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V Hřibinách se páni opékači fotografovat nechtěli, tak aspoň záběr na rožeň.

Skákací hrad bavil děti možná víc než opékání. 

Při likvidaci napadených stromů se v lese uplatnila technika.
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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

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, 
léto již pomalu končí, končí i čas letních dovolených. Děti se po prodloužených prázdninách zaviněných pande-
mií vracejí do školy a přichází taky další vydání Obecních listů. 

Zastupitelstvo se od minulého vydání sešlo třikrát. 

Na připravovaný chodník na Malé Ledské byl v opakovaném výběrovém řízení vybrán dodavatel stavby - Stavi-
telství DS s.r.o., s nímž je podepsána smlouva na realizaci do konce letošního roku.

Nástavba budovy Obecního úřadu se v letošním roce nezahájí vzhledem k tomu, že se do vypsaného výběrového 
řízení nikdo nepřihlásil a nové výběrové řízení bude k realizaci v roce 2021. 

Z neplánovaných akcí jsme provedli opravu části kanalizace na Velké a Malé Ledské, a to výměnu betonového 
potrubí za plastové.

O prázdninách se do údržby obce zapojili tři brigádníci, kteří odpracovali 400 hodin na veřejných prostranstvích.

V polovině roku se opět rozšířil kůrovec v lese a celkem se vytěžilo přes 400 m3 kulatiny, která se zatím daří prodávat.

V červnu po uvolnění opatření se uskutečnilo první společné opékání pro občany v pronajaté Hospodě U My-
slivce. Akci zajišťovali bratři Hovorkovi, Pavel Vilímek, pracovníci pohostinství, zaměstnanci Obecního úřadu 
a kulturního spolku. K dobré náladě i příjemnému posezení zahrálo uskupení Zázvorový čaj.Tímto bych chtěl 
všem, kteří se podíleli na této akci, poděkovat a popřát jim hodně sil do dalších veřejných akcí.

O prázdninách kulturní komise připravila vítání nových občánků, takže jsme do naší obce přivítali Adélku Gollo-
vou a Matěje Kočnara.

Vám všem přeji krásný a klidný podzim.
Jaroslav Klapal, starosta

Vítání občánků zpestřilo recitační a hudební  vystoupení dětí.
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Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 11/2019 ze dne 4. 6. 2020

Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 12/2020 ze dne 17. 6. 2020

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Evu Potočkovou
 a Bc. Martina Kubíčka, zapisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
 č. 10/2019

4. bere na vědomí podání žádosti paní Vlasty
 Sokolové o přidělení bytu v Domě zvláštního 
 určení v Kostelci nad Orlicí

5. schvaluje poskytnutí daru ve výši 20 000,- Kč 
 městu Kostelec nad Orlicí, v případě přidělení 
 bytu v Domě zvláštního určení v Kostelci nad 
 Orlicí paní Vlastě Sokolové za předpokladu, že 
 se výši daru paní Vlasta Sokolová zaváže
 uhradit obci v domluveném splátkovém
 kalendáři

6. schvaluje závěrečný účet obce Hřibiny – Ledská 
 za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením 
 obce Hřibiny – Ledská za rok 2019 s vyjádřením 
 souhlasu, a to bez výhrad

7. schvaluje roční účetní závěrku obce Hřibiny – 
 Ledská za rok 2019 a převod finančních
 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 2019

8. bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2020 
 obce Hřibiny-Ledská

9. schvaluje záměr obce na vypsání opakovaného 
 výběrového řízení na akci ,,Chodník Malá Ledská“
 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.  bere na vědomí termín veřejného projednání 
 Územního plánu obce Hřibiny-Ledská 24. června 

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje  ověřovatele zápisu Jana Šabatu
 a Pavla Hovorku, zapisovatelku Marii Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání:

3. bere na vědomí rozhodnutí soudu ve věci
 žalobce V+V s.r.o., proti žalované obci Hřibiny
 -Ledská zaplacení 596 113,76 Kč s příslušenstvím

4. schvaluje podání odvolání proti rozsudku 
 Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
 v soudním sporu se společností V+V s.r.o.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020

 2020 od 16:00 hodin v sále restaurace U myslivce 
 Hřibiny 

11. schvaluje zařazení území obce Hřibiny-Ledská 
 do územní působnosti MAS NAD Orlicí, o.p.s.na 
 programové období 2021-2027

12. schvaluje prominutí tříměsíčního nájemného 
 za období březen-květen 2020, paní Ivetě
 Krbové, IČO 07459351 z nájemní smlouvy
 uzavřené 1. 11. 2018

13. bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního
 výboru

14. neschvaluje žádost o podporu provozu Linky 
 bezpečí, z.s.

15.  bere na vědomí žádost R.  Votroubkové
 o odprodej části pozemku 250/2 a 457 v kú
 Ve l k á  Le d s k á ,  ž á d o s t  M .  L i b o tov s ké h o
 o odprodej pozemku čp. 3145 v kú. Velká
 Ledská, žádost L. Cardové o pronájem části
 pozemku čp. 3141 v kú Hřibiny cca 200m2
 (oplocení)

16. bere na vědomí nabídku na prodej pozemku od 
 pana D. Řeháka.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 4. 6. 2020.
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Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 13/2020 ze dne 30. 6. 2020

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava
 Libotovského a Lucii Drozdíkovou, zapisovatelku
 M. Kolářovou

V DOBĚ OD BŘEZNA DO SRPNA 2020 SLAVILI  

Jaroslav Němec, Hřibiny   87 let
Jaroslav Klapal, Velká Ledská   88 let
František Schnaubert, Hřibiny   85 let
Jaroslava Klapalová, Velká Ledská   85 let
Věra Šabatová, Paseky   80 let
Marie Krsková, Hřibiny  91 let
Julie Šimerdová, Velká Ledská   86 let
Drahuška Viková, Hřibiny  86 let
Miloslav Zeman, Malá Ledská   82 let
Zdeňka Zaňková, Malá Ledská   81 let

S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

2. schvaluje program dnešního zasedání:

3. bere na vědomí zprávu o podpoře žádosti obce 
 o dotaci na akci ,,Nástavba Obecního úřadu 
 Hřibiny-Ledská“ 

4. schvaluje záměr obce na vypsání výběrového 
 řízení na akci ,,Nástavba obecního úřadu
 Hřibiny-Ledská“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.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2020

V průběhu prázdnin došlo ke zmírnění protiepidemických opatření, a tak se naší návštěvy a předání balíčků do-
čkali všichni jubilanti, i ti narození v jarních měsících. A že jich nebylo málo, to můžete posoudit sami. Všem, kteří 
nám poskytli fotečky, moc děkujeme a všem našich oslavencům přejeme ještě jednou pevné zdraví a spokojenost!

Krásných 90 let oslavila paní Ludmila Votroubková 
z Velké Ledské.
Do každého dne přejeme vše nejlepší, spokojenost a po-
hodu a do další „90“ hlavně pevné zdraví.

Josef Koza, Velká Ledská  
70 let

manželé Vašatovi z Velké Ledské
Růžena Vašatová, 86 let a František Vašata, 90 let

Václav Zářecký, Paseky 
70 let
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SVATBU OSLAVIL I

Péťa Votroubková a Milda Turina

Chceme dál společně žít,
milovat se a ctít
a své ano jsme si řekli dne 22.8.2020
na Vochtánce v Potštejně.

,,Miluji a chci Tě stokrát víc. V slzách, smíchu, trápení i štěstí, 
dělit se s Tebou o vše a v každý čas, aby až jednou na vlasy nám 
padne sníh, mohli jsme si říct - život byl krásný.“

William Shakespeare

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

VÝHERCI SOUTĚŽE VE SBĚRU ELEKTROODPADU

Naše obec se letos mezi obcemi do 1000 obyvatel mís-
tila na 1. místě v soutěži ve sběru vyřazených elektro-
spotřebičů. Do závěrečného slosování, které proběhlo 
ve čtvrtek 3. září po skončení veřejného zasedání, bylo 
zařazeno celkem 247 lístků.  
A ještě výherci:
1. cena - tablet:   Josef Koza, Velká Ledská
2. cena - „chytré“ hodinky: Pavel Míka, Malá Ledská
3. cena - akuvrtačka: Mikuláš Drozdík, Velká Ledská 

výherce soutěže p. Koza Ze třetí ceny se radoval i Mikuláš Drozdík společně s bráškou 

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI  

František Doležal z Pasek zemřel 9. srpna ve věku nedožitých 70 let
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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UPOZORNĚNÍ KE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

V kontejnerech se objevují věci, které tam 
nepatří a ztěžují tím práci našich zaměst-
nanců. Domnívám se, že ve sběrném dvoře 
je dostatek prostoru k převzetí jakéhokoli 
odpadu.

Jaroslav Klapal, starosta

JAK TŘÍDIT ODPADY 

Vzhledem k  tomu, že zaměstnanci Obecního úřadu 
jsou neustále nuceni zasahovat do chybně vytříděné-
ho odpadu, uvádíme znovu zásady pro jeho třídění:

PAPÍR - do modrých kontejnerů patří:
• noviny a časopisy
• sešity, bloky, deníčky, diáře apod.                                                                     

(není třeba odstraňovat kovové spony)
• paperbacky, brožurky, brožované 

knihy  (bez tvrdých obalů)
• katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír    

(i ze skartovaček)
• krabice, kartony, lepenky, balicí papír                 

(krabice by měly být sešlápnuté nebo rozložené)
• nepotřebné účtenky, složenky apod.                   

(části obsahující citlivé údaje jako jsou jména, ad-
resy či čísla bankovních kont je vhodné roztrhat, 
aby nemohly být zneužity)

• dopisy, pohlednice, obálky                                      
(není třeba odstraňovat plastová okénka)

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

Pozor - do modrých kontejnerů  n e p a t ř í :
• pauzovací papír, spodní strany samolepek, kopíráky
• papír s povrchovou úpravou                                     

(křídový, parciální laky)
• papír nebo tapety zašpiněné od barev, lepidel, 

krve, mastnoty
• zalaminovaný papír (např. průkazky do knihovny)
• použitý toaletní papír, papírové kapesníč-

ky, plata od vajec bez recyklační značky                                 
(ale lze je kompostovat)

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

• většina nápojových kartonů

SKLO - do zelených kontejnerů patří:
• tabulové sklo, sklenice
• nevratné lahve z barevného skla 

(od piva, vína, limonád)
• obaly s recyklačním symbolem 

a kódem GL, 70, 71 nebo 72
• skleněné obaly od léků

Do bílých kontejnerů patří:
• POUZE bílé sklo, tedy čiré lahve, sklenice a nádo-

by z domácnosti (ale ne varné sklo)

Do bílých a zelených kontejnerů  n e p a t ř í :
• zrcadla, plexisklo, autosklo, drátované sklo
• varné sklo
• keramika, porcelán
• žárovky, zářivky, výbojky
• obrazovky televizorů, různé displeje

PLASTY - do žlutých kontejnerů patří:
• vymyté PET lahve, plastové lahve 

od mléka a mléčných nápojů         
(sešlápnuté)

• čisté kelímky (od jogurtů,               
pomazánek, ale i krémů)

• obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel
• igelitové tašky, mikrotenové a jiné sáčky,            

potravinové fólie (ne celofán)
• plastové obaly od různého zboží (drogistického 

i potravinářského)
• polystyren bílý (obalový) i tmavý (čisté plastové 

nádobí, kelímky…)
• plastové květináče
• textilie ze 100% polyesteru
• obaly od CD, DVD, VHS (včetně samotných nosičů)

Do žlutých kontejnerů  n e p a t ř í :
• molitan, guma, použité prezervativy, plastové trubky
• PVC (např. novodur), linoleum
• pneumatiky, těsnění, žvýkačky
• vícevrstvé obaly (např. nápojové kartony pokud 

to není přímo uvedeno na kontejneru)
• koberce, předložky
• obaly od nebezpečných chemikálií

Znečištěný a nezařaditelný odpad 
dávejte proto do směsného komu-
nálního odpadu nebo dovezte pří-
mo na skládku!

S použitím údajů z internetu (nazeleno.cz)
zpracovala M. Zaňková
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VIRTUÁLNÍ UNIVERSITA TŘETÍHO VĚKU
POKRAČUJE

Jak už jsme vás, čtenáře Obecních listů, v  minulém 
čísle informovali, VU3V pokračuje dalším semestrem, 
a  to tentokrát s  názvem Genealogie – hledáme své 
předky, na  kterém se dohodli všichni absolventi mi-
nulého studia. Toto studium zde probíhá pod záštitou 
Obecního úřadu Hřibiny-Ledská.
Pokud i  Vy patříte do  kategorie seniorů či invalid-
ních důchodců a  zajímalo by Vás toto téma, můžete 
se k nám přidat. Začínáme v pátek 2.10. v 9.00 hodin 
v hospodě U Myslivce v Hřibinách.

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

Podobně jako většina letošních akcí byl i závěr prázd-
nin na hřišti na Malé Ledské trochu skromnější, i počasí 
trochu nejisté, takže  tentokrát se nestanovalo. Přesto 
si pohodové odpoledne a večer užili všichni přítomní 
dospěláci i  děti. Vždyť  na rožni se otáčel netradiční 
gyros, nechyběly další přílohy, zeleninové saláty i něco 
sladkého k zakousnutí, samozřejmě taky pivečko a dal-
ší nápoje dle chuti  každého účastníka.

M. Zaňková
foto Ivana Krišťáková 

Po  zdárném zakončení semestru budete odměněni 
diplomem a prohlídkou Státního archivu v Zámrsku. 
V případě absolvování šesti semestrů zakončíme své 
studium promocí v aule Provozně ekonomické fakulty 
ČZU v Praze. 
O tom, že je studium zajímavé, se můžete sami pře-
svědčit na  webových stránkách www.e-senior.czu 
nebo přímo u absolventů 1. ročníku. 

Své přihlášky hlaste na tel. 702 979 260
nebo pište na email verazankova@seznam.cz

VZ

S D H  L E D S K Á

SBĚR ŽELEZA

Brigáda na sběr starého železa proběhla v sobo-
tu 9. května 2020. Jako vždy se sraz konal v 8 ho-
din u hasičské zbrojnice na Velké Ledské. Někteří 
brigádníci byli pověřeni úkolem uklidit v garáži 
zbrojnice a ve staré hasičárně, ostatní se vydali 
přes Malou a Velkou Ledskou sbírat starý železný 
šrot.
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LETNÍ GRILOVÁNÍ

Tradiční grilování kýt pro členy a rodinné přísluš-
níky proběhlo 13 .června. Lidí se sešlo dost, počasí 
nám přálo a maso bylo výborné.Hravější část zú-
častněných si odpoledne zpestřila na hřišti hraním 
vybíjené a nohejbalu, a ostatní si po dlouhé době 
mohli popovídat o tom, co je nového  nebo si jen 
tak posedět se sousedy.

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

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
jsme velmi rádi, že máme za sebou docela normální mys-
livecké léto v jinak nenormálních a nových podmínkách, 
které se nás všech dotýkají téměř na každém kroku. 
Zvládli jsme uspořádat dvě dlouhodobě plánovaná 
střelecká setkání na Třešňovce, postavit nový přístře-
šek na uskladnění obilných plev u hospodářské budovy 
v Olešnici, pokračovat v plnění plánu lovu srnčí a černé 
zvěře, uspořádat společné brigády na  obnovu mysli-
veckých zařízení v honitbě, i členské a výborové schů-
ze. Okresní sněm delegátů zvolil nové vedení Okresní-
ho mysliveckého spolku Rychnov nad Kněžnou, který 
před volbami přestěhoval své sídlo na střelnici Na Láni 
na okraji Rychnova.
Myslivost se stala pro mnohé mé kamarády ze spolku 
výbornou příležitostí k relaxaci či náhradou za původ-
ně plánovanou dovolenou kdesi v dáli u slané vody. Po-
vedlo se jim vyčistit hlavu, někdy i hlaveň jejich zbraní, 
ale také udělat kus práce. 
Na jaře nám větrem vyvrácené stromy mj. zcela zničily 
přístřešek na plevy v Olešnici. I díky pojistnému plnění 
se nám podařilo postavit přístřešek nový. Na výstavbě 
se nejvíce podíleli Jarda Pultar a Petr Šimerda, pomáha-
lo však i několik dalších členů. 
Byli jsme velice rádi, že nám situace umožnila, ačkoliv 
s  určitým odkladem, navštívit v  Týništi našeho člena, 
pana Jindřicha Laštovičku, a  pogratulovat mu k  jeho 
krásnému životnímu jubileu, pětaosmdesátým naro-
zeninám. Je radost naslouchat jeho životním moudrům 
i přihlížet jeho střeleckému umění při „lovu“ asfaltových 
terčů u chaty Na Pasece. Pan Laštovička je neodmyslitel-
nou součástí každých našich střeleckých závodů a stále 
dosahuje výborné výsledky. Svatá Diana, bohyně lovu, 

ho v srpnu v doprovodu Jirky Malého odměnila na Hor-
kách při vycházce na srnce.  Při lovu se činili i ostatní. 
Kamarádům se podařilo i díky využívání nyní povolené 
pozorovací a zaměřovací noční optiky výborně ochránit 
zrající plodiny a ulovit tam hodně kusů černé zvěře, je-
jich střely si našly i několik lišek, abychom měli na pod-
zim v revíru i zajíce a bažanty. Divočák ulovený Mílou Za-
ňkou vážil více než 100 kg. Provádět s baterkami dosled 
v lánu vzrostlé kukuřice vyžaduje i slušný kus odvahy. 
Předseda Pepa Vanický s  manželkou a  dětmi zařídil 
dokončení rekonstrukce schůzové místnosti, která je 
součástí objektu chaty v Častolovicích. Do chaty jsme 
zakoupili 40 nových židlí, aby se tam všem hostům zase 
více líbilo. Do  příštího roku nám zůstává plán rekon-
strukce kuchyně a jejího vybavení.
Na podzim si společně vyjdeme na divoké kachny a na tři 
listopadové resp. prosincové hony na drobnou zvěř. Cí-
lem bude především připravit zvěřinu do  tomboly Po-
slední leče, na kterou srdečně zveme širokou veřejnost 
do Častolovic, a to  v sobotu dne 21. 11. ve 20.00 hod. 
Snad nám budou hvězdy i úředníci hygieny naklonění. 
Zbývá mi ještě seznámit vás s výsledky střeleckých zá-
vodů „Cena kamaráda“, které náš spolek uspořádal 11. 7. 
2020. Zvítězil pan Miloš Hochman s 34 z 40 možných zá-
sahů, o další medailová místa se rozstřelovalo s 33 zásahy 
5 střelců. Druhé místo získal p.Miloslav Zaňka ml. a třetí 
byl Ing.Martin Fojt zastupující Kolowratské hospodářství 
v Rychnově. Soutěže se zúčastnilo 60 střelců, z toho 7 
členů MS STŘEZMÁ. Vydatně nám v deštivém dnu po-
mohly stany zapůjčené ochotně hasiči z Olešnice. 
Ať je Váš podzim krásně barevný od  zlátnoucího listí, 
nikoliv od pestrobarevných roušek!

R. Podolský – jednatel spolku 
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I když všichni znáte nějakého toho svého včelaře, od 
kterého si berete ten nejlepší med na oslazení šálku čaje 
nebo na pečení do vánočních perníčků, my jako základní 
organizace jsme se spolu na stránkách Zpravodaje do-
posud nesetkali.

V naší organizaci je nyní registrováno 28 včelařů a vče-
lařek, kteří obhospodařují téměř 300 včelstev. Včelstva 
se nacházejí na katastrálním území pěti obcí: Olešnice 
(102 včelstev), Lična (98 včelstev), Voděrad (43 včelstev), 
Třebešova (28 včelstev) a Hřibin – Ledské (13 včelstev), 
konkrétně v obcích Olešnice, Hoděčín, Lično, Ostašovi-
ce, Radostovice, Uhřínovice, Třebešov a Ledská.

Možná jste zaznamenali, že Českou republiku a i naši 
základní organizaci postihly v roce 2019 nemalé úhyny 
včelstev díky varoáze (roztoč Varoa destructor). Někteří 
z našich členů přišli v důsledku oslabení včelstev varoá-
zou a poté virovými chorobami nebo útokem vos i o 70 
až 100% včelstev. Nás včelaře nyní samozřejmě zajímá, 
jak vůči infekcím chránit včelstva, co dělat při napadení 
včelstev virem deformovaných křídel nebo nově virem 
paralýzy (ať už v akutní nebo chronické podobě) a hlav-
ně, jak se zachovat nejen v roce nynějším ale i v budouc-
nu. Proto jsme si také dovolili požádat o dotaci na ná-
kup vybavení pro léčbu včelstev a jejich samotnou léčbu 
všechny naše obce, v jejichž katastru máme svá včelstva. 
Žádost o fi nanční příspěvek byla v letošním roce podána 
vůbec poprvé za celou historii ZO Lično.
Na základě společného jednání se starosty všech obcí a 
také předsedy okresní organizace ČSV jsme se dohodli 

VČELAŘI LIČNO – ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE LIČNO
na poskytnutí fi nančního daru naší organizaci, za který 
bych chtěla nyní všem velice poděkovat.
V rámci transparentnosti uvádíme výši poskytnutých 
darů v tis.Kč: Olešnice 10, Lično 5, Voděrady 1, Třebešov 
3, Hřibiny-Ledská 3.

Vzhledem k nákladnosti vybavení pro léčbu včelstev 
jsme se rozhodli vybavení nakoupit až v příštím roce, kdy 
se pokusíme také dosáhnout na některou z pravidelně 
vypisovaných dotací. Toto vybavení bude ve vlastnictví 
ZO Lično a bude k dispozici včetně zaškolené obsluhy 
všem včelařům naší ZO.

Dále bychom také rádi rozšířili činnost celé základní or-
ganizace a povědomí o krásách včelaření mezi spoluo-
bčany. Prvním krokem byla žádost na obci Lično o po-
skytnutí nástěnky na veřejném prostranství u výkupu. 
Starosta nám přislíbil nástěnku v případě uvolnění místa 
některou z ostatních organizací. Velmi si jeho vstřícného 
přístupu vážíme.

Včely prokazují neocenitelné služby zemědělství, spolu-
podílejí se na ekologii krajiny, jsou nezbytné pro přežití 
většiny rostlinných druhů. Albert Einstein jednou řekl, že 
až vymřou včely, lidstvo je přežije o pouhé čtyři roky. Bez 
opylení nebude úroda, zvířata pojdou hlady a lidé s nimi.

Proto věřím, ve váš souhlas a podporu ve snaze chránit 
naše včelstva, starat o ně s péčí řádného hospodáře a za-
chovat a lépe zvyšovat jejich počty v krajině.

Martina Ludvíková, předseda ČSV ZO Lično

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

Ke spolkům, které působí na území našeho katastru a mají snahu zachovat zdejší  přírodu pro další generace, nepatří jen 
myslivci, ale taky včelaři. Možná jste nedávno zaregistrovali, že na veřejném  zasedání se projednávalo schválení příspěvku 
na jejich činnost. Takže nyní máte možnost dozvědět se o práci včelařů z Lična bližší  informace.

PŘIPOMÍNÁME
MOŽNOST PODÍLET SE NA TVORBĚ KALENDÁŘE PRO R. 2021

Máte-li zájem zveřejnit vydařenou fotografi i nebo neopakovatelný záběr, 
nebo vlastníte zajímavý dobový snímek, můžete jej zaslat e-mailem

(ou.hribiny@tiscali.cz) nebo doručit osobně na Obecní úřad
nejpozději však do 30. 9. 2020.
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INFORMACE - VOLBY 2020
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje

se  budou konat  ve dnech 2. a 3. října (v případě 2. kola i ve dnech 9. a 10. října 2020)
 ve volební místnosti v Hřibinách.

Volební lístky budou doručeny předem do vašich poštovních schránek.


