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CO SE UDÁLO

Vážení spoluobčané, nastal čas advet-
ního a vánočního klidu s bilancováním 
roku.V letošním roce se nám podařilo 
zadané úkoly plnit jen z části. Nepoda-
řilo se dokončit sběrný dvůr a zahájit 
výběrové řízení na stavbu „Centrum 
volného času“ díky legislativním a zá-
konným změnám. Zrealizoval se projekt 
„Zvelebení obce“ - oprava komunikace, 
hráze rybníka a výměna světel. Zaháje-
na je stavba „Kanalizace v obci H-L I.e-
tapa“ (pokládání potrubí na Pasekách). 
Na společenských a kulturních akcích, 
které tradičně pořádají naše neziskové 
spolky, zastoupeni stále stejnými členy, 
konajících se většinou pro naše nejmen-
ší, je účast místních občanů malá. O to 
víc zaslouží všichni ti aktivní členové 
srdečné poděkování.

Doufám, že následující rok bude klid-
nější, bohatší a že naše připravené pro-
jekty budou ku prospěchu naši obce.
Chci poděkovat všem, kteří se podílejí 
na rozvoji a zvelebování obce, členům 
zastupitelstva i Vám spoluobčanům. 
Děkuji Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 
2013 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů.

starosta Jaroslav Klapal
V Hřibinách 6. 12. 2012

S L OVO  STA RO ST Y

S VÁT K Y

SVÁTE K

SVATÉ HO MARTI NA

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

Nejznámější příhoda sv. Martina se 
stala v zimě roku 334. Tehdy se římský 
voják Martin před branami města Am-
iens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. 
Poté měl vidění, v němž se mu Kristus 
zjevil oděný do toho kusu pláště, kte-
rým podaroval chudáka v Amiens.

Svatý Martin - oblíbená postava
Pokud by se obliba světce měřila po-
čtem obcí, farností, kaplí a oltářů 
mu zasvěcených, zaujímal by Martin 
z Tours (316 ?–397) jedno z předních 
míst. Jeden výzkum z nedávné doby 
ve Francii ukázal, že 485 obcí a 3 667 
farností nese jeho jméno, a není po-
chyb, že kdybychom vzali v potaz celou 
Evropu, tento seznam by se nesmírně 
prodloužil. Itálie by do takového se-
znamu velmi přispěla, neboť jen v mi-



4 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2012

lánské diecézi, jak dokládá ve své knize 
Liber notitiae sanctorum Mediolani 
milánský historik a kněz Goffredo da 
Bussero, na konci 13. století existova-
lo 132 kostelů a 15 oltářů zasvěcených 
svatému Martinovi. Tato obliba a úcta 
je také hojně vyjádřena v ikonogra-
fi i, kde bývá světec zobrazován jako 
biskup či v oděvu římského vojáka. 
Zobrazení svatého Martina lze nalézt 
po celé západní Evropě, což také svěd-
čí o rozšíření jeho kultu.

Svatý Martin: oblíbený důstojník 
římské jízdní stráže
Svatý Martin se narodil roku 316, nebo 
317 v panonské Sabarii (dnešní Szom-
bathely v Maďarsku). Své dětství prožil 
v Pavii (dříve Ticinum) patrně proto, že 
jeho otec tribun tam byl se svou posád-
kou přemístěn. V Pavii zrál jeho smysl 
pro náboženství a zdá se, že jeho duch 
byl na jedné straně přitahován ke spo-
lečenství věřících, avšak na druhé také 
k samotě a poustevnictví. Byla to jakási 
předzvěst jeho pozdějšího skutečného 
povolání biskupa a mnicha. Přes odpor 
rodičů byl ve dvanácti letech přijat jako 
čekatel křtu do katechumenátu, ale až 
po šesti letech mohl přijmout křest. 
Navíc byl v patnácti letech přinucen 
narukovat. Stal se důstojníkem jízd-
ní stráže a brzy si získal oblibu a úctu 
u vojáků díky svým ctnostem, laskavos-
ti a skromnosti. Prokázal také asketic-
kého ducha.

Svatý Martin se dělí o svůj plášť 
Známou se stala příhoda ze zimy roku 
334. Tehdy se Martin před branami 

města Amiens rozdělil se žebrákem 
o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž 
se mu Kristus zjevil oděný do toho 
kusu pláště, kterým podaroval chudáka 
v Amiens. Pro Martina to bylo zname-
ní, aby přestal být císařským vojákem 
a stal se vojákem Kristovým. Než se tak 
stalo, uběhla spousta let. Martin opustil 
vojenskou službu až roku 356. 

Z římského vojáka
mnich a aktivní biskup
Tím okamžikem pro něj začalo nové 
dobrodružství. Na tuto cestu vstoupil 
pod vedením významné osobnosti bis-
kupa Hilaria z Poitiers. Martin nicméně 
zůstal ve městě jen krátce a pak se vrátil 
do Panonie. Tam obrátil ke křesťanství 
svoji matku a zažil první střety v boji 
s ariány. Když byl z města vyhnán, vrá-
til se do Itálie a kolem roku 358 se usa-
dil v blízkosti Milána a žil jako mnich. 
Arián Auxentius ho vypudil i z Milána 
a Martin se odebral na ostrov Gallina-
ria v Ligurii. Později (roku 360) se usa-
dil v poustevně Ligugé blízko Poitiers; 
toto místo se brzy stalo střediskem 
monastického hnutí v celé Galii. Poz-
ději založil klášter v Marmoutier, ne-
daleko Tours. Roku 371 byl na žádost 
lidu zvolen biskupem Tours. Za krátký 
čas se život tohoto biskupa-mnicha, 
nebo spíše mnicha, který se propůjčil 
pastorační aktivitě, naplnil nejrozmani-
tějšími činnostmi. Skutky lásky, zázrač-
ná uzdravení, exorcismy, evangelizace 
venkova, obrana pravého učení proti 
bludům a pověrám, to vše ho zaměst-
návalo bez oddechu. Brzy se Martin 
setkal s překážkami a pokořováním, 
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ale vytrvale, trpělivě a moudře sledoval 
své záměry. Ve své biskupské službě 
dával stále příklad života modlitby, po-
kání a askeze. Odhaloval každou touhu 
po moci a privilegiích, tak jak se sluší 
na toho, kdo hledá pouze Boha. Jeho 
síla tkvěla v podstatě právě v umění 

skloubit dohromady apoštolskou čin-
nost a kontemplativní život, aby se 
tyto dvě složky navzájem obohacovaly. 
To vše přineslo své plody, pohanství 
ustoupilo. Obyčejní lidé i vysoce posta-
vené osobnosti se obraceli a množily se 
kláštery a farnosti.

 Jitka Kudláčková

C O  S E  U D Á L O  V  NA Š I C H  O B C Í C H

VYHOD NOCE NÍ SOUTĚ ŽE

o nejrozkvetlejší dům, či zahradu, 
která byla vyhlášena v 1. zpravodaji 
letošního roku.

Porota ve složení: starosta Jaroslav 
Klapal, Dr.Václav Krmaš, Jitka Kud-
láčková, Martina Doskočilová, Věra 
Zaňková neměla lehkou práci při hod-
nocení.
Sešla se jedna desítka zahrádkářů, kte-
ří poslali své fotografi e. Moc se líbily 
veliké slunečnice od Burketových,ob-
ří durman u p. Markové, obsypaný 
stovkou žlutých květů a také tropické 
krásky na okně u p. Hladké, bílé fi alo-
vé a modré orchideje. Krásně nakvetlé 
pokojové květiny u p. Zaňkové a zá-
řivě růžové rododendrony u Kud-
láčkových. Kubcovi ze Hřibin zaslali 
rozkvetlé ibišky a zahradní kaly s kap-
kami rosy na listech. Také z Pasek došly 
krásné fotografi e, kde se mezi truhlíky 
na sluníčku vyhřívá ještěrka.

Hodnocení bylo následující:

1. místo: VČELÁKOVI Paseky
za vzrostlou zahradu s mnoha jeh-

ličnatými a listnatými stromky a keři, 
letničkami na záhonech i v truhlících 
a květináčích. Vkusně upravenou níz-
kými zítkami z kamene, rozdělenou 
na okrasnou a užitkovou a bohatou 
úrodu rajčat a broskví. 

2. místo MARKOVI Hřibiny
za upravený venkovský dvůr s altán-
kem se zajímavě osázenými květináči 
letničkami, muškáty, voděnkami a stá-
lezelenými rostlinami.

3. místo KUBCOVI Hřibiny
za pěknou zahradu, kde vodník s čá-
pem vzhlíží na hladinu jezírka. Krásné 
kaly, mečíky a jiřiny.

Z každého snímku vyzařuje pohoda, 
klid a krása. Co práce, mnoho hodin, 
musel každý vynaložit, než vytvořil 
své dílo, proto pochvala a uznání patří 
všem.

1. místo 1000,-Kč
2. místo 500,-Kč
3. místo 300,-Kč
na nákup zboží v květince u Zdeny Pa-
páčkové v Častolovicích. Poukázku lze 
vyzvednout na obecním úřadě.
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VE 4.  ČTVRTLETÍ SLAVI LI

Josef  Volný Malá Ledská 86 let
Milada Volná Malá Ledská 80 let
Zdenka Štěpánová Malá Ledská 85 let
Marie Forejtková Velká Ledská 86 let
Milada Zaňková Malá Ledská 86 let

Všem oslavencům přejeme
pevné zdraví a spokojenost.

NAROD I LI SE

Manželům Lucii a Dušanu 
Drozdíkovým se 15.11. 
narodila dvojčátka se stejnou porodní 
váhou 3,20 kg Mikuláš a Tobiáš. 

Ať Vám dětičky dělají radost.

OD H LÁŠE NI

František Jaroměřský Malá Ledská

PŘI H LÁŠE NI

Jiří, Jana a dcera Anna Marie Šulákovi
  Paseky

Celkový počet obyvatel 348.

ZNÁMKY NA POPE LNICE 

ZNÁMKY
NA POPELNICE
SE BUDOU
VYDÁVAT
OD 1. BŘEZNA 2013

Z P R Á V Y  Z  O B C Í

P R E Z I D E N T S K É  VO L BY
1. KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB V ČR SE KONÁ 11. – 12. 1. 2013, 

PŘÍPADNÉ 2. KOLO 25. - 26. 1. 2013

Pan Jaroslav Němec odpověděl – 
myslím si, že je to lepší, když si lidé 
mohou zvolit sami hlavu státu. Je da-
leko větší výběr, ale sám ještě nevím, 
koho budu volit a zda vůbec k volbám 
půjdu.
Názor pana Miroslava Zilvara je 
opačný – dřívější volba parlamentem 
byla asi vhodnější, jelikož takhle se 
tam mohou dostat lidé, kteří jsou dob-
ří třeba v určité sféře, ale vedení státu 
by nerozuměli. A co si myslí paní Li-
buše Kubcová? Nevím, která volba je 
vhodnější, jen je mi líto těch zbytečně 
vynaložených peněz, které stát vydává 

na volební kampaň, když už tak se topí 
v dluzích.
A teď si přečtěme, milí spoluobčané, 
trošku obšírnější náhled pana Romana 
Kraloviče
Co na to říct? No hlavně, že si koneč-
ně můžeme vybrat my sami občané, 
za což jsme více méně bojovali, ale… 
Teď si vůbec nejsem jist, jestli to má 
vůbec cenu. Podívej se na politickou 
situaci v naší zemi. Je možné, aby 
z této korupcemi protkané země vze-
šel poctivý a lidem uznávaný prezident? 
Když se podívám na kandidaturu, tak 
co vybrat? 
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 1) Tak předně Becherovkou naplně-
ný Zeman. Toto je důchodce, který 
patří na chalupu, a tam ať si chodí 
na houby a odpočívá. Pokud vím, 
tak už nadělal pro tuto zemi dost 
a jak víme, tak to nebylo to nej-
lepší a jediný jeho krok, který byl 
výborný, je, že již šel do důchodu. 
Ovšem má i kladnou stránku, a to 
když veřejně vystoupil proti oku-
paci Rusů. 

 2) Jan Fišer. Tak předně:byl to ko-
munista a 1989 vystoupil. O tom-
to kandidátovi moc nevím. Podle 
svých slov by chtěl být „nezávis-
lým a nestranickým kandidátem“. 
Prohlásil, že jeho kampaň nebude 
fi nancována z příspěvků politic-
kých stran. Budiž, ale jak víme, 
není to vždy pravda a najevo to 
vypluje možná až po pár letech. 

 3) Další kandidát resp. kandidátka 
je paní doktorka Zuzana Roitho-
vá. Tak tady už jsem úplně vedle. 
O této paní doktorce nevím zho-
la nic, akorát že se dokáže přímo 
„americky“ usmívat a tento úsměv 
na mne působí opravdu uměle, 
a proto jí nevěřím. A na to, že pra-
covala v politice pro zdravotnictví, 
tak my jako občané to opravdu po-
ciťujeme v peněžence. Takže pro 
tuto kandidátku bych já nehlasoval. 

 4) Jiří Dienstbier. Advokát, sociální 
demokrat, ale co s kandidátem, 
který ani neuspěl ve volbě na pri-
mátora Prahy? Jeho heslem je sice 
boj o možnost adopce dětí do ho-
mosexuální rodiny, ale to snad ne-
vyhrává volby. Nehledě na to, že 

pokud si někdo vezme dítě do ro-
diny, ať už hetero či homo, tak 
to je 100x lepší než zůstat v „dě-
cáku“!!! A věřím tomu, že takový 
homosexuální pár dokáže dát dítě-
ti hodně lásky a péče. Ale to jsme 
odbočili. Takže Jiří Dienstbier… 
nevím. 

 5) Jana Bobošíková. Toto je druhá 
žena mezi kandidáty a na rozdíl 
od paní doktorky, této kandidátce 
úsměv věřím. Známe jí z televize 
ČT jako ředitelku zpravodajství 
a moderátorku diskusního pořadu 
Sedmička. Je to pěkná a sympatic-
ká žena a jejím heslem je zacho-
vání české koruny před eurem 
a zabránění převodu dalších pra-
vomocí Bruselu, za což bychom 
jí v budoucnu děkovali. Toto je 
třeba program, který mne oslovil. 
Zatím by u mne připadala v úvahu 
ke zvolení. 

 6) Karel Schwarzenberg. Šípková 
Růženka naší politiky. Tento pán 
by ode mne nemohl dostat hlas, 
protože jeho vystupování na ve-
řejnosti vůbec nepůsobí dobře. Je 
většinou neupravený a jeho mlu-
va je nesrozumitelná a nedůrazná. 
Je pravdou, že tento člověk má 
spoustu vyznamenání a oceně-
ní, hlavně za boj o lidská práva, 
za což si ho vážím, ale jako prezi-
denta bych ho nechtěl. 

 7) Vladimír Dlouhý. Dlouholetý 
komunista (od 1978-1989) Ov-
šem jako většina po revoluci se 
„překabátil“. Tento kandidát mne 
naprosto neoslovil a nechat se fi -
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nancovat podnikateli? Tak to je 
krásná cesta ke korupci. My tobě, 
ty nám. 

 8) Přemysl Sobotka. Další doktor 
v řadách kandidátů. Člen ODS, 
v případě zvolení chce zabránit 
přijetí eura , za což mu dík, ale ji-
nak o něm nic valného nevím. 

 9) Vladimír Franz. Náš „avatar“ 
v kandidátce. Tohoto člověka jsem 
párkrát slyšel v televizi a četl jsem 
o něm na internetu a tento člověk, 
ač s pokérovaným tělem, má vel-
mi zdravý názor a je to kandidát, 
který by do naší politiky vnesl roz-
ruch. Podle jeho slov by prezident 
měl být jednotícím prvkem české 
společnosti i politiky a já s ním 
souhlasím. Doufám, že se toho 
bude držet. 

 10) Táňa Fischerová. Toto je dáma 
která bojovala proti režimu a byla 
za to popotahována, ale vydržela. 
Ovšem její názor, že prezidentský 
úřad má mít hlavně mravní úlo-
hu, je sice pěkný, ale v této zemi 
je potřeba trochu víc. Mravnost je 
v české politice pojem neznámý, 
a proto je potřeba být tvrdý v prv-
ní řadě na vládu a politiky. A toto 
musí udělat člověk se silným du-
chem. Táňa Fischerová mi spíše 
připomíná hodnou babičku, která 
by sice politiky pokárala, ale ti by 
si stejně dělali svoje. Takže ne. 

 11) Tomio Okamura. Tak tento kan-
didát je u mne mezi těmi, o kte-
rých bych uvažoval. Několikrát 
jsem slyšel, jak mluví, a jeho názor 
na politiku a občana této republiky 

se mi líbí. Je pravda, že to asi bude 
mít těžké, ale uvídíme. 

 12) Petr Cibulka: Jako signatář Charty 
77, šiřitel samizdatu a člen Výboru 
na obranu nespravedlivě stíhaných 
byl opakovaně vězněn a politicky 
perzekuován. Známý vydavatel 
„cibulkových seznamů“, absolutní 
antikomunista, ale jako prezident? 
Asi ne. 

 13) Ladislav Jakl? Poradce Václava 
Klause. Pokud ho zvolí, třeba mu 
zas na oplátku bude radit Václav 
Klaus. Ale jinak o něm nic nevím. 

 14) Tomáš Vandas. Dělnická strana 
mluví za sebe sama a ač její název 
by měl hájit dělníky, což je velká 
většina národa, tak je to spíše stra-
na SS a to opravdu není dobře. 
Mají sice v něčem pravdu, pokud 
se jedná o nepřizpůsobivé občany, 
ale jinak z toho nečouhá nic dob-
rého. 

 15) Jiří Karas. Ovšem člověk, který ne-
chce potraty, nechce registrované 
partnerství, atd., tak to je čas, aby 
se zamyslel. Každá žena musí mít 
právo se rozhodnout, zda-li chce 
dítě, či nikoliv. A proč zakazovat 
lidem žít spolu ve svazku, i když 
jsou stejného pohlaví? Máme prá-
vo bránit lidem v lásce a spolužití? 
Pokud si někdo myslí, že ano, tak 
v politice nemá co dělat. 

 16) Klára Samková je asi nejhezčí kan-
didátka a zabývá se romskou pro-
blematikou. To ovšem na výhru 
ve volbách stačit nebude. 

 17) Karel Randák: voják a člen kontra-
rozvědky, specialista na boj s orga-
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nizovaným zločinem. Tak proč už 
není půlka vlády za mřížemi? A na-
konec chce v rybníce plavat s tě-
mito sumci? To je přesně ten typ 
korupce. Já na tebe vím hodně, tak 
budeš dělat, co chci já. Takže ne. 

 18) Pavel Kořán: ani nevím kdo to je. 
To, co jsem si přečetl o tomto kan-
didátovi, mi nestačí k tomu, abych 
o něm uvažoval. 

Tak toto byl trochu přehled kandidátů 
z mé strany, a teď si, občane, vybírej. 
Bude to zajímavé a těžké. Nejlépe by 
bylo všechny naházet do mixéru a udě-
lat z nich jednoho, co by měl ty správné 
názory a cíle. 

1. Ideální prezident by podle mne 
měl v první řadě vypadat dobře. 

2. Být příjemný ve vystupování, ráz-
ný v jednání a neústupný vůči ko-
rupci a neprávu. 

3. Měl by mít v programu zachování 
české koruny a hlavně by měl chtít 
prosadit v naší zemi samostatnost. 

4. Například zemědělství. Naše ze-
mědělství bylo v minulosti na vel-
mi vysoké úrovni a dokázali jsme 
se bez problémů uživit a dokonce 
spoustu prodat do zahraničí. Maso 
jsme měli ve velmi vysoké kvalitě 
a dnes? Mraky potravin jsou do-
vezené ze zahraničí (Čína) a je 
ve velmi špatném stavu. Kvalita? 
Ale proč, když europoslanec řekne 
že Češi, respektive tzv. východní 
blok, nemá tak dokonale vytříbené 
chuťové buňky jako západní blok, 
a tudíž nám stačí ten póvl a odpad. 

Tak proto by měl náš prezident 
apelovat a tlačit na vládu v tomto 
směru. 

5. Dalším odvětvím, kde jsme byli 
jedničky, byl těžký průmysl - hut-
nictví. Naše ocel byla špička 
ve světě. A dnes??? Škoda mluvit. 

6. Samozřejmá je podpora českých 
výrobků, a to ne jenom zde, ale 
i v zahraničí. Je jasné, že pokud 
budu jezdit ve vládě autem jiné 
značky než české, tak podporuji 
špatnou zemi. Měl by ukázat svě-
tu, že naše výrobky jsou kvalitní. 
A to nemluvím jenom o autech. 

7. Český prezident by měl mít v pro-
gramu rozvoj školství a vzdělanost 
v našem státě. To je velmi důležité 
a podporovat to má velký smysl. 

8. V programu by měl mít i mravnost, 
smysl pro rodinu a to nemyslím je-
nom klasickou heterosexuální, ale 
i homosexuální, a právo dětí být 
v rodině, která ho miluje a podpo-
ruje. 

Takže toto je můj názor na volbu a pre-
zidentské kandidáty. Někdo se mnou 
sice nemusí souhlasit, ale to je jenom 
dobře. Každý si může udělat vlastní 
názor a prezentovat ho, či nikoliv. Na-
dáváme sice na politiku, na život v této 
zemi, ale ruku na srdce. Kdo z nás udě-
lal něco pro druhé a nic za to nechtěl? 
Ba naopak. Když už někdo něco dělá 
a snaží se zlepšit život třeba jenom 
v naší vesnici, je mu v tom z jiných 
stran zabraňováno či jinak znepříjem-
ňováno. Například bych rád vyzdvihl 
práci CARP Teamu nebo Svazu žen. 
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Toto jsou spolky, které se snaží v naší 
vesnici udělat něco pro druhé a sami 
dobře víte, jak to vypadá. Místo toho, 
abychom těmto spolkům pomáhali 
a zlepšili tím náš život, tak se jenom 
za zády pomlouvají, vysmívají jejich 

práci a kladou se jim překážky. Ptám 
se tedy, pomůže nám volba prezidenta 
v naší vesnici zlepšit vztahy, nebo si ka-
ždý z nás sáhne do svědomí a místo na-
dávání a zesměšňování radši pomůže?

Děkuji, Roman Kralovič

Z E  S P O L K Ů

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

Letošní posvícenské zábavy na Hřibi-
nách se ujaly ženy z našeho svazu. A že 
se snažily, o tom nemůže být pochyb. 
Téměř měsíc se poctivě scházely k ná-
cviku tanečního vystoupení, aby zde 
před půlnocí zazářily svým vystoupe-
ní v doprovodu skupiny ABBA a ne-
smrtelného Káji Gotta. V roli Jamese 
Bonda všechny diváky uhranula Len-
ka Čepelková se svými kolegyněmi -
M. Doskočilovou, A. Pajorovou, R. Vo-
troubkovou, J. Janečkovou a A. Míko-
vou. Děvčata, moc se Vám to povedlo, 
byla jste skvělá. Nejen toto vystoupení 
zpestřilo zábavu, ale i zahajovací dět-
ský taneční spolek SMOT zTýniště 
nad Orlicí pod vedením Jiřiny Bedná-
řové, kde vystoupila i Terezka Kubco-
vá (mimochodem tato skupina shání 
sponzory, jelikož se chtějí účastnit re-
publikové soutěže o skupinu roku, jež 
bude vysílána na ČT1, chcete-li, mů-
žete přispět), ale vraťme se k samotné 
zábavě, stoly zdobily voňavé koláčky 
a nechyběla bohatá tombola. Poslední 
účastníci opouštěli sál o druhé hodině 
ranní.

VZ

POD Ě KOVÁNÍ 

Poděkování děvčatům z ČSŽ 
a ostatním spolkům
Hřibiny-Ledská 

Ráda bych využila této příležitosti 
a chtěla bych poděkovat ženám z ČSŽ 
Hřibiny-Ledská za jejich spolupráci, 
snahu a jejich dobročinnost při pořá-
dání akcí v roce 2012. 
Díky Vaší spolupráci a ochotě jsme 
uspořádaly spoustu krásných věcí pro 
naše dětičky a dospěláky. 
Poděkování za bezvadnou spolupráci 
patří i kolegům z Carpteamu a hasičům 
VL. 
Věřím, že i nadále budeme společně 
spolupracovat a povedeme naši obec 
ke kulturnímu životu. 

Krásné Vánoce
a do nového roku

2013 
Vám přeji
mnoho sil 

a pevné zdraví. 

M. Doskočilová 
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ROZSVÍCE NÍ

VÁNOČNÍ HO STROMU

Letošní rozsícení stromku na Hřibi-
nách připadlo na sobotu 1. prosince. 
S ptačí koledou přilétli přát malí ope-
řenci: vlaštovička stavitelka v podání 
Denisky Míkové, hrdlička - Terezka 
Kubcová a vrabčáka spolu s křepelič-
kou ztvárnila Klárka Papáčková. V další 
scénce Jesličky, se přidala ještě Martina 
Vejvarová, která se krásně zhostila role 
Marie v očekávání a navíc čistým so-
pránovým hlasem zapěla píseň Tichá 
noc v doprovodu na klávesy Terky Ku-
bcové. Po vypuštění svítících lampiónů 
jsme se přesunuli do pěkně vyhřátého 
sálu, kde následoval koncert hudební 
skupiny Gemma ze Sopotnice. Škoda 
jen, že si někteří rodiče stále pobíhají-
cích dětí ze sálu do lokálu a naopak ne-
uvědomili, že tu jsou posluchači, kteří 

si chtějí v klidu vychutnat atmosféru 
nádherně znějících tónů desetičlen-
ného souboru. Interpretace známých 
skladatelů tím ztratila na půvabnosti. 
Hluboce se skláním před vystupujícími, 
jež byli schopni v takovéto atmosféře 
své vystoupení s dokonalostí profesio-
nálů odehrát.
A co dodat na závěr? Samozřejmě 
poděkování OÚ za sponzorování ob-
čerstvení, paní Ireně Řehákové z Kos-
telce za nádherně nazdobené perníčky 
a všem učinkujícím dětem.

VZ

MI KULÁŠSKÁ D I SKOTÉ KA

O týden později, v neděli 9.12., bylo 
opět v hostinci U Myslivce rušno. Celý 
sál se proměnil v jedno velké peklo. 
Vyrojilo se tu spousta malých rohatých 
blikajících chlupatých potvůrek, které 
měla pod patronací velká čertice Me-
fi stka (M.Doskočilová ) spolu se svojí 
společnicí Trepifajskou (A. Pajorovou). 
K tomu ještě čertovská babička Belze-
bubka (V. Zaňklová) neustále míchala 
ve velikém kotli pekelnou kaší, aby se 
nepřipálila. Če-
kala totiž na své 
vzrostlé synáč-
ky, aby je měla 
čím nasytit, až 
se vrátí z robo-
ty. Ale ochut-
nat mohla i zde 
přítomná dítka, 
aby věděla, jak 
se vaří v pekle 
a že jim chut-foto z rozsvícení stromu
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nala, se dalo poznat z neustálého při-
dávání. Ticho jako v hrobě nastalo 
příchodem pana Mikuláše s jeho partou 
krásných andílků, ale i ošklivých starých 
čertů. Přiznám se, že i já jsem se tak 
trochu bála Lucifera, toť se ví, Lucifer 
vzbuzuje vždycky hrůzu. Ale protože 
zde byly téměř všechny děti hodné, od-
nesl si v pytli jenom dva kousky a po-
kud se napraví, snad je příští rok vrátí.

Ženy děkují za dotování této akce 
fi rmám:

OÚ Hřibiny-Ledská, Tomacon, Palír-
na  Libotovských, autolakovna Hřibiny 
a také všem nebeským i pekelným, kteří 
s námi strávili hezké odpoledne.

VZ

CVIČE NÍ TĚ LU PROSPÍVÁ

Pro udržení svěžesti a dobré kondi-
ce jsme opět využily příležitosti jít 
si zacvičit do místního sálu hostince 
„U Myslivce“v Hřibinách. Začaly jsme 
se změnou času na zimní a každé pon-
dělí a čtvrtek od 18,30 do 19,30 hodin 
se věnujeme pohybu. Pro obměnu tra-
dičního cvičení jsme použily projek-
ce na plátno a z DVD jsme si pustily 
originální cvičení Pilates. Hudba nyní 
při cvičení zní ze stereo reprodukto-
rů místo z rádia, a to je také pozitivní 
krok k vylepšení atmosféry. Ráda bych 
za toto vylepšení technického zázemí 
poděkovala Obecnímu zastupitelstvu. 
Stejně tak děkuji všem cvičenkám, 
které přispěly k udržení této letité tra-
dice. 

L.K.

CARP TEAM O.S.

HŘIBINY-LEDSKÁ-PASEKY

Vážení spoluobčané, přátelé a členové 
FAN CLUBU CARP TEAM.
Rok s rokem se nám schází a z tep-
la kamny vyhřátého pokoje chci Vás 
všechny, kteří jste si letos našli cestu 
k nám na Paseky, pozdravit a poděko-
vat za Vaši přízeň nejen spoluobčanům, 
ale i obci Hřibiny – Ledská, a hlavně 
občanskému sdružení Český svaz žen, 
vedený Martinou Doskočilovou a Ale-
nou Pajorovou. 
Víte, že nás letos navštívilo, ať už jen 
jednou, či opakovaně cca 450 spoluob-
čanů, chalupářů, kamarádů i známých 
z okolních obcí a měst, nahodilých cyk-
listů a kolemjdoucích?
To si myslím, že je nemalý závazek pro 
roky příští, a proto tu pro Vás jsme 
a jsme rádi, že i Vy tu jste s námi!

  
Přejeme krásné a pohodové 

Vánoce, 
plné pohádek, klidu,

dobrého jídla a úsměvů
dětských tváří.

Do nového roku 2013
hlavně pevné zdraví,

pohodu, lásku, stálou práci, 
štěstí na každém kroku 

optimismus do žil. 

Přeje ČSŽ Hřibiny-Ledská 
M. Doskočilová
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Proto i letos jsme náš „pracovní rok“ 
započali brigádou na hřišti na Pasekách, 
kde jsme vlastními silami zregenerovali 
sportovní hřiště, vypleli hřiště od travin 
a mechu, doplnili prach a bezplatně za-
půjčeným válcem od V+V s.r.o. hřiště 
uválcovali tak, aby řádně odvádělo deš-
ťovou vodu, dalo se i nadále udržovat 
a bylo plně funkční. Dále jsme poklidili 
a chystali hranici na čarodějnice, řezali 
a štípali dříví ...
Naše píle směřovala k první akci to-
hoto ročníku, a to pálení čarodějnic 
na Pasekách. Jako již tradičně jsme 
dětem připravili bezplatné občerstvení 
v podobě párků a limonády, dospěláci 
si popili a pojedli dle chuti a libosti.
Touto akcí jsme odstartovali každých 
čtrnáct dní se konající grilování a pe-
čení masových pochutin, kdy jste nám 
svou účastí dokazovali, že to děláme 
pro Vás dobře ;-) !!! Nechci tu psát 
o každé akci zvlášť, bylo by to nudné 
a fádní, zmíním jen ty, které byly pro 
nás a snad i Vás něčím výjimečné.

Květnový nohejbalový turnaj o Pohár 
starosty konaný na Pasekách byl nejen 
pro nás hnacím motorem v tréninko-

CT ve složení Jaroslav Klapal, Tomáš Vik, 
Jakub Klapal, Milan Vik – Paseky

vém úsilí a za naše 2 týmy musím říct, 
že jsme bojovali statečně a srdnatě, od-
měnou nám bylo skvělé 3. místo, druzí 
skončily borci z Častolovic a první bor-
ci z Lična.
Dětský den byl super akcí pro naše 
ratolesti v obci a za spolupráce s ČSŽ 
jsme myslím obstojně sekundovaly. 
Ukončení prázdnin jsme už pořádali 
sami za přispění Pink Reality z Rych-
nova nad Kněžnou (zapůjčili skákací 
hrad, koloběžky, terčíky) a Tomáše 
Hodného, kamaráda, který nám umož-
nil se trénovat ve střelbě vzduchovou 
zbraní (přes 700 diabolek jsme poslali 
k terčům ;-O) Sháněli jsme koně, nese-
hnali, tak snad příště.

O prázdninách jsme se účastnili nohej-
balového a gulášového turnaje ve Sle-
meně – Synkově, kdy si naše dva týmy 
ověřili své schopnosti v široké konku-
renci okolních týmů a po tuhých bojích 
jsme skončili na 3. a 4. místech ve sku-
pinách ( postupovali 2 týmy) ;-O
O to víc se nám však dařilo ve vaření 
guláše pod vedením zkušeného har-
covníka Jirky Šimerdy a kuchtiček Mo-
niky Kralovičové, Lenky Čepelkové 
a Anetky Bednářové, kde v obrovské 

Skvělá bitva
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konkurenci velice silných týmů jsme 
o pouho pouhý jeden jediný bodíček 
skončily druzí. 
Odměnou nám bylo prvenství v tom, 
že náš guláš byl jako první snědený 
ostatními týmy!!! V individuálních dis-
ciplínách vynikala a perlila Aneta Kub-
cová, toho času stále ještě Bednářová 
(ale prý se už něco chystá na konci 
příštích letních prázdnin, tak mějte 
oči a uši nastřežené, ať nikomu nic 
neunikne), kdy totálně s obrovskou 
vůlí po vítězství a smyslem pro FAIR 
PLAY všem ukázala, jací jsme BORCI. 
Dokonce jsme i dražili pro dobročinné 
účely svůj guláš a i si ho vydražili ;-(), 
viď Petře.

V září jsme uspořádali nohejbalový tur-
naj o putovní pohár CT, který vyhrál 
tým AC Masáž Prasat z Pardubic, druhý 
byl tým z Lična a 3. borci z Častolovic.

Říjnová zabíjačka měla ohromný 
úspěch, k naší smůle se však kona-
la v den vyhlášené totální prohibice 
a snad i proto i za přispění našich spo-
luobčanů nás navštívila Krajská hygie-
nická stanice. 

Jak jste si však mohli všimnout, naše 
sdružení pokračuje ve své činnosti 
i nadále a díky určitým okolnostem se 
snažíme o neustálé zlepšování našich 
aktivit. Nejvýznamnějším letošním po-
činem se stala výstavba grilu a udírny, 

CT kuchtíci v plném složení:
Aneta Bednářová, Jirka Šimerda, Lenka 
Čepelková, Monika Kralovičová

Gril ve fázi výroby

Gril po dokončení, zapálení ohně a křtu.Takhle se zírá, když to někdo umí.
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kdy za přispění obce Hřibiny – Ledská, 
fi rmy STAMONT, Kovářství Jan Roh-
lena z Houdkovic a naší vlastní práce se 
nám podařilo ve volných chvílích zbu-
dovat luxusní gril a neméně užitečnou 
udírnu.

Dále se v současné době projektuje 
nová podoba zázemí pro hřiště na Pa-
sekách a hlavně plnohodnotné WC ne-
jen pro dámy, ale i pro pány. Budeme 
prostřednictvím obce žádat o dotaci ze 
SZIF a usilovat o dotaci ve výši 90%.

Jako poslední akcí CT pro letošní rok 
jsme si vyjeli do Strachotína na jižní 
Moravu do sklípku k místnímu vinaři 
a tím jsme podtrhli pro nás úspěšný 
rok 2012.

Tímto bych Vám všem chtěl poděkovat 
za Váš čas strávený čtením tohoto člán-
ku, za Vaši energii, kterou do nás vklá-
dáte při návštěvách hřiště na Pasekách 
a za vstřícnost, již nám projevujete 
svou pomocí. Děkujeme Obci Hřibiny 
– Ledská, Českému svazu žen, fi rmám 
V+V s.r.o., PINK Reality, STAMONT, 
BASF, Kovářství Jan Rohlena Houd-
kovice a všem našim spoluobčanům 
a přátelům.

DO ROKU 2013
VÁM VŠEM

Z CELÉHO SRDCE
PŘEJEME

HODNĚ MOC LÁSKY,
HODNĚ MOC ZDRAVÍ,
HODNĚ MOC ŠTĚSTÍ

A MĚJME SE RÁDI !

Váš CARP Team o.s.
Anetka Bednářová, Klárka Šmídová, 
Monika Kralovičová, Jana Viková, 
Eva Šimerdová, Jitka Šimerdová, 

Jirka Šimerda ml., Jirka Šimerda st., 
Petr Kubec, Jakub Klapal, 

Roman Kralovič, Michal Kralovič, 
Milan Vik

a členové FAN CLUB CT.

PF 2013

SD H LE D SKÁ 

ČLE NOVÉ SD H LE D SKÁ 

SPORTOVNĚ . . . 

Nejenom ryze hasičským záležitostem 
se věnují hasiči z Ledské. 6.10.2012 
zorganizovali turnaj v malé kopané, 
který se konal na Velké Ledské na hři-
šti za hasičskou zbrojnicí. Pořadatelům 
přálo mimořádně hezké počasí. Účast 
byla trochu slabší, ale to nijak nepo-
kazilo dobrou náladu. Všichni si toto 
sportování užili a navíc pohár pro vítě-
ze zůstal doma... 
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Závěrem bych chtěl popřát jménem vý-
boru SDH Ledská všem našim členům 
a všem spoluobčanům klidné vánoční 
svátky a vše dobré v novém roce 2013. 

LZ 

MS STŘE ZMÁ

Vážení spoluobčané, 
většina z Vás asi bere 
tento zpravodaj do ru-
kou i tentokrát s tím, 
že chce vědět, co je 
u toho kterého spolku nového. Ale já 
s potěšením mohu oznámit, že u nás 
myslivců nic. Na vysvětlenou dodám, 
že se raduji proto, neboť MS Střezmá 
Olešnice získalo od vlastníků pozem-
ků na valné hromadě honebního spo-
lečenstva Olešnice nájemní smlouvu 
na další desetileté období. Valná hro-
mada se uskutečnila na chatě MS dne 
2.10.2012 a účastníci zvolili nového 
honebního starostu (Milan Žid - Oleš-

nice), místostarostu (Ing. Josef  Vanický 
- Hřibiny) a členy honebního výboru 
(Vít Podolský - Olešnice, Josef  Vanic-
ký - Synkov a Petr Šimerda - Lično). 
Určitě je na místě srdečně poděkovat 
odstupujícímu výboru, který fungo-
val úspěšně po dvě desetiletí. Nejlépe 
jmenovitě: Náš dík patří honebnímu 
starostovi Miloslavu Zaňkovi, dále pak 
paní Elišce Tiché, Junkovi, Bohusla-
vu Vogelovi a Ing. Josefu Vanickému. 
Ten jediný zůstává i v novém výboru, 
aby byla zaručena určitá kontinuita. 
Součástí jednání bylo i přijetí změn 
ve stanovách, z nichž nejpodstatnější je 
odsouhlasení svolávání dalších jedná-
ní zveřejněním oznámení na obecních 
vývěskách a na vlastních webových 
stránkách. Aby se nemyslivecká veřej-
nost dozvěděla více o našem počínání, 
o to se opětovně postarala skupinka 
našich členů, kteří připravili skromnou, 
ale pozitivně návštěvníky vnímanou 
výstavní expozici a trpělivě odpovídali 
na dotazy příchozích během podzimní 
zahrádkářské výstavy v Častolovicích. 
Že podzimní a zimní měsíce přiná-
ší pro myslivce povinnosti v podobě 
přikrmování zvěře i radosti při růz-
ných společných loveckých akcích, je 
asi zbytečné opakovat. Přesto někte-
ré momenty za zmínku stojí. V říjnu 
přijeli do naší honitby sokolníci, kteří 
po svém úspěšném lovu vyzdvihli hoj-
nost zvěře na lukách u Orlice. Je fakt, 
že každý orel dostal několik příležitostí 
k lovu a výřad čítající 3ks srnčí zvěře 
a 1 zajíce mohl být i bohatší. Nedosta-
tek drobné zvěře nicméně přetrvává 
a tak lze ocenit především skutečnost, 
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že i tak se povedlo na dvou našich 
dosavadních honech a zvláště po je-
jich skončení udržet si dobrou náladu 
při zpěvu za doprovodu harmonikáře 
p.Peremského. Hony jsou nyní spíše 
příležitostí k příjemnému setkání, za-
stavení se ve shonu a napětí dnešních 
dnů. Na odpoledním posezení nechy-
běly na nich ani partnerky některých 
členů. Snad se vydaří i poslední náš le-
tošní hon, který je v plánu po Vánocích 
na Třešňovce. Poté už zvěři v lesích 
dopřejeme klid a naši péči u krmelců. 

Zvěř je především při vyšší sněhové 
pokrývce stresována v případě častého 
vyrušování, proto prosíme o uvážený 
pohyb po revíru a odpovědné chování 
majitelů psů. Zvláště v blízkosti houš-
tin by psi neměli volně pobíhat a mi-
zet z dozoru svého pána…. Poslední 
čtvrtletí přineslo do našeho spolku dvě 
krásná životní jubilea. Nejprve oslavil 
šedesáté narozeniny se svou širokou 
rodinou na krásné oslavě, na níž po-
tvrdil při tanci svoji stále dobrou fyzič-
ku, předseda MS Střezmá p.Miloslav 
Zaňka. V prosinci pro změnu slaví 
nádherné a významné životní jubile-
um p.Bohuslav Kunc, který se dožívá 
osmdesátých narozenin. Oba dva naši 
starší kamarádi mohou pro svou vy-
trvalost a oddanost myslivosti sloužit 
mladší generaci jako vzor, a moc rádi 
jsme jim šli proto popřát s malým dár-
kem osobně. Blíží se Vánoce, přeji tedy 
všem spoluobčanům za kolektiv mys-
livců MS Střezmá Olešnice „Šťastné 
a veselé!“, v novém roce pak spokoje-
nost v rodinách i v zaměstnání, dob-
rou náladu, pevné zdraví, a v sobotu 
19.1.2013 ve 20.00hod si dovolujeme 
pozvat srdečně širokou veřejnost mezi 
nás na další Myslivecký ples do restau-
race v Česticích. Děkujeme zastupi-
telům obcí, zemědělcům, honcům, 
provozovatelům restaurací i dalším li-
dem za podporu a pomoc v roce 2012! 
Výčet všech osob a subjektů by byl 
dlouhý, určitě si pomoci a dobré spo-
lupráce vážíme a neobejdeme se bez ní 
ani v roce přicházejícím!

Radomír Podolský
jednatel MS Střezmá

Bohuslav Kunc stále zůstává výborným 
střelcem.

Míla Zeman s uloveným ušákem
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Z A M Y Š L E N Í

SLŮVKO DOMOV 

Co pro Vás znamená slůvko
DOMOV,
na to jsem se zeptala náhodně dětí,
tady jsou dvě odpovědi:

Domov pro mě znamená hrozně moc. 
Je to vůně, láska, pohoda, zázemí. Jsou 
to mí rodiče, bráška, babičky a dědo-
vé. Je to náš pejsek, je to pokojíček, 
kuchyně, zahrada... prostě všechno 
okolo mě. 
V domově mám všechny, které mám 
hrozně ráda. Od pohody u nás doma, 
se odvíjí všechno kolem mě. Jsem buď 
šťastná, nebo smutná. Jsem moc ráda, 
když jsme všichni pohromadě a v po-
hodě. Teď o Vánocích prožívám vše 
mnohem víc. Vnímám vůni cukroví, 
teplo, vánoční atmosféru, lásku, po-
hodu, ale i smutek. Všeho je tu nějak 
hodně. Kdybych toto všechno neměla 
a necítila, tak bych nebyla v pohodě, 
jako jsem. Vážím si toho, že mám to 
štěstí a mám domov.

Terka Kubcová

Domov je pro mě místo odpočinku 
a pohody. Místo, kde se můžu schovat 
před něčím, co mě děsí a bojím se toho. 
Místo, kde se setkávám se svými blízký-
mi, kam si zvu své nejlepší kamarády. 
Místo, kde je mi dobře a kam se ráda 
vracím.

Martina Vejvarová

KAMARÁDI
TÁBOROVÝCH 

OHŇŮ
Hřibiny-Ledská

Vás zvou na

POSEZENÍ
S PÍSNIČKOU

ZA DOPROVODU
KYTARY, 

které se bude konat ve čtvrtek 
27. 12. 2012 od 17 hodin
v hasičárně na Velké Ledské.

Zahrajeme a zazpíváme si známé 
písně různých žánrů z dob

už dávno minulých
až po současnost.

OBČERSTVENÍ
NENÍ ZAJIŠTĚNO. 
„Sníš a vypiješ jen tolik,
kolik si sám přineseš“.

S D H  L E D S K Á
zve všechny příznivce

NA ROCKOVOU ZÁBAVU

HYDRA 
Hostinec U Myslivce

28. 12. 2012
21.00 hod.
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KAŽDÁ KORUNA

DOB RÁ

Ceny energií stále stoupají. A tak se 
každá domácnost snaží ušetřit, kde se 
dá. Nárůst spotřeby elektrické ener-
gie v České republice za období let 
1989–2005 činil osm procent, v oblasti 
domácností však až 53 %. Málokdo si 
však uvědomí, že velkých úspor může 
dosáhnout i koupí nových, energeticky 
úsporných elektrospotřebičů. 

DNEŠNÍ LEDNICE
PRACUJE ZA ČTVRTINU

Je známo, že dnešní průměrná pračka 
spotřebovává o 44 % méně elektrické 
energie a o 62 % méně vody než prů-
měrný model roku 1985. Špičkové led-
nice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou 
energie ve srovnání s typickým mode-
lem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotře-
bičů, jako jsou lednice nebo pračky, 
rozhoduje ze 43 procent případů celá 
rodina. O způsobu likvidace „vyslou-
žilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ 
radí jen ve 28 % případů. Většinou 
se o ni tedy musí postarat jeden kon-
krétní člen domácnosti, podle zjištění 
výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů 
přináší nejvíce peněz. 
A musíme si přiznat, že právě během 
posledních dvou let se českým do-
mácnostem peníze nevydělávaly prá-

vě snadno, což ukazuje prodlužování 
doby, po kterou dnes musejí spotřebi-
če sloužit bez ohledu na to, že na trhu 
jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější 
a úspornější. Možná tak ubylo i času, 
který mohou ekonomicky aktivní lidé 
věnovat čemukoli mimo výdělečné čin-
nosti.
Možná by stálo za to, sednout si a spo-
čítat, kolik bychom v domácnosti ušet-
řili, kdybychom si koupili spotřebič 
nový, energeticky úsporný. I když jde 
jednorázově o nezanedbatelný výdaj, 
návratnost se kvůli rostoucím cenám 
energií výrazně zrychluje. 
Orientaci, který spotřebič je úsporný 
a který ne, by nám měl poskytnout 
energetický štítek. Základní vodítko je 
označení energetické třídy, jež se značí 
písmeny od A pro ty nejúspornější až 
po G. Štítek zařazuje spotřebič do kon-
krétní energetické třídy a přináší i dal-
ší užitečné informace (spotřeba vody, 
hlučnost apod.).

KAM ODLOŽIT VYSLOUŽILÝ 
ELEKTROSPOTŘEBIČ

V každém případě při nákupu nového 
výrobku vyvstává otázka: Kam s tím 
starým? S tím, jak roste informova-
nost o celém systému zpětného od-
běru vysloužilých spotřebičů, ale také 
stoupají nároky Čechů na jeho kom-
fortní fungování. Opakované průzku-
my například ukazují, že o celé desítky 
procent klesá deklarovaná vzdálenost, 

C O  / N E / V Í M E  O  E L .  S P O T Ř E B I Č Í C H
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kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet 
s nefunkčním elektrospotřebičem 
na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako 
třeba fény, jsou obyvatelé ochotni do-
pravit průměrně na vzdálenost 1417 
metrů, velké na 1475 metrů. Společ-
nost ELEKTROWIN a.s. vybudovala 
v České republice pro občany síť míst, 

kde je možné vysloužilé elektrozařízení 
odložit s průměrnou dostupností 3 900 
obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím 
pokrývá města a obce, ve kterých žije 
přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa 
jsou vytvořena především ve sběrných 
dvorech měst a obcí a u prodejců elek-
trozařízení.

Dovolte mi, milí spoluobèané, abych se i já pøidala ke 
všem gratulantùm, tak tedy, pøeji Vám ze srdce všem jed-
no jediné -  zdraví, zdraví a zase zdraví, jelikož bez nìho 
je tìžké žití. Byla bych moc ráda, kdybyste si to uvìdomili 
všichni, hlavnì Vy, co v poslední dobì øešíte úplné zbyteè-
nosti, malichernosti, slovíèkaøení. Vždyś tu jsme na tak 
krátkou dobu, proè si ji znepøíjemòovat nìjakým handr-
kováním? Obzvlášś v dobì adventní, kdy by se každý mìl 
zahloubat hluboko do svého nitra a tak nìjak v poklidu 
zhodnotit své èiny. Vnímat své okolí, pomáhat si a ne se 
slovnì urážet a napadat.

Za zpravodaj bych chtìla podìkovat všem dopisovatelùm, 
bez kterých by se tento zpravodaj neobešel. Mám velkou 
radost z našich nejmenších, kteøí svými krásnými slovy
pøispìli už i v minulém èísle. Další podìkování patøí naší 
korektorce, paní Mgr. Janì Albrechtové z Èastolovic,
která sic nevidìna, neslyšena, odborným okem vždy 
zhlédne všechny zaslané pøíspìvky. I našemu fotografovi 
Dr. Václavu Krmašovi za jeho zdaøilé foteèky.               

Tak šśastné a veselé nejen svátky vánoèní. 
Vìra Zaòková
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P OZ VÁ N K Y

FA R N O S T  È A S T O L OV I C E
zve všechny obèany

24. 12. 2012
NA PÙLNOÈNÍ
ZPÍVANOU MŠI
do kostela sv. Víta,
která zaèíná ve 22 hodin.

P o z v á n k a  p r o  b ì ž k a ø e

3. SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP
na Velkou Deštnou
Sraz v 10 hod. u studny
u Kudláèkových na MALÉ LEDSKÉ.

Pøihlášení: tel.: 777 845 803          

PŘI J ĎTE NAVŠTÍVIT  OB CH ŮD E K

SE ZD RAVOU VÝŽIVOU
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Hasiči - Malá kopaná Velká Ledská

CARP TEAM o.s. - Hřibiny - Ledská - Paseky

Ani naše ženy nezahálejí
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