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Záběry z rybářských závodů na Pasekách snad ani nepotřebují komentář
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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

a na Velké Ledské (u Drozdíkových), 
dala nám příspěvková organizace Sprá-
va silnic KHK pozemky do výpůjčky. 
Až uložíme kanalizaci a vybudujeme 
chodníky, tak nám tyto pozemky bu-
dou předány do vlastnictví. Začali jsme 
opravovat kanalizaci na Velké Led-
ské od Drozdíkových k J. Klapalovi. 
Je hotový projekt na stavbu chodníku 
na Malé Ledské (u Štěpánových) a je 
požádáno o povolení stavby. 
Stavba I. etapy kanalizace (na Pa-
sekách a Velké Ledské) je ukončena. 
Skutečná cena stavby je o 377.382,- Kč 
(bez DPH) nižší. Nyní musíme požá-
dat o zkušební provoz.
Začali jsme budovat sociální zařízení 
na hřišti na Pasekách. Byl zabudo-
ván septik, kanalizační přípojka. CARP 
Team brigádnicky vyzdil hrubou stavbu.
Přístavba garáže v Malé Ledské – 
proběhlo územní řízení. Požádali jsme 
ČEZ o přeložení el. přípojky, která je 
nyní umístěna na štítu dílny, kde má být 
přistavěna garáž. Obdrželi jsme sou-
hlas na vybudování sjezdu ze silnice. 
Domluvili jsme se s paní hostinskou, 
že uvolní 1 místnost v přízemí pro 
spolky (část bývalého bytu u hospody). 
Také je nutné rozdělit rozvody elek-
třiny. V současné době je obecní úřad 
i hospoda na společném jističi. Spotřeba 
elektřiny pro hospodu je pak účtována 
nájemcům podle samostatných hodin. 
Požádali jsme proto ČEZ o navýšení 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
Vás informovala o tom nejdůležitěj-
ším, co se v naší obci událo za poslední 
3 měsíce.
O prázdninách byli u obecního úřadu 
zaměstnáni 3 brigádníci – natřeli oplo-
cení na hřišti v Malé Ledské, vyčistili 
a natřeli plakátovací tabule, natřeli pří-
střešek na hřišti na Pasekách, pomáhali 
s opravou kanalizace na Velké Ledské 
a zajišťovali další drobné práce. 
Dům čp. 27 v Hřibinách byl 31. čer-
vence předán obci. Jeho stav je špatný 
– fotografi e jsou zveřejněné na elek-
tronických stránkách obce. Při každém 
větším dešti tekla voda po celém sklepě. 
Vyčistili jsme proto ucpaný okap a voda 
přestala do domu zatékat. Z fasády 
jsme odstranili popínavé rostliny, aby 
mohly zdi lépe vyschnout. Musíme vy-
sušit sklepy a přes zimu opravit omítky 
ve sklepě (které jsou z důvodu dlouho-
dobého podmáčení vodou oprýskané), 
provést nátěry dřevěných konstrukcí 
(obkladů, zábradlí, oken). Celý dům pů-
sobí zanedbaným a neudržovaným do-
jmem. Na koupi tohoto domu nepřišla 
do konce srpna žádná nabídka. Z dů-
vodu špatného technického stavu jsme 
rozhodli o tom, že na domě budou pro-
vedeny nejnutnější opravy, a pak bude 
muset nové zastupitelstvo rozhodnout, 
jak s tímto domem bude dále naloženo.
Abychom mohli vybudovat chodníky 
na Malé Ledské (u Štěpánových) 
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jističe, který je pro bývalý byt. Po jeho 
navýšení na něj bude připojena hospoda 
a uvolněná místnost bude pak napojena 
na společný jistič s obecním úřadem.
Od Ministerstva pro místní rozvoj 
jsme obdrželi dotaci na dětská hřiš-
tě na Pasekách a na Malé Ledské 
ve výši 400.000,- Kč. Celkové náklady 
na tato hřiště budou cca 640.000,-Kč. 
Dále byl zájem od obyvatel naší obce, 
aby bylo vybudováno dětské hřiště 
taky u hospody v Hřibinách, proto 
zastupitelstvo obce rozhodlo na veřej-
ném zasedání č. 30/2014 o nákupu ně-
kolika prvků a oplocení části pozemku 
u hospody. Všechna tato hřiště jsou již 
ke spokojenosti dětí dokončena.
Z Operačního programu životního 
prostředí nám byla přidělena dotace 
na svozovou techniku (na nákup auta 
s nástavbami na vyvážení kontejnerů, 
komunálního a separovaného odpadu, 
na nákup kontejnerů a na nákup popel-
nic pro občany na bioodpad). Náklady 
na tuto investici budou cca 2,5 milionu 
korun a výše dotace 90 procent. Pro-
běhla výběrová řízení, v současné době 
budou podepsány kupní smlouvy. Tato 
technika by měla být obci dodána nej-
později v polovině prosince.
Od společnosti Asekol jsme obdrželi 
dotaci 20.000,- Kč na nákup garáže 
a kamerového systému. Celkové ná-
klady na tuto akci činí 43.280,- Kč. Vše 
je již zakoupeno, na sběrném dvoře 
umístěno a zprovozněno.
Byla nám přidělena dotace od Králo-
véhradeckého kraje ve výši 80.000,- Kč 
na oplocení kompostárny, na nákup 
čelního nakladače a drtičky větví. 

V současné době poptáváme dodava-
telské fi rmy, abychom mohli tuto tech-
niku co nejdříve nakoupit.
Teď v září rozhodlo zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje o přidě-
lení dotace pro naši obec ve výši 
314.000,- Kč na nákup čelních vidlí 
a kartáče s kropením na náš trak-
tor a na nákup 3 velkých kontejnerů 
s odklápěcí střechou na automobil. 
Celkové náklady na tuto akci budou cca 
393.000,- Kč. Nyní poptáváme u doda-
vatelů ceny a termíny dodání. V letoš-
ním roce jsme byli v získávání dotací 
úspěšní. Vždyť ze šesti podaných žá-
dostí nám nebyla přidělena dotace 
jen na jednu akci (na opravu rybníčku 
na Malé Ledské). Podařilo se nám zís-
kat dotace v celkové výši 3,064.000,- Kč 
a naše obec nakoupí majetek v hodnotě 
cca 3,774.000,- Kč.
Dovolte mi v tomto místě ocitovat větu 
bývalé odpovědné redaktorky  z obec-
ních listů č. 1/2013: „A že je to práce set-
sakramentsky náročná, může uznat jen 
ten, kdo měl kdy co do činění s jakou-
koliv dotací. A že hold jedna nevyšla...“
Jsme rádi, že se občané učí využívat 
možnosti sběrného dvora a kompostár-
ny, které jsou vybudovány na Velké Led-
ské. Občané naší obce mají ukládání 
odpadů do sběrného dvora, na kom-
postárnu i na skládku zahrnuto 
v ceně svozu komunálního odpadu, 
proto na těchto místech při ukládání 
odpadu již nic neplatí!! Kdo bude mít 
zájem, obdrží od začátku příštího roku 
popelnici na bioodpad. Tyto popelni-
ce bude obec pravidelně vyvážet.

Eva Potočková, starostka obce
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.30/2014

ZE DNE 16. 7. 2014

Obecní zastupitelstvo:

 1. schvaluje ověřovatele zápisu M. 
Doskočilovou a F. Musila, zapisova-
telku J. Kudláčkovou

 2. schvaluje program dnešního jed-
nání

 3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 29/2014 ze dne 19. 6. 2014

 4. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat s ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu 
o zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti Hřibiny, p.č.44/17, Volfo-
vá-přípojka NN č. IV-12-2011511/
VB/1

 5. přijímá dotaci z rozpočtu Krá-
lovéhradeckého kraje na realizaci 
projektu s názvem „Zkvalitnění na-
kládání s bioodpady v obci Hřibiny-
-Ledská“ ve výši 80.000,- Kč

 6. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s Královéhradeckým krajem 
smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Královéhradeckého kraje č. 
14ZPD03-0010

 7. bere na vědomí rozhodnutí hod-
notící komise o vyloučení Františka 
Smitky ze zadávacího řízení 

 8. ruší výběrové řízení na akci „Dět-
ská hřiště obce Hřibiny-Ledská“ 

 9. souhlasí s přijetím dotace z Ope-
račního programu životního pro-
středí na akci „Oddělený sběr, svoz 
a využití biologicky rozložitelných 
odpadů a využitelných složek ko-

munálních odpadů na území obce 
Hřibiny-Ledská“

 10. schvaluje členy hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 
na akci „Dětská hřiště obce Hřibi-
ny-Ledská“: T. Kytlíka, M. Kubíčka 
a J. Šimerdu a náhradníky: J. Kud-
láčkovou, F. Musila a M. Doskočilo-
vou

 11. schvaluje členy hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabí-
dek na akci „Oddělený sběr, svoz 
a využití biologicky rozložitelných 
odpadů a využitelných složek 
komunálních odpadů na území 
obce Hřibiny-Ledská“: T. Kytlíka,
R. Sokola a J. Šimerdu a náhrad-
níky: J. Kudláčkovou, F. Musila
a M. Doskočilovou

 12. schvaluje zaplacení odvodu pří-
spěvků za každého člena (členku) 
ČSŽ Hřibiny-Ledská, SDH Ledská 
a SDH Hřibiny

 13. schvaluje převod finančních 
prostředků z hospodářské čin-
nosti na běžný účet obce ve výši 
1,500.000,- Kč

 14. schvaluje uzavření pracovní smlou-
vy na dobu určitou s A. Koričan-
ským od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2014

 15. schvaluje vyplacení odměn za-
městnancům obce a účetní obce,ka-
ždému ve výši 4.500,-Kč

 16. schvaluje datum příštího zasedání 
28. 7. 2014 od 19 hodin

 17. bere na vědomí informace starostky
 18. schvaluje nákup dětských pro-

lézaček na dětské hřiště a částeč-
né oplocení pozemku u hospody 
v Hřibinách 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.31/2014

ZE DNE 28. 7. 2014

Obecní zastupitelstvo:

 1. schvaluje ověřovatele zápisu J. Ši-
merdu a F. Musila, zapisovatelku J. 
Kudláčkovou

 2. schvaluje program dnešního jednání
 3. bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení č 30/2014 ze dne 16. 7. 
2014

 4. schvaluje pořadí uchazečů a nej-
vhodnější nabídku Františka Smitky, 
Přívětice 101, IČ 45399298 na akci 
„Dětská hřiště obce Hřibiny-Led-
ská“

 5. ukládá starostce podepsat s Fran-
tiškem Smitkou, Přívětice 101, IČ 
45399298 smlouvu o dílo na akci 
„Dětská hřiště obce Hřibiny-Led-
ská“

 6. schvaluje změnu průběhu části 
obecní hranice: z k.ú. Častolovice 
přejde do k.ú. Hřibiny 78 m2, z k.ú. 
Velká Ledská přejde do k.ú. Často-
lovice 440 m2 a z k.ú. Častolovice 
přejde do k.ú. Velká Ledská 362 m2 
a ukládá starostce podepsat Doho-
du o změně průběhu části obecní 
hranice mezi obcí Hřibiny-Ledská 
a městysem Častolovice

 7. neschvaluje žádost p. Cardové 
o pronájem části pozemku č. 3141 
v k.ú.Hřibiny 

 8. schvaluje datum příštího zasedání 
29. 8. 2014 od 19 hodin

 9. bere na vědomí informace starostky

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.32/2014

ZE DNE 29. 8. 2014

Obecní zastupitelstvo:

 1. schvaluje ověřovatele zápisu J. Ši-
merdu a M.Doskočilovou, zapiso-
vatelku J. Kudláčkovou

 2. schvaluje program dnešního jed-
nání

 3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 31/2014 ze dne 29. 7. 2014

 4. schvaluje změnu rozpočtu č. 2 
Obce Hřibiny-Ledská na rok 2014 

  příjem po úpravě:
  CELKEM 3,665.816,-Kč
  výdej po úpravě:
  CELKEM  13,365.816,-Kč
  fi nancování po úpravě:
  CELKEM  9,700.000,-Kč
 5. schvaluje pořadí uchazečů a nej-

vhodnější nabídku fi rmy Kricner 
s.r.o., Praha 4, Podolí, Nedvědovo 
nám. 283/4, IČO 01711229, na ve-
řejnou zakázku: „Oddělený sběr, 
svoz a využití biologicky rozloži-
telných odpadů a využitelných slo-
žek komunálních odpadů na území 
Obce Hřibiny-Ledská I. – odpado-
vé nádoby“

 6. ukládá starostce podepsat s fi rmou 
Kricner s.r.o., Praha 4, Podolí, Ned-
vědovo nám. 283/4, IČO 01711229, 
kupní smlouvu na dodávku 150 ks 
sběrných nádob na bioodpad /
označení: Bio-nádoba 240 l, plasto-
vá/ a 32 ks na separovaný odpad /
označení: Kontejner 1100 l, plasto-
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 10. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat smlouvu s příspěvkovou 
organizací Správa silnic Králové-
hradeckého kraje, o výpůjčce parcel 
č. KN 418/5, 250/24 a 3357, vše 
ostatní plocha v k.ú. Velká Ledská

 11. schvaluje a ukládá starost-
ce podepsat smlouvu č. Z_
S14_12_8120046233 o smlouvě 
budoucí o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného k do-
dávce elektrické energie na stavbu 
„Přeložka přípojky NN, Malá Led-
ská 58“

 12. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat Dodatek č.:1203/2/I/3 
ke Smlouvě o dílo č. 1203/2/I ze 
dne 25.4.2012 ve znění Dodat-
ku č. 1203/2/I/1 ze dne 7.5.2013 
a Dodatku č. 1203/2/I/2 ze dne 
15.11.2013 na zhotovení stavby: 
„Kanalizace v obci Hřibiny-Ledská, 
I.etapa“ ze dne 29.8.2014

 13. schvaluje datum příštího zasedání 
25. 9. 2014 od 19 hod.

14. bere na vědomí informace starostky

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.33/2014

ZE DNE 25. 9. 2014

Obecní zastupitelstvo:

 1. schvaluje ověřovatele zápisu M.
Kubíčka a F.Musila, zapisovatelku 
J.Kudláčkovou

 2. schvaluje program dnešního jednání
 3. bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení č 32/2014 ze dne 29. 8. 2014

vý/ na veřejnou zakázku: „Oddě-
lený sběr, svoz a využití biologicky 
rozložitelných odpadů a využitel-
ných složek komunálních odpadů 
na území Obce Hřibiny-Ledská I. 
– odpadové nádoby“

 7. schvaluje pořadí uchazečů a nej-
vhodnější nabídku fi rmy SIMED 
s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, 
Slovany 140, IČO 64827496 na ve-
řejnou zakázku: „Oddělený sběr, 
svoz a využití biologicky rozloži-
telných odpadů a využitelných slo-
žek komunálních odpadů na území 
Obce Hřibiny-Ledská II. – automo-
bil a kontejnery“ část B) speciální 
nástavba ke svozu tříděných odpa-
dů a bioodpadu

 8. ukládá starostce podepsat s fi rmou 
SIMED s.r.o., Dvůr Králové nad La-
bem, Slovany 140, IČO 64827496, 
kupní smlouvu na dodávku speci-
ální nástavby ke svozu tříděných 
odpadů a bioodpadu, /typ KOS 
12/ na veřejnou zakázku: „Oddě-
lený sběr, svoz a využití biologicky 
rozložitelných odpadů a využitel-
ných složek komunálních odpadů 
na území Obce Hřibiny-Ledská II. 
– automobil a kontejnery“ část B) 
speciální nástavba ke svozu třídě-
ných odpadů a bioodpadu

 9. ruší výběrové řízení na veřejnou 
zakázku: „Oddělený sběr, svoz 
a využití biologicky rozložitelných 
odpadů a využitelných složek ko-
munálních odpadů na území Obce 
Hřibiny-Ledská II. – automobil 
a kontejnery“ část C) Sběrné nádoby 
na separované odpady a bioodpady
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 4. schvaluje pořadí uchazečů a nej-
vhodnější nabídku fi rmy Kovový-
roba Michalis Kačaras, U Norkárny 
134, Česká Ves, IČO 12101559 
na veřejnou zakázku: „Odděle-
ný sběr, svoz a využití biologicky 
rozložitelných odpadů a využitel-
ných složek komunálních odpadů 
na území Obce Hřibiny-Ledská II. 
– automobil a kontejnery“ část B) 
kontejnery

 5. schvaluje pořadí uchazečů a nej-
vhodnější nabídku fi rmy FORNAL 
trading s.r.o., Měrůtky 80, Luto-
pecny, IČO 26229650 na veřejnou 
zakázku: „Oddělený sběr, svoz 
a využití biologicky rozložitelných 
odpadů a využitelných složek ko-
munálních odpadů na území Obce 
Hřibiny-Ledská II. – automobil 
a kontejnery“ část A) automobil

 6. ukládá starostce podepsat smlou-
vu s fi rmou Kovovýroba Michalis 
Kačaras, U Norkárny 134, Česká 
Ves, IČO 12101559, kupní smlou-
vu na dodávku kontejnerů na veřej-
nou zakázku: „Oddělený sběr, svoz 
a využití biologicky rozložitelných 
odpadů a využitelných složek ko-
munálních odpadů na území Obce 
Hřibiny-Ledská II. – automobil 
a kontejnery“ část B) kontejnery

 7. ukládá starostce podepsat smlou-
vu s fi rmou FORNAL trading 
s.r.o., Měrůtky 80, Lutopecny, IČO 
26009650, kupní smlouvu na do-
dávku automobilu na veřejnou 
zakázku: „Oddělený sběr, svoz 
a využití biologicky rozložitelných 
odpadů a využitelných složek ko-

munálních odpadů na území Obce 
Hřibiny-Ledská II. – automobil 
a kontejnery“ část A) automobil

 8. schvaluje a ukládá starostce 
podepsat s ČEZ Distribuce, a.s. 
smlouvu o zřízení věcného bře-
mene-služebnosti Hřibiny-Ledská, 
p.č.3034, p.Klapal-přípojka nn č. 
IV-12-2010290/VB/3

 9. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat s ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu 
o připojení odběrného elektrické-
ho zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
číslo: 14_SOP_01_4121028187

 10. schvaluje a ukládá starostce 
podepsat s ČEZ Distribuce, a.s. 
smlouvu o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí číslo: 14_
NN_1006319024

 11. přijímá dotaci z rozpočtu Krá-
lovéhradeckého kraje na realizaci 
projektu s názvem „Zkvalitnění 
nakládání s odpady v obci Hřibiny-
-Ledská“ ve výši 314.000,-Kč

 12. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s Královéhradeckým krajem 
smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Královéhradeckého kraje č. 
ES02340

 13. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat se společností Federal – Mogul 
Friction Products a.s. dohodu o na-
rovnání 

 14. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat s městem Kostelec nad Orlicí 
dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění 
a poskytování pečovatelské služby 
pro občany obce Hřibiny-Ledská 
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a o přidělování bytů v domech s pe-
čovatelskou službou v Kostelci nad 
Orlicí občanům obce Hřibiny-Ledská 

 15. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat s pí. Miladou Volnou smlouvu 
DPS 02/2014 

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

 17. schvaluje ustanovení pí.Kudláč-
kové přísedící u Okresního soudu 
v Rychnově n.Kn.

 18. neschvaluje žádosti p.Zemánka 
o pronájem pozemků 3295, 3240 
a 3270 v k.ú. Velká Ledská

 19. schvaluje poskytnutí fi nančního 
příspěvku ve výši 2.000,- Kč MS 
Střezmá, Olešnice o.s., na nákup 
léčiv, krmiv a prostředků na plaše-
ní zvěře a ukládá starostce uzavřít 
s MS Střezmá, Olešnice o.s. smlouvu

 20. bere na vědomí informace starostky

VE 3.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2014

SLAVILI

Božena Moravcová VL  93 let
Drahuška Viková Hr 80 let
Jaroslav Votroubek VL 83 let
Zdeňka Zaňková ML 75 let
Marie Jirušková Hr 87 let
Jiřina Mrázková Hr 88 let
Marie Minaříková VL 82 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a spokojenost.

NAROD I LI SE

Barbora Hovorková Hr

Ať Vám dětičky dělají radost.

Z NAŠICH ŘAD OD E ŠLI 

Božena Moravcová VL 
28. 8. 2014 ve věku 93 let

Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

PŘI H LÁSI LI SE V OBCI 

Petr Svícenec ML
Kamila Svícencová ML
Karolína Svícencová ML
Matěj Krištuf  ML
Ondřej Krištuf  ML
Andrea Míková ML
Natálie Míková ML
Kateřina Hovorková Hr
Jan Hovorka Hr
Nikol Hovorková Hr
Nela Hovorková Hr
Barbora Stonová VL

PŘI POMÍ NÁME

J E ŠTĚ J E D NOU

SOUTĚ Ž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ 

KVÍTE K

Vaše fotografi e kvě-
tin v květináčích, 
truhlících i na zá-
honech a taky záběry poko-
jových květin můžete zaslat 
elektronicky nebo předat 
osobně do 10. listopadu 2014, 
kdy bude uzávěrka soutěže. 
Děkujeme.
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VOLBY DO ZASTUPITE LSTVA OBCÍ

Volby do zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská proběhnou ve dnech
10. října a 11. října 2014 v sále U Myslivce v Hřibinách

v pátek od 14.00 hod do 22.00 hod.
a v sobotu od 8.00 hod do 14.00 hod.

Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v obci přihlášen

k trvalému pobytu.
Právo hlasovat v těchto volbách mají i občané členských států Evropské unie, 

kteří splňují podmínky přiznání volebního práva a pokud požádali o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů.

V těchto volbách nelze hlasovat na voličský průkaz, hlasovat lze jen
ve volebním okrsku, ve kterém je volič hlášen k trvalému pobytu.

VOLBY DO SE NÁTU PARLAME NTU ČR

Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají společně
s volbami do zastupitelstev obcí 

v pátek 10. října 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Voličem pro tyto volby je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let.

V těchto volbách lze volit na voličský průkaz, ovšem volič může hlasovat 
pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny

a v jehož územním obvodu je volič přihlášený k trvalému pobytu
(občané obce Hřibiny-Ledská mohou volit na území volebního obvodu č. 48)

VOLEBNÍ LÍSTKY
BUDOU VŠEM OBČANŮM VČAS DORUČENY.
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OB EC H ŘI B I NY – LE D SKÁ

hledá zájemce na pracovní pozici účetní

Požadavky:
• Minimálně SŠ vzdělání ekonomického směru s maturitní zkouškou.
• Znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, č.128/2000 Sb.,
 o obcích v platném znění.
• Zkušenosti v oblasti účetnictví rozpočtových organizací výhodou.
• Dobrá znalost práce s PC – MS Windows 7, MS Offi ce, internet, elektronická pošta.
• Organizační schopnosti, komunikativnost, schopnost jednání s lidmi.
• Bezúhonnost, zodpovědnost, samostatnost, fl exibilita, loajalita.
• Ochota dále se vzdělávat.

Pracovní náplň:
• Vedení účetní, personální a mzdové agendy, vedení majetku obce.
• Správa přijatých a vydaných faktur a účetních dokladů, archivace dokladů. 
• Evidence a výběr poplatků v obci, sledování úhrad, vystavení upomínek.
• Příprava dokumentů pro přiznání daně, měsíční a roční účetní uzávěrky.
• Odpovědnost za zadávání bankovních příkazů.
• Zpracování rozpočtu a rozpočtových úprav.
• Přítomnost u auditu.
• Vedení a příprava podkladů pro inventarizace a kontrolní a fi nanční výbory.
• Zápis došlé a odeslané pošty a vedení běžné korespondence obecního úřadu.
• Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době
 jak administrativní, tak v obci.

Platové podmínky: Platové zařazení se řídí Nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Jedná se
o částečný pracovní úvazek (30 hodin týdně).

Předpokládaný nástup: leden 2015
Náležitostí přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu, (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis. 
K přihlášce připojte: Strukturovaný profesní životopis; ověřenou kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání (úředně ověřeno); výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo 
čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Kontaktní osoba: Eva Potočková, starostka obce, ou.hl.starosta@seznam.cz, tel. 724 179 125 

Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami na adresu:
Obec Hřibiny-Ledská, Hřibiny 11, 517 41 Hřibiny-Ledská, či e-mail: ou.hribiny@tiscali.cz 
nebo předejte na obecním úřadu nejpozději do 16.00 hod. 20. 10. 2014. 

V Hřibinách 30. 9. 2014, Eva Potočková, starostka obce
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ČE SKÝ SVAZ ŽE N

UKONČE NÍ PRÁZD NI N

NA MALÉ LE D SKÉ

Členky našeho svazu žen si ukonče-
ní prázdnin naplánovaly tentokráte 
na první týden v září. Bylo to taky tro-
chu kvůli počasí, které koncem srp-
na přálo spíše houbám, a ne dětským 
hrám. A udělaly dobře. Počasí bylo 
v tomto víkendu skoro letní. Slunce pá-
lilo a postaralo se o krásnou atmosféru 
na hrátky s dětmi.

Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

S pomocí maminek a starších dětí jsme 
vytvořily jednotlivá stanoviště, na která 
jsme se náležitě vyšňořily. Například zde 
byla krásná „vodnice“ (Evča Mikysová), 
se kterou děti chytaly rybičky, netradič-
ně milá „ježibaba“ (Katka Hovorková), 
u které se házelo do pece, pihovatá „Pipi 
punčochatá“ (Kája Kudláčková), kte-
rá dohlédla na děti při slaňování mezi 
stromy, culíkatá „beruška“ (Ajka Míko-
vá), která skákala s dětmi panáka, i malá 
„Sněhurka“ (Terezka Kubcová), která 
si půjčila od Obra šlápoty, a taky veli-
ký fotbalista (Filip Boháč), který nabídl 

Ťapkání na chůdách
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dětem střelbu na branku. Velká i malá 
klaunice (Marťa Doskočilová a Verča 
Dlasková) se předvedly a pomáhaly při 
jízdě na koloběžce, pravá pekařka (Ivča 
Křišťáková) zase měla na starosti obří 
mikádo a další pomocník Matěj Krištuf  
dohlížel na hod do plechovek. Při skáká-
ní v pytli asistovala tentokrát „Bílá paní“ 
(Deniska Míková), nechyběla ještě další 
„Pipi punčochatá“ (Alena Pajorová), se 
kterou děti ťapaly na chůdách. 
Mimo soutěž k nám z jižních krajů za-
vítala krásně opálená Afričanka (Věrka 
Zaňková), která nás učila zvyky a hry 
tamního lidu.
Soutěží bylo opravdu hodně. Za splně-
ní úkolu dostaly děti na svou kartičku 

Fotbalová technika, to je umění

Libor a jeho občerstvovací koutek

značky stanoviště, abychom věděly, že 
děti poctivě obešly všechny úkoly, a tím 
si zasloužily svoji odměnu. 
Bylo odsoutěženo a děti se oprávněně 
začaly hlásit, že by něco chtěly. Nic ne-
tušily, a tak bylo jejich čekání netrpělivé 
a vzrušující. A stálo za to! Jejich očka 
zazářila nadšením, když uviděly úžasně 
barevné, poctivě ručně šité polštářky, 
které pak obdivovaly nejen děti, ale 
i jejich rodiče. Děti si vybraly z mnoha 
motivů a barev, podle nálady a svého 
vkusu. Okamžitě se s nimi pomazlily 
a v ten den bylo víc než jasné, co bu-
dou při sladkém usínání k sobě mačkat.
Bezvadnou atmosféru podtrhoval svý-
mi peckami DJ Pája, kterému se podaři-
lo rozvrtět i mnoho dámských zadečků. 
Teplíčko a požitek v bříšku nám svými 
lahodnými domácími klobáskami za-
jišťoval šéfkuchař Libor Křišťák a ši-
kovná pekařka Ivča pro nás vyrobila 
výborné utopence. O lahodné dobro-
ty nebyla nouze, dokonce se vytvářely 
i další speciality. A aby nám nevyschlo 
v krčku, tak nám tatínkové (Pája Do-
skočil a Zdenda Kubec) točili pivečko, 
vínečko, limo...vše na přání zákazníků. 
Jak vidíte, akce to byla skoro rodinná. Po-
máhali si všichni, maminky a tatínkové. 
S jejich pomocí se děti mohly úžasně vy-
řádit a odnést si spoustu krásných vzpo-
mínek na konec prázdnin a závěr léta.
Děkuji vám, rodinko, a těším se na další 
skvělou spolupráci. Je radost připravit 
potěšení dětem a okolí, snad vás to hře-
je u srdíčka stejně jako mne. Díky všem, 
kteří přišli a bavili se. A vy, kteří jste 
chyběli, přijďte mezi nás aspoň příště...

Za ČSŽ Alena Pajorová
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jí čas starat se o děti, takže jim dovolí 
celé dny prosedět u počítače, ale ve vět-
šině případů nic sami pro to, aby to tak 
nebylo, neudělají. Proto jsem rád, že 

Nezapomnělo se ani na diplomy

Zatím neberou...

CARP TEAM O.S.

H ŘI B I NY-LE D SKÁ-PASE KY

„KECY V HOSPODĚ

ANEB JAK DOSTAT DĚTI

OD POČÍTAČŮ“

Vážení čtenáři, do-
volil jsem si napsat 
tento článek (původně pro Orlický tý-
deník) jakožto „tiskový mluvčí“ jedno-
ho spolku v naší obci. 
Protože žiju již několik let v obci Hři-
biny-Ledská a protože jsem člověk, 
který nechce jenom kecat v hospodě 
o tom, jak se stát, obec nebo kdokoliv 
jiný o nás nepostará, jak rodiče nema-
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v naší obci fungují spolky, které toto 
pravidlo porušují.
Funguje tu Svaz žen, jehož členky se 
snaží pro děti vymyslet a pořádat různé 
akce, pak je zde Carp team, který po-
řádá akce nejenom pro děti, ale i pro 
dospělé, a kterého jsem tím tiskovým 
mluvčím. Jsem rád, že nás v tomto sna-
žení podporuje i vedení obce, a tak je 
práce pro druhé snazší a radostnější. 
Například 23. 8. 2014 uspořádal náš 
spolek dětské rybářské závody, které 
měly podle ohlasů velký úspěch. Děti 
se těšily již několik dní dopředu, jak 
si zachytají ryby v našich rybníčcích, 
předháněly se, kdo uloví větší, kdo víc 
a možná i některé dítko doufalo ve zla-
tou rybku. Práce to ovšem nebyla jedno-
duchá. Bylo potřeba naplánovat termín, 
udělat rybářské kartičky, diplomy pro 
nejlepší, cedulky na označení místa 
k chytání, sehnat ceny od sponzorů, 
kterým mimochodem velmi děkujeme, 
nakoupit hodnotné ceny, nachystat po-
hoštění pro děti i pro dospělé. Naštěstí 
to nejdůležitější - kdo to bude všechno 
dělat - nebyl až takový problém. Na va-

Radost z úlovku

ření, točení limonády a piva, na obsluhu 
i na měření úlovků se našli lidi z našeho 
spolku. Na zajištění obsluhy a sponzor-
ských darů měl samozřejmě velkou zá-
sluhu Jirka Šimerda.
Už to nebylo jenom o tom „kecat 
v hospodě“, nýbrž o tom, přiložit ruku 
k dílu. 
Našich rybářských závodů se zúčast-
nilo 50 dětí a nachytalo se bezmála 
38 metrů ryb, kde největší ryba měřila 
52 cm, a byl to amur. Některé dítko sice 
rybu nechytilo, ale i tak dostal každý 
účastník cenu a všichni tudíž byli spo-
kojeni. 
Samozřejmě že dětské rybářské závo-
dy nejsou jedinou akcí pro budoucnost 
národa. Pro děti pořádáme taky dětský 
den, ukončení prázdnin, čarodějnice, 
atd. Pro dospělé pořádáme každý dru-
hý týden sousedské posezení s občer-
stvením nebo 2x do roka nohejbalový 
turnaj. Já osobně ještě trénuji fotbalové 
naděje v Kostelci nad Orlicí, a tak toho 
doufám pro děti dělám dost a byl bych 
rád, aby se nám někdy dostalo uznání 
a ne jenom řeči, jak to děláme špatně 
a oni by to třeba udělali lépe...
Proto mi dovolte poděkovat tímto 
všem lidem a spolkům, co se opravdu 
snaží pro děti i pro dospělé něco udělat 
a dělají to rádi! 
DĚKUJI! 

Roman Kralovič
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MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

OH LÉ D NUTÍ

Dětem školou po-
v inným skonč i l y 
před několika týdny 
prázdniny a přišel 
čas návratu do škol-
ních lavic a fasování nových sešitů. 
My myslivci jsme pro změnu obdrželi 
v září nové brigádnické průkazy, když 
jsme na konci srpna odevzdali správci 
brigád ty staré. Ze záznamů mj. vy-
plynulo, že členové našeho sdružení 
odpracovali za rok bezmála 1400 bri-
gádnických hodin. 
Myslivost a podzimní akce zvlášť 
jsou však také ve znamení společných 
lovů. Tentokrát začaly 12. září u ryb-

níka v Hoděčíně úspěšným společným 
lovem kachen na tahu. Zanedlouho 
očekáváme příjezd sokolníků, v listo-
padu a prosinci se sejdeme na 3 vy-
cházkách. Půjde opět spíš o přátelská 
setkání, o možnost rozhýbat těla a vzít 
do společnosti partnerky nimrodů. 
Nízké stavy drobné zvěře nedovolují 
pomýšlet na větší akce. I tak ale naši 
lovečtí psi dostanou jistě šanci ukázat 
své kvality. Naše sdružení se začalo 
potýkat s malým množstvím střed-
ních a větších plemen, proto potěšil 
návrat Romana Mitany z podzimních 
zkoušek psů z Tutlek v sobotu 20. 9., 
na kterých se Romanovi podařilo pro-
vést jeho německého krátkosrstého 
ohaře v 1. ceně, tedy na jedničku - vi-
děno školním pohledem. Vůdce i pes 
„Fin ze Stračína“, jak zní celé jeho 

Na první lov kachen se těšilo hodně myslivců
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jméno, úspěšně zvládli svoji premiéru 
a nervozitu na zkouškách a zúročili 
dlouhý trénink v revíru. Dalšímu na-
šemu členovi Josefu Moravcovi úspěš-
ně připravil a předvedl na zkouškách 
fenu českého fouska „Astu z Vrbické-
ho potoka“ jeho kamarád ze soused-
ního sdružení.
Na podzim potřebujeme pokročit se 
stavebními pracemi v Olešnici, ale 
také zapojit naše čekatele členství 
do přikrmování zvěře. Myslivecký 
hospodář musel mimo jiné vyřešit 
dlouhodobou nemoc Luboše Štěpána 
a jeho krmelec přidělit někomu jiné-
mu. Máme ale všichni radost z pří-
znivých zpráv o stále se zlepšujícím 
Lubošově zdravotním stavu a držíme 
mu palce na dlouhé a psychicky nároč-
né cestě k uzdravení! Těšíme se, až ho 
znovu osobně přivítáme mezi sebou. 
I Lubovi jsme připili na zdraví na osla-
vě krásného jubilea našeho dalšího 
kamaráda Jaromíra Dostála a jeho 

manželky Jarči, na kterou oslavenci 
pozvali členy sdružení. Mirkovi jsme 
všichni popřáli kromě zdraví též lo-
vecké štěstí na jeho zahraničních vý-
pravách, na které jistě znovu vyrazí. 
Jaromírův tatínek nám k naší radosti 
nezištně nabídl pomoc při staveb-
ních úpravách hospodářské budovy 
v Olešnici a s p. Křišťákem z Ledské 
posunuli stavební práce o velký kus 
kupředu.
V srpnu oslavil za přítomnosti někte-
rých z nás krásné 65. narozeniny náš 
bývalý člen a olešnický rodák Franti-
šek Kudláček. Fanda je nejen dobrým 
a znalým myslivcem i kamarádem, za-
stávajícím v jiných mysliveckých sdru-
ženích roli mysliveckého hospodáře 
či místopředsedy, ale také vynikajícím 
dřevořezbářem. Z jeho skromné dílny, 
zřízené na lodžii městského králové-
hradeckého bytu, a z jeho šikovných 
rukou pochází jedinečné a krásné sty-
lové podložky pod trofejemi ulovené 
zvěře v našich soukromých sbírkách, 
mnohým z nás renovoval také dřevo 
na loveckých zbraních. Taky se velmi 
ochotně ujal přípravy nové výzdoby 
myslivecké chaty v Častolovicích, kte-
rou navrhl a realizoval po dodání pre-
parátů naším sdružením. Fandovou 
odměnou za tyto aktivity je především 
naše radost a náš vděk. Našeho kama-
ráda rovněž potěšila povolenka k lovu 
v našem revíru, do kterého se Fanda 
rád vrací.
Zanedlouho se snad v hojném počtu 
sejdeme i s partnerkami na častolovic-
ké chatě při společném podvečerním 
setkání, k vidění by měl být znovu 

Roman Mitana při podzimních zkouškách ohařů
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došlo v té době i na Hřibinách. Tato 
událost je zaznamenána v „Pamětní 
knize pro obec Řibiny“. Píše se da-
tum 28. srpna 1914 a tento den navždy 
změní vzhled naší malé vesničky. 
V odpoledních hodinách došlo ne-
šťastnou náhodou k požáru. Vznikl 
neopatrností častolovického klempíře, 
který letoval benzinovou pájkou okap-
ní žlaby u doškové střechy. Dlouho-
trvajícím suchem vyprahlé došky se 
vzňaly a střecha chalupy č. 12 Anny 
Zahálkové vzplála. Oheň nezůstal jen 
u této střechy, ale bohužel se přenesl 

H ŘI B I NY PŘE D STO LETY

Zpráva z „Pamětní knihy
pro obec Řibiny“

Píše se rok 1914. Nastávají neblahé 
události ve světových dějinách v podo-
bě 1. světové války, které se podepisují 
na běžném životě i u nás, v našich ob-
cích. Lidé jsou plni obav z budoucnos-
ti, sledují s napětím světové události 
a čekají v obavách, co jim tyto události 
přinesou.
A aby toho nebylo málo, bohužel do-
chází i k jiným katastrofám. K jedné 

Nynější podoba Hřibin

C O  S E  U D Á L O,  C O  N Á S  Z A J Í M Á . . .

náš stánek na zahrádkářské výstavě. 
Naši členové jsou vidět i při dalších 
důležitých činnostech, jako jsou zása-
hy u zvěře, sražené auty, péče o zvěř 
v době nouze, ochrana pozemků před 
černou zvěří (naposledy opakovaně 
u Podliského mlýna). Někteří z nás se 

v předešlém období zapojili i do obec-
ních samospráv. Nezbývá než si přát, 
aby naše myslivost měla podporu 
ve všech našich obcích i po blížících 
se komunálních volbách...

Radomír Podolský
jednatel
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i na jiné a zničil tak další stavení. Byla 
to chalupa č. 9 Marie Zemanové, č. 11 
Jana Mňuka, č. 10 Josefa Klapala, č. 17 
Františky Plašilové, č. 22 Josefa Vanic-
kého a č. 21 Antonína Jirušky. Klempíř 
byl značně popálen, protože se snažil 
svou chybu napravit a pokusil se sám 
plameny uhasit. Jinak nebyl nikdo zra-
něn, ale škoda byla značná. Tři chalu-
py již nebyly nikdy obnoveny a ostatní 
dostaly novou taškovou střechu, došky 
zmizely. Koncem války měla obec 21 
domů. 

Pramen: Pamětní kniha pro obec Řibiny.
Zpracovala Lenka Libotovská

OH LÉ D NUTÍ ZA LÉTE M

Léto už defi nitivně skončilo, teplíč-
ka jsme si užili tak „akorát“. Žádná 
únavná vedra se letos snad ani ne-
konala, přírodní živly u nás naštěstí 
nijak neřádily, jen deště bylo právě 
o prázdninách skoro až moc. Každý to 
může vidět trochu jinak - teplomilo-
vé se možná vydali na chvilku někam 
blíž k rovníku, houbaři byli naopak 

nadšení z pochůzek 
po místních lesích 
a ze svých úlovků. 
Většina z nás zápasí 
s časem o nějakou tu 
chvilku volna, někdo si naopak užívá 
domácí pohody. 
Jsme malá obec, ale každá z našich 
vesniček nabízí aspoň občas i pose-
zení nebo nějakou tu akci. Dokon-
ce jsme si letos užili nezvyklé „letní 
kino“, když na Malou Ledskou zavítal 
pojízdný kinematograf  Pavla Čadíka. 
Máme mezi sebou spoustu šikovných 
a ochotných lidiček, bez kterých se ne-
obejde většina akcí pro děti i dospělá-
ky. Nedá se říci, že by se u nás v obci 
nic nedělo, něco o tom nejspíš vědí 
i na obecním úřadě. Taky se nedá říci, 
že tu žádné problémy nemáme.
Opět trochu ožila atmosféra na veřej-
ných zasedáních, přišlo víc občanů, do-
cela se i diskutuje, a to je dobře. Tak by 
to mělo být, a nejen před volbami. Dost 
možná přispěl k oživení zájmu i pro-
blematický dům čp. 27 v Hřibinách, 
ale lidé by určitě měli připomenout 
nejasné nebo neřešené problémy, vy-
světlit si svá stanoviska a taky seznámit 
veřejnost se svými nápady. Vždycky je 
co vylepšovat, nikdy nebude vše hoto-
vo – to bychom nežili. Samozřejmě že 
je lepší, když při tom všem dokážeme 
aspoň trochu kontrolovat své emoce 
a zvládneme taky naslouchat ostatním.
Takže se necháme překvapit, co a jak 
bude po volbách.
Hezké podzimní dny vám všem přeje 
za redakční radu 

Marie Zaňková

Nynější podoba Hřibin
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. . .  A CO SE CHYSTÁ

CARP TEAM

I NFORMUJ E

Pos ledn í  akce 
letošní sezóny 
se na Pasekách 
uskuteční v pátek 17. 10. 2014, a to 
posezení spojené s konzumací zabi-
jačkových pochoutek. 

Jinak pokračujeme v  budování sociál-
ního zařízení, které by mělo být dokon-
čeno do začátku příští sezóny.

Roman Kralovič

I NFORMACE O CVIČE NÍ 

PRO DOB ROU KOND ICI

S příchodem zimního času budeme 
opět v Hřibinách v hospodě cvičit, a to 
vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18.30 
do 19.30 hodin. Skladba cvičení je tvo-
řena prvky aerobiku, pilates, posilová-
ní, powerjógy, strečinku apod.
Ke cvičení je nutná karimatka, někdy 
lehké činky a doporučena je láhev s vo-
dou.
Začínáme v pondělí 27. 10. 2014
v 18.30 hodin.

Libuše Kubcová

ČSŽ A OÚ H ŘI B I NY- LE D SKÁ VÁS ZVOU

NA MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče
na předvánoční setkání

S MIKULÁŠEM,MIKULÁŠEM,
ANDĚLEM A ČERTYANDĚLEM A ČERTY
kdy: 6. 12. 2014  od 16.00 hodin

kde: v HŘIBINÁCH,
 sál „U Myslivce“
Jako každý rok, tak i letos je připraven
zábavný program na celé odpoledne
s dětskou diskotékou a předáním
mikulášské nadílky dětem

Zvou čertice z ČSŽ Hřibiny- Ledská
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INZERCE, REKLAMY

Seznamte se se sběrnými prostředky ELEKTROWINU

Když jste se rozhodli vybavit domácnost novými spotřebiči a zbavit se starých, určitě 
už jste se se sběrnými prostředky společnosti ELEKTROWIN setkali.

Různé typy vyřazeného elektra potřebují na své cestě k ekologické recyklaci různé 
zacházení. Jinak vypadá manipulace s lednicemi a pračkami, jinak s rychlovarnými 
konvicemi nebo fény. 

Jiné podmínky má navíc ke své práci obsluha sběrného dvora, jiné zase zaměstnanci 
svozové fi rmy, kteří přijedou vyprázdnit kontejner na drobné elektro umístěný na ulici. 
Tomu jsou přizpůsobeny různé typy sběrných prostředků, které postupně vyvinul ko-
lektivní systém ELEKTROWIN.

WINTEJNER

Na sběrných dvorech obcí a měst se stále častěji setkáte s velkoobjemovým kon-
tejnerem, kterému se říká WINTEJNER. Je zastřešený a uzamykatelný, takže odo-
lá i případnému nájezdu nenechavců, kteří by překonali oplocení sběrného dvora. 
Velké spotřebiče, jako jsou lednice, se v něm ukládají odděleně od ostatních. Jeho 
kapacita je zhruba 40 m3.

Malý kontejner

Ve městech a obcích rozmísťuje ELEKTROWIN Malé kontejnery červené barvy 
na malé spotřebiče. Právě ty lidé zatím ještě občas vyhazovali do obyčejných popel-
nic. Kontejnery jsou navrženy a vyrobeny tak, aby se do nich vešly právě jen spo-
třebiče velikosti rychlovarné konvice a podobných domácích pomocníků. Také jejich 
kapacita je podstatně menší – vejde se do nich zhruba 0,25m3. To představuje kolem 
30 fénů, kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek.

Sběrné nádoby

U prodejců elektra nebo při různých akcích ELEKTROWINu jste se v minulosti mohli 
setkávat a stále ještě možná setkáváte se sběrnými nádobami obsahujícími vyměni-
telný bag. Pokud do nich odložíte svůj spotřebič, máte rovněž záruku, že se dostane 
k ekologické recyklaci v odborném zpracovatelském závodě.
„Prodejny postupně vybavujeme sběrnými prostředky, abychom s předstihem zajistili 
plnění povinnosti sběru drobných spotřebičů na prodejnách bez ohledu na nákup 
nových. Od února 2014 totiž musejí všichni obchodníci s prodejní plochou vyhraze-
nou pro prodej elektra 400m2 a větší zdarma odebírat malé spotřebiče, jejichž žádný 
rozměr nepřesahuje 25 cm, aniž to podmiňují nákupem nových.



Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz
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Ukončení léta – na hřišti na Malé Ledské bylo rušno a veselo
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Nové vybavení hřišť a dostavba v Pasekách


