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Záběr na titulní straně i stavební práce  v  Hřibinách - foto  V. Krmaš

Nezvyklá večerní oprava cesty v Malé Ledské - foto M. 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

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, 
Letošní rok se blíží ke konci a opravdu to není jeden z těch, na který bude většina z nás vzpomínat v dob-
rém. Byli jsme těžce zasaženi pandemií a opatřeními proti šíření COVID 19, který měl a bude mít negativní 
vliv a dopad na všechny z nás. Doufejme, že příští a další roky již nás tak nepostihnou a budeme se moci 
vrátit do běžného a zaběhnutého společenského života, jak jsme byli zvyklí.

Nic však není jen černé a  je třeba se radovat i  z maličkostí nejen v soukromém, ale i pracovním životě. 
A proto v krátkosti zrekapituluji, co se podařilo v již končícím roce 2020 při činnosti na Obecním úřadě. 

Od  Ministerstva pro místní rozvoj jsme prostřednictvím Inte-
grovaného regionálního operačního programu  získali dota-
ci 908.290,- Kč na  realizaci chodníku v  Malé Ledské, který již 
bude v době čtení těchto řádků dokončen a čekat na kolaudaci. 
Z obecního rozpočtu bude podíl necelých 50.000,- Kč.

Dále jsme obdrželi dotaci na  rekonstrukci/nástavbu budovy 
Obecního úřadu od  Ministerstva pro místní rozvoj, Programu 
obnovy a  rozvoje venkova, ve  výši 1.132.370,- Kč. Spoluúčast 
obce na  tomto projektu bude 750.000,- Kč. Dodavatel realiza-
ce projektu je vybrán, smlouva je uzavřena a realizace proběhne 
na jaře nadcházejícího roku. 

Od  Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci na  výstavbu kanalizace na  Hřibinách. Jedná se o  po-
slední část velkého projektu výstavby kanalizací v naší obci. Dotace činí 2.992.123,-Kč a celkové náklady 
realizace jsou 6.136.389,- Kč. Realizace již byla zahájena, jistě jste si všimli čilého pracovního ruchu kolem 
křižovatky u Obecního úřadu. Výstavba bude pokračovat v závislosti na počasí a ukončena by měla být 
do podzimu příštího roku. Zároveň se omlouváme a prosíme o trpělivost s případnými omezeními, jedná 
se o rozsáhlou a náročnou akci a výkopů bude přibývat.
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A ještě je tu jeden projektík. S přispěním dotací od Ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova 
prostřednictvím MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. jsme obdrželi dotaci na vybavení hasičské zbrojnice Velká Led-
ská ve výši 119.064,- Kč. V rámci tohoto projektu pořídíme nové stoly a židle do společenské místnosti, 
kombinovanou lednici, vestavěnou skříň do garáže a mobilní nůžkový partystan 4x8m vč. příslušenství, 
který bude sloužit především pro potřeby obce a  spolků v  ní působících při pořádání kulturních a  spo-
lečenských akcí. Spoluúčast obce na  realizaci projektu je 29.000,- Kč. Tento projekt bude zrealizován 
v průběhu zimy.

Ke konci roku jsme také provedli lokální opravy na míst-
ních komunikacích a předpokládáme, že s dalšími opra-
vami budeme pokračovat i v roce nadcházejícím.

Krom dokončení výše uvedených akcí plánujeme 
v  roce 2021 vybudování vlastního zdroje pitné vody 
v  lokalitě Žampaška a  zpracování projektové doku-
mentace se stavebním povolením na  zasíťování po-
zemků pro výstavbu RD na  Velké Ledské. Budeme 
také usilovat o  přidělení dotace na  rekonstrukci ko-
munikace k  Podlískému mlýnu, především potřebu-
jeme opravit propadající se část komunikace v úseku 
u náhonu. Na tento projekt se zpracovává projektová 
dokumentace a  do  konce roku se nám snad podaří 
podat žádost o dotaci.

Pochopitelně plánujeme pokračovat v běžných činnostech obce a službách pro občany. Doufáme, že také 
budeme moci zorganizovat plánované společenské akce, především sraz rodáků obce.

Jednání Zastupitelstva se v omezeném režimu uskutečnilo třikrát se schválením rozpočtu a plánem práce 
na rok 2021 při listopadovém zasedání, poslední jednání je naplánováno na 22. prosince.

Závěrem Vám jménem svým a za Obecní úřad přeji klidné prožití svátků vánočních, hodně pevné zdraví 
a šťastné vykročení do nového roku 2021.

Jaroslav Klapal, starosta
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Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č.14/2020 ze dne 3. 9. 2020

Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 15/2020 ze dne 11. 11. 2020

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Evu Potočkovou
 a Jana Šabatu, zapisovatelku Marii Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
 č. 11, 12 a 13/2020

4. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 
 schválené starostou obce dne 22. července 
 2020, zveřejněno 18. 8. 2020

5. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020 
 schválené starostou obce dne 21. srpna 2020, 
 zveřejněno 24. 8. 2020

6. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy 
 o zajištění a poskytování pečovatelské služby 
 pro občany obce Hřibiny-Ledská a o přidělování
 bytů v Domech s pečovatelskou službou s městem
 Kostelec nad Orlicí ze dne 26. 1. 2010

7.  s c hva l u j e  uzavření  smlouvy o zaj ištění
 a poskytování pečovatelské služby pro občany 
 obce Hřibiny-Ledská s městem Kostelec nad 
 Orlicí

8. schvaluje uzavření smlouvy s paní Ladislavou 
 Cardovou o pronájmu části pozemku v k.ú
 Hřibiny č.p. 3141 o výměře 207 m2 dle veřejné 
 vyhlášky 01/2020, zveřejněno dne 15. 6. 2020 

9. bere na vědomí uzavření smlouvy o účetnictví s 
 firmou Alis

10. bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí 
 finančního příspěvku z programu KÚ KHK
 Životní prostředí a zemědělství na zmírnění
 dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019
 (503 593,- Kč)

11. schvaluje a pověřuje starostu v jednání
 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o zřízení
 společné jednotky požární ochrany s městysem 
 Častolovice, dle zákona č. 133/1985 Sb.,
 o požární ochraně

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu - Ing. Josef Vanický
 a Pavel Hovorka, zapisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí  zprávu o plnění usnesení
 č. 14/2020

4. schvaluje plán práce na rok 2021

5. schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce 
 na roky 2022-2024

6. schvaluje rozpočet na rok 2021 v těchto částkách:
 příjmy 9 400 660,06Kč, výdaje ve výši
 14 842 200,- Kč, rozpočet je navržen jako
 schodkový a schodek 5 441 539,94 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.

7. schvaluje  provedení fyzické a dokladové
 inventarizace majetku obce za rok 2020 ve dnech 
 od 2. ledna 2021 do 25. ledna 2021 inventarizační 
 komisí. Předseda - Aleš Libotovský, členové - 
 Martin Kubíček, Karel Dvořák, náhradníci - Jan
 Šabata, Pavel Hovorka.

8. bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání 
 hospodaření obce Hřibiny-Ledská za rok 2020 ze 
 dne 23. září 2020, nebyly zjištěny chyby a nedostatky

9. bere na vědomí zprávu fi nančního výboru 

10. bere na vědomí podání žádosti pana Jiřího
 Uhnavého o odkoupení části pozemku p.č. 269/12 

12. souhlasí s nabídkou pana Jiřího Šimerdy,
 na odkoupení části (cca 200 m2/m2 120,- Kč) 
 pozemku kú. Velká Ledská p. č. 3, po zaměření 
 pověřuje starostu k podpisu smlouvy

Termín příštího zasedání 11. listopadu 2020
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 3. 9. 2020
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V DOBĚ OD ZÁŘÍ DO PROSINCE 2020  SLAVILI  

PŘIHLÁŠENÍ K POBYTU - ZA  ROK 2020  

ODHLÁŠENÍ - ZA ROK 2020 

Věra Micherová, Malá Ledská  87 let 
Josef Zítka, Hřibiny  70 let
Petr Boušek, Velká Ledská  75 let
Jan Krišťák, Malá Ledská  81 let
Eva  Schnaubertová,Hřibiny  80 let

Našim jubilantům přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Jana Janušová, Hřibiny
Lucie Hloupá, Hřibiny
Lenka Šmídová, Paseky
Jaroslava Pišlová, Paseky
Zdenka Semeráková, Paseky
Martina Trachtulcová, Malá Ledská

Petra Marčíková, Hřibiny
Jan Potoček, Hřibiny
Eva Neumannová, Velká Ledská
Šárka Sejkorová, Malá Ledská
Adam Hepnar, Malá Ledská
Kateřina Michalcová, Malá Ledská
Martina Trachtulcová, Malá Ledská    

S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

Josef Zítka, Hřibiny, 70 let

Eva  Schnaubertová, Hřibiny, 80 let

Petr Boušek, Velká Ledská, 75 let

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI  

Lenka Vanická z Velké Ledské

Josef Burket z Velké Ledské
zemřel 11.12.2020 ve věku 82 let

Jaroslav Němec ze Hřibin
zemřel 12.12.2020 ve věku 87 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

 k. ú. Hřibiny dle přiložené situace a nesouhlasí
 s prodejem části pozemku

11. bere na vědomí podání žádosti manželů
 Kubcových o odkoupení pozemku p.č. 3376 k. ú. 
 Velká Ledská a nesouhlasí s prodejem.

12. schvaluje změnu dodavatele elektrické energie 
 na všech odběrných místech dle nabídky od 
 společnosti MND a.s. a pověřuje starostu
 podpisem smlouvy

13.  bere na vědomí rozsudek Krajského soudu
 v Hradci Králové ze dne 13. října 2020 ve věci V+V 
 s.r.o proti obci Hřibiny-Ledská 

 14.  pověřuje paní Evu Potočkovou k jednání s manželi

 Evou a Miroslavem Kubcovými ohledně smlouvy 
 na užívání cesty 

15. schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu
 komunikace k Podlískému mlýnu, místní
 komunikace 4c z Velké Ledské na Libel,
 z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR
 pro rok 2021

16. schvaluje nabídku společnosti Ozdravovna
 silnic na lokální opravy místních komunikací na 
 Velké a Malé Ledské a pověřuje starostu
 podpisem smlouvy

Příští zasedání 22. prosince 2020 v 18 hodin
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 11. 11. 2020
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DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE

V podzimním semestru se teď zabýváme genealogií, což 
je vlastně tak trochu věda o tvorbě rodokmenu.  Jenže 
situace se vzhledem k protiepidemickým opatřením čas 
od času mění, takže  nás tentokrát  donutila i k samo-
statnému studiu doma a věřte, že se to dá zvládnout. 

Vážení senioři, kteří máte zájem něco nového se na-
učit, pojďte s námi do školy! 

Jitka Kudláčková

Virtuální univerzita třetího věku. Co to je, co si před-
stavit? Možná by se hodil takový krátký vtip:

Babička ráno budí dědečka a říká: „Dědo vstávej,musíš 
jít do školy!“

Tak tento typ vzdělávání  je pro starší, seniory, kteří 
se chtějí něco nového dozvědět, procvičit si paměť, 
nebo si jen  ověřit své znalosti. Věrka Zaňková jako 
tutor, tj. vedoucí našeho konzultačního střediska, nás 
provádí celým kursem.  

Letos na jaře jsme si vybrali téma „Cestování - co jste 
možná nevěděli“.

A jak probíhá takový  semestr?
Celkem 6x jsme se společně  sešli, abychom si vyslech-
li virtuální přednášku na počítači. Přitom pobesedu-
jeme, hromadně si  uděláme  malý  zkušební testík, 
který prověří naše znalosti. Nad kávičkou a  sladkým 
koláčem probereme  taky všechny  novoty, co se udály 
v rodinách i ve veřejném životě. V klidu domova si pak 
znovu  pročteme a poslechneme přednášku a udělá-
me znalostní test, který odešleme k  posouzení a  ke  
zkontrolování  do Prahy, a je to hotovo. 

Přes všechna letošní  omezení   se nám podařilo do-
končit jarní  semestr a  při předání prvních diplomů se 
zúčastnit malé slavnosti, která se uskutečnila  v Gale-
rii Antonína Hudečka v Častolovicích.

foto V. Krmaš
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Z   Č I N N O S T I  S P O L K Ů

S D H   L E D S K Á

NOHEJBAL

Nohejbalový turnaj trojic proběhl na hřišti za hasičskou 
zbrojnicí na Velké Ledské v sobotu 26. září 2020. Pů-
vodní plán začít už ráno, nám zhatilo počasí, proto byl 
turnaj přesunut na  odpoledne. Z  deseti přihlášených 
družstev se jich  kvůli dešti a zimě sešlo šest, ale na od-
poledne byla ochotna čekat pouze čtyři: Rebelové, Ko-
houti, Mlaďáci, Hasiči. Jak jména družstev napovídají, 
turnaj byl napínavý, ale zažili jsme taky spoustu zábavy 
a několik fanoušků vytvořilo i parádní atmosféru.

Na  zahřátí byla podávána horká gulášová polévka 
a k chuti chléb s bůčkem nebo steaky ze třech druhů 
vepřového masa. 

Nohejbalový turnaj byl odehrán systémem všichni 
proti všem, semifi nále a  fi nále. Někteří už dohrávali 
turnaj unavení nebo s  velkými bolestmi, ale všichni 
dokončili hru ve  zdraví, s  dobrou náladou a  možná 
i s vidinou pěkných cen.

A výsledky :
1. Kohouti
2. Hasiči
3. Rebelové 
4. Mlaďáci
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DRAKIÁDA

Jako každý rok jsme uspořádali drakiádu. Letos se ko-
nala 3. října. Počasí nám tentokrát přálo, bylo teplo, vítr 
a bez deště. Draci se vznášeli skoro sami, stačilo jen 
chytit správný směr větru a nebe nad hřištěm se plnilo 
pestrobarevnými papírovými letci.

Kdo už byl znaven pouštěním draka,  mohl si  jít odpoči-
nout na dětské hřiště, na střelnici nebo se jít občerstvit 
k udírně, ze které vonělo uzené nebo špekáčky. Na děti 
čekaly sladké odměny, medaile a diplomy. Večer patřil 
míčovým hrám a volné zábavě.

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

PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉHO SPOLKU STŘEZMÁ OLEŠNICE PRO OBECNÍ ZPRAVODAJE K 6. 12. 2020

Srdečné pozdravy posílám v tomto adventním čase 
jménem členů MS Střezmá Olešnice do Olešnice a 
Hoděčína, do Hřibin, Pasek i na Malou a Velkou Led-
skou, do Častolovic, Čestic, do Častolovických Horek 
i do Rašovic. Tam všude se rozkládá honitba našeho 
spolku. Zdravíme samozřejmě i dále, tam,  kde máme 
naše kamarády a známé, kteří se spolu s námi těšili na 
Poslední leč do Častolovic i do Čestic na lednový ples. 

Bohužel jsme museli tyto kulturní akce tentokrát zru-
šit. Budeme doufat, že se to již nestane kvůli žádné 
pandemii a budeme se na setkání s Vámi těšit při růz-
ných příležitostech v roce 2021. 

Jako jednateli spolku se mi těžko píše o posledním 
čtvrtletí, které spolu s jarními měsíci bývá pro mysliv-
ce tím nejradostnějším. Situace v ČR zapříčiněná co-
videm však nepřála ani společným honům. Dva jsme 
zrušili, v případě třetího čekáme na vývoj situace. Po-
dobně jsme museli odložit na neurčito členskou schů-
zi. Sešli se jen členové výboru a následně byla členská 
základna informována prostřednictvím elektronické 
pošty.

I přes tyto potíže se letos dařilo členům MS lovit čer-
nou zvěř a zabránit tak divočákům výrazněji škodit na 
zemědělských plodinách i loukách. Odpracovali jsme 
hodně brigádnických hodin. V průběhu příštích týd-
nů bude pokračovat kácení několika stromů u hospo-
dářské budovy v Olešnici. Činíme tak z preventivních 
důvodů pro ochránění majetku a zdraví, neboť stromy 
mají již poškozené kořeny a stromy hrozí pádem. Dře-
vo použijeme na otop v myslivecké chatě. 

Práce na budování tůní v lokalitě Žampaška musely 
být přerušeny z důvodu dlouhodobě nedostupného 
podmáčeného terénu. Požádali jsme příslušné orgány 
o prodloužení povolení a věříme, že akce bude zdárně 
dokončena v roce 2021.

Samozřejmě děkujeme za podporu naší činnosti v r. 
2020 obecním úřadům výše zmíněných obcí a těšíme 
se na spolupráci v dalším období.

Jelikož začíná v přírodě období nouze pro zvěř, nakou-
pili jsme granule a obilí a začali jsme se zimním při-
krmováním. Budeme rádi, když nám veřejnost pomů-
že chránit v přírodě tolik potřebný klid pro zvěř, jejíž 
životní podmínky a prostor se postupem civilizace 
zmenšují. Prosíme především o zamezení volnému 
pobíhání psů. Nejdůležitější je klid v blízkosti bažan-
tích zásypů a krmelců. Pokud by někdo chtěl zvěři do-

nést něco ke krmelci, pak nejlépe po dohodě s někte-
rým myslivcem. Hlavně tam nepatří rohlíky, vánoční 
pečivo apod.

Byť se zdálo, že se letos život v naší zemi zastavil, ne-
zastavil se čas. A tak jsme mohli s kolegy z výboru 
prožít začátkem prosince radostný okamžik, kdy jsme 
zašli za kamarádem Jardou Pultarem z Pasek popřát 
mu k pěknému životnímu jubileu – 50. narozeninám. 

Některým našim členům se poštěstilo vidět na vy-
cházkách do přírody daňčí zvěř, která se po letech 
vrací do našeho revíru, i zvěř mufl oní, jež je pro nás 
zcela nová a našla k nám cestu od Křivic a Bolehoště, 
kde se vyskytovala již dříve. Věřím, že by z toho měli 
naši předchůdci v zeleném radost. Mně třeba letos 
velmi potěšilo, že jsem dohledal původ broušeného 
skleněného Putovního poháru MS Olešnice, o který 
již od sedmdesátých let na Třešňovce svádíme pres-
tižní souboje ve střelbě na asfaltové holuby. 

Těšme se spolu z maličkostí, s pokorou přijímejme to, 
co přinese nový rok. Moc Vám přejeme, aby byl po 
všech stránkách klidný, úspěšný a veselý a zahojil vše, 
co nás letos trápilo! Aby to byl po roce odloučení rok 
setkávání. Krásné Vánoce a hodně štěstí v roce 2021! 

R.Podolský – jednatel spolku
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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  

Tradiční mikulášská nadílka se letos nekonala, ale 
Mikuláš se svým andělským a  čertovským dopro-
vodem se vydal na  individuální nadílku do  rodin 
dětí, které o jeho návštěvu měly zájem. Celou jeho 
družinu jsme zachytili při cestě přes Hřibiny. A dle 
názoru malého asi tříletého Honzíka „to bylo skvě-
lý“ i na Malé Ledské.

foto A. Pajorová

KRONIKY V NAŠÍ OBCI  A TAKY TROCHA HISTORIE

Ne každému se běžně dostane do rukou obecní kroni-
ka. Zachycují se v ní důležité události ze života obce. 
Nezávisle na všech elektronických vymoženostech 
dnešní doby se její originál píše ručně, speciálním pe-
rem a její vytváření i uchovávání má svá specifická 
pravidla - například fotografie do ní nepatří. Kroni-
ka ale v obci nezůstane uložená natrvalo, po čase se 
předává Okresnímu archívu. Samozřejmě se pak pře-
vádí i do digitální podoby a končí nakonec v Oblast-
ním archívu v Zámrsku, kde je soustředěna spousta 
důležitých a historických dokumentů z našeho kraje. 
Nahlédnout do zázemí archivu v Zámrsku se taky ne-
poštěstí každému, ale je to opravdu zážitek.

V průběhu let se při psaní obecní kroniky - nebo 
spíš kronik - vystřídalo mnoho kronikářů z řad ob-
čanů. Novodobou kroniku (od r. 1991) vedla nejprve 
p. Drahuška Kubcová, k poslední změně na pozici 
kronikářky došlo v r. 2019, kdy paní Marie Marko-

vá předala vedení kroniky paní Romaně Mrázkové. 
A tak jsme v redakci Romanu poprosili, aby nám 
i vám o sobě a svých plánech něco sdělila. 

PŘEDSTAVENÍ SOUČASNÉ KRONIKÁŘKY

Jmenuji se Romana Mrázková, narodila jsem se v roce 
1973 jako první dítě do rodiny, kde tatínek byl projek-
tant a maminka, která měla rodinnou školu, pracova-
la jako skladnice. Mám ještě mladší sestru. Pocházím 
z nedalekých  Čestic. Od malička jsem tíhla ke koním, 
babička říkávala, že to mám po pradědečkovi. Vystu-
dovala jsem v  roce 1991 Střední zemědělskou školu 
v  Kostelci nad Orlicí. Po  třech mateřských dovole-
ných pracuji v soukromé jídelně. V Hřibinách bydlím 
od  roku 2004. Vždy jsem si přála zapojit se do  dění 
vesnice. Přidat ruku k dílu, což se mi splnilo, když mně 
pan starosta požádal,zda bych nechtěla psát kroniku. 
Doma mně bylo trochu naznačeno, že prý by to měl 
dělat nějaký starousedlík. Na to jsem odvětila, že též 
můžu dobře a s láskou psát. Nezáleží na tom, jak dlou-
ho zde žiji a kolik je mi let. Samozřejmě mám trochu 
obavy, abych vše zvládla, jak si vesnička zaslouží. Ale 
nějak jsem začala a časem se ukáže, zda má moje sna-
ha budoucnost.

Romana Mrázková

Ukázka z Pamětní knihy obce Hřibiny z r. 1956
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Jak už bylo zmíněno, tzv. novodobá kronika je vedena 
od doby vzniku samostatné obce Hřibiny- Ledská, což 
je od r. 1991. 

Možná leckdo z vás ani netuší, že v letech 1960 - 1990 
byly naše vesničky sloučené s obcí Častolovice (sprá-
vu tehdy zajišťoval Místní národní výbor Častolovice). 
Kdybychom šli v historii ještě trochu zpět, tak místní 
národní výbory vznikly v r. 1945 a v jejich čele stál v tu 
dobu nikoli starosta, ale předseda MNV. 

A když se vrátíme do doby před rokem 1960 a před 2. 
světovou válku, dozvíme se o  zvolení předsedů MNV 
a starostů nejen pro obec Hřibiny, ale taky pro obec Led-
ská. Zajímavé, ale útržkovité informace z let 1914-1958 
o obci Hřibiny s osadou Paseky obsahuje i Pamětní kni-
ha se zápisy Josefa Vanického ml., rolníka ze Hřibin čp. 
14. V ní je mimo jiné zapsáno, že JZD bylo založeno v r. 
1957 „po 6ti nedělním přesvědčování našich zemědělců...“ 
a v témže roce „též ustanoven výbor žen, který prozatím 
projevuje malou činnost.“Některé záznamy a informace 
z historie obce jsou nedokonalé nebo neúplné. Zatím 
nejstarší dochovaný záznam se týká vesničky Paseky, 
které se původně říkalo Veselá - ten je z r. 1387. 

To všechno a mnoho dalších zajímavostí se můžete do-
číst i v pamětní publikaci „Od minulosti k dnešku...“, 
která byla vydána v  r. 2009 při příležitosti udělení 
obecního znaku a vlajky obci Hřibiny-Ledská.

Ke kronikám je nutné dodat, že v obci vedou své kroniky 
taky místní spolky - Sbor dobrovolných hasičů a Svaz žen. 
Ale o tom třeba někdy příště...

M.Zaňková, V. Zaňková
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ROZNÁŠKA LETÁKŮ NETRADIČNĚ A VESELE 

PŘÍRODA KOLEM NÁS
- PODZIMNÍ A ZIMNÍ FOTKY P. KRMAŠE 

PROMĚNY OBCE
- FOTKY OD ŠPIČKOVÝCH Z MALÉ LEDSKÉ

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

OZ N Á M E N Í
Zveme všechny občany

na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ,
které se bude konat 22. 12. 2020 od 18 hodin

v sále restaurace U Myslivce v Hřibinách.

ZASE BUDOU VÁNOCE

Ve městech, městečkách i na vesnicích se letos za-
čátkem Adventu rozzářily stromečky, stromy, za-
hrady i domy spoustou světýlek, jak už je poslední 
dobou krásným zvykem. Letos nás předvánoční vý-
zdoba potěší snad víc než kdy jindy, jen to rozsví-
cení vánočních stromů se mnohde odbylo tak tro-
chu v tichosti, bez účasti davů. Adventní koncerty 
posloucháme v  rádiu, sledujeme v  televizi, nebo 
„online“ na internetu. 

Taky Mikuláš s  andělem a  čerty se raději vydal 
na pochůzku za dětmi, nikoli děti za ním. To je mož-
ná pro někoho zvláštní situace, ale takhle to přece 
chodilo i  dřív, před lety, před desetiletími... Jenže 
do dřívějších časů se asi nikdo natrvalo vracet ne-
chce. Přesto mají pro mnohé z nás ty dávné zážitky 
z dětství své kouzlo - strach z čertů, který byl často 
větší než radost z  mikulášské nadílky, víra v  kou-
zelnou moc Ježíška na Štědrý den a vzpomínky na 
„ladovskou“ zimu, bruslení na zamrzlých rybnících 
nebo řekách, sáňkování, koulování a  klouzačky 
na sněhu. Podobné vzpomínky - jen s trochu jinou 
kulisou - budou mít určitě za čas i ty dnešní děti. 

Adventní doba je časem rozjímání, ztišení, připo-
mínání si tradic a  samotné Vánoce jsou pak ob-
dobím křesťanských svátků, obdobím očekávání, 
rodinných setkání a  samozřejmě i radosti z dárků 
a taky z obdarování. O tom všem už jsme psali víc-
krát a je jen na  nás, které obyčeje a  zvyky si při-
pomeneme ve  svých domovech. Někoho potěší 
množství dárků, někdo ocení drobnost nebo krás-
ný okamžik, prostě každý máme to své přání. 

Při nedávné četbě knížky Z. Maléřové „O  květině“ 
mě docela dostalo jedno „Přání vánoční“ - básnička, 

kterou napsali dva bráškové, kteří se nakonec dostali 
do pěstounské rodiny. 

Kdybych chytil rybku zlatou, pustil bych ji zpátky,
přál bych si jen mámu s tátou na vánoční svátky.
Řekl bych, odpluj bez váhání, ať neskončíš v kádi,

splň mi ještě druhé přání, ať mě mají rádi.
Ať rodinu, rybko zlatá, mají všechny děti,

pro každého máma, táta, je mé přání třetí.
Kde se skrýváš kapříku? Kde tě hledat mám?
V řece? Nebo v rybníku? Nechci už být sám!

Kouzelné Vánoce a krásné zážitky vám všem!

M. Zaňková

foto - archiv OÚ
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T É M AT I C K Á  K Ř Í ŽOV K A  (C I R I  K H K  A  E L E K T ROW I N )
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