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Velikonoční turnaj na Velké Ledské bavil malé i velké účastníky akce.

Ledečtí hasiči na okrskové soutěži v Česticích.



3OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 2/2015

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

obec zvítězila. Jako odměnu za toto 
vítězství jsme do rozpočtu obce získali 
fi nanční částku 20.000,- Kč. Z výsled-
ků je vidět, že občané naší obce se snaží 
třídit odpady zodpovědně. 
V dubnu jsme vybavili nábytkem novou 
zasedací místnost v přízemí Obecního 
úřadu, kterou mohou pro svá jednání 
využívat místní spolky a důchodci.
V květnu jsme pořádali setkání dů-
chodců na hřišti na Pasekách, kde se 
k jídlu podávaly pochoutky, které na-
vařil J. Šimerda a další členové CARP 
TEAMU. Zpestřením tohoto sobotní-
ho odpoledne bylo vystoupení malých 
mažoretek z Kostelce nad Orlicí.
Jak jsme vás již dříve informovali, byl 
zakoupen nákladní automobil, kon-
tejnery na tříděné odpady, nástav-
ba na vyklápění popelnic, popelnice 
na bioodpad a velkoobjemové kon-

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

Z vyhlášení soutěže na Krajském úřadu KHK.

 Vážení spoluobčané, 
chtěla bych Vás opět v krátkosti in-
formovat o tom, co podstatného se 
za čtvrt roku v naší obci událo, a taky 
o tom, co připravujeme.
Jednou z nejdůležitějších zpráv v ob-
lasti fi nancování obce je, že Zastupitel-
stvo Královéhradeckého kraje na svém 
20. zasedání dne 30. března 2015 pro-
minulo obci Hřibiny – Ledská vráce-
ní části dotace ve výši 1 006.926,- Kč 
na stavbu „Kanalizace v obci Hřibiny 
– Ledská, I. etapa“.
Začátkem roku nás všechny zaskočil 
nový návrh obchvatu Častolovic, kte-
rý by měl vést od nadjezdu v Častolo-
vicích směrem pod Hřibiny a k Libli. 
Realizace tohoto projektu by zásadně 
ovlivnila život i v naší obci. Naštěstí 
zastupitelstvo Častolovic tuto variantu 
odmítlo. 
Dne 24. dubna jsme se zúčastnili vyhlá-
šení soutěže „Čistá obec“ za rok 2014, 
které se konalo v budově Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. Naše 
obec se umístila v celkovém pořadí 
mezi všemi obcemi Královéhradeckého 
kraje na krásném 43. místě, v kategorii 
„Obce 301 až 2000 obyvatel“ skončila 
na 16. místě. V soutěži „Cena společ-
nosti Elektrowin“ ve zpětném odběru 
elektrozařízení za rok 2014 v katego-
rii „Obce do 2000 obyvatel“ pak naše 
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tejnery, na které jsme z Operačního 
programu „Životní prostředí“ obdrželi 
dotaci. Celkové náklady tohoto projek-
tu jsou ve výši 2 359.115,- Kč. Z toho 
jsou náklady obce ve výši 244.304,73 Kč 
a dotace činí 2 114.810,27 Kč.
Z tohoto projektu bylo mezi občany 
již rozdáno 90 popelnic na bioodpad, 
které jsme v květnu také začali pravi-
delně (každé pondělí) vyvážet naším 
nákladním automobilem na obecní 
kompostárnu ve Velké Ledské. Každá 
domácnost má nárok obdržet od obce 
na požádání 1 popelnici na bioodpad 
do výpůjčky zdarma. Pokud si obča-
né zakoupí další popelnici na biood-
pad, tak i ta jim bude obcí bezplatně 
vyvážena. Chtěli bychom touto ces-
tou upozornit občany, že do popelnic 
na bioodpad nepatří žádné exkrementy 
zvířat (jak je uvedeno i na víku této po-
pelnice) a do popelnic na kov nepatří 
plechovky od barev a žádné spreje (to 
je nebezpečný odpad)!!
V měsíci červnu probíhá v celé obci 
sečení trávy, které je v tomto roce 

opravdu hodně. V hospodě U Mysliv-
ce se bude začátkem července malovat 
výčep, brousit a natírat parkety na sále. 
O prázdninách vybudují zaměstnanci 
obce zpevněné plochy pod kontejne-
ry, dokončí opravu kanalizace ve Velké 
Ledské a chtěli bychom zahájit přístav-
bu garáže v Malé Ledské. Při těchto 
pracích stále budou vyvážet bioodpad, 
tříděný odpad na sběrný dvůr a do sbě-
ren, zakládat a překopávat kompost, 
udržovat a kontrolovat dětská hřiště, 
dokončí opravy čp. 27 v Hřibinách, bu-
dou zajišťovat provoz sběrného dvora, 
skládky a kompostárny, sečení trávy 
a ještě mnoho dalších prací. 
V průběhu prázdnin opět zaměstná-
me místní studenty, aby nám pomohli 
s drobnou údržbou obce a při střídání 
dovolených (natírání, sečení, úklid ve-
řejných ploch).
Závěrem bych vám všem jménem ce-
lého Obecního úřadu chtěla popřát 
hezké a slunečné léto, příjemnou dovo-
lenou a prázdniny!

Eva Potočková, starostka 

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu J. Ša-
batu a Ing. M. Šéblovou, zapisova-
telku M. Kolářovou

2. bere na vědomí složení slibu J. Ši-
merdy

3. schvaluje program dnešního jed-
nání

4. bere na vědomí zprávu o plně-
ní usnesení č 4/2015 ze dne 25. 2. 
2015

5. schvaluje změnu č. 1 rozpočtu 
na rok 2015 v těchto částkách: 
příjmy 7,924.809,28 Kč, výdaje 
7,924.809,28 Kč. Rozpočet na rok 
2015 je po změně č. 1 schválen 
jako vyrovnaný.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBINY-LEDSKÁ: Č.05/2015

ZE DNE 23. 4. 2015
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6. schvaluje závěrečný účet obce Hři-
biny-Ledská za rok 2014 a souhlasí 
s celoročním hospodařením obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2014 s vyjá-
dřením souhlasu, a to s výhradou

7. schvaluje roční účetní závěrku 
Obce Hřibiny -Ledská za rok 2014 
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 výsledku 
přezkoumání hospodaření Obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2014

8. přijímá opatření k nápravě nedo-
statků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření za rok 2014 a ukládá 
předsedkyni kontrolního výboru 
zajistit zveřejnění smluv na profi lu 
zadavatele v zákonné lhůtě

9. schvaluje přijetí dotace od minis-
terstva životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní pro-
středí na akci „Oddělený sběr, svoz 
a využití biologicky rozložitelných 
odpadů a využitelných složek ko-
munálních odpadů na území Obce 
Hřibiny – Ledská“ a ukládá starostce 
podepsat smlouvu č. 14184444 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí

10. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat smlouvy o výpůjčce a násled-
ném darování nádob na bioodpad 
1-150

11. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s 2G geolog s.r.o. smlouvu 
o dílo č. 2015/048  na monitoring 
skládky Velká Ledská v roce 2015

12. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat s ČEZ Distribuce a.s. smlou-
vu o zřízení věcného břemene 
číslo IP-12-2005752/VB/1 Hřibi-
ny – Ledská, Ledská, 18/1, Koza 
– přípojka nn

13. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat s Městem Kostelec nad Orlicí 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění 
a poskytování pečovatelské služby 
pro občany Obce Hřibiny – Led-
ská a o přidělování bytů v domech 
s pečovatelskou službou v Kostelci 
nad Orlicí občanům Obce Hřibiny 
– Ledská ze dne 26. 1. 2010 

14. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s manželi Zdeňkem a Lud-
milou Krskovými smlouvu DPS 
04/2015 

15. bere na vědomí zprávy kontrolní-
ho a kulturního výboru

16. bere na vědomí rezignaci M. Do-
skočilové na mandát člena Zastupi-
telstva Obce Hřibiny-Ledská a na 
funkci předsedy fi nančního výboru

17. schvaluje zvolení J. Šabaty předse-
dou fi nančního výboru Obce Hřibi-
ny-Ledská. 

18.  bere na vědomí rezignaci J. Šimer-
dy na funkci člena kontrolního vý-
boru

19. schvaluje zvolení L. Trajera členem 
kontrolního výboru Obce Hřibiny-
-Ledská. 

20. bere na vědomí vyhodnocení bez-
pečnostní situace v katastru obce 
Hřibiny-Ledská

21. bere na vědomí usnesení Zastu-
pitelstva Královéhradeckého kraje 
o prominutí vrácení části dotace ve 
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výši 1,006.926,-Kč n stavbu „Kanali-
zace v obci Hřibiny-Ledská, 1.etapa“

22. bere na vědomí závěrečný účet 
DSO Obecní voda

23. schvaluje datum příštího zasedání 
25. 6. 2015 od 18 hod. 

24. bere na vědomí informace starostky

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu L. Tra-
jera a Bc. M. Kubíčka, zapisovatelku 
M. Kolářovou

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

usnesení č 5/2015 ze dne 23.4.2015
4. schvaluje a ukládá starostce po-

depsat smlouvu s ČEZ Distribuce 
a.s. o zřízení věcného břemene IV-
12-2011558/VB/1 Velká Ledská, 
p.č. 3017, Zemánek, rouš. knn 

5. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s M. Kudláč-
kem o koupi parcely KN č. 250/38 
v k.ú. Velká Ledská

6. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s manželi 
Krejčovými o koupi parcely KN č. 
27/2 v k.ú. Velká Ledská

7. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s manželi 
Doskočilovými o prodeji parcely 
KN č. 418/18 v k.ú. Velká Ledská

8. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s K. Dvořá-
kem o koupi parcel KN č. 422/2 
a 3008/2 v k.ú. Velká Ledská

9. bere na vědomí zprávu fi nančního 
výboru

10. neschvaluje fi nanční požadavek 
V+V s.r.o. za rekultivaci skládky

11. schvaluje datum příštího zasedání 
9. 9. 2015 od 18 hod. 

12. bere na vědomí informace starostky

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBINY-LEDSKÁ: Č.06/2015

ZE DNE 25. 6. 2015

VE 2.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2015 SLAVILI

Ludmila Votroubková
Velká Ledská – 85 let  
Jaroslava Votroubková
Velká Ledská – 83 let
Marie Hladká
Hřibiny –  70 let
Julie Šimerdová
Velká Ledská - 80 let
Marie Krsková
Hřibiny – 86 let
Jaroslava Klapalová
Velká Ledská – 80 let
František Schnaubert
Hřibiny – 80 let
Růžena Vašatová
Hřibiny - 81 let
František Vašata
Velká Ledská - 85 let

Všem oslavencům přejeme
pevné zdraví a spokojenost.
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Z NAŠICH ŘAD OD E ŠLI 

Jaroslav Votroubek
z Velké Ledské
ve věku 83 let

Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

PŘI H LÁSI LI SE V OBCI 

Krejčová Michaela VL
Krejčová Tereza VL
Krejčová Kateřina VL
Krejčová Nikola VL

OD H LÁSI LI SE 

Štauber Filip VL

POD Ě KOVÁNÍ KRÁLOVÉ H RAD ECKÉ MU KRAJI 

Děkujeme Královéhradeckému kraji 
za fi nanční podporu, bez které by se 
nepodařilo tento projekt zrealizovat.

Eva Potočková

Nová technika

Kontejnery

Naše obec obdržela investiční fi nanční 
podporu z rozpočtu Královéhradecké-
ho kraje z programu „Čistý kraj – Pod-
pora realizace investic“ na realizaci 
projektu s názvem „Zkvalitnění naklá-
dání s odpady v obci Hřibiny-Ledská“ 
ve výši 314.000,- Kč. Tato dotace byla 
použita na zakoupení univerzálního 
zametače k traktoru Yukon, který je 
využíván zejména pro úklid a údržbu 
příjezdové komunikace do sběrného 
dvora a rekultivaci skládky s kom-
postárnou. Dále byly zakoupeny 4 ks 
velkoobjemových kontejnerů o obje-
mu 12 m3, které jsou využívány pro 
shromažďování a přepravu odpadů 
na sběrném dvoře a kompostárně. 
Celkové investiční náklady na tuto 
akci jsou ve výši 410.190,- Kč (cena 
včetně DPH).

OZNÁME NÍ OB ECNÍ HO ÚŘAD U

Žádáme občany, kteří mají zájem o trávu, respektive o sušení sena
z obecních pozemků, nacházejících se na veřejných prostranstvích
v našich obcích, aby tuto skutečnost ohlásili na Obecním úřadě.

Obecní úřad  Hřibiny - Ledská
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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 spoluobčané, 
léto už je tady, i když 
to dle počasí není vidět. Ovšem ani 
počasí nás neodradí od toho, abychom 
se Vám nevěnovali. Jsem za náš team 
velmi rád, že se k nám vždy rádi vra-
cíte a že jste s našimi službami spoko-
jeni. Například pálení čarodějnic byla 
dle ohlasů velmi vydařená akce, a co 
nás obzvláště těší je, že nás občané 
zastavují na ulici, děkují a chválí naši 
práci. To je pro nás velké povzbuzení 
do dalších akcí. Rovněž nedávná akce 
pro naše starší spoluobčany byla dobře 

hodnocena a důchodci se už teď těší 
na příště. 
Sousedská posezení pro Vás pořá-
dáme jako obvykle, a i když počasí 
nepřeje, tak si sousedé najdou cestu 
k nám a rádi posedí a „poklábosí“. No, 

Areál sportoviště Paseky.Areál sportoviště Paseky.

Smutný pohled na vypuštěný rybníček. 
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a když k tomu můžou leccos zakous-
nout a dobře popít, tak je to klábosení 
o něco příjemnější. Všichni dokonce 
kvitují i to, že už je kam si „odskočit“ 
- i když sociálky ještě nejsou úplně do-
laděné, tak fungují k Vašemu prospě-
chu. Všechno samozřejmě postupně 
dokončujeme, ale je nás málo a ne vždy 
máme tolik času. Proto rádi mezi sebe 
přivítáme další členy, kteří chtějí po-
moct.
Letos jsme původně měli v plánu 
pro naše děti uspořádat dvakrát ry-
bářské závody, a to před prázdni-
nami a po prázdninách. Jenomže se 
stala nehoda na spodní hrázi, takže 
jsme alespoň zachránili ryby, které jsme 
přenesli do vrchního rybníka. Hráz se 
musí opravit a postupně napustit ryb-
ník, abychom stihli aspoň ty poprázd-
ninové závody. A doufáme, že se vše 
povede a závody budou! Proto termín 
rybářských závodů pro děti upřesníme 
v rozhlase a na letácích. Pro děti se sna-
žíme dělat i jiné akce, a proto jsme se 
zapojili i do Pohádkové cesty, pořádané 
Spolkem rodičů a přátel školy ve spo-
lupráci se Základní školou a dalšími 
místními spolky v Častolovicích. U nás 
se dětem věnovali trpaslíci, Sněhurka, 
princ i zlá královna. Děti ochutnávaly 
a určovaly různé druhy ovoce, pomá-
haly vozit trpaslíkům dřevo na kolečku 
a plnily spoustu dalších úkolů. Samo-
zřejmě se u nás mohli nejen občerstvit, 
ale i využít nové skluzavky a prolézač-
ky. Nohejbalisti si u nás uspořádali ta-
kový miniturnaj a opekli si zde ovečku. 
My jsme je rádi obsloužili a víme, že se 
k nám rádi vrátí.

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

ČAROD ĚJNICKÝ REJ

V MALÉ LE D SKÉ

Nejspíš nejmohutnější čarodějný rej 
v naší obci zaznamenala letos Malá 
Ledská. Na dětském hřišti se už v pod-
večer shromáždila spousta dětiček 
i dospěláků v čarodějnických maskách. 
Přišla nás podpořit i spousta nemasko-
vaných návštěvníků akce.
Pro děti byly připravené tradiční čaro-
dějné hry jako např. hod koštětem, let 
na koštěti, a to hlavně proto, aby malé 
čarodějnice nezapomněly, jak s košťaty 
zacházela jejich starší generace. Ono 
se už v dnešní moderní době zapomí-
ná, co koště je a jak vypadá☺. A že to 
kdysi byla veliká vymoženost! Děti se 
zúčastnily volby miss miničaroděj – ča-
rodějnice, za kterou všechny dostaly 
odměnu v podobě netopýrů, pavouků 
a větrníků. Obrovskou perlou večera 
byla „NOČNÍ STEZKA ODVAHY“, 
které se děti nemohly dočkat. I když 
jejich dušička byla malinká, zvědavost 
a nedočkavost zkusit si něco nového 
a strašidelného byla větší. Ono pode-

Myslím, že dnešní článek je už dost 
obsáhlý, ale jsem rád, že Vás mohu 
seznámit s naší prací. Proto se už nyní 
těšíme na vaši další návštěvu a budeme 
se snažit naše služby ještě zlepšit a zdo-
konalit. 

Za Carp Team „tiskový mluvčí“ 
Roman Kralovič.

PŘIJĎTE POBEJT! 
Foto – archiv p. Krmaše
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Opravdu příjemně vydařené čaroděj-
nice v nás nechaly milou vzpomínku 
a chuť si tuto akci zopakovat. 
Těšíme se na vás a všem patří veliké 
díky!!!
Chtěla bych v rychlosti poděkovat ma-
minkám a dětem za úklid na hřišti.☺

Za ČSŽ Alena Pajorová
Foto – archiv našich žen

psat se „vlastní krví“, ochutnat „krev 
zvířat“, sestavit hlavolam a sáhnout si 
do písku, kde lezou brouci a myši není 
jen tak. Dokonce i dospělákům to ne-
dalo a vydali se na stezku. Tím jsme se 
dostali do melancholické nálady a pří-
jemně zavzpomínali na dětské tábory… 
Taky jsme společně posadili milou ča-
rodějnici na velikou vatru a s radostí ji 
podpálili. Některé dámy zamáčkly slzu, 
nad upálením kolegyňky☺.
Děti si za odměnu a pro doplnění 
energie opekly buřtíky a dostaly slad-
ké odměny. Tatínkové se nám s láskou 
a úsměvem starali o další výborné po-
hoštění. Domácí klobásky s chutí gri-
loval Libor Křišťák a žízeň nás všech 
hasili Zdenda Kubec a Pavel Doskočil. 
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SD H LE D SKÁ

VE LI KONOČNÍ TURNAJ

Foto: druhá strana obálky
Začátkem dubna jsme se rozhodli, že 
uspořádáme velikonoční turnaj ve hře 
„Člověče, nezlob se!“
I když tuto hru mají v oblibě nejvíce 
děti,  tak i  dospělí si ji s chutí zahráli. 
Začátek jsme naplánovali na druhou 
hodinu odpolední v hasičské zbrojnici. 
Ještě před vypuknutím bylo potřeba vy-
myslet hrací systém, sehnat hrací desky, 
fi gurky a kostky. Samozřejmě taky na-
koupit ceny a občerstvení. Do turnaje 
se nahlásilo 16 dospělých a 19 dětí, ko-
nal se ve dvou kategoriích. Kdo s kým, 
to  rozhodl los. Hra byla velmi napína-
vá, ale i zábavná. 

Výsledky v dětské soutěži:

1. místo Ondřej Krištuf
2. místo Barbora Vanická
3. místo Vojtěch Klapal

Výsledky u dospělých: 

1. místo Tomáš Polgár
2. místo Jan Krejčí
3. místo Petr Svícenec

Výhercům byly rozdány ceny, všem dě-
tem diplomy a sladké odměny. 
Rádi bychom poděkovali za pomoc při 
přípravě turnaje, soutěžícím za vyso-
kou účast a taky 
fi rmě Starmon 
z Chocně, kte-
rá nám dodala 
drobné ceny.

PÁLE NÍ ČAROD ĚJNIC

Foto: třetí strana obálky

Pálení čarodějnic 
se jako každoročně 
konalo 30. dubna u 
zbrojnice na Velké Ledské. Dětmi vy-
robené čarodějnice byly umístěny na 
hranici a čekaly na odlet. Mezitím pro-
běhlo opékání buřtů a grilování steaků. 
Po zapálení ohně se rozsvítily lampiony 
a čarodějnický rej mohl začít.

OKRSKOVÁ SOUTĚ Ž

V ČE STICÍCH

Foto: druhá strana obálky
V sobotu  23. května se konala okrs-
ková soutěž v požárním útoku, kterou 
letos pořádal Sbor dobrovolných hasi-
čů Čestice. Probíhala v areálu brokové 
střelby na střelnici v Česticích. Zúčast-
nilo se jí devět družstev,  z toho dvě 
družstva žen. Družstvo SDH Ledská 
obsadilo 3. místo s časem 35:62.

Za SDH Radka Dvořáková

MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

Z ČI NNOSTI SPOLKU

Vážení spoluobčané, 
jaro je za námi a za my-
slivci je vidět, jako 
každoročně v tomto 
období, velký kus práce.
Byly uklizeny odpadky 
kolem mnoha cest naší honitbou, po-
staveny 2 nové kazatelny a 2 nové lo-
vecké posedy v honitbě.
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 Chata v Častolovicích dostala nový kabát, přes-
něji nové dřevěné pobití na průčelí chaty. Tma-
vý nevzhledný palisandr z půlkulatého dřeva 
vystřídaly hladké světlé palubky sladěné s pří-
střeškem na rožnění masa. Při těchto akcích 
výrazně pomohl nový člen Jarda Pultar, který 
nám zároveň předvedl, že je díky zkušenostem 
z jiných honiteb již zkušeným lovcem, takže se 
mu v naší honitbě hned po získání členství po-
dařilo ulovit 3 divočáky. Dalším lovcům se již 
dařilo méně, mohou za to i rozsáhlé lány vzrostlého obilí, řepky olejky i vysoké trav-
ní porosty. Tři členové si však stihli zpestřit jaro úspěšným lovem tetřevů, tetřívků 
a sluk v Rusku a za zmínku jistě stojí též srnec s velmi raritní trofejí, který byl uloven 
Jiřím Malým na Častolovských Horkách.
Naši členové nechyběli ani letos na akcích s dětmi – v Olešnici na Dětském dnu, 
na chatě v Častolovicích se postupně sešly děti při Světluškování a Pohádkové cestě. 
Několik členů navštívilo našeho člena, p. Jindřicha Laštovičku, v jeho domě v Tý-
ništi nad Orlicí, aby tomuto nesmírně skrom-
nému a přátelskému člověku, lesníku, myslivci 
a dobrému střelci popřáli pevné zdraví za nás 
za všechny k jeho krásnému životnímu jubileu 
- 80. narozeninám.
V Olešnici proběhne letos na hospodářské 
budově v rámci rekonstrukce budovy výměna 
oken a oprava venkovní omítky, na kterou nám 
přispěje obec Olešnice.

Myslivci po úklidu v honitbě.

Kazatelna v honitbě.

Pan Laštovička při honu.
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Zvažujeme, že z důvodu povinných le-
gislativních úprav budeme muset nejen 
přejmenovat naše myslivecké sdružení 
na spolek, ale zřejmě ještě v letošním 
roce též uspořádat nové volby a zvolit 
členy výboru, kteří budou zaneseni při 
registraci našeho spolku u krajského 
soudu. Všechny pozdější případné změ-
ny by totiž byly výrazně zpoplatněny.
V květnu resp. v červnu přišlo naše 
sdružení, nebo spíše spolek, abychom 
si zvykali na nové označení, o dva lo-
vecké psy. Postupně jsme z důvodu 
pokročilého věku a zdravotních kom-
plikací přišli o dva slídiče - welššprin-
gršpaněla Bena a špringršpaněla Cliffa. 

Bude nutné je v brzké době nahradit.
Během června a července opět ožívá 
chata Na Pasece při několika střelec-
kých podnicích. Veřejnost je srdečně 
zvána především na střelecké závody 
v loveckém parkuru /střelba na asfal-
tové terče/ O cenu kamaráda, který se 
uskuteční v sobotu 18. 7. 2015. Někdo 
se již zřejmě nedávno nemohl dočkat, 
a tak správce při kontrole chaty našel 
vypáčenou okenici a okno.
Dne 9. 8. se chystáme na společný výlet 
do Jihlavy na mistrovství Evropy v dře-
vorubeckých disciplínách Eurojack.

Za MS Střezmá
R.Podolský - jednatel

POSEZENÍ S DŮCHODCI

V sobotu 23. května odpoledne jsme opět po roce uspořádali setkání našich seniorů 
– tentokrát v areálu sportoviště na Pasekách. Počasí nebylo úplně ideální – sluníč-
ko nám sice svítilo, ale teplíčko prostě vypadá trochu jinak… Měli jsme ale mož-

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

Setkání důchodců na Pasekách.Setkání důchodců na Pasekách.
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Malé mažoretky při vystoupení.Malé mažoretky při vystoupení.

nost popovídat si, obhlédnout zdejší prostředí, přivítala nás paní starostka, program 
zpestřily roztomilé maličké mažoretky z Kostelce nad Orlicí. Došlo i na pohoštění 
v podobě výborného kuřecího steaku s bramborem, samozřejmě nechyběly ani zá-
kusky, kafíčko, čaj či jiné nápoje. Obsluha organizovaná CARP Teamem fungovala 
bezvadně.
Takže příští rok zase na shledanou, nejspíš asi v Hřibinách. A v Hřibinách bychom 
se teď mohli scházet i častěji, a to v průběhu celého roku - ve spolkové místnosti 
v přízemí Obecního úřadu. To už je jen a jen na nás. 

Za kulturní výbor Marie Zaňková 
Foto – archiv obce

M í s t n í  k n i h o v n a  v  Č a s t o l o v i c í c h  z v e  d ě t i  n a

PRÁZDNINOVÁ TVOŘIVÁ
PONDĚLNÍ DOPOLEDNE
Letos začínáme 13. července vždy od 9.00 - 11.30 hod.

kromě dovolené (10. - 21. 8. 2015)

Je-li Ti do 11 let, přijď si číst, hrát, tvořit, zpívat, soutěžit.

S r d e čn ě  z v e  k n i h o v n i c e
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Od poloviny července do konce října letošního roku bude pod záštitou
společnosti ASEKOL a.s. probíhat soutěž „Sběrný dvůr roku“.

Pokud jste s fungováním našeho sběrného dvora spokojeni, můžete se snadno
zapojit do soutěže. Pomocí vyhledávače na www.sberne-dvory.cz

najdete sběrný dvůr a ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií
takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží.
Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné ceny.

Stačí po oznámkování sběrného dvora vyplnit jednoduchý registrační formulář 
a budete automaticky zapojeni do jednoho ze tří slosování.

V každém z nich můžete získat jednu z devíti přenosných nabíječek
na tablety a mobilní telefony, nebo zbrusu nový dotykový mobilní telefon.

Eva Potočková, starostka obce

SOUTĚŽ VE SBĚRU
VYŘAZENÉHO ELEKTROODPADU

Máte doma nefunkční nebo nevyužívaný elektrický spotřebič?
 Nyní máte opět šanci se ho zbavit, pomoci životnímu prostředí a ještě 

vyhrát  hodnotnou cenu!
Vyloučeny ze soutěže jsou baterie a nekompletní výrobky nebo zařízení.

Podmínkou účasti v soutěži je odevzdání kompletního elektrozařízení
na sběrném dvoře od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015

a odevzdání vyplněného soutěžního kuponu obsluze sběrného dvora
nebo na Obecním úřadě v Hřibinách nejpozději 7. 9. 2015.
 Slosování a předání cen proběhne na závěr veřejného zasedání

ve středu 9. 9. 2015 v Hospodě U Myslivce v Hřibinách od 20 hod.
Každý odevzdaný elektrický spotřebič Vám zvyšuje šanci na výhru!

Jeden spotřebič = jeden slosovatelný kupon.

První cenou je tablet,
dalších 10 vylosovaných bude odměněno zajímavými cenami.

Odevzdáním vysloužených elektrozařízení k recyklaci chráníte Vaše okolí!
Soutěž organizuje Obec Hřibiny – Ledská.

SOUTĚŽ „SBĚRNÝ DVŮR ROKU“
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PROČ A JAK TŘÍDIT ODPAD (doplňující informace pro občany)

Odpady dnes produkujeme při většině činností a je potřeba s nimi patřičně nakládat. 
Ke třídění odpadů slouží v naší obci kontejnery umístěné na šesti stanovištích (dvě 
stanoviště jsou na Malé Ledské, dvě na Velké Ledské, jedno na Pasekách a jedno v Hři-
binách). Informace, jak třídit základní odpad, je určitě dobré znovu si připomenout.

PAPÍR
Do kontejnerů na papír se vhazují noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letá-
ky, knihy, sešity, lepenka, krabice, karton, papírové obaly, sáčky, obaly s recyklačním 
symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22. Do kontejnerů v žádném případě nepatří 
papír mokrý, mastný nebo jinak znečištěný, uhlový a voskovaný papír, použi-
té pleny a hygienické potřeby!

SKLENĚNÝ ODPAD
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba 
kontejnery, je důležité roztřídit sklo i podle barev. Barevné sklo je do zeleného kon-
tejneru a čiré sklo do bílého kontejneru. V naší obci máme kontejner na sklo 
jen jeden (zelený), takže do něj vhazujte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné 
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Sklenice a lahve by měly být čisté, bez 
zbytků potravin a nápojů. Víčka od sklenic a lahví však do tohoto kontejneru 
nepatří (k tomuto účelu slouží nově černá nádoba, jak jste už jistě postřehli).

PLASTOVÝ ODPAD
Plastový odpad patří do žlutého kontejneru. Protože plastový odpad zabírá nejvíce 
místa, je důležité i jeho sešlápnutí či zmačknutí před vyhozením. Spolu s plasto-
vým odpadem se třídí i nápojové kartony. Proto je důležité sledovat nálepky na jed-
notlivých kontejnerech. Do našich žlutých kontejnerů dáváme jak plasty, tak 
ty kartony – od mléka, džusů, vína apod. (samozřejmě čisté, vypláchnuté).

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 
elektrotechniku, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilního sběru.

BIOLOGICKÝ ODPAD
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (ze zahrad nebo ku-
chyní) - nikoli zbytky jídel, kosti, exkrementy apod. U nás se nově zavádějí hnědé 
nádoby na bioodpad, jak jste už byli informováni. 

Je zde samozřejmě spousta dalších komodit, které lze v našem sběrném dvoře 
uložit, ať už jsou to elektrospotřebiče, akumulátory, nebezpečné odpady atd. 

Zpracovala Marie Zaňková (s použitím informací z OÚ a internetu)
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 DO ČEHO
 SE SBÍRAJÍ
STARÉ SPOTŘEBIČE

Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český kolektivní systém ELEK-
TROWIN, se pohybuje v desítkách tisíc tun. Proto byly postupně vyvinuty sběrné prostředky 
různých typů a s různým účelem. Některé můžete vidět ve sběrných dvorech, kde usnadňují 
práci jejich obsluze, jiné potkáte přímo v ulicích.

Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový WINTEJNER. Vyrábí se ve dvou pro-
vedeních. Jedno slouží výhradně na chlazení, ve druhém – rozděleném uvnitř přepážkou 
– WINTEJNER shromaž´uje odděleně velké a malé spotřebiče. 

Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly se v něm různé konstrukce men-
ších plnostěnných kontejnerů s děleným vhazovacím otvorem umístěným vpředu. 

Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se také dostal do výroby. Celkem jich ELEKTROWIN 
rozmístil 1500. MINIWINy jsou nabízeny jak sběrným dvorům, tak vybraným prodejcům.

U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery na drobné spotřebiče. V pro-
dejnách velkých řetězců mají dokonce speciální design vyrobený pro ně přímo na míru. 

Sběrné prostředky u prodejců ale ELEKTROWIN rozmis´uje už několik let. Původně to byly 
koše s vyměnitelnými bagy o objemu 0,25 ccm, do kterých se vejde vejde kolem 30 fénů, 
kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek. 

S těmito koši se můžete setkat i na akcích, jako je například stále populárnější Jízda do sta-
nice Recyklace s možností odevzdat staré elektro na vlakových nádražích a ve vybraných 
spojích Českých drah.

Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé kontejnery ELEKTROWINU umist́ ované ve spo-
lupráci s městy a obcemi na veřejných prostranstvích. Po celé republice jich můžete po-
tkat na 500. Pozornost upoutávají svou výraznou červenou barvou. 
Umožňují chovat se ekologicky i obyvatelům malých obcí, které 
nemají sběrný dvůr. Staré elektro do směsného odpadu pro-
stě nepatří.

Kromě snazší manipulace s odevzdanými spotřebiči mají 
tyto sběrné prostředky jedno společné: jsou uzamykatelné 
a chrání tak elektro určené k recyklaci před nenechavýma 
rukama zlodějů.
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Čarodějnice se pálily na Malé Ledské, na Pasekách i na Velké Ledské.
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Květnové setkání důchodců na Pasekách.


