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Mikuláš s celou svou družinou ani letos nezaváhal a zašel za některými dětmi do jejich domovů. Foto V. Zaňková.



Záběry z rozsvícení stromu v Hřibinách. Foto M. Zaňková.
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Z P R ÁV Y  A   I N F O R M AC E  Z   O B E C N Í H O  Ú Ř A D U

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

předně bych Vám ráda poděkovala, že jste přišli k pod-
zimním komunálním volbám a zvolili si své zastupite-
le. Dovolím si za všechny uvést, že budeme s velkou 
pokorou, nasazením a nejlepším úmyslem pokračovat 
v započatých i plánovaných investicích a realizovat 
projekty nové s ohledem na potřeby a kvalitu života 
obyvatel naší obce.

Stejně tak budeme vyvíjet úsilí i v dalších oblastech, 
jenž zlepšují kvalitu života občanů, a to mě přivá-
dí k často skloňovaným nedostatkům komunikací  
III. třídy procházejících naší obcí. Již delší dobu s kole-
gy od obyvatel slýcháme, aby se už něco udělalo s roz-
bitými „silnicemi“, především na Pasekách a na Velké 
Ledské. Bohužel se jedná o komunikace v majetku Krá-
lovéhradeckého kraje ve správě Správy silnic a jejich 
opravu tedy musí financovat kraj. Tyto, pro nás stěžejní, 
komunikace nejsou pro kraj prioritní, nejsou totiž pří-
stupovými komunikacemi pro škodovku v Kvasinách. 
Proto jsem ráda, že se alespoň dílčí opravy v poslední 
době odehrály, ačkoliv jejich realizace byla poněkud 
nešťastná. V loňském roce proběhla oprava povrchu 
komunikace od křižovatky na Velké Ledské po statek. 
A jelikož Správě silnic přebýval asfalt po opravě komu-
nikace v Třebešově, provedli začátkem listopadu ob-
novu povrchu na Velké Ledské v krátkém úseku od Ko-
rábových směrem na Lično. 
Dne 15. listopadu proběhlo setkání starostů měst 
a obcí KHK s hejtmanem Královéhradeckého kraje pa-
nem Mgr. Martinem Červíčkem, na kterém zdůraznil, 
že mají být obce vděčné za opravy v podobě záplat, že 
na celkovou obnovu komunikací kraj prostředky nemá. 

S panem hejtmanem jsem měla možnost krátce poho-
vořit, přičemž jsem mu vysvětlila, že jeho tvrzení chá-
pu, nicméně je naše obec již dlouhou dobu opomíjena 
a že i naši občané si zaslouží jezdit po slušných komu-
nikacích, že je na místě nějaká nějaká finanční injekce 
do obnovy komunikací v katastru naší obce. 
Po vzájemné dohodě jsem pana hejtmana pozva-
la na návštěvu naší obce, která se pravděpodobně 
uskuteční začátkem příštího roku, kde mu budeme 
stav komunikací v obci prezentovat a pokusíme se ho 
přesvědčit o potřebě jejich rekonstrukce. Zároveň bu-
deme panu hejtmanovi prezentovat investiční plány 
obce, což by nám mohlo do budoucna pomoci s čer-
páním dotačních peněz rozdělovaných krajem.

Když už jsme u těch investičních záměrů, momentálně 
pracujeme na několika stěžejních projektech, které se 
začaly připravovat již v minulých letech, a blížíme se 
k jejich realizaci. První z realizovaných projektů bude 
výměna svítidel veřejného osvětlení. Stávající svítidla 
vyměníme za nová LED svítidla s nižší spotřebou elek-
trické energie. Na Pasekách byla umístěna zkušebně 
svítidla o různém výkonu, nakonec se zastupitelé vět-
šinově shodli na výkonu 25W. Předpokládáme tedy, 
že spotřeba elektrické energie na provoz veřejného 
osvětlení by se měla snížit cca o 60%. Zároveň se zvý-
ší komfort pro obyvatele, nová svítidla budou mít při-
rozenější barvu světla a nižší emise světelného záření 
do prostoru. Svítidla jsou objednána a jejich dodání 
předpokládáme na přelomu roku. 

Dalším projektem je zasíťování pozemků pro výstav-
bu rodinných domů na Velké Ledské. V listopadu nám 
bylo vydáno stavební povolení na stavbu kanalizace 
a vodovodu, což byla poslední chybějící část. V průbě-
hu zimy provedeme výběr dodavatele a podáme také 
žádost o dotaci do dotačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj na výstavbu technické infrastruktu-
ry pro novou výstavbu. Projekt by měl být zrealizován 
v létě příštího roku, kdy také předpokládáme, že bu-
dou nové stavební pozemky nabídnuty k prodeji pří-
padným zájemcům.

Třetím stěžejním projektem je již tolikrát zmiňovaný 
zdroj vody, resp. vybudování úpravny vody, vodoje-
mu a napojení na stávající vodovod. Projektování zá-
měru se nám oproti původnímu plánu protáhlo, ale 
je to způsobeno hledáním nejvhodnějšího technolo-
gického řešení. V listopadu bylo na jednání za účasti 
projektantů, zástupců obce a přizvaných odborníků 
vymyšleno snad již finální řešení technologické čás-
ti projektu, které by mělo být optimální v porovnání Zdroj: FB stránky pana hejtmana Mgr. Martina Červíčka.
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ceny a výkonu a zároveň ponechá otevřené možnosti 
pro případný rozvoj zařízení. Je však nutné podotk-
nout, že finanční náročnost bude vysoká, stejně jako 
výstavba technické infrastruktury pro zasíťování sta-
vebních parcel na Velké Ledské a oba projekty zřejmě 
nebude obec schopna v jednom roce realizovat. 

Zamýšlíme a připravujeme i další projekty (obnovu 
místních komunikací, nákup nové komunální techni-
ky, projekty na podporu odpadového hospodářství), 
ale o těch až příště. 

Blíží se vánoční čas a s ním spojená doba odpočinku, 
klidu a času stráveného s rodinou. Proto Vám všem 
přeji, abyste se myšlenkami oprostili od práce a sta-
rostí všedních dní a užili si vánoční svátky a poslední 
dny v roce ve zdraví a se svými nejbližšími. Nezapo-
meňte také na novoroční předsevzetí a jejich plnění.

Jana Libotovská, starostka

Usnesení  Zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská

č.  01/2022 ze dne 20.  10.  2022

Obecní zastupitelstvo:

1. Schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Hovorku a Jana 
Šabatu, zapisovatelku M. Kolářovou.

2. Schvaluje program dnešního zasedání:
Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
určení způsobu volby starosty a místostarosty
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vy-
konávat jako dlouhodobě uvolnění
volba starosty
určení počtu místostarostů
volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
zřízení výborů a určení počtu členů výborů
volba předsedy finančního výboru
volba členů finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolně-
ných členů Zastupitelstva
Volba zástupců obce do  DSO Obecní voda a  DSO 
Orlice
Ostatní
Diskuze
Závěr

3. Schvaluje volbu starosty a místostarosty jako ve-
řejnou.

4. Určuje funkce, pro které budou členové zastupi-
telstva obce uvolněni - starosta obce. 

5. Volí starostu obce Ing. Janu Libotovskou.

6. Určuje počet místostarostů obce na 1.

7. Nevolí místostarostu obce Lucii Drozdíkovou.

8. Volí místostarostu obce Jaroslava Klapala.

9. Zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory bu-
dou tříčlenné.

10. Volí předsedu finančního výboru Lucii Drozdíko-
vou.

11. Volí členy finančního výboru Jana Šabatu a Pavla 
Hovorku.

12. Volí předsedu kontrolního výboru Bc. Martina Ku-
bíčka.

13. Nevolí člena kontrolního výboru Ing. Jiřího Švorce.

14. Volí člena kontrolního výboru Aleše Libotovského. 

15. Volí člena kontrolního výboru Jiřího Šimerdu.

16. Stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

Zdroj: pan Václav Krmaš.
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místostarosta 15 000,- Kč
předseda výboru 1 750,- Kč
člen výboru 1 500,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 000,- Kč.

17. Stanoví v souladu s § 74 odst. 3 zákona o ob-
cích, že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž 
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 
jeho přijetí.

18. Stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolně-
ného člena zastupitelstva se budou poskytovat 
ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě na-
stoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 
odměna náležet ode dne složení slibu. V přípa-
dě personální změny v obsazení jednotlivých 
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena 
výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení 
do této funkce.

19. Schvaluje starostu obce jako určeného zastupi-
tele ve věcech územního plánu a jeho změn.

20. Volí zástupce do DSO Obecní voda – starostu 
a místostarostu obce.

21. Volí zástupce do DSO Orlice – starostu obce.

22. Bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2022, 
schválené starostou obce dne 06.09.2022,  zve-
řejněné dne 16.09.2022. Rozpočet po změně č. 
5 schválen jako vyrovnaný v příjmech a výdajích 
8 892 397,92 Kč (příjem-volby).

23. Bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2022, 
schválené starostou obce dne 10.10.2022, zve-
řejněné dne 11.10.2022. Rozpočet po změně č. 6 
schválen jako vyrovnaný v příjmech a výdajích 
9 047 397,92 Kč (kanalizace).

24. Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí práv 
k užívání softwaru č. 01402/22“ s firmou ALIS, 
spol. s.r.o., zastoupená Ing. Oldřichem Gabri-
elem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

25. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy obce Hřibi-
ny-Ledská se Správou majetku HS s.r.o., na od-
koupení pozemkové parcely číslo 410/3 o výměře 
127 m2 (ostatní plocha) zapsané na listu vlastnic-
tví č. 10001 v katastrálním území Velká Ledská 
(618667), okres Rychnov nad Kněžnou, vede-
né v katastru nemovitostí u Katastrálního úřa-
du Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci 

Králové, Katastrální pracoviště v Rychnově nad 
Kněžnou. Součástí pozemku je i studna, ze 
které je historicky zásobován vodou přilehlý 
statek ve vlastnictví kupujícího za kupní cenu 
19 050,-Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy 
je zřízení věcného břemene služebnosti cesty 
na par. č. 3074 v k.ú Velká Ledská ve prospěch 
obce Hřibiny-Ledská a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

26. Schvaluje a ukládá starostovi podepsat smlou-
vu o zřízení věcných břemen – služebnosti stez-
ky a cesty spojenou se smlouvou o zřízení před-
kupního práva na pozemky č.p. 332/2 a 11/23 
v k.ú Hřibiny a se smlouvou o zrušení věcného 
břemene pod č. j. Z-16300039/1970-607 zapsa-
ném v katastru nemovitostí s panem MK a paní 
EK bytem xxxxxxx.

27. Schvaluje prodej pozemků v obci Malá Ledská 
oddělené GP- č. 287-104/2022 z pozemku č.p. 
250/2, a to pozemky par. čísla 250/75 o výměře 
405 m2; 250/76 o výměře 166 m2; 250/77 o vý-
měre 73 m2; 250/78 o výměře 43 m2; 250/79 
o výměře 20 m2 a 250/80 o výměře 13 m2 vše 
k.ú. Velká Ledská za cenu schválenou usnese-
ním 23/2022 bod 16 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

28. Schvaluje koupi pozemku p.č. 250/12 o výmě-
ře 78 m2 v k.ú.Velká Ledská odděleného Geo-
metrickým plánem č. 287-104/2022 od paní 
EH, bytem xxxx a paní OH, bytem xxxx za do-
hodnutou cenu 50,-Kč za m2 a pověřuje sta-
rostu k uzavření smlouvy.

29. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy s jediným 
uchazečem poptávkového řízení, záměru vyhlá-
šeného dne 24. 8. 2022, na provozování pohos-
tinství ,,U Myslivce“ v Hřibinách.

30. Schvaluje záměr obce výměny svítidel Veřejné-
ho osvětlení v celé obci, nákup svítidel v max. 
hodnotě 450 tis. Kč bez DPH a montáž svítidel 
v hodnotě max. 100 tis. Kč bez DPH, záměr bude 
financován z rezervy na účtech obce.

31. Bere na vědomí příští jednání Zastupitelstva 
obce v listopadu 2022, termín bude upřesněn.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 20. 10. 2022
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Usnesení  Zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská

č.  2/2022 ze dne 01.12.  2022

Obecní zastupitelstvo:

1. Schvaluje ověřovatele zápisu pana Jana Krejčího 
a paní Evu Potočkovou, zapisovatelku paní Marii 
Kolářovou.

2. Schvaluje program dnešního zasedání:
Zahájení
Kontrola usnesení č. 01/2022
Rozpočtové opatření 2022(č.7 a č. 8)
Plán práce 2023
Rozpočet na rok 2023
Inventarizace majetku obce
Zpráva finančního výboru
Smlouvy
Ostatní
Diskuze
Závěr

3. Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 
01/2022.

4. Bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2022 
schválené starostkou obce dne 10.11.2022, zveřej-
něné dne 16.11.2022 (volby, program od spol. Alis, 
daňové příjmy).

5. Schvaluje rozpočtové opatření č.8/2022, schodek 
rozpočtu bude financován z přebytku minulých 
let na účtu obce (daň z přidané hodnoty, veřejné 
osvětlení).

6. Schvaluje plán práce na rok 2023.

7. Schvaluje rozpočet na rok 2023 v těchto část-
kách: příjmy 11 720 315,00,-Kč a výdaje ve výši 
11 720 315,00,-Kč. Rozpočet je navržen jako vyrov-
naný. Případné navýšení příjmů nebo výdajů bude 
řešeno rozpočtovým opatřením. Rozpočet byl pro-
jednán v paragrafovém členění příjmů a výdajů, 
závazným ukazatelem je paragrafové členění.

8. Schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpoč-
tu na rok 2024 – 2025.

9. Schvaluje provedení fyzické a dokladové inven-
tarizace majetku obce za rok 2022 ve dnech od  
2. ledna 2023 do 31. ledna 2023 inventarizač-
ní komisí - předseda pan Jaroslav Klapal, členové 
Bc. Martin Kubíček a Karel Dvořák, náhradníci - Jan 
Šabata, Pavel Hovorka.

10. Bere na vědomí zprávu finančního výboru.

11. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy spojené se 
smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnos-

ti stezky, jenž má obec Hřibiny – Ledská (jakožto 
prodávající a oprávněná z věcného břemene) uza-
vřít se Správou majetku HS, s.r.o., IČO 259 45 998, 
se sídlem Masarykova 1, 517 50 Častolovice (jakožto 
kupující a povinná z věcného břemene), na odkou-
pení pozemkové parcely č. parc. 410/3 v kat. úze-
mí Velká Ledská, o výměře 127 m2 (ostatní plocha), 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001 v katastrálním 
území Velká Ledská (618667), okres Rychnov nad 
Kněžnou, vedené v katastru nemovitostí u Katas-
trálního úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště v Rychno-
vě nad Kněžnou. Součástí pozemku je i studna, ze 
které je historicky zásobován vodou přilehlý statek 
ve vlastnictví kupujícího, za kupní cenu 19 050,-
Kč. Věcné břemeno se zřizuje za účelem možné-
ho rozšíření skládky na pozemky č. parc. 3077/2 
a 3229 v kat. území Velká Ledská. Věcné břemeno – 
služebnost stezky a cesty, se vztahuje na pozemek 
č. parc. 3074 v kat. území Velká Ledská.

12. Schvaluje prodej pozemků v místní části Malá 
Ledská, pozemek č. parc. 286/2 o výměře 81 m2 
a pozemek č. parc. 250/67 o výměře 94 m2 v kat. 
území Velká Ledská (záměr uveřejněn na úřední 
desce dne 8.11.2022) a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy s panem Ing. MT a panem Ing. VT, 
bytem xxx, jakožto kupujícími, za prodejní cenu 
(pozemky nezastavěné 50 Kč/m2, pozemky zasta-
věné 75 Kč/m2) schválenou Zastupitelstvem obce 
Hřibiny – Ledská na zasedání č. 23/2022 konaném 
dne 01.06.2022 usnesením č. 16.

13. Schvaluje prodej pozemků v místní části Malá 
Ledská, pozemek č. parc. 250/68 o výměře 28 m2 
a pozemek č. parc. 250/69 o výměře 62 m2 v kat. 
území Velká Ledská (záměr uveřejněn na úřední 
desce dne 8.11.2022) a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy s panem ZK, bytem xxx, jakožto ku-
pujícím, za prodejní cenu (pozemky nezastavěné 
50 Kč/m2, pozemky zastavěné 75 Kč/m2) schvále-
nou Zastupitelstvem obce Hřibiny – Ledská na za-
sedání č. 23/2022 konaném dne 01.06.2022 usne-
sením č. 16.

14. Schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody 
a dále Dohodu o přistoupení k platbám vodného, 
mezi dodavatelem – spol. AQUA SERVIS, a.s., IČO 
60914076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou a odběratelem – obcí Hřibiny – Ledská, 
oprávněnou osobou je paní Drahomíra Martinco-
vá, IČO: 68491174, jakožto nájemce hospody U My-
slivce a plátce vodného.

15. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospo-
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dářství s účinností od 01.01.2023. Vydáním této 
vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška  
č. 1/2021 ze dne 7.9.2021. 

16. Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb 
se sociálním družstvem Diakonie Broumov, IČO: 
49289977, se sídlem Husova 319, 550 01 Broumov 
(jakožto provozovatel) a obec Hřibiny – Ledská 
(jakožto objednatel), předmětem smlouvy je vý-
voz sběrného kontejneru s textilním materiálem 
za poplatek 100,- Kč bez DPH měsíčně. 

17. Schvaluje finanční podporu ZO ČSV Lično ve výši 
2 000 Kč.

18. Schvaluje cenu stočného 10,39 Kč/m3 bez DPH 
na rok 2023.

19. Bere na vědomí zprávu starosty o ceně vodného 
na rok 2023 (60,16 Kč/ m3 s DPH ).

20. Schvaluje Plán financování obnovy kanalizace.

21. Bere na vědomí žádost pana Josefa Marčíka o sou-
hlas s vybudováním technické infrastruktury 
a požaduje předložení návrhu plánovací smlouvy, 
ve které budou stanoveny podmínky, za kterých 
bude možné záměr realizovat.

22. Bere na vědomí příští jednání Zastupitelstva obce 
– přelom února/ března 2023, datum bude upřes-
něn dle časových možností zastupitelů.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 01. 12. 2022

S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

NAŠI JUBILANTIMEZI NÁMI JSME PŘIVÍTALI

Matyáš Fogl se narodil 
16. 9. 2022 

Rodiče – Denisa a Jakub 
Foglovi z Malé Ledské

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, 
zdraví a radosti z nového života.

Lucie Janouchová se 
narodila 30. 11. 2022 

Rodiče – Veronika Langrová 
a Petr Janouch ze Hřibin

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Ing. Josef Vanický Miloslav Zaňka

Věra Micherová, Malá Ledská, 89 let
Ing. Josef Vanický, Hřibiny, 75 let 
Miloslav Zaňka, Malá Ledská, 70 let 
Zdenka Semeráková, Paseky, 81 let

Tomáš Martinec a Karina Martincová 
Rodiče – Jakub Martinec  z Malé Ledské 
a Viktorija Jeršovaité 

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI  

Paní Drahuška Viková  ze Hřibin zemřela 
8. září  2022 ve věku  88 let.

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.
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DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

Poděkování Obecního úřadu:

• Děkujeme spoluobčanům za zaslané fotografie, kte-
ré byly použity pro tvorbu kalendáře na rok 2023. 

• Děkujeme občanům, že začátkem listopadu dora-
zili na posvícení, a tím podpořili fungování hospo-
dy v Hřibinách. Záleží nám na tom, aby byl provoz 
pohostinství zachován, tak prosíme o občasnou 
návštěvu, čímž ovšem nenabádáme k alkoholismu. 

• Děkujeme dámám z kulturního výboru a zaměst-
nancům Obecního úřadu za příjemně strávenou 
první adventní neděli s vůní svařáku a nádherně 
nazdobených a chutných perníčků. Před rozsvíce-
ním stromečku nás na vánoční atmosféru naladi-
ly děti zpěvem koled. Součástí akce byl i drobný 
jarmark s krásnými výrobky, kupujícím děkujeme 
za podporu.

• Děkujeme spolkům a jednotlivcům, kteří se celý 
rok podílejí na kulturních a společenských událos-
tech v obci. Ať Vás nadšení, elán, energie, kreativita 
a nápady provází i v dalších letech.

• Děkujeme zastupitelům a zaměstnancům Obecní-
ho úřadu za dobře odváděnou práci. 

• Děkujeme, že v obci panuje příjemná atmosféra 
a spolupráce, a to jen a díky Vám všem.

PŘIHLÁŠENÍ K POBYTU 
Martin Mucha, Paseky
Marie Matějčková, Paseky
Laura Moštěková,  Paseky
Barbora Kudláčková, Hřibiny
Karina Abuzarova, Hřibiny
Ilsur Abuzarov , Hřibiny
Iryna Ienderiukova, Hřibiny

ODHLÁŠENÍ POBYTU
Jiří Učík, Paseky
Luděk Zilvar, Malá Ledská
Patrik Vojáček, Velká Ledská

Informace pro občany

Zastupitelstvo obce Hřibiny – Ledská dne 1. 12. 2022 
na veřejném zasedání schválilo Obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství s účinností od 01.01.2023. 
Změna spočívá v sazbě poplatku za odpady v částce 
350,-Kč/rok za osobu trvale přihlášenou v obci nebo 
vlastnící nemovitost v obci.

Výherci soutěže elektro

Po skončení veřejného zasedání dne 20. října 2022 
došlo na losování výherců soutěže ve sběru elektro-
odpadu. Ve hře byly opravdu hodnotné ceny. Přítom-
ní výherci si je převzali při losování, panu Kubcovi 
byla cena předána později na Obecním úřadu.

1. místo Josef Kočnar, Malá Ledská
2. místo Jakub Fogl Malá, Ledská
3. místo Miroslav Kubec, Hřibiny

Dne 4.11. v dopoledních hodinách proběhl ze strany 
myslivecké stráže zdejšího MS (na základě žádosti ma-
jitele zvířete - pozn. redakce) odstřel telete, jenž uprch-
lo ze statku na Velké Ledské. Tele bylo odloveno třemi 
kulovými ránami vypálenými v těsné blízkosti Malé 
Ledské směrem na Čápy, tak jak mnozí z Vás zaregis-
trovali. Bohužel jsme Vás nebyli schopni o této velmi 
nestandardní a nebezpečné situaci včas informovat, 
jelikož nebyla splněna ohlašovací povinnost vůči 
obecnímu úřadu, která je dána zákonem o myslivosti. 
Ze strany myslivecké stráže se obecnímu úřadu do-
stalo omluvy. Snahou obce bylo zajistit, aby se něco 
podobného již neopakovalo.
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Datové schránky

Vážení spoluobčané, 
od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky 
získají datovou schránku všichni živnostníci 
a nepodnikající právnické osoby. 
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované 
skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnuj-
te této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdr-
žíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, 
února nebo března 2023. Datovou schránku si také 
můžete založit sami již nyní. 

Více informací naleznete na webových stránkách 
www.chcidatovku.cz.
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Volby prezidenta České republiky

se uskuteční 
v pátek 13. ledna od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 14. ledna od 8.00 do 14.00 hodin

v sále hospody U Myslivce v Hřibinách

Případné druhé kolo voleb 
se bude konat v pátek 27. a v sobotu 28. ledna ve stejném čase i místě

UPOZORNĚNÍ

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

Jubilanty zveřejňujeme v OL na základě jejich souhlasu, 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

Č E S K Ý  S VA Z  Ž E N

V sobotu 22.10.2022 pořádal ČSŽ podzimní drakiá-
du na hřišti v Malé Ledské. Počasí nám moc nepřálo. 
Nejdříve propršelo celé dopoledne a přestalo až se 
zahájením akce. Jenže nám chyběl vítr… Takže i když 

Z ČINNOSTI SVAZU ŽEN

Z   Č I N N O S T I  S P O L K Ů

se nakonec sešlo dost lidí, kdo neměl naběháno, ne-
měl šanci vypustit draka vzhůru. Přesto si děti vyhrá-
ly. Dováděly na houpačkách, na hřišti s míči a bylo 
veselo. Dospělí si měli o čem povídat.
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Péťa Turinová s Luckou Otčenáškovou připravily pro 
dospělé teplý svařák, pro děti čaj a limo. Kdo chtěl, 
tak si mohl pochutnat na gulášové polévce od Milana 
Turiny. A že byla skvělá!
Každopádně musím zmínit, že před touto akcí se 
konala ještě jedna,  a to pracovní a zvelebovací, na 

našem hřišti. Iva Křišťáková zařídila a objednala nové 
skříně do naší chatky. Skříně společně sestavili šikov-
ní kutilové Milan Turina s Pavlem a Jardou Hovorko-
vými  a jejich drahými polovičkami. Proto i Vám patří 
velký dík!

Za ČSŽ Kristýna Kočnarová

H A S I Č I  V E L K Á  L E D S K Á

Pro letošní drakiádu jsme zvolili první sobotu v říj-
nu. 1.10.2022 se natěšené děti začaly scházet hned 
po třinácté hodině a neúnavně se snažily dostat draky 
do výšek. Vítr moc nefoukal, tak bylo potřeba trochu 
pomoci od rodičů, nakonec se to přeci podařilo a nad 
hlavami se nám třepotala spousta barevných draků.
Když drakovodiče přepadl hlad, bylo z čeho vybírat - 
uzené a bůček z udírny nebo párky v rohlíku. Ani ně-
kolik dalších her, které jsme měli připraveny, nezůstalo 
zahálet. Chození na chůdách nebo střelba ze vzdu-
chovky zabavila malé i dospělé.
Děti dostaly diplomy i spoustu sladkých dobrot jako 
odměnu za to, jak si s pouštěním draků poradily.

DRAKIÁDA NA VELKÉ LEDSKÉ
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Brigáda se konala 12.listopadu 2022, sraz jsme si dali v osm hodin a sešlo se opravdu hodně lidí. Uklízelo se v ga-
ráži, v klubovně, ale i venkovní prostory byly důkladně vygruntovány. Díky všem, kteří se zúčastnili.

Za SDH Radka Dvořáková

PODZIMNÍ BRIGÁDA

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

Vážení spoluobčané,
ze stromů již opadalo poslední listí, vzduchem pro-
letují první sněhové vločky, neklamné znamení, že se 
o slovo hlásí zima. Lovecká sezona je v plném proudu, 
ale zároveň přišel čas chodit do krmelců a ostatních 
krmných zařízení.
Dovolte mi zrekapitulovat činnost našeho spolku bě-
hem letních měsíců. O prázdninách a dovolených jsme 
nezaháleli a s elánem se vrhli do práce. Troufnu si říct, 
že za sebou máme rušné měsíce a hodně odvedené 
práce. 

Největší akcí byla dlouho plánovaná oprava chaty 
na Třešňovce. Pod dohledem zkušeného tesaře a člena 
spolku Jardy Pultara proběhla výměna shnilého dřeva 
na západní straně celé budovy. Natřeli jsme lavice, vy-
čistili jsme střechu a úpravou prošlo i okolí tohoto kou-
zelného místa.
Po celém revíru se průběžně opravují starší posedy nebo 
jsou instalovány nové. Díky spolupráci s Hospodářstvím 
Šternberk jsme k výstavbě a rekonstrukci mohli využít 
materiál – hráze z jejich lesů. Věříme, že všechna mys-
livecká zařízení budou sloužit dlouhá léta k pozorování 
a lovu zvěře. Dále jsme pomocí terénního auta vytáhli 
starou vrbu, která vlivem silného větru spadla do nově 
vybudované tůně na Žampašce na Ledské. Mohl bych 
dále pokračovat s výčtem veřejnosti málo známé čin-
nosti spolku, ale…
Myslivost není jen stloukání loveckých stanovišť a lov 
zvěře. Činnost myslivců je především péče o přírodu 
a zvěř. Někteří členové spolku se již od jara intenziv-
ně věnují odchovu bažantů, které následně vypouští 
do volné přírody. A když už jsme u bažantů … vypůjčím 
si slova Evy Holubové z filmu Pelíšky „Rozmohl se nám 
tady takový nešvar…“ a tím je v našem případě PSÍK MÝ-
VALOVITÝ. Na první pohled roztomilé zvířátko připo-
mínající mývala nebo jezevce. Nenechme se ale mýlit, Zdroj: archiv spolku.
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jsou to šelmy, které nemají v českých lesích přirozeného 
nepřítele. Jejich potravou jsou právě bažanti a koroptve, 
nepohrdnou ani vejci. V posledních měsících pozoruje-
me zvýšený počet psíků v naší honitbě a jejich lovu se 
intenzivně věnujeme – odstřeleno již bylo 10 kusů.
Ochranu nejen zvěře ale i zvýšení bezpečnosti na sil-
nici se snažíme dosáhnout instalací pachových ohrad-
níků podél kritických úseků. I přes veškeré úsilí a vy-
naložení nemalých finančních prostředků jsme často 
přivoláni Policí ČR ke srážce vozidla s divokou zvěří. 
Věnujte, prosím, zvýšenou opatrnost při řízení moto-
rových vozidel nejen ve večerních hodinách.
Vždy to ale není jen o práci… V červenci jsme uspo-
řádali již tradiční a veřejnosti známé střelecké závo-
dy o Cenu kamaráda. Samotného klání se zúčastnilo  
64 střelců ze všech koutů republiky. Překvapivým, ale 
zaslouženým vítězem se stal Daniel Slanina. Druhé 
místo obsadil český reprezentant ve skeetu Tomáš Ný-
drle, třetí skončil Martin Fojt. Všem závodníkům gra-
tulujeme a děkujeme za účast.
Další velice příjemnou společenskou akcí byla oslava 
životního jubilea našeho dlouholetého člena, dobrého 
myslivce a kamaráda Jirky Malého z Čestic. Jirko, děku-
jeme za pozvání a přejeme Ti všechno nejlepší a mno-
ho loveckých úspěchů.

Na začátku září jsme na myslivecké chatě za účasti na-
šich drahých poloviček a dětí opekli divočáka a sdělili 
si navzájem nejen lovecké zážitky z léta. Byl to příjem-
ně strávený den v dobré společnosti přátel a blízkých.
Začátkem listopadu jsme vyrazili na naši první spo-
lečnou procházku, provětrat se na čerstvém vzduchu 
a poté průběh akce zhodnotili na myslivecké chatě. Při 
dobrém jídle a pití ti nejlepší a nejtrénovanější z nás 
vydrželi debatovat do pozdních nočních hodin. 
 Závěrem mi dovolte popřát všem čtenářům krásné Vá-
noce a do roku 2023 mnoho zdraví a životní pohody
Myslivosti a lovu zdar!

Roman Mitana
jednatel

Zdroj: archiv spolku.

Zdroj: Jiří Bednář - www.jbphoto.cz.

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  

Letošní první Adventní neděle připadla na 27. listopad. 
Po dvouleté pauze byla opět ve znamení podvečerního 
setkání obyvatel u hospody v Hřibinách a následného 
rozsvícení vánočního stromu. 
Po krátkém přivítání paní starostkou se o recitační a hu-
dební vystoupení postarali zdejší školáci a předškoláci 
spolu s Denisou Míkovou. Další vánoční melodie pak 
zněly po zbytek podvečera z reproduktorů, na čemž měl 
zásluhu pan Franc. 
Pod přístřeškem bylo možné si alespoň prohlédnout 
nebo i zakoupit výrobky z malého vánočního jarmarku, 

ROZSVÍCENÍ STROMU V HŘIBINÁCH

a jak už je zdejší tradicí, rozdávaly se krásně zdobené 
perníčky. Na zahřátí všech zúčastněných se nabízel sva-
řáček nebo teplý čaj a vanilkové rohlíčky.
Langoše a další občerstvení pak bylo zájemcům nabíd-
nuto v hospodě U Myslivce.
Za uspořádání akce určitě patří poděkování Obecnímu 
úřadu a všem organizátorům.

M. Zaňková
(Momentky z rozsvícení stromu jste si jistě prohlédli na 
vnitřní straně OL).
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Zásluhou Věry Zaňkové se ve čtvrtek 1. prosince v Častolo-
vicích uskutečnilo krásné setkání, setkání studentů Virtu-
ální univerzity třetího věku ze tří konzultačních středisek  
(dále KS), z Častolovic, z obce Hřibiny-Ledská a z Hradce 
Králové.

Nejprve jsme zamířili do častolovické knihovny, kde 
nás přivítala knihovnice Adéla Bašová a krátce sezná-
mila s historií Častolovic. V současné době zde probí-
há „Výstava panenek a kočárků“ a taky „Výstava kronik 
z Častolovic“, které jsme si měli možnost prohlédnout. 

VU3V TROCHU JINAK

Již dvacet let provozujeme na Malé Ledské palírnu. Pá-
líme v režimu pěstitelského pálení. Co to znamená?  
Přivezete k nám Vaše ovoce nebo Váš kvas a my z něho 
„vyrobíme“ příslušný destilát. Zaplatíme z Vašeho pále-
ní státu daň a zajistíme likvidaci výpalků.
Abychom se ujistili, že námi produkované destiláty jsou 
kvalitní, účastníme se s nimi soutěží v Česku i na Slo-
vensku. Soutěží se zúčastňujeme od roku 2004. První 
diplomy jsou z Olomouce. Velký úspěch dosáhl syn Aleš 
už v roce 2006, kdy se stal „Championem Flora Koštu“. 
To znamená, že jeho destilát byl nejlepší ze všech. Po-
dobný úspěch jsme dosáhli na 18. ročníku 2021. 

PĚSTITELSKÁ PÁLENICE L+L

Putovní pohár Championa Flora koštu 2021.

Další putovní pohár, který jsme získali a je zatím u nás 
uložen je z „Koštu ovocných pálenek z Lednicko-Val-
tického areálu“. Čekáme, kdy se ozvou pořadatelé 
a požádají nás o navrácení poháru. Dva ročníky se kvůli 
kovidu nekonaly.
Většina diplomů jsou malá umělecká díla. Fotografie 
těch, které se mi líbily nebo si jich hodně cením, při-
kládám.

Ladislav Libotovský
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Sice trochu po uzávěrce, ale přesto nám to v redakci neda-
lo, do hospody U Myslivce jsme v sobotu 3. prosince  zašli 
aspoň na chvilku užít si atmosféru jedné z mála tanečních 
zábav letošního roku. A vlastně by bylo lepší, zdržet se déle 
- neboť bylo určitě  veselo... 

Po dlouhé odmlce jsme se mohli opět setkat a zatan-
čit si v naší hospodě U Myslivce. V sobotu 3. 12. 2022 
místní organizace Svazu žen uspořádala Mikulášskou 
zábavu, kde každý u vstupu dostal mikulášskou nadíl-
ku od místních čertic a mohl si zakoupit losy do tom-
boly. Tombola čítala 90 cen a ty nejzajímavější byly na-
příklad: VIP vstupenky na Westernové akce a Country 
Festival do Kempu Vochtánka v Potštejně na rok 2023, 
rodinné vstupné  nebo vstupné na Vánoční prohlídku 
Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, poukazy na pro-
dloužení řas, vánoční stromeček, brambory, pytel 
sena, nespočet lahví alkoholu, skleničky, dekorace, 
svíčky, kosmetika apod. 

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVADalší zastávka byla v Muzeu Častolovic - tam jsme ješ-
tě nahlédli do zatím neotevřené výstavy „Vánoce“. Ur-
čitě zaujal nádherný vyřezávaný betlém Častolovicka 
od pana Josefa Kohoutka, který zachycuje hřbitovní 
kapli, zámek a kostel. Kouzelné byly i háčkované vánoč-
ní ozdoby na stromečku, starodávné nádobí, spousta 
pohlednic i starý nábyteček pro panenky....
Bylo to moc krásné a zajímavé. Pak jsme jen přeběhli 
frekventovanou silnici a usadili se v klubu důchodců, 
kde na nás čekalo nachystané pohoštění s kávou a zá-
kusky. Teprve tady začalo to pravé štěbetání. Vystoupila 
nejen Věra, ale i zástupkyně hradeckého KS paní Bo-
žena Blažková, pohovořily o práci v jejich skupině, jak 
to vedou oni, kde se setkávají a kam vyrážejí na výlety.
Toto setkání není jistě poslední, a tak jsme byli pozváni 
na oplátku do Městské knihovny v Hradci Králové, kde 
jsou skupiny větší a byly založeny již dříve. Nás zase za-
jímalo, jaké téma už studovali, co si vyberou příště a co 
jim se nejvíce líbilo. 

Foto M. Zaňková.

Kdo chtěl, mohl také navštívit Hudečkovu galerii 
ve druhém patře budovy městyse. Po výborném obědě 
v místní restauraci Besedě ještě mnozí využili krásného 
slunečního dne a prošli se zámeckým parkem.
Všechno jsme stihli do odjezdu autobusu zpátky 
do Hradce. S přáním: „ Hodně zdraví a krásné Vánoce“ 
jsme se rozloučili.
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Vážení dopisovatelé, vážení čtenáři našich Obecních listů,

děkuji za Vaše příspěvky, nápady, ochotu i Váš zájem o dění v obci. 

Ráda bych nabídla možnost zabývat se samotnou tvorbou zpravodaje obce 

- prostě hledáme nového šéfredaktora -
 nezávislého a bez přímé vazby na Obecní úřad.

Zájemci se mohou informovat nejlépe přímo na Obecním úřadě v Hřibinách.

Za redakci Vám přeji krásné a pohodové Vánoce, 
pevné zdraví a spokojený nový rok. 

Marie Zaňková

K tanci nám hrála kapela Fantasy, a že nás na parketu 
bylo plno.  Také nás navštívil Mikuláš s čerty a do pekla 
si s sebou málem a dobrovolně vzali pána s komen-
tářem: ,,Já mám doma větší peklo, u Vás by mi bylo 
lépe.“ V hospodě bylo nejen dobré pití,  ale i možnost 
výborné večeře mini řízečků nebo topinky s masovou 
směsí. Účast byla hojná, a tak se tančilo a pilo do rána 
bílého. Tímto bychom chtěli moc poděkovat našim 

sponzorům, kterými byli: KEMP WESTERN Vochtánka, 
Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Jarinová Iveta, Hlavá-
ček Lukáš, Vejvarová Martina, Amálka vinotéka a kvě-
tiny Častolovice a z ČSŽ – Libotovská J., Viková L. a V., 
Otčenášková R. a L., Boháčová L., Turinová P., Votroub-
ková R., Kočnarová K., Křišťáková I., Pajorová A., Foglo-
vá D., Zaňková V., Hovorka P., Švorcová M., Zaňková M.

Petra Turinová

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

NAŠE LETOŠNÍ ANKETA

Ve složení Zastupitelstva a vedení  obce Hřibiny-Led-
ská došlo nedávno k několika změnám. Proto jsme 
jednotlivým zastupitelům zaslali opravdu jen pár otá-
zek a doufali jsme v jejich  ochotu na ně odpovědět. 
Odpovědi uvádíme v tom pořadí, v jakém jsme je ob-
drželi (bohužel nám svou odpověď zaslali jen někteří 
ze zastupitelů).

Teď tedy ty otázky a odpovědi:

1) Jaké jsou Vaše priority při práci pro obec a obyva-
tele našich vesniček?
Realizovat opatření a projekty, které budou přinášet 
občanům kvalitní podmínky pro život. Zlepšovat tech-
nickou infrastrukturu, pokračovat v zajišťování odpa-
dového hospodářství, udržovat veřejná prostranství, 

zajišťovat dodávku pitné vody a likvidaci odpadních 
vod, podporovat společenský a kulturní život v obci.
Pokud to bude možné, tak přednostně řešit spolufinan-
cování projektů z dotačních zdrojů.
Především být tu pro občany a snažit se vyslyšet jejich 
prosby, přání, nápady pro zlepšení a ty dle možností 
realizovat tak, aby se nám všem v obci dobře žilo.

2) Co se Vám v naší obci líbí nebo zaslouží pochvalu? 
Líbí se mi, že v obci působí několik spolků, které se s vel-
kým nasazením zasluhují o bohatý společenský život, 
takže činnost hasičů a ČSŽ si právem zaslouží pochvalu. 
Po dlouhé odmlce je žádoucí, aby se lidé komunitně schá-
zeli a pomáhali si. Sdílená radost je dvojnásobná radost. 
Sdílený smutek je poloviční smutek.
Ráda bych vyzdvihla i činnost Obecního úřadu a zastupi-
telů, a to za služby spojené se svozem a likvidací odpadů, 
protože máme čisté, krásné a udržované veřejné prostran-
ství v obci.
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A dále si dovolím zmínit, že obec má velice zajímavě 
a koncepčně vyřešený způsob likvidace splaškových vod 
pomocí dočišťovacích rybníčků, které plní i ekologickou 
funkci krajiny.

3) Co se podle Vás v obci nedaří nebo je úplně zby-
tečné a mělo by se změnit?
Že je v obci něco úplně zbytečné, to si rozhodně nemys-
lím. Pokud na něco zbytečného narazím, tak se pokusím 
o zjednání nápravy. 
A co se nedaří? Ne vždy má vše hladký průběh, ba naopak 
dost často dochází, že záležitost má nějaké ale, a tak je 
žádoucí se s komplikacemi co nejelegantněji popasovat 
a navrátit danou záležitost do správných kolejí. Zde ne-
jde být konkrétní, pokud se něco nedaří, je dobré si z toho 
vzít ponaučení a posunout se dále. Takový je život, ovšem 
za každým mrakem se skrývá slunce.

Jana Libotovská, 
starostka

Na začátek mi dovolte poděkovat všem občanům, kte-
ří se rozhodli jít k volbám a ukázali, že jim budoucnost 
naší obce není lhostejná. 

1) Jaké jsou Vaše priority při práci pro obec a obyva-
tele našich vesniček?
Prioritu pro naši obec v současné době vidím zejména 
v účelném a smysluplném vynakládání finančních pro-
středků z obecního rozpočtu a hledání úsporných opatře-
ní v této pro nás nelehké době. Byl bych velmi rád, kdyby 
se v brzké době podařilo dokončit projekt vlastního zdroje 
vody.

2) Co se Vám v naší obci líbí nebo zaslouží pochva-
lu?  Naše obec se mi líbí zejména z pohledu poskytování 
služeb občanům. Jsem rád, že mohu v naší obci využívat 
sběrný dvůr a nemusím s odpadem jezdit nikam daleko. 
Svoz bioodpadu na kompostárnu beru také jako velkou 
devizu pro naše občany. V minulém volebním období byla 
Mysliveckým spolkem Střezmá vysázena alej stromků po-
dél obecní cesty za kapličkou. Byl bych velmi rád, kdyby 
se podařilo v tomto trendu pokračovat. Máme zde ještě 
spoustu obecních ploch, kam by se mohly stromy vrátit.

3) Co se podle Vás v obci nedaří nebo je úplně zbyteč-
né a mělo by se změnit?
 Z mého pohledu by bylo vhodné zamyslet se nad vzhle-
dem našich webových stránek, které by jistě zasloužily 
modernizaci. Před mnoha lety jsem tyto stránky vytvořil 
a dnes již vidím, že jsou dosti zastaralé a nemoderní.  

Martin Kubíček, 
zastupitel-předseda kontrolního výboru

1) Jaké jsou Vaše priority při práci pro obec a obyva-
tele našich vesniček?
Jedná se o jednoduchou otázku, na kterou není jednodu-
chá odpověď. Jako zastupitelé zastupujeme obyvatele 
v řízení obce a je tak mojí prioritou ve své práci pro obec 
a podílu na jejím řízení postupovat tak, aby obec kona-
la ve prospěch obyvatel. Základní funkce obce jsou jas-
né, musí zajistit řádný výkon „samozřejmých“ činností, 
jako jsou svoz odpadů, provoz sběrného dvora, údržba 
komunikací, údržba zeleně, údržba veřejných prostran-
ství, údržba a provoz veřejných budov, provoz veřejného 
osvětlení, likvidace splaškových vod, dodávka pitné vody 
aj. Zde neexistuje kompromis, vše musí probíhat na 100%, 
a je tak mým primárním zájmem, aby to obec a její oby-
vatele stálo co nejméně. Další oblastí je pak rozvoj obce, 
tedy tok finančních prostředků do investic a zde je mou 
prioritou výběr vhodných investičních záměrů, které bu-
dou pro obec a její obyvatele přínosné. Pochopitelně opět 
při snaze být řádným hospodářem, tedy pokud možno in-
vestiční záměry navrhovat jako efektivní s dobrou finanč-
ní návratností (je-li možné s nějakou návratností u dané-
ho typu projektu uvažovat) a za neustálé snahy využívat 
ke spolufinancování projektů dotace z různých veřejných 
zdrojů.
Čili mou prioritou je zajistit co nejlepší podmínky obyvatel 
k životu v naší obci při zachování finanční udržitelnosti.

2) Co se Vám v naší obci líbí nebo zaslouží pochvalu? 
Pochvala patří zejména spolkům v obci působícím, kte-
ré se podílejí na společenském životě v obci. Mám tím 
na mysli hasiče a Svaz žen. Jimi organizované akce výraz-
ně probouzí jinak celkem ospalý společenský život obce.
Pochvalu ale zaslouží i obec jako taková (ať už v kontextu 
Obecního úřadu či zastupitelů stávajících i minulých), a to 
zejména za snahu udržet v provozu hospodu, ačkoliv to 
obec stojí peníze. Jedná se o místo, kde se scházejí obča-
né na pokec, ale je to také centrum části kulturního dění 
v obci. A dále také za vypilované služby v obci v oblasti 
svozu, separace a likvidace odpadů - máme jeden z nej-
lepších systémů, se kterým jsem se setkal.

3) Co se podle Vás v obci nedaří nebo je úplně zbyteč-
né a mělo by se změnit?
Nemyslím si, že by v obci bylo něco zbytečné. Já jako ob-
čan sice některé služby obce nebo některé dílčí části in-
frastruktury nevyužívám, ale využívají je jiní. Nic na obci 
není bez užitku a rozumné příčiny. A co se nedaří? Aktu-
álně asi udržení ceny vodného na příznivé úrovni, na tom 
ale pracujeme.

Aleš Libotovský, 
zastupitel-člen kontrolního výboru
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OBEC Hřibiny - Ledská  
 

Vás srdečně zve na cestovatelskou přednášku s video projekcí  
 
 

Bolívie 
 
 

 
 

Chudá země navenek, bohatá uvnitř 
 
 
 
 

Přednáškou Vás provede věčně  
usměvavá cestovatelka Petra Kumpoštová 

 
 
 

 
Pátek 20. ledna 2023 

 

Začátek v 18.00 v hospodě u Myslivce v 
Hřibinách 

 

Vstupné dobrovolné 
  
Chudá, ekonomicky a politicky nestabilní země. Bolívie se nachází na území centrální 
Jižní Ameriky. Na tomto kontinentu Petra strávila devět měsíců svého života. Pojďme 
se společně prostřednictvím fotografií a poutavých historek nechat Petrou unést do 
méně známých míst naší krásné planety. 



Foto M. Zaňková. Foto V. Krmaš.


