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

Vrtací práce, 1 záběr z kamery v útrobách země a terén na Žampašce
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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,

rok 2021 utekl jako voda a  jsme přede dveřmi roku 
2022, ve kterém, jak všichni doufáme, se budeme mít 
lépe, třeba i díky nové vládě. Všichni se s koncem roku 
2021 potýkáme s pandemií, která nás omezuje zdra-
votně i  společensky, ale doufejme, že se vše obrátí 
a budeme moci žít bez omezení.
Ohlédněme se, co se nám podařilo zrealizovat v letoš-
ním roce. Začínali jsme kanalizací v Hřibinách, která je 
prakticky dokončena, na 14. 12. je plánována kolauda-
ce a do konce roku vyúčtujeme zbytek dotace s Králo-
véhradeckým krajem. Pochopitelně jsme zaznamenali 
nespokojené reakce některých občanů s provedením 
asfaltových záplat po  výkopech kanalizace. Ani nám 
se to příliš nelíbí. Bohužel  práce byly prováděny ručně 
(strojně nelze) a  ručně se asfalty v  takovém rozsahu 
lépe udělat v podstatě nedají. Nicméně i na doporu-
čení odborníků budeme stav záplat sledovat, a když 
se projeví vady, budeme provedení reklamovat v rám-
ci záruky díla, kterou máme nasmlouvanou v nadstan-
dardní délce 5 let. 
Proběhla realizace nástavby budovy Obecního úřadu, 
kde je kolaudace již ukončena. Máme tak nad Obec-
ním úřadem novou střechu, v útrobách pak nový ar-
chiv, rekonstruované sociální zařízení v 2.NP a zase-
dací místnost. 
V  říjnu a  listopadu proběhla výstavba průzkumného 
vrtu, jakožto potenciálního zdroje vody pro naši obec. 
Vrt byl vybudován na Žampašce pod Velkou Ledskou 
u náhonu Bělé. Již se nám dostaly do ruky závěrečné 
zprávy hydrogeologa a  rozbory vody. Vrt je hluboký 
celkově 130 m, kdy se nejprve vrtalo do hloubky 77 m 
větším průměrem, ale tato část vrtu vydává nekva-
litní vodu, proto se zacementovala, aby se odtěsnila 
od  cílového zdroje vody, na  který jsme pak narazili 
v hloubce 116 – 130m. Nejprve se z puklin v hornině 
voda tlačí na povrch. Vrt je vystrojen a připraven tak 
k použití. Voda vykazuje vysokou vydatnost, cca 10l/s 
a má přeron 10m nad terén. Voda má i dobrou kvalitu, 
až na obsah železa, který je vyšší než požadavek nor-
my. Proto při odběru vody bude nutná její úprava pro 
odstranění železa, což není technologicky problém. 
Železo je ve vodě obsaženo, protože hornina, kterou 
voda protéká, obsahuje minerál pyrit, což je železitý 
minerál a jeho rozkládáním se do vody dostává železo. 
Nyní zahajujeme jednání s odborníky na danou pro-
blematiku, abychom tak získali přesnější představu 
o  potřebné technologii a  nákladovosti uvedení vrtu 
do  provozu a  jeho napojení na  vodovod. Za  zmínku 
stojí, že voda má teplotu kolem 14°C. Důvody nejsou 
známé, nicméně vliv na použití vody to nemá. 

V průběhu roku se také pracovalo na přípravě projek-
tové dokumentace zasíťování stavebních pozemků 
ve  Velké Ledské. Trochu nás brzdí pomalá a  nepřes-
ná práce geodetů, ale začátkem příštího roku se nám 
snad podaří vše dotáhnout a  začít pracovat na  po-
třebných povoleních stavebního úřadu. Za  zmínku 
stojí také dokončení projektu budování tůní na Žam-
pašce, který realizoval Myslivecký spolek STŘEZMÁ 
Olešnice, obec na  realizaci spolupracovala. Po  ná-
sledných potížích s dohledáváním drenáží, kterými se 
voda z tůní ztrácela, jsou již tůně plné a celá lokalita 
vypadá velmi pěkně.
Po  celý rok jsme se potýkali s  poruchami traktoru, 
takže údržba zeleně nebyla vždy podle představ. 
Kulturní a  společenský život v  obci prakticky nešlo 
uskutečnit, tak tak se podařilo vítání občánků, po-
sezení u  udírny v  Hřibinách a  posvícení na  začátku 
listopadu zrealizované paní hostinskou, k tomu ještě 
zmíním prázdninové akce pořádané místními spole-
čenskými organizacemi, opékání a drakiádu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se svým 
přičiněním na  všech pořádaných společenských ak-
cích podíleli jménem svým i za Obecní úřad.
Přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků, hod-
ně zdraví, pozitivní náladu a šťastné vykročení do no-
vého roku 2022.

Jaroslav Klapal, starosta

Ať atmosféra, kterou mají Vánoce, drží 

od vás dál všechny nemoci a taky smůlu, 

neúspěch a zlost, ať všeho krásného máte 

vždy dost. Krásné bílé Vánoce, zlatou 

rybku v potoce. Tu, co plní tajná přání 

od  soumraku do  svítání. Po  Silvestru 

Nový rok, v novém roce jistý krok!
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Usnesení  Zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská

č.  20/2021 ze dne 7.  9.  2021

Obecní zastupitelstvo:

1.  schvaluje ověřovatele  zápisu Bc. Martina Kubíčka 
a Pavla  Hovorku, zapisovatelku Marii Kolářovou

2.  schvaluje program dnešního zasedání

3.  bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 19/2021

4.  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o 
místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství

5.  bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 
obce Hřibiny-Ledská, schválené starostou dne 
31. 8. 2021

6. schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, 
a.s. zastoupené na základě plné moci č. 154/2021 
ELRO Czech, s.r.o. IČ 04669754 jednatelem Jaro-

MEZI NÁMI JSME PŘIVÍTALI

Evelyn Rae Kindernay Evans  se narodila 13. 11. 2021

maminka Kristýna Kindernay (od Cardových) 
a tatínek Ma� hew Evans  

slavem Ročkem, Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. IV-12-2019842/VB/01, Hřibi-
ny-Ledská-Velká Ledská, p.č. 389 - kNN

7. bere na vědomí žádost o dokoupení pozemku č.p. 
3333 v kú. Velká Ledská a souhlasí s prodejem

8.  bere na vědomí žádost o poskytnutí daru pro 
spolek „Naše odpadky. z.s.“ a s poskytnutím 
nesouhlasí

9. bere na vědomí žádost o příspěvek na dopravu při 
vývozu kontejneru použitého textilu umístěného 
v Hřibinách, obsluhovaného Sociálním družstvem 
diakonie Broumov, a souhlasí s příspěvkem 2000,- 
Kč na rok 2021.

Termín příštího zasedání 6. prosince 2021

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 7. 9. 2021

S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

NAŠI JUBILANTI

Věra Micherová, Malá Ledská 88let 
Zdenka Semeráková, Paseky  80let 
Jan Krišťák, Malá Ledská  82let
František Moravec, Velká Ledská   70let
Eva Schnaubertová, Hřibiny 81let 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

František Moravec, 
70let

Ať Vašem dceruška vyrůstá ve zdraví a radosti!
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MANŽELSTVÍ UZAVŘELI

PŘIHLÁŠENÍ K POBYTU ODHLÁŠENÍ

Štěpán Uhlíř, Hřibiny
Veronika Šabatová, Malá Ledská

Veronika Nováková, Hřibiny
Romana Hamplová, Velká Ledská
Kristýna Štěpánková, Malá Ledská

Na vědomost se dává, že dne 31. 7. 2021 uzavřeli man-
želství Lucia Hricová a Štěpán Uhlíř z Hřibin. Byla to 
krásná slunečná sobota, když si svoje „ano“ řekli 
v kostele sv. Víta v Častolovicích. Po obřadu se ode-
brali do naší hospody „U Myslivce“, kde proběhl slav-
nostní oběd a  i  odpolední zábava svatebčanů, která 
vyvrcholila svatební dražbou v  22:00 hodin, což ně-
kteří z obyvatel nejspíš slyšeli až ve svých domovech. 
Veselka to byla veliká a trvala až do ranních hodin. 

A  co popřát novomanželům Uhlířovým? Klid, štěstí 
a  vzájemná láska ať jsou vašimi společníky po  celý 
život!

DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

Po delším váhání jsme se přece jen rozhodli uspořádat 
i letos vítání občánků. Vždyť nově narozených  mimi-
nek bylo celkem šest - 2 chlapečci a čtyři holčičky. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Malá slavnost se uskutečnila dopoledne v  sobotu 
12. září v  sále restaurace v  Hřibinách a  všichni zú-
častnění téměř zaplnili celý sál. 
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UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme nové zájemce  o možnost  zasí lání  e-mailů nebo SMS s tex tem hlášení 
v obecním rozhlasu, aby si  požádali  písemně na adrese  ucetni@hribiny-ledska.c z 

nebo na tel.  724 143 710 u Marie Kolářové

Z   Č I N N O S T I  S P O L K Ů

H A S I Č I  V E L K Á  L E D S K Á

Letošní pouštění draků jsme naplánovali na 
2. října. Sobotní odpoledne na to bylo přímo stvo-
řené, obloha byla bez mraku a vítr si s draky pohrá-
val ve výškách. Nikdo neměl mnoho práce dostat 
draka vzhůru, stačilo ve  správnou chvíli odhodit 
papírovou příšerku a  jen odmotávat provázek. 
Všichni se snažili a byla to parádní podívaná. Ob-
čas se nám draci sice  trochu zamotali, ale vše se 
hned napravilo a mohlo se pokračovat v rozletech. 
Koho už nebavilo pouštění draka, mohl se jít ob-

DRAKIÁDA

čerstvit gulášem, uzeným, klobásou nebo buřtem 
a  zapít pivem či něčím ostřejším. Došlo i  na  při-
pravenou zábavu, jakou byla  třeba střelba ze 
vzduchovky a luku, chůze na chůdách, hra „ruka,-
noha“, jízda na  lanovce i  hraní fotbalu, kterému 
se věnovali mladší účastníci. Ti starší uspořádali 
mini turnaj v nohejbalu. Po společném focení, kdy 
se děti rozeběhly do  všech stran, proto jich moc 
na fotkách nepózuje, byly rozdány diplomy a slad-
ké odměny.

Nově narozené děti, jejich rodiče a  další rodinné 
příslušníky přivítala paní  Kolářová,  následovala  
promluva pana starosty Klapala a recitačně hudební 
vystoupení osvědčené skupinky našich školáků pod 
vedením Denisky a Andrejky Míkové.
Účinkující děti předaly maminkám kytičky, paní 
kronikářka Mrázková  předložila rodičům k podpisu 
knihu narozených a zároveň jim byly předány drob-
né dárky od Obecního úřadu. Končilo se samozřej-
mě slavnostním přípitkem.

K  takové  slávě patřilo taky  fotografování malých 
miminek v  kolébce, i  když nejlépe jim určitě bylo 
v náruči rodičů.
Děkujeme všem za  účast, přejeme hodně zdraví 
a  radosti z  nového života a  dětičkám ať je dobře 
na světě!

Za Kulturní a sociální výbor M. Zaňková
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M S  S T Ř E Z M Á  –  O L E Š N I C E

Vážení spoluobčané,
v době, kdy zasedám k počítači a jdu psát příspě-
vek za Myslivecký spolek Střezmá Olešnice pro váš 
obecní zpravodaj a obyvatele obcí Hřibiny-Ledská, 
se blíží Mikuláš a mikulášská nadílka . A mně se chce 
především říct „čert ho vem!“ Ano, myslím tím co-
vid, který, ač nezván, tak v další vlně dorazil k nám. 
Těžko říci, jestli je nějaké roční období pro příchod 
tohoto našeho společného nepřítele lepší, ale v pří-
padě myslivců to znamená při přílivu epidemické 
vlny v těchto týdnech především potíže při pořádání 
podzimních a zimních společných loveckých a kul-
turních akcí. Akcí, na které se většina z nás každý rok 
po celoročním úsilí na brigádách velmi těší. Nebývá 
to jen o setkávání členů našeho spolku, ale přichá-
zejí za námi honci, přijíždějí hosté a naši kamarádi z 
jiných spolků, těšíme se i na ženské hlasy ozývající 
se z kuchyně chaty, v níž se nám starají o přípravu 
občerstvení po návratu z lovu. A samozřejmě i na po-
sezení a společné povídání.
První plánovaný hon na drobnou zvěř dne 13. 11. se 
ještě uskutečnil. Mimo jiné při něm Luděk Chvojka 
ulovil na Čápech pěknou lišku. Na výřadu se objevilo 
i několik zajíců a divokých kachen.
Na delší společné posezení po honu však nebyla ná-
lada, a tak se stalo,  co ještě asi nikdy v minulosti, že 

byla naše lovecká chata v 17 hodin prázdná a potem-
nělá.
Následně jsme byli nuceni zrušit i Poslední leč plá-
novanou do Častolovic na 20. 11. Další hon, který se 
měl uskutečnit 4. 12., jsme po dohodě členů výboru 

V devět hodin ráno 20. listopadu jsme si dali sraz 
u hasičárny, rozdělili jsme se do tří skupin a pustili 
se do úklidu hasičské zbrojnice. Jedna parta uklí-
zela v patře,druhá v garáži. Třetí odjela na třešňo-
vou alej, kde je potřeba prořezat proschlé stromy 
a uklidit popadané větve. Proběhla i pravidelná 
údržba techniky a drobné opravy.
Díky všem, kteří se brigády zúčastnili.

BRIGÁDA

Pandemie,které už asi všichni máme plné zuby, 
nám nedovoluje pořádat naplánované akce, které 
se musí rušit nebo přesouvat. Budeme se na vás 
těšit, jak jen to situace dovolí a rádi bychom Vám 
popřáli hezké a poklidné vánoční svátky a do no-
vého roku 2022 pevné zdraví a mnoho štěstí. 

SDH Ledská.
Radka Dvořáková

na prvním letošním lovu kachen v říjnu
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odvolali zcela, byť nám legislativa nezakazovala lov 
absolvovat. Většina myslivců se však těší na společ-
nou zábavu po skončení honu, na tombolu, dobré 
jídlo, legraci. Uvidíme, zda nám okolnosti dovolí se 
setkat po Vánocích, kdy je plánován třetí a poslední 
letošní hon. Již teď se zdá být jasné, že ani pro Mys-
livecký ples, který je plánován na polovinu ledna do 
Čestic, nebudou příhodné podmínky. Proto se mu-
síme ještě ve spolku poradit, zda tuto sváteční akci 
odložit až  na konec zimy, nebo ji druhý rok po sobě 
rovněž zrušit.
Jako každou zimu se musíme i přes vzniklé potíže po-
starat o zvěř v honitbě a přikrmovat ji s přihlédnutím 
k počasí. Ač jsou podmínky pro naše setkávání ome-
zené, musí členové výboru našeho spolku řešit různé 
záležitosti jako například opětovné vypouštění ovcí 
jedním chovatelem na políčko pro zvěř, kde jí spásají 
kukuřici, zvyšování cen elektřiny nebo přípravu vo-
leb nového výboru.
 Situace, která vznikla, je velmi bizarní. Potřebujeme 
se sejít na členské schůzi v lednu i v únoru, zvolit 
členy návrhové a volební komise a v březnu zvolit 
nový výbor na výroční členské schůzi. Už teď je jas-
né, že se noví členové výboru budou muset vypo-
řádat, stejně jako v posledních dvou letech členové 
výboru odstupujícího, s mimořádnými podmínkami. 
Nebude to lehké.   

Nikdy bych byl nepomyslel, že i do našeho velmi spe-
cifi ckého zájmového dění budou někdy promlouvat 
možná omezení ze strany vládních a ministerských 
nařízení a že budeme muset řešit, jestli se členské 
schůze mohou účastnit neočkovaní členové, kteří si 
oddaně a vzorně plní své úkoly v našem spolku. Že 
zvítězí při řešení těchto záležitostí zdravý rozum, již 
přestávám být přesvědčen, ale moc si to přeji. Potře-
bujeme, aby ti, co o nás rozhodují, přestali zasévat 
mezi lidmi semínka svárů, nevraživosti a pochybnos-
tí, jestli je správné fungovat „bez tečky nebo s teč-
kou“. Jsem moc rád, že při naší zatím poslední členské 
schůzí v polovině října, kterou jsme rozšířili o honce 
a naše rodinné příslušníky, dostala přednost mnohá 
jiná témata, výrazně veselejší a lidi spojující. I něko-
lik našich podzimních vycházek na kachny na tahu 
přineslo příjemné uvolnění od starostí všedních dnů.   
Všem občanům přeji za Myslivecký spolek Střezmá a 
jeho členy klidný adventní čas a v co možná největší 
spokojenosti prožité Vánoce i příchod nového roku! 
Samozřejmě, že pro mnoho z Vás je v těchto týdnech 
mnoho důležitějších věcí než myslivost, ale věřme 
společně, že mizera covid opět zmizí a že se vše co 
nejdříve vrátí k normálu ve Vašich rodinách, zaměst-
nání, ve školách Vašich dětí i při provozování našich 
koníčků. 
R.Podolský -  jednatel MS Střezmá

zatím jediný náš hon na drobnou zvěř v listopadu
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VČELAŘI LIČNO – ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE LIČNO

Závěrem každého roku přichází ohlédnutí a zhodno-
cení práce a činnosti za celé předešlé dvanáctiměsíční 
období.
V  letošním roce jsme z důvodu lockdownu kvůli ne-
moci Covid neměli příležitost se sejít na  pravidelné 
únorové členské schůzi. Poprvé jsme se sešli až v září, 
kdy jsme podávali povinné roční hlášení o počtu včel-
stev a naší produkci medu a vosku. Zároveň jsme také 
vypisovali žádosti o  dotace pro potřeby léčení včel-
stev. V naší organizaci jsme přivítali dva nové včelaře 
(p.  Kopeckého z  Lična a  p.  Tomše z  Hoděčína). Svoji 
dlouholetou činnost ukončil pan Samek z Uhřínovic.
Okresní organizace organizovala počátkem října ško-
lení o léčení, z kterého jsme si na druhé letošní schůzi 
od pana Falty vyslechli poznatky a přizpůsobili tomu 
i léčení naše – tentokrát jsme se domluvili na 3 x opa-
kovaném léčení Varidolem prostřednictvím fumigač-
ních proužků a po čtvrté aerosolem.
Dne 4. 11. 2021 jsem se zúčastnila schůze okresního 
výboru ČSV. Výborem bylo provedeno zhodnocení 
činností roku 2020 a 2021 a byl představen plán na rok 
2022. Nejvíce se nás dotkne plošné vyšetření proti 
včelímu moru. Bylo osloveno 6 laboratoří - vyhodno-
cení jejich nabídek z pohledu nabídkové ceny a pro-
cesu vyšetření proběhne v druhé polovině listopadu. 
Vzorky na mor by se pak vybíraly (POZOR!) už v prů-
běhu prosince 2021. Vzhledem k  termínům budeme 
všechny naše včelaře informovat dostatečně dopře-
du, aby vše probíhalo v  potřebných návaznostech. 
Počátkem roku 2022 proběhne pravidelné plošné 
vyšetření na varoázu. Nastala také změna v poskyto-
vání dotací z Královéhradeckého kraje, kdy se o dota-
ce nebude žádat přes okresní organizaci, ale budou 
si muset žádat přímo základní organizace. Dotace 
bude činit 50% způsobilých nákladů. Minimální část-

kou je 50.000,- Kč. Tato změna byla okresním výbo-
rem velmi kritizována pro svoji ztíženou využitelnost, 
protože málokterá organizace má potřebu nakupovat 
věci za 50.000,- Kč a hlavně nemá zejména personál-
ní a fi nanční možnosti na to, aby dotaci administro-
vala (česky: aby měla člověka se zkušenostmi, který 
všechno připraví a zařídí, pokud možno zadarmo). 
Naše spolková činnost však ještě nekončí a na přelo-
mu listopadu a prosince nás ještě čeká poslední léčení 
našich včelstev parním vyvíječem. Naši včelaři již byli 
o  nabídce informováni. Nyní ještě vyčkáváme spolu 
s panem Šri� rem, kdy dle vývoje covid situace a poča-
sí zvolíme termín. Pak oslovíme včelaře a podle toho, 
kdo projeví zájem, naplánujeme trasu a přibližnou ho-
dinu. Všichni budete včas informováni.
Zhodnocení roku z hlediska snůšky medu: vzhledem 
ke studenému až mrazivému a pozdnímu jaru začala 
hlavní snůška až koncem května, kdy se v některých 
letech již vytáčí med. Někteří z  nás sice měli i  lepší 
snůšky, ale výnosově rok 2021 patřil u  většiny spíš 
k podprůměrným.
V  naší organizaci je nyní registrováno 34 včelařů 
a včelařek (vč. 5 registrovaných), kteří obhospodařují 
na našem spolkovém území celkem 361 včelstev. 
Chtěla bych v  závěru také poděkovat obcím, které 
na nás pamatují ve svých rozpočtech a poskytují nám 
fi nanční prostředky na rozvoj naší činnosti.
Přestože tento článek píši v první polovině listopadu 
a  budu jej v  ostatních obcích pro další zpravodaje, 
které vychází až do konce roku, průběžně aktualizo-
vat, ráda bych všem včelařům i  nevčelařům popřála 
klidnou dobu adventní, krásné vánoční svátky, štěstí 
a zdraví, radost a pohodu do roku 2022 pro nás všech-
ny i naše včelky.

Martina Ludvíková, předsedkyně ČSV ZO Lično

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  

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Studenti úspěšně dokončili již 3. semestr virtuální 
univerzity,  na který si vybrali  téma „ Barokní archi-
tektura v Čechách.“
Při tomto semestru se přenesli do  17. a  18. stole-
tí, kdy u  nás působili  Carlo Lurágo, Jean Baptiste 
Mathej a  Jan Blažej Santini-Aichel. Některá díla 
těchto projektantů se nacházejí i  v  našem kraji, 
např. v Hradci Králové, v Novém Městě nad Metují, 
dokonce i v Rychnově nad Kněžnou. Zde je pro rod 
Kolovratů přestavěná zámecká  rezidence a  Kostel 
Nejsvětější trojice spolu s jízdárnou.
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Slavnostní zakončení studia se uskutečnilo v zámec-
ké galerii častolovického zámku.
Diplomy nám předával místostarosta obce p. Aleš Li-
botovský. Krásné chvíle nám přijel zpříjemnit pan Voj-
těch Štěpánek z Hlásky. Na housle zahrál jak barokní 
skladby, tak i  skladby současných skladatelů. Malý, 
ale velmi krásný koncert, byl odměněn velkým potles-
kem. Pro dotvoření slavnostní atmosféry přispěla paní 
Věra Zaňková poezií od Jana Nerudy Baladou štědro-
večerní.
Z  malé slavnosti jsme si všichni odnášeli krásný 
zážitek, 
proto senioři neváhejte a připojte se příště k nám. Let-
ní semestr začíná již v únoru.

Jitka Kudláčková

A tady už je většina účastníků 
studia VU3V při zahájení sou-
časného semestru vzdělávání na 
začátku října. Zvolili jsme téma 
„Lidské zdraví“.

POSEZENÍ U DOBRŮTEK Z UDÍRNY 

Nejspíš docela narychlo bylo rozhodnuto uspořá-
dat v pátek 22. října setkání občanů při ochutnávce 
dobrot z udírny. 
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V nabídce byly zauzené klobásky a douzované libo-
vé masíčko i „bůčíček“. K tomu navíc  taky přílohy 
v  podobě zeleninových salátů. Posedět nebo jen 
postát a popovídat si bylo možné jak venku u udír-
ny, tak v  sále. Někdo se zdržel déle, někdo jenom 
krátce, každopádně šlo o vzácné a příjemně prožité 
chvíle ve společnosti známých.

Nápad a  zajištění celé akce bylo v  režii Obecního 
úřadu, udírnu si hlídali pánové Pavel Hovorka a Petr 
Janouch, občerstvení doplnil i  personál hospody 
v Hřibinách.
Děkujeme všem.

Za redakci
M. Zaňková 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Sláva, Mikuláš to ani letos nevzdal, tradice je prostě 
tradice. A tak se vydal se svou družinou na podve-
černí obhlídku vesniček a  navštívil alespoň ty do-
mácnosti, kde o  mikulášskou nadílku a  čertovské 
hrátky byl zájem. Někde mohl „úřadovat jen vlídný 
a  moudrý Mikuláš“, jinde naopak bylo třeba troš-
ku toho  čertovského hromování.  Každopádně si 

v pytli nikoho do pekla neodnesli. Ještě kdyby tak 
čerti  do pekla poslali i toho rošťáka Covida,  to by 
byla věc… Uvidíme za rok.
Každopádně děkujeme moc. 

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

Jan Zaňka se narodil 7. 11. 1881 v Hřibinách ( otec František, maminka Marie, rozená Koťanová ze Hřibin čp. 6). 

Opět jsme nahlédli do archivu a objevili materiály o životě jednoho z rodáků. Třeba zrovna jméno Zaňka je v naší 
obci poměrně dost časté.
Například jen na Malé Ledské jsou v současnosti 3 rodiny (rody)tohoto jména.  A pamětníci dosvědčí, že tu 
v nedávné době žily i další dvě rodiny Zaňků – jedna v domě u Volných/Richterových a další v domě, který dnes 
obývají Kubíčkovi. Jak je to s možným příbuzenstvím jejich  dávných předků, to by byl námět na další povídání 
a hlavně na bádání v rodokmenech…

Další rodina Zaňků pak žila ještě v Hřibinách (dnes dům p. Dlaska). A ještě je známo, že na přelomu 19. a 20. 
století obývali Zaňkovi  i č.p. 8.(dnes Markovi). Právě to byl rodný dům Jana Zaňky, o němž vám nabízíme několik 
stručných, ale  zajímavých informací.

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE 
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ZAČAL ADVENT, BRZY BUDOU VÁNOCE 

Přestože ani letos nebylo vhodné uspořádat spo-
lečné rozsvícení stromu s pohoštěním a vánočním 
jarmarkem, stejně se nám  stromeček rozsvítil. 
A nejen ten v Hřibinách. Letos máme světelnou vý-
zdobu nejen kolem domů, ale i v pomyslném  středu 
každé z našich vesniček. Někde se zadařilo,  někde 
trochu méně – posuďte sami:
(stromeček tak trochu jako „z jiné galaxie“ na hřišti 
na Pasekách ,“rozpustilý  čertík“ u rybníčka  v Malé 
Ledské , a nám všem již dobře známý a po předloň-
ském řezu docela zahuštěný  stromek v Hřibinách.)
Taky příroda nám  připravila na  první adventní ví-
kend  milé překvapení  a  docela kouzelnou atmo-

sféru – vyparádila se totiž čerstvě napadaným 
sněhem.  A tak potěšila děti, které si mohly ukou-
let  prvního letošního sněhuláka a  taky milovníky 
zimního počasí i zimních radovánek na horách. Bílá 
nádhera nám sice vydržela jen pár dní, ale co kdy-
bychom se zase letos dočkali bílých vánoc? 
Hezké svátky, splnění  těch  Ježíškovi poslaných 
i všech  dalších  tajných přání 
a hlavně zdraví a dobrou náladu 

Vám všem za redakci přeje
Marie Zaňková

Absolvoval Měšťanskou školu v Kostelci nad Orli-
cí, po skončení povinné vojenské služby i strojnickou 
praxi a dvouletou strojnickou průmyslovku v Lipsku. 
Po skončení strojnické praxe v Německu si zařidil ma-
lou továrnu na naftové motory v Častolovicích, kde 
údajně zaměstnával až 120 dělníků. Později – v r. 1911 
si zařídil i filiálku v srbském Bělehradě a v r. 1912 pak 
další filiálku v Rostově na Donu.
Žil nejen v Čechách, ale nějakou dobu i s manželkou 
a třemi dětmi v Rusku v Rostově na Donu . Po mobili-
zaci ruské armády v září r. 1914 tam vstoupil do české 
družiny, prošel vojenským výcvikem a vyrazil na fron-
tu, kde vykonával výzvědnou a tlumočnickou činnost. 
Po absolvování praporčické školy v Kyjevě pak půso-
bil jako řidič, mechanik, instruktor a později v r. 1917 
i jako vojenský ředitel továrny na munici. 
Po návratu do vlasti v r. 1920 mu byl přiznán statut 
legionáře.
Do r. 1929 sloužil v československé armádě v automo-
bilní zbrojovce v Praze Vršovicích v hodnosti štábního 

kapitána technické služby a bydlel ve vile v Praze-
-Hodkovičkách.
Během života získal několik ruských i českých vyzname-
nání.
Po založení státu udržoval přátelský styk např. s generá-
lem Rastislavem Štefánikem. 
Zúčastnil se mnoha automobilových a motocyklových 
soutěží. Znal se velice dobře s hercem Vlastou Burianem, 
dokonce mu byly, možná i kvůli jeho vzhledu, nabídnuty  
role ruského generála ve fi lmu („Sláva vlasti“) a  v dalším 
fi lmu ze života čs. legií  („Za svobodu národa“).
Po skončení vojenské kariéry následně zakoupil pozemek 
v Bakově nad Jizerou, kde vybudoval zámeček Baba a za-
ložil lesní statek. 
Obr.dole.
V době okupace německou armádou byl statek zkonfi s-
kován a po r. 1948 znárodněn. Toho už se ale Jan Zaňka 
nedožil – zemřel 12.6.1946 a je pohřben v Mladé Boleslavi 
na Starém hřbitově.

S použitím materiálu z archivu Obecního úřadu zpracovala M. Zaňková





Stejně jako na první stránce s nádherně zdobenými perníčky od Irenky Řehákové (roz. Zaňkové z Ledské), 
končíme  vánočně taky poslední stránku letošních OL.
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P íjemné prožití váno ních svátk , š astný nový rok 
a mnoho št stí, zdraví, osobní i pracovní pohody

v roce 2022


