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Z P R Á V Y  A  I N F O R M AC E
Z  O B E C N Í H O  Ú Ř A D U

ZPRÁVY OB ECNÍ HO ÚŘAD U

taci obdrželi. Celková investice by měla 
být cca 640.000,- Kč a výše dotace 
400.000,- Kč. Nyní jsme vyzvali fi rmy 
k podání nabídek. Na veřejném zase-
dání 16. července vybereme dodavatele 
a v srpnu by měla být hřiště postavena.
Koncem března jsme požádali společ-
nost ASEKOL o dotaci na zabezpe-
čení sběrného dvora. Obdrželi jsme 
dotaci ve výši 20.000,- Kč na nákup 
garáže a kamerového systému. Celkové 
náklady budou cca 45.000,-Kč. Garáž 
jsme již zakoupili a kamerový systém 
bude v nejbližší době nainstalován.
V sobotu 24. května před polednem 
zjistil pan hostinský, že je po příva-
lovém dešti vytopený sklep. Neby-
lo nám jasné, jak a hlavně proč voda 
opět do sklepa natekla, když dříve tu 
žádný problém nebyl. Velký dík patří J. 
Šimerdovi, M. Kubíčkovi, K. Dvořáko-
vi, L. Marhevkovi a T. Polgárovi, kteří 
ve svém volném čase vynosili věci ze 
sklepa, vše uklidili a umyli.
Hned v příštím týdnu však při dalším 
silném dešti začala voda zase rychle 
vnikat do sklepa. Tekla dveřmi i gu-
lou v podlaze, protože kanál odvádě-
jící vodu od hospody byl zase ucpaný. 
Zavolali jsme tedy AQUA SERVIS, aby 
přijeli kanalizaci propláchnout. Bohu-
žel nám sdělili, že nemohou přijet dřív 
než pozdě odpoledne. Od Schnauber-

V dubnu jsme pořádali setkání dů-
chodců a sousedské posezení v hasič-
ské zbrojnici ve Velké Ledské, kde jsme 
podávali k jídlu pochoutky, které nám 
navařil J. Šimerda za pomoci A. Kori-
čanského a J. Kudláčkové. S obsluhou 
a mytím nádobí nám pomohli členové 
místních spolků. Děkujeme všem, kteří 
nám na těchto akcích pomáhali! 
V prosinci loňského roku jsme požá-
dali o dotaci z Operačního progra-
mu životního prostředí na svozovou 
techniku (na nákup auta s nástavbami 
na vyvážení kontejnerů, komunální-
ho a separovaného odpadu, na nákup 
kontejnerů a na nákup popelnic pro 
občany na bioodpad). Náklady na tuto 
investici budou cca 2,5 milionu korun 
a výše dotace 90 procent. Na stránkách 
OPŽP je vyvěšeno, že jsme tuto dotaci 
obdrželi. Ještě letos tuto techniku na-
koupíme, a v novém roce si budeme 
vyvážet všechny odpady včetně biood-
padů sami.
Začátkem února jsme požádali Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj o dotaci 
na dětská hřiště v Malé Ledské a Pase-
kách. Velké šance na úspěch jsme neo-
čekávali (zejména když jsme věděli, že 
o tuto dotaci žádá mnoho obcí, např. 
Častolovice, Čestice, Potštejn.., a že 
jsou více podporovány jiné regiony). 
K našemu velkému údivu jsme tuto do-



4 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 2/2014

tových jsme si půjčili čerpadlo (za což 
jim děkujeme) a začali vodu odčerpá-
vat. Protože se nepodařilo Aqua ser-
visu celý kanál pročistit, bylo jasné, že 
budeme muset spodní část za silnicí 
vykopat a opravit. Nikoho z nás nena-
padlo, co po vykopání najdeme: když 
v naší obci před lety pokládali rozvody 
plynu, tak v místě, kde plyn kříží ka-
nalizaci, rozbili 2 trubky, které nahra-
dili melioračním „husím krkem“, který 
na obou stranách zastrčili do potrubí. 
Jako by to nestačilo, tak ještě do toho-
to kanálu spadlo někomu v minulosti 
litinové víčko, které mělo téměř stejný 
průměr jako ten „husí krk“, a bylo jen 
otázkou času, kdy k němu víčko dopu-
tuje a ucpe odtok. Při těchto opravách 
jsme se nestačili divit, kolik lidí (bohu-
žel i místních) vjede klidně do zákazu 
vjezdu a dokonce nelení vylézt z auta 

a zákazovou značku odstrčit, aby mohli 
projet.
V nejbližších dnech začneme sta-
vět septik a sociální zařízení na hřišti 
na Pasekách.
Žádost o povolení stavby garáže se 
zdržela, protože jsme nejprve museli 

Oprava kanalizace

Terénní práce při opravě

Likvidace zatopených prostor

Likvidace zatopených prostor
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požádat o povolení vybudovat sjezd 
ze silnice ke garáži. Toto povolení už 
máme, teď budeme čekat na povolení 
stavby.
V současné době jsme nechali zpraco-
vat návrh k povolení výstavby chodníku 
k autobusové zastávce v Malé Ledské.
Podařilo se nám vyjednat snížení po-
platků na účtech a založili jsme spořicí 
účet, kde budou fi nanční prostředky 
obce alespoň trochu úročeny.
V roce 2007 koupila obec dům čp. 27 
s pozemky, protože jejich majitelé po-
třebovali v té době fi nanční prostředky. 
Zastupitelstvo, „aby této rodině po-
mohlo“, rozhodlo o koupi těchto ne-
movitostí, přestože většina občanů naší 
obce s tím nesouhlasila. Tehdejší zastu-
pitelé však zřejmě zapomněli, že mají 
především hájit zájmy obce. Každý, 
kdo tehdy a dnes toto rozhodnutí ob-
hajuje a schvaluje, by se měl nejdříve za-
myslet nad tím, zda by takto investoval 
svoje vlastní peníze. Zda by koupil dům 
za 2 683.690,-Kč a nečekal by, že se mu 
jeho velká investice po nějakém čase 
alespoň vrátí, a s radostí by platil další 
věci (např. hasící přístroje, pravidelné 
revize...) a čekal by, až bude muset začít 
investovat do oprav a do likvidace ne-
bezpečného odpadu (azbestu), protože 
nájemce neprovádí téměř žádnou (ani 
drobnou) údržbu. Původní nájemné 
bylo stanoveno ve výši 3.200,- Kč. Sou-
časné nájemné činí 4.504,-Kč. Za nece-
lých 7 let bylo zaplaceno na nájemném 
celkem 327.018,-Kč (a odhadní cena 
klesla o 498.961,-Kč). Každý, kdo umí 
trochu počítat, si spočítá, že ještě dal-
ších cca 40 let by trvalo, než by se obci 

alespoň její počáteční investice vráti-
la. To nemluvíme o dalších investicích 
do oprav, revizí a o infl aci!! Musíme se 
vrátit zpět a konstatovat, že se nejedná 
o soukromé peníze, ale o peníze obce, 
které mohly být využity pro všechny 
občany. Obec může pomoci lidem, kte-
ří se dostanou do tíživé životní situace, 
ale nemůže nikoho takto dlouhodobě 
dotovat! Chybou je, že tento problém 
se měl vyřešit už dávno. Protože nám 
zákon ukládá být dobrými hospodáři, 
rozhodlo zastupitelstvo na konci roku 
2013 o prodeji domu čp. 27 s pozemky 
v Hřibinách a očekávalo, že si je býva-
lí majitelé koupí zpět. Bohužel přišla 
výpověď z nájmu, který končí 31. čer-
vence. Samozřejmě máme připraveno 
několik variant, kdyby se nepodařilo 
prodej v brzké době zrealizovat.
Dne 30. prosince zastupitelstvo zrušilo 
výběrové řízení na zakázku „Centrum 
volného času v obci Hřibiny-Ledská“. 
Důvodů, které vedly k takovému roz-
hodnutí je mnoho: zdržení stavby kvůli 
čekání na rozhodnutí Úřadu na ochra-
nu hospodářské soutěže, nemožnost 
realizovat stavbu do konce dubna 
za dodržení všech technických a tech-
nologických postupů, nutnost inves-
tovat fi nanční prostředky do jiných 
projektů, změna návrhu smlouvy o dílo 
dodavatelem a pokus navyšovat cenu 
stavby ještě před podpisem smlouvy, 
výstavba dalšího „nepovedeného“ hři-
ště, přemisťování zastávky o několik 
metrů, po realizaci stavby velké zatíže-
ní rozpočtu – tvorbou 1,5 pracovního 
místa a vysokými náklady na vytápění 
el. energií. 
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Na opravu střechy na hospodě v Hřibi-
nách bychom pak chtěli použít fi nanč-
ní prostředky získané prodejem domu
čp. 27.
Přestože je ve Velké Ledské otevřen 
sběrný dvůr a kompostárna a naši ob-
čané mohou odevzdávat v těchto zaří-
zeních odpady zdarma (mimo pryže), 
je pro některé lidi jednodušší a poho-
dlnější odkládat věci ke kontejnerům 
na separovaný odpad (vždyť on to 
někdo uklidí), posekanou trávu do pří-
kopů, do lesa nebo do popelnic. Je 
pravdou, že nepořádek v naší obci děla-
jí také někteří občané sousedních obcí. 
Všem těmto lidem musíme vysvětlit, že 
v naší obci je sběrný dvůr, kompostárna 
a skládka, ale naše obec není skládka!! 
Pokud si nejste jisti, co můžete do sběr-
ného dvora a kompostárny zavézt, tak 
se zeptejte nebo se zajeďte do těchto 
zařízení podívat!! Děkujeme všem, kte-
ří tato zařízení využívají a udržují tak 
pořádek v naší obci.
Přejeme Vám hezkou a slunečnou do-
volenou a prázdniny!

Eva Potočková, starostka obce
Martin Kubíček, místostarosta obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.28/2014

ZE DNE 25. 4. 2014

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu F. 
Musila a M. Doskočilovou, zapiso-
vatelku J. Kudláčkovou

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2. schvaluje program dnešního jednání
 hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0
3. bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení č 27/2013 ze dne 14.2. 2014 
 hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0
4. schvaluje a ukládá starostce pode-

psat smlouvu o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů 
s EKO-KOM a.s. včetně dodatku č. 
1 k této smlouvě

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
5. schvaluje závěrečný účet obce Hři-

biny-Ledská za rok 2013 a souhlasí 
s celoročním hospodařením obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2013 s vyjá-
dřením souhlasu, a to bez výhrad

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. schvaluje roční účetní závěrku 

Obce Hřibiny-Ledská za rok 2013 
a převod fi nančních prostředků 
z účtu 431 „výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení“ na účet 432 
„nerozdělený zisk minulých let“ 
a bere na vědomí zprávu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření Obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2013

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
7. bere na vědomí zprávy kontrolní-

ho a kulturního výboru
 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
8. bere na vědomí rezignaci V. Flé-

gla na mandát člena zastupitelstva 
Obce Hřibiny-Ledská, na funkci 
předsedy fi nančního výboru a od-
stoupení z Redakční rady Obecních 
listů

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
9. schvaluje zvolení F. Musila před-

sedou fi nančního výboru Obce 
Hřibiny-Ledská. Odměna bude vy-
plácena od 26.4.2014 ve stejné výši 
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jako u předešlého předsedy
 hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1
10. schvaluje zvolení M. Zaňkové čle-

nem fi nančního výboru Obce Hři-
biny-Ledská

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
11. schvaluje směrnici č. 2/2014 o pří-

spěvku na závodní stravování 
 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
12. schvaluje žádost RALLYE o.s. ze 

dne 19.3.2014 a souhlasí s uzavír-
kou komunikací v pátek 6.června 
od 18 do 21 hod.

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
13. schvaluje vyplacení příspěvku 

ve výši 1.500,- Kč při narození dítě-
te v roce 2014

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
14. neschvaluje uvolnění částky 

15.000,- Kč z rozpočtu Obce Hřibi-
ny-Ledská na zakoupení přenosné-
ho rentgenu do Oblastní nemocnice 
v Rychnově nad Kněžnou

 hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0
15. bere na vědomí vyhodnocení bez-

pečnostní situace v katastru obce 
Hřibiny-Ledská

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
16. revokuje usnesení zastupitelstva 

Obce Hřibiny-Ledská č. 10/2012 
ze dne 5. 2. 2012 článek „Obecní 
zastupitelstvo“ schvaluje bod 12 
a nahrazuje jej zněním v bodě 17 
v článku Obecní zastupitelstvo to-
hoto usnesení

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
17. neschvaluje dohodu o narovná-

ní se společností Federal – Mogul 
Friction Products a.s.

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.29/2014

ZE DNE 19. 6. 2014

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu J.Ši-
merdu a M.Kubíčka, zapisovatelku 
J.Kudláčkovou

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
2. schvaluje změnu programu dnešní-

ho jednání: vložení bodu 3. Změna 
č.1 rozpočtu obce Hřibiny-Ledská 
na rok 2014 a přečíslování ostatních 
bodů na č. 4-9

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
3. bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení č 28/2013 ze dne 25. 4. 
2014 

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
4. schvaluje a ukládá starostce pode-

psat s ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene- služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IV-12-2011998/5 Hřibiny, p.č. 

18. schvaluje opětovné zveřejnění zá-
měru prodeje nemovitostí v Hřibi-
nách (čp.27 + pozemky)

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
19. bere na vědomí závěrečný účet 

DSO Orlice
 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
20. bere na vědomí informace sta-

rostky
 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Schváleno obecním zastupitelstvem 
dne 25. 4. 2014i
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44/7, MUDr. Tancurin-knn mon-
tážní práce

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
5. schvaluje a ukládá starostce po-

depsat s Královéhradeckým krajem 
dodatek č. 1 ke smlouvě o po-
skytnutí příspěvku k úhradě ztráty 
z provozování dopravní obslužnos-
ti na části území Královéhradecké-
ho kraje – odpolední spoj na Paseky 

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. schvaluje a ukládá starostce pode-

psat s p.Vilímkem směnnou smlou-
vu na směnu pozemků p.č. 410/5 
o výměře 11 m2 za p.č. 471 o výmě-
ře 11 m2

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
7. schvaluje a ukládá starostce pode-

psat s p. Kupkou směnnou smlouvu 
na směnu pozemků p.č. 410/6 o vý-
měře 19 m2, 410/7 o výměře 7 m2 
a 410/8 o výměře 3 m2 za p.č. 474 
o výměře 12 m2, p.č. 475 o výměře 
5 m2 a p.č. 476 o výměře 3 m2 a do-
platkem p. Kupky 450,- Kč za rozdíl 
ve výměře parcel

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
8. schvaluje změnu rozpočtu č. 1 

obce Hřibiny-Ledská na rok 2014 
a bere na vědomí zprávu o čerpání 
rozpočtu a stavu fi nančních pro-
středků

 příjem po úpravě:
 CELKEM 3 516.316,-Kč
 výdej po úpravě:
 CELKEM 12 016.316,-Kč
 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
9. bere na vědomí zprávu fi nančního 

výboru
 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

10. souhlasí s přijetím dotace od mi-
nisterstva pro místní rozvoj na akci 
Dětská hřiště obce Hřibiny-Ledská

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
11. schvaluje členy hodnotící komise 

pro posouzení a hodnocení nabí-
dek: A. Libotovského, M. Kubíčka 
a J. Šimerdu a náhradníky: M. Do-
skočilovou a F. Musila. 

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
12. stanovuje pro volební období 2014 

– 2018 počet 7 členů zastupitelstva 
obce Hřibiny-Ledská 

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
13. neschvaluje žádost p.Kupky o od-

prodej parcely č. 468 v k.ú. Velká 
Ledská 

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
14. bere na vědomí výpověď z nájmu 

p. Mrázkové 
 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
15. neschvaluje žádosti společnosti 

FOR HELP s.r.o., Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, o.s., Oblastní charity Červe-
ný Kostelec, RAFAEL DĚTEM, 
nadačního fondu a Dobré ruce, o.s. 
o příspěvek 

 hlasování : pro 4, proti 0, zdržel se 1
16. souhlasí s vyřazením prolézaček 

na hřišti Malá Ledská z majetku 
obce Hřibiny-Ledská

 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
17. schvaluje datum příštího zasedání 

16. 7. od 19 hodin
 hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
18. bere na vědomí informace sta-

rostky
 hlasování: pro 5, proti  0, zdržel se 0

Schváleno obecním zastupitelstvem
dne 19. 6. 2014
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OB EC H ŘI B I NY – LE D SKÁ

ZVE ŘEJŇUJ E
POD LE ZÁKONA Č. 128/2000 SB. § 39,  OD ST. 1

O OBCÍCH V PLATNÉ M ZNĚ NÍ

 Z Á M Ě R

N A  P R O D E J  B U D O V Y

A  P O Z E M K Ů
Jedná se o dům čp. 27 na st. parcele č. 60, st. parcelu č. 60 a zahradu č. 10

v katastrálním území Hřibiny.
Nemovitosti budou prodány jako jeden komplex

obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
Výše minimálního podání:  2 163.090,- Kč.

Zájemci o odkoupení uvedených nemovitostí mohou svou nabídku
podat písemnou formou v zalepené obálce s označením:

„Prodej čp. 27 – NEOTVÍRAT“
a doručit ji osobně nebo poštou na adresu:

Obecní úřad Hřibiny-Ledská, Hřibiny 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
a to nejdéle do 20. 8. 2014 do 15 hodin.

Na nabídky doručené po této době nebude brán zřetel.Na nabídky doručené po této době nebude brán zřetel.

NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:

1) Nabídkovou cenu.
2) Označení zájemce - u fyzické osoby

/osob/její/jejich/ jméno a příjmení, trvalé bydliště,
u právnické osoby její označení, IČ, sídlo).

3) Podpis zájemce.
4) Kontakt (telefonické spojení, e-mail).

Pro více informací a případnou prohlídku výše uvedených nemovitostí 
kontaktujte Obecní úřad Hřibiny-Ledská na tel. 494 323 822, 724 179 125, 

ou.hribiny@tiscali.cz.
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VE 2.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2014

SLAVI LI

Jaroslav Klapal VL 82 let
Marie Krsková Hr 85 let
Julie Šimerdová VL 80 let
Růžena Vašatová VL 80 let
František Vašata VL 84 let
Ludmila Votroubková VL 84 let
Jaroslava Votroubková VL 82 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a spokojenost.

NAROD I LI SE

Barbora Viková Hr

Ať Vám dětičky dělají radost.

Z NAŠICH ŘAD OD E ŠLI 

Karel Koráb VL  78 let
Vladislav Haupt VL 90 let

Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

VZPOMÍ NKA

NA PANA KORÁBA

Pan Karel Koráb se narodil
20. 10. 1935 manželům Karlu 
a Růženě Korábovým v Ličně. 
Spolu se svou o dva roky mladší 
sestrou Annou zde prožili své 
dětství. Později se vyučil stroj-
ním zámečníkem v učilišti Krá-
lovo Pole Brno.

Po absolvování základní vo-
jenské služby pak nastoupil 
do pracovního poměru v Závo-
du  tkalcovských stavů (později 
Elitex) v Týništi nad Orlicí, kde 
pracoval až do svého odchodu 
do důchodu. Svou práci ovládal 
dokonale.
V r. 1961 se oženil s Jaroslavou 
Moravcovou a spolu si vybu-
dovali bydlení ve Velké Ledské. 
Vychovali spolu 3 děti – dceru 
Milenu a o pět let mladší dvojča-
ta Pavla a Karla. Rodině věnoval 
Karel spoustu času a energie, 
měl radost ze svých vnoučat 
a pravnoučete.
Byl to člověk velmi přátelský, 
kamarádský, nezkazil žádnou 
legraci. Jeho velkou zálibou byl 
taky mariáš, rybaření, byl i dob-
rovolným hasičem. 
Koncem dubna ho bohužel pře-
mohla zákeřná nemoc a nám 
nezbývá, než na něho v dobrém 
vzpomínat.

Rodina Korábova
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VÝŇATE K Z TI SKOVÉ ZPRÁVY

Hradec Králové 11. 6. 2014

OBČANÉ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

DÍKY RECYKLACI UŠETŘILI VODU

POTŘEBNOU K VÝROBĚ 35 TISÍC SUDŮ PIVA 

Obyvatelé Královéhradeckého kraje v uplynulém roce ušetřili 10 372 MWh 
elektrické energie, 555 941 litrů ropy a 44 332 000 litrů vody. Dosáhli toho 
díky odevzdání nepotřebného elektrozařízení k recyklaci. V roce 2013 se po-
dařilo obyvatelům vysbírat 462 508 kg televizorů a PC monitorů a 283 335 kg 
drobného elektra. Přepočty vyplývají z nejnovější analýzy environmentál-
ního vyúčtování neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným 
odběrem vysloužilých elektrospotřebičů. 

Celá tisková zpráva  je zveřejněna v elektronické podobě  časopisu na webových 
stránkách obce, spolu s vyhlášením výsledků soutěže „Čistá obec“.

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

ČAROD ĚJNICE

NA MALÉ LE D SKÉ

OÚ a ČSŽ Hřibiny-
-Ledská připravili pro 
děti a dospělé „pálení 
čarodějnic“ dne 30. 4. 2014. V 17 ho-
din se začaly slétat na hřišti v Malé Led-
ské čarodějnice, čarodějové a kostlivci. 
Byl pro ně připraven pěkně vyzdobený 
areál a první soutěž na sebe nenechala 
dlouho čekat. 
Opékaly se buřtíky, děti soutěžily 
za asistence čarodějných maminek, ta-
tínků a prarodičů.

Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů
Dalším bodem programu byla volba“ 
Miss malá čarodějnice nebo čaroděj“ 
a jejich odměnění. Všechny masky byly 
moc hezké, těžké bylo rozhodnutí. Ná-
sledná odměna pro každé dítko v po-

Taky došlo na buřtíky
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době bublifuku pak potěšila každého. 
Ani velké čarodějnice nepřišly zkrátka. 
A když se začalo stmívat, nastal ten 
správný čas na zapálení vatry. Oheň 
hořel dlouho, počasí nám přálo a o vy-
prahlá hrdla bylo dostatečně postará-
no. Tak co víc si přát. Děkujeme všem, 
kteří přišli a pomohli vytvořit skvělou 
atmosféru, která tam po celý večer pa-
novala. 
Takže zase za rok se společně proletí-
me...

A jak vlastně vznikl zvyk
pálení čarodějnic?

Nejprve se na vy-
výšených místech 
zapalovaly velké 
ohně na ochranu 
před zlými duchy a démony. Teprve 
později se začala pálit smolná košťata, 
která se vyhazovala do vzduchu. Popel 
z takových hranic měl mít zvláštní moc 
na zvýšení úrody na polích i plodnos-
ti hospodářského dobytka. Mladí lidé 
přes hranice skákali také proto, aby byli 
dlouho mladí, zdraví a plodní. 
Lidé věřili, že v magickou fi lipojakub-
skou noc se čarodějnice slétají na sa-
baty, otevírají se jeskyně s poklady 
a nečisté síly mají největší moc. Právě 
na ochranu před nimi se zapalovaly vel-
ké ohně, při kterých se lidé shromaž-
ďovali.

Blanka Francová

Soutěžilo se a hráli si nejen děti, ale i dospělí

Čarodějnice na Malé Ledské
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VOJ E NSKO B RANNÝ D E N 

AKCE KE D NI D ĚTÍ 2014

V sobotu 31. května jsme se s dětmi 
sešli u hospody v Hřibinách, abychom 
vyrazili na cestu plnou úkolů a zábavy.
Šikovné dětičky odpovídaly na otáz-
ky, co se může a nesmí v dopravním 
provozu, jaká značka je na obrázku. 
Hledaly po lese obrázky zvířátek a roz-
dělovaly je do kategorií.
Také si zahrály pantomimu a ostatní há-
daly, co druzí předvádějí. Vyzkoušeli si 
i první pomoc a jiné zábavné a poučné 
úkoly. Za jejich splnění byly odměněny 
bonbonem. Cesta lesem i kolem rybní-
ku skončila na hřišti na Pasekách, kde 
každé dítko dostalo balon za šikovnost. 
Všichni jsme se občerstvili. Nechyběly 
párky, hranolky, steaky a nápoje. 
Jako velké zpestření celé akce přijel 
obrněný transportér a všichni, kteří 
měli zájem, se mohli svézt. První várka 
cestujících se obešla bez problému, ale 

Děti pátraly taky v lese

...a soustředily se na splnění úkolů

Někdy se prostě nedaří

ta druhá zažila trochu adrenalin, a to 
když u rybníka sjel transportér z cesty 
a zabořil se do deštěm promáčené půdy.
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to. Opékání buřtů bylo samozřejmostí, 
mnoho dětí si přineslo i lampiony. 
Společné foto před zapálením ohně na-
dchlo pouze mladší ročníky – bohužel. 
Tak snad příště...

OSLAVY HASIČŮ

NA VE LKÉ LE D SKÉ

130 LET TRVÁNÍ SPOLKU

K slavnostní valné hromadě, konané 
u příležitosti 130. výročí založení SDH 
Ledská byli pozváni všichni členové 
našeho sboru a několik hostů.
Schůze se konala v pátek 16. 5. 2014. 
Po slavnostních proslovech obdrže-
li vybraní členové medaile za záslu-
hy, stužky za věrnost a čestná uznání 
za příkladnou práci. Následovala disku-
ze, večeře a volná zábava.

OKRSKOVÁ SOUTĚ Ž

HASIČŮ

Okrsková soutěž se letos konala v so-
botu 17. 5. 2014 v Hřibinách. 
Družstvo SDH Ledská se umístilo 
na 2. místě s časem 36,83.

Radka Dvořáková

Nastalo vyprošťování. Zkouška vyjet 
zpět na cestu se několikrát nepovedla, 
a tak šikovní přihlížející naházeli do 
kolejí klacky a větve. Po několika poku-
sech se transportér opět dostal na cestu 
a pokračoval v jízdě.
Tímto ovšem celá akce neskončila. 
Museli jsme se druhý den sejít a urov-
nat napáchanou spoušť. Takže jsme 
v neděli v počtu asi deseti dospělých za 
podpory našich dětiček a s pomocí lo-
pat a hrábí dali vše do pořádku.
Byl to taky zážitek, a tak se příští rok 
budeme těšit opět na další dětský den.

Katka Hovorková

SD H LE D SKÁ

ČAROD ĚJNICE

NA VE LKÉ LE D SKÉ

Jako každoročně jsme se 30. dub-
na sešli u hasičské zbrojnice na Velké 
Ledské, tentokrát již v odpoledních ho-
dinách. Připravovali jsme vatru na ve-
černí pálení čarodějnic a občerstvení. 
Děti vlastnoručně vyrobily čarodějnice, 
které umístily na dobré odletové mís-

S přípravou čarodějnic na Velké Ledské 
pomáhaly i děti Ledečtí hasiči při soutěži
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Ledečtí hasiči při soutěži – společné foto

MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

OH LÉ D NUTÍ

Vážení spoluobčané,
letošní jaro je již mi-
nulostí, dovolím si 
tedy malé ohlédnutí 
pro obecní zpravodaj. 
Předchozí rok jsme jarní a letní měsíce 
věnovali úpravám prostranství u chaty 
v Častolovicích, letošní rok se naše úsi-
lí přemístilo do Olešnice, kde probíha-
jí stavební práce na úpravě havarijního 
stavu skladu. Při té příležitosti bychom 
rádi budovu změnili tak, aby tam bylo 
možné ukládat úlovky, následně je 
chladit a zpracovávat tam i zvěřinu, 
neboť prostory u chaty v Častolo-
vicích tomuto účelu již při frekven-

ci akcí na lovecké chatě nevyhovují. 
Nezapomínáme však ani na naše po-
slání v honitbě, ve které průběžně 
upravujeme políčka pro zvěř, opra-
vujeme a stavíme přikrmovací a po-
zorovací zařízení. Nová kazatelna tak 
vzniká v lukách za Isoverem, nový 
posed s krásným výhledem do okolí 
přibude pod kopcem Strýc, v plánu 
je další posed a kazatelna u Rašovic, 
kde tradičně míváme největší potíže 
se škodami páchanými černou zvě-
ří. Ačkoliv bylo letošní jaro vydatné 
na dešťové srážky a obilí narostlo 
do nebývalé výše, což poskytuje vý-
borný kryt zvěři, zatím se zdá, že se 
nám daří porosty celkem úspěšně 
chránit. Jelikož se však v naší honit-
bě zaměřují zemědělci stále na pěsto-
vání neprostupných řepkových kultur 
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Střelba na asfaltové terče

na velkých rozlohách, uvidíme více až 
při sklizni. Po ní také bude snazší pro-
vádět lov divočáků.
Další nevšední lovecký zážitek mají 
za sebou Jaromír Dostál a Pepík Va-
nický ml., kteří se s dalšími lovecký-
mi přáteli z blízkého okolí zúčastnili 
úspěšné krásné lovecké výpravy na tet-
řevy, tetřívky a sluky do Ruska. Jistě 
Vás oba naši kamarádi sami někde 
v průběhu roku potěší svým vyprávě-
ním a fotodokumentací nejen o lovu, 
ale o prostředí a lidech žijících zcela 
odlišně od našich zvyklostí a kultury. 
16. května se rozběhla také lovecká se-
zóna pro lov srnců u nás. Tradičně za-
počala návštěvou lovců přijíždějících 
za poplatkovým lovem. Druhý rok 
po sobě zde strávili několik dnů 2 lov-
ci ze Slovenska, kteří se již stali našimi 
přáteli, a Jiří Malý i Josef  Vanický ml., 
zajišťující doprovod s těmito lidmi. 
I přes studené deštivé počasí se po-
dařilo ulovit 3 srnce dle plánu v naší 
honitbě a 2 srnce v honitbě sousední. 
Jedna z našich trofejí 
se blíží svou hodno-
tou bronzové medaili. 
Na jaře jsme znovu 
mysleli i na nejmlad-
ší generaci, a proto 
jsme byli nápomocni 
zapůjčením lovecké 
chaty při „světluško-
vání“ dětí s lampióny, 
při tradiční „Pohád-
kové cestě“ v Často-
lovicích i při Dětském 
dnu v Olešnici. Pro 
děti je vždy nejlá-

kavější střelba ze vzduchovky.
V rámci spolupráce s městysem Ča-
stolovice, který pravidelně dotuje 
naši činnost, ošetřujeme výsadbu 
stromků v obecním lese Olšina. Sna-
žíme se spolupracovat též s Okres-
ním mysliveckým spolkem Rychnov 
nad Kněžnou. Požádali jsme o dotaci 
na pachové ohradníky, pěnu, která se 
nanáší na stromy či patníky kolem sil-
nic, aby odrazovala zvěř. Jen na úseku 
silnic Libel – Častolovice - Lípa n.Orl. 
a Čestice - Borohrádek /k Moravské-
mu mostu přes Divokou Orlici/ jsme 
měli v loňském roce hlášenou sráž-
ku s vozidly a úhyn 19ks srnčí a 2ks 
černé zvěře. Naposledy jsem osobně 
před několika dny odklízel poraženou 
srnu na krátkém, ale velmi častém úse-
ku srážek vozidel se zvěří, a to za Ča-
stolovicemi, mezi servisem Artomy 
a viaduktem nad železniční tratí. Přes-
tože pachové ohradníky tam již byly 
týden aplikovány, přišli jsme o srnu 
od srnčete, tedy ztráta je dvojnásobná. 
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A odklízení této zvěře není nikdy pro 
nikoho z nás příjemným zážitkem, ne-
mluvě o případných možných násled-
cích pro řidiče havarovaných vozidel. 
Dne 21. června jsme uspořádali pro 
naše členy, honce a rodinné přísluš-
níky Myslivecký den u chaty Na Pa-
sece, při kterém si každý myslivec 
mohl vyzkoušet střelbu na asfaltové 
terče. Tentokrát nešlo o výsledky, ale 
o příjemné setkání a možnost vyzkou-
šet zbraně a střelbu před blížícími se 
střeleckými závody „O cenu kamará-
da“, které se tamtéž uskuteční dne 12. 
července od 8 hodin. Na akci je vítána 
veřejnost, občerstvení zajištěno. Dále 
si dovolím všechny milovníky pejsků 
a příznivce kynologie pozvat na Me-
moriál Richarda Knolla, který ve dnech 
30. - 31. srpna hostí OMS Rychnov. 
Memoriál Richarda Knolla je vrcholná 
soutěž ohařů České republiky o titul 
Všestranný vítěz ČR. Memoriál má 
mnohaletou tradici, koná se od roku 
1975 a účastnit se ho mohou nejlepší 
psi z všestranných zkoušek předchozí-
ho roku a nominační soutěže daného 

roku. MRK bude také kvalifi kací pro 
účast na Memoriálu Karla Podhajské-
ho, nejvyšší soutěži v ČR. Memoriál 
bude probíhat ve více propůjčených 
honitbách v našem okrese, bližší in-
formace budou plakátovány na vývěs-
kách nebo zveřejněny na webových 
stránkách OMS Rychnov. Z našeho 
sdružení se bohužel nikdo na memo-
riál nekvalifi koval, máme však radost 
z dalšího úspěšného vrhu jezevčíků, 
o které nyní pečuje Pavel Žid s rodi-
nou. 
Školáci se právě dnes, kdy píši příspě-
vek, rozběhli domů za svými rodiči 
s vysvědčením, začínají jim prázdni-
ny. Snad hodně z nich během násle-
dujících dvou měsíců prožije, i díky 
svým rodičům či prarodičům, mno-
ho pěkných zážitků v přírodě. Právě 
končí červen – Měsíc myslivosti, ale 
ten jen nastartoval krásnou podíva-
nou na mláďata a život v přírodě, 
který i Vy můžete pozorovat, když si 
některé letní ráno přivstanete nebo 
se večer tiše usadíte, třeba i na někte-
rém z posedů, které umísťují myslivci 
v honitbě. Posedy se totiž nestaví jen 
kvůli lovu, ale především za účelem 
pozorování zvěře. Vždy si však dobře 
prohlédněte předem, zda je zařízení 
v provozuschopném stavu, a myslete 
na to, že na žebřík lezete na vlastní 
nebezpečí. Ne vždy stačíme všechny 
žebříky obměnit.

Krásné léto a nezapomenutelné 
krásné zážitky Vám všem 

a dětem šťastné prázdniny přeje 

R. Podolský - jednatel MS

Děti si zastřílely ze vzduchovky
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VYDAŘE NÉ VÍ KE NDOVÉ 

AKCE

SETKÁNÍ D ŮCHODCŮ

Nemohli, nebo nestihli jste přijít 
na dubnové páteční odpoledne pro 
naše seniory? Možná škoda, ale nevadí 
– máte možnost třeba někdy příště.
Tentokrát se celá akce odehrála u ha-
sičské zbrojnice ve Velké Ledské. 
Mladší i ti dříve narození, manželské 
páry i jednotlivci, všichni zaplnili pří-
zemní stolovací část hasičského areálu, 
kdo měl zájem, mohl si prohlédnout 
i opravený interiér klubovny v patře.
Účastníky posezení přivítala paní sta-
rostka, o zpestření a lepší náladu se po-
staral pozvaný harmonikář p. Hartman 

Záběr ze setkání

Občerstvovací zázemí

C O  S E  U D Á L O. . .
z Rychnova nad Kněžnou.  Zpívalo 
se, povídalo se ve skupinkách u stolů, 
probraly se problémy současnosti, za-
vzpomínalo se na dřívější časy a dřívěj-
ší obyvatele, témat k povídání bylo víc 
než dost.
Podával se oběd a občerstvení v podo-
bě výborných zabijačkových pochou-
tek, pivečko či jiné nápoje. Nechyběly 
domácí koláčky, kafíčko, zákusek. Ob-
sluha i občerstvovací zázemí  fungovaly 
vzorně a obětavě.  Počasí celé akci taky 
přálo a všem bylo myslím hezky. 
Mnozí využili i nabídnutou dopravu – 
přivezení na místo i odvoz zpět domů, 
kam ale  většinou  nikdo příliš  nespě-
chal.  
Organizátorům a zaměstnancům Obecního 
úřadu pak patří naše poděkování.

M. Zaňková

SOUSE D SKÉ POSE ZE NÍ 

PRO VŠECHNY GENERACE

V sobotu potom pokračovala na Velké 
Ledské u hasičské zbrojnice víkendo-
vá akce společným posezením občanů 
všech generací. 
Pro děti byly připraveny soutěže a slad-
ké odměny, vydováděly se na hřišti 
i v postaveném skákacím hradu. Tro-
chu odpoledního deště přinutilo pořa-
datele přestěhovat skákací hrad nahoru 
do klubovny – aspoň víme, že se tam 
vejde – a pro děti to byla vítaná změna. 
Dospěláci měli opět šanci posedět, 
popovídat, poslechnout si harmoniku. 
Samozřejmě nechybělo občerstvení, 
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kraj“. Za každý odevzdaný spotřebič 
obdrželi soutěžící jeden slosovatelný 
kupon. Z těchto kuponů bylo vylo-
sováno 12 výherců. Ti byli odměně-
ni cenami, které do soutěže věnovala 
společnost ASEKOL.

Výsledky losování:

1. cenu – tablet si odnesl. A.Koričanský
2. cenu – metostanici Pavel Hovorka
3. cenu – fl ash disk Milan Kudláček ml.
Další drobné ceny byly rozdány ještě 
devíti občanům naší obce.

RALLYE OPĚT

V NAŠICH OBCÍCH

6. června 2014 v odpoledních hodi-
nách se v našich obcích opět ozvalo 
burácení silných motorů, které k nám 
již po třetí zavítaly v rámci soutěže 
„Rallye Legend Orlické hory“. Celko-
vá délka této rallye je zhruba 55 km. 
Občané tak měli možnost zhlédnout 
zhruba stovku závodních automobilů 
s českými i zahraničními posádkami. 
Trať rychlostní zkoušky RZ-1, která 
vedla z Olešnice přes Hřibiny, Malou 
Ledskou a Velkou Ledskou do Hodě-
čína měřila 4,95 km, zvládly nejlepší 
osádky se svými vozy pod dvě a půl 
minuty. Při tomto závodě byly k vidě-
ní zejména historické vozy, se kterými 
nám někteří jezdci předváděli bravur-
ní kousky. Oproti minulým ročníkům 
byla znatelně zkvalitněna pořadatelská 
služba. Pokud Vás tato soutěž zajímá, 
můžete se o ní více dozvědět na inter-
netových stránkách rallyoh.cz. 

Obecní úřad

Děti dováděly ve skákacím hradu

Probíhala soutěž ve sběru elektroodpadu

podávala se tlačenka, voňavé řízečky, 
guláš, jitrnice, prejt, obsluha se osvěd-
čila, i u výčepu bylo rušno. 
Odpoledne vyvrcholila soutěž ve sbě-
ru vyřazeného elektroodpadu, kterou 
pořádal OÚ Hřibiny-Ledská ve spo-
lupráci s kolektivním systémem ASE-
KOL, který zajišťuje zpětný odběr 
vysloužilých elektrospotřebičů a pro-
jektem „Čistá obec, čisté město, čistý 
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. . .  A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZA JÍMÁ

NE ZAPOMÍ NEJME …

LEG IONÁŘI

Bude tomu již sto let, co začala l. svě-
tová válka, a bude tomu sto let, kdy se 
začala zásadně měnit historie našeho 
státu. V roce 1914, na prahu války, kte-
rá se později bude označovat jako Prv-
ní světová, měl český národ vyspělou 
kulturu, školství, silný průmysl i rozvi-
nuté zemědělství. Tedy všechny znaky 
moderního národa, kromě jediného – 
totiž vlastního státu. V tomto období 
jsme byli součástí Rakouska – Uherska.
Napětí mezi světovými mocnostmi síli-
lo již od začátku 20. století, ale bezpro-
střední záminkou k rozpoutání války 
se stal atentát na následníka rakousko-
-uherského trůnu Františka Ferdinan-
da ďEste v Sarajevu dne 28. 6. 1914. 
O měsíc později Rakousko-Uhersko 
vyhlásilo Srbsku válku. Nakonec se 
války zúčastnilo 28 států a 70 miliónů 
vojáků.
Jak prožívali období války Češi a Slo-
váci? Ti byli povinni narukovat u svých 
jednotek v rakouské armádě a okamži-
tě byli převezeni do frontových linií. 
V české společnosti převládala nechuť 
účastnit se války proti slovanskému Srb-
sku a Rusku. Objevovaly se řady pro-
tiválečných protestů a demonstrací až 
po dezerce z fronty. Vypuknutí války 
otevřelo na české politické scéně mno-
ho otázek. Všechny politické proudy 
se musely rozhodnout, zda zaujmou 
loajální postoj k Rakousku – Uhersku, 
nebo se postaví proti němu, budou usi-

lovat o jeho porážku a podpoří vznik 
nového samostatného státu. Většina 
našich politiků se zdráhala rozejít s Ra-
kouskem, ve skutečnosti k tomuto kro-
ku našel odvahu jen jeden jediný muž 
– Tomáš G. Masaryk. Ten roku 1914 
odešel do emigrace, odkud začal orga-
nizovat československý odboj proti Ra-
kousku – Uhersku. Později se k němu 
připojil Eduard Beneš a Milan Rastislav 
Štefánik. V politickém programu čes-
koslovenského exilu vedeného TGM 
hrála hlavní roli myšlenka, že předpo-
kladem mezinárodního uznání práva 
Čechů na vlastní stát je přímá účast na-
šich vojáků ve válce. Základem odboje 
bylo tedy zformovat vlastní zahraniční 
armádu, která po válce vstoupila do dě-
jin pod názvem Československé legie. 
Československá armáda se zrodila dříve 
než Československý stát. Byla tvořena 
českými a slovenskými dobrovolníky – 
předválečnými emigranty a především 
vojenskými zajatci a přeběhlíky z ra-
kousko-uherské armády. Ve Francii 
a Rusku se první jednotky formovaly 
již v roce 1914, avšak nejpočetnější legie 
vznikaly v Rusku od roku 1917. Česko-
slovenských legionářů bylo přes sto tisíc.
Československé legie, to byla disci-
plinovaná armáda, dobře vyzbrojená, 
vycvičená a odhodlaná bojovat proti 
Rakousku a Německu. Naše legie se 
účastnily bojů na všech frontách, nej-
větší ohlas však mělo jejich bojové vy-
stoupení u Zborova 2. července 1917, 
kde velkou měrou přispěly k vítězství 
ruské armády.
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žila v minulém století, ale jak je vi-
dět, přestože je doba jiná, staré zvyky 
přetrvávají. Krade se stále. O čem je 
řeč? Každoročně nám na zahradě vy-
růstají pýchavky, podotýkám na naší 
zahradě, a to na stále stejném místě. 
Jeden kus vystačí nasytit pětičlennou 
rodinu. Občas se stávalo, že některý 
rok se staly lákadlem pro kolemjdoucí 
děti, takže si s nimi pohrály, a poslé-
ze z nich zbylo neuvěřitelné množství 
miniatur - to bych ještě pochopila, 
dětská hravost. Ale že budou mít no-
žičky za bílého dne? Jdu najisto uříz-
nout dobrůtku k večeři a ejhle, zem 
se po nich slehla. Zbyl zde pouze sliz 
okolo, jelikož též chutnají i říši zví-
řecí, a to slimákům „slizounovitým,“ 
kterých je letos požehnaně. Je pravda, 
že z cesty byly pěkně viditelné a ne-
přehlédnutelné, nikde žádný plot, 
nikde žádná cedule SOUKROMÝ 
POZEMEK. Hověly si tu spokojeně, 
každý den zvětšovaly svůj objem a ja-
koby se pyšnily svojí krásou nad celé 
okolí.
 Co k tomu dodat? Snad jen doporuče-
ní zlodějíčkovi, jak je co nejlépe upravit 
– zkoušela jsem guláš, přidat je do leča, 
na špagety, ale řeknu Vám, nic moc. 
Nejlepší jsou řízečky, ale do vajíčka 
přidej pro zvýraznění jakékoliv koře-
ní, jinak jsou chuti bezvýrazné a mdlé. 
A neboj, letos jsme už dvě ochutnali 
a příště, až na ně zase dostaneš chuť, 
klidně si přijď o ně říci, ráda se s Tebou 
podělím, jako to dělávám každoroč-
ně. Obdarovávám sousedy, dám tedy 
i Tobě.

VZ

Československé legie výrazně podpořily 
českou a slovenskou politickou emigra-
ci ve snaze o získání národní svobody 
a vytvoření samostatného českosloven-
ského státu. Působení legionářů bylo 
opravdu nejsilnějším argumentem pro 
mezinárodně politické uznání práva 
Čechů a Slováků na samostatný stát.
Z našich kronik a archivních záznamů 
i my se můžeme pochlubit několika le-
gionáři, kteří pocházeli z našich obcí. 
Svým rozhodnutím vyměnit pohodlí 
domova za strádání a riskování svých 
životů bojovali za naši nezávislost 
a svobodu. 
Z Velké Ledské bojoval v ruské legii 
Jaroslav Bartoš, František Koráb, Emil 
Vanický, František Vanický a v italské 
legii Antonín Marek. Do ruské legie se 
dostal i František Koráb z Malé Led-
ské. Ze  Hřibin byl v italské legii Josef  
Koťan a v ruské Jan Zaňka. V bojích 
na Urale padl jako legionář Josef  Pekáč 
z Pasek. Nikdy bychom na ně neměli 
zapomenout.
Prameny:
Čs. Legionáři okresu RK 1914 – 1921, 
Kronika obce Hřibiny, internetový se-
znam legionářů, 15 let utvoření prapo-
rů čsl. domobrany v Itálii.

Lli (L.Libotovská)

O TOM, JAK MĚ LY

PÝCHAVKY NOŽIČKY

PRO ZASMÁNÍ ČI ZAMYŠLE NÍ?

Už moje babička říkávala: „Nikomu 
není nic svaté, ukradnou nos mezi 
očima“. Babička už téměř 30 let není 
mezi námi, dej jí Pán Bůh věčné nebe, 
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VÝZVA
Prosíme občany, aby opět

V NEDĚLI V DOBĚ OD 12 DO 14 HODIN
NESEKALI TRÁVU, NEŘEZALI DŘEVO

NEBO JINAK NEHLUČELI.
Pojďme si alespoň v této době dopřát trochu ticha!!!

Obecní úřad

P R O S B A
Sháním

STARÉ
HRAČKY

k zapůjčení na výstavu
V ČASTOLOVICKÉ

KNIHOVNĚ.

Máte-li doma nějaké
i v jakémkoliv stavu,
třeba i z půdy zhruba 
do 70. let min. století, 
dejte mi, prosím vědět 

nebo zavolejte
na tel. č. 777 845 803 

do 15. 7., 

děkuji. VZ

P R O S B A
Sháníme

STARÉ
FOTOGRAFIE

Taky máte doma
fotografie domečků 

nebo staveb z dřívější 
doby, podobně jako ty 

z titulní stránky?

Neváhejte a doneste
nebo pošlete je k zapůjčení

obecnímu úřadu.
Ještě jsme nevzdali úmysl 

použít je při tvorbě
kalendáře na příští rok.

Redakční rada + Obecní úřad



Sobotní sousedské posezení už bylo rozptýleno po celém areálu
Děti se zabavily na hřišti

Páteční dubnové setkání důchodců

Taky skákací hrad měl úspěch
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Děti u obrněného transportéru - při dětském dni

Z oslav 130. výročí SDH Ledská
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Hned t i obce obhájily své lo ské umíst ní v sout ži istá obec

Hradec Králové, 24. dubna 2014 – Další, v po adí už 8. ro ník sout že istá obec, je u konce.
V Hradci Králové byly slavnostn vyhlášeny výsledky a p edány ceny vít zným obcím.
Sout že se ú astnilo více než 400 obcí a m st z celého Královéhradeckého kraje a n které
z nich se staly skute nými šampiony. T em obcím a m st m se totiž poda ilo obhájit svá
lo ská umíst ní.

istá obec 2013 je sout ží obcí a m st ve sb ru t íd ného odpadu. Hodnotí se efektivita
sb ru a celková výt žnost jednotlivých komodit, dalšími kritérii jsou i sb r nebezpe ných
odpad , bioodpad a zapojení do kolektivních systém zp tného odb ru vysloužilých
elektrospot ebi . S t mito kritérii si nejlépe poradila obec Malá Úpa, která se stala nejen
vít zem „nejmenší“ kategorie, ale také vít zem absolutním. „Jsme na horách, v národním
parku, takže nás k t íd ní odpad vede ochrana životního prost edí. Ale také chceme mít
obec istou, p knou,“ prozradil starosta Malé Úpy Martin Prokop a dodal, že áste nou
motivací pro t íd ní odpadu je i ekonomické hledisko. „Jsme až u hranic, takže nás doprava
a svoz odpadu stojí hodn pen z, ale ást finan ních prost edk se nám vrací zpátky. Ovšem
ochrana p írody kolem nás je hlavní,“ dodává starosta. Malá Úpa má necelých 150 obyvatel,
a tak finan ní odm na 100 tisíc korun za vít zství ve své kategorii a dalších 30 tisíc korun za
absolutní vít zství jist bude významným p ísp vkem do obecního rozpo tu. Malá Úpa
zvít zila v kategorii do 300 obyvatel, za ní se umístila obec í ky v Orlických horách a t etí
p í ka pat í obci B ezina, která byla v sout žním roce 2011 Skokanem roku.

V další kategorii od 300 do 2000 obyvatel se umístili hned dva šampioni sout že. Své lo ské
prvenství obhájilo m sto Pec pod Sn žkou, druhé místo pak zopakovala T ebihoš .
Nová kem v této kategorii je m stys erný D l, který obsadil místo t etí.
Ocen ní se ud lovala i ve t etí sout žní kategorii nad 2000 obyvatel. Zde se prosadilo m sto
Úpice, druhé místo z minulého ro níku obhájilo m sto Solnice a trojici nejlepších doplnilo
m sto Hronov.

Posledním ocen ním je titul Skokan roku ud lený obci, která se v meziro ním srovnání
posunula o nejvíce p í ek vzh ru. Za rok 2013 takovou obcí byla vesnice V esník na Ji ínsku
s necelou stovkou obyvatel. Ta posko ila z lo ské p í ky s íslem 402 o neuv itelných 298
míst až na 104. pozici.
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„Zajímavé je, že p eborníky v t íd ní odpad jsou p edevším malé obce. T ší nás, že i v t chto
vískách si pot ebu sb ru t íd ného odpadu uv domují. Je to doklad toho, že nejen sout ž
istá obec, ale i další naše projekty mají smysl,“ uvedl Ji í Záliš, regionální manažer

spole nosti EKO KOM, a.s. Práv ta je ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Centrem
investic, rozvoje a inovací spolu s kolektivními systémy spole ností ASEKOL s.r.o.
a ELEKTROWIN a.s. organizátorem sout že. Tyto kolektivní systémy vyhlašují své speciální
ceny.

Cenu kolektivního systému ASEKOL získává obec, která dosáhne nejvyšší výt žnosti zp tného
odb ru vysloužilých elektroza ízení, jako jsou informa ní technologie, telekomunika ní
za ízení, hra ky, léka ské a m icí p ístroje a spot ebitelské za ízení v etn televizor
a po íta ových monitor . Toto ocen ní v kategorii do 2000 obyvatel získal m stys Mlázovice,
v kategorii od 2000 do 5000 obyvatel m sto Sobotka a v kategorii nad 5000 obyvatel bylo
nejlepší m sto eská Skalice. ASEKOL ud lil i jednu speciální odm nu a to ástku 10 tisíc
korun obci Lodín za výt žnost zp tného odb ru elektroza ízení bez televizor a monitor
v p epo tu na jednoho obyvatele.

Posledním ocen ním v rámci sout že istá obec je Cena kolektivního systému ELEKTROWIN,
která je v letošním ro níku sout že ud lována poprvé. Zde se hodnotila nejvyšší dosažená
výt žnost zp tného odb ru elektroza ízení ve skupinách velké a malé domácí spot ebi e,
elektrické a elektronické nástroje. V kategorii do 2000 obyvatel usp la obec Sadová, nad
2000 obyvatel m sto eská Skalice. Další hodnocenou kategorií byla nejvyšší dosažená
pr m rná napln nost WINTEJNERU velkými a malými domácími spot ebi i, kterou získala
obec Rokytnice v Orlických horách.

Umíst ným obcím gratuloval také radní Královéhradeckého kraje zodpov dný za životní
prost edí Jan Tippner, který sout ž podporuje již n kolik let. „Vloni jsem íkal, že obce
v Královéhradeckém kraji jsou v t íd ní odpad velmi dobré, a letos toto své p esv d ení
musím zopakovat. Vážím si toho, že obce a m sta berou sb r t íd ného odpadu vážn
a pomáhají tím nejen ochra ovat životní prost edí, ale p edevším napl ovat myšlenky
projektu „ istá obec, isté m sto, istý kraj“. O to p eci nám všem jde – žít v krásném
a istém prost edí,“ prohlásil Jan Tippner.

S ukon ením sout že istá obec 2013 byl sou asn vypsán i ro ník následující. Obce a m sta
v Královéhradeckém kraji se op t mohly zapojit do sout že o zajímavou finan ní odm nu.
Kritéria hodnocení sout že istá obec 2014 i vypsané kategorie se oproti minulému ro níku
nijak neliší. Sout ž probíhá po celý kalendá ní rok a její výsledky budou vyhlášeny v dubnu
p íštího roku.
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Kontakt:
Ing. Ji í Záliš, regionální manažer EKO KOM, a.s.; Tel: 602 249 839, E mail: zalis@ekokom.cz

Více informací nejen o sout ži, ale i dalších projektech, je možné najít na internetových
stránkách www.cistykraj.cz.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY „ ISTÁ OBEC 2013“

Kategorie do 300 obyvatel
1. místo Obec Malá Úpa 100 000 K
2. místo Obec í ky v Orlických horách 70 000 K
3. místo Obec B ezina 40 000 K

Kategorie od 300 2 000 obyvatel
1. místo M sto Pec pod Sn žkou 100 000 K
2. místo Obec T ebihoš 70 000 K
3. místo M stys erný D l 40 000 K

Kategorie nad 2 001 obyvatel
1. místo M sto Úpice 100 000 K
2. místo M sto Solnice 70 000 K
3. místo M sto Hronov 40 000 K

Skokan roku Obec V esník 30 000 K

Absolutní vít z M sto Malá Úpa 30 000 K

Speciální cena kolektivního systému ASEKOL:
Kategorie do 2000 obyvatel M stys Mlázovice 5 000 K ,
Kategorie do 5 000 obyvatel M sto Sobotka 10 000 K
Kategorie od 5 001 obyvatel M sto eská Skalice 15 000 K
Speciální odm na KS ASEKOL Obec Lodín 10 000 K

Speciální cena kolektivního systému ELEKTROWIN
Kategorie do 2000 obyvatel Obec Sadová 10 000 K
Kategorie od 2001 obyvatel M sto eská Skalice 10 000 K
Nejvyšší pr m r. napln nost WINTEJNERu – Obec Rokytnice v Orlických horách 10 000 K
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TI SKOVÁ ZPRÁVA

Hradec Králové 11. 6. 2014

OBČANÉ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE DÍKY RECYKLACI 
UŠETŘILI VODU POTŘEBNOU K VÝROBĚ 35 TISÍC SUDŮ PIVA 

Obyvatelé Královéhradeckého kraje v uplynulém roce ušetřili 10 372 MWh 
elektrické energie, 555 941 litrů ropy a 44 332 000 litrů vody. Dosáhli toho díky 
odevzdání nepotřebného elektrozařízení k recyklaci. V roce 2013 se podařilo 
obyvatelům vysbírat 462 508 kg televizorů a PC monitorů a 283 335 kg drob-
ného elektra. Přepočty vyplývají z nejnovější analýzy environmentálního vy-
účtování neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem 
vysloužilých elektrospotřebičů. 
„Snaha obyvatel Královéhradeckého kraje recyklovat staré a nepoužívané elektro-
spotřebiče se vyplácí. Odevzdáním televizorů, monitorů a drobného elektra ušetřili 
v loňském roce 44 332 000 litrů vody, stejné množství je potřeba k výrobě přibližně 
35 465 sudů piva. Díky recyklaci uspořili také 10 372 MWh elektrické energie, což 
odpovídá spotřebě kraje za více než 2 dny,“ říká Kristina Mikulová, manažerka ko-
munikace společnosti ASEKOL. 
Nezisková organizace ASEKOL připravuje environmentální vyúčtování každý rok. 
Tato LCA (Life Cycle Assessment) analýza hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpra-
cování elektrospotřebičů. Výsledky ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, su-
roviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. 
V současné době je dle dat ASEKOLU v českých domácnostech asi 600 tisíc kusů 
odstavených CRT televizorů a 400 tisíc nepoužívaných PC monitorů. Pokud by se 
všechny podařilo odevzdat k recyklaci, ušetřilo by se 779 milionů litrů vody, tedy 
spotřebu České republiky na pět týdnů.
V Královéhradeckém kraji se společnosti ASEKOL právě recyklací 745 843 kg tele-
vizí, monitorů a drobného elektra podařilo ušetřit 44 332 m3 vody, tolik v kraji vypijí 
za 40 dní, 555 941 litrů ropy potřebných na 198 cest  kolem rovníku a 10 372 MWh, 
která by pokryla potřeby Královéhradeckého kraje na více než 2 dny.
„Těší nás, že se obyvatelé Královéhradeckého kraje o životní prostředí zajímají a snaží se ak-
tivně do jeho ochrany zapojit. Každý spotřebič, který k recyklaci odevzdají, představuje úsporu. 
Například recyklací 10 televizorů se ušetří tolik vody, kolik běžný občan potřebuje na 3 měsí-
ce,“ dodává Kristina Mikulová. 
ASEKOL také spočítal, o kolik kg CO2 skleníkových plynů na obyvatele se díky recy-
klaci podařilo krajům snížit produkci skleníkových plynů. V mezikrajském srovnání 
si nejlépe vedli obyvatelé Prahy, sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížili 
produkci CO2 o 4,9 kg na jednoho občana. Na druhém místě skončila Vysočina, 
na třetím Zlínský kraj. Královéhradeckému kraji se díky recyklaci podařilo snížit pro-
dukci skleníkových plynů o 4,0 kg CO2 na obyvatele, což je celorepublikový průměr.
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Přínos sběru a recyklace televizí, monitorů a drobného elektra
pro životní prostředí v roce 2013 v Královéhradeckém kraji

Úspora produkce skleníkových plynů díky vytříděným televizorům,
monitorům a drobnému elektru v jednotlivých krajích ČR v roce 2013

Kraj

Po et 
sebraných 

TV + PC 
monitor

Hmotnost 
sebraných 

TV + PC 
monitor

Hmotnost 
sebraného 
drobného 

elektra

Snížení 
produkce 

skleníkových 
plyn  (t CO2 

ekv)

Snížení 
produkce 

skleníkových 
plyn  na 
obyvatele 

(kg CO2 ekv)
(ks) (kg) (kg)

Hlavní m sto Praha 75 656 1 492 982 672 990 6072 4,9
Vyso ina 33 463 655 805 247 094 2460 4,8
Zlínský 40 172 821 949 236 840 2687 4,6
Jiho eský 33 453 648 920 306 887 2726 4,3
Plze ský 31 826 662 082 268 104 2487 4,3
Pardubický 28 004 555 643 229 591 2160 4,2
Jihomoravský 61 915 1 257 873 536 068 4903 4,2
St edo eský 63 147 1 271 616 602 447 5249 4,0
Královéhradecký 23 101 462 508 283 334 2201 4,0
Olomoucký 33 352 682 191 235 762 2405 3,8
Liberecký 23 235 469 675 159 944 1656 3,8

Moravskoslezský 66 141 1 350 055 432 266 4612 3,8

Ústecký 29 486 619 194 207 824 2123 2,8
Karlovarský 10 353 235 932 85 321 801 2,7

 TV + Monitory Drobné elektro Celkem

Množství sebraných kg za rok 2013 462 508 283 335 745 843

Úspora elektrická energie (MWh) 3 501 6 871 10 372

Úspora ropy (l) 67 812 488 129 555 941

Úspora primárních surovin (t) 231 128 358

Úspora vody (m3) 18 095 26 237 44 332

Snížení produkce nebezpe ného odpadu (t)   3 426 5 440 8 866

Snížení produkce CO2 (t CO2 ekv.) 937 1 264 2 201
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ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní 
systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva 
životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočet-
ní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček 
a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní 
automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení 
míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600  opravnami a prodej-
nami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů 
kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 15 000 sběrných míst 
zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze 
všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2013 vybral ASEKOL od kaž-
dého občana ČR průměrně 1,49 kg elektroodpadu.

Kontakty

AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, Šimon Slavík, e-mail: si-
mon.slavik@amic.cz, tel.: 724 464 953, www.amic.cz/press 
ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 8, Praha 4, manažerka komunikace: Kristina Mikulova, 
e-mail: mikulova@asekol.cz, tel.: 234 235 273, www.asekol.cz


