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ZPRÁVY A INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

Z Č INNOSTI  OBECNÍHO ÚŘADU

Výměna potrubí v Malé Ledské Oprava kanalizace ve Velké Ledské

Opět začal prázdninový čas odpočin-
ku, dovolených, výletů, koupání, opa-
lování, proto mi dovolte, abych vám 
popřála krásné počasí, mnoho klid-
ných chvilek, při kterých načerpáte síly 
a chuť do další práce. 
Je tu také čas na pravidelné informace 
o dění v naší obci ve druhém čtvrtletí 
tohoto roku. Na Malé Ledské proběhla 
výměna kanalizačního potrubí u čp. 44.
Ve Velké Ledské jsme zahájili opravu 
kanalizace od čp. 67.
Kvůli dešti byly práce přerušeny. 
Na traktor bylo nasazeno sekací rame-
no a zaměstnanci obce se naplno věno-
vali sečení trávy.
Opravili jsme hráz spodního rybní-
ku na Pasekách (pomalu se zvyšuje 
hladina). Bohužel začala ubývat voda 

v horním rybníku. Příští rok plánuje-
me opravu břehů u obou rybníků. Také 
byla vypuštěna, vyčištěna a násled-
ně opravena  požární nádrž ve Velké 
Ledské (rozpadlý břeh, zábradlí, spáry 
mezi kameny..). 
Koncem května jsme uspořádali setkání 
důchodců a sousedské posezení na hři-
šti na Pasekách. V červnu jsme usku-
tečnili plánovaný výlet do přečerpávací 
elektrárny Dlouhé Stráně s návštěvou 
Vojenského muzea v Králíkách. Děkuji 
Všem, kteří tyto akce připravili!
Proběhlo výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby: „Oprava místní komuni-
kace Paseky v k.ú. Hřibiny“, na kterou 
jsme obdrželi dotaci z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje. Po uplynutí 
lhůty na odvolání bude s vítěznou fi r-
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mou podepsána smlouva a uskuteční se 
oprava cesty k vodojemu na Pasekách.
Opravili jsme světla ve Velké Ledské, 
ale bohužel se nám nepodařilo odstra-
nit závadu na rozhlasu u čp. 17 v Hři-
binách. 
Připomínám, že 2. května 2017 začala 
tradiční soutěž ve sběru vyřazených 
elektrospotřebičů. Do konce prázdnin 
dostanete za odevzdaný elektroodpad 
slosovatelné kupony. Losování a pře-
dání cen proběhne na veřejném zase-
dání ve čtvrtek 7. 9. 2017 v hospodě 
U Myslivce v Hřibinách. 
Proběhl prodej domu čp. 27 v Hřibi-
nách. Pokračuje příprava digitalizace 
územního plánu. Zahájili jsme práce 
na úpravách a přestěhování Obecního 
úřadu. Jednotce dobrovolných hasičů 
jsme zakoupili přívěs za požární au-
tomobil a objednali vysílačky. Pokra-
čuje soudní spor s fi rmou V+V s.r.o. 
o zaplacení víceprací a tzv. „zádržné-
ho“,  které má být dle smlouvy vypla-
ceno po dokončení rekultivace skládky 
ve Velké Ledské. 
Závěrem chci připomenout, že zaměst-
nanci obce pravidelně sváží bioodpad 
a tříděné odpady (plasty, sklo, papír, 
kovy). V souvislosti s touto jejich čin-
ností vás chci požádat, abyste dávali  
do těchto kontejnerů jen odpad, který 
tam patří. Věřte, že není nic příjem-
ného při překládce na sběrném dvoře 
prohrabovat se zapáchajícími uhynulý-
mi zvířaty, vylitými tekutinami, použi-
tými papírovými kapesníčky, injekčními 
stříkačkami a pod. 

Eva Potočková, starostka obce

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  19/2017
ZE DNE 19. 4.  2017

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu J. Šab-
atu a Ing. M. Šéblovou, zapisovatel-
ku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání: 

 1. Zahájení 
 2. Kontrola usnesení 18/2016
 3. Závěrečný účet obce
  Hřibiny – Ledská 2016
 4. Zprávy výborů
 5. Smlouvy
 6. Ostatní
 7. Informace starostky
 8. Diskuze
 9. Závěr
3. bere na vědomí zprávu o plně-

ní usnesení č 18/2016 ze dne 1. 3. 
2017

4. schvaluje závěrečný účet obce Hři-
biny-Ledská za rok 2016 a souhlasí 
s celoročním hospodařením obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2016 s vyjá-
dřením souhlasu, a to bez výhrad

5. schvaluje roční účetní závěrku 
obce Hřibiny-Ledská za rok 2016 
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-
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USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  20/2017
ZE DNE 15. 6.  2017

Obecní zastupitelstvo

zkoumání hospodaření obce Hřibi-
ny-Ledská za rok 2016

6. bere na vědomí zprávy fi nančního, 
kontrolního a kulturního výboru

7. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat kupní smlouvu s p. E. Plocko-
vou o prodeji parcely KN č. 222/4 
o výměře 38 m2 v k.ú. Hřibiny 
za kupní cenu 1.900,- Kč

8. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat kupní smlouvu s p. J. Uhnavým 
o prodeji parcel KN č. 269/13 o vý-
měře 94 m2 a KN č. 3131/2 o vý-
měře 28 m2 v k.ú. Hřibiny za kupní 
cenu 6.100,- Kč

9. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat kupní smlouvu s p. J. Krejčím 
na prodej automobilu zn. AVIA 
A-30 SPZ RK 32-82 za kupní cenu 
5000,- Kč

10. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat kupní smlouvu s p. V. Nováko-
vou na prodej stavební parcely KN 
č. 60 o výměře 168 m2, jejíž součástí 
je budova čp. 27, v části obce Hři-
biny a parcely KN č. 10 o výměře 
1296 m2, vše v k.ú. Hřibiny za kup-
ní cenu 2 163.090,- Kč

11. bere na vědomí žádost Myslivec-
kého sdružení Střezmá o fi nanční 
podporu pro rok 2017 a schvaluje 
a ukládá starostce podepsat darova-
cí smlouvu s Mysliveckým spolkem 
Střezmá Olešnice na poskytnutí 
fi nančního daru z rozpočtu obce 
ve výši 2.000,- Kč

12. schvaluje redakční radu ve složení: 
Ing. M. Šéblová, B. Francová, L. Li-
botovská, J. Kudláčková a J. Šabata

13. neschvaluje žádost Linky bezpečí 
a.s. o poskytnutí fi nanční podpory 
z rozpočtu obce

14. schvaluje datum příštího zasedání 
15. 6. 2017 od 18 hod. 

15. bere na vědomí informace starostky

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

2. schvaluje program dnešního jed-
nání: 

 1. Zahájení 
 2. Kontrola usnesení 19/2016
 3. Smlouvy
 4. Ostatní
 5. Informace starostky
 6. Diskuze
 7. Závěr

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 19/2016 ze dne 19. 4. 
2017

4. bere na vědomí podpis smlou-
vy s Královéhradeckým krajem 
o poskytnutí dotace z dotačního 
fondu Královéhradeckého kraje 
č. 17POV02-0021
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5. bere na vědomí podání žádosti 
o poskytnutí fi nančního příspěvku 
na obnovu, zajištění a výchovu les-
ních porostů do 40 let věku z roz-
počtu Královéhradeckého kraje 

6. schvaluje bezúplatný převod po-
zemků p.č. 250/57 ost. plocha 
o výměře 12 m2, p.č. 250/58 ost. 
plocha o výměře 19 m2, p.č. 250/59 
ost. plocha o výměře 1 m2 odděle-
ných geometrickým plánem č. 237-
2/2017 z původních pozemků p.č. 
250/35, p.č. 250/3 a p.č. 250/6, vše 
v k.ú. Velká Ledská z majetku obce 
Hřibiny – Ledská do majetku Krá-
lovéhradeckého kraje.

7. schvaluje bezúplatný převod po-
zemků p.č. 418/25 ost. plocha o vý-
měře 357 m2, p.č. 418/26 o výměře 
135 m2 oddělených geometrickým 
plánem č. 237-2/2017 z původní-
ho pozemku p.č. 418/5 vše v k.ú. 
Velká Ledská z majetku Králové-
hradeckého kraje do majetku obce 
Hřibiny – Ledská. Smluvní strany 
tímto sjednávají bezúplatně k tíži 
obdarovaného zákaz zcizení, kterým 
se obdarovaný zavazuje, že po dobu 
10 let ode dne právních účinků vkla-
du vlastnického práva do katastru ne-
movitostí nepřevede vlastnické právo 
k daru třetí osobě a o dar bude při-
nejmenším po tuto dobu řádně pečo-
vat, užívat jej výhradně jako pozemek 
pod chodníkem a pro veřejnou ze-
leň, v souladu s veřejným zájmem, 
tj. zejména jej nebude využívat ke ko-
merčním či jiným účelům a ani jej 
k takovým účelům neposkytne.

8. schvaluje pořadí uchazečů a nej-
vhodnější nabídku fi rmy Stavitelství 
EU s.r.o., Husovo náměstí 99, Vam-
berk, IČ 27521711 na veřejnou za-
kázku „Oprava místní komunikace 
Paseky v k.ú. Hřibiny“

9. ukládá starostce podepsat s fi rmou 
Stavitelství EU s.r.o., Husovo ná-
městí 99, Vamberk, IČ 27521711, 
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
„Oprava místní komunikace Paseky 
v k.ú. Hřibiny“

10. neschvaluje návrh stanov DSO 
Obecní voda, které předložil měs-
tys Častolovice a pověřuje starostku 
k jednání o novém návrhu těchto 
stanov

11. schvaluje cenovou nabídku 
V. Silného, zemní a meliorační prá-
ce, Bolehošť 26, IČO 48601284,  
na opravu požární nádrže ve Vel-
ké Ledské. Tato fi rma byla vybrá-
na po prohlídce již zhotovených 
prací (Přepychy, Nová Ves, Dobré) 
a osobní zkušenosti při opravě ryb-
níčku na Malé Ledské v roce 2016.

12. bere na vědomí změnu č. 1 roz-
počtu na rok 2017. Rozpočet je 
po změně č. 1 schválen jako vy-
rovnaný: příjmy a výdaje ve výši 
6 622.800,- Kč.

13. schvaluje Zásady za.dávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu

14. schvaluje datum příštího zasedání 
7. 9. 2017 od 18 hod. 

15. bere na vědomí informace starostky
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František Schnaubert Hřibiny  82 let
Jaroslava Klapalová Velká Ledská  82 let
Jaroslav Klapal Velká Ledská 85 let
Marie Krsková Hřibiny 88 let
Julie Šimerdová Velká Ledská  83 let
Růžena Vašatová Velká Ledská  83 let
František Vašata Velká Ledská  87 let
Ludmila Votroubková Velká Ledská 87 let
Jaroslava Votroubková Velká Ledská  85 let 

V 2. ČTVRTLETÍ  2017 SLAVIL I 

NARODIL I  SE

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI

PŘIHLÁSIL I  SE ODHLÁSIL I  SE  

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

Albert Šulák Paseky narozen 19. 5. 2017 

Ella Karásková Malá Ledská (u Zaňků)
  narozena 3. 6. 2017

Ať Vám dětičky dělají radost!

Marie Minaříková z Velké Ledské
zemřela 22. června 2017 ve věku 84 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast

Tereza Nováková, Hřibiny
Jiří Švorc, Malá Ledská
Irena Voxová, Paseky
Daniel Čermák, Paseky
Tereza Voxová, Paseky

Vladislav Šmíd, Hřibiny
Jana Šmídová, Hřibiny
Kristýna Šmídová, Hřibiny
Lucie Šmídová, Hřibiny
Petr Votroubek, Malá Ledská
René Buga, Velká Ledská
Lucie Bugová, Velká Ledská
Zuzana Bugová, Velká Ledská
Tereza Bugová, Velká Ledská
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DALŠÍ INFORMACE OÚ

Na následujících stránkách uvádíme text, který jsme Na následujících stránkách uvádíme text, který jsme 
obdrželi z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Sou-obdrželi z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Sou-
těže jsme se taky zúčastnili a získali jsme ocenění v rámci těže jsme se taky zúčastnili a získali jsme ocenění v rámci 
systému ELEKTROWIN za první místo v kategorii obcí systému ELEKTROWIN za první místo v kategorii obcí 
do 2000 obyvatel.do 2000 obyvatel.

Převzetí ocenění v Hradci Králové

Hradec Králové, 30. května 2017 – Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak. Obec 
Malá Úpa už počtvrté v řadě zvítězila v soutěži obcí Královéhradeckého kraje 
v třídění odpadů o titul „Čistá obec“. Symbolickou zlatou medaili si odváží 
nejen ze své kategorie obcí do 300 obyvatel, ale získala také ocenění „Abso-
lutní vítěz“.

V pořadí 11. ročník soutěže je datován rokem 2016. Po celý tento rok byly obce 
v soutěži sledovány, podle celkového množství vytříděného odpadu na obyvatele 
a rok pak byly vyhodnoceny. Pro účely soutěže jsou obce rozděleny do tří katego-
rií podle počtu jejich obyvatel. V soutěži o „Čistou obec“ se každoročně utkávají 
všechny obce v Královéhradeckém kraji, které jsou zapojeny do systému zpětné-
ho odběru a využití odpadů provozovaného Autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM, a.s. Soutěž podporuje Královéhradecký kraj. „Jedenáct let tradice je jasným 
důkazem toho, že soutěž má svůj smysl a že je důležitou součástí systému nakládání s odpady. Je 
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to další z nástrojů, jak motivovat obce k zlepšování systému odpadového hospodářství,“ hodnotí 
soutěž Karel Klíma, člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vod-
ního hospodářství, životního prostředí a zemědělství. 

Obce do 300 obyvatel
První místo v kategorii obcí do 300 obyvatel získala již počtvrté v řadě obec Malá 
Úpa s pouhými 130 obyvateli. Druhé místo vybojovala obec Říčky v Orlických ho-
rách, na bronz dosáhl Dolní Lochov. „Pořád se snažíme hledat varianty, jak systém třídění 
optimalizovat. Je nás v obci málo, ale v letní a zimní sezoně narůstá počet turistů a tím i množ-
ství vytříděného odpadu. Snížili jsme cenu pro podnikatele, kteří se do systému třídění zapojují. 
A protože máme skládku poměrně daleko a svoz je drahý, i lidé víc třídí, aby za odpad ušetřili. 
Rádi bychom dali novou podobu sběrným místům, ale potýkáme se s fi nancemi. Žádné dotace na to 
nejsou, tak uvidíme, co bude dál,“ popisuje třídění v obci její starosta Karel Engliš. 

Obce 301 – 2 000 obyvatel
V „prostřední“ kategorii opět míří ocenění do Krkonoš. První a druhé místo totiž 
berou Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn, na třetím místě se nově objevují Jílovice 
na Královéhradecku. „Posílili jsme počet sběrných míst ze tří na pět,“ vysvětluje postup 
vzhůru Václav Ježek, starosta obce s přibližně 320 obyvateli.

Obce nad 2 000 obyvatel
V kategorii největších obcí a měst došlo oproti předchozímu 10. ročníku soutěže 
ke změnám. Města na prvním a druhém místě si totiž letos prohodila pozice. Vítě-
zem se stala Svoboda nad Úpou, stříbrná příčka tentokrát patří loni vítězné Solnici. 
A třetí místo míří do Nové Paky. 

Skokan roku
Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích se vyhlašuje také Absolutní vítěz, kterým 
se opět stala Malá Úpa. Titul Skokan roku pak získává obec, která se v meziročním 
srovnání posunula o nejvíce příček nahoru - tentokrát náleží obci Lužec nad Cid-
linou. „Myslím, že systém máme nastavený dobře. Přidali jsme v obci nádoby na sběr odpadu, 
navíc každá domácnost má kromě černé popelnice na komunální odpad i nádoby na plast, papír 
a bioodpad. A u bytovek máme kontejnery. Kromě toho jsme pořídili i auto na svoz biodpadu, 
který si sami svážíme jednou týdně,“ popisuje systém v obci její starosta Petr Drahokou-
pil. Mimo to sbírají v Lužci dvakrát do roka velkoobjemový a nebezpečný odpad 
i vysloužilé elektro. 

Ocenění systému ASEKOL a ELEKTROWIN
Své vítěze v rámci soutěže vyhlašují i kolektivní systémy ASEKOL a ELEK-
TROWIN. První jmenovaná společnost oceňuje obce za nejvyšší výtěžnost zpět-
ného odběru vysloužilých drobných elektrospotřebičů a elektrozařízení, jako jsou 
informační technologie, telekomunikační zařízení, domácí spotřebiče, hi-fi  technika 
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apod., druhá za výtěžnost velkých domácích spotřebičů či elektrických a elektronic-
kých nástrojů. 

V rámci ocenění systému ASEKOL si pro první místo v kategorii obcí do 2000 
obyvatel přijeli z Lodína, v kategorii obcí od 2 000 do 5 000 obyvatel z Rokytnice 
v Orlických horách a v kategorii nad 5000 obyvatel získala prvenství Česká Skalice. 
ASEKOL uděluje také Speciální cenu pro obec, která za uplynulý rok vytřídila nejví-
ce vysloužilého elektra v přepočtu na jednoho obyvatele prostřednictvím červených 
stacionárních kontejnerů. Tuto cenu získaly Křinice. 

V cenách systému ELEKTROWIN loňské vítězství v kategorii nejmenších obcí 
do 2 000 obyvatel obhájila obec Hřibiny-Ledská a v kategorii nad 2 000 obyvatel 
zvítězil Vamberk. Také ELEKTROWIN uděluje titul Skokana roku, který letos pře-
vzala obec Horní Maršov. 

Více informací nejen o soutěži, ale i dalších projektech, je možné najít na interneto-
vých stránkách www.cistykraj.cz. 

Kategorie do 300 obyvatel
1. místo Malá Úpa
2. místo   Říčky v Orlických horách
3. místo Dolní Lochov

Kategorie od 301 - 2 000 obyvatel
1. místo Pec pod Sněžkou
2. místo  Špindlerův Mlýn
3. místo Jílovice

Kategorie nad 2 000 obyvatel
1. místo Svoboda nad Úpou
2. místo Solnice 
3. místo Nová Paka

Skokan roku
Lužec nad Cidlinou

Absolutní vítěz
Malá Úpa 

Ocenění systému ASEKOL:
Kategorie do 2 000 obyvatel Lodín
Kategorie do 5 000 obyvatel
 Rokytnice v Orlických horách
Kategorie od 5 001 obyvatel 
 Česká Skalice
Speciální cena ASEKOL Křinice

Ocenění systému ELEKTROWIN:
Kategorie do 2 000 obyvatel
 Hřibiny Ledská
Kategorie od 2 000 obyvatel
 Vamberk
Skokan roku Horní Maršov 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ČISTÁ OBEC 2016:
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Z Č INNOSTI SPOLKŮ

ČESKÝ SVAZ ŽEN

Čarodějnice
v Malé Ledské
Poslední dubnové odpoledne zamířili 
malé i velké čarodějnice a čarodějo-
vé na již tradiční „pálení čarodějnic“ 
na hřišti v Malé Ledské.
Ani chladnější počasí nás neodradilo 
a sešli jsme se opět v hojném počtu. 
Nápaditě vyzdobené hřiště se spoustou 
duchů, pavouků a příšerek nás okamži-
tě vtáhlo do pravé magické atmosféry.
Odpolední program byl určen přede-
vším dětem, které si zasoutěžily a měly 
možnost ukázat i své čarodějnické do-
vednosti, např. v podobě nelehkého 
čtení v dioptrických brýlích či lovení 
myšek na provázku. Dalším zpestřením 

programu byla zábavná a velmi napína-
vá hra tzv. „košťátkovaná“, při které si 
děti vyzkoušely nejen svůj postřeh, ale 
také taktické dovednosti. Následovaly 
další hry a soutěže, při kterých děti ob-
držely spoustu odměn včetně té nejlep-
ší (když pomineme čarodějnický sliz), 
což byly výborné čarodějnicky nazdo-
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bené muffi ny vyrobené naší členkou 
Katkou Hovorkovou, které měly velký 
úspěch, a jen se po nich zaprášilo.
Chvíli odpočinku využily děti k opé-
kání špekáčků. Ani dospělí nepřišli 
zkrátka. Šéfkuchař Libor Krišťák záso-
boval naše žaludky výbornými grilova-
nými steaky. Obsluhu v okénku zajistili 
na jedničku zkušení matadoři Zdenda 
Kubec a Pavel Doskočil.
Po setmění vzplál konečně očekáva-
ný fi lipojakubský oheň s čarodějnicí, 
u kterého jsme se nejen ohřáli,  ale také 
měli možnost vychutnat poklidnou 
přátelskou atmosféru se svými sousedy 
a známými. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem za účast, pomoc při plánování 
a realizaci této akce. Napřesrok se bu-
deme opět těšit ve stejný čas na stejném 
místě v Malé Ledské na víceúčelovém 
areálu, který každý rok zdárně rozvíjí-

me a renovujeme se snahou vytvořit co 
nejpříjemnější prostředí nejen pro úče-
ly fi lipojakubské noci. 
„LETU ZDAR“

Za ČSŽ Vendula Viková
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SDH HŘIB INY

Opékání v Hřibinách
V sobotu 10. června odpoledne bylo 
u místní hospody U Myslivce živo. 
A co že se tu dělo? SDH Hřibiny uspo-
řádal pro své čle-
ny a jejich rodinné 
příslušníky opé-
kání selete. Vůně 
se šířila po celém 

okolí a slibovala mnoho kulinářských 
zážitků. Masíčko z prasátka bylo moc 
dobré, obsluha příjemná a rychlá. Ne-
jedlo se  však jen  masíčko, ale taky ko-
láčky, buchtičky a vynikající kozí sýry 
od paní Petry. Po všem se jen zapráši-
lo. Odpoledne rychle ubíhalo, a když 
venku padala tma, rozcházeli jsme se 
všichni spokojeni. A tak doufáme, že 
se můžeme těšit zase na nějakou další 
hasičskou akci.

Za SDH Kudláčkovi

MS STŘEZMÁ – OLEŠNICE

Vážení spoluobčané,
s nástupem jara vtrhla do našeho spol-
ku nová energie prezentovaná přede-
vším Pepou Vanickým a jeho nápady 
a myšlenkami, které po nástupu na po-
zici předsedy spolku začal naplňovat.
Souběžně však bylo také třeba zvlád-
nout papírovou válku a nově ustavený 
výbor nechat zapsat do spolkového 
rejstříku, předat si výborové funkce se 
všemi náležitostmi, změnit přístupová 
práva k fi nancím.
Jednou z prvních věcí nového výboru 
bylo odeslání žádostí o dotace: 
a) na zhotovení tůně pod Pasekami 

jako zádržného systému na uchová-
ní vody v krajině, 

b) na výstavbu oplocení kolem silnice 
E11 od viaduktu u Orsilu po vjezd 
do Častolovic po obou stranách. 
Zde přicházíme každoročně o velké 
množství zvěře a rádi bychom zvěř 
nasměrovali při putování touto tra-
sou pod viadukt. Podklady k žádo-

stem  kvalitně zpracovali J. Vanický 
a Aleš Libotovský. Nyní probíhají 
další jednání, doplňování a schvalo-
vací proces. Na plot však letos dotaci 
od kvasinské Škodovky zřejmě ne-
dostaneme, neboť nestihli vyhovět 
všem žádostem, ale máme velkou 
šanci již příští rok. Projekt výstavby 
tůně zatím běží.

Novou pěknou tradicí, o které jsem 
psal již na webových stránkách, by 
mohlo být symbolické společné ote-
vření lovecké sezóny, kdy se 16. květ-
na, v den zahájení lovu srnců, členové 
MS sešli na chatě v Častolovicích, poté 
se rozjeli do honitby, aby se všichni vrá-
tili po skončení lovu znovu na chatu, 
kde u zapáleného ohně mohli společně 
sdílet radost nad svými úlovky. Srnce se 
hned na první vycházce povedlo ulovit 
třem lovcům, přičemž dobrého trofejo-
vého srnce ulovil Ing. Josef  Vanický, 
který povolenku na srnce obdržel při 
příležitosti jeho letošních blížících se 
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70. narozenin. Sv. Dianou byl tak od-
měněn trošku s předstihem. Po několi-
ka týdnech se pak podařilo ulovit svého 
prvního srnce i Dominiku Šimerdovi.
Loňské trofeje z našeho revíru už 
v dubnu zdobily Okresní chovatelskou 
přehlídku trofejí v Tutlekách.
Míla Zaňka vystavěl několik posedů, 
které poté společně s dalšími mys-
livci rozvezli do honitby. Také stíhá 
připravovat mladou fenku na lovecké 
zkoušky. Zdržením však bylo, když mu 
ji ve Hřibinách pokousal pes, který ne-
váhal přeskočit plot zahrady u domu. 
V minulosti jsem podobnou záležitost 
musel několikrát řešit také. Dokládá to, 
jak neodpovědně a lehkovážně se často 
majitelé psů chovají a jak zlehčují tento 
problém, když nechávají otevřené brá-
ny či nízké ploty a nezabezpečeného 
psa, s jehož výchovou si nevědí rady. 
Projít se psem na vodítku obcí po ve-
řejné komunikaci tak často vyžaduje 
od majitele, a nejen majitele loveckého 
psa, nutnou dávku odvahy! Možná ná-
mět pro zamyšlení i pro orgány míst-
ních samospráv?
Radostnými událostmi v našem spol-

ku a honitbě byla na jaře i oslava 
50. narozenin Luboše Veselého z Ra-
šovic, krásná oslava šedesátin Luby Ště-
pána, na kterou nás pozval na loveckou 
chatu do Častolovic,  nedávný příjezd 
a pobyt loveckých hostů ze Slovenska 
na Třešňovce, při kterém během akce  
pořádané spolu se Saint-Gobain Isover  
ulovili 5 srnců, a také úspěšný odchov 
štěňat jezevčíků u feny Pavla Žida.
V červnu jsme se sešli na Mysliveckém 
dnu u chaty Na Pasece, někteří si s chu-
tí zastříleli na asfaltové terče, někdo si 
poseděl a popovídal, všichni s chutí 
usedli ke grilovaným kuřatům připra-
veným p. Martínkem, někdo si tradičně 
do dna užil zdarma podávaný zlatavý 
mok.
Náš nejbližší program:
15. července v 8.00 hod začíná na Třeš-
ňovce u chaty Na Pasece Střelecký den 
- Cena kamaráda, na kterou zveme ši-
rokou veřejnost. V sobotu 2. září pak 
pojedeme na společný výlet. Městys 
Častolovice jsme požádali o pomoc 
s úpravou veřejného osvětlení u parko-
viště před loveckou chatou v Častolovi-
cích, bude realizováno během léta. 

Většina našich členů 
v mém článku jmenována 
nebyla, ale to neznamená, 
že by se nezapojili se stej-
nou pílí a entuziasmem 
do mysliveckých činnos-
tí. Určitě se těšíme jak 
na společnou brigádu či 
schůzi, tak na společnou 
zábavu.  Přeji všem pěkné 
léto a hezkou dovolenou.

Radek Podolský
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CO DALŠÍHO SE UDÁLO…

Setkání s důchodci 
Podobně jako každý rok uskutečni-
lo se i letos tradiční setkání důchod-
ců. Letošní  akce se konala v sobotu 
27. května odpoledne na sportovišti 
v Pasekách. Naši senioři se začali schá-
zet kolem jedné hodiny odpolední,  
kde na ně čekalo posezení s opékáním, 
kávička, pivečko, ale i něco sladkého 
na zub. Atmosféru oživila opět harmo-
nika a především  prasátko na rožni, 
které přišlo také k chuti. 
Po třetí hodině odpoledne na tuto akci 
navazovala další, a to posezení s obča-
ny. Pro děti zde byl postaven skákací 
hrad, dospělí si vychutnali  pivečko a již 
zmiňované prasátko, za které zaslouží 
pan řezník a jeho pomocníci pochvalu. 
Všem, kteří se posezení zúčastnili, patří 
velké díky, že dorazili. A všem, kdo se 

na této akci podíleli, samozřejmě taky 
děkujeme. Počasí nám kupodivu doce-
la přálo, a tak doufáme, že pro všech-
ny účastníky setkání to bylo  příjemně 
prožité sobotní odpoledne a večer.

R. Kubíček, M. Zaňková
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Vybrat správný cíl společného výletu je 
vždycky trochu oříšek. Letos jsme na-
konec zvolili cestu do oblasti Jeseníků 
- hlavně a především exkurzi v přečer-
pávací elektrárně Dlouhé Stráně, kam 
se při náhodné návštěvě jen tak nepo-
díváte. 
Od Králík se autobus s našimi výlet-
níky vydal poměrně úzkými cestami, 
takže jsme  mohli obdivovat divokou 
přírodu kolem a doufat, že v pořádku 
dorazí do cíle výletu…
V Koutech nad Desnou jsme počka-
li na průvodkyni, která nás provázela 
celou exkurzí a připomněla nezbytná 
bezpečnostní opatření v  areálu pře-
čerpávací elektrárny. V informačním 
středisku nám pak  podala informace 
o výstavbě elektrárny, za pomoci sché-
mat na světelných tabulích  vysvětlila 
systém fungování elektrárny, která je 
tak trochu unikátem. Poté jsme ještě 
zhlédli krátký dokument.  
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Strá-
ně plní několik významných funkcí při regu-
laci a kompenzaci elektrické  energie v síti. 
V době přebytku energie (především v noci 
nebo ve volných dnech) se voda čerpá z dolní 
nádrže do horní a v době nedostatku elektřiny 
(ve špičkách) se voda z horní nádrže využívá 
k výrobě elektřiny v turbínovém režimu. 
Elektrárna  je vybavena největší reverzní vod-
ní turbínou v Evropě o instalovaném výkonu 
325 MW, je elektrárnou s největším  spádem 
v České Republice (510,7 m) a je vodní elek-
trárnou s největším celkovým instalovaným 
výkonem v ČR (2 x 325 MW).
Vlastní elektrárna je řešena jako podzem-

ní dílo zabudo-
vané ve skále. 
Horní nádrž je 
s podzemní elek-
trárnou spojena 
dvěma přivaděči, každým pro jedno soustrojí. 
S dolní nádrží je pak elektrárna propojena 
dvěma odpadními tunely.

Z informačního střediska jsme kolem 
vystaveného tělesa turbíny (viz spo-
lečné foto na titulní stránce OL) ve-
šli do montážního tunelu a  prošli až 
do podzemních prostor rozvodny, kde 
jsou umístěné obě turbíny, mostové je-
řáby a další vybavení potřebné pro pro-
voz a opravy celého komplexu. V době 
naší prohlídky bylo jedno soustrojí 
mimo provoz (probíhala plánovaná 
oprava)  a druhé soustrojí právě pře-
čerpávalo vodu z dolní do horní nádrže 
(využíval se přebytek elektřiny v síti). 
Žádný přehnaný hluk, žádné viditelné 
přívaly vody – vše ukryto v podzemí 
a sladěno s okolním horským terénem.

Výlet do přečerpávací elektrárny
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Následně jsme autobusem dojeli až 
k horní nádrži, která leží v nadmořské 
výšce 1350 m. Kolem celé nádrže vede 
vyhlídková cesta dlouhá téměř 2 km, 
takže jsme načerpali informace o zdejší 
krajině, pokochali se pěkným výhledem 
na Praděd s rozhlednou i na další „ko-
pečky“ a údolí. Kdo chtěl,  mohl využít  
malého občerstvení.
Při cestě zpět jsme se ještě zastavili 
u dolní nádrže, která leží na říčce Di-
voká Desná, má celkový objem 3,4 mil. 
m3 a má výšku hráze 56 m.
V Koutech nad Desnou jsme se pak 
rozloučili s průvodkyní a poobědvali 
jsme v restauraci.
Další naší zastávkou bylo Vojenské 
muzeum v Králíkách se spoustou his-
torické vojenské a válečné techniky, 
především z doby 2. světové války. Při-

tažlivá byla  i nabídka provozovatele 
na zážitkové akce, prohlídky opevnění 
a jízdy vojenské techniky. Malí i velcí 
kluci si prostě přišli na své, zavzpomí-
nalo se samozřejmě taky na dobu po-
vinné vojenské služby. 
Na zpáteční cestě jsme se ještě za-
stavili na Pastvinách, prošli jsme se 
po hrázi  přehrady a obdivovali obrov-
ské ryby hluboko pod námi. Byl krás-
ný letní podvečer, vychutnali jsme si 
zmrzlinu a občerstvení před odjezdem 
k domovu.

Za kulturní výbor M. Zaňková
(zdroj – informační brožura ČEZ)
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PŘ ÍSPĚVKY REDAKCE
A NAŠICH DOPISOVATELŮ

Velikonoce jsou sice už tak trochu minulostí (letos jsme je slavili zhruba v polovině 
dubna), ale koledovalo se (minimálně v Hřibinách) docela zvesela. Takže malá inspi-
race pro příště a taky vzpomínka na koledu i pro vás, milí čtenáři:
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Kudláčkovi 
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Vážení přátelé lovecké sportovní střelby, myslivci, kamarádi, dámy a pánové! 

 

Přijměte srdečné pozvání pořádajícího 

 

 Mysliveckého spolku STŘEZMÁ Olešnice  
na 

parkurovou střelnici Třešňovka u malebné chaty Na Pasece nad obcí Hoděčín, na 
tradiční 

 

„Střelecký den – Cenu kamaráda“, 

 

který se koná 

 

v sobotu, dne 15.července 2017 od 8.00 hod 
 

Disciplína : Lovecký parkúr, 2x20 terčů ( soutěží se o čest i o věcné ceny - Cena 
kamaráda, nejlepší střelec pořádajícího spolku navíc získá dle tradice „Putovní pohár 
MS Střezmá“ ). Občerstvení zajištěno! Vstup veřejnosti a dětí vítán! 
 

kapacita střelnice: max.40 účastníků, brok do 2,5mm 

 

GPS souřadnice chaty Na Pasece:  50.1665447N, 16.1395753E 

Využijte prosím přístupovou cestu z Ostašovic, v případě deštivého počasí je majitelem 
pozemků zakázáno užívat cestu od Hoděčína přes louky!!! 
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Hřibiny-Ledská

ZA ROK 2016 JSTE ZAJISTILI SBĚR 2 644,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
32,83 MWh

Úspory vody *
150,23 m3

Úspory ropy **
1 664,50 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 30,97 t

Úsporu primárních
surovin
1,39 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 7,11 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 016 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
24 477 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Návrh textu článku pro média:

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu 
prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 70 televizí, 29 monitorů a 792,00 kg drobného elektra

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky 
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili 
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vytřídili 70 televizí, 29 monitorů a 792,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
32,83 MWh elektřiny, 1 664,50 litrů ropy, 150,23 m3 vody a 1,39 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 7,11 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 30,97 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou 
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a 
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise 
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Velmi zajímavá je situace v případě osa-
dy Paseky. Toto místní jméno je totiž 
doložené až v 17. století. Původně se 
užíval název Veselá. První zmínka po-
chází z r. 1387: Mladotha de Weselle – 
Mladota z Veselé. Z let 1651 („ve vsi 
Pasekách“) a 1654 je znám současný 
název osady, jenž vznikl jako označe-
ní místa, kde byl vykácen les. Ottův 
slovník naučný uvádí název Paseky 
Řibinské (r. 1902), který vyjadřuje pří-
slušnost osady k obci.

Obtížnější je vysvětlování místního 
jména Ledská. Jméno Ledská, popr-
vé použité r. 1442, je patrně odvozeno 
od místního jména Ledce a mělo dru-
hý tvar Ledecká, což je také doloženo 
v r. 1654 („ves Ledeczka“). K r. 1790 
máme další tvar „Ledecž“, tj. Ledeč. 
Nabízejí se dvě 
možnosti. Prv-
ní říká, že ves 
Ledskou založili 
v rámci koloni-
zace lidé z Ledec 
(Ledce nad Dědi-
nou jsou skutečně 
nedaleko). Druhá 
varianta – vesni-
ce byla založena 
na ledcích, což 
znamenalo původ-

ně lada, nezoraná pole. Obě možnosti 
jsou pravděpodobné, můžeme si tedy 
vybrat.

Nejzajímavější je ovšem místní jméno 
Hřibiny. Známe řadu tvarů – Řibiny, 
Hřibany, Hříbany, Hržebiny (1654) 
Hržebyny (1677), Ržibin (1790), Řibin 
(1836). Název obce Řibiny byl r. 1924 
úředně změněn na Hřibiny. Místní 
jméno zřejmě vzniklo příponou – ina 
ve skupinovém významu z podstat-
ného jména hřib. To je nejpravděpo-
dobnější možnost, o kterou se opírali 
i tvůrci nového obecního znaku. V mi-
nulosti existovala i jiná vysvětlení, 
logiku má např. názor, že název vysti-
huje rozložení obce na terénní vlně, 
na hřebeni. 

Sestavila M. Zaňková

O MÍSTNÍCH JMÉNECH PASEKY, LEDSKÁ A HŘIB INY
Taky vás zajímá, proč se dané místo (ves, osada, řeka, les atd.) jmenuje právě „takhle“, jak název 
vznikl a jak se během času vyvíjel ? A co se zatím podařilo zjistit o názvech našich vesnic? 
Vybrali jsme pro vás úryvek z pamětní publikace „Od minulosti k dnešku“, která byla vydána 
v případě významné události obce Hřibiny-Ledská, a to při udělení obecního znaku a vlajky 
v r. 2009. Publikace nebyla určena odborníkům na historii, byla napsána hlavně pro občany žijící 
v současné obci Hřibiny-Ledská a obsahuje spoustu zajímavostí z minulosti našich vesniček.
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Čarodějnice na hřišti v Malé Ledské
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Z květnového posezení na Pasekách


