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Rozpracovaná oprava komunikace k Podlískému mlýnu

Na úpravě  komunikace u Obecního úřadu už se taky pracuje
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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,
dlouhý zimní čas se překulil a Velikonoce, svátky jara, 
zatím nepřinášejí více života ani slunečních paprsků, 
které by probouzely přírodu na zahrádkách. Snad dal-
ší týdny obraz jara změní.
Do nového roku jsme vstoupili se schváleným rozpo-
čtem  9 310 612,-  Kč a s ambiciózním plánem práce 
zahrnujícím vícero akcí. První z nich je oprava komu-
nikace k  Podlískému mlýnu, která již započala. Akce 
je realizována s dotační podporou MMR ve výši 80%. 
Další rozjetý projekt, na který se řada z vás ptá, je vy-
budování zdroje vody a  jeho napojení na  vodovodní 
síť. Jak jsme vás informovali již dříve, zdroj vody (vrt) 
je hotov a  nyní se připravují projekční práce na  vy-
budování úpravny vody/čerpací stanice a  napojení 
na vodovod. S projekční kanceláří již bude v nejbliž-
ších dnech podepsána smlouva, a když půjde vše bez 
vážnějších komplikací, voda z nového zdroje nám po-
teče z kohoutků od začátku roku 2024. 
Dalším velkým projektem je zasíťování parcel na Velké 
Ledské. V současné době máme dopracovánu projek-
tovou dokumentaci a  je podána  žádost o  společné 
povolení stavby na stavebním úřadě v Kostelci. 
Z dalších úkolů, které nás čekají, je vybudování zpev-
něné komunikace ke garáži u Obecního úřadu a pří-
prava projektu na opravu uličky na Malé Ledské.
Vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií se také za-

býváme možnou rekonstrukcí veřejného osvětlení. 
Jak se nám podařilo zjistit, využití dotačních titulů 
je pro nás vzhledem k  charakteru našeho osvětlení 
nereálné, řešíme tak alespoň možnost výměny svě-
tel za LED, což by mělo přinést větší komfort pro ob-
čany a  přiměřenou návratnost investice s  ohledem 
na životnost LED svítidel. Tento záměr ještě musíme 
projednat v  rámci zastupitelstva a  zvážit možná pro 
a proti.
Vrátím-li se také k akcím ukončeným, tak se nám po-
dařilo ke  konci loňského roku úspěšně zkolaudovat 
kanalizaci v  Hřibinách a  na  začátku letošního roku 
doúčtovat dotaci s Královéhradeckým krajem.
Jak v  minulém, tak i  začátkem letošního roku se 
vzhledem k  omezení vládních opatření mnoho spo-
lečenských akcí v pronajaté hospodě U Myslivce  ne-
uskutečnilo. Doufejme, že místní spolky a pracovníci 
pohostinství budou mít chuť a  sílu do  pořádání no-
vých akcí s větší podporou místních občanů.
Po ukončení opatření proti šíření COVID-19 se sice po-
malu vracíme do běžného života,  ale pro mnohé z nás 
přichází doba utahování opasků s ohledem na rostou-
cí infl aci a úrokové sazby.
Nezbývá než doufat, že i  světový vývoj ekonomiky 
a politických vztahů se uklidní.

Jaroslav Klapal, starosta
Aleš Libotovský, místostarosta 

Usnesení  Zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská

č.  21/2021 ze dne 06.12.2021

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Jana Šabatu a Ing. La-
dislava Libotovského, zapisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 20/2021

4. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2021 
o stanovení obecního systému odpadového hos-
podářství s účinností od 1. 1. 2022. Vydáním této 
vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
1/2015

5. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 
schválené starostou obce dne 13. 09.2021 zveřej-
něné dne 20. 09. 2021

6. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021 
schválené starostou obce dne 30. 11. 2021 zveřej-
něné dne 06. 12. 2021

7. schvaluje plán práce na rok 2022

8. schvaluje rozpočet na  rok 2022 v  těchto část-
kách: příjmy 9  310  612,00 Kč a  výdaje ve  výši 
9 310 612,00 Kč. Rozpočet je navržen jako vyrov-
naný. Případné navýšení příjmů nebo výdajů bude 
řešeno rozpočtovým opatřením. Rozpočet byl 
projednán v paragrafovém členění příjmů a výda-
jů, závazným ukazatelem je paragrafové členění.

9. schvaluje provedení fyzické a  dokladové inven-
tarizace majetku obce za rok 2021 ve dnech od 3. 
ledna 2022 do 31. ledna 2022 a inventarizační ko-
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misi ve složení: předseda - Aleš Libotovský, členo-
vé - Martin Kubíček, Karel Dvořák, náhradníci - Jan 
Šabata, Pavel Hovorka

10. bere na vědomí zprávu kontrolního a  fi nančního 
výboru 

11. schvaluje uzavření smlouvy budoucí o  zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-2021509/SOBSVB/1 Hřibiny-Ledská, Led-
ská ST.P.Č. 52-KNN s ČEZ Distribuce, a.s. zastou-
pená společností GTT a.s. Horňátecká 1772/19, 
IČO: 63080605 na  základě plné moci ze dne 05. 
03. 2021 panem projektantem Milošem Honlem, 
název stavby ,,Hřibiny-Ledská, Ledská, st. p. č. 52-
knn“ (kabelové vedení NN k  zasíťování pozemku 
p. č. 52) po pozemku p. č. 250/2 a 457 ve vlastnic-
tví obce v kú Velká Ledská

12. schvaluje fi nanční podporu ZO ČSV Lično ve výši 
2 000,- Kč

13. schvaluje fi nanční podporu MS Střezmá ve  výši 
10 000,- Kč

14. schvaluje zaplatit příspěvek za občana DSO Orlice 
na rok 2022

15. schvaluje cenu stočného 10,39/m3 Kč bez DPH 
na rok 2022

16. pověřuje starostu obce jednáním v  rámci svaz-
ku DSO Obecní voda o  navýšení ceny vodného 
za m3maximálně o 3,- Kč bez DPH na rok 2022

17. schvaluje zařazení do majetku obce cestu na po-
zemku č. p. 3398 v  k.ú Velká Ledská k  Žampašce 
v délce 150 bm za cenu opravy 184 045,-Kč

18. bere na vědomí žádost paní L. Kubcové o posunu-
tí katastrální hranice a  pověřuje starostu vyvolat 
jednání 

19. bere na vědomí žádost rodiny Marčíkovy a pově-
řuje starostu k jednání v této věci

20. bere na vědomí datum příštího jednání 3. března 
2022.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 06. 12. 2021

Usnesení  Zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská

č.  22/2022 ze dne 3.  3.  2022

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Hovorku a Lu-
cii Drozdíkovou, zapisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 21/2021

4. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021 
schválené starostou obce dne 31.12.2021 zveřejně-
né dne 31. 12. 2021

5. bere na vědomí žádost o  bezúplatný převod po-
zemku (darování), pozemek č.p. 250/58 (ostatní 
plocha-silnice) pod silnicí III/3185 v  katastrálním 
území Velká Ledská z  vlastnictví Obce Hřibiny-
-Ledská do  vlastnictví Královéhradeckého kraje, 
zveřejněno na úřední desce 16. 2. 2022

6. schvaluje bezúplatný převod (darování) pozem-
ku č.p. 250/58 (ostatní plocha-silnice) pod silnicí 
III/3185 v katastrálním území Velká Ledská z vlast-
nictví obce Hřibiny-Ledská do vlastnictví Kh. kraje 

7. schvaluje podání žádosti a  bezúplatný převod 
pozemků p.č. 418/33 (ostatní plocha – ost. ko-
munikace) o  výměře 121 m2, p.p.č. 418/34 (ostat-
ní plocha – jiná plocha) o  výměře 206 m2, p.p.č. 
418/29 (ostatní plocha – ost. komunikace) o  vý-
měře 31 m2, p.p.č. 453/6 (trvalý travní porost) o vý-
měře 22 m2 a  p.p.č. 453/8 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o  výměře 28 m2 vše v  k.ú. Velká Ledská 
z  majetku Královéhradeckého kraje do  majet-
ku obce Hřibiny-Ledská a souhlasí s podmínkou:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zci-
zení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje 
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne 
právních účinků vkladu vlastnického práva do kata-
stru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické 
právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečo-
vat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodní-
kem a veřejnou zelení, v souladu s veřejným zájmem, 
tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či ji-
ným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům 
neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit 
pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“
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8. schvaluje koupi pozemku p .č. 41/5 v k.ú. Hřibiny 
oddělený Geometrickým plánem č. 283-124/2021 
od pana Jaroslava Dlaska, Hřibiny 26 za dohodnu-
tou cenu 120,- Kč za m2 a pověřuje starostu k uza-
vření smlouvy

9. schvaluje koupi pozemku č. p. 3/4 v k.ú. Velká Led-
ská od pana Jiřího Šimerdy , Ledská 60 za dohod-
nutou cenu 120,- Kč za 1 m2 a k uzavření smlou-
vy pověřuje starostu. Tímto usnesením revokuje 
usnesení 18/2021 bod 11 ze dne 9.6.2021

10. bere na vědomí žádost paní Věry Richterové o od-
koupení pozemku č.p. 432/1 v katastrálním území 
Velká Ledská 

11. schvaluje dodatek smlouvy o  odvozu odpadu 
ke  smlouvě č. 951043 s  fi rmou Marius Pedersen 
a.s., Průběžná 1940/3, 500  09 Hradec Králové, 
IČ 42194920

12. schvaluje dodatek smlouvy č. 1 ke Smlouvě o zajiš-
tění a poskytování pečovatelské služby pro obča-
ny obce Hřibiny-Ledská uzavřenou dne 30.12.2020 
s městem Kostelec nad Orlicí s platností do 31. 12. 
2022

13. schvaluje zaplatit příspěvek 10,- Kč za  občana 
na činnost MAS NAD Orlicí o. p. s. na rok 2022

14. schvaluje poskytnutí daru ve  výši 20 tisíc korun 
českých městu Kostelec nad Orlicí v případě při-
dělení bytu v  Domě zvláštního určení v  Kostel-
ci nad Orlicí panu Jiřímu Učíkovi, narozen dne 
31. 8. 1948, bytem Paseky 24, za  předpokladu, že 
se výši daru pan Jiří Učík zaváže obci Hřibiny-Led-
ská uhradit do jednoho roku od podpisu smlouvy 
o umístění 

15. schvaluje aktualizaci ceníku sběrného dvora 
s platností 1. 3. 2022

16. bere na  vědomí a  souhlasí pokračovat v  záměru 
realizace terénních úprav navazujících na probíha-
jící rekultivaci bývalé skládky Hřibiny-Ledská dle 
Prováděcí zprávy pro realizaci záměru, zpracovaný 
inženýrem Pavlem Fajmonem ze dne 28.10.2021

17. bere na vědomí zprávu z jednání rodiny Marčíko-
vy a pověřuje starostu pokračovat v jednání v této 
věci

18. bere na vědomí termín příštího veřejného zasedá-
ní 1.června 2022.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 3. 3. 2022

S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

NAŠI JUBILANTI

Ladislav Zaňka,  Malá Ledská 88 let 
Václav Víteček , Velká Ledská 75 let  
Jaroslava Novotná, Velká Ledská 92 let 
Věra Šabatová, Paseky 82 let 
Jaroslava Klapalová, Velká Ledská     87 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Jaroslav Uhnavý, 
Paseky, 75 let

Jarmila Vilímková, 
Velká Ledská, 80 let

Marie Zářecká, 
Paseky, 70 let

Jaroslav Klapal, 
Velká Ledská, 
90 let
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DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

Odpady 300,- Kč za osobu trvale přihlášenou v obci 
nebo vlastnící nemovitost v obci. 

Poplatek za prvního psa 50,- Kč, za každého dalšího 
75,- Kč.

Stočné 400,- Kč za  osobu, která tu skutečně žije (je 
v tom rozdíl oproti popelnicím).

Platba poplatků je možná v  hotovosti na  OÚ nebo 
převodem z bankovního účtu po dohodě s paní účet-
ní, která dodá podklady k platbě.

PLACENÍ POPLATKŮ ZA SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU, PSY A STOČNÉ

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI  

František Schnaubert ze Hřibin zemřel 5. března 2022 
ve věku nedožitých 87 let.

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

POČET OBYVATEL K DATU 1. 1. 2022 

je celkem 370, z toho:

muži (nad 15 let) 158
chlapci (do 15 let) 37
ženy (nad 15 let) 145
dívky (do 15 let) 30

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Jakub Šabata, Malá Ledská
Michal Šabata, Malá Ledská
Denisa Foglová , Malá Ledská
Jakub Fogl, Malá Ledská
Tomáš Martínek, Velká Ledská
Miloslav Turina, Malá Ledská

Upozorňujeme nové zájemce o možnost zasílání 
e-mailů nebo SMS s textem hlášení v obecním rozhla-
su, aby si požádali písemně na adrese ucetni@hribi-
ny-ledska.cz nebo na tel. 724 143 710

Jubilanty zveřejňujeme v OL na základě jejich souhla-
su, další zájemci o zveřejnění významných životních 
výročí se mohou domluvit přímo v kanceláři OÚ. 

Rovněž zájem o vítání novorozenců je nově zapotřebí 
dohodnout v kanceláři OÚ.
Marie Kolářová

UPOZORNĚNÍ

Předávání diplomů po zakončení 4. semestru naší Uni-
verzity s  názvem „Lidské zdraví“ tentokrát proběhlo 
na  potštejnském zámku, kterým nás provedl zdejší 
správce pan Vladimír Hulman. Následné zakončení se 
konalo v tamější cukrárně, která, i když ještě nenastala 
sezóna, měla pro nás dveře otevřené. Po zaznění fan-
fár naše šestičlenná studentská parta přebrala z rukou 
pana starosty Jaroslava Klapala diplom s květinou. Až 
na zimu, která ještě v březnu na zámcích bývá, se naše 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE

Julie Šimerdová z Velké Ledské zemřela 
8. prosince 2021 ve věku 87 let.

Josef Koza z Velké Ledské zemřel 
1. března 2022 ve věku nedožitých 72 let.
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vědomosti rozšířily o  zajímavé poznatky ze života 
zdejších majitelů, nejen šlechticů a hrabat rodu Jana 
Ludvíka Harbuvala Chamaré a Dobřenských, ale i sou-
časných majitelů Nováčkových. Bohužel, pan Nová-
ček v loňském roce ve věku 62 let zemřel.

 V současné době máme za sebou již další - 5. semestr 
s názvem „České dějiny v souvislostech I. část“. Další 
pokračování nás čeká na podzim se stejným názvem, 
jen to bude II. část našich dějin. Pokud máte zájem si 
rozšířit vaše znalosti na toto téma a splňujete statut 
seniora, přidejte se k nám. 
Informace na tel.č. 736 146 260

Věra Zaňková

Pro někoho možná trochu zvláštní kombinace, ale pro 
zdejší i vzdálenější fanoušky amatérského seskupení  
muzikantů  docela dobrá volba.
Prostě v  sobotu 26. března ožila hospoda U  Mysliv-
ce v Hřibinách až tak, že opět nestačila běžná místa 
k  sezení. Poslouchaly a  zpívaly se písničky v  podání 

ZÁZVOROVÝ ČAJ A BRAMBORÁČKY

skupiny „Zázvorový čaj“, trošku se při tom taky tan-
covalo a  v  nabídce paní hostinské byly samozřejmě 
i  ty různé úpravy bramboráčků. Po  vynucené zimní 
pauze docela pohodička. 

M. Zaňková 
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V posledních dvou letech společenské akce v zim-
ním období poněkud stagnovaly. Ale my máme 
štěstí, že tu s  námi bydlí podnikavá Věrka a  občas 
něco vymyslí a  hlavně zorganizuje. Takže v  pátek 
8. dubna  se v hospodě U Myslivce uskutečnila ces-
topisná beseda doplněná promítáním záběrů z  pu-
tování Severní Amerikou. Své zážitky a  zkušenosti 
z cest  všem přítomným zájemcům  zprostředkova-
la paní Hana Hašková, majitelka cestovní agentury 
z Doudleb.

M. Zaňková

BESEDA S PROMÍTÁNÍM 

Č E S K Ý  S VA Z  Ž E N

Podobně jako u jiných spolků ožila po dvouleté pau-
ze i schůzová aktivita žen. Na členskou schůzi v pátek 
25. března přišly do Hřibin i nové členky (především 
z řad mladých maminek) a se zájmem se hned zapojily 
do fungování spolku i do organizování akcí. 

Z ČINNOSTI SVAZU ŽEN

Vždyť bylo potřeba celkem narychlo připravit dět-
ský karneval, na  konec dubna pak pálení čarodějnic 
na  Malé Ledské, a  tím pádem i  uspořádat brigádu 
na úklid v přístřešku a úpravu hřiště.

Na pletí stráňky nad rybníčkem už zůstala Věra (jako 
skoro každý rok) sama.

M. zaňková

Z   Č I N N O S T I  S P O L K Ů
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V sobotu 9. dubna se v Hřibinách od 15 hod. uskuteč-
nil dětský karneval.  Konal se sice v nezvyklou jarní 
dobu, ale se zimním počasím, takže vše jak má být. 
Jelikož sál byl vyzdoben krásnými barevnými klauny 
(od Kristýny Kočnarové, Pavly Zaňkové, Péti Turinové 
a Alenky Pajorové), tak i karneval moderovali 4 usmě-
vaví šášové. Sál byl plný nádherných masek - malých 
princezen, berušek, mušketýrů, kovbojů, kočiček, su-
perhrdinů, fotbalistů, apod. U dětí měla velký úspěch 
Věruška Zaňková, v převleku klauna děti motivovala 
k tanci a dovádění. Po krátkých tanečních vstupech 
následovaly soutěže. Děti byly moc šikovné, snaži-
ly se například namotat nazpět vymotaný provázek, 
pak si vyzkoušely slalom s míčkem na lžíci, tancovalo 
se ve dvojicích s úkolem udržet balónek mezi sebou. 
A jak to tak bývá, na konci karnevalu na děti čekala 
bohatá tombola. Po doložení výherního losu si každé 
dítko vybralo dle svého uvážení nějakou tu maličkost, 
a že jich bylo! Nikdo neodešel s prázdnou, všichni si 
karneval moc užili, a ač měly děti plná bříška sladkých 
výher, byly příjemně unavené, což ocenili především 
rodiče, že? 

DĚTSKÝ KARNEVAL Děkujeme sponzorům (především panu Pavlu Hovor-
kovi za puzzle pro každou masku), šikovným mamin-
kám, tetám a babičkám za přípravu sladkých pochutin, 
za výzdobu prostor a celkově za skvělou atmosféru. 
Bylo milé po dlouhé pauze se zase komunitně sdružo-
vat a děti trochu socializovat. Tak se všichni opatrujte 
a příští rok zase na viděnou.

Kolektiv ČSŽ
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Konečně jsme se dočkali a po dvou letech jsme uspo-
řádali „Pálení čarodějnic“.Sobotní odpoledne se nes-
lo v  duchu příprav,chystání dřeva na  opékání buřtů 
a do udírny, kde zavonělo uzené. Čarodějnice uvele-
bená na hromadě klestí, dění okolo zaujatě sledovala 
a těšila se, až bude moci odletět.

ČARODĚJNICE VE VELKÉ LEDSKÉ

Slunečné počasí přilákalo spoustu návštěvníků i ma-
lých čarodějnic na  večerní rej. Stejně jako jiné roky 
jsme si čekání zkrátili hraním nohejbalu,vybíjené 
a malí čarodějové i fotbalu. Uzené i buřty všem chut-
naly a před osmou večerní i fatra vzplála.

Radka Dvořáková za SDH

V sobotu 30. 4.2022 se po dlouhé době konalo tradiční 
pálení čarodějnic. Počasí nám přálo a na hřišti v Malé 
Ledské se nás sešla početná skupina malých i velkých. 
Jen přiletělo málo čarodějnic a čarodějů. Snad nechtě-
li konkurovat naší krasavici na ohni… K zakousnutí pro 
děti bylo k  dispozici opékání párků na  ohništi a  pro 
dospělé steaky. Pivo, víno, nealko teklo proudem 
a  brambůrky křupaly ze všech stran. K  tomu si bylo 
možné vybrat i z dalších pochutin. Děti společně do-
váděly celý večer a dospělí hojně zvesela diskutovali. 
Nakonec se zapálil oheň a čarodějnice byla rázem za-
halená v dýmu a ohni, ale zábava pokračovala dál. 

Kristýna Kočnarová za ČSŽ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V MALÉ LEDSKÉ

... a ta malá čarodějnice snad opravdu odletěla!
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H A S I Č I  V E L K Á  L E D S K Á

Koncem března jsme vyhlásili minibrigádu za účelem 
prořezu stromů u  staré hasičské zbrojnice. Úkol byl 
poměrně rychle splněn, zůstal čas i na úklid vnitřních 
prostor a opravu vrat. Naplánovali jsme i další brigádu 
na sběr železa, a to zhruba za měsíc.

BRIGÁDA A SBĚR ŽELEZA

Takže sobotní ráno 23. 4. 2022 začalo srazem u hasi-
čárny. Proběhly přípravy na sběr železného šrotu. Bri-
gádníků se sešlo hodně, a tak šla práce dobře od ruky. 
Cestou přes Malou Ledskou a  Velkou Ledskou jsme 
posbírali plný vlek železa, za  což patří poděkování 
občanům těchto dvou vesnic a samozřejmě i členům 
našeho sboru, kteří se akce zúčastnili.

Radka Dvořáková



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

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

Vážení spoluobčané, 
I když si příroda neodpustila aprílový žertík a 1. dub-
na k nám vrátila chladné dny, jaro již klepe na dveře 
a  připomnělo se výrazně hřejivým sluníčkem během 
března. Ještě dříve ale přilétla silná vichřice, která nám 
myslivcům připravila práci na první jarní brigády, když 
nám shodila na zem dvě pěkné pozorovací kazatelny 
za Orsilem a na Častolovických Horkách. Jarda Pultar 
už s několika kamarády vše dává do původního stavu.
Máme za sebou další dvě brigády, při kterých jsme se 
zaměřili na  úklid a  úpravu dříve hojně využívaných 
bažantích voliér u  hospodářské budovy v  Olešnici. 
Dvě ze čtyř voliér nám před časem poškodily spada-
né stromy. Začali jsme již sbírat odpadky kolem cest, 
budeme čistit přikrmovací zařízení v honitbě. Jelikož 
příroda nespí, začali jsme s  nástupem jara pečovat 
o naše políčka pro zvěř. 
Na  jaře máme taktéž v plánu provádět nátěr střechy 
u chaty v Častolovicích i  rekonstrukci západní stěny 
u chaty na Třešňovce, kde bychom si již koncem červ-
na rádi společně sedli a užili si tamní voňavý vzduch 
a brokovou střelnici. 
Na sobotu 9. července jsou naplánované tamtéž stře-
lecké závody „Cena kamaráda“, kam se může přijít po-
dívat i veřejnost.
Na konci první březnové dekády několik našich členů 
shrabalo listí a vyčistilo před chatou v Častolovicích 
parkoviště a příjezdovou cestu. Bylo to i proto, že jsme 
se dne 12. března sešli po dvou letech na řádné výroč-
ní schůzi našeho spolku. Ta loňská se nemohla konat 
z důvodu pandemie covid a i přípravu schůze letošní 
to ovlivnilo. Nakonec se však povedlo ve skromnější 
míře „výročku“ zrealizovat a zhodnotit na ní celé pě-
tileté období a následně zvolit nový výbor s pětiletým 
mandátem.
Po 30 letech strávených bez přestávky v různých vý-
borových funkcích se rozhodl skončit ve výboru Pavel 
Žid. Jeho práci jsme ocenili potleskem i malým darem, 
který mu bude uplynulá léta připomínat. Ve výboru se 

také rozhodli nepokračovat a  nekandidovat ve  vol-
bách předseda Josef Vanický ml. a  místopředseda 
spolku Jiří Malý. Je to určitě citelné oslabení, protože 
oba odvedli za posledních 5 let mnoho záslužné prá-
ce pro naši organizaci a i jejich věk jim dával ideální 
předpoklady, aby ve výborových funkcích pokračo-
vali. Nicméně i jim patřilo naše poděkování v diskus-
ních příspěvcích a výroční zprávě jednatele. Do roku 
2022 jsme vstoupili stejně jako do roku předchozího 
s 27 členy, nyní s věkovým průměrem 55 let.
Krátce po výroční schůzi zaslal novému výboru spol-
ku svoji rezignaci na  funkci správce spolkové chaty 
v  Častolovicích pan Aleš Libotovský. Spolek proto 
musí situaci řešit.
Na úseku kultury nás mj. čeká bohatý rok v tom, že 
letos máme ve spolku 7 členů s životními jubilei.
24. 2. 2022 pozval členy výboru na malou oslavu prv-
ní z nich, pan Luděk Chvojka, který oslavil své 70. na-
rozeniny. Na oslavě vzniklo několik fotografi í, které 
budou Luďkovi veselý okamžik připomínat.
Počátky vydávání obecního zpravodaje městysu 
Častolovice sahají až do  minulého století, nicméně 
ve  vydání 2/2002 vyšel první můj příspěvek za  náš 
spolek, tehdy ještě Myslivecké sdružení Střezmá 
Olešnice. Později začaly tyto příspěvky vycházet 
i v Hřibinách, v Olešnici a ve zkrácené formě i v Čes-
ticích. Dvacet let je hodně dlouhá doba na to, abych 
předal pomyslnou štafetu dále. Věřím, že najdeme 
mezi sebou člověka, který bude pokračovat v těchto 
snahách informovat vás o  naší činnosti a  pomáhat 
vytvářet Váš pozitivní nebo alespoň smířlivý pohled 
na  myslivost. Taktéž určitě považuji za  dobré, aby 
někdo přinesl nové pohledy, nápady a  články vás 
nenudily. Děkuji, že jste moje příspěvky četli, děkuji 
všem redaktorům zpravodaje, kteří články zpraco-
vávali a  dávali tisknout, děkuji za  naši dlouholetou 
podporu obecnímu úřadu obce Hřibiny – Ledská 
a v neposlední řadě děkuji všem občanům, kteří nás 
podporují nebo se s námi podílejí na vytváření dob-
rých podmínek pro přírodu a zvěř v našem okolí a pro 
to, aby se nám zde všem příjemně žilo. 

Nový výbor MS Střezmá Olešnice:
předseda - Radomír Podolský – Čestice
místopředseda - Karel Janeček – Olešnice
myslivecký hospodář - Milan Žid – Olešnice /zodpo-
vědný i za úsek myslivecké kynologie/
fi nanční hospodář - Jaroslav Pultar – Paseky /zodpo-
vědný i za úsek střelectví/
jednatel - Roman Mitana - Častolovice

R.Podolský - předseda MS Střezmá
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myslivecký hospodář Pavel Žid se po 30 letech strávených 
ve výborových funkcí rozloučil s výborem - na snímku 
i s Luďkem Chvojkou, který oslavil 70. narozeniny

Ing. Josef Vanický byl Jirkou Malým pasován na výroční 
schůzi MS Střezmá na lovce mufloní zvěře

Miloslav Zaňka obdržel 22. 4. v Dobrušce věrnostní medaili ČMMJ 
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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  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - FOTOREPORTÁŽ 

Nadšení tříkrálových koledníků bylo letos opravdu veliké, vysoká byla i částka (16.037,- Kč), kterou se po-
dařilo vybrat. Všem dárcům i našim koledníkům patří upřímné poděkování. 
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Vážení přátelé, 

přijměte od nás veliké poděkování za pomoc s pořádáním letošní Tříkrálové sbírky. 
Proběhla celkem v 34 obcích, zapojilo se veliké množství dobrovolníků, kteří obětavě 
a s plným nasazením pracovali pro zdar letošního koledování. Celkem se podařilo do 
151 zapečetěných pokladniček vybrat neuvěřitelných 1 076 969,00 Kč. 

65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která 
peníze využije podle schváleného záměru na zajištění provozu a obnovu vybavení 
Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, 
kombinovaným postižením a seniory, dále rodinám s dětmi v regionu, které žijí 
dlouhodobě na hranici chudoby, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, 
peníze půjdou na pomoc při řešení mimořádných situací, na realizaci humanitárních 
projektů v zahraničí v Indii. 

Velice si vážíme všech, kteří přispěli k uskutečnění sbírky: 

Děkujeme za štědrost lidem, kteří přispěli finančními dary do Tříkrálové sbírky. 

Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek. 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky 
včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení, za výbornou spolupráci se 
starosty a úředníky v obcích.  

Děkujeme za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky.  

Děkujeme všem kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky. 

 

Přeji vše dobré v roce 2022  

PharmDr. Ilona Mikušová,  

ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou 
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CVIČENÍ 

Názory na  pravidelné cvičení se mohou často velmi 
lišit. Pro někoho zbytečné nebo snad nesmyslné a pro 
někoho nepostradatelná součást života. Kdo takové 
zkušenosti s  pravidelným cvičením propadne, může 
potvrdit. V období „Covidu“, kdy byly téměř všechny 
společné aktivity zakázány, jsme mohly jen smutně 
vzpomínat na  období zimního času, kdy jsme místo 
vysedávání u  televize protahovaly svá těla. Naštěs-
tí se pohled na  nebezpečnou nákazu trochu změnil 
a  my jsme se vrátily do  zaběhnutého režimu zimní-
ho cvičení. Podpora přišla i z Obecního úřadu a „pod 
stromeček“ jsme dostaly nové karimatky. Přikoupit se 
muselo i několik stepů, které občas nestačily. Cvičíme 
i s gumičkami, aby bylo cvičení pestré. Kombinujeme 
aerobní cvičení se strečinkem, posilováním, pilates 
a  kalanetikou. Ne každému to vyhovuje. Je jasné, že 

VZPOMÍNKA NA RODIČE

Dotlouklo srdce, oči se zavřely,
klesla ruka, která tak ráda pracovala.

Na konci dubna tomu bylo již 30 let, co nás navždy opustila  
naše maminka a babička, paní STANISLAVA HVĚZDOVÁ ze Hřibin.

V srpnu tomu bude 10 let, co odešel navždy 
náš tatínek a dědeček, pan JOSEF HVĚZDA ze Hřibin.

Stále vzpomínají dcery Jitka a Mirka s rodinami.

každý jsme jiný. Nedokážu spočítat, jak dlouho už 
chodíme cvičit. V sále hospody to bylo prostorné, ale 
ne ideální. Pro cvičitelku Jarku jsme jezdily do  Kos-
telce nad Orlicí a  jezdily k  nám i  holky z  Častolovic. 
Pak jsme změnily místo cvičení na hasičárnu na Vel-
ké Ledské a  kromě cvičitelky Majky z  Častolovic se 
k nám přidala i děvčata z Lična. Hřibiny se však ukáza-
ly jako lepší z hlediska dostupnosti a počtu pravidel-
ně docházejících cvičenek. Změnilo se časem místo, 

které nám obec postoupila, a to se nyní jeví jako ideál. 
Kobercem pokrytá podlaha, vytápění, nový přehrá-
vač a  okna v  prvním patře. To se cvičí jedna radost. 
Pro nové zájemce bych ráda uvedla, že čas cvičení je 
v době zimního času od října do března. Za podporu 
jsme opravdu rády a starosta s paní účetní si zaslouží 
poděkování. 

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

Díky svým obyvatelům se Obec Hřibiny-Ledská může 
v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určené-
ho ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 5,22 t. 
Na každého obyvatele tak připadá 14,70 kg vyslouži-
lých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny 
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena 
těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část 
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o po-
dílu na zlepšení životního prostředí, které na základě 
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 
k úspoře produkce CO2 o 61,42 tun. Víte kolik smrků 
pohltí stejné množství CO2? 24 ks

JAK JSME SE V ROCE 2021 PODÍLELI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Nebylo nutné vytěžit 3 060,31 litrů ropy.  Představte 
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohon-
ných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dál-
nici D1 a to 115 krát.
Došlo také k úspoře 31 503,41 kWh energie. Asi stejné 
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky ná-
dobí 31504 krát.
Podařilo se recyklovat 3 005,20 kg železa. Toto množ-
ství recyklovaného železa by bylo možné použít pro 
výrobu 124 ks nových praček, bez nutnosti těžby že-
lezné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 
105,89 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 18825  1€ 
mincí, nebo 128,52 kg hliníku, který by stačil na výro-
bu 8568 plechovek o objemu 0,33 l.

SOUTĚŽ VE SBĚRU
VYŘAZENÉHO ELEKTROODPADU

Již 10. ročník této soutěže organizuje letos 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. 5. 2022 do 31. 8. 2022
Jeden spotřebič = jeden slosovatelný kupon

Ceny čekají na 3 výherce
Slosování a předání cen proběhne na zářijovém veřejném zasedání.

25
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JEŠTĚ KRÁTKÝ NÁVRAT K VELIKONOCŮM



Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

OBEC HŘIBINY-LEDSKÁ
2021 5 220

61,42

3 060,31

31 503,41

24

115

31 504

3 005,20

124

105,89

18 825

128,52

8 568

22.03.2022
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