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Postup prací na kanalizaci nezastavila ani epidemie - záběry ze Hřibin. Foto archiv obce.

STAVBA v obci Hřibiny – Ledská

„KANALIZACE 
II. ETAPA – HŘIBINY“
Doba realizace od 01.08.2020 do 31.12.2021.

Podpořeno z dotačního programu
Královehradeckého kraje.

„Rozvoj infrastruktruy v oblastni zásobování
pitnou vodou a odvádění odpadních vod“.
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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,

konec března nás příjemně překvapil, mohli jsme se těšit z krás-
ného slunečného jarního počasí, aby nám posléze duben ukázal, 
že se paní zima stále nechce vzdát. Prožili jsme nejchladnější 
duben za posledních 80 let, stejně tak je chladný i společenský 
život nejen v naší obci vlivem nepříznivé epidemiologické situ-
ace. Ačkoliv již byl nouzový stav vyhlášený vládou ČR a trvající 
několik měsíců ukončen, omezení související s opatřeními proti 
nákaze stále trvají a omezují nejen společenský život.
I tak ale pokračujeme v realizaci projektů v naší obci. Již jsme se 
dostali do závěrečné fáze realizace kanalizace na Hřibinách. 
Zbývá realizovat čerpací stanici a poslední úsek tlakové kanali-
zace od Vejvarových k Tomaconu. Posléze budou provedeny prá-
ce na vyspravení rozkopaných komunikací a terénních úpravách. 
Smluvní termín ukončení realizace je 31. 10. 2021, ale jak se zdá, 
vše by se mohlo stihnout dříve. 

Začátkem dubna byla zahájena realizace stavebních úprav budovy Obecního úřadu. Přes počáteční komp-
likace způsobené zjištěnými statickými nedostatky garáže a nedostatky zpracované projektové dokumen-
tace pokračujeme v pracích a v době, kdy budete číst tyto řádky, již snad bude Obecní úřad zakrývat nová 
střecha. Předpoklad dokončení projektu je 30. 6. 2021.
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Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 16/2020 ze dne 22. 12. 2020

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Martina Kubíčka 
a Lucii Drozdíkovou, zapisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí zprávu o  plnění usnesení 
č. 15/2020

V  březnu jsme v  rámci projektu vybavení hasičské 
zbrojnice na  Velké Ledské nakoupili nové stoly 
a  židle do  společenské místnosti. Také nám již byl 
dodán nový party stan a máme objednanou vesta-
věnou skříň do garáže.

Pokračují také práce na vypracování projektové do-
kumentace výstavby infrastruktury pro zasíťování 
parcel pro výstavbu rodinných domů na Velké Led-
ské. Obec jedná s  Jirkou Šimerdou o  odkupu části 
zahrady naproti Libotovským, kde by měla stát jed-
nosměrná místní komunikace pro výjezd z  lokali-
ty. Tímto děkujeme Jirkovi za  vstřícnost, bez jeho 
ochoty by byla realizace záměru značně ztížena.

Začátkem dubna byla ve spolupráci s Mysliveckým 
spolkem Střezmá Olešnice realizována výsadba ale-
je podél polní cesty za kapličkou k Červíkovu.
S  podobnými akcemi bychom rádi pokračovali 
i do budoucna, abychom do našeho extravilánu vrá-
tili ovocné stromy, které se nejen vlivem intenzivní-
ho hospodaření z přírody ztrácejí.

Také již netrpělivě vyhlížíme vyhlášení výsledků žádosti o  dotaci na  rekonstrukci komunikace k  Podlís-
kému mlýnu. Komunikace je především v úseku kolem náhonu ve špatném stavu a zintenzivnění dopravy 
po  této komunikaci vlivem uzavírky v  Častolovicích jejímu stavu velmi přitížilo. Pakliže se nám dotaci 
získat nepodaří, což se vlivem velkého převisu projektů dost možná stane, bude muset zastupitelstvo 
pouvažovat o rozsahu oprav a provést je z „obecní kapsy“.
Na závěr bych Vám ještě rád připomněl, abyste i nadále dodržovali zásady správného třídění odpadů a po-
žádal Vás, v případě, kdy máte větší množství vytříděného odpadu, dovezte ho rovnou na sběrný dvůr. Bo-
hužel se nám stává, že občané jedním vynesením odpadků (hlavně plastů) naplní celý kontejner a zbytek 
obce nemá odpad kam dávat.

Za celý Obecní úřad Vám přeji brzký návrat k běžnému životu bez omezení a příchod přiměřeně teplých 
slunečných dnů.

Aleš Libotovský, místostarosta

4. schvaluje a ukládá starostovi podepsat s městem 
Kostelec nad Orlicí Smlouvu o zajištění a poskyto-
vání pečovatelské služby pro občany obce Hřibi-
ny-Ledská 

5. 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. 2021

6. ruší usnesení č.4/2019 bod 7 uzavření smlouvy 
s panem Miroslavem Kubcem

7. bere na  vědomí zprávu E. Potočkové o  jednání 
s  manželi Kubcovými ve  věci smlouvy o  smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene – služeb-
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nosti stezky a cesty, o zřízení předkupního práva 
a o zrušení věcného břemene

8. neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2020 
o  místním poplatku za  provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpadů s  účinností 
od  1.1.2021 s  poplatkem 337 Kč osoba/rok. Vydá-
ním této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vy-
hláška č. 1/2012

9. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2020 
o  místním poplatku za  provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů s  účinností od 
1. 1. 2021 s poplatkem 300 Kč osoba/rok. Vydáním 
této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška 
č. 1/2012

10. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020 
schválené starostou obce dne 22. 12. 2020 zveřej-
něné dne 22. 12. 2020

11. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 

12. schvaluje fi nanční podporu na  rok 2021 ZO ČSV 
Lično ve výši 2.000 Kč

13. bere na vědomí žádost o fi nanční podporu na rok 
2021 MS Střezmá

14. schvaluje zaplatit příspěvek za občana DSO Orlice 
na rok 2021

15. schvaluje cenu stočného 10 Kč s  DPH/m3na rok 
2021 účtováno bude dle směrných čísel

16. bere na vědomí zprávu starosty o  předpoklá-
daném zvýšení ceny vodného za  m3 o  1,26 Kč 
bez DPH na rok 2021 svazkem DSO Obecní voda 

17. bere na vědomí příští jednání v březnu 2021, da-
tum bude upřesněn

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2020

Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 17/2021 ze dne 11. 3. 2021

1. schvaluje ověřovatele zápisu Jana Šabatu 
a  Ing.  Ladislava Libotovského, zapisovatelku 
M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí zprávu o  plnění usnesení 
č. 16/2020

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-12-2020628/SOBS VB/1 Hřibiny-Ledská, Hři-
biny, p.č. 3021-kNN (kabelové vedení NN k zasíťo-
vání pozemku) po pozemku p. č.294/3, 295/1, 36/3, 
3129 ve  vlastnictví obce v  kú Hřibiny a  pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy

5. schvaluje uzavření dohody a smlouvy s Miroslavem 
a Evou Kubcovými ,,Dohodu a smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
stezky a cesty, o zřízení předkupního práva a o zru-
šení věcného břemene pachtovní smlouvy“ na po-
zemky v kú. Hřibiny č. p. 332/2, 11/23 a 332/1 a po-
věřuje starostu k podpisu smlouvy

6. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 01/2021 
o  pronájmu části pozemku s  panem Martinem 
Kudláčkem v  k.ú Olešnice u  Rychnova n./Kn. 
č. p. 788/1 o výměře 5 000 m2 dle veřejné vyhlášky 
01/2021, zveřejněno dne 12. 02. 2021, a  pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy

7. schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 02/2021 
o  pronájmu části pozemku s  panem Pavlem 
Doncovem v  k.ú Hřibiny č. p. 267/2 o  výměře 
150 m2  dle veřejné vyhlášky 02/2021, zveřejněno dne 
17. 02. 2021, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

8. schvaluje uzavření dohody s fi rmou Marius Pede-
rsen a.s. o  výběru poplatků a  předávání dokladů 
za účelem řádného plnění povinností plynoucích ze 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně přílohy 
č. 1 Seznam odpadů, č.2 Plná moc, č.3 Uplatnění ná-
roku obce na zahrnutí využitelných odpadů do díl-
čího základu poplatku za  ukládání komunálního 
odpadu a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

9. schvaluje fi nanční podporu MS Střezmá ve  výši 
10  000,- Kč za  realizaci výsadby 30 ks stromků 
obecní aleje na  pozemku č.p. 3070 v  kú. Hřibi-
ny ve vlastnictví obce Hřibiny-Ledská a pověřuje 
starostu k  podpisu smlouvy. (Pozn.red.: příspěvek 
MS Střezmá je určen především na činnost spolku 
s tím, že taky dojde k realizaci výsadby stromků.)

10. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání ná-
vrhu Územního plánu Hřibiny-Ledská (příloha č.1) 
a s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodno-
cení (příloha č.2)
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S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

Opět uvádíme jen část oslavenců, kterým byly předány drobné pozornosti. S ohledem na protiepidemická opatření slavili další  jubilanti své narozeniny jen 
v úzkém kruhu rodiny, takže přání od Obecního úřadu  jim bylo doručeno  pouze do schránky. Určitě se za nimi vypravíme, jakmile to situace dovolí.

V DOBĚ OD LEDNA DO DUBNA SLAVILI  

Ladislav Zaňka, Malá Ledská   87 let
Jaroslava  Novotná, Velká Ledská 91 let
Jaroslava Klapalová, Velká Ledská 86 let
Jaroslav Klapal, Velká Ledská  89 let

Všem oslavencům 
přejeme hodně zdraví 
a pohody 
do dalších let.

11. bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje čj. KUKHK-16919/UP/2017 
ze dne 16. 04. 2020

12. vydává Územní plán Hřibiny-Ledská, vypraco-
vaný Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou,v souladu s § 
6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4) zákona 
č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  staveb-
ním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon) a v souladu s § 171 a následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a to po ověření podle § 54 odst. 2 sta-
vebního zákona, že návrh není v  rozporu s  poli-
tikou územního rozvoje, se Zásadami územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky 
dotčených orgánů ani se stanoviskem Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje

13. bere na vědomí ukončení platnosti Územního plá-
nu obce (ÚPO) Hřibiny-Ledská schváleného Za-
stupitelstvem obce Hřibiny-Ledská dne 13.12.2001 
(nabytí účinnosti dne 01.02.2002), včetně změny 
č. 1A ÚPO Hřibiny-Ledská vydané dne 09.12.2009 

(nabytí účinnosti 28.12.2009), změny č. 1B ÚPO 
Hřibiny-Ledská vydané dne 15.06.2011 (nabytí 
účinnosti 02.07.2011) a  změny č. 2 ÚPO Hřibiny-
-Ledská vydané dne 13.12.2012 (nabytí účinnosti 
28.12.2012), a to ke dni nabytí účinnosti opatření 
obecné povahy č. 1/2021 o vydání Územního plánu 
Hřibiny-Ledská

14. ruší ke dni nabytí účinnosti opatření obecné po-
vahy č. 1/2020 (o vydání Územního plánu Hřibiny-
-Ledská) obecně závaznou vyhlášku Zastupitel-
stva obce Hřibiny-Ledská o  schválení Územního 
plánu obce Hřibiny-Ledská a  vyhlášení jeho zá-
vazných částí číslo 192/2001 ze dne 13.12.2001

15. schvaluje zaplatit příspěvek na činnost MAS nad 
Orlicí pro rok 2021, a to ve výši 10 Kč na trvale hlá-
šeného obyvatele v obci

Předpokládaný termín příštího zasedání 
9. června 2021

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2021

MEZI NÁMI JSME PŘIVÍTALI

Adina Hanušová, nar. 21. 2. 2021, rodiče Adéla a  Jan 
Hanušovi (Hřibiny - u Viků)

Louis Paul Karásek, nar. 2. 3. 2021, rodiče Pavla Zaňko-
vá a Jindřich Karásek (Malá Ledská)

Magdalena Švorcová, nar. 18. 4. 2021, rodiče Marta 
a Jiří Švorcovi (Malá Ledská)

Ella Otčenášková, nar. 19. 4. 2021, rodiče Lucie Otče-
nášková a Michal Medera (Malá Ledská)

Ať Vaše dětičky vyrůstají ve zdraví a radosti!
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Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI  

Zofi a Krejcarová z Velké Ledské zemřela 17. 2. 2021 ve 
věku 66 let

Marie Krsková ze Hřibin zemřela 13. 4. 2021 ve věku 
nedožitých 92 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

PŘIHLÁŠENÍ K POBYTU

Veronika Langrová, Hřibiny
František Kubín, Hřibiny
Milena Bíšková, Velká Ledská
Radek Skácel, Velká Ledská
Jitka Janichová, Velká Ledská
Ondřej Chovančík, Velká Ledská

Josef Marčík, Hřibiny
Matyáš Marčík, Hřibiny
Tereza Burešová, Hřibiny

ODHLÁŠENÍ 

Romana Hamplová, Velká Ledská

DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

a půl milionu) litrů vody a ještě podrobněji - na plo-
chu 1 ×1 metr 750 litrů vody za celý rok. V předcho-
zím roce 2019 to bylo 669 mm a v extrémně suchém 
roce 2018 jen 508 mm srážek (údaje jsou za  Králo-
véhradecký kraj ). I  letošní rok je prozatím srážko-
vě příznivý. Doufejme, že dostatek srážek pomůže 
mimo jiné zastavit kůrovcovou kalamitu a hromad-
né usychání borovic v naší oblasti. 
Další navazující komplikací jsou odbytové problémy 
a  nízká cena dřeva na  trhu. Je to prostě tak, že se 
v  republice vytěžilo výrazně více dřeva, než může 
průmysl zpracovat.

Pavel Nadrchal OL

Rok 2020 se nesl stále ve znamení boje s kůrovcem. 
Tento celorepublikový stav se dotýká všech lesů bez 
rozdílu majetkového vlastnictví. Na majetku obce se 
podařilo všechna ohniska kůrovce zpracovat a dřev-
ní hmotu následně prodat. Od  začátku roku 2021 
probíhal úklid pasek,stavba oplocenek proti okusu 
zvěří, nahodilá těžba souší a v měsíci dubnu došlo 
k  dokončení zalesňování. Nyní probíhá příprava 
na podání dotací. 
Rok 2020 se stal nejdeštivějším rokem za posledních 
10 let. Pro zajímavost, za rok 2020 na toto území dle 
informací, které jsou mi k dispozici, spadlo za celý 
rok přibližně 750mm srážek na  1 m2. Pro vaši lepší 
představu to znamená, že na  plochu 100 × 100 m, 
což je výměra 1 ha, spadlo za rok 7 500 000 (sedm 

OBECNÍ LESY V R. 2020

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Připomínáme,  že poplatek za popelnice se zvýšil na 300,- Kč za osobu  a měl být zaplacen do 30. 4. 2021.

Zvýšený automobilový provoz v obci  je způsoben uzavírkou  ul. Komenského v Častolovicích a potrvá ještě  
minimálně do konce května.

Další dopravní omezení  pak bude spojeno s opravou mostu v Častolovicích - termín zatím nebyl  stanoven.
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Z   Č I N N O S T I  S P O L K Ů

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

Vážení spoluobčané,

Poslední březnové dny přinesly s sebou vysoké tep-
loty a drtivý nástup jara, duben to jaro zase hodně 
přibrzdil. 

Ve většině honitby tak ukončíme zimní přikrmování 
zvěře a  čeká nás čištění a  desinfekce zásypů a  kr-
melců, stejně jako jejich údržba. A také další práce 
v revíru. 

Tak byla například nedávno Jiřím Malým a  dvěma 
novými adepty myslivosti založena nová alej vysá-
zením ovocných stromů u  polní cesty od  Častolo-
vických Horek k lesu. Pánové Zaňka a Carda začali 
již připravovat u  svých domů nové posedy, které 
potom za pomoci dalších členů a dle pokynů mysli-
veckého hospodáře rozvezli do honitby.

Od konce zimy probíhá v Olešnici u hospodářské bu-
dovy práce na zajištění bezpečnosti a k ochraně na-
šeho majetku. Bylo tady Pavlem a Milanem Židovými 
poraženo několik stromů, které hrozily pádem kvůli 

hnilobě kořenů. Další členové spolku potom pálili 
klestí, štípali, řezali a rovnali připravené dřevo, které 
využijeme na otop.Následně provedeme před novým 
plevníkem srovnání a celkovou úpravu pozemku.
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Je mnoho práce, která není vidět, ale která se musí 
dělat i  v  čase, kdy je zákaz svolávání členů spolku 
na členské schůze. Jde především o administrativní 
povinnosti uzavřít fi nanční rok, udělat revizi fi nanč-
ních dokladů, spolkového majetku a  podat daňové 
přiznání, připravit plán práce a rozpočet na rok nový, 
odeslat výkazy o honitbě, o sčítání zvěře nebo plány 
chovu a lovu zvěře. Taky je třeba projednat pronájem 
a  obhospodařování pozemků na  políčka pro zvěř, 
vyřídit na  obecních úřadech dohody o  spolupráci 
a fi nančních příspěvcích na naši činnost atp. O toto 
se staral v uplynulém období především výbor spol-
ku v čele s jeho předsedou Josefem Vanickým, který 
toho musel „oběhat“ a  zařídit nejvíc. Rádi bychom 
také získali dotace na naši spolkovou činnost z ope-
račních fondů. Výboru s těmito žádostmi a vyřízením 
pomáhá Aleš Libotovský.

Chystá se výměna oken u  chaty v  Častolovicích, 
jednáme a diskutujeme mezi sebou i s úřady o další 
možné rekonstrukci v tomto objektu. 

Čeká nás úklid odpadků kolem cest ve  spolupráci 
s  obcemi. Členskou základnu se o  činnosti výboru 
snažíme v  dnešní složité době informovat přede-
vším prostřednictvím zápisů z  výborových schůzí 
zasílaných elektronickou poštou, telefonáty a  hro-
madnými SMS zprávami. Zůstáváme také v  kontak-
tu s nadřízenými orgány myslivosti. MÚ Kostelec nad 
Orlicí nedávno mj. ustanovil do  funkce myslivecké 
stráže pro naši honitbu našeho dlouholetého člena 
Petra Šimerdu z  Lična. Na  poslední výborové schůzi 
jsme se zabývali přijatými žádostmi o  umožnění vý-
konu odborné praxe při kurzu o  první lovecký lístek 
podpořenými žádostí Okresního mysliveckého spolku 
v Rychnově. Myslivci se rozhodli stát pánové Oldřich 
a Roman Čepelkovi z Čestic (otec a syn) a Vít Podolský 
z  Olešnice. Výbor spolku žádostem vyhověl, na  pří-
pravu uchazečů o  lovecký lístek budou dohlížet Jiří 
Malý a Jaroslav Pultar.

Sledujeme a snažíme se dle svých možností ovlivnit 
i  dění v  myslivosti na  celostátní úrovni. Hodně na-
šich členů a  jejich rodinných příslušníků podpořilo 
petici Českomoravské myslivecké jednoty vydanou 
na  podporu úprav zákona o  myslivosti, jak je před-
ložilo ve  spolupráci s  odborníky. Ministerstvo ze-
mědělství Parlamentu ČR. Smyslem předložených 
úprav je reagovat na  změny ve  společnosti i  v  pří-
rodě, na  nově příchozí živočišné druhy do  Česka, 
nezmenšovat minimální výměru honiteb a reagovat 
na  stálé snahy některých malých organizací a  sub-
jektů o  „okopávání kotníků“ dlouholetým tradicím 
a základům české myslivosti.

O některých našich krocích a děních Vás chceme in-
formovat i na naší vývěsce u Základní školy v Často-

lovicích. Nutno podotknout, že obměna informací 
na tomto panelu byla dlouhou dobu velmi nedosta-
čující, a  proto výbor spolku předal vedení vývěsky 
do  rukou místopředsedy spolku. Jednatel spolku 
musel odeslat v  poslední době bohužel také dvě 
smuteční kondolence. Náš kolega a  kamarád Josef 
Moravec přišel nedávno o svoji manželku Dášu, která 
mu po dlouhé roky byla nejen životní partnerkou, ale 
která ho velmi podporovala a  doprovázela Pepu při 
provozování myslivosti, ať už šlo o loveckou kynolo-
gii, kulturu, nebo lov na čekané. Našemu spolku pak 
Dáša vždy ochotně pomáhala zajišťovat z  ličenské 
pekárny chléb a koláče na naše akce.

Řady myslivců opustil v  únoru ve  věku 90 let pan 
Ludvík Uhlíř z  Častolovic, který kdysi býval členem 
našeho spolku, tehdy ještě sdružení. Pan Uhlíř se vý-
znamně prosadil v celé České republice jako fotograf 
přírody s  několika vlastními knižními publikacemi, 
přinášel rovněž po dlouhá léta do časopisu Myslivost 
reportáže a fotografi e z různých mysliveckých a kul-
turních akcí a  prohluboval tak myslivecké tradice. 
Fotografi i se věnoval s  neskutečnou energií a  zápa-
lem prakticky do konce svého života, což zaslouží náš 
obdiv. Jsme velice rádi, že pan Uhlíř obohatil i kroniky 
našeho spolku svými fotografi emi. Zvláště cenné jsou 
pak pro nás fotky z  počátků spolku, kdy se focením 
přírody a naší činnosti mnoho lidí nezabývalo.

Věřme, že jaro přinese nejen pěkné počasí, ale že zno-
vu pookřeje příroda a život v celé společnosti, mysli-
veckou nevyjímaje, a že se budeme moci i my myslivci 
navštěvovat, scházet, pracovat a fotit tyto akce, byť to 
nikdo z nás neumí tak, jak uměl pan Uhlíř.

Dnešní situace neumožňuje lidem dělat mnoho věcí, 
než chodit do  přírody. Prosím nezapomínejme tam 
tedy ani na jaře na to, že jaro je časem hnízdění a kla-
dení mláďat a  že zvěř potřebuje klid. Především je 
třeba mít pod kontrolou psy!

Za myslivecký spolek přeji všem lidem pěkné jarní dny!
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  

Letos v lednu opět proběhla Tříkrálová sbírka - jen trochu jinak než obvykle, tentokrát bez koledníků. Kasička byla 
umístěna pouze na Obecním úřadě v Hřibinách a celkem se vybralo 2320 Kč. Všem dárcům patří poděkování. 

Dobrý den,

dovolte abych Vám touto cestou poděkoval za letošní spolupráci při Tříkrálové sbírce, která byla velkou výzvou.
Vše se podařilo a nakonec se pro naši charitu vybralo krásných 405 111 Kč.
Moc si vážím Vaší práce a času, který jste Tříkrálové sbírce obětovali. Moc děkuji za spolupráci.

Přeji vše dobré do pracovního i soukromého života
Mgr. Ondřej Barabáš

Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

KULATÉ VÝROČÍ 

Letošní rok je pro naši obec tak trochu jubilejní - v no-
vodobé historii uplynulo už 30 let od  vzniku samo-
statné obce Hřibiny-Ledská, která je tvořena místními 
částmi Hřibiny, Malá Ledská, Velká Ledská a  Paseky. 
Řízení obce je v  kompetenci starosty, místostarosty 
a  obecního zastupitelstva, v  rámci toho funguje fi -
nanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor. Obecní 
úřad pak zaměstnává účetní a 2 technické pracovníky. 

Prvním starostou byl v  r. 1991 zvolen Stanislav Mrá-
zek z Velké Ledské. Po jeho odstoupení ze zdravotních 
důvodů v r. 1992 převzal funkci starosty Miroslav Zil-
var z Malé Ledské a vykonával ji až do r. 2006. Dalším 
starostou se v r. 2006 stal Jaroslav Klapal ml. z Velké 
Ledské. Od r. 2013 až do r. 2018 pak vykonávala funkci 
starostky Eva Potočková ze Hřibin. Koncem r. 2018 byl 
opět zvolen starostou Jaroslav Klapal ml. 

Jak už bylo zmíněno v prosincovém vydání OL, byla 
organizace samosprávy našich vesniček v  různých 
obdobích různá. Po r. 1848 začaly vznikat samostat-
né obce. Například Hřibiny byly zpočátku součástí 
městečka Častolovic, od  kterého se v  r.1868 spolu 
s  osadou Paseky odtrhly a  vytvořily samostatnou 
obec spravovanou obecním zastupitelstvem v čele 
se starostou. Podle dostupných údajů z  konce 19. 
století žilo v Hřibinách 130 obyvatel ve 24 domech, 
v  Pasekách pak 81 obyvatel v  15 domech. Naopak 
Velká Ledská s osadou Malá Ledská byla samostat-
nou obcí už od r. 1849 a koncem 19. století zde žilo 
425 obyvatel v 61 domech. Obyvatelstvo bylo tedy 
mnohem početnější, než je dnešní stav. (Pro porov-
nání - nyní je v  obci přihlášeno k  pobytu celkem 
368 osob a pokud jde o domy, tak popisných čísel je 

v Hřibinách 35, na Velké Ledské 46, na Malé Ledské 
42 a na Pasekách 31).

Ale ještě zpět k historii - po 2. světové válce pak byly 
v obou obcích ustanoveny Místní národní výbory v je-
jichž čele byli předsedové. V letech 1960 až 1990 byly 
obě obce dokonce správně přičleněny k obci Často-
lovice, což samozřejmě nebylo ideálním řešením pro 
rozvoj a  rozhodování o  našich vesničkách. Změnu 
a snahu vytvořit si vlastní samosprávu se pak podařilo 
uskutečnit v souvislosti se změnou politické situace 
po r. 1989. A že to bylo dobré řešení, o tom není po-
chyb. Dnešní legislativa by nám už takovou změnu 
neumožnila - oddělení obce lze totiž realizovat pouze 
při počtu nad 1000 obyvatel v nově vzniklé obci. 

Přestože se občas vyskytly zdánlivě neřešitelné pro-
blémy, tak nakonec se vždycky našlo nějaké řešení. 
Prostě není na světě člověk ten, aby zavděčil se lidem 
všem. Vždyť po celých těch 30 let se každé vedení 
obce snažilo vylepšit a zpříjemnit podmínky pro život 
občanů, pečovat o životní prostředí a majetek obce, 
podporovat sport, kulturu i místní spolky. 

Právě s ohledem na kulaté výročí bylo ještě před ča-
sem v  plánu uspořádat letos opět po  letech setkání 
rodáků. Současná situace s epidemií však tyto plány 
zhatila. K setkání dojde prostě jindy. Ale stále je šan-
ce, že znovu ožije spolková, společenská i  kulturní 
činnost, že se budeme moci zase potkávat při sportu, 
na hřištích, posedíme u hospody... 
Za redakci přeji aspoň příjemné a pohodové léto.

M.Zaňková 
zdroj: kroniky, publikace obce
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ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE

Tentokrát čtenářům nabízíme docela zajímavý náhled 
do dvou zápisů ze schůzí spolků hasičů na Ledské. 
Ti Ledečtí mají trochu delší historii, jejich spolek byl 
založen už v r. 1884. 

V Hřibinách pak došlo k založení  spolku v r. 1937, jak je 
uvedeno v zápise ze schůze tehdejšího obecního za-
stupitelstva. Každý další  dokument, který by dokládal 
činnost hřibinských hasičů, bychom uvítali. 

M. Zaňková

JARNÍ PŘÍRODA

foto V. Zaňková

Jestlipak víte, kde se jezírko nachází?

Je to u Střezmé u studánky.
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JAK ZMIZEL KRAVÍN NA VELKÉ LEDSKÉ  

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

Expozice rychnovského muzea se opět otevřou veřejnosti

Netradičně pro muzea otevře již v pondělí 3. května své brány veřejnosti Muzeum a 
galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a jeho pobočky. Znovu zpřístupnění 
expozic proběhne po několika měsících nařízeného uzavření z důvodu epidemie viru 
způsobující onemocnění COVID-19. Jaké novinky čekají na návštěvníky a za jakých 
podmínek budou expozice muzea znovuotevřeny?

To jsou jistě otázky mnohých z nás. Z důvodu stále hrozících rizik proběhne otevření expozic 
rychnovského muzea za zpřísněných hygienických podmínek. „Abychom dbali na co největší 
bezpečnost našich návštěvníků, bude povolen vstup do všech prostor pouze se zakrytými 
dýchacími cestami, a to buď respirátorem třídy FFP 2 a vyšší nebo jeho ekvivalent z 
nanomateriálu. Dále u vstupů do expozic budou k dispozici všem návštěvníkům desinfekční 
prostředky na ruce. Na pobočkách, kde je to možné, prosíme o možnost využití platby platební
kartou. Dbáno bude i na dodržování rozestupů mezi návštěvníky. Maximální počet lidí, kteří 
mohou být najednou v jedné expozici, bude omezen. Naše expozice jsou však dostatečně 
rozsáhlé, takže se tohoto opatření nebojím a nemyslím si, že by to návštěvníky nějak zásadně 
ovlivnilo,“ informuje na úvod ředitel rychnovského muzea, Mgr. Tomáš Zelenka. Dále 
dodává: „Prosíme návštěvníky o kontrolu aktuálních informací na našich webových a 
facebookových stránkách, protože otevření muzejních expozic může být ovlivněno vývojem 
epidemie a nařízeními vlády“.

A na co se mohou po znovuotevření návštěvníci tedy těšit? V pondělí 3. května se pro ně 
otevřou brány všech expozic, s výjimkou Orlické galerie, rozesetých po celých Orlických 
horách. „Na pobočce Sýpka přivítá návštěvníky stálá expozice věnovaná zaniklým řemeslům a
přírodě Orlických hor, která je oblíbená především u rodin s dětmi kvůli své interaktivní
podobě. Kdo by nechtěl prozkoumat starý důl, zaposlouchat se do desítek ptačích hlasů či 
vyzkoušet si historická řemesla. V bývalých rychnovských kasárnách bude zpřístupněna 
expozice historických fotografií Rychnovska a také částečně obnovený Památník Karla 
Plachetky, kde jsou nově nainstalovány interaktivní prvky nejen pro děti“ upřesňuje T. 
Zelenka. V prostorách Muzea krajky Vamberk čeká veřejnost nejen stálá expozice věnovaná 
historii krajkářství a moderní krajce, ale také výstava „Orlické hory na fotografiích Jiřího 
Šulce“. „Z důvodu epidemie bohužel muselo dojít ke změnám ve výstavním plánu. Proto byla 
prodloužena fotografická výstava Jiřího Šulce, prezentující krásu a proměny našeho regionu, 
a to až do konce srpna letošního roku. Avšak na naše příznivce čekají i novinky,“ uvádí 
etnoložka rychnovského muzea Mgr. Martina Rejzlová. Například výloha Muzea krajky 
Vamberk bude využita jako nový výstavní prostor, kde bude představena výstava věnovaná 
vrcholu Chlum, a to především zeměměřičským věžím, které zde stály více než jedno století.
Velkými změnami prochází také stálá expozice v prvním patře muzea. Její obnovená podoba 
bude představena veřejnosti se začátkem hlavní turistické sezóny.

E-mail: moh@moh.cz
Tel.: +420 494 534 450

www.moh.cz
Muzeum je příspěvkovou organizací 

královéhradeckého kraje.
Bankovní spojení: 1932571/0100
DIČ: CZ00371149

Mnoho novinek bude pro návštěvníky také připraveno ve II. patře Kolowratského zámku 
v Rychnově nad Kněžnou. V Hlavních výstavních prostorách budou letos ke zhlédnutí hned 
tři výstavy věnované zločinu, zbraním a četnictvu. „Tento rok se nám podařilo spojit hned 
několik zajímavých témat dohromady. První z nich, postup vyšetřování vraždy, představuje 
interaktivní výstava Mendelova muzea v Brně s názvem Stopa: Staň se detektivem a vyřeš 
zločin. Téma zbraní pak prezentuje putovní výstava Východočeského muzea v Pardubicích. 
Vystaveno bude přes sedmdesát zbraní východočeských puškařů. Třetí téma pak ukáže nejen 
práci četníků za první republiky, ale také podobu četnické stanice či jejich výstroj a výzbroj,“ 
uvádí historička Mgr. Martina Dostálová. Výstavy budou stejně jako v minulých letech 
doprovázeny hravým edukačním programem pro rodiny s dětmi v Muzejní dílně, během 
kterého bude nutné odhalit, kdo z plyšáčků snědl narozeninový dort. 

Z technických důvodu nedojde 3. května bohužel k otevření Orlické galerie. „I když nám je to 
velice líto, museli jsme z důvodu nastalých překážek posunout otevření našich výstavních 
prostor o zatím plánovaných 14 dnů. I tak se ale nyní mohou návštěvníci již těšit hned na 
několik zajímavých samostatných výstav. Jako příklad mohu uvést prezentaci tvorby 
jičínského malíře a grafika Jaroslava Uiberlaye, od jehož narození uplyne letos 100 let, či 
výstavu mladého malíře Martina Zemanského s názvem Hlavy, masky a masopusty. Ovšem 
objevná a velmi zajímavá bude jistě i výstava Orlické hory Věry Jičínské, kdy bude 
představena vůbec poprvé a v tak velkém rozsahu její tvorba věnovaná našemu kraji a 
Orlickým horám. Nově budou také zpřístupněny prostory Galerie za zdí a Dětské galerie,“ 
upozorňuje kurátor Orlické galerie, Mgr. Vlastislav Tokoš.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou si tedy po svém znovuotevření 
připravila pro návštěvníky mnohé novinky, které je jistě po tak dlouhé nucené odmlce velice 
potěší.

Kontakt pro další informace:
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420 
721 261 666
Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518, +420 605 
569 783
Mgr. Martina Rejzlová, etnoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 
tel. +420 777 225 587

POLICIE RVARUJE P EDPODVODNÍKYVONLINE PROST EDÍ

Policisté se vKrálovehradeckém kraji v poslední dob stále ast ji setkávají s p ípady
podvodného jednání, které probíhá zejména vonline prost edí, tedy internetu. Tyto
p ípady mají podobný scéná . Podvodníci se za pomocitelefonui sociálních sítí snaží
navázat kontakt s konkrétní ob anema vylákat od n j pod smyšlenými p íb hy finan ní
prost edky. A jak takovépodvodné jednání probíhá?

VYLÁKÁNÍ P ÍSTUPOVÝCHÚDAJ KPLATEBNÍM
KARTÁMA INTERNETOVÉMUBANKOVNICTVÍ

Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo v aplikacích jako
WhatsApp, i Messenger, p ípadn m že p ijít takový požadavek i formou e mailu.
Podvodník se asto vydává za zam stnance bankovní instituce a požaduje p ístupové
údaje k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný poskytne,
následn si p evede jehopeníze na jiný ú et.

Policie v tomtop ípad radí a doporu uje:

• NEREAGUJTE na pokyny v p íchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE soukromé
informace

• NENECHTE se p esm rovat na jiné stránky, asto k nerozeznání od stránek Vaší
banky.

• NIKOMU nesd lujte kód (bezpe nostní, ov ovací, jednorázový), který Vám p išel
ne ekan

• VŽDY využijte zadání p ímé cesty do internetovéhobankovnictví tak, jak jste zvyklí
• VP ÍPAD POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší banky a ov te si

jejich požadavek
• BANKOVNÍ INSTITUCEpo klientech nikdynepožadují zadávat citlivé informace

formouemailových i SMS zpráv

KRAJSKÉ EDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHOKRAJE

PODVODTYPU„AMERICKÝVOJÁK“
V tomto p ípad podvodníci t ží ze získání d v ry zejména osoby opa ného pohlaví
pod záminkou spole né budoucnosti. Snaží se zkontaktovat osobu (ob ) p es r zné
komunika ní portály, a už seznamky, i sociální sít , mnohdy za využití Google
p eklada e. Úst edním motivem tohoto podvodu, a tedy vymyšleného p íb hu, bývá
slib spole néhoživota,p esun majetku a návnadou pak zlato, peníze i jiné
cennosti.Když získá d v ru, požádá o pomoc dostat tyto komodity z n jakého
nebezpe néhomísta typu Afghánistán, Sýrie a dalších stát s nestabilním režimem, kde
jsou p ítomny mezinárodní síly,apod. Podvodník se zpravidla vydává za amerického
vojáka, námo níka, právníka, léka e i ú edníka, ale i um lce, kte í jsou zde namisi, mají
ušet ené peníze, nebo mají možnost získat t eba d dictví a pot ebují nalézt n koho,
kdo jim pom že s vyvedením zmi ovaného bohatství mimo nebezpe nou zemi,
p ípadn jim tím pom že se záchranou života. Následuje p íslib spole né budoucnosti
se zajišt ným lov kem, pop ípad p íslib na podílu z majetku. Dalším varovným
momentem jsouopakující se žádosti o zaslání finan ních prost edk .

Policie v tomtop ípad radí a doporu uje:

• BU TE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému p íteli, neposílejte
žádné finan ní prost edky

• VŽDY v takovýchto p ípadech poproste o názor dalšího lov ka, který se na situaci
budedívat nezatížený p edešlou romantickou i naléhavou komunikací

P I PODEZ ENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ UD LEJTE DOKUMENTACI (SNÍMKY
OBRAZOVKY, ZÁLOHY E MAIL A KOMUNIKACE) A NAHLASTE VŠE NA NEJBLIŽŠÍM
ODD LENÍ POLICIE ESKÉREPUBLIKYNEBONATÍS OVÉ LINCE158!

KRAJSKÉ EDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHOKRAJE
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POZ VÁ N K A
NÁVRAT DO MINULÉHO STOLETÍ MŮŽETE ZAŽÍT PŘI PROHLÍDCE 
RETRO PANENEK A KOČÁRKŮ U VĚRY ZAŇKOVÉ 
NA MALÉ LEDSKÉ 40. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

TEL. 702 979 260

OZ N Á M E N Í

Zveme všechny občany na VEŘEJNĚ ZASEDÁNÍ,
které se uskuteční ve středu 9. června od 18 hod. 

v restauraci U Myslivce v Hřibinách.

SOUTĚŽ VE SBĚRU
VYŘAZENÉHO ELEKTROODPADU

LETOS JIŽ 9. ROČNÍK TÉTO SOUTĚŽE ORGANIZUJE OBEC HŘIBINY-LEDSKÁ 
PRO OBČANY,  KTEŘÍ V  OBCI HRADÍ MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.

MÁTE DOMA NEFUNKČNÍ NEBO NEVYUŽÍVANÝ ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ?
ZASE 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. 6. 2021 do 31. 8. 2021
Jeden spotřebič = jeden slosovatelný kupon.

Ceny čekají na 3 výherce.

Slosování a předání cen proběhne
na podzimním veřejném zasedání Obecního úřadu v Hřibinách.



Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

OBEC HŘIBINY-LEDSKÁ
2020 6 260

74,71

3 670,02

37 779,95

29

138

37 780

3 600,83

148

127,09

22 595

157,00

10 467

12.03.2021
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