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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

Vážení spoluobčané,
uběhla další čtvrtina roku a já mám 
opět možnost Vás v krátkosti infor-
movat o tom, co podstatného se v naší 
obci událo a co připravujeme. 
S nástupem prázdnin jsme přijali no-
vého zaměstnance obce K. Dvořáka, 
který bude společně s A. Koričanským 
pečovat o zeleň a pořádek v obci.
Dne 19. května jsme se zúčastnili vyhlá-
šení soutěže „Čistá obec“ za rok 2015, 
které se konalo v budově Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. Naše 
obec se umístila v celkovém pořadí 
mezi všemi obcemi Královéhradeckého 
kraje na krásném 64. místě, v kategorii 
„obce 301 až 2000 obyvatel“ skončila 
na 26. místě. Obec Hřibiny - Ledská 
opět zvítězila v soutěži „Cena společ-
nosti Elektrowin“ ve zpětném odběru 
elektro zařízení za rok 2015 v kategorii 
„obce do 2000 obyvatel“. Jako odměnu 
za toto vítězství jsme do rozpočtu obce 
získali fi nanční částku 20.000,- Kč. 
V+V s.r.o., stavební a obchodní fi r-
ma, podala v dubnu na obec žalobu, 
kde se domáhá úhrady části zádržného 
a provedených víceprací dle smlouvy 
o dílo č. 02/2008 na rekultivaci sklád-
ky ve Velké Ledské. Na začátku květ-
na byl obci doručen od soudu platební 
rozkaz na uhrazení částky 492.656,- Kč 
s úrokem z prodlení ve výši 8,05% roč-

ně z této částky od 2. 3. 2016 do zapla-
cení + 101.298,60 Kč náhrady nákladů 
řízení. Obec podala proti tomuto pla-
tebnímu rozkazu odpor. Nyní nás čeká 
soudní řízení.
Oprava rybníčku v Malé Ledské je již 
hotová. Současně jsme opravili i hráz 
rybníku na Pasekách. Teď nám chy-
bí už jen dostatek vody, aby se obě 
opravené nádrže naplnily a abychom 
do nich mohli opět vypustit ryby.

ZPRÁVY Z OB ECNÍ HO ÚŘAD U

Garáž na Malé Ledské

Oprava rybníčku v Malé Ledské
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Garáž na Malé Ledské je téměř do-
končena. Zbývá ještě zhotovit 
nájezdy a zkolaudovat. Pak ještě vybu-
dujeme zpevněné plochy pod kontej-
nery a opravíme fasádu na dílně.
Sociální zařízení na hřišti na Pasekách 
je zkolaudované, nyní ještě musíme 
udělat úpravy v buňce a pak požádat 
o rekolaudaci.
Dotaci na opravu cesty na Pasekách 
jsme neobdrželi. Vzhledem k tomu, že 
zde ČEZ bude vyměňovat trafostani-
ci, tak oprava této cesty proběhne až 
po této výměně, proto na podzim po-
žádáme o dotaci znovu. 
Jak všichni víte, v letošním roce je v naší 
obci poprvé vybírán poplatek za odvá-
dění odpadních vod. Mrzí mě, jaká se 
kolem tohoto poplatku objevila nevole. 
Je pravdou, že někde občané vybudo-
vali kanalizaci v akci "Z" nebo sami. 
Obec má ale povinnost zajistit fi nanční 
prostředky na provoz, obnovu a rozvoj 
kanalizace. Pro zastupitele to nebylo 
lehké rozhodování, ale myslím, že jsme 
se s tímto problémem vypořádali, jak 
to nejlépe šlo. Zastupitelstvo se dohod-
lo, že poplatek bude vybírán na zajiště-
ní provozu kanalizace (odběry vzorků, 
elektřinu na dočišťovacích nádržích, 
provozovatele, menší opravy atd.). 
Na obnovu a rozvoj kanalizace obec 
použije fi nanční prostředky z hospo-
dářské činnosti. Smlouvy na odvádění 
odpadních vod jsou rozdány a žádáme 
občany o jejich podepsání a navrácení 
na úřad a dále žádáme o včasné zapla-
cení poplatku. 
Obec se přihlásila do soutěže zpra-
vodajů v Mokrém. U této příležitosti 

proběhne na našem obecním úřadě 
putovní výstavka zpravodajů od 25. 7. 
do 29. 7.
O prázdninách se uskuteční již 3. 
ročník soutěže ve sběru vyřazených 
elektrospotřebičů a vyhlášení vítězů 
proběhne na dalším veřejném zasedání 
8. září. 
Ještě Vás chci upozornit, že ve dnech 
od 10. 7. do 15. 7. bude opět uzavřen 
přejezd v Častolovicích kvůli opravám. 
Na závěr Vám jménem celého obec-
ního úřadu přeji hezké a slunečné léto, 
dovolenou a prázdniny plné krásných 
zážitků!

Eva Potočková, starostka obce

VÝŇATE K Z USNE SE NÍ

ZASTUPITE LSTVA

OBCE H ŘI B I NY-LE D SKÁ:

Č.12/2016

ZE DNE 21.  4.  2016

Obecní zastupitelstvo

01. schvaluje ověřovatele zápisu 
P. Hovorku a L. Trajera, zapisova-
telku M. Kolářovou

02. schvaluje program dnešního jed-
nání:

 1. Zahájení 
 2. Kontrola usnesení 11/2016
 3. Závěrečný účet obce Hřibiny –
  Ledská 2015
 4. Zprávy výborů
 5. Smlouvy
 6. Ostatní
 7. Informace starostky
 8. Diskuze
 9. Závěr
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03. bere na vědomí zprávu o plně-
ní usnesení č 11/2016 ze dne 3. 3. 
2016

04. schvaluje závěrečný účet obce Hři-
biny-Ledská za rok 2015 a souhlasí 
s celoročním hospodařením obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2015 s vyjá-
dřením souhlasu, a to bez výhrad

05. schvaluje roční účetní závěrku 
obce Hřibiny-Ledská za rok 2015 
a převod fi nančních prostředků 
z účtu 431„výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení“ na účet 432 
„výsledek hospodaření předchá-
zejících účetních období“ a bere 
na vědomí zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce Hřibi-
ny-Ledská za rok 2015

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

07. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat smlouvu s ČEZ Distribuce 
o právu provést stavbu číslo OE-
12-2002729/VB/02

08. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s městem Kostelec n.Orl. 
veřejnoprávní smlouvu na výkon 
přenesené působnosti podle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, v platném znění, a to 
v rozsahu vymezeném § 16 ost. 1) 
ve spojení s § 40 odst. 5) tohoto 
zákona, konkrétně tedy vykonávat 
agendu speciálního stavebního úřa-
du ve věcech místních komunikací 
(tj. agenda silničního správního úřa-
du bude vykonávána nadále obcí)

09. schvaluje a vydává Nařízení obce 
Hřibiny – Ledská č. 1/2016 o zá-

kazu podomního a pochůzkového 
prodeje na území obce

10. bere na vědomí změnu č. 1 roz-
počtu na rok 2016

11. schvaluje půjčovní řád pro zázemí 
sportoviště Malá Ledská

12. schvaluje datum příštího zasedání, 
a to 22. 6. 2016 od 18 hod. 

13. bere na vědomí závěrečný účet 
DSO Obecní voda

14. bere na vědomí závěrečný účet 
DSO Obecní voda

15. bere na vědomí informace sta-
rostky.

VÝŇATE K Z USNE SE NÍ

ZASTUPITE LSTVA

OBCE H ŘI B I NY-LE D SKÁ

Č.13/2016

ZE DNE 22.  6.  2016

Obecní zastupitelstvo

01. schvaluje ověřovatele zápisu 
Bc. M. Kubíčka a Ing. M. Šéblovou, 
zapisovatelku M. Kolářovou

02. schvaluje program dnešního jed-
nání:

 1. Zahájení 
 2. Kontrola usnesení 12/2016
 3. Smlouvy
 4. Ostatní
 5. Informace starostky
 6. Diskuze
 7. Závěr
03. bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení č. 12 / 2016 ze dne 21. 4. 
2016

04. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s p. Libo-
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tovským o prodeji parcely KN č. 
250/53 v k.ú. Velká Ledská

05. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s p. Šéblo-
vou o prodeji parcel KN č. 303/7 
a 303/8 v k.ú. Velká Ledská

06. neschvaluje nabídku právní ochra-
ny fi rmy D.A.S. Rechtsschutz AG, 
pobočka pro ČR

07. bere na vědomí zprávy fi nančního 
a kontrolního výboru

08. bere na vědomí stav fi nančních 
prostředků obce a čerpání rozpočtu

09. bere na vědomí žádost občanů 
o omezení rychlosti na 30km/h 
od směru Velká Ledská ke křižo-
vatce u čp. 5 v Hřibinách a ukládá 
starostce zajistit umístění příčného 
prahu v tomto místě

10. schvaluje zařazení rybníčku v Malé 
Ledské do majetku obce za cenu 
546.654,-Kč (cena opravy)

11. schvaluje prodej nemovitosti č.p. 
27 v Hřibinách prostřednictvím re-
alitní kanceláře 

12. schvaluje datum příštího zasedání  
8. 9. 2016 od 18 hod. 

13. bere na vědomí informace sta-
rostky

VE 2.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2016 SLAVILI

Jaroslava Klapalová VL 81 let
Marie Krsková Hř 87 let
Julie Šimerdová VL 82 let
Růžena Vašatová VL 82 let
František Vašata VL 86 let
Ludmila Votroubková VL 86 let
Jaroslava Votroubková VL 84 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a spokojenost.

PŘI H LÁSI LI SE 

Šárka Sejkorová Malá Ledská
Kateřina Michalcová Malá Ledská
Imro Koněvalík         Hřibiny
Adam Marián Koněvalík     Hřibiny
Daniel Hepnar Malá Ledská

OD H LÁSI LI SE

Petr Vojtíšek Malá Ledská
Zdeněk Brandejs Velká Ledská

DALŠÍ I NFORMACE

Občanská poradna 
pomáhá také obětem 
trestných činů

Paní Běla Kovaříčková z odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí 
požádala o zveřejnění následující informace, 
která se týká rozšíření služeb poradenského 
střediska – nově i pro oběti trestných činů. 
Veškeré poradenství OPS v Kostelci nad Or-
licí je poskytováno zdarma.
Stali jste se obětí trestného činu? Nebo 
si myslíte, že se vám to nemůže nikdy 
stát? Omyl! Může se jí stát kdokoliv 
a kdykoliv, stačí k tomu velmi málo. 
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Můžete být zraněným účastníkem au-
tonehody nebo se stát terčem zájmu 
zlodějů. Může ovšem dojít i k mnohem 
závažnějším činům, kdy vám ublíží 
osoba blízká a nemusí jít jen o urážky 
nebo facky. Obětí je vlastně i člověk, 
který sice není přímým účastníkem, 
ale je to někdo z jeho rodiny či přá-
tel. Přesto pocity, které v něm trestný 
čin vyvolává, jsou pro něho bolestné 
a ubližují mu. 
Povětšinou ani nepomyslíte na to, že 
byste se s podobnou situací někdy se-
tkali a řešili ji. Ale co když se to sta-
ne…? Co můžete dělat? Jak postupovat 
a jak se s celou situací vyrovnat? 
Obraťte se nás, na Občanskou poradnu 
Náchod - kontaktní místo Kostelec nad 
Orlicí. V rámci projektu „Šance jít dál“ 
jsme rozšířili stávající rozsah poraden-
ství lidem, kteří  se stali oběťmi  nějaké 
trestné činnosti nebo  byli sami účastni 
poškozujícího jednání, o nové služby. 
Nabízíme nejen bezpečnou pomoc 
a partnerství v řešení krizové  situace, 
ale i emoční podporu, dostatek času 
a bezpečný prostor pro vyslechnutí 
celého příběhu. V případě potřeby za-
jistíme psychologickou pomoc, poradí-
me co dál, vysvětlíme postupy institucí 
a poskytneme na ně kontakty (zdravot-
nická zařízení, policie, soud), nebo tam 
naše klienty přímo doprovodíme.
Pamatujte, nikdy nejste na problém 
sami! Prvním krokem k řešení situace 
je vyhledat pomoc a nebát se mluvit 
o svém problému nahlas. Naše porad-
na je bezplatná, diskrétní a nestran-
ná a můžete jí využít i jako anonymní
klienti.

Najdete nás na adrese Příkopy 530, 
Kostelec nad Orlicí, telefonicky 
734 370 960 nebo prostřednictvím 
emailu opnachod@ops.cz.

JAK J E TO S CE STOVNÍ MI 

DOKLADY PRO D ĚTI?

V souvislosti s obdobím letních dovolených 
bylo Ministerstvem vnitra ČR zpracováno 
sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování 
cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. 
Jde zejména o postup při vyřizování cestovních 
pasů a informace o možnosti cestovat do vy-
braných zemí na občanský průkaz, což platí 
rovněž pro osoby mladší 15 let. Sdělení uvádí-
me v plném znění:
Rodinné dovolené spojené s ces-
továním do zahraničí znamenají 
i vyřizování cestovních dokladů. 
Co vše je potřeba zařídit při cesto-
vání s dětmi? Věděli jste například, 
že i děti mohou do členských států 
Evropské unie a dalších vybraných 
evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz 
jsou pro děti levnější.
Blíží se čas dovolených a s ním čeká 
mnohé rodiny cesta k moři či do hor 
za hranice České republiky. Pro cesto-
vání s dětmi do zahraničí již čtvrtým 
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rokem platí, že i dítě musí mít vlastní 
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 
došlo nařízením Evropské unie ke zru-
šení možnosti cestovat na zápis v ces-
tovním dokladu rodiče. Pro rodiče to 
ovšem neznamená, že se jim kvůli poří-
zení cestovního dokladu pro děti dovo-
lená nějak zásadně prodraží. Cestovní 
pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč 
a dobu platnosti má stanovenou na 5 
let. Vzhledem k nestabilní bezpečnost-
ní situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo Turecko, se 
dá letos očekávat nárůst zájmu o ces-
tování po Evropě, a proto jistě potě-
ší možnost cestovat po většině států 
Evropy pouze s občanským průka-
zem. Na ten je nyní možné vycestovat 
do zemí Evropské unie a také do Albá-
nie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska 
a na Island. Cena za vydání občanské-
ho průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč 
a doba jeho platnosti 5 let. 

Cestovní doklady jsou hotové
do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo ob-
čanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy zpravi-
dla rodič, kterému stačí s dítětem zajít 
na nejbližší obecní úřad obce s rozší-
řenou působností. K žádosti, kterou 
na místě zpracuje úředník, není nutné 
přikládat fotografi i; úředník pořídí fo-
tografi i dítěte přímo na úřadu při podá-
ní žádosti. Při podání žádosti zákonný 
zástupce předkládá svůj průkaz to-
tožnosti a rodný list dítěte. V případě, 

že má dítě vydán již platný občanský 
průkaz nebo cestovní doklad, lze ten-
to předložit místo rodného listu. Lhů-
ta pro vydání cestovního pasu nebo 
občanského průkazu činí maximálně 
30 dnů. V případě vycestování v krat-
ší lhůtě než 30 dnů je možné požádat 
o vydání cestovního pasu ve zkrácené 
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je 
ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem 
ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vy-
řizování osobních dokladů lze nalézt 
na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo 
Evropskou unii, doporučujeme se pře-
dem informovat u zastupitelského úřa-
du daného státu, jaké jsou podmínky 
vstupu, pobytu a vycestování s nezleti-
lým dítětem. Je také třeba dát si pozor 
na to, že některé státy mimo Evrop-
skou unii mohou vyžadovat určitou 
minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 
6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmín-
kám (např. vízová povinnost) lze zjistit 
u zastupitelského úřadu daného státu, 
popřípadě je lze nalézt na webu Mini-
sterstva zahraničních věcí www.mzv.cz 
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Stá-
ty a území – informace na cesty“.
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Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

ČAROD ĚJNICE

V MALÉ LE D SKÉ

Ani letos Svaz žen nezahálí. Svojí akční 
sezónu začal, jak jinak, než čarodějni-
cemi, a to na svém  oblíbeném místě 
– na dětském hřišti v Malé Ledské.
Díky jarním úklidům a sousedské po-
moci se na hřišti nahromadila krásná 
kupa dříví, bez které by to nešlo. Velká 
vatra je základ Filipojakubské noci, pak 
něco na výzdobu, připravit pohoštění 
pro hosty a to nejdůležitější, soutěže 
pro naši drobotu. Vše hotovo a začí-
náme…

Zajímá vás, jaké že 
to letos bylo? Jako 
v pohádce... hodně 
lidiček přišlo, ma-
lých – velkých – 
starších – mladších, 
jedlo se, pilo a hodovalo.
Dobrá nálada zde byla a ta nás se slu-
níčkem velice potěšila.
Děti skákaly přes „oheň“, chodily 
po nebezpečné lávce, házely koštětem.  
Tím zdaleka vše nekončilo. Pily tajné 
lektvary mocné čarodějnice Bimbule 
a nakonec prošly nebezpečnou pavu-
činou veliké tarantuly, která opatrovala 
sladký poklad. Předvedly se v kostý-
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mech a s pomocí nezaujatých hostů 
byla pak zvolena miss čarodějnice a ča-
roděj. 
Velké čarodějnice (maminky) taktéž 
nezahálely. Předháněly se ve své kráse 
a jejich mocná košťata jako by s nimi 
omládla a rozkvetla. Byly samý květ, 
prostě radost na ně pohledět.  
Výborné klobásky nám připravoval 
grilmistr Libor Křišťák a lahodné 
moky točili mistři svého oboru Pa-
vel Doskočil a Zdenda Kubec. Nad 
ohněm se na klacíku točila „nadívaná 
krysátka“ v podobě výborných buřtíků. 
Završením celého odpoledne bylo za-
pálení vatry a upálení dvou čarodějnic. 
Malé a velké, které v minulém životě 
opravdu zlé byly, upálení si zasloužily 
a tím se i nesmrtelnými staly.
Snad nás nebudou strašit při dalších 
společných akcích, na které se moc 
těšíme. 

Tančili jsme u ohně do ranních hodin, 
smáli se a bavili…přesně tak, jak to má 
být, a jak se říká, život si  tím prodlou-
žit. Budeme rády, když za námi zase 
přijdete a svojí dobrou náladou nás 
podpoříte. Bez vás všech to nejde. A to 
platí i pro členky.:-)

Za ČSŽ Alena Pajorová
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OKRSKOVÁ SOUTĚ Ž

Letos se okrsková soutěž v požár-
ním útoku konala 14. května v Často-
lovicích. Naše družstvo vybojovalo
3. místo.

OPÉ KÁNÍ KÝT 

Dne 10. června byl SDH Ledská po-
žádána Obecním úřadem o dořezání 
a úklid vrby na Malé Ledské, což bylo 
v pátek navečer provedeno. Následující 
den, tedy 11. června, jsme u hasičárny 
na Velké Ledské uspořádali opékání kýt 
pro členy a rodinné příslušníky.

SD H LE D SKÁ
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VÝLET DO ČE SKÉ HO RÁJ E

Po dlouhém plánování návštěvy svijanské-
ho pivovaru jsme v sobotu 18. června vy-
razili na výlet do Českého ráje. V 7 hodin 
ráno jsme začali nastupovat do autobusu, 
který vyjížděl z Velké Ledské přes Malou 
Ledskou a Hřibiny.
Plně obsazený autobus mohl vyrazit 
na první plánovanou zastávku, kterou byla 
rozhledna Dubecko u Mírové pod Kozákovem. Většina z nás vystoupala až na vyhlíd-
kovou plošinu do výšky 33 metrů. Po zdolání 176 schodů se nám otevřel výhled na kra-
jinu Českého ráje, na Klokočské skály, Krkonoše či Jizerské hory, Bezděz a Ralsko.
Další zastávkou našeho výletu byla galerie Granát v Turnově. Český granát je prů-
hledný až průsvitný drahokam drobných rozměrů (2 až 8 mm),ohnivé až krvavě 
červené barvy, který je odolný žáru i kyselinám. Prohlídka začínala informacemi 
o těžbě granátu v Českém středohoří a broušením kamenů na historických i součas-
ných strojích. Po té následují i zlatnické práce. V galerii byla k vidění spousta šperků 
z českého granátu i prestižních ocenění, například cena ankety Český slavík. Mohli 
jsme navštívit i prodejnu a zakoupit šperky nebo skleněné nádobí, do kterého se 
při výrobě zatavují menší kousky granátu. Děti si mohly vyzkoušet ruční přebírání 
granátů z drti, a co našly, mohly si i ponechat. 
Třetí zastávkou byl Pivovar Svijany, který vznikl roku 1564. Vyfasovali jsme refl exní 
vesty a vyrazili na exkurzi po pivovaru. Dozvěděli jsme se, jak se připravují suroviny 
pro výrobu piva, jak se pivo vaří, ve spilce chladí a kvasí, jak se i devadesát dnů ne-
chává uležet a stáčí do sudů či do lahví. Mohli jsme ochutnat nefi ltrované pivo přímo 
z tanku. Po prohlídce jsme zamířili do pivovarské restaurace Svijany na oběd. Po jíd-
le byl zavelen rozchod a přímo v restauraci jsme mohli ochutnat 11 druhů piv, které 
zde vaří, nebo jsme 
tento čas mohli vě-
novat procházce 
po městě či náku-
pům v Pivovarské 
prodejně. Odjezd 
byl naplánován 
na 16. hodinu.
Děkujeme všem 
účastníkům zájezdu 
a hlavně OÚ Hři-
biny.
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MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

Vážení spoluobčané, 
letní prázdniny jsou zde a rok 2016 
vstupuje do své druhé poloviny. Nám 
myslivcům skončilo jaro celkem sym-
bolicky, Červnem - Měsícem myslivosti.
Možná by bylo dostatečně vypovídají-
cí ohlédnout se za jarem jen obrazem, 
nicméně připojím ještě svůj komentář 
k naší činnosti a přiloženým fotografi ím.
Na Třešňovce byla opravena lovec-
ká kazatelna poničená vandaly, krásné 
nové dvě kazatelny pak našly místo 
na kopci Strýc a za Česticemi vpravo 
od cesty na Borohrádek, kde se často 
vyskytuje černá zvěř i lišky. Můžeme 
tak při lovu a hlídání dozrávajícího obi-
lí při ochraně před černou zvěří využít 
další pěkné a účelné posedy.
V Olešnici proběhla začátkem května 
společná brigáda na úklid kolem hos-
podářské budovy. Smyslem setkání bylo 
též seznámit členy s novým chladicím 
zařízením na zvěřinu a jeho obsluhou. 
Na jeho výstavbě se podíleli především 
Jaromír Dostál, Petr Šimerda, Zdeněk 
Koucký, Miloslav Zaňka, Josef  Vanický 
st., Josef  Vanický ml. Tento „chlaďák“ 
nám defi nitivně umožní přemístit sklad 
zvěřiny z Častolovic do Olešnice a chla-
dit zvěřinu více dnů, pokud je třeba, ne-
boť v Rychnově již veterinární správa 
zrušila pracoviště pro kontrolu vzorků 
ulovené černé zvěře na svalovce. Vzor-
ky se tak musí dopravovat do Hradce 
Králové nebo do sběrných míst. Snad 
každý, kdo dnes kolem hospodářské 
budovy v Olešnici projíždí, si povšim-
ne krásné proměny.

V okolí Častolovic a Hřibin pak po-
kračují naše snahy o rozšíření divoké 
populace bažanta. Vyvedená bažantí 
kuřátka spatřená při vycházkách jsou 
velkým povzbuzením do této práce. 
S veškerou opatrností byla populace 
posílena o další stovku zakoupených 
mladých bažantů. Obnovené tabul-
ky umístěné okolo Vanického stráně 
u Hřibin a Pasek upozorňují příchozí 
na to, že se jedná o uznanou bažantnici, 
kde by lidé neměli zvěř rušit vstupová-
ním do porostů, ani tam nechat volně 
pobíhat své psy.
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V uplynulém období o členství v na-
šem spolku požádal p. Aleš Libotov-
ský z Pasek. Prozatím byl dle našich 
obvyklých regulí přizván na naše akce 
jako čekatel členství.
V minulých dnech jsme pomohli za-
jistit jedno stanoviště při častolovic-
ké Pohádkové cestě pro děti, poté se 
uskutečnil na Třešňovce Myslivecký 
den - setkání našich členů a rodinných 

příslušníků, kde jsme mohli posedět, 
pobavit se, ale také vyzkoušet střelbu 
na asfaltové terče a prověřit naši při-
pravenost na veřejný střelecký závod 
– Cenu kamaráda – který se uskuteční 
v sobotu 16. 7. od 8.00 hodin. Na tuto 
akci srdečně zveme širokou veřejnost. 
Určitě opět zavoní grilovaná kuřata, 
která se při Mysliveckém dnu maximál-
ně povedla Bohuslavu Martínkovi.
Na Myslivecký den navazovala spole-
čensko-lovecká akce pro návštěvníky 
ze Slovenska, mezi nimiž byli tentokrát 
nejen myslivci, ale také rybáři. Těsně 
po příjezdu lovců k nám nastala průtrž 
mračen, bouřka, lijáky a večerní lov byl 
ztracen, do rána se v chatě Na Pasece 
jen topilo v kamnech a sušily oděvy. 
Ráno se však vše v dobré obrátilo, po-
dařilo se ulovit 5 srnců i ryby na sou-
kromém rybníku Dubenec pod Liblí, 
a společně jsme tak mohli jít další večer 
fandit do restaurace slovenským fotba-
listům v zápase proti Anglii. Všichni 
odjížděli s nevšedními zážitky a s oče-
káváním krásného léta, které přeji 
za Myslivecký spolek všem čtenářům 
obecního zpravodaje.

Za MS STŘEZMÁ R. Podolský - jednatel
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C O  S E  U D Á L O,  C O  N Á S  Z A J Í M Á . . .

POSE ZE NÍ S D ŮCHODCI

Sobotní odpoledne dne 23. dubna bylo 
ve znamení už tradičního setkání na-
šich seniorů. Místem setkání byly ten-
tokrát Hřibiny, a vzhledem k nejistému 
dubnovému počasí jsme dali přednost 
sálu hospody U Myslivce. 
Po přivítání paní starostkou a krátké 
informaci o dění v obci následovalo ta-
neční vystoupení žen z doudlebského 
spolku sokolek - Floritýmu.
Předvedené taneční kreace i nápadité 
kostýmy překvapily, pobavily a doká-

zaly, že třeba i v důchodovém věku je 
možné docela slušně udržovat fyzičku 
tancem a pohybem. O dobré náladě ani 
nemluvě. 
Poté následovalo pohoštění v podobě 
pozdního oběda či časné večeře (řízek 
s bramborem a oblohou), nechyběla 
kávička či čaj, zákusky a další nápoje. 
Zbyl i čas čas na popovídání si se sou-
sedy. Domů se většinou příliš nespě-
chalo.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na pří-
pravě a organizaci setkání.

Za kulturní výbor Marie Zaňková

PŘÍSPĚVKY REDAKCE A DOPISOVATELŮ

D IAMANTOVÁ SVATBA 

MANŽE LŮ VAŠATOVÝCH.

Úcta, láska k rodině a pokora. To je 
jejich recept na život
Manželé Vašatovi oslavili 60 let spo-
lečného života. Jaký je jejich recept 
na dlouholetý spokojený vztah?
Nejsou známí. Neproslavili se ani 
prací, ani vědomostmi, cestováním 
nebo psaním knih. On si ji vyhlídl, 
pozval ji na schůzku, vzali se a ... 
vydrželi spolu 60 let.
Manželé Vašatovi z Ledské na Rych-
novsku se poznali na taneční zábavě. 
Pan František si tam Růženku vyhlídl, 
a jak sám říká, hned věděl, že ji chce 
za ženu. Nějakou dobu se scházeli 
a v roce 1956 se vzali. V dubnu letoš-

ního roku oslavili diamantovou svatbu. 
Možná si řeknete, co je na tom? 
Ze statistik ale vyplývá, že se u nás 
rozvede téměř polovina manželství. 
V průměru po 13 letech společného 
soužití. Nejčastěji se ale manželé roz-
cházejí po třech až pěti společných le-
tech. V posledních letech také přibývá 
rozvodů partnerů, kteří spolu byli víc 
než čtvrt století. 
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Vašatovi jsou však spolu 6 desítek let. 
Sami připouštějí, že neměli vždy na rů-
žích ustláno a že se museli dohodnout 
na mnoha kompromisech, i když jim 
třeba předcházela hádka. Oba říkají, že 
z manželství se neutíká, že problémy je 
potřeba řešit - a oni všechny vyřešili. 
Přestáli i několik prvních let manžel-
ství, kdy se jejich veškerý rodinný život 
odehrával v jedné místnosti společně 
s tchýní a tchánem paní Růženy. A vy-
chovali dceru a syna, vnoučata a teď se 
těší z pravnoučat. 
Chcete znát jejich recept na dlou-
holetý, spokojený vztah? 
Podle nich žádný neexistuje. Kromě 
úcty, lásky k rodině a hlavně dětem, 
kompromisů, určité dávky pokory 
a chuti všechno zlé překonat. 

Zdroj: Český rozhlas Hradec Králové 
Foto: Zita Učíková

Co myslíte – poznáte nás?

K příjemnému poslechu vás zve autor-
ka Kristýna Štanderová. 
Rozhovor je možné vyslechnout v au-
dioarchivu českého rozhlasu Hradec 
Králové http://prehravac.rozhlas.cz/
audio/3624067

Fotografi e z archívu p. Krskové, Šimerdové, J. Votroubkové, L. Votroubkové

 
Výzva

Vážení čtenáři našich listů, máte-li zajímavé dokumenty, texty, informace
nebo fotografi e z dřívější doby, které by mohly zajímat i ostatní občany,

připojte se k našim dopisovatelům a zašlete nebo předejte prosím
své příspěvky do redakce nebo na Obecní úřad.

Děkujeme Vám.  Za redakci M. Zaňková
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. . .  A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZA JÍMÁ

JSEM TU PRO VÁS A CHCI VÁS POŽÁDAT O SPOLUPRÁCI.
PRODÁVÁM DOMY V NAŠICH OBCÍCH,
NAJDĚTE SI SVÉ SOUSEDY A DEJTE MI VĚDĚT.

Renata Votroubková

JI Ž 3.  ROČNÍ K SOUTĚ ŽE

VE SB Ě RU VYŘAZE NÉ HO E LE KTROOD PAD U!!!

Soutěž organizuje Obec Hřibiny-Ledská pro občany obce.
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. 2016 do 31. 8. 2016 a odevzdání vyplněného soutěžního kuponu 
obsluze sběrného dvora nebo na Obecním úřadě v Hřibinách nejpozději 7. 9. 2016. 
Slosování a předání cen proběhne na veřejném zasedání ve středu 8. 9. 2016 v hos-
podě U Myslivce v Hřibinách.

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!
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PROJ E KT E LE KTROWI NU

„JSE M ZPĚT“

SE ÚSPĚ ŠNĚ ROZB Ě H L

Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu 
kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pi-
lotní fáze začala na sklonku roku 2014.

Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvo-
du jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již nehodí, 
i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.

Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném po-
užití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické 
přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při 
předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět 
právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm 
můžete získat na jeho internetových stránkách www.jsemzpet.cz.

„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou pro-
věřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovu-
je, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim 
domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. 
Jan Marxt.

Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné spe-
ciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě 
dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně 
označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému pou-
žití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou 
posloužit svému původnímu účelu, provedou na nich případné drobné opravy a ga-
rantují, že budou dále bezpečně fungovat.

Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života 
zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh 
komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného 
navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což 
přežije jen jeden z deseti lidí.

ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání nezisko-
vým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabíd-
ku využil, byl Fond ohrožených dětí.



Největší účast měly letos čarodějnice v Malé Ledské.
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Z okrskové soutěže v Častolovicích.

Na výletě do Českého ráje.


