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Silvestrovská turistika - cestou  bylo krásně

Z prosincového vítání občánků v Hřibinách

Nahoře už se počasí měnilo

Děti s loutkami po pohádce o Luciáškovi
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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

K obecnímu malotraktoru bylo poří-
zeno nové příslušenství. Drtič větví 
(štěpkovač) bude využíván zejména 
k výrobě dřevní štěpky z větví stromů, 
které na kompostárnu dovážejí občané 
obce. Tato štěpka provzdušní a obo-
hatí námi vyráběný kompost. Dalším 
příslušenstvím našeho malotraktoru 
je čelní nakladač, jímž budeme moci 

Z ČI NNOSTI OB ECNÍ HO ÚŘAD U H ŘI B I NY-LE D SKÁ

Svozové auto při svážení odpadu ve Velké Ledské

Drtič větví na kompostárně

Začal nám nový rok, na obecním úřadě 
máme novou paní účetní Marii Kolá-
řovou a zastupitelstvo obce má pouze 
6 členů.

Skutečné hospodaření
obce Hřibiny-Ledská v roce 2014:

Daňové příjmy: 3 333.313,18 Kč
Nedaňové příjmy: 606.600,89 Kč
Kapitálové příjmy: 3.302,00 Kč
Přijaté transfery: 995.550,00 Kč
Příjmy celkem: 4 938.766,07 Kč

Běžné výdaje: 3 294.859,13 Kč
Kapitálové výdaje: 10 119.160,78 Kč
Výdaje celkem: 13 414.019,91 Kč

Financování 8 475.253,00 Kč

V prosinci loňského roku nám byla 
dodána svozová technika. Kontejnery 
na tříděný odpad jsme v obci rozmís-
tili 31. prosince a od února vyvážíme 
tyto odpady podle potřeby a vlastním 
svozovým autem. Dále jsme v březnu 
na všechna stanoviště přidali ještě černé 
popelnice na kovy. Popelnice na biood-
pad rostlinného původu obdrží občané 
bezplatně do výpůjčky a obec začne 
tento odpad vyvážet v dubnu. Tím 
obec plní svoji povinnost zajistit také 
sběr bioodpadu a kovů, která na ni pře-
šla s novelou zákona o odpadech. 
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provádět nejen nakládku sypkých ma-
teriálů, ale bude využíván i k překládce 
kompostu, pro jehož kvalitu a správ-
né zrání je provzdušňování nezbytné. 
Oboje příslušenství bylo spolufi nanco-
váno dotací.
Probíhají opravy domu čp. 27 v Hři-
binách. Sklepy jsou vysoušeny, jsou 
opraveny omítky v suterénu, venku 
bylo opraveno odvodnění kolem domu 
a odvod vody z okapů, došlo i na te-
rénní úpravy. 
Po prosincové rezignaci tří členů za-
stupitelstva (A. Libotovský, J. Klapal 
a Ing. J. Vanický) zvolených za SNK 
„Hřibiny, Ledská, Paseky“ rezignova-
li v průběhu prosince i další členové 
tohoto sdružení - L. Libotovský, K. 
Dvořák a J. Dlask. V letošním roce re-
zignovala na post zastupitele také M. 
Doskočilová zvolená za SNK „Občané 
pro obec“. V současnosti pracuje za-
stupitelstvo obce Hřibiny-Ledská pou-
ze v počtu 6 zastupitelů.
Za SNK „Hřibiny, Ledská, Paseky“ 
to jsou: J. Šabata a L. Trajer; za SNK 
„Občané pro obec“: Ing. M. Šéblová, 
E. Potočková, Bc. M. Kubíček a J. Ši-
merda.

O čem se mluví:

1) Vyplatí se naší obci mít sběrný 
dvůr a kompostárnu? Jako službu 
pro občany – ano! V prvním roce 
provozu byly náklady na vyvážení 
odpadů ze sběrného dvora ve výši 
24.416,- Kč. Příjem za pneumatiky, 
od občanů okolních obcí a zpětný 
odběr elektrospotřebičů byl celkem 
25.599,- Kč. Pokud by obec nemě-
la vlastní kompostárnu, musela by 
v letošním roce vyvážení bio odpa-
dů zajistit prostřednictvím svozové 
fi rmy, což by vedlo k podstatnému 
zvýšení nákladů na vyvážení odpa-
dů. Naši občané, kteří zaplatili obci 
poplatek za vyvážení komunální-
ho odpadu, odevzdávají odpady 
na sběrný dvůr, na kompostárnu 
a skládku zcela zdarma.

2) Zbytečně utrácíme? Nikdo snad 
nemůže investice do majetku nazý-
vat utrácením! Za necelé dva roky 
jsme dofi nancovali I. etapu kanali-
zace a sběrný dvůr, který jsme ještě 
dovybavili kamerovým systémem, 
garáží a zpevněnou plochou. Za-

R ok 2010 2011 2012 2013 2014

P íjmy celkem
Výdaje celkem
R ozd íl

P ijaté dotace

3 459 437 3 852 211 3 338 130 11 181 185 4 938 766
3 714 716 3 294 539 6 508 821 6 041 932 13 414 019
2 5 5 2 7 9 5 5 7 6 7 2 3 1 7 0 6 9 1 5 1 3 9 2 5 3 8 4 7 5 2 5 3

Výdaje
kanaliz ace 1 032 402 37 851 1 899 631 1 023 196 9 149 492

348 137 283 742 165 943 7 306 520 995 550
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koupili jsme na traktor sekací ra-
meno, štěpkovač a čelní nakladač, 
opravili jsme cesty, část kanalizace 
na Velké Ledské a část vodovodu 
na Hřibinách. Vybudovali jsme dět-
ská hřiště, ve Velké Ledské prosto-
ry pod kontejnery a část chodníku. 
Investovali jsme do rozšíření pří-
střešku u hasičárny ve Velké Led-
ské a do opravy buňky a přístřešku 
v Malé Ledské. Na hřišti na Pase-
kách jsme zabudovali septik a staví-
me tam WC. Výsledky těchto dvou 
let byly ovlivněny hlavně stavbou
I. etapy kanalizace. V r. 2013 skon-
čilo hospodaření obce vysokým 
přebytkem (díky přijaté dotaci 
na kanalizaci) a v roce 2014 jsme 
naopak museli naspořené fi nance 
do kanalizace investovat. Je faktem, 
že i v předešlých letech byly rozpo-
čty obce různě dofi nancovávány. 
V tabulce na předchozí stránce jsou 
údaje za posledních 5 let.

 Podle předávacího protokolu ze dne 
2. dubna 2013 (kdy nám byl předán 
majetek obce v hodnotě 40,3 milio-
nu korun) bylo na účtech obce cca 
11,2 milionů korun. Stav fi nančních 
prostředků na konci roku 2014 byl 
cca 9,5 milionů korun a hodnota 
majetku činila 53,8 milionu korun. 
K investicím do majetku obce jsme 
využili nejen prostředky z fi nanč-
ních rezerv obce, ale i z dotací. 

Závěrem vás chci opět pozvat na nej-
bližší veřejné zasedání, které se usku-
teční 23. dubna od 18 hodin.

Eva Potočková, starostka obce

NOVI NKY V OB LASTI

TŘÍ D Ě NÉ HO OD PAD U

V NAŠICH OBCÍCH

Jistě jste si od začátku letošního roku 
povšimli, že v našich obcích došlo 
ke změně sběrných nádob na tříděný 
odpad. Plastové popelnice na papír, 
sklo a plasty byly nahrazeny většími 
kontejnery o objemu 1100 litrů. Od za-
čátku roku, tedy přesněji od měsíce 
února, provádíme svoz tříděného od-
padu svépomocí. Využíváme k tomu 
naše nové nákladní vozidlo Mitsubishi 
Canter, které bylo pořízeno z dotace 
a je přímo určeno ke svozu tříděného 
odpadu a bioodpadu z našich obcí. 
Ke zkvalitnění sběrných míst bude 
v letošním roce provedeno zpevnění 
a rozšíření odstavných ploch pro nádo-
by na tříděný odpad a dále budou tyto 
kontejnery označeny nápisy a piktogra-
my komodit do nich patřících. 
Všechna sběrná místa tříděného odpadu 
v obcích jsou nově doplněna 240 litro-
vými nádobami černé barvy, určenými 
ke sběru drobných kovů. Občané tak 
mohou do těchto nádob odkládat ple-
chovky od potravin, nápojové plechov-
ky, ostatní kovové obaly, drobný šrot.
Nově také můžete využít možnost 
odevzdat malý vysloužilý spotřebič 
(telefon, kalkulačku, drobné počítačo-
vé vybavení, MP3, fén, ruční mixér, či 
baterie a akumulátory) přímo na Obec-
ním úřadě, kde bude pro tento účel 
speciální kontejner – takzvaný E–box, 
zapůjčený fi rmou Asekol, a nemusíte 
tak vážit cestu s jedním malým spotře-
bičem až na náš sběrný dvůr.



6 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 1/2015

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.03/2014

ZE DNE 29. 12. 2014

Obecní zastupitelstvo:

 1. Schvaluje ověřovatele zápisu Jana 
Šabatu, Bc. Martina Kubíčka a za-
pisovatele Jitku Kudláčkovou. 

 2. Schvaluje program dnešního jed-
nání. 

 3. Bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 2/2014.

 4. Schvaluje změnu č. 4 rozpočtu 
na rok 2014:

  Příjmy celkem: 4 996.614,-Kč
  Financování: 9 119.702,-Kč
  Výdaje celkem: 14 116.316,-Kč
 5. Schvaluje rozpočtové provizori-

um na rok 2015.
 6. Schvaluje rozpočtový výhled 

2016-2018.
 7. Schvaluje plán práce na rok 2015.
 8. Schvaluje a ukládá starostce pode-

psat veřejnoprávní smlouvu s měs-
tem Kostelec nad Orlicí o výkonu 
přenesené působnosti k projedná-
vání přestupků.

 9. Schvaluje a ukládá starostce po-
depsat pachtovní smlouvu č. 
1067/2015 s Družstvem TEKRA, 
Lično.

 10. Schvaluje a ukládá starost-
ce podepsat smlouvu č. Z_
S24_12_8120046233 o realizaci 
přeložky distribučního zařízení ur-
čeného k dodávce elektrické ener-
gie s ČEZ Distribuce a.s.

 11. Schvaluje a ukládá starostce pode-
psat dodatek ke smlouvě č. 951043 
o odvozu odpadu ze dne 12. 3. 
2003 s fi rmou Marius Pedersen a.s.

 12. Schvaluje zakoupení 1ks kon-
tejneru hákového AVIA s od-
nímatelnou střechou od fi rmy 
KOVOVÝROBA-Michalis Kača-
ras, U Norkárny 134, 790 81 Česká 
Ves. 

 13. Bere na vědomí návrh rozpočtu 
na rok 2015 a rozpočtový výhled 
na období 2016-2018 DSO Orlice.

 14. Schvaluje datum příštího zasedání 
25. 2. 2015 od 18 hod.

Novinkou pro občany našich obcí, kte-
ří uhradili poplatek za svoz komunál-
ního odpadu, je možnost získání 240 
litrové plastové nádoby na bioodpady. 
Tuto popelnici poskytuje obec formou 
dlouhodobé zápůjčky a zcela zdarma. 
Tyto nádoby budou občanům, kte-
ří o ně projevili zájem, distribuovány 
během měsíce dubna. V tomto měsíci 
zároveň započnou pravidelné 14denní 
svozy bioodpadů. 
Dále bych rád připomněl, že obča-
né našich obcí mohou využívat kom-
postárnu v prostoru skládky na Velké 
Ledské k uložení většího množství trá-
vy, listí, případně větví ze stromů.

Ve sběrném dvoře, skládce
a kompostárně přecházíme

na letní provoz!!!

Otevírací doba:

úterý 14:00 – 16:00 hodin
sobota 09:00 – 11:00 hodin

Bc. Martin Kubíček
místostarosta
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 15. Bere na vědomí informace sta-
rostky.

 16. Pověřuje starostku zahájit jednání 
s dotčenými orgány v rámci výstav-
by obchvatu Častolovic.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.04/2014

ZE DNE 25. 2. 2015

Obecní zastupitelstvo:

 1. Schvaluje ověřovatele zápisu Mar-
tinu Doskočilovou, Luďka Trajera 
a zapisovatele Marii Kolářovou.

 2. Schvaluje program dnešního jed-
nání.  

 3. Bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 3/2014.

 4. Schvaluje rozpočet v těchto část-
kách – příjmy: 5 634.212,-Kč a vý-
daje: 6 793.957,-Kč. Rozpočet je 
navržený jako schodkový a budou 
použity fi nanční rezervy obce (pře-
bytky hospodaření z minulých let) 
ve výši: 1 159.745,-Kč. 

  Případné navýšení příjmů či výdajů 
bude řešeno rozpočtovým opat-
řením. Rozpočet byl projednán 
v paragrafovém členění příjmů 
a výdajů. Závazným ukazatelem je 
paragrafové členění. 

 5. Schvaluje a ukládá starostce po-
depsat smlouvu s Občanským 
sdružením rodičů a přátel dětí 
s handicapem ORION o poskyt-
nutí fi nančního příspěvku na so-
ciální službu Osobní asistence pro 
Kateřinu Kašperovou. 

 6. Schvaluje a ukládá starostce po-
depsat smlouvu s Královéhradec-
kým krajem o poskytnutí příspěvku 
k úhradě ztráty z provozování do-
pravní obslužnosti na části území 
Královéhradeckého kraje na odpo-
lední spoj (linka 660218) na Paseky.

 7. Schvaluje a ukládá starostce pode-
psat smlouvu s ASEKOL a.s. o vý-
půjčce sběrné nádoby E-Boxu.

 8. Schvaluje a ukládá starostce po-
depsat pachtovní smlouvu č. 
1067/2015 s Družstvem TEKRA 
o zemědělském pachtu parcel č. 
3337, 3385, 3393 a 3384, vše v k.ú.
Velká Ledská.

 9. Schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s H.Luhovou dodatek č. 
2/2015 k nájemní smlouvě ze dne 
30. 1. 2008. 

 10. Schvaluje návrh cenové nabídky 
od fi rmy 2G geolog s.r.o. na moni-
toring skládky v roce 2015.

 11. Souhlasí, že pro občany Obce 
Olešnice zajistí sběr bioodpa-
dů a ostatních tříděných odpadů 
na sběrném dvoře Obce Hřibi-
ny-Ledská za úplatu provedenou 
na místě dle platného ceníku.

 12. Bere na vědomí výroční zprávu 
o poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím 
za rok 2014.

 13. Schvaluje sazebník úhrad za po-
skytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb.

 14. Schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2015 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, 
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přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Hřibiny–Ledská.

 15. Bere na vědomí návrh rozpočtu 
DSO Obecní voda.

 16. Schvaluje statut Obecních listů.
 17. Schvaluje redakční radu ve slože-

ní: M. Doskočilová, B. Francová, 
L. Libotovská, J. Kudláčková a J. 
Šabata.

Obecní úřad Hřibiny - Ledská
vyhlašuje III. ročník
soutěže o nejlepšího
Z A H R A D N Í K A

CENA PRO VÍTĚZE:
„Zlatá motyčka“ 

a něco dobrého na zub.

“ŠEL ZAHRADNÍK
DO ZAHRADY S MOTYKOU

A VYKOPAL TAM...”

Máte možnost vyfotografovat  
vše, co vyrostlo na zahradě, ve 
skleníku, v truhlíku a je něčím 
zajímavé (nejmenší, největší, 

nejkrásnější, prostě nej...)
Foto posílejte na Obecní úřad do 

10. listopadu 2015.

hribiny-ucetni@tiscali.cz

Obecní úřad Hřibiny - Ledská
vyhlašuje I. ročník
s o u t ě ž e

“VÝROBKY
DOVEDNÝCH RUKOU”

Vše hezké, užitečné, pro radost
i pro ozdobu, zhotovené

vašima rukama.

(např. háčkované, pletené,
vyšívané výrobky, výrobky

ze dřeva, kovu či proutí - prostě 
všechno, co se doma vyrábí

a mohlo by zajímat i vaše okolí)

Uzávěrka soutěže je rovněž
10. listopadu 2015. 

Foto posílejte nebo doručte
na Obecní úřad.

hribiny-ucetni@tiscali.cz

 18. Bere na vědomí bezúplatný pře-
vod majetku z DSO Orlice (vy-
bavení víceúčelového hřiště VL, 
informační tabule a odpadkový 
koš) a DSO Obecní voda (oploce-
ní hřiště Paseky) do majetku Obce 
Hřibiny-Ledská.

 19. Schvaluje datum příštího zasedání 
23. 4. 2015 od 18 hod. 

 20. Bere na vědomí informace sta-
rostky.
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VE 1.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2015 SLAVILI

LEDEN

Ladislav Zaňka ML 81 let
Jaroslava Novotná VL 85 let
Anežka Karásková ML 84 let
Růžena Vašatová Paseky 88 let

ÚNOR
Jaroslav Kubec ML 80 let

BŘEZEN
Jaroslav Němec Hřibiny 82 let

Všem oslavencům přejeme
pevné zdraví a spokojenost.

UPOZORNĚ NÍ

PRO OBČANY

V návaznosti na zákon o ochraně osobních 
údajů lze životní jubilea občanů zveřejnit 
ve zpravodaji pouze s písemným souhla-
sem dotyčné osoby nebo jejího zákonného 
zástupce. Pokud chcete být uvedeni v této 
rubrice, dodejte prosím písemný souhlas na 
úřad obce paní Kolářové. Zároveň prosíme 
manželské páry, které slaví významné vý-
ročí své svatby - (zlaté, stříbrné, bronzové 
či jiné) a měly by zájem ho oslavit spolu se 
zástupci zastupitelů na OÚ, nechť se při-
hlásí rovněž u paní Marie Kolářové, účetní 

Obecního úřadu.

Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

CARP TEAM O.S.

H ŘI B I NY-LE D SKÁ-PASE KY

Vážení spoluob-
čané, zima poma-
lu končí a nám začíná sezóna, kdy se 
vám budeme opět plně věnovat. Práce 
na sociálním zařízení graduje a doufá-
me, že se nám do čarodějnic povede 
vše dokončit. V prosinci jsme udělali 
výroční schůzi, kde jsme se rozlouči-
li s několika členy našeho týmu, kte-
ří odešli na vlastní žádost, také jsme 
ovšem několik nových členů přijali. 
Na schůzi jsme naplánovali akce na le-
tošní rok, a proto vám zde napíšu, kdy 
a co plánujeme. Začínáme jako každý 
rok pálením čarodějnic 30. 4. 2015 

a budeme grilovat kuřátka a udit klo-
básky nebo párky pro děti. 
Pak máme v plánu opět každý druhý 
týden v pátek sousedské posezení 
s grilováním masíčka a dobrým vy-
chlazeným pivečkem. Grilování bude 
15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7. 
2015. Tolik k plánu akcí na Pasekách. 
Ostatní akce v srpnu, září a říjnu bu-
dou podrobně popsány v dalším čísle 
Obecních listů. 

Za Carp Team „tiskový mluvčí“
Roman Kralovič. 

PŘIJĎTE
POBEJT !
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ČE SKÝ SVAZ ŽE N

DALŠÍ VÝŠLAP

NA VE LKOU D E ŠTNOU

Poslední den v roce 2014 jsme se už tra-
dičně – jen v mírně pozměněné sestavě 
– vydali na výlet do Orlických hor. Sníh 
tentokrát napadl i v našich končinách, 
takže jízda auty v horském terénu vyža-
dovala docela odvahu a dobrou kondici 
řidičů. Vrcholky hor byly pokryty sně-
hobílou nadílkou, bylo celkem jasno, 
ani příliš nemrzlo, a tak jsme vyšlápli 
od parkoviště u „Masaryčky“ směrem 
k Velké Deštné.
Pro dětičky jsme měli připravené sáň-
ky a „pekáče“, s jejichž tažením vypo-
máhal i náš psí doprovod. Cestou jsme 
se potkávali s dalšími pěšími turisty 
a spoustou běžkařů, došlo taky na se-
tkání a popovídání se známými. Takový 
silvestrovský výšlap nebo vyjížďku si 
zřejmě oblíbila spousta lidiček, někteří 
z nich se pro tuto příležitost i náležitě 
maskovali. Prostě silvestrovská nálada 
už od rána. Místy bylo docela náročné 
kličkovat mezi různě zdatnými lyžaři 
na dvou čerstvých běžeckých stopách 
a sněhovou nadílkou uprostřed a i všu-
de kolem. I tak jsme pořídili pár krás-
ných záběrů krajiny jako ze zimního 
kalendáře. Škoda, že není dost místa 
pro jejich zveřejnění.
Nahoře u chatičky horské služby s ob-
čerstvením bylo opravdu rušno, ani 
jsme se všichni dovnitř nehrnuli – ně-
kdo si vystačil se zásobou pití a svačin-
kou z domova. Tady už bylo poněkud 
sychravo, pokračovali jsme přesto až 

k vrcholu Velké Deštné, zhotovili pa-
máteční fotečku a vydali se zpět. A pro-
tože se některým z nás ještě domů 
nechtělo, zašli jsme se podívat i k Ma-
saryčce. Ale kafíčko ani horký čajíček se 
nekonal – odpoledne nás chata nepřijala 
- zřejmě se tu připravovala silvestrovská 
oslava. Nás už čekala jen zpáteční cesta 
domů, silvestrovský večer a samozřej-
mě začátek dalšího nového roku. 
Půjdete příště taky? Pěšky? Nebo 
na běžkách?

Za účastníky výpravy:
M. Zaňková, V. Zaňková, A. Pajorová

ŽE NY A HASIČI TO OPĚT 

ROZTOČI LI

Psal se 31. leden 2015 
a nás ženy z ČSŽ čeka-
la výroční schůze. Bylo 
naplánováno, že po 
skončení schůze se bude konat společ-
ný ples pořádaný společně s hasiči ze 
Hřibin.
Jak bylo naplánováno, tak se také stalo.
K tanci a poslechu nám hrála skupina 
Duha. Večer byl plný optimismu, leg-

Na vrcholu Velké Deštné
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jednoduché soutěže, ale všechny děti to 
zvládly na výbornou. Nervozita v sále 
stoupala, a tak jsme se vrhli na losová-
ní tolik oblíbené tomboly. Byla krásná 
a hlavně - bylo jí víc než dost, takže si 
každý přišel na své. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem, kteří pomohli s pří-
pravou i průběhem karnevalu, a taky 
maminkám, které napekly výborné 
cukrovíčko.
Přeji všem krásné jarní dny a za rok na 
karnevalu ahoj.

Blanka Francová

MD Ž 

3. ročník „ retro MDŽ „ 
opět příjemně naladil stá-
lé i nové účastnice. Start 
byl jako vždy stejný, a to 
u kapličky, i cesta neměnila cíl, takže 
jsme se příjemně bavily až do Lična. 
Panovalo jarní počasí a výborná ná-
lada. Při našem letošním „ babském“ 
setkání zazněly vzpomínky na totalit-
ní socialistické smýšlení, samozřejmě 
v humorném podání. Opět nezklama-
ly naše známé tváře, Věra s Martinou, 
kdy v převleku za staré babky nejprve 

race a zábavy. O půlnoci proběhlo lo-
sování bohaté tomboly. Skotačilo se do 
úplného konce. Za jasného svitu hvězd 
a vlezlého mrazíku jsme se vraceli zpět 
do svých domovů.
Opět mohu říci, že spolupráce s hasiči 
neměla chybu. Díky hoši! A moc bych 
si přála, abychom se příští rok na hasič-
sko-babském bále sešli zase.
Děkujeme všem sponzorům za dary do 
tomboly.

S přáním krásného jara všem
Martina Doskočilová

D ĚTSKÝ KARNEVAL 

A byl tu zas, náš oblíbený 
dětský karneval, konaný 
dne 22. 2. 2015 v hospodě 
v Hřibinách.
V úvodu zazněla trpasličí písnička 
a hned poté děti přivítala Sněhurka 
Blanka. Pak se začalo tančit a dovádět 
společně s kočičkou Alenou a pirát-
kou Martinou, dorazila i Věra v masce 
šaška. Abychom si trochu odpočinu-
li, tak jsme si zasoutěžili. Starší děti si 
vyzkoušely „ králičí bowling“ a menší 
děti zase „myška-házenou“. Nebyly to 

Dětský karneval v Hřibinách Retro MDŽ
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žehraly na své zdraví, porovnávaly ná-
kupy v dřívější Jednotě a Pramenu se 
současnými supermarkety. Pobavily 
nás vystoupením jak při „kalince“, tak 
při rokenrolu. Samozřejmě že nebylo 
zapomenuto ani na poezii, což k MDŽ 
neodmyslitelně patřilo, a že nechyběl 
chlebíček, věneček a karafi át, toť se 
ví, bez těchto propriet by to nebyla ta 
správná oslava, kterou jsme z totalitní-
ho režimu znali.

Věra Zaňková

VE LI KONOČNÍ TVOŘE NÍ 

Rok se s rokem sešel, 
zase se přiblížily Veliko-
noce a na takový svátek 
je potřeba se řádně při-
pravit. Uklízet, mýt okna a péct berán-
ka si bude každý sám, ale stalo se už 
hezkou tradicí, že nějaké ty velikonoční 
dekorace si vyrábíme společně se člen-
kami z ČSŽ na velikonočním tvoření 
v hospodě U Myslivce v Hřibinách. 
Letos jsme se sešly v neděli 15. března 
a přestože byla akce ofi ciálně nahlášená 
na 14 hodin, už téměř hodinu předem 
se scházeli natěšení šikulové a začína-

la vznikat opravdu unikátní díla. Děti, 
maminky a dokonce i babičky dokáza-
ly využít každou větvičku, mašličku či 
skořápku a vyrobit si něco pro radost. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří dorazili a nebáli se popustit 
uzdu své fantazii, a hlavně těm, kteří 
mi pomohli s přípravami, organizací 
a úklidem. Pokud se vám tvořeníčko lí-
bilo, určitě se na Vás budeme s Roma-
nou příští rok zase těšit. 

Karla Kudláčková

Velikonoční tvoření

SD H LE D SKÁ

MASOPUST 2015

Letošní masopustní prů-
vod, pořádaný SDH 
Ledská, byl již desátým 
v pořadí – co jsme obnovili tradici 
po třiceti letech. 
Konal se 21. února 2015, za velmi krás-
ného počasí. Sraz u hasičské zbrojnice 
byl naplánován v 8 hodin. Sešlo se 26 
masek a již tradičně pětičlenná kapela 
z Černíkovic. Po snídani se maškary vy-
daly po Velké Ledské. Po obědě přišly 

Z masopustního průvodu
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po necelých dvou hodinách pokračo-
vat. Energetikům se nakonec podařilo 
obnovit dodávky elektřiny, aby ples 
mohl končit až v ranních hodinách. 
Před všemi návštěvníky nezbývá než 
smeknout a poděkovat jim za jejich 
dobrou náladu a trpělivost. Nelze však 
zapomenout na povedený úvod plesu, 
kde ještě v plném lesku a v záři svě-
tel odtančil své působivé předtančení 
mladý taneční pár z taneční školy Krok 
v Hradci Králové - Dominika Keslová 
a Martin Bartoš, kteří roztleskali sál 
při svých latinskoamerických tancích. 
Samozřejmě že nechyběla ani tombo-
la včetně půlnočního vystoupení mís-
topředsedy MS Jirky Malého, který se 
vždy nejvíc zapojuje jak do příprav ple-
su, tak i do úklidu po jeho skončení.
Únor a březen bývá pokaždé časem 
svolávání výročních členských schůzí 
a bilancování výsledků let předešlých 
i plánování práce a rozpočtu na rok 
nový. Tyto schůze se většinou odbývají 
ve slavnostní atmosféře i oděvu, jsou 
příležitostí k setkávání přátel ze spol-
ků sousedících i vzdálenějších, bývají 
výbornou možností k setkání se zastu-

Na  myslivecké výročce

na řadu Hřibiny a oproti jiným roční-
kům jsme naposledy zamířili na Malou 
Ledskou. Děkujeme všem za milé uví-
tání a pohoštění.

Radka Dvořáková

MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

Z ČI NNOSTI SPOLKU

Vážení spoluobčané,
myslivci ze „Střezmé“, 
naši kamarádi a milí 
hosté z Čestic i okolí si 
opět na začátku ledna 
zatančili Mysliveckém 
plese v Česticích. Ples by asi nebyl 
ničím zvláštní od těch, tuším třinác-
ti předchozích, kdyby se nad Českou 
republikou nepřehnal během večera 
silný vítr, který se postaral na mnoha 
místech o dlouhé výpadky elektřiny. 
Nevyhnulo se to ani Čestické hospodě, 
a tak vznikla velmi netradiční situace 
– dvě hodiny v potemnělé restauraci, 
při narychlo donesených svíčkách, při 
sborovém zpěvu za doprovodu naše-
ho kamaráda trubače Ondry Matěj-
ky, který lidem zahrál na svůj nástroj 
k povznesení nálady i skladbu známou 
z Večerníčku. Lidé si svítili svými mo-
bily na cestu k výčepu, do salónku, 
kde se ještě podařilo roznést ohřáté 
„hotovky“ a k toaletám, tu a tam zřej-
mě v dobré víře vešli do nesprávných 
dveří☺, ale nakonec to všichni zvládli 
a máme zase na co vzpomínat. Mysliv-
cům se podařilo za pomoci ochotných 
přátel sehnat narychlo dvě mobil-
ní elektrocentrály, aby zábava mohla 
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piteli obcí a k široké přátelské diskusi 
i výměně názorů. Ve stále krásněji vy-
zdobené lovecké chatě přídavek „slav-
nostní“ k naší výroční schůzi přesně 
náleží, a jistě na ni budou vzpomínat 
s radostí nejen nově přijatí členové, pá-
nové Miloš Kopecký z Olešnice a Jaro-
slav Pultar z Pasek, či na lovce daňčí 
a mufl oní zvěře pasovaní Adam Mitana 
a Josef  Vanický ml., ale také další po-
zvaní návštěvníci. 
Za myslivci je vidět hodně dobře odve-
dené práce, a to nejen v Olešnici nebo 
při zvelebování chaty v Častolovicích, 
ale také v honitbě, kde se snažíme 
o navrácení divoké populace bažanta 
a zachování všech dalších živočišných 
druhů. V tomto směru jdou všem 
příkladem především Josefové – Ing.
Vanický st. a Vanický ml. i myslivecký 
hospodář Pavel Žid, který musel tento-
krát při rozdělování zvěřiny zohlednit 
výrazný propad v odlovu černé zvěře, 
ale taky se vyrovnat s propadem v od-
lovu zvěře srnčí, když bylo v loňském 
roce evidováno v naší honitbě neuvěři-
telných 28 ks sražených auty nebo jinak 
uhynulých! Srážky zvěře s auty bohužel 

sužují všechny myslivce napříč naší re-
publikou. Zajímavostí jistě i pro mno-
hé z čtenářů bude to, že se k nám stále 
více rozšiřuje šelma psík mývalovitý, 
a dokonce byl v honitbě blízko Nové-
ho Města nad Metují nejméně dvakrát 
pozorován šakal. 
Každý člen sdružení přispěl v průběhu 
roku svým dílem k naplnění našich cílů, 
o soudržnost členů sdružení pečuje 
rukou společnou výbor MS a předse-
da MS Miloslav Zaňka. Při brigádách 
členové MS odpracovali stovky brigád-
nických hodin - nejvíce práce odvedl 
Milan Žid. Ve střelbě na asfaltové terče 
nejlepších výsledků dosáhl Josef  Va-
nický ml., který byl nejaktivnější i při 
lovu zvěře spárkaté, a také zvěře škod-
livé. Pepíkův otec se pak pro změnu 
nejvíce podílel na zajištění oprav skla-
du v Olešnici. Mezi kynology se nej-
častěji zapojil do akcí Roman Mitana se 
svým mladým ohařem Finem, Farma 
Moravec nám pomohla s uskladněním 
krmiva, ZD Mostek s obděláním polí-
ček. O střelecké akce na Třešňovce se 
zpravidla starali Miroslav a Bohuslav 
Martínkovi. Naše poděkování za vete-
rinární dohled nad bažantí zvěří, a pře-
devším naše gratulace k narození syna, 
patří MVDr. Lucii Sejkorové z Olešni-
ce. Některé akce zvládáme i díky účasti 
našich honců.
Jen málo nebo mnohem menší úko-
ly bychom zvládli bez podpory obcí 
a jejich představitelů. Proto nás velmi 
potěšila návštěva starostů městyse Ča-
stolovice, pana Ing. Prause, i starostů 
obecních úřadů v Hřibinách a v Oleš-
nici, paní Potočkové a pana Moravce 

Pasovaní lovci Adam Mitana a Josef  Vanický ml.
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na naší výroční schůzi a jejich diskusní 
příspěvky, ve kterých nám svou podpo-
ru vyjádřili i přislíbili do dalšího obdo-
bí. Věřím, že společnými silami se nám 
všem podaří udržet okolní přírodu 
a lesy i zvěř v ní v náležitém stavu pro 
další generace lidí. 
Mezi naše největší úkoly pro rok 2015 
patří zvládnout řádně transformaci na-
šeho mysliveckého sdružení na spolek 
dle nového občanského zákoníku a sla-
dění našich stanov s těmito předpisy. 
Snad naše sdružení nebude ani letos 

chybět na akcích pro děti, pořádaných 
dalšími obecními spolky, v plánu je 
brigáda na úklid odpadků kolem na-
šich cest a lesů, opět bychom chtěli jet 
na společný zájezd, posedět a zastřílet 
si na asfaltové terče na Třešňovce atp. 
O našich akcích vás chceme opět více 
informovat na naší vývěsce v Často-
lovicích, ale především na webových 
stránkách mysliveckého sdružení – 
www.ms-olesnice.cz. Přeji Vám krásné 
jaro!

Radek Podolský – jednatel (zkráceno)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ještě se vrátíme trochu 
zpátky, do minulého roku. 
Obecní úřad připravil 
na sobotu 13. prosince 2014 v sále 
hospody U Myslivce v Hřibinách ma-
lou dopolední slavnost pro naše nové 
občánky. 
Pro nevelkou obec, jako je ta naše, bylo 
narození pěti dětiček docela událostí. 
Tentokrát se vítání konalo po delším 

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

čase, takže jsme společně s pěti mimin-
ky přivítali do života ještě roztomilá 
dvojčátka, nyní už dvouleté chlapečky.
Dětičky v náruči svých rodičů, některé 
i v doprovodu sourozenců, případně 
babiček, prababiček, dědečků a dal-
ších hostů, úplně v pohodě zvládly 
potřebné ofi ciality, recitačně-hudební 
vystoupení našich školáků i projev paní 
starostky. Poté obdržely od Obecního 
úřadu drobné dárky v podobě fotoal-

Vítání občánkůVítání občánků
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ba, náčiní na píseček, Pamětního listu 
a hotovosti. Nemohla chybět ani rů-
žička pro každou z maminek. Pak už 
jen závěrečný přípitek rodičů s paní 
starostkou, nezbytné fotografování na-
šich malých „hvězdiček“, kratičké po-
povídání si - a dopolední sváteční akce 
byla u konce. 
Milé dětičky, maminky a tatínkové, pře-
jeme krásný a šťastný život ve zdraví 
a ať vás baví svět!
My můžeme jen doufat, že bude důvod 
uspořádat takové vítání každý rok.

Za kulturní výbor obce Marie Zaňková

LOUTKOVÉ D IVAD LO

KOZLÍ K 

Na samém začátku byl Vě-
řin nápad – bylo před Vá-
nocemi, sníh v nedohlednu, 
děti se těšily na prázdniny 
– čím je zabavit? Následo-
vala malá konzultace taky 
s Alenkou a s paní starostkou, nějaký 
ten telefonát, dojednání sálu v Hřibi-
nách a akce byla na světě. Vyjednali 
jsme pro děti na sobotní odpoledne 3. 
ledna loutkové divadlo. 

Na organizaci a přípravě „hlediště“ se 
podílely taky Jitka s Majkou - členky 
kulturního výboru. V sobotu odpoled-
ne konečně přijela malá „dodávka“ se 
spoustou kulis a ze dřeva vyřezávaných 
loutek, s rychlým přesunem vybavení 
z auta do sálu pomohl i pan hostinský 
a někteří z hostů. K tomu samozřejmě 
dvě nadšené loutkářky, které si v rych-
losti poradily s vytvořením loutkové 
scény a představení mohlo začít. 
Pravdou je, že pohled na čertovské 
loutky vyvolal u některých dětiček 
vzpomínky na čerty z mikulášské na-
dílky, a tím pádem spoustu obav, co že 
se to bude asi dít.
Ale žádné čertovské řádění se neko-
nalo. Děti se posadily, zaposlouchaly 
se do pohádky o čertíku Luciáškovi 
a jejich obavy byly pryč. O přestávce 
pak malí diváci odpovídali na zvídavé 
otázky loutkářek a měli možnost pro-
hlédnout si loutky zblízka. Po skončení 
představení si ti odvážnější vodění lou-
tek sami vyzkoušeli, pomazlili se s nimi 
a nezbylo než se rozloučit. 
Na shledanou třeba zase někdy příště. 

Za kulturní výbor obce Marie Zaňková

O

Loutkové divadlo v Hřibinách

Loutkové divadlo v Hřibinách
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TŘÍ KRÁLOVÁ SB Í RKA 

Letošní tříkrálová sbírka 
ve dnech 10. a 11. ledna 
byla především záleži-
tostí tří kolednických 
skupinek. Děti i s dospě-
lým doprovodem se rozdělily na území 
Hřibin, Malé a Velké Ledské, o Paseky 
se pak podělily. Víkendové počasí kole-
dování moc nepřálo, foukal hodně ne-
příjemný vítr, ale koledníci byli obětaví 
a šikovní. 
I tentokrát byla akce pro rychnovskou 
Farní Charitu úspěšná. Na příspěvcích 
se zatím vybralo nejvíc za celou dobu 

koledování (přesně 9.488,- Kč). Dě-
kujeme všem, kteří přispěli, stejně tak 
děkujeme všem koledníkům i těm, kteří 
se v tříkrálovém koledování angažovali.

Věra Zaňková, Marie Zaňková

ZÁJ E ZD DO D IVAD LA 

NA FI D LOVAČCE 

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat za úžasný záži-
tek ze sobotního výletu do Prahy všem 
organizátorům, kteří se na této akci po-
díleli.
První zastávka byla v nymburském pi-
vovaru. Postřižinské pivo je jistě kaž-
dému známé z fi lmu Postřižiny, ale už 
méně známá je výroba, se kterou nás 
seznámili při prohlídce zaměstnanci to-
hoto závodu.
Druhá, neméně zajímavá zastávka, 
patřila významné historické kulturní 

Tři skupinky koledníků při tříkrálové sbírce
pro Charitu ČR
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vurní elegancí, šarmem a důvtipem. 
Závěrečná čtvrtá zastávka, v kerské 
Hájence na výborné večeři, dotvořila 
poslední třešinku na dortu.

DĚKUJEME
Věra Zaňková

památce na Vyšehradě. Nádherné pa-
norama z vyhlídky, kde skočil pověstný 
Šemík s Horymírem. Procházka tam-
ním parkem a hřbitovem, plným elity 
našeho národa, na mne dýchla nezapo-
menutelným zážitkem.
Vždyť, kdy se nám poštěstí navštívit 
poslední místo odpočinku např. básní-
ka K. H. Máchy, spisovatele K. Čapka, 
zpěváka W. Matušky, skladatele a klaví-
risty pana Maláska, herce Vlasty Buri-
ana a mnoha jiných, všem jistě dobře 
známých velikánů českých?
A konečně třetí, cílená zastávka - ná-
vštěva divadla Na Fidlovačce s diva-
delní hrou Dohazovačka, která sklidila 
obrovský aplaus. Sama ředitelka toho 
kulturního stánku, paní Eliška Balzero-
vá, ztvárnila roli Dolly Leviové s bra-

 
NOVÉ SLOŽE NÍ RE DAKČNÍ RADY

A RE DAKCE OB ECNÍCH LI STŮ

Redakční rada: Martina Doskočilová, Blanka Francová, Jitka Kudláčková, 
Lenka Libotovská, Jan Šabata

Redakce: Marie Zaňková, Zita Učíková, Richard Kubíček 

Pohodička v autobuse

Na večeři v kerské Hájence

Na Vyšehradě bylo krásně
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REDAKČNÍ  POSTŘEHY
Nelíbilo se nám

…vystoupení jednoho dříve narozené-
ho pána, který při veřejném zasedání 
zapomněl na dobré vychování…
…když si na dětském hřišti pod do-
zorem páníčka hraje pejsek, který tam 
opravdu nemá co pohledávat, ani když 
tam právě nejsou děti. 

Chválíme 

…poděkování od cvičenek patří paní 
Líbě Kubcové za obětavost a metodic-
ké vedení při zimním cvičení pro ženy
…stejně tak patří poděkování obecní-
mu úřadu a panu hostinskému za po-
skytnutí prostor pro toto cvičení.

Není krit ika jako krit ika

…někdy by mohla být i účinná. Nevě-
říte? 
Pro většinu z nás není kritika příjem-
nou záležitostí – zpravidla nepotěší, 
někdy vyvolá vlnu emocí, občas i neče-
kané reakce. A jak je to s tou účinností? 
Samozřejmě že různě. Taková kritika 
někdy vyžaduje spoustu kuráže, občas 
i trochu diplomacie, jindy jen trochu 
sebezapření. Nevěřím totiž, že by se 
dotyčná kritizovaná osoba aspoň doda-
tečně nezamyslela a své počínání třeba 
někdy v budoucnu nepřehodnotila.
A když se podaří napravit nedostatky 
hned, případně se upozorní na kon-
krétní čin, situaci, nebo i konkrétního 
člověka v tu pravou chvíli, je to určitě 
účinnější než spousta dodatečných dis-
kuzí a spekulací. 

Samotná kritika však nestačí, když 
bude chybět snaha, vstřícnost, ochota. 
Jenomže to bychom asi museli žít v ně-
jaké jiné době, možná i v jiné společ-
nosti….

Představme si třeba:
Takový ideálně vstřícný a obětavý člo-
víček půjde kolem dětského hřiště, 
uvidí otevřené vstupní branky – není 
nic jednoduššího, než je docela jedno-
duše zavřít a zajistit. Odvátou plach-
tu na pískovišti takový človíček třeba 
i narovná, připevní, na zjištěné záva-
dy upozorní zaměstnance obce. Když 
si ten náš človíček všimne neuklize-
ného vybavení sportovišť, upozorní 
na to uživatele nebo správce, případně 
i s úklidem pomůže. A když je svěd-
kem nešetrného zacházení s technikou 
nebo s majetkem obce, slušně upozor-
ní osobu, která si své špatné počínání 
nejspíš bohužel neuvědomuje. Teprve 
když neuspěje nebo na vyřešení problé-
mu sám nestačí, pak mu holt nezbude, 
než obratem informovat obecní úřad – 
jde to i telefonicky. A přitom věří, že 
se tou informací bude někdo zabývat. 
Dodatečně to pak veřejně okomento-
vat může (a měl by), protože chce, aby 
se lidi poučili, a doufá, že příště už se 
nic podobného nepřihodí. Když tako-
vý človíček zjistí, že jeho vesnička je 
v porovnání s ostatními o něco ošizená 
nebo že se někomu děje křivda, tak to 
samozřejmě neřeší jen se sousedy, ale 
pokusí se takovou informaci předat 
tam, kde lze zajistit nápravu. 



20 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 1/2015

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
PROZATÍ M J E N VÝZVA DOPI SOVATE LŮM

Máte nějaké zajímavé téma, nápad či informace, o které se chcete podělit 
s ostatními obyvateli a zveřejnit je v Obecních listech? Napište nám - pošlete
svůj příspěvek (obecni.listy@seznam.cz), kontaktujte redakci, členy
redakční rady nebo Obecní úřad. 
Pro tyto účely můžete docela dobře využít i schránku umístěnou na be-
tonovém sloupku vlevo před vstupem do budovy obecního úřadu. 

Za redakci: Marie Zaňková, Zita Učíková, Richard Kubíček

Tenhle náš človíček snad nutně nemusí 
být z jiného světa, když si přeje, aby se 
nám tu spolu dobře žilo – vždyť by to 
mohl být klidně kdokoli z nás. 

Že je to hodně naivní představa? Že má 
dnes každý svých starostí dost, že už 
se žije jinak a že řešit podobné situace 
není vaše věc a váš problém? A čí tedy? 
Co myslíte?

Co k tomu dodat?

Žijí totiž mezi námi jedinci, kteří kri-
tizují, kritizovali a kritizovat budou, 
protože už nejspíš nevidí kolem sebe 
nic, co by mohli pochválit. Pro něko-
ho může taková kritika představovat 
dokonce určitý zdroj škodolibé zába-
vy. Najdou se i tací, kteří prosazují jen 
a jen své zájmy a ostatní je nezajímá. 
Naštěstí se najde i dost lidí, kteří se do-
káží domluvit a ostatním život nekom-
plikovat. Možná vůbec netušíte, o kom 
by mohla být řeč, možná o tom něco 
víte, někdy stačí trochu se kolem sebe 
porozhlédnout nebo se zamyslet.
Jsme malá obec, máme šanci doce-
la dobře se znát a poznat, někdy je to 

výhoda, jindy naopak. S tím se ale dá 
docela dobře žít (dohady a spekulace 
zbytečně nešířit a neposlouchat). Daří 
se nám tady uspořádat různé akce pro 
dospělé i pro děti, fungují tu spolky. 
V obci je celkem pořádek. Jen vzá-
jemné propojení a pospolitost všech 
našich čtyř vesniček není poslední do-
bou ideální, v mezilidských vztazích to 
platí podobně. Někdo se tu narodil, 
někdo se přistěhoval, máme různé ži-
votní zkušenosti a názory, různý po-
hled na svět, různé formy komunikace. 
A že se nám někdo ze zdejších obyvatel 
nebo ze zastupitelů právě nezamlouvá? 
Je přece všeobecně známo, že „není 
na světě člověk ten, aby zavděčil se li-
dem všem“….

Pravda, žije se různě, mnohde jsou 
na tom lidi daleko, daleko hůř. Ale co 
kdyby se nám časem přece jen podařilo 
obnovit tu ztracenou pospolitost, ohle-
duplnost a toleranci, která tady právě 
teď trochu chybí? Zatím se zdá, že se 
spíš vzdalujeme – na mapě to ale ne-
poznáte…

Marie Zaňková, redaktor
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OÚ a SŽ H ibiny-Ledská Vás všechny srde n  zvou na tradi ní 
 

PÁLENÍ AROD JNIC 
 
Pozor! Už je to zase tady! 
 
Sejdeme se  30.dubna 2015 v 
 17 hod. na h išti v Malé Ledské 
 
Program: 

- volba miss arod jnice 
- arod jnické sout že 
- zapálení vatry 

 
Ob erstvení zajišt no! 
 
 
P ij te pobejt s místními arod jkami  
                                   T šíme se na Vás !  
                                                                                         M.Dosko ilová 

SDH Ledská pořádá „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
30. 4. 2015 od 17. hodin - do odletu

Sraz s vlastními košťaty
u hasičské zbrojnice
na Velké Ledské.

Občerstvení
zajištěno.
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Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jed-
ním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. 
Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, pro-
tože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním 
dopadem na životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob.

Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzor-
kování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět 
nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulo-
mená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.

NEKOMPLETNOST SE MUSÍ SNÍŽIT
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. 
Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje ob-
cím fi nanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti 
zlodějům. 

Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí 
elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifi ka-
ci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným 
na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná. 

Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronove-
la platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpra-
covateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad 
předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“ 

Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace 
hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím kolek-
tivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane 
neodborným rozebráním odpad, musí se s ním 
také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to 
znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.

ČTVRTINA

STÁLE NENÍ KOMPLETNÍ
SPOTŘEBIČŮ



Masopustní maškary měly svou základnu v hasičárně na Velké Ledské

Děti se na karnevalu dobře bavily
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Z velikonočního tvoření

Závěrečná děkovačka v divadle Na Fidlovačce 

Velikonoční dekorace v přírodě


