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MALÁ FOTOREPORTÁŽ ZE SILVESTROVSKÉHO FOTBÁLKU NA MALÉ LEDSKÉ...

...a taky závěrečné společné focení. (foto Tomáš Vik, Marie Zaňková)
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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, 

po mírné zimě, kdy jsme se nedočkali sněhu ani na postavení sněhuláka, se v únoru pěkně zatáhla obloha a celý měsíc 
propršel. Takže si děti vůbec neužily zimních radovánek na zasněžených stráních a loukách se svými přáteli a blízkými. 

Březnové opatření proti pandemii koronaviru, která postihla celý svět, nás provází dodnes, a doufejme, že se 
s tím vypořádáme všichni ve zdraví a v dohledné době. Ještě bych chtěl poděkovat paní Lence Libotovské, Blance 
Francové a Veronice Slavíkové z Častolovic za zajištění roušek pro naše občany při vyhlášení nouzového stavu 
Usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020  a nařízením č.2 hejtmana KHK dnem 18. března 2020 povin-
ností nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

V uplynulém čase od Vánoc po Velikonoce proběhla dvě veřejná zasedání, na kterých jsme schválili schodkový 
rozpočet roku 2020. V něm se počítá s dokončením kanalizace v Hřibinách, při využití dotací z úřadu z Králové-
hradeckého kraje, s výstavbou chodníku na Malé Ledské a přístavbou Obecního úřadu s dotací z Ministerstva 
pro místní rozvoj. Rovněž plánujeme vybudování vrtu na pozemku obce pro zajištění dostatku kvalitní vody pro 
občany. V rámci rozšíření výstavby rodinných domů na Velké Ledské musíme zajistit projektovou dokumentaci 
se stavebním povolením pro inženýrské sítě. 

Jaro je časem úklidů, vyřazování a nakupování, proto jsme pro vás opět připravili tradiční soutěž o ceny - ode-
vzdávání elektrozařízení ve sběrném dvoře bude probíhat od 1. května do 1. září 2020.

Na hospodaření v  lese, které stále ovlivňuje kůrovcová kalamita, jsme požádali o dotaci ke zmírnění dopadů 
za roky 2017-2018 a s žádostí jsme uspěli. Lesní hospodář pan Jindřich Laštovička ukončil v lednu svou dlouho-
letou činnost pro obec, za kterou mu jménem Obecního úřadu moc děkuji a přeji pevné zdraví. S novým nástup-
cem na místo hospodáře Pavlem Nadrchalem byla uzavřena smlouva.

Z plánovaných společenských a kulturních akcí od začátku roku se uskutečnilo jen pár, s ohledem na vyhlášení 
krizového opatření budeme po skončení opatření pokračovat v řízení ohledně pronájmu hospody U Myslivce. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě a organizaci akcí, popřát jim trpělivost a dobré 
nápady při jejich další činnosti a samozřejmě i větší podporu místních občanů. 

Jaroslav Klapal, starosta

Nádrže na Malé Ledské už začínají splývat s krajinou, jen  ten chodník od zastávky zatím chybí.

foto (i titulní strana) M. Zaňková



4 OBECNÍ LISTY – zpravodaj obce Hřibiny – Ledská 1/2020

Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 9/2019 ze dne 27. 12. 2019

Obecní zastupitelstvo:

1. Schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Hovorku 
 a Lucii Drozdíkovou, zapisovatelku Marii Kolářovou

2. Schvaluje program dnešního zasedání

3. Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 7, 8/2019

4. Schvaluje plán práce na rok 2020

• Chodník Míková M.L.
• Oprava místních komunikací
• Vybudování kanalizace Hřibiny
• Rekonstrukce a přístavba Obecního úřadu
• Voda vrt
• Dokumentace na zasíťování pozemků V.L.
• Oprava horního rybníčku na Pasekách

5. Schvaluje rozpočet na  rok 2020 v  těchto
 částkách:  příjmy 5  228  000,- Kč a  výdaje ve  výši
 11  475  354,- Kč. Rozpočet je navržen jako
 schodkový, schodek 6 247 354,- Kč je fi nancován
 z  přebytku minulých let na  účtu obce.
 Případné navýšení příjmů nebo výdajů
 bude řešeno rozpočtovým opatřením. Rozpočet 
 byl projednán v  paragrafovém členění příjmů 
 a  výdajů, závazným ukazatelem je paragrafové
 členění.

6. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019 
 o  místním poplatku ze psů s  účinností od
 1. 1. 2020. Vydáním této vyhlášky se zrušuje obecně
 závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích.

7. Schvaluje Nařízení obce č. 02/2019 o  zákazu
 podomního a  pochůzkového prodeje na  území 
 obce s  platností od  1.1. 2020. Vydáním tohoto
 nařízení obce se zrušuje nařízení 1/2016.

8. Schvaluje provedení fyzické a  dokladové
 inventarizace majetku obce za  rok 2019
 ve  dnech 2. ledna 2020 do  25. ledna 2020
 inventarizační komisí ve  složení: předseda
 - Aleš Libotovský, členové - Martin Kubíček,
 Karel Dvořák, náhradníci - Jan Šabata, 
 Pavel Hovorka.

9. Schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
 zemědělství o  poskytnutí fi nančního příspěvku
 na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v  lesích 
 za období od 1.10. 2017 do 31. 12. 2018.

10. Bere na vědomí změnu lesního hospodáře, pana 
 Jindřicha Laštovičku nahradí od  1. 2. 2020 pan
 Pavel Nadrchal

11. Schvaluje převod finančních prostředků
 z  hospodářské činnosti na  účet hlavní činnosti 
 částku 38 612,- Kč

12. Bere na vědomí starostou schválené rozpočtové 
 opatření č. 3/2019 dne 27. 12. 2019.

13. Schvaluje záměr obce na  vypsání výběrového 
 řízení na pronájem a provozování obecní hospody 
 U Myslivce v Hřibinách č.p. 11

14. Schvaluje hodnotící komisi výběrového řízení 
 na  pronájem a  provozování obecní hospody 
 U  Myslivce v  Hřibinách č.p. 11 ve  složení - Aleš
 Libotovský, Jan Šabata, Lucie Drozdíková,
 náhradníci - Pavel Hovorka, Ing. Josef Vanický

15. Schvaluje zaplatit příspěvek za  občana DSO
 Orlice na rok 2020

16. Schvaluje a ukládá starostovi podepsat smlouvu 
 o  smlouvě budoucí kupní s  Andreou Mikovou 
 na  část pozemku 250/17 v  k.ú. Velká Ledská při
 výstavbě chodníku na Malé Ledské

17. Schvaluje a ukládá starostovi podepsat dodatek 
 smlouvy č. 951043 o  odvozu odpadů ze dne 
 12.3.2003 s fi rmou Marius Pedersen a.s. s platností 
 od 1. 1. 2020

18. Bere na vědomí zprávu starosty o  zvýšení ceny 
 vodného a  stočného o  1,60 Kč bez DPH na  rok 
 2020 svazkem DSO Obecní voda

19. Schvaluje cenu stočného 10,- Kč s DPH na rok 2020

20. Schvaluje placení odvodu příspěvku za  každého
 člena (členku) ČSŽ Hřibiny- Ledská, SDH Ledská 
 a SDH Hřibiny

21. Bere na vědomí zprávy kontrolního, fi nančního 
 výboru

22. Bere na vědomí příští jednání v  březnu, datum 
 bude upřesněn

Schváleno zastupitelstvem obce dne  27. 12. 2019.
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Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 10/2020 ze dne 5. 3. 2020

Obecní zastupitelstvo:

1. Schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava
 Libotovského a Ing. Josef Vanického,
 zapisovatelku Marii Kolářovou

2. Schvaluje  program dnešního zasedání

3. Bere na vědomí  zprávu o plnění usnesení č. 9/2019

4. Schvaluje  uzavření smlouvy č. SoBS VB-ČEZd
 -0035r01z02 z ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená 
 Milošem Honlem o budoucí smlouvě o zřízení
 věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
 č. IV-12-2019842/SOBS VB/1 Hřibiny-Ledská
 -Velká Ledská, p.č. 389-kNN (kabelové vedení
 k zasíťování pozemku) po pozemku č.p. 411/4 ve 
 vlastnictví obce v k.úz. Velká Ledská.

5. Schvaluje  uzavření smlouvy o výkonu lesního 
 hospodáře s panem Pavlem Nadrchalem

6. Schvaluje  rozpočtové opatření č. 1/2020 obce 
 Hřibiny-Ledská

7. Schvaluje  záměr obce na vypsání výběrového 
 řízení na pronájem a provozování obecní hospody

 U Myslivce v Hřibinách čp. 11 a ukládá starostovi
 podepsat smlouvu s vybraným uchazečem

8. Schvaluje  podání žádosti o dotaci z programu 
 KÚ KHK Životní prostředí a zemědělství „Rozvoj 
 infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou
 a odvádění odpadních vod“ na stavbu „Kanalizace
 II. etapa - Hřibiny“

9. Schvaluje  vypsání výběrového řízení na akce
  „Kanalizace II. etapa - Hřibiny“ a jmenuje hodnotící
 komisi ve složení Aleš Libotovský, Lucie
 Drozdíková a Bc. Martin Kubíček, náhradníky 
 Pavel Hovorka, Ing. Josef Vanický. Ukládá
 starostovi podepsat smlouvu s vybraným
 uchazečem.

10. Schvaluje  zaplatit příspěvek na činnost MAS 
 nad Orlicí pro rok 2020, ve výši 10 Kč na trvale 
 hlášeného obyvatele v obci

11. Schvaluje  finanční podporu MS Střezmá ve 
 výši 5 000,- Kč

12. Schvaluje peněžní dar základní organizaci ČSV 
 Lično na zajištění činností léčení včelstev
 v hodnotě 2 000,- Kč

13. Neschvaluje  „Dohodu o samostatném poplatku
 za nakládání se separovanými složkami“ ze dne 
 21. 1. 2020 s firmou Marius Pedersen a.s.

Termín příštího zasedání  4. června  2020.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 5. 3. 2020.

V DOBĚ OD ZÁŘÍ DO PROSINCE 2019 SLAVILI

Jaroslava Novotná z Velké Ledské   90 let   
Ladislav Zaňka z Malé Ledské   86 let 
Josef Burket z Velké Ledské   82 let

Jak je z krátkého seznamu zřejmé, osobní návštěvy se usku-
tečnily zatím  u tří oslavenců. Dalším jubilantům narozeným 
v dubnu a později  popřejeme osobně, jak jen to bude možné.

Všem našim oslavencům přejeme  pevné zdraví a spokojenost!

S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

V návaznosti na zákon o ochraně osobních údajů zveřejňujeme životní jubilea občanů  ve zpravodaji 
pouze na základě  písemného souhlasu dotyčné osoby nebo jejího zákonného zástupce. 
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NARODIL I  SE Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI  

Adéla Gollová,
se narodila v lednu rodičům 
Alexandru a Veronice Gollovým ze Hřibin

Matěj Kočnar, 
se narodil rovněž v lednu rodičům
Josefu a Kristýně Kočnarovým z Malé Ledské.

Ať Vám dětičky dělají radost!

Jiří Šimerda z Velká Ledské
zemřel  12. 2. 2020 ve věku  86 let.

Jaroslava Votroubková z Velké Ledské
zemřela  7. 3. 2020 ve věku nedožitých 88 let.

Miloslava Zilvarová z  Malé Ledské
zemřela  10. 4. 2020 ve věku nedožitých  85 let.

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020

Celkem se při letošním tříkrálovém koledování vybralo 
12 965,- Kč.

Hřibiny  3 307,-  Paseky 2 040,-
Malá Ledská  3 243,-  Velká Ledská 4 375,-

Všem čtyřem kolednickým skupinkám, které zachytila organizátorka akce paní Blanka Francová, patří naše po-
děkování, stejně jako všem dárcům z řad občanů.
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AKCE V REŽII OBECNÍHO ÚŘADU

Kulturní výbor se v zimním období snažil trochu oživit 
zdejší dění a podařilo se mu uskutečnit tři celkem zajíma-
vé akce pro všechny věkové kategorie.

Vlastně ještě vloni, v sobotu 14. prosince, to bylo od-
polední divadýlko s názvem „Setkání u Aničky“, kte-
ré pro nás v Hřibinách sehrály děti ze základní školy 
z nedaleké Olešnice. 
Z  výkonů malých herců i  z  obětavosti a  nápaditosti  
paní ředitelky i  učitelek jsme byli podobně nadšení 
jako kdysi ze hry o  Zlatovlásce (tu nám před dvěma 
lety předvedli na setkání důchodců na Velké Ledské). 
Celé představení bylo vlastně kombinací dvou nám 
dobře známých pohádek - O Červené Karkulce a O Je-
níčkovi a  Mařence. A prostě nemělo chybu. Výkony 
malých herců byly odměněny náležitým potleskem, 
jaký prý ještě jinde nezažili.
Přiznejme si jedna malá chybička by se přece jen našla, 
a to poměrně malý zájem našich dětských i dospělých 
diváků. Vždyť venku bylo nevlídno, sportovat se moc 
nedalo, a tak jsme čekali větší účast - no třeba? snad? 
někdy příště?

Poslední uskutečněnou akcí bylo cestopisné vyprá-
vění o Thajsku s promítáním videa a s následnou be-
sedou. Své zážitky ze skupinového putování thajskou 
přírodou, tamní kulturu a zvyklosti domorodců nám 
v pátek 14. 2. 2020 v Hřibinách přiblížila majitelka ces-
tovní agentury Orchidea z Doudleb, paní Hana Haško-
vá s manželem.

Další událostí v hřibinské hospodě v sobotu 18. ledna 
bylo opět odpolední divadlo pro děti i dospělé. Nad-
šení javorničtí ochotníci ze spolku Javor nás pobavili 
hrou „O líné Róze“ na motivy jedné z pohádek Josefa 
Lukáška. Krásný zážitek z představení byl ještě umoc-
něn přítomností autora Pohádek z Orlických hor, tak-
že závěrečný potlesk a uznání patřily nejen divadelní-
kům, hudebníkům, ale také jemu.

Na nějaké další posezení s hudbou, na setkání s dů-
chodci či na  společný výlet už prostě nedošlo.V 
březnu vyhlášená omezení totiž vylučovala besedy 
a  hromadné akce, přinutila nás pěkně nosit roušky 
a udržovat si odstup. 
Nám teď nezbývá než doufat, že nám ta odtažitost ne-
zůstane napořád a že po všech těch nesnázích a ome-
zeních bude zase líp.

za kulturní výbor V. Zaňková a M. Zaňkováfoto Klára Kudláčková

foto M. Zaňková

foto M. Zaňková
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

VU3V - tak zní zkratka pro virtuální vzdělávání seni-
orů, jehož počátek vznikl na Provozně ekonomické 
fakultě Zemědělské univerzity v Praze. Toto vzdě-
lávání probíhá po celé republice v institucích, které 
mají zájem se zapojit, převážně však v knihovnách. 
Napadlo mě oslovit seniory i v našich malých ves-
ničkách a připojit se tak do této výuky. Vedení obce 
souhlasilo a poskytlo prostor i potřebnou techniku 
v sále hospody v Hřibinách. 

Jeden semestrální kurz se skládá ze šesti setkání, 
vždy po čtrnácti dnech. Po zhlédnutí výukové ho-
diny, která trvá 45 - 50 min., si společně vyplníme 
test. Každý student si pak v  klidu domova může 
znovu přednášku poslechnout a  prověřit své zna-
losti v individuálním testu.

Naše „ třída“ zahájila studium s devíti posluchači ne-
jen místními, ale dokonce i  z  Týniště a  sousedního 
Lična. Zahajovacím tématem bylo „Cestování - co jste 
možná nevěděli“. Bohužel, vzhledem k současné mi-
mořádné situaci, proběhla naše společná setkání pou-
ze 3x, zbytek formou on - line. Studenti jsou ale tak 

pilní, že se opravdu pravidelně přihlašovali ke studiu 
a téměř všichni podstoupili i závěrečný test. Doufám, 
že je tato neplánovaná zkouška neodradí a na podzim 
se setkáme u dalšího pokračování. 

Pokud byste i vy měli zájem připojit se k nám, jste - 
li důchodového věku, nabízí se vám tato možnost. 
Bohužel ještě neznám další téma, ale včas budete 
informováni.  

Věra Zaňková

Hřibiny - Ledská, Malá Ledská 40
517 41 Kostelec nad Orlicí

702 979 260

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 KARNEVAL 

Karneval pro děti v Hřibinách uspořádaly ženy ze Sva-
zu žen v sobotu 29. února.

Letos byl nejen ve znamení pohádkových bytostí, dět-
ských melodií, soutěží, her a bohaté tomboly. Organi-
zátorky totiž připravily dětem i překvapení v podobě 
ozdobného malování na  obličej nebo na  ruku. A  že 
bylo zájemců o takovou krásu! Po celou dobu trvání 
akce prostě fronta, navíc možnost výběru z  mnoha 
motivů a provedení absolutně dokonalé! Možná i pro-
to bylo na parketu trochu volněji a bezpečněji i pro ty 
nejmenší účastníky karnevalu.

K tanci a dovádění děti motivovala Bílá paní v podá-
ní Věry Zaňkové, obdiv a poděkování zaslouží hlavní 
protagonistky letošního karnevalu - Romana Mráz-
ková, Alenka Pajorová a Blanka Francová za zajištění 
hudebního doprovodu. 

Marie Zaňková
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RETRO MDŽ 

Již po  několik let se scházíme, vždy v  období okolo 
8. března u  kapličky mezi obcemi Hřibiny a  Ledská, 
abychom společně vyrazily na příjemnou procházku. 
V  samých začátcích této tradice vedlo naše putová-
ní do  ličenské vinárny. Po  jejím uzavření následoval 
Sportovní areál v Olešnici a letos poprvé jsme zamířily 
do naší hřibinské hospůdky U Myslivce, abychom zde 
mohly řádně oslavit svátek všech žen. Dobová móda 
socialistického období se stala samozřejmostí, pokud 
jde o róby všech zúčastněných. Po krátkém programu, 
který si ženy samy připravují, nesmí chybět chlebíček 
spolu s  věnečkem a  samozřejmě pro potěchu oka 
rudý karafi át. Letošním zpestřením bylo ještě násled-
né pokračování na  Retro zábavě, kterou jsme pořáda-
ly i  pro širokou veřejnost poprvé. A  že se opravdu vy-
dařila, by mohli potvrdit všichni zúčastnění. DJ Čenda 
Kopecký měl správnou ruku při výběru hudby 80. let i  
té dřívější. Dokonce došlo i na dávno zapomenutý ta-

nec z poloviny 60. let s názvem letkis. Zlatým hřebem 
večera se stala módní přehlídka v duchu 60. - 80. let 
minulého století v  podání „modelek“ z  ČSŽ Slatina 
nad Zdobnicí vedených paní Malou, sklidila obrovský 
aplaus. Dámy si pro nás přichystaly tři vstupy z  této 
doby, z nichž poslední patřil krásným, plesovým mo-
delům. Příjemnou textilní vlnu tehdy nahradily umělé 
krimpleny, slotera, diolen, studivý dederon, škrába-
vý brokát, lurex, ale i velice oblíbený samet. Všechny 
modely dámy doplnily vkusnými módními doplňky. 
Na  otázku, jak často vystupují, jsem se dozvěděla, že 
tak 4x do roka, ale mimo jiné ještě nacvičují taneční 
vystoupení i jiné aktivity. Také u nás se členky ženské-
ho spolku aktivně zapojují do  kulturního dění obce, 
pořádají různé akce nejen pro dospělé, ale hlavně pro 
děti. Přestože se základna skládá pouze z 22 členek, 
myslím, že činnost je dosti  bohatá. 

Věra Zaňková
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S D H  L E D S K Á

ZABIJAČKA

V  sobotu 15. února 2020 jsme uspořádali zabijačku 
v hasičské zbrojnici na Velké Ledské. Předem bylo po-
třeba nakoupit vše potřebné, navařit kroupy, přichys-
tat nádobí a zatopit pod kotli.
V 7 hodin ráno jsme dovezli pašíka a mohla začít přípra-
va dobrot. Nechyběla polévka, ovar, tlačenky, jitrnice, 
kroupy, zabijačkový guláš, škvarky ani sádlo.Ve dvě od-
poledne se začali scházet hosté, kterým moc chutnalo. 
Výrobky se mohly konzumovat přímo na  místě, nebo 
odnést domů. Na stolech bylo přichystáno i něco slad-
kého ke kávě, taky pivo na spláchnutí mastnoty.
Druhý den proběhl doprodej našich výrobků a úklid. 
Poděkování patří všem členům našeho sboru, jež se 
podíleli na  zdárném průběhu a  v  neposlední řadě 
všem těm, kteří nás přišli podpořit a ochutnat.

BRIGÁDA

Začátkem března proběhla na třešňové aleji brigáda 
pro obec. V rámci brigády se provedla taky údržba 
techniky,drobné opravy v hasičské zbrojnici a úklid 
přilehlých prostor.
Jelikož pandemie virové choroby Covid-19 nám nedo-
voluje uspořádat naplánované akce, které budou zru-
šeny nebo přesunuty, budeme se těšit na dobu, kdy 
bude možné je uspořádat. Přejeme všem pevné zdraví 
a doufáme, že se již brzy sejdeme a posedíme.

Radka Dvořáková

S D H  H Ř I B I N Y 

PLES V HŘIBINÁCH

Společný babsko-hasičský bál uspořádali už tradičně hřibinští hasiči spolu se členkami ČSŽ Hřibiny-Ledská v sobotu 
15. února. K tanci hráli a zpívali manželé Schůtovi (COMBI Kvasiny), nechyběla opravdu bohatá a rozmanitá tombola. 
Účastníků bálu bylo „tak akorát“ - prostě obsazený sál, k tomu příjemná atmosféra a veselá zábava. 

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

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
loňský příspěvek jsem začínal zmínkou o  tom, že se 
naší honitbě začátkem března nevyhnul silný vítr, kte-
rý nám pokácel některé posedy a kazatelny! Vichřice 
nazvaná meteorology Sabina, která prolétla Olešnicí 
letos začátkem února, po sobě zanechala ještě mno-
hem větší spoušť. U naší hospodářské budovy poká-
cela několik vzrostlých jasanů a ty spadly na naše zaří-
zení. Likvidátor pojišťovny sčítal a fotil všechny škody 
více než 1,5 hodiny. Padající stromy poničily střechu 
budovy, dvě bažantí voliéry, jejichž zprohýbanou kon-
strukci a  zničené pletivo nám nezbude než rozřezat 
do šrotu. Vedle stojící přístřešek na plevy pak lehl pod 
váhou padajících kmenů zcela a  pod ním například 
i uskladněný srnčí krmelec. Následky jsme likvidovali 
již na třech společných brigádách a ještě nás několik 
dalších brigád čeká, což negativně ovlivní připravený 
plán práce na rok 2020.Jsme velmi rádi, že jsme stihli 
týden před vichřicí při další narychlo svolané nedělní 
brigádě demontovat střešní plechy, které nám věno-
vala jedna společnost z  Borohrádku. Nejspíš se nám 
teď budou hodit.

omezila počet účastníků shromážděných na  jednom 
místě spolkových akcí. Asi nemusím dodávat, že by 
mne toto ani při největší fantazii nenapadlo, ačkoliv 
jsem členem spolku již téměř 30 let. 
I když se tyto věci dějí, obce na nás nezapomněly ani 
pro letošek se svou podporou a my za to všem zastupi-
telům děkujeme. Nyní je již jasné, že v příštích měsících 
se změní dost věcí ve společnosti a v ekonomice, mnozí 
z nás budou mít naléhavé povinnosti, a proto jakákoliv 
pomoc spolkům, byť budou samozřejmě před obcemi 
stát důležitější úkoly, bude ještě vítanější než dříve.
Jaro tradičně přináší myslivcům hodně práce v honitbě, 
náš spolek se má rovněž připojovat v Olešnici k nové 
kanalizaci, nelze však nyní svolávat žádné brigády. 
Snažíme se teď jako každý člověk v naší zemi vyrovnat 
se vším ve svém soukromí, své práci, ale jako uživa-
telé honitby máme i další povinnosti, a tak se někteří 
členové ještě po  nocích snaží ochránit louky a  další 
pozemky, které nyní s  ohledem na  počasí hojně na-
vštěvuje a rozrývá černá zvěř. 

Naše nejhezčí vzpomínky při ohlédnutí za naší činnos-
tí v prvním letošním čtvrtletí se tak jistě váží k ledno-
vému Mysliveckému plesu, jehož jubilejní 20.ročník 
se uskutečnil v  restauraci v  Česticích. Opět plný sál, 
bohatá tombola, trubači, fotokoutek, J.K.Band Jirky 
Kárníka hrající vytrvalým tanečníkům do pozdní noci…
všichni si moc přejeme, abychom se mohli při podob-
ných veselých příležitostech potkat co nejdříve. Moc 
se na to těšíme a věříme, že do náročných týdnů, které 
nás nyní s ďábelským Covid-19 čekají, je tenhle opti-
mismus a těšení na pěkné věci velmi potřebné.

Plán práce a  fi nančního hospodaření na  letošní rok 
měly být schváleny na výroční schůzi dne 14.3. Schůze 
již byla svolaná, bylo pozváno více než 40 hostů, ale tři 
dny před schůzí jsme museli s omluvou všechny hos-
ty odvolat, abychom vyhověli podmínkám vládního 
nařízení. Vláda totiž v důsledku pandemie koronaviru 

Mnozí z Vás budou nyní zřejmě hledat rozptýlení a klid 
pro svou duši na vycházkách do přírody. Nezapomeň-
te prosím na to, že s jarem přišel čas vyvádění mláďat 
zvěře, která potřebuje co nejvíc klidu. Nenechte pro-
sím v  lese volně pobíhat své psy, kteří by mohli být 
ohroženi například bachyní chránící svá selata. My 



12 OBECNÍ LISTY – zpravodaj obce Hřibiny – Ledská 1/2020

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

Dne 10. 4. 2020 náhle zemřela
paní Miloslava Zilvarová.

Chtěli bychom jí poděkovat za její 
celoživotní lásku a starostlivost. 

Děkujeme všem, kteří se s ní přišli 
naposledy rozloučit a za projevy 
soustrasti.

Synové Miroslav a Luděk s rodinami.

myslivci se permanentně snažíme chránit a pomáhat 
zvyšovat stavy drobné zvěře a snad se nám to i daří. 
Věříme, že i Vás potěší pohled na krásné bažanty svo-
lávající hejnko bažantích slípek, na zajíce nebo na di-
voké králíky, kteří snad díky nadšení několika členů 
opět nacházejí v našem revíru svůj stálý domov. Ten si 
u nás stále častěji hledají i další druhy zvěře – v březnu 
byl tak doložen výskyt bobra evropského u nás, když 

jednoho srazilo auto na silnici u Ličenské pekárny.
Přeji Vám za všechny členy mysliveckého spolku pev-
né zdraví a štěstí do dalších dnů. Držme si palce, buď-
me trpěliví, ohleduplní a pomáhejme si, bude to třeba.

S pozdravem Radomír Podolský - jednatel spolku

Rp – MS STŘEZMÁ Olešnice 

Byl to úžasný zážitek držet na prstě takovouto nád-
heru. Našla jsem ji v prádelně na kytičce.
Myslím, že je to druh lišaje.

Věra Zaňková

V dobových záběrech se vracíme do 20. a 30. let 
minulého století.

R. Dvořáková, M. Zaňková 

Zdroj - publikace Od minulosti k dnešku
a FB Častolovice-toulky zdejší minulostí

Hřibiny - zvonička, v pozadí Zaňkův statek



13OBECNÍ LISTY – zpravodaj  obce Hřibiny – Ledská 1/2020

I taková je současnost - Velikonoce bez koledníků, nezbytné roušky a diskuze s náležitým odstupem.
Jen příroda má naštěstí svůj zavedený rytmus.

foto V. Zaňková 

foto V. Zaňková 

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

VÝZVA - KALENDÁŘ
Obecní úřad opět plánuje vydat  pro r. 2021 kalendář s fotografi emi,

které se nějakým způsobem týkají naší obce
(zdejší příroda, nějaká zajímavost, hezká zákoutí, neopakovatelné záběry).

Máte-li zájem zveřejnit vydařenou fotografi i, nebo vlastníte-li zajímavý dobový
snímek, můžete jej v průběhu roku  zaslat e-mailem (ou.hribiny@tiscali.cz)

nebo doručit osobně na Obecní úřad, nejpozději však do 30. 9. 2020.

OZNÁMENÍ
Zveme všechny občany na VEŘEJNĚ ZASEDÁNÍ,

které se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2020 od 18 hod. 
v restauraci U Myslivce v Hřibinách.

SOUTĚŽ VE SBĚRU
VYŘAZENÉHO ELEKTROODPADU

JIŽ 8. ROČNÍK TÉTO SOUTĚŽE ORGANIZUJE OBEC HŘIBINY – LEDSKÁ PRO OBČANY,

KTEŘÍ V OBCI HŘIBINY – LEDSKÁ HRADÍ MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MÁTE DOMA NEFUNKČNÍ NEBO NEVYUŽÍVANÝ ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ?
OPĚT MÁTE  ŠANCI SE HO ZBAVIT, POMOCI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A SOUTĚŽIT O VÝHRU!

VYLOUČENY ZE SOUTĚŽE JSOU BATERIE A NEKOMPLETNÍ VÝROBKY NEBO ZAŘÍZENÍ.

Podmínkou účasti v soutěži je odevzdání kompletního elektrozařízení na sběrném dvoře

od 1. 5. 2020 do 1. 9. 2020
Jeden spotřebič = jeden slosovatelný kupon.

Ceny čekají na 3 výherce.

Slosování a předání cen proběhne
na podzimním veřejném zasedání Obecního úřadu v Hřibinách.
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Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme za-
pomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami 
k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich 
práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by 
nezůstala čistá a bez odpadků.

Děkujeme Vám!

Vláda (média aj.) nás ve dne v noci (správně) poučují o ne-
bezpečí, o prevenci a opatřeních, včetně sankce (až 3. mi-
liónové). To je chvályhodné! Avšak zarážející je, jak někteří 
lehkovážně hazardují s naším zdravím – a nezdravě riskují. 
Takže já stručně připojím PREVENCI TRESTNĚPRÁVNÍ:
V trestním zákoníku jsou skutkové podstaty trestného 
činu šíření nakažlivé lidské nemoci (v  § 152 úmyslný 
a v § 153 TrZ stačí i tzv. nevědomá nedbalost) - korona-
vir SARS-CoV-2 v seznamu těchto chorob je. Aktuálně 
upozorňuji, že k postihu stačí i  zvýšení nebezpečí ná-
kazy v místech, kde se již vyskytuje v epidemické podobě, a to mj. i nedodržováním hygienických 
požadavků, nedodržováním opatření při předcházení vzniku a šířením infekčních onemocnění, po-
rušením zákazu cestování nebo karantény apod. Pachatelem může být osoba v karanténě apod., kte-
rá úmyslně nedodrží příslušné povinnosti, omezení nebo zákazy, přičemž stačí, že věděl o možném 
ohrožení zdraví či života - a „byl s tím srozuměn“. Trestní sazby jsou stupňovány podle následku až 
po možný desetiletý či dokonce dvanáctiletý trest vězením při nedbalostním způsobení smrti. 
No, je to tak na 2-3 stránky A4, takže zájemci si mohou počíst v TrZ. „Mí“ studenti trestního práva Katedry 
sociální patologie a sociologie Univerzity v Hradci Králové už to znají. Snad bude naše TŘÍDA BEZ COVIDA :-)

Vy se mějte hlavně ZDRAVĚ a OBEZŘETNĚ…! 
Mirek Antl
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ČARODĚJNICE 

Letošní čarodějnice měly svůj rej na více místech nejspíš někde v soukromí a trochu komplikovaný 
- chybělo totiž obecenstvo a možná i trocha té energie ze zapáleného ohně. Ale je možné, že ke své-
mu odletu z Malé Ledské využily ve čvrtek dva krátké ohňostroje :-) 

M. Zaňková

Dnes už je spáleno a téměř uklizeno, nesměle si začínáme hrát.


