlídku  celého areálu  jsme absolvovali s průvodky-
němi, rozdělení do dvou samostatných skupinek.

Počasí přímo lákalo k  pobytu v  přírodě. Někdo jen 
poseděl na terase bistra, děti si samozřejmě vyzkou-
šely lanový areál, mohlo se jít na prohlídku stromo-
vých domečků ve volně přístupné části u rybníka.

Odpolední část výletu už byla čistá klasika - prohlíd-
ka interiérů zámku Jemniště a  přilehlých zahrad se 
spoustou papoušků a zvířátek, případně jen posezení 
v zámecké cukrárně nebo na romantickém nádvoří. 

Zámek byl, podobně jako ten častolovický, vrácen 
do majetku rodu Sternbergů a žije a pracuje v něm ve-
dle dalších zaměstnanců i současný majitel Jiří Stern-
berg s manželkou a dětmi.

Mimochodem - cestou tam i  zpět jsme míjeli dal-
ší známé šternberské sídlo - hrad Český Šternberk 
- jenže na  jeho prohlídku bychom potřebovali víc 
času. Tak třeba někdy příště...

Marie Zaňková,  foto V. Krmaš
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CESTOVATELSKÁ BESEDA V HŘIBINÁCH

Všude dobře....... tak co doma?

To je motto Michala France a  Martina Gregora. 
Jejich červnové povídání o  dobrodružné cestě na 
Pionýrech do  Ruska  pro nás tentokrát připravila 
hospoda v Hřibinách.

Nebyla to zdaleka jediná cestou obou motoristů do 
světa. Své zážitky mají ze spousty míst v  Evropě - 
např. z cesty na Balkán, k Jadranu, do Berlína, se vy-
dali i svými malými motocykly JAWA se i do Mexika.  

Možná se časem dočkáme i dalších besed s promí-
táním videí.

M. Zaňková
foto J. Klapal

OPÉKÁNÍ V HŘIBINÁCH

Jak už pan starosta zmínil, v  sobotu 1. června uspo-
řádal Obecní úřad za přispění dalších občanů opé-
kání pro obyvatele všech čtyř vesniček  u hospody 
v Hřibinách. Prasátko napíchnuté na rožni se krás-
ně vybarvilo, postupně se okrajovalo a  chutnalo 
výtečně. Konzumenti se u hospody postupně pro-
střídali, nejvíc se nás sešlo asi pozdě odpoledne 
a v podvečer. K večeru pak dobrou náladu vylepšily 
i písničky při kytaře.

Děkujeme.
M. Zaňková

foto: J. Klapal, J. Hovorka
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CO  S E  C H Y S TÁ ,  CO  N Á S  Z A J Í M Á

 

Vás  

  
OLEJOMALBY 

 PANÍ  EVY VALTEROVÉ 

 
bude v   

 

VÝSTAVA ZAHRADA VÝCHODNÍCH  ČECH
která se uskuteční ve dnech

3. – 6. 10. 2019
ve výstavním areálu v Časolovicích 
a bude otevřena každý den  v  době

09,00 hod. – 17,00 hod., v neděli do 16,00 hod.

Pro návštěvníky bude připraveno – vystaveno:
- jablka perspektivní z ovocnářských a šlechtitelských ústavů, jablka        

od velkopěstitelů i drobných zahrádkářů, staré odrůdy i současně 

pěstované, hrušky, peckoviny, ořechy, hroznové víno, melouny, 

- ze zeleniny bude několik druhů paprik, rajčat, cibulí, česneku, 

brambor, listové a kořenové zeleniny,

- z květin budou vystaveny jiřiny a jiřinky, chryzantémy, africké fi al-

ky, begonie, lilie, květiny okrasné listem,  pro aranžerii řezané květi-

ny z dovozu z Holandska v kombinaci s vodou a aranžérskými prvky,

- specializované fi rmy, organizace a  jednotlivci budou vystavovat 

keramiku, broušené sklo, kaktusy, bonsaje, okrasné stromky, veliké 

množství bylinek, pekárenské výrobky a  domácí pečivo, skleníky, 

dřevěný nábytek, zahradní technika a nářadí, moštárenské a pivo-

varnické výrobky, tropické rostliny,

- odborná poradna, soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce, 

odborný doprovodný program,

- samostatné kompozice z  činnosti včelařů, drobných chovatelů, 

sběratelů hub  a  ornitologů,

- hudební a kulturní doprovodný program po celou dobu výstavy 

s příjemným posezením a odpočinkem,

- široký stánkový prodej všeho co potřebuje zahrádkář, bohaté ob-

čerstvení po celou dobu výstavy.



14 OBECNÍ LISTY – zpravodaj obce Hřibiny – Ledská 2/2019

Muzeum krajky Vamberk
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oznámení obecního úřadu hřibiny-ledská

FOTOKALENDÁŘ
Podobně jako v předchozích letech,

budeme i letos připravovat kalendář na r. 2020.
Dovolujeme si proto požádat občany,

kteří se chtějí podílet na jeho tvorbě zajímavými záběry,
aby tyto fotografie doručili na Obecní úřad

 - osobně nebo elektronicky, 

nejlépe do 30. 9. 2019

SOUTĚŽ VE SBĚRU VYŘAZENÉHO ELEKTROODPADU

končí dnem 1. 10. 2019
Slosování a předání cen proběhne dne 9. 10. 2019

 na veřejném zasedání Obecního úřadu v Hřibinách.

obecní úřad hřibiny-ledská vyhlašuje další ročník fotosoutěže

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY...
Podařilo se vám vypěstovat ve své zahrádce nějakou raritu

- neobvyklý výpěstek, květinu nebo vyrobit zajímavou dekoraci?
 Zapojte se do dalšího ročníku naší fotosoutěže!

Fotografie doručte na OÚ osobně nebo elektronicky,
nejpozději však do

30. 10. 2019
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Hasiči při květnové soutěži v Ledské a v srpnu v Olešnici. 


