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Zemní práce při budování tůni nebyly vůbec jednoduché. Výsledný vzhled terénu posuďte sami.
foto: archiv MS Střezmá
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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,

léto a  čas letních dovolených strávených za  docela 
divokého počasí, doprovázeného prudkými změna-
mi, pomalu končí. Společně se opět budeme vracet 
k  běžným pracovním i  volnočasovým činnostem 
a  doufejme, že budou omezovány v  co nejmenší 
míře. A  to včetně začátku školního roku pro děti, 
které se po prodloužených prázdninách, zaviněných 
pandemií, vracejí do školy. 
Plánované akce v  obci se daří realizovat, a  to včet-
ně fi nančního vypořádání. Jedná se o dokončení ná-
stavby Obecního úřadu, vybavení hasičské zbrojnice 
a dokončení kanalizace na Hřibinách.
Nástavba budovy Obecního úřadu je již realizačně 
i  fi nančně ukončena,na realizaci projektu jsme ob-
drželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
1.132.370 Kč.
Realizace projektu vybavení hasičské zbrojnice 
ve Velké Ledské je také ukončena, proběhla kontrola 
ze strany poskytovatele „bez ztráty kytičky“ a  nyní 
čekáme na  vyplacení dotace ve  výši 119.064 Kč. 
V rámci projektu byly pořízeny židle a stoly do zase-
dací místnosti, vestavěná skříň a  lednice do  garáže 
a přenosný pártystan 4×8 m.
Kanalizace na  Hřibinách je také téměř hotova, po-
trubí s čerpací stanicí je dokončeno a zbývá opravit 
rozkopané cesty, což se nám podaří v průběhu pod-
zimu. Dotaci z  Královéhradeckého kraje v  celkové 
výši 2.992.123 Kč čerpáme postupně a  dočerpání 
bude po ukončení projektu.
Zahájenou stavbu tůní na  Žampašce se podařilo 
MS Střezmá také dokončit. Za  přispění obce došlo 
k  úpravě přístupové cesty do  lokality, která bude 
sloužit i k plánované stavbě vrtu. 
Jak jsme Vás informovali již v závěru loňského roku, 
pracujeme na  projektu vybudování vrtu, jakožto 

zdroje pitné vody v  lokalitě Žampaška. Na  tento 
projekt je podepsána smlouva s dodavatelem reali-
zace průzkumného vrtu, který proběhne v listopadu 
a prosinci. Od tohoto projektu očekáváme, že obec 
získá vlastní zdroj kvalitní pitné vody a staneme se 
tak soběstačnými. 
S velkou radostí můžeme také konstatovat, že jsme 
byli úspěšní se žádostí o  dotaci na  obnovu místní 
komunikace k  Podlískému mlýnu. Od  Ministerstva 
pro místní rozvoj máme přislíbenou dotaci ve  výši 
2.641.031 Kč, což činí 80% nákladů. V rámci realizace 
projektu bude opravena konstrukce vozovky podél 
náhonu tak, aby se cesta přestala do náhonu propa-
dat a bude proveden nový povrch komunikace z as-
faltu v úseku od Drozdíkových ke mlýnu.Realizace se 
uskuteční na  jaře příštího roku. V  těchto dnech by 
měl proběhnout podpis smlouvy s vybraným doda-
vatelem.
V rámci běžné činnosti obce jsme o prázdninách za-
pojili do udržovacích prací dva brigádníky, kteří pra-
covali na veřejných prostranstvích a natírali kovové 
konstrukce. 
Na začátku roku se v lese opět rozšířil kůrovec, kte-
rého se dařilo již eliminovat, do toho ještě zafoukal 
vítr a pokácel stromy na Hradišti a v Červikově. Takže 
se neplánovaně vytěžilo přes 300 m3 kulatiny, kte-
rou se daří prodávat za  lepší ceny než v předešlých 
letech.
Po  uvolnění opatření se otevřela i  hospoda U  Mys-
livce, a občané se tak opět mají kde scházet na „kus 
řeči“, život nám však pro změnu opět komplikují 
uzavírky komunikací v  okolí, které nám znepříjem-
ňují cestování.

Tímto bych chtěl všem popřát klidnější podzim 
s pevnými nervy a veselou mysl se silným zdravím.

Jaroslav Klapal, starosta

Rozšířená zasedačka v 1. patře budovy OÚ.
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Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č. 18/2021 ze dne 9. 6. 2021

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Lucii Drozdíkovou 
a Jana Šabatu, zapisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 17/2021

4. schvaluje závěrečný účet obce Hřibiny – Ledská 
za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením 
obce Hřibiny – Ledská za  rok 2020 s  vyjádřením 
souhlasu, a to bez výhrad

5. schvaluje roční účetní závěrku obce Hřibiny – 
Ledská za rok 2020 a převod fi nančních prostřed-
ků z účtu 431 „výsledek hospodaření ve schvalo-
vacím řízení“ na účet 432 „výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období“ a bere na vědo-
mí zprávu o  výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Hřibiny – Ledská za rok 2020

6. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 
obce Hřibiny-Ledská schválené starostou dne 
15. 3. 2021

7. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 
obce Hřibiny-Ledská schválené starostou dne 
31. 5. 2021

8. bere na vědomí prominutí nájemného za  obdo-
bí od  1. 1. 2021 do  30. 4. 2021 paní Ivetě Krbové, 
IČO 07459351, z  nájemní smlouvy uzavřené dne 
01. 6. 2020 v částce 2000 Kč.

9. bere na vědomí zprávu fi nančního a  kontrolního 
výboru

10. neschvaluje žádost o podporu provozu Linky bez-
pečí, z.s.

11. bere na vědomí odkoupení pozemku v k.ú. Velká 
Ledská od pana Jiřího Šimerdy , Ledská 60 a uza-
vřením smlouvy pověřuje starostu za dohodnutou 
cenu 120 Kč za 1m2

12. bere na vědomí nabídku na  prodej pozemku 
od manželů Kralovičových

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 9.6.2021

Usnesení Zastupitelstva
obce Hřibiny-Ledská

č, 19/2021 ze dne  11. 8. 2021

1. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Vanické-
ho a  Ing.  Ladislava Libotovského, zapisovatelku 
M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí zprávu o  plnění usnesení 
č. 18/2021

4. schvaluje záměr obce na  vypsání výběrového ří-
zení na  akci ,, Obnova místní komunikace Velká 
Ledská“ a  jmenuje hodnotící komisi ve  složení: 
Aleš Libotovský, Lucie Drozdíková a  Bc.  Martin 
Kubíček, náhradníci: Pavel Hovorka a Ing. Josef Va-
nický. Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat 
smlouvu s vybraným uchazečem

5. schvaluje záměr obce na  vypsání výběrového 
řízení na  akci ,,Vrt Velká Ledská“ a  jmenuje hod-
notící komisi ve  složení: Aleš Libotovský, Lucie 
Drozdíková a Bc. Martin Kubíček, náhradníci: Pa-
vel Hovorka a  Ing.  Josef Vanický. Zastupitelstvo 
ukládá starostovi podepsat smlouvu s  vybraným 
uchazečem

6. schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2022451/VB/01, s  ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená 
společností PEN-projekty energetiky, s.r.o. na  zá-
kladě plné moci ze dne 2. 2. 2021 pro pana proku-
ristu Bc. Josefa Boučka, název stavby ,,Hřibiny-Led-
ská, Paseky, p.č.291/4,smyčka“ (kabelové vedení 
NN k  zasíťování pozemkup.č. 291/4) po  pozemku 
p. č. 319 a 275/2 ve vlastnictví obce v kú Hřibiny.

Termín příštího zasedání 7.září 2021
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 11.8.2021
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S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

(Tentokrát uvádíme všechny oslavence, které jsme po skončení protiepidemických opatření navštívili s drobnou pozorností od Obecního úřadu). 

NAŠI JUBILANTI

Věra Šabatová, Paseky 81 let
František Schnaubert, Hřibiny 86 let
Julie Šimerdová, Velká Ledská  87 let
Růžena Vašatová, Velká Ledská 87 let
František Vašata, Velká Ledská  91 let

Ludmila Votroubková, Velká Ledská  91 let
Ludmila Dvořáková, Velká Ledská   70 let
Drahuška Viková, Hřibiny   87 let
Zdeňka Zaňková, Malá Ledská   82 let
Miloslav Zeman, Malá Ledská   83 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

MEZI NÁMI JSME PŘIVÍTALI

Jakub Andrik, Hřibiny - 
narozen 19. 5. 2021
Rodiče Petra (rozená 
Hlaváčková ze Hřibin) 
a Jan Andrikovi

Jan Bureš, 
Paseky, 
75 let

Jaroslav Forejtek, 
Velká Ledská, 
70 let

Zdeněk Kubec, 
Malá Ledská, 
70 let

Milan Kudláček, 
Malá Ledská,
70 let

Zdeněk Martinec, 
Malá Ledská,  
70 let

Apolena Turinová, 
Malá Ledská - narozena 
10.7.2021
Rodiče Petra ( rozená 
Votroubková z Malé 
Ledské) a Miloslav 
Turinovi.

ZLATOU SVATBU OSLAVILI

manželé Hana a Jaroslav Forejtkovi z Velké Ledské

Ludmila Dvořáková, 
Velká Ledská,
70 let



6 OBECNÍ LISTY – zpravodaj obce Hřibiny – Ledská 1/2021

DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

Opakovaně upozorňuji na nedostatky v třídění odpa-
dů: v kontejnerech se objevují věci, které tam nepatří 
a ztěžují tím práci našich zaměstnanců. Domnívám se, 
že ve sběrném dvoře je dostatek prostoru k převzetí 
jakéhokoliv odpadu, tak Vás žádám, co do kontejnerů 
nepatří, nedávejte tam a dovezte na sběrný dvůr!
Dále bych chtěl upozornit, že parkování na obecních 
komunikacích je zakázáno!

Jaroslav Klapal, starosta

UPOZORNĚNÍ

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

se uskuteční ve dnech 8.  a 9. 10. 2021 v sále hospody u Myslivce v Hřibinách.

(aktuálně po uzávěrce)

VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ ELEKTROSOUTĚŽE

1. místo - „chytré“ hodinky- Alexandr Goll, Hřibiny
2. místo - akuvrtačka - manželé Kubcovi, Hřibiny
3. místo - tablet - Mikuláš Drozdík, Velká Ledská

Z   Č I N N O S T I  S P O L K Ů

S VA Z  Ž E N  H Ř I B I N Y- L E D S K Á

Tradiční  letní grilování se uskutečnilo v  sobotu 
14. 8. 2021 na  hřišti v  Malé Ledské. Počasí nám 

LETNÍ SETKÁNÍ NA HŘIŠTI

přálo už od samého rána, kdy se vše chystalo. Od-
poledne na všechny čekal výborný gyros, vínečko, 

Takhle by třídění opravdu vypadat nemělo!
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pivo a pro děti limonáda. Účast byla veliká a nála-
da skvělá. Také jsme si měli o čem povídat po tak 
dlouhé pauze, kdy bylo vše zavřené a  zakázané. 

Tak doufejme, že to nebylo naposledy, a  ještě se 
letos uvidíme.

I. Krišťáková
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H A S I Č I  V E L K Á  L E D S K Á

Dovybavení  klubovny hasičů a pártystan.

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

Vážení spoluobčané, 
letní měsíce se pro letošek blíží ke svému konci a já 
mohu s  radostí oznámit, že i  pro nás myslivce bylo 
léto veselejší než to předchozí. Mohli jsme se znovu 
setkat na  brigádách, na  střelnici i  na  schůzi a  ales-
poň při některých činnostech konečně zapomenout 
na otravné roušky na obličeji.

Dá se říci, že bylo již dokončeno budování komplexu 
tůňového biotopu v lokalitě Žampaška u Velké Led-
ské. Toto vodní dílo o čtyřech tůních vzniklo za úče-
lem posílení ekologické stability, odtokových pomě-
rů území a biodiverzity zastoupením pestřejší škály 
stanovišť. Vodní plocha by měla dosáhnout 3920 m2.
Domnívám se, že se podařilo přetvořit málo využí-
vanou podmáčenou louku na  krásné místo, které 
zadrží vodu v krajině a ve kterém brzy najde své stá-
lé či občasné útočiště hodně živočichů a žádoucích 
rostlin a kam se i lidé půjdou rádi projít a odpočinout 
si. Nezbývá, než poděkovat za pochopení Obecnímu 
úřadu Hřibiny – Ledská, u kterého jsme pro tento pro 
náš Myslivecký spolek velmi odvážný a velký projekt 
před časem našli podporu. Vše bylo spolufi nancová-

no Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v  rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 
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V měsících květen až srpen se členům našeho Mys-
liveckého spolku podařilo odpracovat na brigádách 
mnoho záslužné práce – posbírat a uklidit odpadky 
kolem cest mezi zdejšími obcemi, vyčistit a desinfi -
kovat přikrmovací zařízení pro zvěř v honitbě. Taky 
odchovat nejprve ve  voliérách v  honitbě a  později 
ochránit kolem nich a přikrmovat zakoupená bažantí 
kuřata pro posílení stavů bažantů ve volnosti, přiblí-

žit dětem myslivost na dětském dnu v Častolovicích, 
obdělat a vypěstovat oves a kukuřici na políčku pro 
zvěř pod Třešňovkou, připravit na  zimu do  skladu 
krmivo pro zvěř, obnovit střelecké záštity na  střel-
nici Třešňovka, uspořádat Myslivecký den a veřejné 
střelecké závody tamtéž, reprezentovat náš spolek 
na střelnicích dalších. 

Bylo nutno zajistit u  ČEZ Distribuce navýšení pří-
konu jističe na chatě v Častolovicích, vyměnit okna 
a  židle v  chatě, postavit nové a  odstranit již nevy-
hovující posedy z honitby. Pomáhali jsme při seno-
sečích chránit zvěř rozmísťováním tzv. pachových 
ohradníků. Tutéž ochranu jsme instalovali před sil-
ničním viaduktem na výjezdu z Častolovic, kde do-
chází vůbec nejčastěji se srážkám aut se zvěří. Asis-
tovali jsme na výzvu policie u mnoha těchto nehod 
a odstraňovali poraženou zvěř z cest.
A  dalo by se pokračovat, některé činnosti zůstávají 
veřejnosti málo viditelné, přesto jsou pro fungová-
ní spolku a honitby nezbytné. Mám na mysli napří-
klad myslivecké plánování a vedení statistiky, před-
kládání plánů chovu a  lovu obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností, v našem případě v Kostelci 
nad Orlicí. Taktéž se naši členové starali o lov zvěře 
a řádné zužitkování desítek kusů zvěřiny dle těchto 
plánů a o ochranu porostů i klidu v honitbě. Z kaž-
dého uloveného divočáka museli odebrat vzorky, 
odvézt je na veterinární vyšetření. Toto je v posled-
ních letech podmínkou nejen pro další nakládání se 

zvěřinou, ale i pro případné získání dotace na vybra-
né myslivecké činnosti od Ministerstva zemědělství 
ČR. Mezi dotačními tituly se objevila nově i možnost 
výsadby plodonosných dřevin v honitbě, vznik nové 
aleje i  na  pozemcích majitelů pozemků, s  nimiž se 
náš spolek předem dohodl. S  případnými návrhy 
v  tomto směru se mohou občané obracet na  členy 
výboru našeho spolku, věc společně s Vámi zvážíme 
a projednáme. 

Ač většina lidí vnímá spíše čas dle kalendářního roku 
od  ledna do prosince, tzv. myslivecký rok se počítá 
od dubna do března následujícího roku. Toto je za-
kotveno v  Zákoně o  myslivosti a  je přizpůsobeno 
potřebám zvěře. Plán mysliveckého hospodaření 
v  honitbě je písemně vypracovaný záměr uživate-
le honitby, jak bude od 1. dubna do 31. března roku 
následujícího v honitbě myslivecky hospodařit. Plán 
obsahuje cíle uživatele honitby zajišťující ochranu 
zvěře, cílevědomý chov a  lov zvěře, včetně vývojo-
vých stádií zvěře. Tento plán sestavuje za  uživatele 
honitby myslivecký hospodář a spolupodepisuje ho 
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starosta honebního společenství za  vlastníky po-
zemků. V našem spolku se již po mnoho let o toto 
stará velmi dobře a  poctivě myslivecký hospodář 
Pavel Žid. Na  něm je i  ohlášení podzimních honů 
na zvěř, nahlášení lovecky upotřebitelných psů,jak 
stanovuje zákon pro každou honitbu atd. Z  výše 
uvedeného plyne, že myslivec nemůže ulovit jaké-
hokoliv srnce, který ukousl v lese výhonek malému 
smrčku nebo za stodolou poničil majiteli svými pa-
růžky mladou jabloň. Asi ji chtělo jen lépe oplotit! 
Již jsem v  úvodu článku zmínil, že nám zlepšená 
pandemická situace V  ČR dovolila po  devíti měsí-
cích uspořádat v srpnu členskou schůzi. Netradič-
ně jsme ji zahájili podáním společného občerstvení, 
po němž následovala zpráva předsedy spolku Josefa 
Vanického, ve  které shrnul naši činnost v  uplynu-
lém období. Pepa si mohl mezi své úspěchy zapsat 
i narození syna Pepíčka, jehož příchod na svět jsme 
oslavili na začátku června! 
Touto schůzí jsme chtěli alespoň částečně nahra-
dit výroční schůzi, která musela být v  březnu od-
ložena na  neurčito. Rovněž nám to umožnilo spo-
lečně dodatečně pogratulovat našemu členovi 
panu Zdeňkovi Kouckému k jeho životnímu jubileu 
- 60. narozeninám.
Všichni si přejeme, aby návštěvníci naší chaty moh-
li vždy bezpečně vyjet na  vozovku vedoucí bažant-
nicí. Proto jsme na  schůzi odhlasovali a  vyřizujeme 
ve  spolupráci s  Policií ČR a  správou silnic instalaci 
zrcadla u vozovky naproti vyústění cesty od chaty.

„To jsem z  toho teda jelen,“ si možná někteří z Vás 
mohou říci, setkají-li se v našem revíru s neobvykle 
velkou zvěří, větší než je zvěř srnčí. Nemusí to být 
Váš přelud, jedna z  letních bouří a  spadlý strom se 
totiž postaraly spolu o  poškození oplocení obůrky 
se zvěří pod Pasekami manželů Cardových a násled-
ný únik několika kusů jelení zvěře. Jelikož co nevidět 
začne jelení říje, nabízí Pepík Carda veřejnosti netra-
diční možnost pozorování této zvěře a  naslouchání 
jelenímu troubení v blízkosti  ! 

K  myslivci patří i  lovecký pes. Pro ně jsou pořádá-
ny zkoušky. A Pepa Carda se, coby správce zkoušek 
a  člen Českomoravského klubu chovatelů barvářů, 
zasloužil v horské honitbě na Zdobnici o uspořádání 
nádherných zkoušek psů používaných na  dosledo-
vání poraněné spárkaté zvěře dne 12. června 2021. 
A 16. října se tamtéž konají zkoušky další. Ve stejný 
den má náš spolek v  plánu uspořádat další schůzi 
a společné grilování zvěřiny pro členy spolku a po-
zvané hosty.
Letos ani tak nešlo při soutěžení na střelnicích o vý-
sledky, ale o to se zase konečně spolu sejít a popo-
vídat si, užít si vůni grilovaných kuřat a guláše. Přes-
to se sluší nezapomenout na  uvedení jmen vítězů 
střeleb při letošním Mysliveckém dnu MS Střezmá 
(Roman Mitana) a  při střeleckých závodech Cena 
kamaráda MS Střezmá Olešnice (1. Tomáš Petrášek, 
2. Tomáš Nýdrle, 3. Pavel Fejkl).
O neskutečný zážitek pro všechny přihlížející se po-
staral 29. 8. na střelnici v Rychnově na 2. 
Memoriálu Oty Šrámka náš člen pan Jindřich Lašto-
vička, který ve svých 86 letech zasáhl z brokovnice 
16 a  18 letících asfaltových holubů z  dvaceti mož-
ných a  skončil na  neuvěřitelném 8. místě! Nechal 
za sebou tak celou řadu mnohem mladších soupeřů. 
Smekám svůj klobouk před tímto mistrem, skvělým 
člověkem a kolegou!

Všem přeji krásně prožité podzimní měsíce. Budeme 
si držet palce a přát si , abychom mohli jít na hony 
a  mohla se uskutečnit taneční zábava Poslední leč 
v  KD U  Lva v  Častolovicích plánovaná na  20. listo-
padu /srdečně zveme širokou veřejnost/ a pak i led-
nový Myslivecký ples v Česticích. To by znamenalo 
totiž jediné, že se život, i ten myslivecký, vrací k nor-
málu.

R.Podolský- jednatel MS Střezmá
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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  

VÝLET

Další semestr vzdělávání seniorů jsme tentokrát uza-
vřeli výletem do Nových Hradů a na Homoli.

Úžasnou atmosférou na Vás dýchne velice vkusně 
zařízený interiér zámku současných majitelů Kučero-
vých v Nových Hradech, rovněž tak stylově upravené 
zahrady - mezi nimi například užitková okrasná zahra-
da, italská zahrada s vodní kaskádou. Dále pak rozá-
ria, zelené divadlo či labyrint..... V Galerii anglických 
klobouků si můžete vyzkoušet nejeden slušivý model. 
Nejen pánové si přijdou na své v Cyklistickém muzeu 
v barokní sýpce. A sladkou tečku na závěr prohlídky 
tohoto rokokového zámku můžete vychutnat v kavár-
ně s galerií, kde jsou denně čerstvé zákusky vyrobené 
vlastnoručně paní majitelkou Kučerovou.
Na náměstí pak ještě určitě navštivte Pohádkový do-
meček plný loutek paní Gabriely Podroužkové. Domů 
si odvezete úžasný zážitek z nádherných exponátů 
velice šikovné, zručné a nápadité paní výtvarnice, 
zrovna tak jako my všichni studenti z VÚ3V.
Poděkování patří  panu starostovi Jaroslavu Klapalovi, 
který se ujal role řidiče a vše s námi ochotně absol-
voval.  Překvapením pro všechny pak bylo netradiční 
zakončení našeho zájezdu  pod homolskými schody, 
kde byly zúčastněným studentům předány diplomy za 
2. zvládnutý semestr. Nechybělo ani malé občerstvení.
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Dalším  námětem  tématu ke studiu je „Lidské zdraví“. 
Pokud by Vás toto téma zaujalo a splňujete statut se-
niora, přidejte se k nám. Budeme se scházet vždy po 
14 dnech v sále hospody U Myslivce v Hřibinách. 

Začínáme 1. 10. 2021.
Více se dozvíte na tel.č. 702 979 260. 
Na Vaše otázky vám ráda odpoví Věra Zaňková.

V. Zaňková, foto archiv OÚ

NAŠE ŽENY A JEJICH KRONIKA

V pamětní knize je sice  psáno, že v r. 1957 byl ustanoven 
výbor žen, který prozatím projevuje malou činnost, ale....

…určitě lze tvrdit, že zdejší  spolek žen (nově založený 
v r. 1973 Český svaz žen) přežil nedávné  historické es-
kapády a  patřil a ještě  dodnes patří k těm nejaktivněj-
ším spolkům v obci. Naše ženy se podílejí na organi-
zaci sportovních akcí pro děti, společenských událostí 
a plesů, Tříkrálové sbírky, organizují dětské karnevaly, 
mikulášské nadílky, pálení čarodějnic a  spoustu dal-
ších akcí, za vydatné podpory partnerů i dětí. 
Ve vedení ženského spolku se vystřídala hezká řádka 
jmen. V  průběhu let přišly a  přicházejí nové členky 
a s nimi  nové nápady. A samozřejmě si vedou i svou 
kroniku. Není sice předpisová, ale o to zajímavější je 
v  ní listovat, protože obsahuje dobové aktuality a je 
doplněna kresbami, fotografi emi, výstřižky z  tisku 
a vtipnými komentáři. 
Kroniku tvoří zatím dvě knihy, do kterých nahlédne 
jen málokdo - většinou při výroční členské schůzi žen. 
Nabízíme proto pár stránek nebo jejich částí  - možná 
taky zavzpomínáte...
M. Zaňková
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Paní Zahálková 

a Burketová na okresní 

konferenci ČSŽ.

Za socialismu se čin-

nost žen trochu lišila 

od té současné

(někdo pamatuje, 

někdo se možná 

pousměje).

Jezdilo se i na výlety - zastávka na Kuksu při zpáteční cestě ze ZOO.
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Naše ženy a jejich RETRO MDŽ.



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

Svaz Žen Hřibinyy -- Ledská a SDH Hřibiny

Vás srdečně zvou na tradiční

PPOSVÍCENSKOUU ZÁBAVU
v sobotu 6. listopadu 2021botu 6. listopadu 2

od 20.00 hodin
hostinec "" U Myslivce " v Hřibinách

K tanci a poslechu zahraje skupina  na  COMBI

vstupné 100,0 -0,-KčObčerstvení zajištěno

Posvícenské občerstvení nabídne hospoda U Myslivce 
v Hřibinách tentokrát od soboty 6. 11. 2021 až do pondělí 8. 11. 2021



foto (i na titulní straně) V. Krmaš
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