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Nejvìtším množstvím vytøídìného odpadu se za Ve všech kategoriích obce na prvních místech 
loòský rok mohou pochlubit obce Lípa nad získávají spoleènì s ocenìním 100.000 korun, 
Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Dvùr Králové nad za druhé místo pak 70.000 korun a za tøetí 
Labem. Díky svým výsledkùm ve sbìru papíru, 40.000 korun. Kromì hlavních cen udìlila dnes 
plastù èi skla se staly vítìzi soutìže Èistá obec. spoleènost Asekol rovnìž zvláštní ocenìní a 
Klání se konalo již popáté, každoroènì ho finanèní odmìnu za sbìr elektroodpadu obcím 
organizuje spoleènost EKO-KOM ve spolupráci Sadová, Bezdìkov nad Metují a Chlumec nad 
s firmou Asekol, Královéhradeckým krajem a Cidlinou.
Centrem evropského projektování. Projekt v Královéhradeckém kraji, jehož cílem 
„Soutìž zlepšuje povìdomí lidí o tom, jak by je vytvoøit funkèní a efektivní systém sbìru a 
mìli nakládat s odpady. Ukazuje jim, že když tøídìní odpadu a zároveò zvýšit vìdomosti 
pro z lepšení  e kologie  n ìco u dìlaj í ,  obyvatel o této problematice, navazuje na 
mnohonásobnì se j im to vrátí.  Zejména celostátní kampaò zajiš•ovanou spoleèností 
prostøedí, ve kterém žijí, je hezèí a každý si ho EKO-KOM. Více informací je možné najít na 
pak více váží a snaží se ho chránit,“ øekl hejtman internetových stránkách www.cistykraj.cz.
Lubomír Franc pøi udílení cen, které se dnes 
konalo v sídle krajského úøadu v Hradci Výsledky soutìže obcí „Èistá obec“ za rok 
Králové. 2010:
V kategorii obcí do pìti set obyvatel se na první Kategorie do 500 obyvatel 
pøíèce suverénnì umístila Lípa nad Orlicí, jejíž 1. Lípa nad Orlicí
zástupci si navíc odnesli i ocenìní pro 2. Klamoš
absolutního vítìze soutìže. „Obec Lípa díky 3. Lupenice
tomu získala za svou aktivitu pøi tøídìní odpadù 12. Høibiny-Ledská
celkovou odmìnu ve výši 130.000 korun.  Na Kategorie 500 až 5 000 obyvatel
dalších pomyslných stupních vítìzù stanuly obce 1. Doudleby nad Orlicí
Klamoš a Lupenice,“ doplnil Tomáš Pešek, 2. Albrechtice nad Orlicí
regionální manažer spoleènosti EKO-KOM. 3. Bolehoš•
Mezi obcemi, které mají 500 až 5000 obyvatel, Kategorie nad 5 000 obyvatel
byl nejlepší mìstys Doudleby nad Orlicí, 1. Dvùr Králové nad Labem
následovaný Albrechticemi nad Orlicí a 2. Kostelec nad Orlicí
Bolehoští. V èele obcí nad 5000 obyvatel pak 3. Hoøice
dominovalo mìsto Dvùr Králové nad Labem, Skokan roku – Skøivany 
pøed Kostelcem nad Orlicí a Hoøicemi. Také Absolutní vítìz – Lípa na Orlicí
letos byla odmìnìna obec, která zaznamenala Ocenìní systému Asekol:
nejvìtší meziroèní zlepšení ve sbìru a tøídìní Kategorie do 500 obyvatel – 15 000 Kè - Sadová 
odpadù. Ocenìní Skokan roku a 30.000 korun si Kategorie 500 –5 000 obyvatel - 30 000 Kè - 
tentokrát odnesla obec Skøivany. Bezdìkov nad Metují
„Do soutìže se každoroènì zapojuje velké Kategorie nad 5 000 obyvatel – 45 000 Kè – 
množství obcí z celého Královéhradeckého Chlumec nad Cidlinou
kraje, což mì velmi tìší. Je to pomìrnì zásadní Kontakt:
krok, který vede k efektivnímu hospodaøení s Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, 
odpady a zlepšování životního prostøedí. Vìøím, a.s
že i následující roèníky soutìže budou v tomto Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz 
ohledu minimálnì stejnì úspìšné,“ dodal 
krajský radní pro oblast životního prostøedí Jan 
Tippner.

Èistá obec: nejvíce tøídili lidé v Lípì, Doudlebách a ve Dvoøe



Obecní zastupitelstvo schvaluje: Ukládá:
1. Ovìøovatele zápisu Martinu Doskoèilovou, 1. Projednání úpravy rozpoètu è.1/2011 na pøíštím 

Milana Vika a zapisovatele Ji tku veøejném zasedání.
Kudláèkovou. 2. Zveøejnìní zámìru obce na prodej pozemku 

2. Zprávu a kontrolu plnìní usnesení za minulé è.p.3045 v KÚ Velká Ledská veøejnou vyhláškou 
období. 03/2011.

3. Pøijetí dotace od KHK na opravu propustku 3. Zajistit výbìrové øízení s úpravou projektové 
pøes náhon øeky Bìlá. dokumentace na opravu propustku.

4. Pøijetí dotace od MŽP na výsadbu aleje k 4. Uzavøení místní komunikace è.p.418/2 v KÚ 
Podliskému mlýnu. Velká Ledká místní èást Malá Ledská. 

5. Smlouvu o poskytnutí veøejné finanèní 
podpory sdružení Carp-Team o.s. na èinnost Bere na vìdomí:
sportovištì Paseky. 1. Cenovou nabídku Truhláøství F+P Polná na 

6. Uzavøení smlouvy na odvoz odpadních vod s zatahovací stìnu restauraèního venkovního 
Vladimírem Vilímkem, Zdelov 81. opékání .

7. Zplnomocnìní JUDr. Šárky Veskové k 2. Oznámení o projednání návrhu zadání ÚZ plánu 
zastupování Obce Høibiny-Ledská v jednání obce Lièno.
a øízení s JUDr. Evženií Pichertovou. 3. Uzavøení smlouvy na pronájem náhonu k 

8. Úhradu èásteèných neinvestièních nákladù Podliskému mlýnu.
ZŠ Èastolovice na povinnou docházku,  4. Pøíkaz ÈIŽP o udìlení pokuty za porušení 

 23 žákù obce Høibiny-Ledská v èástce ustanovení § 39 odst. 2 zák. o odpadech.
57.500,- Kè. 5. Schválení LHP Obecní lesy Høibiny-Ledská 

9. Veøejnoprávní smlouvu o zajištìní podmínek platné do 31.12.2020.
vzdìlávání dìtí  v mateøské škole ze 6. Žádost o odkoupení pozemku v KÚ Velká Ledská 

2školského obvodu Obce Høibiny-Ledská. è.p.3045 o výmìøe 3 107 m  za úèelem         
10. Žádost o omezení provozu na místní drobné zemìdìlské výroby.

komunikaci na pozemku è.p. 418/2 v KÚ 7. Žádost Martina Kudláèka o užívání obecních 
Velká Ledská místní èást Malá Ledská. pozemkù za úèelem zemìdìlské výroby.

11. Koupi pozemku è.p.303/8 a 303/9 v KÚ 
2

Velká Ledská o výmìøe 78 m , za cenu 50,- Revokuje:
2 1. bod 7 usnesení è. 03/2011 obecního zastupitelstva Kè á m  zapsaný na LV 137.

obce Høibiny-Ledská ze dne 16.2.2011a nahrazuje 12. Prodej pozemku panu Františku Vanickému 
bodem è.7 tohoto usnesení.dle GP 178-212/2010 veø. Vyhláška 

                 02/2011.
13. Koupi pozemku dle nabídky majitele Radka 

Seidla, pozemek è.p.3229 o výmìøe 3547 
2

m  v KÚ Velká Ledská zapsaný na LV 549. MÁJOVÁ
14. Darování pozemku v KÚ Velká Ledská, 

2
pozemek è.p.3240 louka o výmìøe 3163 m  Májový déš• hraje parapetní staccato,
od pana Zdenka Janeèka bytem Námìstí cinkají kapky na sklo symfonii Devátou,
Míru 162/I, 377 01 Jindøichùv Hradec. poslední èarodìjka pøeletìla pøes naši zahradu,

duben si vèera sbalil aprílovou náladu.15. Darování pozemkù dle zámìru è.20/2011, 
pozemky è.298/7 a 298/10 o výmìøe 52 a 10 

Pøichází mìsíc plný polibkù a lásky,2m  zamìøené geometrickým plánem è.161- na loukách sice nejsou bosé husopasky,
91/2010 Královéhradeckým krajem obci zùstává však touha rozbìhnout se krajinou,

vrátit se do mládí, být bezstarostnou dívèinou…Høibiny-Ledská. Obec tyto pozemky 
                                                                                     pøijímá.

16. Vydání Požárního øádu obce Høibiny-
Ledská obecnì závaznou vyhláškou 
è.01/2011. 

17. Podání žádosti do soutìže Vesnice roku.
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Usnesení zastupitelstva obce Høibiny - Ledská: è.04/2011 ze dne 20.4.2011 Køízovka pro dìti

Odmìna pro vítìze køížovky èeká na OÚ.

MÁJOVÁ

Májový déš• hraje parapetní staccato,
cinkají kapky na sklo symfonii Devátou,

poslední èarodìjka pøeletìla pøes naši zahradu,
duben si vèera sbalil aprílovou náladu.

Pøichází mìsíc plný polibkù a lásky,
na loukách sice nejsou bosé husopasky,

zùstává však touha rozbìhnout se krajinou,
vrátit se do mládí, být bezstarostnou dívèinou…
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vesnic, i dobrovolní hasièi (Èastolovice, Pozár na Velké Ledské
Kostelec, Èerníkovice, Roveò, ...).Poklidným pondìlním odpolednem dne 28. 
Profesionálové pøebírají velení, shazují tašky, bøezna se na Velké Ledské najednou ozve siréna 
vyhazují seno a hasí trámy i krovy. Je hotovo, "Hoøí". K hasièské zbrojnici se zaèínají sbíhat 
stodola nevydržela, ale byt je v poøádku a nikomu místní dobrovolní hasièi. Nìkteøí vynášejí 
se nic nestalo. Dobrovolní hasièi z Ledské hadice a jiní pøipravují hydrant k boji s èasem, 
dostávají dùležitý úkol - hlídat místo požáru, což kterého je málo. Plameny jsou již na støeše: " To 
se pozdìji velmi hodí. Pøi obchùzce zjiš•ují, že nezvládneme, zachráníme alespoò obytnou 
krovy opìt doutnají a hoøí. Rychlým zásahem vše èást, chladit støechu a vchod nad bytem", znìjí 
napravují a za svítání se rozcházejí do svých povely. Po nìkolika minutách se zaèínají sjíždìt 
domovù.                                                                                  profesionální hasièi z Rychnova a z okolních Radka Dvoøáková  

Velikonoèní tvoøení
Dne 19.3.2011 se sešlo nìkolik maminek spolu s  
dìtmi na sále hospody v Høibinách, aby si nìco 
pìkného vytvoøily. Odpoledne se neslo v duchu 
„ velikonoèního tvoøení“.
Jak jsem již zmínila,  maminky a jejich dìti 
pøišly toto sobotní odpoledne strávit pøípravou 
na  svátky jara - Velikonoce.
Zdobila se vajíèka, každý dle své fantazie, 
nìkdo voskem, kde vznikly krásné kraslice, 
nebo také barevnými papíry, vlnou, filcem, kde 
z polepených vejdunkù vznikl tøeba kohout, ale i  
také oblièej. Malovaly se obrázky s velikonoèní 
a jarní tématikou.
Dále mìly dìti možnost si vystøihnout, 
vymalovat a slepit košíèky na své krásné 
výrobky z vejdunkù. Materiálu k výrobì bylo 
spousta, tak si každý našel nìco, co se mu hodilo 
a vytvoøil si to odpoledne hezkou výzdobu na 
stùl, do okna, zapichovátka do kvìtináèe,  
obrázek.
Své šikovné ruce nám také pøedvedla  Zdenka 
Papáèková. Pøinesla materiál, se kterým 
pracuje, a vytvoøila dle našeho pøání moc pìkné 
vìneèky, které zdobí naše vchodové dveøe.
Myslím, že pro všechny to bylo pøíjemnì 
strávené odpoledne a vìøím, že pøíští rok si to s 
radostí zopakujeme.

Andrea Míková

Vážení spoluobèané, jarní dny a první skliznì 
sladkých jahod a èervených tøešní jsou za námi, Bohužel. Prosíme veøejnost, aby tyto plašièe 
vše znovu uteklo jako voda a já Vám pøináším nepoškozovala, jsou pro nás cennými pomocníky 
další výèet naší èinnosti v roce 2011: a jejich rozvoz je èasovì i finanènì nákladný.
! 8.5. se uskuteènily v MS Opoèno-Pøepychy ! 11.6.uspoøádalo sdružení pro své èleny a pøátele 
zkoušky vloh loveckých psù malých plemen- výlet na pevnost Hanièka a do muzea øemesel v 
zvítìzil s fenkou jezevèíka èlen MS Støezmá Karel Letohradu, se závìrem na Sportovišti v Olešnici
Janeèek, 2.byl Pavel Žid. Všechna 4 štìòata z jeho ! Èlenové MS pøi svých jarních brigádách mj.stavìli 
chovu se umístila v I. cenì. Pavel Žid následnì, nové posedy a kazatelnu v honitbì, vysázeli 
navíc úspìšnì absolvoval dne 29. kvìtna s fenkou topinambury pro zvìø u odchovny v Olešnici. 
„norování nováèkù“ na Studánce – jde o výborný Pracují na nároèné revitalizaci jedné z voliér u 
úspìch a  dobrou reprezentaci úrovnì naší odchovny, aby mohl v budoucnu úspìšnìji a ve 
kynologie a také o velmi dobrý pøedpoklad zdravých p odmínkách p robíhat  o dchov 
zapojení psù pøi práci v naší honitbì polodivokého bažanta, nebo• chceme navrátit tuto 
! 14.5. se organizaènì podílelo sdružení na témìø vymizelou zvìø do naší pøírody
6.roèníku stále populárnìjší Pohádkové cesty pro ! 25.6. probìhl na Tøešòovce Støelecký den – 
dìti svým stanovištìm u myslivecké chaty, pozdìji Putovní pohár v brokové støelbì na  2x20 terèù 
nìkteøí èlenové pomohli pøi organizaci Dìtského získal Míla Zaòka /18+17 zásahù/, 2.místo Josef 
dne v Olešnici na Sportovišti. Dìti si zastøílely ze Vanický ml., 3.místo Miroslav Martínek. Naši 
vzduchovky, shlédly výstavku trofejí zvìøe, míèky èlenové tentokrát pøedèili svým umìním i všechny 
trefovaly vlka, ze kterého byla pøekvapena v hosty. Støelnice byla na jaøe využívána i k nìkolika 
našem revíru vìtšina kolegù myslivcù. dalším menším støeleckým podnikùm, o které se 
! V kvìtnu oslavil, k naší velké radosti, své krásné stará správce M.Martínek.
životní jubileum, 90.narozeniny, bývalý ! k 27.6. je v honitbì odloveno v letošním roce 10 
dlouholetý èlen MS Støezmá Olešnice, pan Josef srncù, z toho 3 zahranièními lovci a 24 divokých 
Hloušek z Èastolovic. Zástupci sdružení prasat 
nechybìli mezi gratulanty ! èlenové MS opìt zasahovali pøi støetech aut se 
! V kvìtnu sdružení zakoupilo na zkoušku zvìøí – u servisu Artomy v Èastolovicích a u Polné u 
zvukové a svìtelné plašièe, které ochraòují hlavnì Èastolovic
srnèí zvìø v dobì kosení trav. Pomìrnì jednoduché ! “mužem jara“ se v našem sdružení stal náš mladý 
zaøízení sestávající ze dvou kovových tyèí, kolega Karel Janeèek, který nejprve zvítìzil na 
novodur. trubky a zdroje signálu, pracujícího na zkouškách se svojí fenkou, poté postavil své první 
9V baterii, se rozmístí vždy veèer pøed hlášenou posedy, ulovil pøi pochùzce revírem svoji první 
senoseèí do porostu a ráno se odstraní. Srny tak lišku a první 2 divoèáky a ještì k tomu ulovil srnce - 
zpravidla v klidu odvedou svá mláïata (plašièe se „Lovu zdar!“
osvìdèily), znaènì klesly ztráty na srnèatech, ! myslivecké sdružení Støezmá nabízí prodej èerstvé 
proto byly zakoupeny další /celkem 12ks/.Vzornì zvìøiny ze srnèí zvìøe – prodává se vždy celý, 
se o nì staral pøedevším p.Adam Mitana, který ošetøený kus o váze cca 10-15kg, cena 80,-Kè/kg – 
stále jde pøíkladem mnoha mladším kolegùm, odbìr a podmínky nutno dohodnout pøedem s mysl. 
spolupráce s vìtšinou zemìdìlcù byla velmi hospodáøem p. Pavlem Židem z Olešnice – tel.774 
dobrá, ne u všech však nacházíme pochopení pro 086 650
ochranu zvìøe. Pøed vìtšinou lidí jsou letní 

dovolené a prázdniny jejich 
dìtí. Pøeji za nás myslivce 
všem krásné letní dny, 
bezpeèné a š•astné návraty 
a hodnì hezkých zážitkù na 
p r o c h á z k á c h  n a š í m  
revírem. 

R.P.
Tøešòovka 25.6.11 - 

hostující David Bárta pøi 
støelbì, 3 nejlepší støelci

Pøíspìvek MS Støezmá Olešnice za období 02/2011

Jako zástupce obce Høibiny-Ledská bych chtìl podìkovat èlenùm Sboru dobrovolných hasièù Ledská
za pøíkladný postup pøi zdolávání požáru rodinného domu èp. 12 Ledská. Jejich postup byl uznán i
profesionálními hasièi s tím, že zachránili støechu nad obytným domem.
                                                                                                                                         Jaroslav Klapal
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Nìkolik fotografií nás ve vzpomínkách vrací na 
poslední dubnový sobotní veèer, kde jsme se 
bezvadnì pobavili za zpìvu a zvuku tøí kytar. Sešlo 
se nás asi 25 dospìlých, 10 dìtí a 2 oškubané 
èarodìjnice. Byl to bezva veèer, a jak jsme si 
slíbili, urèitì si to ještì zopakujeme. Podle poèasí 
si dáme vìdìt a využijeme sportovního areálu k 
spoleènému posezení. Nebo spíš ke sportu??? 
Slibujeme si to už nìkolik let, že v létì nebudeme 
zahálet a udìláme nìco pro svá tìla. Tak uvidíme, 
jak se nám to letos podaøí.
(poøádaly ženy)
                                                       Líba Kubcová

Nás postarší èarodìjky nikdo neupálil, a tak jsme si 30.dubna v podveèerních hodinách jsme se zaèali 
odlétly v klidu zase zpátky domù.scházet pøed místní hospùdkou v Høibinách. 
Tak se na Vás budu  zase pøíští rok tìšit …. vy moje Nás èarodìjnic bylo spousta, pøišly malé i velké. 
èarodìjnické kolegynì ! !Každá mìla opravdu originální kostým.V prùvodu 
V dubnu 2012 …… LETU ZDAR ! ! s  lampióny jsme všichni došli na sportovní areál 

Martina DoskoèilováPaseky.
Dìti dostaly od nového spolku Carp Teamu 
zdarma obèerstvení (párek a limo), dospìláci si 
pochutnávali na grilovaných kuøátkách.
Pro dìti jsme pøipravily hry jako napø: hod 
kocourem do pece, skládání puzzle obrázku 
èarodìjnice, slalom s lampionem mezi svíèkami. 
Soutìžící byli odmìnìni sladkostmi - želatinovou 
myšièkou a pavouèím lízátkem. Pozornost  také 
dostali od Carp Teamu.
Nakonec jsme zapálili velkou vatru, která nás 
zahøívala i na velkou vzdálenost.
Po spálení vatry se nám zaèala obloha zatahovat a 
déš• nás zahnal pod støechu, nìkteré i domù.
Nicménì se akce „pálení èarodìjnic“ opìt 
vydaøila.

Kamarádi táborových ohòù

Èarodìjnický rej se konal na Pasekách

TURISTIKA trasy :  14  km. Vedoucí akce:  Otto Šabart.
02.07. /sobota/ - 7:30 hodin 13.08. /pátek/ - 6:00 hodin
ANENSKÝ VRCH – NOVÁ ROZHLEDNA KAÒONEM JIZERY
Sraz úèastníkù: v  7:30 na zastávce ÈD Kostelec nad Sraz úèastníkù: v 6:00 na zastávce ÈD Kostelec nad Orlicí 
Orlicí, v 7:45 odjezd vlakem do Rokytnice v Orl. horách a mìsto. Odjezd vlakem  6:14 do Semil. Trasa pìšího 
dále  auto buse m na Mezi vrší .  Pøíp adný  odje zd výletu: Semily, Riegrova stezka, Spálov, Železný Brod. 
cyklobusem z námìstí bude upøesnìn ve vývìsce SKT po Návrat  vlakem. Délka pìší trasy :  12  km. Vedoucí akce: 
vydání jízdního øádu cyklobusù. Trasa pìšího výletu: Oldøich Zeman. 
Mezivrší, bunkr Prùsek, Anenský vrch, Plachta, Nad 27.08. /sobota/ - 9:00 hodin
Rokytnicí, Rokytnice v O.h. Návrat vlakem.Délka pìší K VYSILAÈI NA CHLUMU
trasy :  11  km.Vedoucí akce:  František Krch. Sraz úèastníkù: v  9:00 na Palackého nám. Kostelec nad 
09.07. /sobota/ - 9:00 hodin Orlicí u kašny. Trasa cyklovýletu : Doudleby n. O., Zámìl, 
OSAMÌLÁ HÁJENKA V ÚJEZDU U CHOCNÌ Potštejn, Brná, Chlum, Prokopova studánka, Merklovice, 
Sraz úèastníkù: v  9:00 u  mostu na Skálu. Trasa Vamberk, Mníšek, Doudleby n. O. Kostelec n. O. Délka 
cyk lov ýle tu:  Mos t, Èíè ová , Kor unk a, Plc hùv ky, pìší trasy :  38  km. Vedoucí akce:  Jitka Jakubcová.
Prochody, Újezd u Chocnì,  Plchovice, Smetana, 03.09. /sobota/ - 7:00 hodin          
Kostelecké Horky, hájovna, malý a velký obrázek, KOVÁØOVA ROKLE V BROUMOVSKÝCH 
Cabalkova hájovna, Svidnice, Kostelec n. O. Délka STÌNÁCH
cyklistické trasy:  33 km. Vedoucí akce: Jitka Jakubcová. Sraz úèastníkù: v  7:00 na zastávce ÈD Kostelec nad Orlicí 
23.07. /sobota/ - 7:00 hodin mìsto. Odjezd vlakem 7:17 do Police nad Metují a 
BOŽANOVSKÝ ŠPIÈÁK autobusem na Hvìzdu. Trasa pìšího výletu: Hvìzda, 
Sraz úèastníkù: v  7:00 na zastávce ÈD Kostelec nad Orlicí Kováøova rokle (po èervené turistické znaèce), rybník v 
mìsto. Odjezd vlakem 7:17 do Police nad Metují a Hlavòovì, Èertova skála, køížová cesta, vyhoøelá kaple, 
autobusem do Slavného. Trasa pìšího výletu: Slavný, Lurdská kaple, Ochoz, Police  nad Metují. Návrat  
Zajeèí rokle, Velká kupa, Božanovský Špièák, Soví autobusem a vlakem. Délka pìší trasy:  9  km. Vedoucí 
hrádek, Machov. Návrat  autobusem a vlakem. (Pøíjezd do akce:  Otto Šabart.
Kostelce až pøed 21 hod.). Délka pomìrnì nároèné pìší 

Vložený soubor EPS
Na této stránce je vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale jeho tisk do postscriptového zaøízení nebude ovlivnìn.
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1. Pøi minulých volbách v øíjnu 2010 jsi byla A o té bych chtìla pohovoøit podrobnìji: 
zvolena poètem 79 hlasù do zastupitelstva obce. 11.èervna se bude konat Rallye Orlické hory, 
Pøekvapilo tì to nebo jsi s tím poèítala? v rámci které se pojede celou naší obcí 

Hodnì a hlavnì mile mì to pøekvapilo. Moc rychlostní zkouška. Tato akce se dotkne 
jsem si pøála být zvolena, ale také vím, že života témìø všech našich obèanù. Skoro celý 
mnoho zejména mladých spoluobèanù mì den bude obec uzavøena, pohyb obèanù bude 
témìø neznalo. v tento den velice omezen. Protože je tato 
V posledních letech jsem se vìnovala akce už schválena, nezbývá nám nic jiného, 
hlavnì rodinì, ale to neznamená, že bych než si pøát, aby vše dopadlo dobøe a  nikomu 
nesledovala dìní v obci, a protože jsem se nic nestalo.   
cítila, že je èas na zmìnu, ráda jsem uvítala 4. Opìt neopomenu stále omílané téma, jaký je tvùj 
možnost kandidovat do zastupitelstva za názor na postavení školky, vidíš to jako reálnou 
sdružení nezávislých kandidátù - Obèané vìc?
pro obec. Stále víc se ukazuje, že vybudování školky by 

2. Byla ti pøidìlena funkce pøedsedkynì finanèní byla dobrá vìc. Je tu spousta malých dìtí, a 
komise, jak se v ní orientuješ? Zabírá ti hodnì z jestliže chceme, aby se obec i v budoucnu 
tvého soukromého èasu? stále více rozšiøovala, pak je stavba školky 

Protože mì zajímá hospodaøení obce, jsem jednou z možností, jak pøilákat mladé lidi, aby 
ráda, že jsem byla zvolena do této funkce. si u nás postavili své domovy.
Snažím se zorientovat co nejrychleji, Jen mì mrzí, že pøed dvìma lety, když ženy s 
protože práce neèeká. Hned po zvolení nás tímto nápadem pøišly, tak jej zastupitelé bez 
èekaly inventury obecního majetku, který velkého rozmýšlení smetli ze stolu. Dnes už 
po  po ze mk ov ýc h úp ra vá ch  do zn al  mohla školka stát a mnoha mladým rodinám 
znaèných zmìn. Po novém roce jsme zase pomáhat. Sama mám malé dítì a v loòském 
pøipravovali rozpoèet obce na rok 2011. roce jsem zažila, jaké to je beznadìjnì 
S tím, že budu muset vìnovat svùj soukromý objíždìt okolní školky a poslouchat stále 
èas práci v zastupitelstvu, jsem poèítala už stejnou odpovìï: „Pøednost mají místní, pro 
ve chvíli, kdy jsem se rozhodla kandidovat. vás místo nemáme.“
Naštìstí mám rodinu, která mi moc pomáhá V souèasné dobì se otázka výstavby školky 
a podporuje mì. opìt otevírá. Jen mám strach, že než se 

3. Co se chystá v brzké dobì? rozmyslíme, bude vìtšina našich dìtí chodit 
O akcích, které pøipravuje obec nebo místní do školy.
organizace a sdružení, jsou obèané 5. Chtìla bys nìco zmìnit v chodu obce? Máš 
pravidelnì informováni a já bych vše jen nìjakou vizi do budoucna?
opakovala. Èeká nás však jedna akce, která Hlavnì bych chtìla, abychom my,  
se mi nelíbí a ze které mám já osobnì obavy. zastupitelé, nezapomínali na to, že nás do 

Rozhovor se zastupitelkou paní Evou Potoèkovou

DÙM DÌTÍ A MLÁDEZE KOSTELEC NAD ORLICÍ  kytara, Daniel Mikolášek – bicí, zobcová flétna, zpìv. 
 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, tel. 494 323 783 e-mail: Host:  Hana Horká, zpìv
info@ddmkostelec.cz Vstupné: 150 Kè
Prázdninové akce 18.7. – 21.7.2011 ! 28. 8.2011 
Èas konání od 9.00 do 14,30. Sraz vždy u DDM Od tarotových karet pøes obraz k sobì  -  Tvùrèí dílna 
Pondìlí 18.7.2011 – TVOØENÍÈKO – vyrábìní z urèená pro dospìlé i pro  ty, kteøí si myslí, že neumí 
rùzných materiálù. Cena: 80 Kè, s sebou jídlo a pití malovat  - malování na bílé plátno (rozmìr 50x50)
Úterý 19.7.2011    -  MINI ZOO V ÈASTOLOVICÍCH – Od 10 hodin v areálu parku, celodenní akce. Cena 1800 
návštìva zámeckého parku a ZOO. Cena 80 Kè, s sebou Kè, poèet úèastníkù omezen.
jídlo a pití, peníze na drobnosti ! 3. 9. 2011
Støeda 20.7.2011 - NETRADIÈNÍ HRÁTKY A Výstava Kostelecký salon– Obrazy, tapiserie a fotografie 
SOUTÌŽE. Cena 50 Kè, s sebou jídlo a pití kosteleckých autorù
Ètvrtek 21.7.2011 -  VÝLET DO RYCHNOVA NAD František Doležal, Rudolf Èerný, Jiøí Rùžièka, Karel 
KNÌŽNOU – návštìva Muzea hraèek, prohlídka Martinec, Michal Hamerský, David Andrš, Martina 
Rychnova. Cena 80 Kè, s sebou jídlo a pití, peníze na Kalousková, Michaela Kašparová, Jan Kubíèek, Jakub 
drobnosti. Zeman  (do 2. øíjna 2011)
Pøihlášku s poplatkem na vybranou akci odevzdejte do Swingový festival na zámku Od 13 hodin, areál parku
30.6.2011 v DDM. ! 16. 9. 2011
15.8. – 19.8.2011  Tábor pro nejmenší – první krátké Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý Trio
seznámení s táborovým programem konané v prostorách Od 20 hodin, Zrcadlový sál
DDM pro prvòáèky a dìti, které od záøí 2010 pùjdou do Vstupné: 350 Kè
školy. Cena 1.050,- Kè na osobu /5x dennì strava, ! Zájemci o výtvarné tvùrèí dílny si mohou rezervovat 
ubytování, výlet,  pojištìní, provozní náklady/ místo buï na telefonu 734 709 023 nebo na emailu 
Dárek CD s fotkami z prùbìhu tábora i.jasnikova@seznam.cz. 
Pøihlášky k vyzvednutí v DDM                                                ! Podrobné informace najdete na webových stránkách:

www.zamekkostelecno.cz 
ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ! Pøedprodej zajiš•uje RTIC o.p.s 
Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Komenského 1, 
Kostelec nad Orlicí 517 41 PRÁZDNINOVÉ DÍLNY
! 9. 7. 2011 Prázdninové dílny v pobytovém støedisku (PoS)
Výstava Stvoøení loutky  - Souborná výstava loutek, Dílny budou probíhat od 10 do 18 hodin. Pro zájemce 
obrazù a kreseb svìtové èeské loutkáøky  Michaely bude zajištìn volný vstup do støediska (s sebou obèanský 
Bartoòové. prùkaz). 
Vystaveno bude nìkolik desítek døevìných øezaných 13.07. /støeda/  
loutek (loutky z divadel v Berlínì, Norimberku, KERAMIKA  -  toèení na hrnèíøském kruhu
Antwerpách, Norwichi a návrhy pro japonské Kayko První nesmìlé pokusy o zvládnutí keramické hlíny – 
Drama museum, loutky a návrhy divadla Tineola z Prahy). vdìèného materiálu, který „dìlá“ pouze to, co mu lidské 
Spolu s loutkami budou souèástí výstavy obrazy autorky  ruce pøikáží, ale zachovává si pøi tom svou nepoddajnost.
- oleje i volná grafika, inspirované napø. pobytem v 20.07.  /støeda/ 
Austrálii, ilustrace pro dìti apod. Výstava bude èlenìna do VITRÁŽE TIFFANY  a FUSSING
tematických sekcí, které budou pøedstavovat scény z Vstupte do pestrobarevného svìta skel a sklíèek, které 
realizovaných pøedstavení. Další èást výstavy bude vyvolávají v èlovìku radostné emoce a vnášejí svìtlo do 
vìnována tématu  Jak vzniká loutka, ve které bude jinak fádního svìta.
pøedstavena cesta pøes návrhy, skici, øezbu, kreslené 27.07.  /støeda/  
scénáøe atd.  KERAMIKA -  dekorování engobami                                                                                                
(do 28. srpna 2011) Využití barevných hlín pøi ornamentálním zdobení a 
Otevøeno dennì kromì pondìlí od 9 do 17 hodin. vyrývání dekoru do syrové hlíny. Reliéfní kachle a drobné 
A• stíny tanèí - Tvùrèí dílna pro dìti, rodièe, prarodièe keramické šperky. 
vedená autorkou výstavy Stvoøení loutky Michaelou 03.08./støeda/  
Bartoòovou TEXTILNÍ DÍLNA
Od 14 hodin v prostorách zámku Máte chu• vyzkoušet textilní techniky našich babièek 
Vstupné zdarma. Akce je finanènì podpoøena dávno opomíjené a zapomenuté?
pojiš•ovnou Generali. Od jednoduchých šòùrek, pøes ruèní tkaní se dostaneme 
! 10. 7. 2011 až k tkaní na stavu a vyvazování kobercù.
Od teèky k obrazu  -  Tvùrèí dílna nejen pro dospìlé - za 10.8. /støeda/ SPORTOVNÍ HRY
ètyøi hodiny namalujte vlastní plátno (menší rozmìr) Tento den je urèen hlavnì dìtem. Spolu s dìtmi žadatelù o 
vedená  autorkou výstavy Stvoøení loutky Michaelou mezinárodní ochranu si budou moci zasportovat a zmìøit 
Bartoòovou. síly v rùzných soutìžích a hrách.
Od 10 hodin v areálu parku, celodenní akce. Cena 700 17.8. /støeda/ BATIKA
Kè, poèet úèastníkù omezen. Vyvazovaná, šitá, skládaná, vosková batika pro rùzné 
! 5. 8. 2011 pøíležitosti. Vyrobíme si vzorníky rùzných barev a 
Michal Hromek Consort technik, které jsou vhodné na ubrousky, tašky, suknì atd. 
Od 20 hodin, Zrcadlový sál
Pùvodní tvorba i tradièní a barokní témata ze Skotska a Podrobnìjší informace na webové stránce
Irska. http://www.suz.cz/  nebo telefonu 494 322 880 u 
Jakub Klár – flétna, whistle, zobcová flétna, René pracovnic výtvarné dílny.
Vácha – viola, viola d’amour, housle, Michal Hromek – 
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zastupitelstva zvolili naši spoluobèané. na tom, že se jedná o køížek na soukromém 
Že my jsme tu pro lidi a ne oni pro nás. pozemku. Asi tím, že je tento køížek 
Našim cílem by mìlo být to, aby se nám chránìn lípami, tak je v pomìrnì dobrém 
všem v naší obci lépe žilo. stavu. Jen z jeho povrchu (asi nenávratnì) 
Já osobnì se chci ještì víc zajímat o to, jak zmizely nápisy, které jej ještì v èasech 
a na co jsou vynakládány finanèní mého dìtství a mládí zdobily.
prostøedky obce.   8. Co ty a dovolená?

6.  Jak se ti spolupracuje se zastupiteli? Na žádnou dovolenou se nechystáme, 
Nejlépe se mi spolupracuje s Martinou jelikož o prázdninách má školka volno, 
Doskoèilovou a Martinem Kubíèkem, ale budeme si asi brát dovolenou støídavì. 
i s ostatními zastupiteli vycházím dobøe. Tìch pár dní, kdy budeme mít dovolenou 
Je jasné, že nemùžeme na všechno mít souèasnì, vìnujeme výletùm a odpoèinku 
všichni stejný názor. na zahradì. 

7. Pøi jednom veø. zasedání padl návrh na Dìkuji za rozhovor a pøeji Ti hodnì dobrých 
opravu køížku u tvých rodièù, v jakém stádiu nápadù v tvé funkci zastupitelky a hlavnì v 
se daná vìc nachází? jejich realizaci .

Nevím, kdo s tím nápadem pøišel, ale I já dìkuji a pøeji všem krásné léto a 
mìlo to snad být z dotace MAS nad dovolenou.
Orlicí. Od rodièù vím, že se u nich byl                                                               VZ 
nìkdo podívat, ale že to snad ztroskotalo 

Pøíjemnì strávené èervnové ètvrteèní 
dopoledne se zdaøilo èastolovickým 
pøedškoláèkùm na maloledeckém høišti dne 
16.6.2011, kdy si zámìrnì udìlali procházku za 
poznáváním svého okolí. Cíl byl domluven s 
manželi Karlou a Milanem Kudláèkovými, 
kteøí je provezli zdarma koòským povozem po 
zdejším høišti. Svezení bylo vskutku královské, 
vždy• vìtšina dìtièek zažila tento pocit poprvé 
v životì a ještì se pøiuèila, jak se pan Kudláèek 
s koníky dorozumívá, co znamená slovo hot, 
èehýý nebo prr. Zaznìlo i veselé zamlaskání, 
což se dìtièkám velice líbilo. Nìkterým až 
zatrnulo pøi rychlé jízdì klusem, jiné zase 
nadšením výskaly. 
     Na své ratolesti se pøišly podívat nìkteré 
místní babièky i maminky. I když to byla cesta 
pro mnohé velice daleká a dlouhá, ta odmìna za 
to stála a urèitì na ni budou všichni rádi 
vzpomínat.                                                                                                            

VZ  

Ruch na maloledeckém høšti

KINO – SK Rabštejn
TEL: 494 321 588; rabstejn@wo.cz  
SRPEN 2011 
21. 08. /nedìle/ - 20:00 h       RYCHLE A ZBÌSILE 5
Mládeži pøístupné od 12 let. Akèní film USA – èeské titulky..
25. 08. /ètvrtek/ - 18:00 h      MEDVÍDEK PÚ
Animovaný rodinný film USA – èeská verze. 
28. 08. /nedìle/ - 20:00 h               WESTERNSTORY
Komedie ÈR. Mládeži pøístupné.
ZÁØÍ 2011 
01.09. /ètvrtek/ - 17:00 h            KUNG FU PANDA 2
Akèní/animovaný/komedie/rodinný film USA – èeská verze. 
04.09. /nedìle/ - 18:00 h PIRÁTI Z KARIBIKU: NA 

VLNÁCH 
Dobrodružný film USA – èeská verze. Mládeži pøístupné.
08. 09. /ètvrtek/ - 19:00 h      X-MEN: PRVNÍ TØÍDA
Akèní sci-fi USA – èeské titulky. Mládeži pøístupné od 12 let.
15. 09. /ètvrtek/ - 18:00 h            TRANSFORMENS 3
Akèní sci-fi film USA – èeská verze. Mládeži pøístupné.
16.09. /pátek/ - 19:00 h                    LIDICE
Výpravný velkofilm ÈR. Mládeži pøístupné od 12 let.

VÝSTAVY
Otevírací doba Nového zámku: 
Kvìten, èerven, záøí: so a ne, 9:00 – 17:00 hodin
Èervenec-srpen: dennì kromì pondìlí,  9:00 – 17:00 hodin. 
Ve státních svátcích otevøen
Vstupné:  základní 40 Kè; snížené 20 Kè; rodinné 100 Kè; 
skupiny dospìlí 30 Kè/dìti 15 Kè

KONCERTY
16.07./sobota/ - 19:30 h         KARNEVAL RETURNS
Koupalištì Kostelec nad Orlicí, PUB ANIMALS reggae-
ska/Èeský Krumlov; DIRTY BLONDES punk-rock´n´roll/ 
Praha; FiHa rock-pop/Ostrava; SUPPORT: VÌC 
MARKOPULOS Crossover /K.n .O. ;  v íce  In fo :  
www.karneval-returns.cz 

MATEØSKÉ CENTRUM CVRÈEK KOSTELEC NAD 
ORLICÍ
Pøíkopy 530, 51741 Kostelec nad Orlicí, tel: 608 233 435, 
cvrcekkostelec@gmail.com, 
www.cvrcek-kostelec.webnode.cz 
Provoz mateøského centra Cvrèek bìhem prázdnin
Mateøské centrum bude otevøeno od 1. èervence do 16. srpna 
od 8.00 do 15.30. Každou støedu od 15.00 do 19.00 je 
možnost opékání špekáèkù a k dispozici je trampolína i 
pískovištì. Od 17. srpna do 31.srpna bude provoz omezen 
pouze od 8.00 do 12.00. 

01.07. /pátek/ – 16:00 hodin
VERNISÁZ 

své dìti zahálet doma a pošlete je s 
námi! Pro dìti od 6 do 15 let.

„Cesty Matìje Kopeckého aneb Veselá bída“, jak se 
festivalem jmenuje, již tradiènì poøádají potomci zakladatele 
èeského loutkáøství Matìje Kopeckého, Anna a Rostislav 
Novákovi. Letos je pro vás pøichystáno mnoho nového. 
Uvidíte minimálnì sedm divadelních pøedstavení, z nichž tøi 
probìhnou v novì otevøeném a nádhernì obnoveném 
zámeckém parku. Mezi další novinky patøí také dìtský 
koutek s velkou trampolínou, veèerní filmová projekce 
dokumentárního filmu o koèovných komediantech a 
pohádkové prohlídky zámeckých interiérù pro dìti i dospìlé. 
Festival se koná na zámku Potštejn, Jarníkova 1, Potštejn.
 

09.07./sobota/ - 11:00 hodin LHOTECKÝ DZBÁN 
Sbor dobrovolných hasièù v Kostelecké Lhotì si vás dovoluje 
pozvat na 11. roèník tradiènì netradièní soutìže Lhotecký 
džbán na høištì „Na Borkách“, Kostelecká Lhota – Koryta. 
Zažijete ojedinìlé letecké pøekvapení, originální hasièskou 
soutìž, pestrý kulturní program, lahùdky a zabijaèkové 
speciality, atraktivní a štìdrá tombola, taneèní zábava se 
skupinou DYNAMIC od 20:00 hodin. Podpoøíte pokus o 
vytvoøení rekordu ve vypouštìní èervených balónkù.

13.08. /sobota/ - 14:00 hodin          SEYKORKY 2011
Obèanské sdružení O.S.T.R.O.V. Vás srdeènì zve na 
Seykorky 2011, které se uskuteèní v Seykorovì parku dne 
13.8.2011 od 14 hodin. Jednodenní hudebnì-kulturnì-
sportovní odpoledne v Seykorovì mìstském parku.  I letos se 
mùžete tìšit na netradièní aktivity volnì k vyzkoušení 
(slackline – chùze po lanì, indoboard, poi atd.) i letitou 
klasiku (freesbee, badminton èi pétanque). Dùležitou 
souèástí tohoto dne jsou workshopy vedené profesionálními 
lektory, kteøí jistì nìco nauèí i Vás. Pro ukázku pøijedou 
„Kelti“ pøedstavit svá øemesla, která si mùžete vyzkoušet 
také. Dìti i dospìlí mají možnost vytvoøit si vlastní motiv na 
trièko pomocí speciálních barvièek a odnést si tak hezkou 
vzpomínku na pøíjemnì strávené odpoledne. Pro odpoèinek 
je pøipravena èajovna, ve které se mùžete obèerstvit jak 
výbornými nápoji, tak i nìèím dobrým k zakousnutí. 

19.a 20.08.  
MATRIX M.V.RALLY KOSTELEC NAD ORLICÍ 2011
Soutìž je rozdìlena do dvou etap. První etapu zahájí 
slavnostní start posádek do soutìže v pátek na Palackého 
námìstí v 18:00 hodin. Po pøejezdu rampy se automobily 
vydají do kasáren k pøedstartovnímu servisu a první soutìžící 
se postaví na start RZ 1-mìstského okruhu v 19:30 hodin.

21.8. – 28.8.                   
LETNÍ TÁBOR V POTŠTEJNÌ SLUNEÈNÍ ZÁTOCE         
REKREAÈNÍ ZAØÍZENÍ ZELEZNIÈÁØ.VÝSTAVY SMÍŠENÉHO PÌVECKÉHO 
Oblastní spolek ÈÈK (Rychnov n.Kn., Panská 79, Národní SBORU ORLICE
dùm II.patro, Telefon/fax:  494 534 896,739 070 515) poøádá Mìstská knihovna zve všechny milovníky hudby a hlavnì 
ve dnech 21.8. - 28.8.2011 letní tábor. Cena 2.900,-Kè. sborového zpìvu na vernisáž výstavy smíšeného pìveckého 
Pojeïte prožít prázdniny v krásné pøírodì, zažít mnohá sboru Orlice,  který slaví 150 let od svého založení
dobrodružství, výpravy za poznáním, hrát netradièní hry a v pátek 1. èervence 2011 v 16 hodin do sálku knihovny.
soutìže, pøekonat strach a objevit sílu kamarádství !!!!! A 
proto – rodièe, nenechte JINÉ

16.07. /sobota/ - 10:00 hodin  
POZVÁNKA NA 5. ROÈNÍK LOUTKOVÉHO 
FESTIVÁLKU

Kultura Kostelec nad Orllicí
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Obecní zastupitelstvo schvaluje: energií pro Obec Høibiny-Ledská.
1. Ovìøovatele zápisu Evu Potoèkovou a  Václava 13. Podání žádosti o dotaci z operaèního programu 

Flégla a zapisovatele Kudláèkovou Jitku. ŽP prioritní osa 4 na výstavbu Sbìrného dvora 
2. Zprávu a kontrolu plnìní usnesení za minulé na skládce Velká Ledská.

období. 14. Požární øád obce Høibiny-Ledská.
3. Zmìnu rozpoètu è. 01 obce na rok  2011(pøíloha 15. Smlouvu o poskytnutí veøejné finanèní podpory 

è.1). s MS Støezmá Olešnice o.s.
4. Žádost o darování pozemkù Královéhradeckým 

krajem obci Høibiny-Ledská pro vybudovaný Revokuje:
chodník dle smlouvy o výpùjèce èíslo smlouvy 1. Bod è.11 usnesení è. 04/2011 a nahrazuje, Koupi 
RK/1c/2008/010 pozemky è.p. 418/14, 418/15, pozemku è.p.303/7 a 303/8 v KÚ Velká Ledská o 

2 2 2418/16 a 418/17 o výmìøe 171 m  zamìøené výmìøe 76 a 20 m ,za cenu 50,-Kè á m  zapsaný 
geometrickým plánem è.182-17/2011 Ing.Jiøím na LV 137.
Nìmcem a obec tyto pozemky pøijímá.

5. Kupní smlouvu na pozemek è.p. 3229 v KÚ Ukládá:
Velká Ledská(pøíloha è.2). 1. Podat žádost do 30.6. 2011 o dotaci na sbìrný 

6. Kupní smlouvu na pozemek è.p. 303/7 a 303/8 v dvùr z OPŽP.
KÚ Velká Ledská (pøíloha è.3). 2. Do pøíštího zasedání pøipravit cenovou nabídku 

7. Kupní smlouvu na pozemek è.p. 3045 v KÚ na zastávku autobusu Paseky.
Velká Ledská zveøejnìno vyhláškou 04/2011 3. Zavìšení kabelu veøejného osvìtlení Velká 
(pøíloha è.4). Ledská u Fléglù.

8. Vydání zmìny è.1B územního plánu obce 4. Vypracování smìrnice na úhradu neinvestièních 
Høibiny-Ledská formou opatøení obecné nákladù pøi pøijetí dìtí do MŠ.
povahy. Na základì pøedloženého návrhu 
odborem územního plánu - stavebního úøadu 
Mìstského úøadu v Kostelci nad Orlicí. Už jste si všimli, že v Èastolovicích vznikl nový 
Ovìøuje návrh zmìny è.1B ÚPO Høibiny- obchùdek? Je v rohu námìstí, otevøeno zde mají od 
Ledská podle § 54 odst.2 zákona è.183/2006 ètvrtka do nedìle 10.00 - 18.00 hod. Opravdu stojí 
Sb., o územním plánování a stavebním øadu, ve zato ho navštívit a alespoò se jen pokochat 
znìní pozdìjších pøedpisù (stavební zákon) a pohledem. Najdete zde nejen roztomilá pimprlata, 
neshledalo žádný rozpor s politikou územního ale i vkusnì naaranžované rùzné starožitnosti. 
rozvoje, s územním plánem ÚVC Orlické hory a Pokud tudy projíždíte, urèitì se zastavte. Na Vaši 
podhùøí,se stanovisky dotèených orgánù ani se návštìvu se tìší paní majitelka Martina Breklová, 
stanoviskem Krajského úøadu. která si vše vyrábí sama. Na své si zde pøíjdou nejen 
Souhlasí s vyhodnocením výsledkù projednání dìti, ale i dospìlí.
zpracovaným v souladu s § 53 odst.1) 
stavebního zákona.
Vydává v souladu s § 43 odst.4) a § 55 odst. 2 
stavebního zákona a v souladu s § 171 a 
následujícího zákona è. 500/2004 Sb., zmìnu è. 
1B územního plánu obce Høibiny – Ledská, 
vypracovanou ing.arch. Dagmar Vaníèkovou, 
Aloise Hanuše 182,561 64 Jablonné nad Orlicí.

9. Úèast na dražbì dne 23.6 2011 v HK pozemkù v 
KÚ Èastolovice. 

10. Podání žádosti na opravu cesty, rybníèku a 
výmìnu svìtel MAS Orlice.

11. Projednaný závìreèný úèet a výsledek 
hospodaøení obce Høibiny-Ledská za rok 
2010 v souladu s celoroèním hospodaøení a to 
bez výhrad.

12. Povìøení DSO Obecní voda zadavatelskými 
èinnostmi výbìrového øízení na dodavatele 

Usnesení zastupitelstva obce Høibiny-Ledská è. 05/2011 ze dne 15. 6. 2011

str. 14

 taneènic a kurtizán, dále vystoupení doplnili 
šermíøi a fakíøi. Nechybìlo ani vystoupení 
Padrého, který si vybral jednu mladou paní, naši 
spolucestující, jež vzali na pranýø, aby se kála ze 
svých høíchù. Toto pøedstavení bylo velmi 
emocionálním a kulturním zážitkem pro ostatní 
úèastníky našeho výletu, nebo• kdokoliv z nás 
mohl být vtažen do dìje. Pro velký zájem o 
zhlédnutí tohoto pøedstavení byl odjezd k 
domovu posunut na pozdìjší hodinu. 
Všichni úèastníci našeho zájezdu se stmelili ve 
výborný kolektiv, který nezkazil žádnou 
srandu. Po celou dobu výletu panovala skvìlá 
nálada. Napsala za všechny
Vìøím, že další výlet bude více podpoøen Renáta Votroubková 
obèany z našich obcí. 



Pøíjem v tis. úpr.è.1 Výdej v tis. úpr.è.1
1 Daò z pøíjmu fyz.osob ze záv. èinnosti 500     0
2 Daò z pøíjmu fyz.osob ze sam. èinnosti 150     0
3 Daò z pøíjmu práv.osob 500     0
4 Daò z pøídané hodnoty           1000     0
5 Poplatky správní a odnìtí lesních pozemkù     7     0
6 Poplatky ze psù     6,77     0
7 Daò z nemovitostí 248     0
8 Dotace ze státního rozpoètu   74,4         142,4     0
9 Lesní hospodáøství 250 250
10 Bytové hospodáøství   94,19             4,03   70
11 Pozemky – koupì, pronájem   17,7           39,84   80,36           8,04
12 Odpady obec- poplatky a tøídìní 124 210
13 Skládka 500 500
14 Zpráva oú - služby a výrobky   70 652       176,73
15 Úroky 100     0
16 Pozemní komunikace     0 285
17 Základní školy     0   65          -7,5
18 Záležitost kultury     0   88,5
19 Vodní hospodáøství     0   40           9
20 Veøejné osvìtlení     0 285
21 Územní rozvoj     0 500
22 Ochrana pøírody a krajiny     0   52
23 Požární ochrana     0   86
24 Správní poplatky a ostatní   14,33   13,33
25 Pojistné a financování     0   21,2
26 Zastupitelské orgány     0 458

CELKEM:           3656,39         186,27   3656,39       186,27
Schválená úprava è.1 rozpoètu :           3842,66           3842,66
Finanèní rezerva:z min. období 600
Pøevod z hospodáøské èinnosti           1000

ohlášen místním rozhlasem a zveøejnìn na web. 
stránkách obce.

František Vašata             Vel. Ledská 81 let   
Ludmila Votroubková    Vel. Ledská 81 let Tak trochu ztøeštìný nápad starosty, pøihlásit se 
Marie Krsková               Høibiny 82 let do soutìže Vesnice roku zastupitelstvo 
Všem oslavencùm pøejeme pevné zdraví, odsouhlasilo na veøejném zasedání dne 20.dubna 
spokojenost a hodnì slunných dnù. 2011. Povìøení zastupitelé Milan Vik, Martina 

Doskoèilová a starosta vypracovali pøihlášku s 
Jiøí Uèík                             Paseky charakteristikou obce a odeslali 28.dubna 
Jaroslav Hovorka               Høibiny hodnotící komisi v Hradci Králové. Pøihláška 
Andrea a Natálie Míková  Malá Ledská byla zaregisrována s tím, že nás navštíví 
Veronika Šabatová         Malá Ledská hodnotící komise. Pro komisi, která pøijela 
Daniel Hepnar                   Malá Ledská 22.èervna ve 13 hodin v desetièlenném složení 
! Poèet obyvatel je v souèasnosti 350 lidí a jsme mìli pøipravit devadesátiminutový 
prùmìrný vìk 39 let. program prezentace obce. Na pøípravì programu 
! Pøíští zasedání zastupitelstva je plánováno se podíleli Jaroslav Klapal, Jitka Kudláèková, 
na 14. záøí 2011. Vìra Zaòková a Martina Doskoèilová. 
! Klíèe od sportovištì M. Ledské jsou k Prezentace probìhla v sále restaurace U 
vyzvednutí u Zaòkù - èp. 64 a u Otèenáškù. Myslivce za úèasti starosty, zástupce starosty a 
! Pozvánka na výstavu zpravodajù - soutìžní úèetní. Starosta prezentoval obec ve všech 
putovní výstava rychnovských zpravodajù oblastech èinnosti obce, spoleèenských 
probìhne v èast. knihovnì a následnì na našem organizací, kulturního dìní a ostatních 
OÚ bìhem mìsíce èervence. Termín bude                                                                                           
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Úprava rozpoètu è.1 Obce Høibiny-Ledské na rok 2011

Zprávy z obce

Ve 2. ètvrtletí slavili:

Odhlásili se:

Vesnice roku

Vážení spoluobèané, rùzných dobových nástrojù, ale na nás si nepøišli, 
jak již víte, náš Obecní úøad ve spolupráci se jelikož jsme vìtšinu znali. Dodnes se tam vaøí 
spolkem žen poøádal výlet do Dìtenic. A jak je u pivo, které šenkují v místní krèmì. Naše další 
žen zvykem, chopily se pøíležitosti vyrazit a kroky vedly na zámek.  Zámek je  celý 
poznat jiný kraj. Vìøím, že kdo chtìl, tak se zrenovovaný, pan majitel si nechal na výzdobì 
zú èa st ni l,  ne bo • re kl am a,  kt er á to mu  rùzných komnat opravdu záležet. Jen pøi vstupu 
pøedcházela, nemìla obdoby. do pøedsálí na nás míøili 4 dìla, zdi byly 
Touto cestou bych chtìla podìkovat Alence vyzdobeny loveckými trofejemi. Také další 
Pajorové a Katce Hovorkové, které udìlaly komnaty byli bohatì zaplnìny nábytkem z 
maximum pro uskuteènìní tohoto krásného renesance a baroka. Prùvodkynì byla v dobovém 
výletu. Také bych chtìla podìkovat Obecnímu kostýmu spolu s celým personálem zámku. Také 
úøadu, bez jeho finanèní pomoci by se tento nám prùvodkynì vysvìtlila vznik Dìtenic. 
úžasný výlet neuskuteènil. Pùvodní panovník tohoto panství našel skupinku 
Za úèasti obèanù z pøilehlých obcí jsme mohli opuštìných dìtí, a tak nechal vystavìt osadu 
vyrazit. Když nastal vysnìný den odjezdu, což urèenou pøímo jim, kterou nazval Dìtenice. Dále 
bylo 28.kvìtna 2011, pøijel velmi luxusní jsme se pøemístili do zámecké cukrárny a poté 
autobus,  který posbíral  posádku velmi jsme se prošli nádhernì upraveným parkem. 
vydaøeného výletu. První zastávka byla na obìd Samozøejmì jsme navštívili také místní krèmu, ta 
v Milovicích, kde jsme se obèerstvili a vyrazili byla opravdu stylizovaná do støedovìku. Personál 
do Dìtenic. Naše první kroky v Dìtenicích byl ve støedovìkých kostýmech a mluva také. 
vedly na zámek, kde byla domluvena prohlídka Našim úèastníkùm zájezdu se to velmi líbilo a 
pivovaru a zámku. Prohlídka pivovaru nám nìkteøí si pár slovíèek i sebou odvezli a pøevedli 
vyšla jako první. Tak jsme se nechali pouèit, jak do našeho všedního života. Høebem celého veèera 
se vaøí pivo. Pan prùvodce nás zkoušel z bylo vystoupení støedovìkých muzikantù, 

Výlet Dìtenice
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Rekonstrukce auobusové zastávky 
Malá Ledská

Zprávy hasièi

organizací na území obce. Po chutném obìdì 
pøipraveném panem hostinským se komise 
odebrala k prohlídce našich ètyø hezkých zákoutí 
obce.
     A nám nezbývá nic jiného, než netrpìlivì 
oèekávat obálku s výsledkem jejich rozhodnutí.

                           Starosta obce Jaroslav Klapal

Výsledky z okrskové soutìže v Èesticích dne 
14.5.20111
Ženy   1.Olešnice   - 36,84s                                                         

2.Èestice     -  51,19s                                                    
Muži    

1.Èastolovice   28,57s                                             
2.Olešnice     32,59s                                                   
3.Ledská       37,62s                                              
4.Èestice 1      42,10s                                             
5.Èestice 2     44,62s                                               
6.Hodìèín     46,28s                                             
7.Høibiny      48,60s                

V sobotu dne 18.6. poøádali ledeètí hasièi u 
hasièská zbrojnice na Velké Ledské opékání 
prasete. Na tuto pochoutku se sešlo okolo ètyøiceti 
lidí spolu se svými ratolestmi.

Èeský svaz žen a Obecní úøad Høibiny - Ledská
Vás srdeènì zvou na:

Pøed pár mìsíci jsem podala žádost o rekonstrukci 
autobusové zastávky na Malé Ledské.

Rozlouèení s létem
Žádosti mi bylo vyhovìno. Prozatím si 
rekonstrukce vyžádala nové podbití palubkami, 

aneb
nové okno, odpadkový koš a v nejbližší dobì bude 
provedena i fasáda zastávky.

CESTU KOLEM SVÌTA ZA 80 MINUT
Zastávka nám zaèíná opìt chytat nový „kabát“, 
proto tímto žádám obèany, aby dodržovali 

Sejdeme se dne 20.8.2011 ve 14.00 hod. na 
poøádek a nenièili obecní majetek, nemyslím tím 

sportovním areálu Paseky.
jen u autobusové zastávky, ale i všeobecnì.

Máme pro Vás pøipraveno mnoho soutìží.
Naši obec chceme mít pøeci hezkou a 

Tìšíme se i na Vaše kostýmy, èerpat mùžete z 
udržovanou! !

celého svìta.
Tímto bych chtìla podìkovat panu starostovi a 

Pøijïte  s dìtmi poznat „cestu kolem svìta“!.
zbylému zastupitelsvu o vyøízení žádosti.
Výhled do budoucna:

Pro dìti jsou pøipraveny odmìny.
Nyní se bude projednávat vybudování autobusové 

Obèerstvení zajiš•uje Carp-Team o.s.
zastávky i na Pasekách. V souèasnosti tam byl 

S sebou si jen vezmìte dobrou náladu a chu• se 
zabudován odpadkový koš.

bavit.
Dìkuji.                                 Martina Doskoèilová         

Tìší se na Vás ……. Martina a spol.

Jednoho dne zavolala paní redaktorka ta•kovi z Zatímco se projíždìl po horách, já s dìtmi jsme 
Rychnovského deníku, že vyhrál Den plný šly chytat pstruhy. Nahodily jsme a hned byla 
zážitkù. Aby si s sebou nìkoho pøibral, vzal mì i rybka na udici, což mì velice potìšilo, jak jsem 
vnouèata. Jelikož poèasí poslední dobou není dobrá rybáøka, pøestože jsem chytala poprvé.  
zrovna moc sluneèné, ale spíše deštivé, nabalili Pro dìti to byla velká zábava, hladit rybièky, 
jsme celý batoh náhradního obleèení, bot a jídla když se tak mrskaly a cákaly v kbelíku. 
a vyrazili na neznámý výlet. Netušíce, co nás Vylovené pstruhy nám hned usmažili a my si na 
všechno èeká, dorazili jsme na urèené místo na nich pochutnali.
Deštné v O.h. Ujala se nás paní z redakce, pan Nakonec jsem jela i já na ètyøkolce. No, zkusila 
fotograf a mladý reportér, který nás prùbìžnì jsem to a staèilo. Tachometr ukazoval 25km/h a 
zpovídal, jaké máme pocity, jak se nám to já myslela, že se øítím tryskem nebo leteckou 
všechno líbí, aby mohl o této akci napsat èlánek rychlostíJ. Tato atrakce je nejspíš velkým 
do novin. zážitkem pro pány, ale pro mne ne.
První zastávka byla v lanovém centru. S Spokojeni a unaveni jsme sedali do auta a 
vytøeštìnýma oèima jsem sledovala ty hýbající vyrazili na cestu k domovu. Dìti, s lízátky v 
se pøekážky na lanech a lámala si hlavu, jak pu se ,u sn ul y bì he m pá r mi nu t.  Mí st o 
tohle zvládnu. Nejdøív si tuto atrakci užily dìti. pøedpokládaného deštì nám celý den krásnì 
Aè jsou ještì zcela malé, zvládly to na jednièku s svítilo sluníèko a já vøele doporuèuji všem, kdo 
hvìzdièkou. No a pak pøišla øada na mì. máte rádi adrenalinové sporty a nebo nevíte, co s 
Vystrojili mì do bezpeènostního postroje s volným èasem, navštivte tuto naši krásnou 
helmou a šla jsem tedy na to. Zaèátek byl plný nedalekou destinaci se spoustou zábavného 
nejistoty a strachu, ale postupnì vše opadlo a vyžití nejen v zimním období.
pøišla zábava. Do blížícího se konce jsem Marie Koláøová
došplhala zpocená, ale nadšená s pøedstavou, že 
bych vše absolvovala znovu. Po této námaze nás Pokud máte i Vy nìjaký prima tip na výlet, 
èekala odmìna v podobì palaèinek s jahodami v podìlte se o nìj s námi, ètenáøi, v tomto plátku 
Kozím chlívku /v penziónu/. Venku nám OL. Dìkuji.
pøichystali ètyøkolky, což byl zážitek pro ta•ku. VZ
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Den zázitkù
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Pøilétlo jaro z daleka
a všude plno touhy …

     
     

Jaro je pro nás jistota, víme, že musí pøijít buï 
døíve, nebo pozdìji – chladné èi teplejší, všichni 
se naò tìšíme, nikdy nás nezklame a jistojistì je 
tu.
     Zrovna tak nás vždy mile pøekvapí, že ani 
náš OBECNÍ ÚØAD nás nikdy nezklame, 
nezapomene na své staroušky i relativnì mladé 
nové dùchodce, aniž zná desatero køes•anských 
pøikázání, z nichž jedno zní: „Cti otce svého i 
matku svou …“, a pøesto se s ním rok co rok øídí 
a uspoøádá tradièní sraz dùchodcù. Stalo se tak i 
letos, a to 13.5.2011 U Myslivce v Høibinách. 
Øídíce se nìmeckým pøíslovím: „Kdo se dnes 
mùže radovat – nemá èekat na zítøek“ se nás 
hojnì dostavilo. Po pochutnání si na mistrovsky 
pøipraveném obèerstvení se všemi atributy, tzn. 
vèetnì nezbytných zákuskù a pití, se dostavil i 
kouzelník, který nás po vyèerpávajícím 
vyprávìní se sousedy usadil na židle a 
pøedvádìl své triky.
     V pozdních odpoledních hodinách se naše 
shromáždìní rozcházelo èi rozjíždìlo do svých 
domovù.
     Jak shrnout tuto „SEŠLOST“ doslova a do 
písmene. Naše existence má své zákonitosti, 
pøibývají noví dùchodci, ale bohužel také 
odcházejí. Pøi zaèátcích této smysluplné tradice 
nás býval plný sál, až osmdesát lidièek, dnes jen 
kolem padesáti. Život ale jde dál, nezbývá nám 
než se hluboce zamyslet a uctivì, pokornì 
poklonit všem, kdož nedožili, vzdávajíce jim 
tímto dík, že mezi námi žili, šli drahný èas cesty 
s námi, zanechali dobré stopy v našich myslích 
a navždy zùstanou v našich vzpomínkách.
     Chtìla bych na konec nìco veselého, 
povzbudivého, úsmìvného øíci, že stáøí je 
krásné, leè nic takového mi do pera neleze, 
pøesto: „Díky za každé dobré ráno“, díky za 
soudržnost, která potìší navzájem, díky za 
dobré bydlení, které povšechnì máme i 
relativnì uspokojivé finanèní podmínky, nebo• 
nejsme nároèní, jsme povìtšinì pøející jeden 
druhému, netoužíme být milionáøi ani VIP, staèí 
nám naplnìní veršù „Za trochu lásky, šel bych 
svìta kraj …“

                                                                                                        
Kronikáøka D. Kubcová

Sraz seniorù
Dobrý den vážení ètenáøi a fanoušci rallye sportu. jezdcùm za pìkný zážitek a doufám, že se pøíští rok 
Jak všichni jistì víte, tak v sobotu 8.6. se v naší uvidíme zase.                                                             
obci jel závod rallye sportu. Co to znamenalo pro  Divák Roman Kraloviè
nás obèany? Tak urèitì tady bylo rùzné omezení 
provozu, a to až do odpoledních hodin, kdy tato 
soutìž skonèila. Já jsem napøíklad jel na motorce 
do Kostelce na nákup a pøi zpáteèní cestì mne 
nechtìli pustit domù. Nakonec jsem proklouzl, 
vždy• to bylo jen pár metrù. Psi po vesnici štìkali 
jak o závod... Ovšem pro spoustu z nás, kteøí na 
rallye nikdy nebyli, nebo i ti, kteøí již takový závod 
vidìli, tak to musel být pìkný zážitek. Krásná 
závodní auta s velkým rámusem projíždìla kolem 
našich obydlí, a to nìkdy tak tìsnì, že se nìkteøí o 
tato svá obydlí báli, jako napøíklad v zatáèce u 
Vikù. Tam mìli oprávnìný strach o novì 
postavený domek, protože tam se “jezdí rallye” i 
ve všední den a lidi, kteøí chodí kolem pìšky, mají 
strach a teï jim tam projíždìli závodníci ve 
velkých rychlostech. Mimo jiné, tam by se docela 
hodil chodník a napøíklad to zrcadlo je tak malé, že 
i v koupelnì mám vìtší a do té zatáèky vùbec není 
vidìt. V zatáèce u Míkù nìkteøí èekali, že 
závodníci skonèí v lese, ale všichni to tady zvládli. 
Další pìkné zážitky pøipravili jezdci v zatáèce u Dobrý den, vážení spoluobèané. V tìchto dnech se 
Vojtíškù, kde leckteøí pøedvedli nádherné drifty pøi pro naši palírnu na Malé Ledské uzavírá sezóna 
jejím projetí a napøíklad Škoda 1000 MB nebo i 2010/2011 a chystáme se na sezónu 2011/2012. 
Mitsubishi Lancer EVO IX v poslední RZ-tì Proè píšu datum sezóny jako školní rok? Ono mezi 
ukázal divákùm, jak se tato zatáèka má projíždìt. palírenskou sezónou a školním rokem není skoro 
Z toho si asi chtìli vzít pøíklad i Trabanti, ale tìm žádný rozdíl. Na palírnì zaèínáme sezónu s novou 
chybìla váha vozu, protože jezdili v této zatáèce úrodou v polovinì roku, a to od  1.7. a konèíme k 30. 
po tøech kolech. Ovšem efektní to bylo a ozval se i 6. následujícího roku. Proto jsou oba popisy tak 
potlesk. Jenom soutìžícímu ve Škodì 120 se to shodné. 
trochu nepovedlo, protože protoèil drift natolik, že Uplynulá sezóna 2010/2011 nebyla z pohledu 
se jel podívat do stánku, kde mìli hasièi naražené palírny nijak slavná. Byla to druhá nejhorší sezóna 
pivo a udili klobásy, ale spolujezdec si nestaèil nic od zaèátku naší èinnosti. Na nevalných výsledcích 
objednat, protože øidiè to otoèil a mazal pryè. se podepsala pøedevším malá úroda ovoce a to i v 
Když soutìž skonèila, zùstali na silnici jenom èáry naší „nejsilnìjší disciplínì“, v jablkách. Ovoce jako 
od brzdících kol a kamení, které vyházeli ze takového, bylo málo a navíc i málo vyzrálé. Obsah 
zatáèek. No a jaký byl 1. roèník Rallye Orlické cukru zùstal za normálními roky nìkde na úrovni 
hory? Nevím jak jinde, ale na Malé Ledské se moc záøí, zaèátku øíjna. Na palírnì to poznáváme tak, že 
divákù neukázalo. Spíš koukali “domorodci”, co si spoèteme, kolik kilogramù jablek èi jiného ovoce 
jim to jezdí kolem baráku. Nìkteøí byli spokojeni a potøebujeme na litr destilátu. V loòské sezónì to 
líbilo se jim to, jiní radši ani nevycházeli z domu. bylo u jablek na konci pálení kolem 12 kg/ litr. Jiné 
Já jsem se podíval rád, i když mne skoro nepustili roky jsme u pozdních jablek byli kolem 10 kg/litr. 
domù, tak hodnotím tuto atrakci za pìknou. No S potìšením musíme konstatovat, že i pøes 
kdy Vám jezdí kolem baráku závoïáky a vy nepøíznivý rok si naši palírnu našlo nìkolik desítek 
nemusíte platit vstupné. Jsem zvìdavý, jestli se nových zákazníkù. Tìší nás to a souèasnì nás to 
pojede i druhý roèník se stejnou trasou jako letos. zavazuje k další snaze o produkci co nejlepších 
Pár jezdcù prý ani nedojelo, když nezvládli trasu, destilátù.
jak mìli v plánu, ale to jsme se nikde nedozvìdìli. Letos na zaèátku roku jsme se úèastnili nìkolika 
Nebylo by tøeba od vìci, kdyby v místním rozhlase soutìží – koštù.  Z každé soutìže jsme obdrželi 
øíkali, kdo tøeba jede, jaké má poøadí nebo nìjaké diplomy za naše vzorky. Nejvíce ocenìní jsme 
další informace. No to je jenom úvaha. Tak dìkuji získali na nejstarším a nejvìtším koštu v Èechách – 

Rallye Orlické hory

Informace z palírny
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Rekonstrukce auobusové zastávky 
Malá Ledská

Zprávy hasièi

organizací na území obce. Po chutném obìdì 
pøipraveném panem hostinským se komise 
odebrala k prohlídce našich ètyø hezkých zákoutí 
obce.
     A nám nezbývá nic jiného, než netrpìlivì 
oèekávat obálku s výsledkem jejich rozhodnutí.

                           Starosta obce Jaroslav Klapal

Výsledky z okrskové soutìže v Èesticích dne 
14.5.20111
Ženy   1.Olešnice   - 36,84s                                                         

2.Èestice     -  51,19s                                                    
Muži    

1.Èastolovice   28,57s                                             
2.Olešnice     32,59s                                                   
3.Ledská       37,62s                                              
4.Èestice 1      42,10s                                             
5.Èestice 2     44,62s                                               
6.Hodìèín     46,28s                                             
7.Høibiny      48,60s                

V sobotu dne 18.6. poøádali ledeètí hasièi u 
hasièská zbrojnice na Velké Ledské opékání 
prasete. Na tuto pochoutku se sešlo okolo ètyøiceti 
lidí spolu se svými ratolestmi.

Èeský svaz žen a Obecní úøad Høibiny - Ledská
Vás srdeènì zvou na:

Pøed pár mìsíci jsem podala žádost o rekonstrukci 
autobusové zastávky na Malé Ledské.

Rozlouèení s létem
Žádosti mi bylo vyhovìno. Prozatím si 
rekonstrukce vyžádala nové podbití palubkami, 

aneb
nové okno, odpadkový koš a v nejbližší dobì bude 
provedena i fasáda zastávky.

CESTU KOLEM SVÌTA ZA 80 MINUT
Zastávka nám zaèíná opìt chytat nový „kabát“, 
proto tímto žádám obèany, aby dodržovali 

Sejdeme se dne 20.8.2011 ve 14.00 hod. na 
poøádek a nenièili obecní majetek, nemyslím tím 

sportovním areálu Paseky.
jen u autobusové zastávky, ale i všeobecnì.

Máme pro Vás pøipraveno mnoho soutìží.
Naši obec chceme mít pøeci hezkou a 

Tìšíme se i na Vaše kostýmy, èerpat mùžete z 
udržovanou! !

celého svìta.
Tímto bych chtìla podìkovat panu starostovi a 

Pøijïte  s dìtmi poznat „cestu kolem svìta“!.
zbylému zastupitelsvu o vyøízení žádosti.
Výhled do budoucna:

Pro dìti jsou pøipraveny odmìny.
Nyní se bude projednávat vybudování autobusové 

Obèerstvení zajiš•uje Carp-Team o.s.
zastávky i na Pasekách. V souèasnosti tam byl 

S sebou si jen vezmìte dobrou náladu a chu• se 
zabudován odpadkový koš.

bavit.
Dìkuji.                                 Martina Doskoèilová         

Tìší se na Vás ……. Martina a spol.

Jednoho dne zavolala paní redaktorka ta•kovi z Zatímco se projíždìl po horách, já s dìtmi jsme 
Rychnovského deníku, že vyhrál Den plný šly chytat pstruhy. Nahodily jsme a hned byla 
zážitkù. Aby si s sebou nìkoho pøibral, vzal mì i rybka na udici, což mì velice potìšilo, jak jsem 
vnouèata. Jelikož poèasí poslední dobou není dobrá rybáøka, pøestože jsem chytala poprvé.  
zrovna moc sluneèné, ale spíše deštivé, nabalili Pro dìti to byla velká zábava, hladit rybièky, 
jsme celý batoh náhradního obleèení, bot a jídla když se tak mrskaly a cákaly v kbelíku. 
a vyrazili na neznámý výlet. Netušíce, co nás Vylovené pstruhy nám hned usmažili a my si na 
všechno èeká, dorazili jsme na urèené místo na nich pochutnali.
Deštné v O.h. Ujala se nás paní z redakce, pan Nakonec jsem jela i já na ètyøkolce. No, zkusila 
fotograf a mladý reportér, který nás prùbìžnì jsem to a staèilo. Tachometr ukazoval 25km/h a 
zpovídal, jaké máme pocity, jak se nám to já myslela, že se øítím tryskem nebo leteckou 
všechno líbí, aby mohl o této akci napsat èlánek rychlostíJ. Tato atrakce je nejspíš velkým 
do novin. zážitkem pro pány, ale pro mne ne.
První zastávka byla v lanovém centru. S Spokojeni a unaveni jsme sedali do auta a 
vytøeštìnýma oèima jsem sledovala ty hýbající vyrazili na cestu k domovu. Dìti, s lízátky v 
se pøekážky na lanech a lámala si hlavu, jak pu se ,u sn ul y bì he m pá r mi nu t.  Mí st o 
tohle zvládnu. Nejdøív si tuto atrakci užily dìti. pøedpokládaného deštì nám celý den krásnì 
Aè jsou ještì zcela malé, zvládly to na jednièku s svítilo sluníèko a já vøele doporuèuji všem, kdo 
hvìzdièkou. No a pak pøišla øada na mì. máte rádi adrenalinové sporty a nebo nevíte, co s 
Vystrojili mì do bezpeènostního postroje s volným èasem, navštivte tuto naši krásnou 
helmou a šla jsem tedy na to. Zaèátek byl plný nedalekou destinaci se spoustou zábavného 
nejistoty a strachu, ale postupnì vše opadlo a vyžití nejen v zimním období.
pøišla zábava. Do blížícího se konce jsem Marie Koláøová
došplhala zpocená, ale nadšená s pøedstavou, že 
bych vše absolvovala znovu. Po této námaze nás Pokud máte i Vy nìjaký prima tip na výlet, 
èekala odmìna v podobì palaèinek s jahodami v podìlte se o nìj s námi, ètenáøi, v tomto plátku 
Kozím chlívku /v penziónu/. Venku nám OL. Dìkuji.
pøichystali ètyøkolky, což byl zážitek pro ta•ku. VZ

v Radìjovì. Ze šestnácti vzorkù jsme obdrželi 
12 diplomù. Diplomy se udìlují v kategorii: 
velmi dobrý a špièkový destilát. Musíme 
podotknout, že vzorky, které posíláme na košty, 
jsou vybrány z bìžného „pálení“, které 
vydáváme zákazníkùm. Co nás nejvíce potìšilo, 
bylo vítìzství v kategorii „Jablka“ na koštu v 
Mostkovicích (u Prostìjova). Jablka jsou v naší 
oblasti nejvíce zastoupena v ovoci urèeném pro 
destiláty a z nich se snažíme vyrábìt destilát, 
který vám bude chutnat a• na pøímý konzum 
nebo jako vylepšení èaje. Správná pálenka 
pøidaná do èaje provoní celý dùm.
Hodnì kolemjdoucích se ptá, co stavíme za 
palírnou? Kdo tam bude bydlet?  Odpovìï je: 
“Nikdo .“ Správnìji  bychom mohli øíc i: i na bambusové holi dobrý destilát vyrobíš, ale 
“Kvasy“. Za palírnou se nestaví dùm, ale sklad ze špatného ti žádná aparatura dobrou pálenku 
pro kvasy. Je pravdou, že dobré kvasy zimou nevyrobí“!
neutrpí žádné újmy na kvalitì. O tom nás V minulých dnech jsme již zahájili provoz pro 
pøesvìdèují výsledky z koštù. Rozvoj palírny si tuto sezónu. V souèasné dobì pøijímáme tøešnì a 
ale suchý prostor vyžaduje. A uvidíme, bude-li višnì (beze stopek) a postupnì budeme 
to mít další pozitivní vliv na kvalitu destilátù?? pokraèovat s dalším dozrávajícím ovocem. 
Jak mi napsali z Heidelbergu: „Z dobrého kvasu                            Ing. Ladislav Libotovský      

Den zázitkù



Pøíjem v tis. úpr.è.1 Výdej v tis. úpr.è.1
1 Daò z pøíjmu fyz.osob ze záv. èinnosti 500     0
2 Daò z pøíjmu fyz.osob ze sam. èinnosti 150     0
3 Daò z pøíjmu práv.osob 500     0
4 Daò z pøídané hodnoty           1000     0
5 Poplatky správní a odnìtí lesních pozemkù     7     0
6 Poplatky ze psù     6,77     0
7 Daò z nemovitostí 248     0
8 Dotace ze státního rozpoètu   74,4         142,4     0
9 Lesní hospodáøství 250 250
10 Bytové hospodáøství   94,19             4,03   70
11 Pozemky – koupì, pronájem   17,7           39,84   80,36           8,04
12 Odpady obec- poplatky a tøídìní 124 210
13 Skládka 500 500
14 Zpráva oú - služby a výrobky   70 652       176,73
15 Úroky 100     0
16 Pozemní komunikace     0 285
17 Základní školy     0   65          -7,5
18 Záležitost kultury     0   88,5
19 Vodní hospodáøství     0   40           9
20 Veøejné osvìtlení     0 285
21 Územní rozvoj     0 500
22 Ochrana pøírody a krajiny     0   52
23 Požární ochrana     0   86
24 Správní poplatky a ostatní   14,33   13,33
25 Pojistné a financování     0   21,2
26 Zastupitelské orgány     0 458

CELKEM:           3656,39         186,27   3656,39       186,27
Schválená úprava è.1 rozpoètu :           3842,66           3842,66
Finanèní rezerva:z min. období 600
Pøevod z hospodáøské èinnosti           1000

ohlášen místním rozhlasem a zveøejnìn na web. 
stránkách obce.

František Vašata             Vel. Ledská 81 let   
Ludmila Votroubková    Vel. Ledská 81 let Tak trochu ztøeštìný nápad starosty, pøihlásit se 
Marie Krsková               Høibiny 82 let do soutìže Vesnice roku zastupitelstvo 
Všem oslavencùm pøejeme pevné zdraví, odsouhlasilo na veøejném zasedání dne 20.dubna 
spokojenost a hodnì slunných dnù. 2011. Povìøení zastupitelé Milan Vik, Martina 

Doskoèilová a starosta vypracovali pøihlášku s 
Jiøí Uèík                             Paseky charakteristikou obce a odeslali 28.dubna 
Jaroslav Hovorka               Høibiny hodnotící komisi v Hradci Králové. Pøihláška 
Andrea a Natálie Míková  Malá Ledská byla zaregisrována s tím, že nás navštíví 
Veronika Šabatová         Malá Ledská hodnotící komise. Pro komisi, která pøijela 
Daniel Hepnar                   Malá Ledská 22.èervna ve 13 hodin v desetièlenném složení 
! Poèet obyvatel je v souèasnosti 350 lidí a jsme mìli pøipravit devadesátiminutový 
prùmìrný vìk 39 let. program prezentace obce. Na pøípravì programu 
! Pøíští zasedání zastupitelstva je plánováno se podíleli Jaroslav Klapal, Jitka Kudláèková, 
na 14. záøí 2011. Vìra Zaòková a Martina Doskoèilová. 
! Klíèe od sportovištì M. Ledské jsou k Prezentace probìhla v sále restaurace U 
vyzvednutí u Zaòkù - èp. 64 a u Otèenáškù. Myslivce za úèasti starosty, zástupce starosty a 
! Pozvánka na výstavu zpravodajù - soutìžní úèetní. Starosta prezentoval obec ve všech 
putovní výstava rychnovských zpravodajù oblastech èinnosti obce, spoleèenských 
probìhne v èast. knihovnì a následnì na našem organizací, kulturního dìní a ostatních 
OÚ bìhem mìsíce èervence. Termín bude                                                                                           
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Úprava rozpoètu è.1 Obce Høibiny-Ledské na rok 2011

Zprávy z obce

Ve 2. ètvrtletí slavili:

Odhlásili se:

Vesnice roku

Vážení spoluobèané, rùzných dobových nástrojù, ale na nás si nepøišli, 
jak již víte, náš Obecní úøad ve spolupráci se jelikož jsme vìtšinu znali. Dodnes se tam vaøí 
spolkem žen poøádal výlet do Dìtenic. A jak je u pivo, které šenkují v místní krèmì. Naše další 
žen zvykem, chopily se pøíležitosti vyrazit a kroky vedly na zámek.  Zámek je  celý 
poznat jiný kraj. Vìøím, že kdo chtìl, tak se zrenovovaný, pan majitel si nechal na výzdobì 
zú èa st ni l,  ne bo • re kl am a,  kt er á to mu  rùzných komnat opravdu záležet. Jen pøi vstupu 
pøedcházela, nemìla obdoby. do pøedsálí na nás míøili 4 dìla, zdi byly 
Touto cestou bych chtìla podìkovat Alence vyzdobeny loveckými trofejemi. Také další 
Pajorové a Katce Hovorkové, které udìlaly komnaty byli bohatì zaplnìny nábytkem z 
maximum pro uskuteènìní tohoto krásného renesance a baroka. Prùvodkynì byla v dobovém 
výletu. Také bych chtìla podìkovat Obecnímu kostýmu spolu s celým personálem zámku. Také 
úøadu, bez jeho finanèní pomoci by se tento nám prùvodkynì vysvìtlila vznik Dìtenic. 
úžasný výlet neuskuteènil. Pùvodní panovník tohoto panství našel skupinku 
Za úèasti obèanù z pøilehlých obcí jsme mohli opuštìných dìtí, a tak nechal vystavìt osadu 
vyrazit. Když nastal vysnìný den odjezdu, což urèenou pøímo jim, kterou nazval Dìtenice. Dále 
bylo 28.kvìtna 2011, pøijel velmi luxusní jsme se pøemístili do zámecké cukrárny a poté 
autobus,  který posbíral  posádku velmi jsme se prošli nádhernì upraveným parkem. 
vydaøeného výletu. První zastávka byla na obìd Samozøejmì jsme navštívili také místní krèmu, ta 
v Milovicích, kde jsme se obèerstvili a vyrazili byla opravdu stylizovaná do støedovìku. Personál 
do Dìtenic. Naše první kroky v Dìtenicích byl ve støedovìkých kostýmech a mluva také. 
vedly na zámek, kde byla domluvena prohlídka Našim úèastníkùm zájezdu se to velmi líbilo a 
pivovaru a zámku. Prohlídka pivovaru nám nìkteøí si pár slovíèek i sebou odvezli a pøevedli 
vyšla jako první. Tak jsme se nechali pouèit, jak do našeho všedního života. Høebem celého veèera 
se vaøí pivo. Pan prùvodce nás zkoušel z bylo vystoupení støedovìkých muzikantù, 

Výlet Dìtenice
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Obecní zastupitelstvo schvaluje: energií pro Obec Høibiny-Ledská.
1. Ovìøovatele zápisu Evu Potoèkovou a  Václava 13. Podání žádosti o dotaci z operaèního programu 

Flégla a zapisovatele Kudláèkovou Jitku. ŽP prioritní osa 4 na výstavbu Sbìrného dvora 
2. Zprávu a kontrolu plnìní usnesení za minulé na skládce Velká Ledská.

období. 14. Požární øád obce Høibiny-Ledská.
3. Zmìnu rozpoètu è. 01 obce na rok  2011(pøíloha 15. Smlouvu o poskytnutí veøejné finanèní podpory 

è.1). s MS Støezmá Olešnice o.s.
4. Žádost o darování pozemkù Královéhradeckým 

krajem obci Høibiny-Ledská pro vybudovaný Revokuje:
chodník dle smlouvy o výpùjèce èíslo smlouvy 1. Bod è.11 usnesení è. 04/2011 a nahrazuje, Koupi 
RK/1c/2008/010 pozemky è.p. 418/14, 418/15, pozemku è.p.303/7 a 303/8 v KÚ Velká Ledská o 

2 2 2418/16 a 418/17 o výmìøe 171 m  zamìøené výmìøe 76 a 20 m ,za cenu 50,-Kè á m  zapsaný 
geometrickým plánem è.182-17/2011 Ing.Jiøím na LV 137.
Nìmcem a obec tyto pozemky pøijímá.

5. Kupní smlouvu na pozemek è.p. 3229 v KÚ Ukládá:
Velká Ledská(pøíloha è.2). 1. Podat žádost do 30.6. 2011 o dotaci na sbìrný 

6. Kupní smlouvu na pozemek è.p. 303/7 a 303/8 v dvùr z OPŽP.
KÚ Velká Ledská (pøíloha è.3). 2. Do pøíštího zasedání pøipravit cenovou nabídku 

7. Kupní smlouvu na pozemek è.p. 3045 v KÚ na zastávku autobusu Paseky.
Velká Ledská zveøejnìno vyhláškou 04/2011 3. Zavìšení kabelu veøejného osvìtlení Velká 
(pøíloha è.4). Ledská u Fléglù.

8. Vydání zmìny è.1B územního plánu obce 4. Vypracování smìrnice na úhradu neinvestièních 
Høibiny-Ledská formou opatøení obecné nákladù pøi pøijetí dìtí do MŠ.
povahy. Na základì pøedloženého návrhu 
odborem územního plánu - stavebního úøadu 
Mìstského úøadu v Kostelci nad Orlicí. Už jste si všimli, že v Èastolovicích vznikl nový 
Ovìøuje návrh zmìny è.1B ÚPO Høibiny- obchùdek? Je v rohu námìstí, otevøeno zde mají od 
Ledská podle § 54 odst.2 zákona è.183/2006 ètvrtka do nedìle 10.00 - 18.00 hod. Opravdu stojí 
Sb., o územním plánování a stavebním øadu, ve zato ho navštívit a alespoò se jen pokochat 
znìní pozdìjších pøedpisù (stavební zákon) a pohledem. Najdete zde nejen roztomilá pimprlata, 
neshledalo žádný rozpor s politikou územního ale i vkusnì naaranžované rùzné starožitnosti. 
rozvoje, s územním plánem ÚVC Orlické hory a Pokud tudy projíždíte, urèitì se zastavte. Na Vaši 
podhùøí,se stanovisky dotèených orgánù ani se návštìvu se tìší paní majitelka Martina Breklová, 
stanoviskem Krajského úøadu. která si vše vyrábí sama. Na své si zde pøíjdou nejen 
Souhlasí s vyhodnocením výsledkù projednání dìti, ale i dospìlí.
zpracovaným v souladu s § 53 odst.1) 
stavebního zákona.
Vydává v souladu s § 43 odst.4) a § 55 odst. 2 
stavebního zákona a v souladu s § 171 a 
následujícího zákona è. 500/2004 Sb., zmìnu è. 
1B územního plánu obce Høibiny – Ledská, 
vypracovanou ing.arch. Dagmar Vaníèkovou, 
Aloise Hanuše 182,561 64 Jablonné nad Orlicí.

9. Úèast na dražbì dne 23.6 2011 v HK pozemkù v 
KÚ Èastolovice. 

10. Podání žádosti na opravu cesty, rybníèku a 
výmìnu svìtel MAS Orlice.

11. Projednaný závìreèný úèet a výsledek 
hospodaøení obce Høibiny-Ledská za rok 
2010 v souladu s celoroèním hospodaøení a to 
bez výhrad.

12. Povìøení DSO Obecní voda zadavatelskými 
èinnostmi výbìrového øízení na dodavatele 

Usnesení zastupitelstva obce Høibiny-Ledská è. 05/2011 ze dne 15. 6. 2011
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 taneènic a kurtizán, dále vystoupení doplnili 
šermíøi a fakíøi. Nechybìlo ani vystoupení 
Padrého, který si vybral jednu mladou paní, naši 
spolucestující, jež vzali na pranýø, aby se kála ze 
svých høíchù. Toto pøedstavení bylo velmi 
emocionálním a kulturním zážitkem pro ostatní 
úèastníky našeho výletu, nebo• kdokoliv z nás 
mohl být vtažen do dìje. Pro velký zájem o 
zhlédnutí tohoto pøedstavení byl odjezd k 
domovu posunut na pozdìjší hodinu. 
Všichni úèastníci našeho zájezdu se stmelili ve 
výborný kolektiv, který nezkazil žádnou 
srandu. Po celou dobu výletu panovala skvìlá 
nálada. Napsala za všechny
Vìøím, že další výlet bude více podpoøen Renáta Votroubková 
obèany z našich obcí. 
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zastupitelstva zvolili naši spoluobèané. na tom, že se jedná o køížek na soukromém 
Že my jsme tu pro lidi a ne oni pro nás. pozemku. Asi tím, že je tento køížek 
Našim cílem by mìlo být to, aby se nám chránìn lípami, tak je v pomìrnì dobrém 
všem v naší obci lépe žilo. stavu. Jen z jeho povrchu (asi nenávratnì) 
Já osobnì se chci ještì víc zajímat o to, jak zmizely nápisy, které jej ještì v èasech 
a na co jsou vynakládány finanèní mého dìtství a mládí zdobily.
prostøedky obce.   8. Co ty a dovolená?

6.  Jak se ti spolupracuje se zastupiteli? Na žádnou dovolenou se nechystáme, 
Nejlépe se mi spolupracuje s Martinou jelikož o prázdninách má školka volno, 
Doskoèilovou a Martinem Kubíèkem, ale budeme si asi brát dovolenou støídavì. 
i s ostatními zastupiteli vycházím dobøe. Tìch pár dní, kdy budeme mít dovolenou 
Je jasné, že nemùžeme na všechno mít souèasnì, vìnujeme výletùm a odpoèinku 
všichni stejný názor. na zahradì. 

7. Pøi jednom veø. zasedání padl návrh na Dìkuji za rozhovor a pøeji Ti hodnì dobrých 
opravu køížku u tvých rodièù, v jakém stádiu nápadù v tvé funkci zastupitelky a hlavnì v 
se daná vìc nachází? jejich realizaci .

Nevím, kdo s tím nápadem pøišel, ale I já dìkuji a pøeji všem krásné léto a 
mìlo to snad být z dotace MAS nad dovolenou.
Orlicí. Od rodièù vím, že se u nich byl                                                               VZ 
nìkdo podívat, ale že to snad ztroskotalo 

Pøíjemnì strávené èervnové ètvrteèní 
dopoledne se zdaøilo èastolovickým 
pøedškoláèkùm na maloledeckém høišti dne 
16.6.2011, kdy si zámìrnì udìlali procházku za 
poznáváním svého okolí. Cíl byl domluven s 
manželi Karlou a Milanem Kudláèkovými, 
kteøí je provezli zdarma koòským povozem po 
zdejším høišti. Svezení bylo vskutku královské, 
vždy• vìtšina dìtièek zažila tento pocit poprvé 
v životì a ještì se pøiuèila, jak se pan Kudláèek 
s koníky dorozumívá, co znamená slovo hot, 
èehýý nebo prr. Zaznìlo i veselé zamlaskání, 
což se dìtièkám velice líbilo. Nìkterým až 
zatrnulo pøi rychlé jízdì klusem, jiné zase 
nadšením výskaly. 
     Na své ratolesti se pøišly podívat nìkteré 
místní babièky i maminky. I když to byla cesta 
pro mnohé velice daleká a dlouhá, ta odmìna za 
to stála a urèitì na ni budou všichni rádi 
vzpomínat.                                                                                                            

VZ  

Ruch na maloledeckém høšti

KINO – SK Rabštejn
TEL: 494 321 588; rabstejn@wo.cz  
SRPEN 2011 
21. 08. /nedìle/ - 20:00 h       RYCHLE A ZBÌSILE 5
Mládeži pøístupné od 12 let. Akèní film USA – èeské titulky..
25. 08. /ètvrtek/ - 18:00 h      MEDVÍDEK PÚ
Animovaný rodinný film USA – èeská verze. 
28. 08. /nedìle/ - 20:00 h               WESTERNSTORY
Komedie ÈR. Mládeži pøístupné.
ZÁØÍ 2011 
01.09. /ètvrtek/ - 17:00 h            KUNG FU PANDA 2
Akèní/animovaný/komedie/rodinný film USA – èeská verze. 
04.09. /nedìle/ - 18:00 h PIRÁTI Z KARIBIKU: NA 

VLNÁCH 
Dobrodružný film USA – èeská verze. Mládeži pøístupné.
08. 09. /ètvrtek/ - 19:00 h      X-MEN: PRVNÍ TØÍDA
Akèní sci-fi USA – èeské titulky. Mládeži pøístupné od 12 let.
15. 09. /ètvrtek/ - 18:00 h            TRANSFORMENS 3
Akèní sci-fi film USA – èeská verze. Mládeži pøístupné.
16.09. /pátek/ - 19:00 h                    LIDICE
Výpravný velkofilm ÈR. Mládeži pøístupné od 12 let.

VÝSTAVY
Otevírací doba Nového zámku: 
Kvìten, èerven, záøí: so a ne, 9:00 – 17:00 hodin
Èervenec-srpen: dennì kromì pondìlí,  9:00 – 17:00 hodin. 
Ve státních svátcích otevøen
Vstupné:  základní 40 Kè; snížené 20 Kè; rodinné 100 Kè; 
skupiny dospìlí 30 Kè/dìti 15 Kè

KONCERTY
16.07./sobota/ - 19:30 h         KARNEVAL RETURNS
Koupalištì Kostelec nad Orlicí, PUB ANIMALS reggae-
ska/Èeský Krumlov; DIRTY BLONDES punk-rock´n´roll/ 
Praha; FiHa rock-pop/Ostrava; SUPPORT: VÌC 
MARKOPULOS Crossover /K.n .O. ;  v íce  In fo :  
www.karneval-returns.cz 

MATEØSKÉ CENTRUM CVRÈEK KOSTELEC NAD 
ORLICÍ
Pøíkopy 530, 51741 Kostelec nad Orlicí, tel: 608 233 435, 
cvrcekkostelec@gmail.com, 
www.cvrcek-kostelec.webnode.cz 
Provoz mateøského centra Cvrèek bìhem prázdnin
Mateøské centrum bude otevøeno od 1. èervence do 16. srpna 
od 8.00 do 15.30. Každou støedu od 15.00 do 19.00 je 
možnost opékání špekáèkù a k dispozici je trampolína i 
pískovištì. Od 17. srpna do 31.srpna bude provoz omezen 
pouze od 8.00 do 12.00. 

01.07. /pátek/ – 16:00 hodin
VERNISÁZ 

své dìti zahálet doma a pošlete je s 
námi! Pro dìti od 6 do 15 let.

„Cesty Matìje Kopeckého aneb Veselá bída“, jak se 
festivalem jmenuje, již tradiènì poøádají potomci zakladatele 
èeského loutkáøství Matìje Kopeckého, Anna a Rostislav 
Novákovi. Letos je pro vás pøichystáno mnoho nového. 
Uvidíte minimálnì sedm divadelních pøedstavení, z nichž tøi 
probìhnou v novì otevøeném a nádhernì obnoveném 
zámeckém parku. Mezi další novinky patøí také dìtský 
koutek s velkou trampolínou, veèerní filmová projekce 
dokumentárního filmu o koèovných komediantech a 
pohádkové prohlídky zámeckých interiérù pro dìti i dospìlé. 
Festival se koná na zámku Potštejn, Jarníkova 1, Potštejn.
 

09.07./sobota/ - 11:00 hodin LHOTECKÝ DZBÁN 
Sbor dobrovolných hasièù v Kostelecké Lhotì si vás dovoluje 
pozvat na 11. roèník tradiènì netradièní soutìže Lhotecký 
džbán na høištì „Na Borkách“, Kostelecká Lhota – Koryta. 
Zažijete ojedinìlé letecké pøekvapení, originální hasièskou 
soutìž, pestrý kulturní program, lahùdky a zabijaèkové 
speciality, atraktivní a štìdrá tombola, taneèní zábava se 
skupinou DYNAMIC od 20:00 hodin. Podpoøíte pokus o 
vytvoøení rekordu ve vypouštìní èervených balónkù.

13.08. /sobota/ - 14:00 hodin          SEYKORKY 2011
Obèanské sdružení O.S.T.R.O.V. Vás srdeènì zve na 
Seykorky 2011, které se uskuteèní v Seykorovì parku dne 
13.8.2011 od 14 hodin. Jednodenní hudebnì-kulturnì-
sportovní odpoledne v Seykorovì mìstském parku.  I letos se 
mùžete tìšit na netradièní aktivity volnì k vyzkoušení 
(slackline – chùze po lanì, indoboard, poi atd.) i letitou 
klasiku (freesbee, badminton èi pétanque). Dùležitou 
souèástí tohoto dne jsou workshopy vedené profesionálními 
lektory, kteøí jistì nìco nauèí i Vás. Pro ukázku pøijedou 
„Kelti“ pøedstavit svá øemesla, která si mùžete vyzkoušet 
také. Dìti i dospìlí mají možnost vytvoøit si vlastní motiv na 
trièko pomocí speciálních barvièek a odnést si tak hezkou 
vzpomínku na pøíjemnì strávené odpoledne. Pro odpoèinek 
je pøipravena èajovna, ve které se mùžete obèerstvit jak 
výbornými nápoji, tak i nìèím dobrým k zakousnutí. 

19.a 20.08.  
MATRIX M.V.RALLY KOSTELEC NAD ORLICÍ 2011
Soutìž je rozdìlena do dvou etap. První etapu zahájí 
slavnostní start posádek do soutìže v pátek na Palackého 
námìstí v 18:00 hodin. Po pøejezdu rampy se automobily 
vydají do kasáren k pøedstartovnímu servisu a první soutìžící 
se postaví na start RZ 1-mìstského okruhu v 19:30 hodin.

21.8. – 28.8.                   
LETNÍ TÁBOR V POTŠTEJNÌ SLUNEÈNÍ ZÁTOCE         
REKREAÈNÍ ZAØÍZENÍ ZELEZNIÈÁØ.VÝSTAVY SMÍŠENÉHO PÌVECKÉHO 
Oblastní spolek ÈÈK (Rychnov n.Kn., Panská 79, Národní SBORU ORLICE
dùm II.patro, Telefon/fax:  494 534 896,739 070 515) poøádá Mìstská knihovna zve všechny milovníky hudby a hlavnì 
ve dnech 21.8. - 28.8.2011 letní tábor. Cena 2.900,-Kè. sborového zpìvu na vernisáž výstavy smíšeného pìveckého 
Pojeïte prožít prázdniny v krásné pøírodì, zažít mnohá sboru Orlice,  který slaví 150 let od svého založení
dobrodružství, výpravy za poznáním, hrát netradièní hry a v pátek 1. èervence 2011 v 16 hodin do sálku knihovny.
soutìže, pøekonat strach a objevit sílu kamarádství !!!!! A 
proto – rodièe, nenechte JINÉ

16.07. /sobota/ - 10:00 hodin  
POZVÁNKA NA 5. ROÈNÍK LOUTKOVÉHO 
FESTIVÁLKU

Kultura Kostelec nad Orllicí
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1. Pøi minulých volbách v øíjnu 2010 jsi byla A o té bych chtìla pohovoøit podrobnìji: 
zvolena poètem 79 hlasù do zastupitelstva obce. 11.èervna se bude konat Rallye Orlické hory, 
Pøekvapilo tì to nebo jsi s tím poèítala? v rámci které se pojede celou naší obcí 

Hodnì a hlavnì mile mì to pøekvapilo. Moc rychlostní zkouška. Tato akce se dotkne 
jsem si pøála být zvolena, ale také vím, že života témìø všech našich obèanù. Skoro celý 
mnoho zejména mladých spoluobèanù mì den bude obec uzavøena, pohyb obèanù bude 
témìø neznalo. v tento den velice omezen. Protože je tato 
V posledních letech jsem se vìnovala akce už schválena, nezbývá nám nic jiného, 
hlavnì rodinì, ale to neznamená, že bych než si pøát, aby vše dopadlo dobøe a  nikomu 
nesledovala dìní v obci, a protože jsem se nic nestalo.   
cítila, že je èas na zmìnu, ráda jsem uvítala 4. Opìt neopomenu stále omílané téma, jaký je tvùj 
možnost kandidovat do zastupitelstva za názor na postavení školky, vidíš to jako reálnou 
sdružení nezávislých kandidátù - Obèané vìc?
pro obec. Stále víc se ukazuje, že vybudování školky by 

2. Byla ti pøidìlena funkce pøedsedkynì finanèní byla dobrá vìc. Je tu spousta malých dìtí, a 
komise, jak se v ní orientuješ? Zabírá ti hodnì z jestliže chceme, aby se obec i v budoucnu 
tvého soukromého èasu? stále více rozšiøovala, pak je stavba školky 

Protože mì zajímá hospodaøení obce, jsem jednou z možností, jak pøilákat mladé lidi, aby 
ráda, že jsem byla zvolena do této funkce. si u nás postavili své domovy.
Snažím se zorientovat co nejrychleji, Jen mì mrzí, že pøed dvìma lety, když ženy s 
protože práce neèeká. Hned po zvolení nás tímto nápadem pøišly, tak jej zastupitelé bez 
èekaly inventury obecního majetku, který velkého rozmýšlení smetli ze stolu. Dnes už 
po  po ze mk ov ýc h úp ra vá ch  do zn al  mohla školka stát a mnoha mladým rodinám 
znaèných zmìn. Po novém roce jsme zase pomáhat. Sama mám malé dítì a v loòském 
pøipravovali rozpoèet obce na rok 2011. roce jsem zažila, jaké to je beznadìjnì 
S tím, že budu muset vìnovat svùj soukromý objíždìt okolní školky a poslouchat stále 
èas práci v zastupitelstvu, jsem poèítala už stejnou odpovìï: „Pøednost mají místní, pro 
ve chvíli, kdy jsem se rozhodla kandidovat. vás místo nemáme.“
Naštìstí mám rodinu, která mi moc pomáhá V souèasné dobì se otázka výstavby školky 
a podporuje mì. opìt otevírá. Jen mám strach, že než se 

3. Co se chystá v brzké dobì? rozmyslíme, bude vìtšina našich dìtí chodit 
O akcích, které pøipravuje obec nebo místní do školy.
organizace a sdružení, jsou obèané 5. Chtìla bys nìco zmìnit v chodu obce? Máš 
pravidelnì informováni a já bych vše jen nìjakou vizi do budoucna?
opakovala. Èeká nás však jedna akce, která Hlavnì bych chtìla, abychom my,  
se mi nelíbí a ze které mám já osobnì obavy. zastupitelé, nezapomínali na to, že nás do 

Rozhovor se zastupitelkou paní Evou Potoèkovou

DÙM DÌTÍ A MLÁDEZE KOSTELEC NAD ORLICÍ  kytara, Daniel Mikolášek – bicí, zobcová flétna, zpìv. 
 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, tel. 494 323 783 e-mail: Host:  Hana Horká, zpìv
info@ddmkostelec.cz Vstupné: 150 Kè
Prázdninové akce 18.7. – 21.7.2011 ! 28. 8.2011 
Èas konání od 9.00 do 14,30. Sraz vždy u DDM Od tarotových karet pøes obraz k sobì  -  Tvùrèí dílna 
Pondìlí 18.7.2011 – TVOØENÍÈKO – vyrábìní z urèená pro dospìlé i pro  ty, kteøí si myslí, že neumí 
rùzných materiálù. Cena: 80 Kè, s sebou jídlo a pití malovat  - malování na bílé plátno (rozmìr 50x50)
Úterý 19.7.2011    -  MINI ZOO V ÈASTOLOVICÍCH – Od 10 hodin v areálu parku, celodenní akce. Cena 1800 
návštìva zámeckého parku a ZOO. Cena 80 Kè, s sebou Kè, poèet úèastníkù omezen.
jídlo a pití, peníze na drobnosti ! 3. 9. 2011
Støeda 20.7.2011 - NETRADIÈNÍ HRÁTKY A Výstava Kostelecký salon– Obrazy, tapiserie a fotografie 
SOUTÌŽE. Cena 50 Kè, s sebou jídlo a pití kosteleckých autorù
Ètvrtek 21.7.2011 -  VÝLET DO RYCHNOVA NAD František Doležal, Rudolf Èerný, Jiøí Rùžièka, Karel 
KNÌŽNOU – návštìva Muzea hraèek, prohlídka Martinec, Michal Hamerský, David Andrš, Martina 
Rychnova. Cena 80 Kè, s sebou jídlo a pití, peníze na Kalousková, Michaela Kašparová, Jan Kubíèek, Jakub 
drobnosti. Zeman  (do 2. øíjna 2011)
Pøihlášku s poplatkem na vybranou akci odevzdejte do Swingový festival na zámku Od 13 hodin, areál parku
30.6.2011 v DDM. ! 16. 9. 2011
15.8. – 19.8.2011  Tábor pro nejmenší – první krátké Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý Trio
seznámení s táborovým programem konané v prostorách Od 20 hodin, Zrcadlový sál
DDM pro prvòáèky a dìti, které od záøí 2010 pùjdou do Vstupné: 350 Kè
školy. Cena 1.050,- Kè na osobu /5x dennì strava, ! Zájemci o výtvarné tvùrèí dílny si mohou rezervovat 
ubytování, výlet,  pojištìní, provozní náklady/ místo buï na telefonu 734 709 023 nebo na emailu 
Dárek CD s fotkami z prùbìhu tábora i.jasnikova@seznam.cz. 
Pøihlášky k vyzvednutí v DDM                                                ! Podrobné informace najdete na webových stránkách:

www.zamekkostelecno.cz 
ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ! Pøedprodej zajiš•uje RTIC o.p.s 
Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Komenského 1, 
Kostelec nad Orlicí 517 41 PRÁZDNINOVÉ DÍLNY
! 9. 7. 2011 Prázdninové dílny v pobytovém støedisku (PoS)
Výstava Stvoøení loutky  - Souborná výstava loutek, Dílny budou probíhat od 10 do 18 hodin. Pro zájemce 
obrazù a kreseb svìtové èeské loutkáøky  Michaely bude zajištìn volný vstup do støediska (s sebou obèanský 
Bartoòové. prùkaz). 
Vystaveno bude nìkolik desítek døevìných øezaných 13.07. /støeda/  
loutek (loutky z divadel v Berlínì, Norimberku, KERAMIKA  -  toèení na hrnèíøském kruhu
Antwerpách, Norwichi a návrhy pro japonské Kayko První nesmìlé pokusy o zvládnutí keramické hlíny – 
Drama museum, loutky a návrhy divadla Tineola z Prahy). vdìèného materiálu, který „dìlá“ pouze to, co mu lidské 
Spolu s loutkami budou souèástí výstavy obrazy autorky  ruce pøikáží, ale zachovává si pøi tom svou nepoddajnost.
- oleje i volná grafika, inspirované napø. pobytem v 20.07.  /støeda/ 
Austrálii, ilustrace pro dìti apod. Výstava bude èlenìna do VITRÁŽE TIFFANY  a FUSSING
tematických sekcí, které budou pøedstavovat scény z Vstupte do pestrobarevného svìta skel a sklíèek, které 
realizovaných pøedstavení. Další èást výstavy bude vyvolávají v èlovìku radostné emoce a vnášejí svìtlo do 
vìnována tématu  Jak vzniká loutka, ve které bude jinak fádního svìta.
pøedstavena cesta pøes návrhy, skici, øezbu, kreslené 27.07.  /støeda/  
scénáøe atd.  KERAMIKA -  dekorování engobami                                                                                                
(do 28. srpna 2011) Využití barevných hlín pøi ornamentálním zdobení a 
Otevøeno dennì kromì pondìlí od 9 do 17 hodin. vyrývání dekoru do syrové hlíny. Reliéfní kachle a drobné 
A• stíny tanèí - Tvùrèí dílna pro dìti, rodièe, prarodièe keramické šperky. 
vedená autorkou výstavy Stvoøení loutky Michaelou 03.08./støeda/  
Bartoòovou TEXTILNÍ DÍLNA
Od 14 hodin v prostorách zámku Máte chu• vyzkoušet textilní techniky našich babièek 
Vstupné zdarma. Akce je finanènì podpoøena dávno opomíjené a zapomenuté?
pojiš•ovnou Generali. Od jednoduchých šòùrek, pøes ruèní tkaní se dostaneme 
! 10. 7. 2011 až k tkaní na stavu a vyvazování kobercù.
Od teèky k obrazu  -  Tvùrèí dílna nejen pro dospìlé - za 10.8. /støeda/ SPORTOVNÍ HRY
ètyøi hodiny namalujte vlastní plátno (menší rozmìr) Tento den je urèen hlavnì dìtem. Spolu s dìtmi žadatelù o 
vedená  autorkou výstavy Stvoøení loutky Michaelou mezinárodní ochranu si budou moci zasportovat a zmìøit 
Bartoòovou. síly v rùzných soutìžích a hrách.
Od 10 hodin v areálu parku, celodenní akce. Cena 700 17.8. /støeda/ BATIKA
Kè, poèet úèastníkù omezen. Vyvazovaná, šitá, skládaná, vosková batika pro rùzné 
! 5. 8. 2011 pøíležitosti. Vyrobíme si vzorníky rùzných barev a 
Michal Hromek Consort technik, které jsou vhodné na ubrousky, tašky, suknì atd. 
Od 20 hodin, Zrcadlový sál
Pùvodní tvorba i tradièní a barokní témata ze Skotska a Podrobnìjší informace na webové stránce
Irska. http://www.suz.cz/  nebo telefonu 494 322 880 u 
Jakub Klár – flétna, whistle, zobcová flétna, René pracovnic výtvarné dílny.
Vácha – viola, viola d’amour, housle, Michal Hromek – 



str. 4 str. 17

Nìkolik fotografií nás ve vzpomínkách vrací na 
poslední dubnový sobotní veèer, kde jsme se 
bezvadnì pobavili za zpìvu a zvuku tøí kytar. Sešlo 
se nás asi 25 dospìlých, 10 dìtí a 2 oškubané 
èarodìjnice. Byl to bezva veèer, a jak jsme si 
slíbili, urèitì si to ještì zopakujeme. Podle poèasí 
si dáme vìdìt a využijeme sportovního areálu k 
spoleènému posezení. Nebo spíš ke sportu??? 
Slibujeme si to už nìkolik let, že v létì nebudeme 
zahálet a udìláme nìco pro svá tìla. Tak uvidíme, 
jak se nám to letos podaøí.
(poøádaly ženy)
                                                       Líba Kubcová

Nás postarší èarodìjky nikdo neupálil, a tak jsme si 30.dubna v podveèerních hodinách jsme se zaèali 
odlétly v klidu zase zpátky domù.scházet pøed místní hospùdkou v Høibinách. 
Tak se na Vás budu  zase pøíští rok tìšit …. vy moje Nás èarodìjnic bylo spousta, pøišly malé i velké. 
èarodìjnické kolegynì ! !Každá mìla opravdu originální kostým.V prùvodu 
V dubnu 2012 …… LETU ZDAR ! ! s  lampióny jsme všichni došli na sportovní areál 

Martina DoskoèilováPaseky.
Dìti dostaly od nového spolku Carp Teamu 
zdarma obèerstvení (párek a limo), dospìláci si 
pochutnávali na grilovaných kuøátkách.
Pro dìti jsme pøipravily hry jako napø: hod 
kocourem do pece, skládání puzzle obrázku 
èarodìjnice, slalom s lampionem mezi svíèkami. 
Soutìžící byli odmìnìni sladkostmi - želatinovou 
myšièkou a pavouèím lízátkem. Pozornost  také 
dostali od Carp Teamu.
Nakonec jsme zapálili velkou vatru, která nás 
zahøívala i na velkou vzdálenost.
Po spálení vatry se nám zaèala obloha zatahovat a 
déš• nás zahnal pod støechu, nìkteré i domù.
Nicménì se akce „pálení èarodìjnic“ opìt 
vydaøila.

Kamarádi táborových ohòù

Èarodìjnický rej se konal na Pasekách

TURISTIKA trasy :  14  km. Vedoucí akce:  Otto Šabart.
02.07. /sobota/ - 7:30 hodin 13.08. /pátek/ - 6:00 hodin
ANENSKÝ VRCH – NOVÁ ROZHLEDNA KAÒONEM JIZERY
Sraz úèastníkù: v  7:30 na zastávce ÈD Kostelec nad Sraz úèastníkù: v 6:00 na zastávce ÈD Kostelec nad Orlicí 
Orlicí, v 7:45 odjezd vlakem do Rokytnice v Orl. horách a mìsto. Odjezd vlakem  6:14 do Semil. Trasa pìšího 
dále  auto buse m na Mezi vrší .  Pøíp adný  odje zd výletu: Semily, Riegrova stezka, Spálov, Železný Brod. 
cyklobusem z námìstí bude upøesnìn ve vývìsce SKT po Návrat  vlakem. Délka pìší trasy :  12  km. Vedoucí akce: 
vydání jízdního øádu cyklobusù. Trasa pìšího výletu: Oldøich Zeman. 
Mezivrší, bunkr Prùsek, Anenský vrch, Plachta, Nad 27.08. /sobota/ - 9:00 hodin
Rokytnicí, Rokytnice v O.h. Návrat vlakem.Délka pìší K VYSILAÈI NA CHLUMU
trasy :  11  km.Vedoucí akce:  František Krch. Sraz úèastníkù: v  9:00 na Palackého nám. Kostelec nad 
09.07. /sobota/ - 9:00 hodin Orlicí u kašny. Trasa cyklovýletu : Doudleby n. O., Zámìl, 
OSAMÌLÁ HÁJENKA V ÚJEZDU U CHOCNÌ Potštejn, Brná, Chlum, Prokopova studánka, Merklovice, 
Sraz úèastníkù: v  9:00 u  mostu na Skálu. Trasa Vamberk, Mníšek, Doudleby n. O. Kostelec n. O. Délka 
cyk lov ýle tu:  Mos t, Èíè ová , Kor unk a, Plc hùv ky, pìší trasy :  38  km. Vedoucí akce:  Jitka Jakubcová.
Prochody, Újezd u Chocnì,  Plchovice, Smetana, 03.09. /sobota/ - 7:00 hodin          
Kostelecké Horky, hájovna, malý a velký obrázek, KOVÁØOVA ROKLE V BROUMOVSKÝCH 
Cabalkova hájovna, Svidnice, Kostelec n. O. Délka STÌNÁCH
cyklistické trasy:  33 km. Vedoucí akce: Jitka Jakubcová. Sraz úèastníkù: v  7:00 na zastávce ÈD Kostelec nad Orlicí 
23.07. /sobota/ - 7:00 hodin mìsto. Odjezd vlakem 7:17 do Police nad Metují a 
BOŽANOVSKÝ ŠPIÈÁK autobusem na Hvìzdu. Trasa pìšího výletu: Hvìzda, 
Sraz úèastníkù: v  7:00 na zastávce ÈD Kostelec nad Orlicí Kováøova rokle (po èervené turistické znaèce), rybník v 
mìsto. Odjezd vlakem 7:17 do Police nad Metují a Hlavòovì, Èertova skála, køížová cesta, vyhoøelá kaple, 
autobusem do Slavného. Trasa pìšího výletu: Slavný, Lurdská kaple, Ochoz, Police  nad Metují. Návrat  
Zajeèí rokle, Velká kupa, Božanovský Špièák, Soví autobusem a vlakem. Délka pìší trasy:  9  km. Vedoucí 
hrádek, Machov. Návrat  autobusem a vlakem. (Pøíjezd do akce:  Otto Šabart.
Kostelce až pøed 21 hod.). Délka pomìrnì nároèné pìší 

Vložený soubor EPS
Na této stránce je vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale jeho tisk do postscriptového zaøízení nebude ovlivnìn.
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vesnic, i dobrovolní hasièi (Èastolovice, Pozár na Velké Ledské
Kostelec, Èerníkovice, Roveò, ...).Poklidným pondìlním odpolednem dne 28. 
Profesionálové pøebírají velení, shazují tašky, bøezna se na Velké Ledské najednou ozve siréna 
vyhazují seno a hasí trámy i krovy. Je hotovo, "Hoøí". K hasièské zbrojnici se zaèínají sbíhat 
stodola nevydržela, ale byt je v poøádku a nikomu místní dobrovolní hasièi. Nìkteøí vynášejí 
se nic nestalo. Dobrovolní hasièi z Ledské hadice a jiní pøipravují hydrant k boji s èasem, 
dostávají dùležitý úkol - hlídat místo požáru, což kterého je málo. Plameny jsou již na støeše: " To 
se pozdìji velmi hodí. Pøi obchùzce zjiš•ují, že nezvládneme, zachráníme alespoò obytnou 
krovy opìt doutnají a hoøí. Rychlým zásahem vše èást, chladit støechu a vchod nad bytem", znìjí 
napravují a za svítání se rozcházejí do svých povely. Po nìkolika minutách se zaèínají sjíždìt 
domovù.                                                                                  profesionální hasièi z Rychnova a z okolních Radka Dvoøáková  

Velikonoèní tvoøení
Dne 19.3.2011 se sešlo nìkolik maminek spolu s  
dìtmi na sále hospody v Høibinách, aby si nìco 
pìkného vytvoøily. Odpoledne se neslo v duchu 
„ velikonoèního tvoøení“.
Jak jsem již zmínila,  maminky a jejich dìti 
pøišly toto sobotní odpoledne strávit pøípravou 
na  svátky jara - Velikonoce.
Zdobila se vajíèka, každý dle své fantazie, 
nìkdo voskem, kde vznikly krásné kraslice, 
nebo také barevnými papíry, vlnou, filcem, kde 
z polepených vejdunkù vznikl tøeba kohout, ale i  
také oblièej. Malovaly se obrázky s velikonoèní 
a jarní tématikou.
Dále mìly dìti možnost si vystøihnout, 
vymalovat a slepit košíèky na své krásné 
výrobky z vejdunkù. Materiálu k výrobì bylo 
spousta, tak si každý našel nìco, co se mu hodilo 
a vytvoøil si to odpoledne hezkou výzdobu na 
stùl, do okna, zapichovátka do kvìtináèe,  
obrázek.
Své šikovné ruce nám také pøedvedla  Zdenka 
Papáèková. Pøinesla materiál, se kterým 
pracuje, a vytvoøila dle našeho pøání moc pìkné 
vìneèky, které zdobí naše vchodové dveøe.
Myslím, že pro všechny to bylo pøíjemnì 
strávené odpoledne a vìøím, že pøíští rok si to s 
radostí zopakujeme.

Andrea Míková

Vážení spoluobèané, jarní dny a první skliznì 
sladkých jahod a èervených tøešní jsou za námi, Bohužel. Prosíme veøejnost, aby tyto plašièe 
vše znovu uteklo jako voda a já Vám pøináším nepoškozovala, jsou pro nás cennými pomocníky 
další výèet naší èinnosti v roce 2011: a jejich rozvoz je èasovì i finanènì nákladný.
! 8.5. se uskuteènily v MS Opoèno-Pøepychy ! 11.6.uspoøádalo sdružení pro své èleny a pøátele 
zkoušky vloh loveckých psù malých plemen- výlet na pevnost Hanièka a do muzea øemesel v 
zvítìzil s fenkou jezevèíka èlen MS Støezmá Karel Letohradu, se závìrem na Sportovišti v Olešnici
Janeèek, 2.byl Pavel Žid. Všechna 4 štìòata z jeho ! Èlenové MS pøi svých jarních brigádách mj.stavìli 
chovu se umístila v I. cenì. Pavel Žid následnì, nové posedy a kazatelnu v honitbì, vysázeli 
navíc úspìšnì absolvoval dne 29. kvìtna s fenkou topinambury pro zvìø u odchovny v Olešnici. 
„norování nováèkù“ na Studánce – jde o výborný Pracují na nároèné revitalizaci jedné z voliér u 
úspìch a  dobrou reprezentaci úrovnì naší odchovny, aby mohl v budoucnu úspìšnìji a ve 
kynologie a také o velmi dobrý pøedpoklad zdravých p odmínkách p robíhat  o dchov 
zapojení psù pøi práci v naší honitbì polodivokého bažanta, nebo• chceme navrátit tuto 
! 14.5. se organizaènì podílelo sdružení na témìø vymizelou zvìø do naší pøírody
6.roèníku stále populárnìjší Pohádkové cesty pro ! 25.6. probìhl na Tøešòovce Støelecký den – 
dìti svým stanovištìm u myslivecké chaty, pozdìji Putovní pohár v brokové støelbì na  2x20 terèù 
nìkteøí èlenové pomohli pøi organizaci Dìtského získal Míla Zaòka /18+17 zásahù/, 2.místo Josef 
dne v Olešnici na Sportovišti. Dìti si zastøílely ze Vanický ml., 3.místo Miroslav Martínek. Naši 
vzduchovky, shlédly výstavku trofejí zvìøe, míèky èlenové tentokrát pøedèili svým umìním i všechny 
trefovaly vlka, ze kterého byla pøekvapena v hosty. Støelnice byla na jaøe využívána i k nìkolika 
našem revíru vìtšina kolegù myslivcù. dalším menším støeleckým podnikùm, o které se 
! V kvìtnu oslavil, k naší velké radosti, své krásné stará správce M.Martínek.
životní jubileum, 90.narozeniny, bývalý ! k 27.6. je v honitbì odloveno v letošním roce 10 
dlouholetý èlen MS Støezmá Olešnice, pan Josef srncù, z toho 3 zahranièními lovci a 24 divokých 
Hloušek z Èastolovic. Zástupci sdružení prasat 
nechybìli mezi gratulanty ! èlenové MS opìt zasahovali pøi støetech aut se 
! V kvìtnu sdružení zakoupilo na zkoušku zvìøí – u servisu Artomy v Èastolovicích a u Polné u 
zvukové a svìtelné plašièe, které ochraòují hlavnì Èastolovic
srnèí zvìø v dobì kosení trav. Pomìrnì jednoduché ! “mužem jara“ se v našem sdružení stal náš mladý 
zaøízení sestávající ze dvou kovových tyèí, kolega Karel Janeèek, který nejprve zvítìzil na 
novodur. trubky a zdroje signálu, pracujícího na zkouškách se svojí fenkou, poté postavil své první 
9V baterii, se rozmístí vždy veèer pøed hlášenou posedy, ulovil pøi pochùzce revírem svoji první 
senoseèí do porostu a ráno se odstraní. Srny tak lišku a první 2 divoèáky a ještì k tomu ulovil srnce - 
zpravidla v klidu odvedou svá mláïata (plašièe se „Lovu zdar!“
osvìdèily), znaènì klesly ztráty na srnèatech, ! myslivecké sdružení Støezmá nabízí prodej èerstvé 
proto byly zakoupeny další /celkem 12ks/.Vzornì zvìøiny ze srnèí zvìøe – prodává se vždy celý, 
se o nì staral pøedevším p.Adam Mitana, který ošetøený kus o váze cca 10-15kg, cena 80,-Kè/kg – 
stále jde pøíkladem mnoha mladším kolegùm, odbìr a podmínky nutno dohodnout pøedem s mysl. 
spolupráce s vìtšinou zemìdìlcù byla velmi hospodáøem p. Pavlem Židem z Olešnice – tel.774 
dobrá, ne u všech však nacházíme pochopení pro 086 650
ochranu zvìøe. Pøed vìtšinou lidí jsou letní 

dovolené a prázdniny jejich 
dìtí. Pøeji za nás myslivce 
všem krásné letní dny, 
bezpeèné a š•astné návraty 
a hodnì hezkých zážitkù na 
p r o c h á z k á c h  n a š í m  
revírem. 

R.P.
Tøešòovka 25.6.11 - 

hostující David Bárta pøi 
støelbì, 3 nejlepší støelci

Pøíspìvek MS Støezmá Olešnice za období 02/2011

Jako zástupce obce Høibiny-Ledská bych chtìl podìkovat èlenùm Sboru dobrovolných hasièù Ledská
za pøíkladný postup pøi zdolávání požáru rodinného domu èp. 12 Ledská. Jejich postup byl uznán i
profesionálními hasièi s tím, že zachránili støechu nad obytným domem.
                                                                                                                                         Jaroslav Klapal
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Obecní zastupitelstvo schvaluje: Ukládá:
1. Ovìøovatele zápisu Martinu Doskoèilovou, 1. Projednání úpravy rozpoètu è.1/2011 na pøíštím 

Milana Vika a zapisovatele Ji tku veøejném zasedání.
Kudláèkovou. 2. Zveøejnìní zámìru obce na prodej pozemku 

2. Zprávu a kontrolu plnìní usnesení za minulé è.p.3045 v KÚ Velká Ledská veøejnou vyhláškou 
období. 03/2011.

3. Pøijetí dotace od KHK na opravu propustku 3. Zajistit výbìrové øízení s úpravou projektové 
pøes náhon øeky Bìlá. dokumentace na opravu propustku.

4. Pøijetí dotace od MŽP na výsadbu aleje k 4. Uzavøení místní komunikace è.p.418/2 v KÚ 
Podliskému mlýnu. Velká Ledká místní èást Malá Ledská. 

5. Smlouvu o poskytnutí veøejné finanèní 
podpory sdružení Carp-Team o.s. na èinnost Bere na vìdomí:
sportovištì Paseky. 1. Cenovou nabídku Truhláøství F+P Polná na 

6. Uzavøení smlouvy na odvoz odpadních vod s zatahovací stìnu restauraèního venkovního 
Vladimírem Vilímkem, Zdelov 81. opékání .

7. Zplnomocnìní JUDr. Šárky Veskové k 2. Oznámení o projednání návrhu zadání ÚZ plánu 
zastupování Obce Høibiny-Ledská v jednání obce Lièno.
a øízení s JUDr. Evženií Pichertovou. 3. Uzavøení smlouvy na pronájem náhonu k 

8. Úhradu èásteèných neinvestièních nákladù Podliskému mlýnu.
ZŠ Èastolovice na povinnou docházku,  4. Pøíkaz ÈIŽP o udìlení pokuty za porušení 

 23 žákù obce Høibiny-Ledská v èástce ustanovení § 39 odst. 2 zák. o odpadech.
57.500,- Kè. 5. Schválení LHP Obecní lesy Høibiny-Ledská 

9. Veøejnoprávní smlouvu o zajištìní podmínek platné do 31.12.2020.
vzdìlávání dìtí  v mateøské škole ze 6. Žádost o odkoupení pozemku v KÚ Velká Ledská 

2školského obvodu Obce Høibiny-Ledská. è.p.3045 o výmìøe 3 107 m  za úèelem         
10. Žádost o omezení provozu na místní drobné zemìdìlské výroby.

komunikaci na pozemku è.p. 418/2 v KÚ 7. Žádost Martina Kudláèka o užívání obecních 
Velká Ledská místní èást Malá Ledská. pozemkù za úèelem zemìdìlské výroby.

11. Koupi pozemku è.p.303/8 a 303/9 v KÚ 
2

Velká Ledská o výmìøe 78 m , za cenu 50,- Revokuje:
2 1. bod 7 usnesení è. 03/2011 obecního zastupitelstva Kè á m  zapsaný na LV 137.

obce Høibiny-Ledská ze dne 16.2.2011a nahrazuje 12. Prodej pozemku panu Františku Vanickému 
bodem è.7 tohoto usnesení.dle GP 178-212/2010 veø. Vyhláška 

                 02/2011.
13. Koupi pozemku dle nabídky majitele Radka 

Seidla, pozemek è.p.3229 o výmìøe 3547 
2

m  v KÚ Velká Ledská zapsaný na LV 549. MÁJOVÁ
14. Darování pozemku v KÚ Velká Ledská, 

2
pozemek è.p.3240 louka o výmìøe 3163 m  Májový déš• hraje parapetní staccato,
od pana Zdenka Janeèka bytem Námìstí cinkají kapky na sklo symfonii Devátou,
Míru 162/I, 377 01 Jindøichùv Hradec. poslední èarodìjka pøeletìla pøes naši zahradu,

duben si vèera sbalil aprílovou náladu.15. Darování pozemkù dle zámìru è.20/2011, 
pozemky è.298/7 a 298/10 o výmìøe 52 a 10 

Pøichází mìsíc plný polibkù a lásky,2m  zamìøené geometrickým plánem è.161- na loukách sice nejsou bosé husopasky,
91/2010 Královéhradeckým krajem obci zùstává však touha rozbìhnout se krajinou,

vrátit se do mládí, být bezstarostnou dívèinou…Høibiny-Ledská. Obec tyto pozemky 
                                                                                     pøijímá.

16. Vydání Požárního øádu obce Høibiny-
Ledská obecnì závaznou vyhláškou 
è.01/2011. 

17. Podání žádosti do soutìže Vesnice roku.

str. 2 str. 19

Usnesení zastupitelstva obce Høibiny - Ledská: è.04/2011 ze dne 20.4.2011 Køízovka pro dìti

Odmìna pro vítìze køížovky èeká na OÚ.

MÁJOVÁ

Májový déš• hraje parapetní staccato,
cinkají kapky na sklo symfonii Devátou,

poslední èarodìjka pøeletìla pøes naši zahradu,
duben si vèera sbalil aprílovou náladu.

Pøichází mìsíc plný polibkù a lásky,
na loukách sice nejsou bosé husopasky,

zùstává však touha rozbìhnout se krajinou,
vrátit se do mládí, být bezstarostnou dívèinou…
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Nejvìtším množstvím vytøídìného odpadu se za Ve všech kategoriích obce na prvních místech 
loòský rok mohou pochlubit obce Lípa nad získávají spoleènì s ocenìním 100.000 korun, 
Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Dvùr Králové nad za druhé místo pak 70.000 korun a za tøetí 
Labem. Díky svým výsledkùm ve sbìru papíru, 40.000 korun. Kromì hlavních cen udìlila dnes 
plastù èi skla se staly vítìzi soutìže Èistá obec. spoleènost Asekol rovnìž zvláštní ocenìní a 
Klání se konalo již popáté, každoroènì ho finanèní odmìnu za sbìr elektroodpadu obcím 
organizuje spoleènost EKO-KOM ve spolupráci Sadová, Bezdìkov nad Metují a Chlumec nad 
s firmou Asekol, Královéhradeckým krajem a Cidlinou.
Centrem evropského projektování. Projekt v Královéhradeckém kraji, jehož cílem 
„Soutìž zlepšuje povìdomí lidí o tom, jak by je vytvoøit funkèní a efektivní systém sbìru a 
mìli nakládat s odpady. Ukazuje jim, že když tøídìní odpadu a zároveò zvýšit vìdomosti 
pro z lepšení  e kologie  n ìco u dìlaj í ,  obyvatel o této problematice, navazuje na 
mnohonásobnì se j im to vrátí.  Zejména celostátní kampaò zajiš•ovanou spoleèností 
prostøedí, ve kterém žijí, je hezèí a každý si ho EKO-KOM. Více informací je možné najít na 
pak více váží a snaží se ho chránit,“ øekl hejtman internetových stránkách www.cistykraj.cz.
Lubomír Franc pøi udílení cen, které se dnes 
konalo v sídle krajského úøadu v Hradci Výsledky soutìže obcí „Èistá obec“ za rok 
Králové. 2010:
V kategorii obcí do pìti set obyvatel se na první Kategorie do 500 obyvatel 
pøíèce suverénnì umístila Lípa nad Orlicí, jejíž 1. Lípa nad Orlicí
zástupci si navíc odnesli i ocenìní pro 2. Klamoš
absolutního vítìze soutìže. „Obec Lípa díky 3. Lupenice
tomu získala za svou aktivitu pøi tøídìní odpadù 12. Høibiny-Ledská
celkovou odmìnu ve výši 130.000 korun.  Na Kategorie 500 až 5 000 obyvatel
dalších pomyslných stupních vítìzù stanuly obce 1. Doudleby nad Orlicí
Klamoš a Lupenice,“ doplnil Tomáš Pešek, 2. Albrechtice nad Orlicí
regionální manažer spoleènosti EKO-KOM. 3. Bolehoš•
Mezi obcemi, které mají 500 až 5000 obyvatel, Kategorie nad 5 000 obyvatel
byl nejlepší mìstys Doudleby nad Orlicí, 1. Dvùr Králové nad Labem
následovaný Albrechticemi nad Orlicí a 2. Kostelec nad Orlicí
Bolehoští. V èele obcí nad 5000 obyvatel pak 3. Hoøice
dominovalo mìsto Dvùr Králové nad Labem, Skokan roku – Skøivany 
pøed Kostelcem nad Orlicí a Hoøicemi. Také Absolutní vítìz – Lípa na Orlicí
letos byla odmìnìna obec, která zaznamenala Ocenìní systému Asekol:
nejvìtší meziroèní zlepšení ve sbìru a tøídìní Kategorie do 500 obyvatel – 15 000 Kè - Sadová 
odpadù. Ocenìní Skokan roku a 30.000 korun si Kategorie 500 –5 000 obyvatel - 30 000 Kè - 
tentokrát odnesla obec Skøivany. Bezdìkov nad Metují
„Do soutìže se každoroènì zapojuje velké Kategorie nad 5 000 obyvatel – 45 000 Kè – 
množství obcí z celého Královéhradeckého Chlumec nad Cidlinou
kraje, což mì velmi tìší. Je to pomìrnì zásadní Kontakt:
krok, který vede k efektivnímu hospodaøení s Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, 
odpady a zlepšování životního prostøedí. Vìøím, a.s
že i následující roèníky soutìže budou v tomto Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz 
ohledu minimálnì stejnì úspìšné,“ dodal 
krajský radní pro oblast životního prostøedí Jan 
Tippner.

Èistá obec: nejvíce tøídili lidé v Lípì, Doudlebách a ve Dvoøe
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