
1OBECNÍ LISTY – zpravodaj  obce Hřibiny – Ledská 3/2019 1OBECNÍ LISTY – zpravodaj  obce Hřibiny – Ledská 3/2019

Obecní listy
z p r a v o d a j  o b c e HŘIBINY – LEDSKÁ
3 / 2019

Obecní listy

www.hribiny-ledska.cz



2 OBECNÍ LISTY – zpravodaj obce Hřibiny – Ledská 3/20192 OBECNÍ LISTY – zpravodaj obce Hřibiny – Ledská 3/2019

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VELKÁ LEDSKÁ

Projekt ,,Dětské hřiště Velká Ledská“ byl realizo-
ván za přispění prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Dětské 
hřiště Velká Ledská bylo realizováno firmou Mo-
notrend s.r.o., která provedla zabudování dvace-
timetrové lanovky, kuželový lanový kolotoč, dvě 
pružinová houpadla, workoutové sestavy - žebřík, 
hrazda, ručkovadla, lavice a bradla.

NOVÁ HOUPAČKA PŘIBYLA TAKY V HŘIBINÁCH.
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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 SPOLUOBČANÉ, 

není to tak dávno, co jsem vám přál do nového roku. Ten rok utekl jako voda a nezadržitelně se blíží rok 2020. 
S koncem roku 2019 je na čase bilancovat, co se nám podařilo a co ne. 

Začali jsme prodloužením kanalizace u  rybníčku na  Malé Ledské, následovala výstavba dočišťovacích nádrží 
na Malé Ledské. Související výstavba chodníku v zatáčce u Štěpánových se nám nepodařila, i když jsme již měli 
vybraného dodavatele. Nicméně výstavba se ukázala fi nančně velmi náročná, takže se v zimě nejprve pokusíme 
získat na realizaci projektu dotaci z IROP a chodník postavíme v roce 2020. Plánované dětské hřiště u hasičár-
ny na Velké Ledské se podařilo vybudovat za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Na plánovanou 
přístavbu budovy Obecního úřadu se nám dotaci získat nepodařilo, rozhodli jsme se proto projekt dopracovat 
o změnu zdroje tepla a fotovoltaický systém a v zimě podáme žádost o dotaci znovu. 

V roce 2020 se zaměříme na opravu místních komunikací, budeme pokračovat s výstavbou kanalizace na Hři-
binách a zrealizujeme zmíněný chodník na Malé Ledské. V případě, že by nám byla schválena žádost o dotaci 
na přístavbu Obecního úřadu, zahájíme v roce 2020 i tento projekt. Když dotaci neobdržíme, budeme realizaci 
projektu zvažovat dle aktuální situace. Připravujeme i některé další projekty, ale o nich až příště.

V průběhu již téměř uplynulého roku zajišťoval Obecní úřad také běžné činnosti při separaci a svozu odpadů, 
provozu sběrného dvora, provozu kanalizace, údržbě místních komunikací, údržbě zeleně aj. V těchto činnos-
tech budeme pokračovat s plným nasazením také v roce nadcházejícím.

Na počátku roku 2020 nás také čeká nové výběrové řízení na provozovatele pohostinství U Myslivce v Hřibinách. Stávající 
provozovatelka krátce po zahájení své činnosti oslovila obec s žádostí o poskytnutí dotace, bez níž by svoji činnost ukon-
čila z důvodu špatných ekonomických výsledků. Obec tuto dotaci provozovatelce poskytla tak, abychom udrželi provoz 
pohostinství v letním období. Nové výběrové řízení by mělo pomoci vybrat pro obec nejvýhodnějšího provozovatele.

Za kulturní a společenské akce pořádané v tomto roce patří poděkování všem, kteří se o ně přičinili. Doufám, že jim ná-
pady a snaha vydrží i pro další roky. Tím bych chtěl také vyzvat občany, aby pořádané akce více podpořili svojí návštěvou. 

Závěrem vám jménem svým i za Obecní úřad přeji příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěš-
né vykročení do nového roku 2020.

Jaroslav Klapal, starosta

Pod st romkem dárky, co srdce pohladí,
rodinu, přáte le, co nikdy nezradí.

Ke štěst í krůček , k bohatst ví krok ,
překrásné Vánoce a šťast ný nový rok!
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Usnesení zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 7/2019 ze dne 9. 10. 2019

Obecní zastupitelstvo:

1. Bere na vědomí rezignaci člena zastupitelstva Ing. 
 Marty Švorcové a složení slibu nastupujícího
 člena Jana Šabaty.

2. Schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Martina Kubíčka 
 a Lucii Drozdíkovou, zapisovatelku Marii Kolářovou.

3. Schvaluje program dnešního zasedání.

4. Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 4,5,6.

5. Schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat
 darovací smlouvu č. DS 2019/03438 ve výši
 10 000,- Kč od Královéhradeckého kraje za
 umístění v soutěži „Čistá obec 2018“s tím, že dar 
 bude využit na úhradu nákladů v oblasti ochrany 
 životního prostředí, a dar přijímá.

6. Schvaluje a ukládá starostovi obce uzavřít
 budoucí smlouvy o připojení odběrného elektro
 zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOBS01_4121565345s
 provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení 
 odběrného místa elektřiny pro dmychadlo
 kanalizace Malá Ledská kat. území Velká Ledská 
 na pozemku č. p. 4005. 

7. Schvaluje a ukládá starostovi obce uzavření kupní
 smlouvy s panem Vladimírem Matiáskem na prodej
 travní sekačky značky Jonsered FR 2116 MA typ 
 0110E1, výrobní číslo 282HO7 za smluvní cenu 10 
 tisíc korun českých.

8. Bere na vědomí návrh smlouvy na zpracování
 lesního hospodářského plánu s  f i rmou
 Lesoprojekt Hradec Králové.

9. Revokuje usnesení č. 25/2018 v bodě č. 7 - uzavření
 směnné smlouvy s panem Josefem Vanickým
 a nahrazuje novým zněním: Schvaluje a ukládá 
 starostovi uzavřít směnnou smlouvy s panem 
 Josefem Vanickým na směnu pozemků v k.ú.
 Hřibiny p.č. 295/2 o výměře 7 m2 a p. č. 294/7
 o výměře 18 m2 z majetku obce za nově oddělený 
 pozemek p. č. 36/3 o výměře 93 m2 do majetku 
 obce s doplatkem 3 400,- Kč v neprospěch obce. 

10. Revokuje usnesení č. 2/2018 ze dne 27. 12. 2018 
 v bodě č. 5 „Rozpočet je navržen jako vyrovnaný“. 
 se nahrazuje „Rozpočet je navržen jako
 schodkový s fi nancováním z přebytku minulých 
 let na účtu obce“.

11. Bere na vědomí starostou schválené rozpočtové
 opatření č.1/2019 ze dne 31.5.2019. Zastupitelstvo 
 bylo seznámeno s částkami v průběhu minulých jednání.

12. Schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019. 

13. Schvaluje člena kontrolního výboru Bc. Martina 
 Kubíčka.

14. Bere na vědomí fakturaci výstavby dočišťovací 
 n á d r že  M a l á  Le d s k á  v y s t ave n o u  f i r m o u
 Stavitelství Štěpán s.r.o..

15. Schvaluje nabídku odprodeje pozemku č. p. 11/22 
 v k.ú. Hřibiny o výměře 81 m2 od pana Miroslava 
 Kubce za cenu 100,- Kč/m2.

16. Bere na vědomí stanovisko KÚ KHK k návrhu 
 územního plánu obce Hřibiny-Ledská k rozšíření 
 skládky.

17. Pověřuje starostu v zastupování obce pro
 spolupráci při pořizování územního plánu obce 
 Hřibiny-Ledská.

18. Bere na vědomí zprávu kontrolního a fi nančního 
 výboru.

19. Schvaluje aktualizaci strategického rozvojového 
 dokumentu obce Hřibiny-Ledská.

20. Ruší směrnici o  zadávání zakázek malého rozsahu 
 schválenou Zastupitelstvem obce dne 15.6.2017 
 a  schvaluje novou směrnici o  zadávání zakázek

malého rozsahu.

21. Bere na vědomí informace starosty:

• Ořezávání stromoví informace od ČEZ.
• Audit obce průběžný – bez chyb.
• P. Němec – fakturace na dočišťováky Paseky, za-

měření a vytyčení plochy
• V+V – proběhlo zaměření skládky dle požadavku 

soudu. Dále přemýšlíme o smírčím jednání.
• V Ličně probíhá změna územního plánu – pokud 

máte zájem, tak do něho můžete nahlédnout.
• Na žádost pana Marčíka se umístí zrcadlo u jejich 

nemovitosti, aby se lépe vyjíždělo z obecní cesty 
na hlavní silnici.

• Informace ohledně povinnosti čipovat psy.
• Plánuje se nové osvícení sálu v hospodě.
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V DOBĚ OD ZÁŘÍ DO PROSINCE 2019 SLAVILI

NARODIL I  SE 

PŘ IHLÁSIL I  SE 

ODHLÁSIL I  SE 

Věra Micherová, Malá Ledská   86 let 
Jiří Šimerda, Velká Ledská   86 let 
Jan Krišťák, Malá Ledská   80 let
Eva Kubcová, Malá Ledská   75 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

Jakub Fogl ,
se narodil 21. 11. 2019 rodičům
Denise (Zilvarové) a Jakubovi Foglovým

Ariella Lily - Rose Evans , 
se narodila 2. 10. 2019, v  Truro Cornwall v  Anglii,
kde žije s rodiči. Maminkou je Kristýna Kindernayová 
z Malé Ledské (od Cardových).

Ať Vám dětičky dělají radost!

Romana Hamplová, Velká Ledská

Matěj Gajdošík, Velká Ledská

Jan Forejtek, Velká Ledská

Pavlína Forejtková, Velká Ledská

Tomáš Forejtek, Velká Ledská

Ondřej Forejtek, Velká Ledská

Michal Janich, Velká Ledská

Jan Krejčí, Velká Ledská

Michaela Mikysová, Paseky

Jaroslav Mizera, Hřibiny

Zuzana Lorberová, Malá Ledská

Natálie Lorberová, Malá Ledská

Tereza Lorberová, Malá Ledská

Martina Daněčková, Malá Ledská

Jakub Vik, Malá Ledská

Iveta Viková, Malá Ledská

Denisa Foglová, Malá Ledská

Jitka Hrnčířová, Paseky

Fotografi e ze svého archívu nám poskytl p. Jan Krišták a p. Eva Kubcová, 
Děkujeme.

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 27. 12. 2019 od 18 hodin

v sále restaurace U Myslivce v Hřibinách. 

OMLUVA REDAKCE

Uvádíme na pravou míru chybnou informaci
z minulého čísla OL o věku oslavenkyně:

Paní Drahuška Viková oslavila letos
v červenci své 85. narozeniny.

Aleš Libotovský

 - objasňuje akci chodník na Malé Ledské
 - informuje o dočišťovacích nádržích
 - informuje o hřišti na Velké Ledské a tůních
     za Velkou Ledskou.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 9. 10. 2019

V návaznosti na zákon o ochraně osobních 
údajů zveřejňujeme životní jubilea občanů  
ve zpravodaji pouze na základě  písemné-
ho souhlasu dotyčné osoby nebo jejího 
zákonného zástupce. 
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DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
VE SBĚRU ELEKTROODPADU

Výherci soutěže byli vylosováni a ceny přítomným 
výhercům byly předány dne 9. 10. 2019 po ukončení 
veřejného zasedání. 

1 Adolf Koričanský, Hřibiny - el.nůžky na živý plot
2 Jiří Horák, Paseky - mobilní telefon
3. Daniel Hepnar, Malá Ledská - sušička na ovoce
4. Pavla Burketová, Velká Ledská - smoothie mixér
5. František Zaňka, Malá Ledská - ruční vysavač
6. Jaroslav Hovorka, Hřibiny - MP3 přehrávač
7. Miloslav Zaňka, Malá Ledská - varná konvice
8. Pavel Míka, Malá Ledská - MP3 přehrávač
9. Martina Vejvarová, Hřibiny - el. slánka
10. Tobias Drozdík, Velká Ledská - toustovač

PODZIMNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Už při jarním vítání našich malých občánků do života 
bylo jasné, že na podzim nebo v zimě se zřejmě bude 
vítat znovu. A stalo se - přivítání dalších tří miminek 
uspořádal Obecní úřad v sobotu 19. října dopoledne 
opět v sále hospody v Hřibinách. Malé slavnosti se zú-
častnili společně s rodiči i sourozenci miminek, taky 
prarodiče a další blízcí příbuzní.

Program slavnostního aktu se příliš nemění, snad jen 
že na jaře jsme vítali holčičky a teď na podzim chla-
pečky. Představení nově narozených dětí, kterými 
jsou Adam Hovorka, Jonáš Petr Kubec a Radim Libo-
tovský, si vzala na starost Jitka Kudláčková, svou řeč 
přednesl pan starosta. Svým podílem přispěla i paní 
Andrea Míková s dcerou Deniskou, které se školáky 
secvičily milé recitačně hudební vystoupení. Mamin-
ky obdržely kytičky, poté se rodiče podepsali do Kni-
hy narozených a převzali pro svá dítka drobné dárky 
od Obecního úřadu. Malou slavnost zakončil přípitek, 
společné i rodinné fotografování a krátké posezení. 

za kulturní výbor M. Zaňková

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
„ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY“
Výherci soutěže byli vylosováni a ceny přítomným 
výhercům byly předány dne 9. 10. 2019 po ukončení 
veřejného zasedání. 

1 Věra Zaňková
2 Jitka Kudláčková
3. Eliška Francová
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

Stalo se už tradicí, že Obecní úřad pořádá začátkem 
adventu v Hřibinách rozsvícení vánočního stromu. Le-
tos se shromáždění konalo v neděli 1. prosince v pod-
večer a zahájil ho dětský vánoční jarmark. Rozdávaly 
se tradiční krásně zdobené perníčky, jaké dokáže vy-
robit jen zdejší rodačka Irenka Zaňková / Řeháková. 
Všem přítomným k Vánocům i do nového roku popřál 
pan starosta. Živě zazněly houslové melodie a  vá-
noční koledy v  podání houslisty Vojtěcha Štěpánka 
z Opočna. Nakonec i ten stromeček se rozsvítil.

Po  celý podvečer plápolal v  krbu pod přístřeškem 
hřejivý oheň, za přípravu výzdoby a zajištění reprodu-
kované hudby vděčíme manželům Francovým. Samo-
zřejmě nechyběl ani teplý čaj na zahřátí a taky svařá-
ček - vše s obsluhou paní Jitky Kudláčkové a Marušky 
Kolářové.

Další občerstvení, tentokrát i v podobě langošů, pak 
připravila hospoda U Mysliivce.

za kulturní výbor M. Zaňková

OBECNÍ LESY HŘIBINY-LEDSKÁ V ROCE 2019 

Letošní „ kůrovcový rok“ máme za sebou, a tak můžeme 
provést malé zhodnocení, co se povedlo a co nás ještě 
čeká. Vlivem teplejších let se postupně dařilo kůrov-
cům (velkým i malým) - a tak se jejich těžby za posled-
ní roky stále zvyšovaly. Viz přehled za roky 2011-2019 : 
2011-88, 2012-104, 2013-93, 2014-59, 2015-106, 2016-
220, 2017-99, 2018-335, 2019-1350. Není třeba další ko-
mentář. Rok 2019 byl ze všech nejobtížnější, ale i tak se 
podařilo vytěžit a včas odvézt dřevo z lesa Na Čápech 
a  podchytit rozmnoženého kůrovce na  Hradišti. Tam 
se bude pokračovat ještě příští rok a věříme, že dojde 
k  jeho částečné likvidaci a  utlumení. Velkou zásluhu 
na této kalamitní těžbě a vyčištění pasek má lesní Jaro-
mír Dostál, který včas zareagovalna zvýšené nebezpečí 
a  lapáky i feromonovými lapači tlumil rozmnožování 
těchto škůdců. Nebezpečí množení kůrovců však ješ-
tě nepolevilo, ale je naděje, že příští rok nastane zlom 
a obrat k lepšímu. O kůrovcové kalamitě bychom mohli 
psát ještě dlouho, těžbu této hmoty na příští rok odha-
dujeme na 900 plnometrů. Zalesňovat se bude před-
nostně dřevinami listnatými a melioračními. I když to 
bude hodně práce, nechá se to stihnout - hlavně, aby 
byl dostatek vhodných sazenic a pracovních sil.

Budeme si proto přát, aby se práci v lese v roce 2020 
dařilo. 

OLH Jindřich Laštovička

POVINNÉ „ČIPOVÁNÍ“ PSŮ 

Od. 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti 
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený 
mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamená-
no v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). 
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději 
v době prvního očkování proti vzteklině. Mikroči-
pem nemusí být označeni psi s jasně čitelným teto-
váním provedeným před 3. 7. 2011.

Odpovědi na  nejčastější otázky na  téma povinného 
čipování psů naleznete rovněž na webu Státní veteri-
nární správy (SVS).
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VYJÁDŘENÍ KE ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O KRÁTKÉM PŮSOBENÍ
ING. MARTINA LUŇÁČKA, PH.D. VE SPOLKU MS STŘEZMÁ.

Pan Luňáček obec kontaktoval dopisem, ve kterém nám uvedl, že informace zveřejněné panem Podolským ne-
jsou pravdivé. Tímto se omlouváme a  budeme usilovat o  to, aby se interní záležitosti nešířili zveřejňováním 
v našich OL.

Jaroslav Klapal

7 - STUDENT COUNCIL
CANCELS ELECTIONS

Klub Mánesova (Senioři ČR - HK)
Mánesova 780

v úředních a klubových hodinách

NA OBECNÍM ÚŘADĚ  V HŘ IBINÁCH
nebo

U PANÍ JITKY KUDLÁČKOVÉ
NA MALÉ LEDSKÉ
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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

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Letošní mikulášská se konala 7. prosince v  hospodě 
U  Myslivce v  Hřibinách. V  úvodu sice vypadl proud, 
ale závada byla rychle odstraněna a vše mohlo odstar-
tovat. Na pódiu stál krásně ozdobený vánoční strom, 
nechybělo ani malé kouřící peklíčko.

Při písničkách si děti zadováděly, některé si zasou-
těžily v nošení pytle s hadrovým nezbedou. Nemi-
nula je drobná odměna. Nakonec do  sálu vběhli 
čerti a  čertice. Mikuláš s  andělem vkráčeli důstoj-
ně, čerty uklidnili a  otevřeli knihu hříchů. Mikuláš 
si volal jednotlivé chlapce a  holčičky a  přečetl jim 
jejich hříšky. Děti slíbily, že se polepší, občas došlo 
i  na  slzičky. Bez sáčku se sladkostmi ale neodešlo 
žádné dítě. Nakonec Mikuláš s andělem a čerty obe-
šel celý sál, se všemi dětmi si podali ruku a rozlou-
čili se s nimi. Nyní se již můžeme těšit zase za rok.

Za ČSŽ Zdenka Rolečková
Foto Blanka Francová



10 OBECNÍ LISTY – zpravodaj obce Hřibiny – Ledská 3/2019

S D H  L E D S K Á

DRAKIÁDA

V letošním roce se drakiáda konala 28. září. Brzo od-
poledne se za  hasičskou zbrojnicí na  Velké Ledské 
začaly vznášet spousty pestrobarevných draků, ale 
také mraků, které se střídaly s modrou oblohou. Děti 
i dospělí běhali po louce i po poli a nakonec se všem 
podařilo dostat neposlušné draky na oblohu. Déšť se 
nám sice nevyhnul, ale měli jsme připravenu i náhrad-
ní zábavu - skákání v  pytli,chůzi na  chůdách, míčo-
vé hry podle chuti, střelbu ze vzduchovky, ping pong 
a  přetahovanou lanem. Opět se zapojila většina zú-
častněných, takže nebyla nouze o legraci a hecování. 
Klobásám, uzenému a špekáčkům z udírny taky nešlo 
odolat. Děti byly odměněny spoustou zábavy, sladko-
stmi a diplomy.

YETI RESCUE 2019

 Záchranářské cvičení v srdci Orlických hor, ve spolu-
práci s královéhradeckou záchrannou službou a ostat-
ními složkami IZS, již druhým rokem pořádají nadšení 
záchranáři. Chata Jedlová v Orlických horách hostila 
soutěžící v termínu 4.-6. října, zúčastnilo se 35 týmů.

Soutěž prověřuje nejen teoretické znalosti soutěžících, 
ale hlavně jejich praktické dovednosti v  rámci posky-
tování přednemocniční neodkladné péče. Různorodé 
úkoly - jako zástava krevního oběhu, komplikovaný po-
rod, ale také stavy vyvolané užíváním návykových látek, 
nebo i hromadné postižení osob při pádu lanovky - byly 
náročné. Dále pak je potřeba spolupráce s  ostatními 
složkami IZS, Armádou ČR, Policií ČR a Horskou službou.

Páteční noční etapa trvala dlouho po  půlnoci a  sobotní 
etapy začínaly před šestou ranní. Stanoviště byla rozmís-
těna v okruhu 5 km. V sobotu večer se konalo vyhlášení 
výherců. Úkoly nejlépe zvládla posádka záchranné služby 
z Havířova.

SDH Ledská byl v  této soutěži zastoupen Tomášem 
Kašperem, Karlem Dvořákem a Liborem Marhevkou, kteří 
zajišťovali technickou výpomoc. Stavění stanů,svoz lavic 
pro diváky, zabezpečení přístřešků před větrem, dovoz 
občerstvení, navigace zbloudilých, ale i  startování aut 
a rychlé předávání informací mezi stanovišti bylo náplní 
práce našich členů. V neděli byla nutná pomoc s úklidem, 
bouráním stanovišť a odvozem veškerého materiálu.

V druhém ročníku YETI RESCUE si všichni prověřili, co 
vydrží. Pomocníci, fi guranti a rozhodčí bojovali nejen 
s úkoly, ale i se zimou, větrem a deštěm. 

Další ročník se bude konat ve dnech 2 .- 4.října 2020.

za SDH Radka Dvořáková
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S D H  H Ř I B I N Y 

M S  S T Ř E Z M Á  –  O L E Š N I C E

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

V sobotu 9. listopadu uspořádali členové SDH Hřibiny spolu se ženami ze Svazu žen posvícenskou zábavu. K tan-
ci v zaplněném sále hřibinské hospody hrála hudba Combi a z více zdrojů víme, že zábava byla fajn.

redakce OL

VĚC: OMLUVA

V předchozím vydání obecního zpravodaje jsme omy-
lem uvedli tento text: „Náš spolek přijal mezi sebe na 
dubnové schůzi Ing. Martina Luňáčka, DiS. z Týniště 
jako čekatele členství se zkušební dobou“.

Správně mělo být uvedeno: „Ing. Martina Luňáčka, 
Ph.D.“ Za toto pochybení a nesprávné uvedení titulu 
se panu inženýru Luňáčkovi omlouváme! 

Rp – MS STŘEZMÁ Olešnice 

Vážení spoluobčané,
jelikož letos Obecní úřad v Hřibinách vydává jen 3 čís-
la zpravodaje, je barevné podzimní listí již dávno dole 
se stromů. Přesto určitě stojí za to ohlédnout se zpět 
a podělit se s Vámi o zážitky a události z našeho mys-
liveckého spolku ze Střezmé.

Podzim odstartovalo poměrně tradiční společné po-
sezení při grilované pečínce u chaty v Častolovicích. 
Pozvánka je vždy adresována i partnerkám členů MS 
a našim honcům. I když na akci chybělo několik členů, 
setkání se vydařilo a  vládla při něm velmi uvolněná 
atmosféra. Stálicí u grilu je již náš kamarád Pavel Vi-
límek, a  proto nemůže jím připravené maso chutnat 
jinak než skvěle. Manželky myslivců navíc jako vždy 
donesly nějaké doma jimi pečené koláče a buchty. 

V sobotu 12.10. přijeli do naší honitby lovit sokolníci, 
tentokrát ulovili s dravci za Orsilem dva zajíce.

9. listopadu jsme v KD U Lva v Častolovicích uspořáda-
li ve spolupráci s úřadem městyse Častolovice a za vy-
datného přispění společnosti St.Gobain – Isover 
Častolovice již třetí ročník taneční zábavy – Poslední 
leč. K tanci a poslechu velmi pěkně hrála skupina Po-
krok .Tomáše Zilvara z Kostelce nad Orlicí podpořená 
skvělým hlasem její zpěvačky. Sál byl téměř plně ob-
sazen, tombola byla bohatá a většina účastníků akce 
odcházela dlouho po  vylosování hlavních cen. Nyní 

již naše myšlenky směřují k 20. Mysliveckému plesu, 
na který zveme veřejnost do Čestic 25. 1. 2020!

K podzimu patří tradičně i péče o zvěř u krmelců a zá-
sypů, stejně jako lovy a  společná setkání myslivců. 
V září jsme společně vyšli na divoké kachny, v  listo-
padu jsme pak měli dva hony na drobnou zvěř, které 
končily v obou případech bohatým výřadem. Podařilo 
se nám při nich ulovit i dvě lišky a čtyři divočáky. Ti se 
do našeho revíru v posledních týdnech vydávají stá-
le častěji. Díky tomu se povedlo ulovit větší množství 
černé zvěře i při individuální čekané. 
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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

ZÁZVOROVÝ ČAJ 

Letos již podruhé, tentokrát v pátek 25. října, se prostory místní hospody U Myslivce v Hřibinách rozezněly tóny hudeb-
ního uskupení s názvem Zázvorový čaj. V rytmu country si mnozí zazpívali i zatančili. Tentokrát nám hudebníci předvedli 
i vlastní tvorbu z dílny Petra Papáčka, který nejen skládá, ale dokonce píše i texty. A mohu dodat, že velmi povedeně.

Věra Zaňková

Legislativa nyní umožňuje používat i  lov divočáků 
v noci, čehož mnozí členové za pomoci nových pro-
středků pro noční pozorování zvěře využívají. Je po-
třeba zmínit, že na posezení po prvním z honů byly 
opět pozvány manželky myslivců a  honců, i  hosté 
z okolních spolků a celý den byl spojen s podáváním 
občerstvení z domácího vepříka. V kuchyni a při ob-
sluze vše skvěle zvládla paní Jaruška Martínková se 
svojí dcerou Věrkou Včelákovou a  jejími dcerkami, 
které doplňují Elenka a Beátka Vanických. 

Pro zvěř jsme jako každý rok zakoupili obilí i granule, 
které již zvěři nosíme do  krmelců a  pod bažantí zá-
sypy, přidávat budeme s nástupem větší zimy i seno. 
Tak jako chceme zvěři my dopřát do adventních týd-
nů a vánočních dnů v přírodě pohodu, hojnost a klid, 
o  totéž Vás prosíme při Vašich zimních vycházkách 
do přírody! A zároveň Vám přejeme krásné radostné 
Vánoce a hodně štěstí v r. 2020! 

Za  celý myslivecký spolek a  jeho členy děkuji 
za tradiční podporu obcím i každému člověku, kte-
rý ve prospěch našeho spolku, myslivosti i přírody 
a zvěře zde žijící přiložil svoji ruku k dílu! 

Radomír Podolský - jednatel

Vážení čtenáři zpravodaje,
naše příspěvky pro obecní zpravodaje za Myslivec-
ký spolek STŘEZMÁ jsou od jejich vzniku předklá-
dány na  žádost obcí jako vydavatele zpravodajů. 
Po celou tu dobu je naší snahou přinášet veřejnos-
ti srozumitelnou i  zábavnou formou zprávy o  dění 
v  našem zájmovém spolku a  v  honitbě, kde mysli-
vost provozujeme. Tyto zprávy, někdy veselé, jindy 
méně, leckdy vznikající ve  spěchu před tiskovou 
uzávěrkou, nemají v žádném případě za cíl kohoko-
liv urazit nebo mu škodit. Pokud si je i přesto někdo 
takto vyloží, omlouváme se za to, nikdo z nás není 
neomylný, ani profesionální redaktor. Při psaní vy-
cházíme pouze z nám dostupných faktů, zápisů ze 
schůzí a obdobných podkladů.
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N A Š E  A N K E TA 

Vážení občané, po  posledních volbách do  Zastupitelstva 
naší obce došlo ke změnám v jeho složení i v obsazení funkcí. 
Bylo zřejmé, že větší část občanů si přála změnu, část z nich 
byla naopak zklamaná a někomu to bylo prostě jedno.

Od  zvolení nového Zastupitelstva uběhl už zhruba rok, 
všichni jeho členové měli tedy dost času se „rozkoukat“. 
A tak jsme se v redakci rozhodli, že se jich zeptáme (příp. se 
jich postupně budeme ptát) , jak se jim v jejich činnosti daří.

Tentokrát jsme zkusili malou anketu přímo v zastupi-
telstvu a zeptali se za vás: 

1) Jaká byla Vaše priorita při zvolení do zastupitelstva 
nebo do funkce?
2) Jak často se schází zastupitelstvo a jak často se zú-
častňujete Vy?
3) Co se ve vedení obce z Vašeho pohledu daří?
4) Co je z Vašeho pohledu špatně?
5) Jaká je Vaše priorita v současné době

ZAČÁTEK ADVENTU V HŘIBINÁCH

Adventní čas je obdobím rozjímání a dobročinnosti, ale 
taky krátkých dnů a tmavých večerů, sněhu a zimy, 
mystiky a tajemna..... A je k neuvěření, co všechno se 
dá zažít při obyčejném rozsvícení vánočního stromu - 
třeba zrovna letos v Hřibinách. 

Příprava takové akce Obecním úřadem je totiž jedna 
věc a její uskutečnění věc druhá. 

Při příchodu ke hřibinské hospodě si najednou uvědo-
míte, jak malicherná byla snaha vzít s sebou pár vět-
viček ze smrku na oživení výzdoby, protože z nádoby 
u krbového přístřešku na vás vesele vykukují nádher-
né šedozelené větvičky, které se budou skvěle hodit 
na výzdobu přístřešku a světelné girlandy, a dokonce 
už je tam NĚKDO přichystal...

Jenže - nadšení z  obětavosti toho NĚKOHO rychle 
pomine, když zjistíte, že větvičky pocházejí právě ze 
stromečku, který se má rozsvítit. No budiž - příroda 
není úplně dokonalá - asi se NĚKOMU nelíbil tvar 
stromku, a tak se ten samozvaný estét zřejmě snažil 
nedokonalost napravit. Jenomže nemilým překvape-
ním zdaleka není konec - taky nachystané osvětlení 
stromečku se tomu NĚKOMU nejspíš znelíbilo, neb ho 
rozstříhal na několik kousků. Nechce se ani věřit, že 
by ten NĚKDO byl nešikovný trumbera a že by to vzal 
s těmi větvičkami omylem?! 

Každopádně je to škoda, žádná dobročinnost... To 
osvětlení bylo docela hezké a  svým způsobem „ori-
ginální“, jenže pro letošek se budeme muset spokojit 
s náhradní variantou světýlek.

Klidný  zbytek adventu, krásné Vánoce a úspěšný nový 
rok Vám všem přeje

Marie Zaňková 

Lucie Drozdíková, členka zastupitelstva 
1. Prioritou pro mě byla podpora a možnost ovlivňo-
vat rozvoj naší obce jako celku, hájit zájmy občanů.

2. Zastupitelstvo se schází dle potřeby (min. 1x 
za měsíc) a zasedání se účastním pravidelně.

3. Daří se dokončovat rozpracované projekty, rea-
lizovat další nové. Není vždy úplně jednoduché vyjít 
vstříc všem občanům v jejich potřebách.

4. Malý zájem občanů na  veřejných zasedáních, kde 
by se dalo s nimi diskutovat a řešit případné požadavky.

5. Přála bych si upravit obec tak, aby se za ni žádný 
občan nemusel stydět. Vzhled obce je pro mě důležitý 
a upravená obec vypovídá i o jejích občanech.

Pavel Hovorka, člen zastupitelstva
1. Do zastupitelstva jsem se přihlásil abych měl pře-
hled o dění v obci a jak se nakládá s fi nancemi obce.
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2. Zhruba 1x za  měsíc se scházíme, když je potře-
ba, tak častěji. Nezúčastnil jsem se myslím asi jedné 
schůzky. Horší je domluva o termínu.

3. Investovat.....

4. Nízká účast na zasedáních, a pak mají občané málo 
informací o obci.

5. Dodělání chodníku na M. Ledské. 

P.S. Přeji občanům krásné vánoční svátky.

Jaroslav Klapal, starosta
1. Jako kluk jsem chodil tady hrát fotbal, hokej a po-
dílel se na spoustě dalších sportovních aktivit a klu-
kovin, pak jsme se účastnili hasičského dění, výstavby 
kanalizace a  vodovodu. Od r. 1991, kdy vznikla obec 
Hřibiny-Ledská, se dál zapojuji do činnosti v obci.

2. Zastupitelstvo svolávám dle potřeby, dá se říci, 
že skoro každý druhý měsíc a řešíme většinou věci, 
které se nedaří. 

3. Domnívám se, že všichni máme zájem na tom, aby-
chom vytvářeli dobré podmínky pro život v naší obci, 
ke  slušnému a  klidnému společenskému životu bez 
priorit, ale podle zákonných a fi nančních možností.. 

4. Na otázku, co je z mého pohledu špatně, mě napa-
dá, že každý špatný den se dá nahradit veselým nebo 
klidným, ale rozhodnutí měnit nejde.

5. V  současné době se nám nepodařilo vybudování 
chodníku a rozšíření skládky se také odkládá.

Aleš Libotovský, místostarosta
1. Samozřejmě cílů, se kterými jsem do  funkce mís-
tostarosty nastoupil, bylo vícero. Pakliže mám však vy-
píchnout hlavní prioritu, byla to změna přístupu vedení 
obce. Dle mého názoru se v minulých letech razilo hes-
lo: občané jsou tu pro obec. Chtěl jsem, aby se přístup 
změnil na: obec je tu pro všechny občany. Ale také mu-
sím zmínit druhou, neméně důležitou prioritu, čerpání 
dotací. V minulých letech se zdaleka nevyužívaly veškeré 
možnosti pro čerpání dotací. Sice již období „hojnosti“, 
kdy poskytovatelé dotací byli štědří a peníze se dávaly 
komukoliv na cokoliv, je pryč, nicméně i dnes lze o dota-
ce žádat a pokusit se tak do obecní kasy načerpat peníze 
z dotačních zdrojů.

2. Zastupitelstvo se schází na pravidelných veřejných zase-
dáních cca 1x za 3 měsíce, na mimořádných zasedáních, která 
se svolávají dle potřeby (cca 2-3x za rok nad rámec pravidel-
ných zasedání) a na pracovních zasedáních, opět dle potřeby 
cca 8x za rok. Pokud se nepletu, v tomto volebním období 
jsem chyběl jen na jednom pracovním zasedání.

3. Prozatím je na  hodnocení po  jednom roce práce 
z mého pohledu brzo a hodnotit by měli především obča-
né, ne já nebo mí kolegové. Nicméně právě zmíněná změ-
na přístupu vedení obce se nám dle mého názoru daří.

4. Opět bych nechal hodnocení raději na  občanech. 
Pakliže mám ale něco uvést, mrzí mě, že se stále potýká-
me s politikařením některých členů zastupitelstva. Chybí 
mi více selského rozumu a sousedského přístupu.

5. Mé priority se nemění, mění se možná jen pro-
středky, kterými se jich snažím dosáhnout. Mám tím 
na  mysli především některé připravované projekty, 
o nichž budeme občany včas informovat, snahy a činy 
při jednání DSO Obecní voda, kde hájíme vší silou 
zájmy občanů při udržení ceny vodného, snahy při 
jednáních s  krajským úřadem o  opravu komunikaci 
v obci, několik připravovaných žádostí o dotaci aj… 

Eva Potočková - členka zastupitelstva
1. Mé hlavní priority byly: podílet se na rozvoji naší 
obce, dohlížet na  hospodaření a  fungování obce 
v  souladu s  morálními zásadami a  platnými zákony 
České republiky.

2. Veřejná zasedání se konají cca za 2 až 3 měsíce a já 
se jich zúčastňuji pravidelně, jak mi to zdraví a okol-
nosti dovolí.

3. Na tuto otázku nedokáži odpovědět.

4. Nikde nevidím ty slibované získané dotace. Nejsou 
vidět téměř žádné akce, které by organizovala a reali-
zovala obec vlastními silami (a  to máme uvolněného 
starostu a  2 obecní zaměstnance - co všichni dělají, 
za co berou své platy?). Je jednoduché zakázku vysou-
těžit a po dokončení převzít hotové dílo. Vždyť spoustě 
občanů je lhostejné, kolik to stálo.  Dalším podařeným 
nápadem je vystoupení z DSO Obecní voda a provozo-
vání vodovodu vlastními silami. Nikdo nám zatím nebyl 
schopen říct, jak to vystoupení z DSO bude vypadat? 
Zda naše obec nebude muset zaplatit nějaké fi nanční 
prostředky? Na veřejném zasedání se to ještě nepro-
jednávalo, ale v chystaném rozpočtu na příští rok se už 
počítá s částkou 1,5 milónu Kč na nový vrt. Dotaci sa-
mozřejmě žádnou nedostaneme. A opět nevíme, kolik 
bude stát výstavba úpravny vody a vodojemu? Neví-
me, kdo zajistí odstraňování havárií, případně náhrad-
ní dovoz pitné vody atd.? Otázek je mnoho a odpovědi 
téměř žádné. Ale nejdůležitějšími otázkami jsou: kolik 
to v  konečném důsledku bude naši obec stát a  jaká 
bude výsledná cena vodného pro naše občany? Vždyť 
u stočného vychází reálná cena kolem 30 Kč/m3, a to 
náklady na provoz jsou minimální. A stočné platí vět-
šina občanů obce, ale vodné budou platit jen ti, co bu-
dou napojeni na vodovod. Já chápu, že obec fi nanční 
prostředky v současné době má (vždyť jsme je stávají-
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címu vedení předali), ale to neznamená, že je musíme 
v tomto volebním období všechny utratit.

5. Mé priority jsou stále stejné, jako byly v  době 
mého zvolení do zastupitelstva.

Jan Šabata, člen zastupitelstva
1. Mojí prioritou bylo využít co nejlépe dané možnos-
ti i fi nanční prostředky místní samosprávy k uspokojení 
společných potřeb občanů. Možnosti i fi nanční prostřed-
ky jsou omezené. Společné potřeby jsou různorodé a větší 
či menší měrou společné.  Na prvním místě mám zajiště-
ní potřeb, bez kterých se neobejdeme a to za pro občany 
přijatelnou cenu. Pro příklad voda, odpadní voda, odpady, 
pozemní komunikace, údržba zeleně, veřejné osvětlení, 
vzhled obce. V rozpočtu i možnostech se jistě najde velký 
prostor i pro uspokojení mnoha dalších potřeb.

2. Zastupitelstvo se schází dle potřeby, moje neúčast 
je výjimečná.

3. Ve vedení obce se zatím daří držet určitou nezávis-
lost s odpadní vodou, máme sběrný dvůr a fungující 
odpadové hospodářství. V jednání jsou i některé vel-
mi zajímavé projekty, které by mohly všem občanům 
přinést užitek. Daří se zlepšovat i vzhled obce, bohu-
žel ne všude. Je to o fi nancích, možnostech i lidech.

4. Špatně je značné omezení místní samosprávy 
v rozhodování. 
Pro příklad územní plán, kde máme jen velmi malou 
možnost ovlivnit vzhled obce.

5. Moje priorita v současné době je shodná s priori-
tou uvedenou v bodě 1).

VZPOMÍNKY NA LISTOPAD 1989

Jaká je Vaše odpověď na otázku: „Na co si vzpomenete 
z listopadu 89, co se událo ve Vaší rodině, jak na Vás 
změny působily?“ Mně utkvěly v hlavě 3 hlavní body:
1. V té době jsme začali malovat jídelnu - malinkou 
klícku, která běžně i s úklidem trvala půl dne, v tomto 
čase však celý jeden týden, jelikož jsme ráno pusti-
li televizi a nemohli se od ní hnout, všude binec, ale 
prostě to nešlo.... 

2. Začátkem prosince jsem navštívila Prahu, málem 
jsme nestihli ani poslední zpáteční spoj, jak jsme byli 
z toho dění rozčarováni. V různých vitrinách obchodů 
běžely celý den zapnuté obrazovky s projekcí same-
tové revoluce, které v televizi neproběhly. Na spoustě 
míst hořelo velké množství svíček, někde byly ještě 
znatelné stopy zaschlé krve. To byl hodně hluboký 
a citelný zážitek.

3. Asi týden před Vánoci otevřeli hranice do soused-
ního Rakouska, tudíž jsme s velkou zvědavostí vyra-
zili s  naší Škodovičkou 120 poprvé na  „Západ“, a  to 
do Vídně. Pro nás neuvěřitelná pohádka. Vozový park 
nesrovnatelný s  naším, všechny obchody přeplněné 
zbožím, fronty jste nikde neviděli. My jsme v té době 
měli půlroční nejmladší dceru, takže mě zaujala scén-
ka s kočárkem - mladí manželé vzali dítko do náruče, 
zaklapli kočár a uložili do auta během pár sekund. Já 
jenom nevěřícně zírala. Naši Libertu, která dala při 
převozu řádně zabrat, bylo nutné rozebrat na jednotli-
vé části. Nejprve vydělat korbičku, složit boudu, ruko-
věť, odmontovat  kolečka, něco vložit do kufru, něco 
do vozidla. Pořádně jsem se při tom vždycky nadřela.

Z  Vídně jsme si kromě zboží, které u  nás tehdy vůbec 
nebylo k vidění,  natož k dostání, odváželi neuvěřitelný 
zážitek.

Věra Zaňková

Od narození jsem žila v Hradci Králové. V době sameto-
vé revoluce mi bylo necelých 22 let a měla jsem 4 roky  
po studiích na Střední průmyslové škole strojnické (dříve 
Střední odb. škole koželužské). Pracovala jsem v redakci 
tehdejšího týdeníku Večerník, která měla sídlo v budově 
Občanského fóra (u podchodu naproti kinu Centrál). 

Veškeré dění jsme měli jako na dlani. V té době  můj  pří-
tel  studoval v Praze na vysoké  škole a díky němu jsem 
měla perfektní informace o  přípravě stávky studentů 
a vůbec veškerého dění. Tou dobou bylo dost sychravé 
počasí, a protože v obchodech toho oproti dnešku moc 
nebylo -  péřová bunda tak možná v tuzexu zimní bundy 
jsme si s kamarádkou ušily z padákoviny vyteplené vate-
línem a vyrazily stávkovat. V Praze jsme strávily několik 
dní v naprosté anonymitě, bez mobilu,  dnes nemyslitel-
né. Atmosféra, kterou jsme na Václaváku prožily, se zřej-
mě už nikdy nebude opakovat. Zvonění klíčů, po zuby 
ozbrojení vojáci a věta: „Máme holé ruce“,  mi ještě dnes 
vhání slzy do očí. Naše rodina byla v době komunismu 
hodně postižená touto dobou. Nikdo z nás nemohl stu-
dovat podle svých představ. Můj strýc v roce 1968 emig-
roval do Švédska, kde si založil rodinu  a Čechy navštívil 
pouze jednou, a to až v roce 1994, když byly mému sy-
novi dva roky a dceři půl roku. Bratr mého dědy,  Frank 
Velebil, emigroval v době války do Francie, kde bojoval 
za svobodu a po té odjel do Londýna, kde žil až do své 
smrti. Zemřel šest dní po svých stých narozeninách. Jeho 
manželka Blanka  na něho čekala až do svých 44 let v Plz-
ni, dříve ji za ním nepustili. V té době se narodila jejich je-
diná dcera Irenka. Tři roky po revoluci můj otec se svými 
sourozenci privatizoval naši rodinnou fi rmu, kterou za-
ložil v roce 1926 v Hradci Králové můj děda. Nástrojárna 
Velebil s.r.o. měla zvuk ještě hodně dlouho.

Laďka Cardová
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I N Z E RC E

OZNÁMENÍ
Sbírám staré panenky, kočárky, nábytek

pro panenky, nádobíčko, pokud máte doma a je Vám 
líto tyto věci vyhodit, dejte mi, prosím, vědět na tel. 

702979260 nebo verazankova@seznam.cz

Děkuji. Věra Zaňková

Na události listopadu 1989 si vzpomínám dost matně, 
daleko silnější dojem mi v paměti totiž zanechaly udá-
losti z  dětství (období „studené války“ kolem r. 1960 
a okupace v r.1968) - tenkrát mě nějak víc děsila hrozba 
válečného konfl iktu... Ani r. 1989 zrovna klidný nebyl, ale 
vybavuje se mi spíš spousta obyčejných a  pracovních 
starostí - měla jsem tři děti, problémy se zdravím a byla 
jsem zaměstnaná ve skladu Zeleniny v Častolovicích.

O listopadovém dění v pražských ulicích jsme se do-
zvídali z novin, ze zpráv v rádiu a v televizi. Ve velkých 
městech to prostě bouřilo, na venkově myslím zas to-
lik ne. Vím, že i tady v okolí se pořádala shromáždění - 
tuším že v Rychnově nad Kněžnou, možná i v Kostelci 
nad Orlicí - ale nějak nebyl čas se tam vydat.

Ve  vedení Zeleniny jsme tou dobou měli dost exis-
tenčních i  provozních problémů. Zabezpečoval se 
mikulášský a  předvánoční trh, vykládaly se vago-
ny (tehdy se dováželo ještě i z Kuby) a ve větší míře 
se odbavovaly i kamiony s  jižním ovocem a dalšími 
exotickými plody. Poptávku jsme zdaleka nestačili 
uspokojit, proto se zpracovávaly a kontrolovaly roz-
dělovníky do  jednotlivých systémů tehdejších pro-
dejen, prodejniček a „velkoprodejen“ - pro Zeleninu, 
Potraviny, Jednotu a další. Tam se ještě stále tvořily 
ty nechvalně známé dlouhé fronty zákazníků. To už 
je ale dávná minulost - i když - teď ty fronty známe 
trochu jinak, a to od pokladen velkých prodejen :-). 

Zásobení zbožím z  ciziny se postupně zlepšovalo až 
v následujících letech. I otevření hranic a možnost vyces-
tování jsem si vychutnala zejména v letech 1990-1992. 
Byly to zajímavé a poučné autobusové výlety do Vídně, 
Budapešti, poznávací zájezdy do Holandska či Francie. Je 
ale pravda, že podniková letní dovolená s dětmi u Jadra-
nu byla v mém případě bez problému už v r. 1988 (to jsem 
ještě pracovala pro pražsko-brněnský STAST).

Listopad 1989 pak odstartoval spoustu skvělých (ně-
kdy bohužel i méně skvělých), ale hlavně převratných 
změn ve  všech sférách života naší společnosti. Vrá-
til se pojem soukromého vlastnictví, ožilo soukro-
mé podnikání (taky jsem si ho na pár let vyzkoušela) 
a často bylo nutné se v tom všem velmi rychle zorien-
tovat. Objevila se spousta nových možností a příleži-
tostí a bylo jen na každém z nás, jak je využije.

Marie Zaňková
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CO  S E  C H Y S TÁ ,  CO  N Á S  Z A J Í M Á

PROVOZNÍ DOBA HOSPODY U MYSLIVCE V HŘIBINÁCH KONCEM PROSINCE:

od 26. 12. 2019 každý den  od 16.oo hod. 

a na Silvestra od 11.00 hodin (až do Nového roku)

UPOZORNĚNÍ

Telefonica O2 oznamuje, že v průběhu r. 2020 bude ukončen provoz telefonního
automatu u hospody v Hřibinách z důvodu jeho dlouhodobého nevyužití

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V ROCE 2020

Svoz komunálního odpadu v roce 2020 bude probíhat každý sudý týden ve čtvrtek.

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání 
organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. 
Pokud jste důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na po-
bírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci a měli byste zájem se vzdělávat, 
pak se Vám nově nabízí tato možnost u nás na Obecním úřadě v Hřibinách. Pokud bude 
zájem, začínáme letním semestrem již v únoru 2020.

• společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní.Přednáška většinou 
 trvá 45 - 50 min.Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru
 kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
• každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
• Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač 
 může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.

Bližší informace najdete na h� ps://e-senior.czu.cz/ nebo mě kontaktujte buď osobně 
nebo na tel. 702 979 260 či e-mail verazankova@seznam.cz
Pro zahájení je třeba alespoň 5 posluchačů.
Poplatek za 1 semestr činí 300,- Kč + provozní náklady cca 50,-Kč.

Věra Zaňková
Hřibiny - Ledská 40

517 41 Kostelec nad Orlicí
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JAVORNIČT Í  OCHOTNÍC I

SRDEČNĚ  ZVOU NA POHÁDKU

O LÍNÉ RÓZE
(Z  KN ÍŽKY J .  LUKÁŠKA POHÁDKY Z ORL ICKÝCH HOR)

18. ledna 2020 od 15.00 hod.
v hospodě U Myslivce na Hřibinách

HRAJÍ:
Čert,  scénář  a režie:  Kate ř ina Chlumecká

Hudba a text:  Víťa Ková ř ,  J.  Rázek a J.  Štěpánek
Kulisy, kostýmy:  Jana Šmehlíková, Vě ra Pacáková

Technická podpora: Petr a El iška Ešpandrovi 

Krakonoš: Jan Rázek
Uč i tel  Honza:  Voj těch Štěpánek

Kačenka:  J i tka J i rsová
Kovář  Ondra:  Jakub Kráčmer

Róza:  Michaela Nosková
Švec Vávra:  Vlast imi l  Zachoval

Madlenka:  Tereza Král íčková
 Maminka Vávrová:  I renka Páchová

Motýlci  a zaj íčci :  Dě tšt í  javornič t í  ochotníc i
Čert,Sojka:  F i l ip Ešpandr

Flašinetář :  Míra Pácha
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N o v ý  r o k  j e  j a k o  p r á z d n á  k n i h a . 
J e  t o  n o v á  š a n c e

n a p s a t  s i  k r á s n ý  p ř í b ě h . . . 

Šťast ný nový rok vám všem 
                p ř e j e  r e d a k c e  O L 

ADVENTNÍ VÝŠLAP ZA TŘEBEŠOVSKÝM BETLÉMEM.

Na vyhlášení akce v místním veřejném 
rozhlase - pěší procházku do Třebe-
šova na shlédnutí výstavy třebešov-
ského betlému - reagovalo pouze
6 lidí. Od kapličky jsme se vydali oko-
lo Podliského mlýna na samý začátek 
Třebešova, kde po levé straně najdete 
moc šikovnou paní Hanku Šromovou. Její fi gurky z pálené hlíny jsou opravdu velice 
autentické. Leckterý „třebešovák„ se tu hned pozná, no aby ne, když je tu ztvár-
něno na cca 40 místních obyvatel z 200 postaviček, které se všemi komponenty 
čítají dohromady přes 600 kusů exponátů. I našli jsme tam našeho rodáka z Velké 
Ledské pana Vilímka, v současné době na místě jejich chalupy postavili nový dům 
Drozdíkovi. A proč právě pana Vilímka? Protože tato výtvarnice paní Hanka byla 
jeho vnučkou. Pojedete - li kolem, určitě se zastavte, nebudete litovat. Nejenže zde 
najdete betlémské postavičky, ale i různé kvákoše, pekelníky, babice.... a k tomu 
milý výklad paní autorky.

VZ


