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Další dva snímky V. Krmaše dokumentují opravu osvětlení na Pasekách a nejspíš i malou „pracovní poradu“. 

Nádrže pod Malou Ledskou - foto M. Zaňková
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Z P R ÁV 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, 
léto končí a  s  ním i  dovolenkový a  prázdninový čas, 
který nám přináší návrat do běžného pracovního živo-
ta po odpočinku stráveném s přáteli a blízkými, na do-
volených nebo jen v kruhu rodiny. 
Od  posledního vydání Obecních listů se udála řada 
věcí jak ve světové politice, tak i ekonomické situaci 
dotýkající se nás všech, včetně obce.
Připravované a  zahájené akce se nám podařilo do-
končit bez navýšení ceny. Jednalo se o dokončení ko-
munikace k Podlískému mlýnu a opravu komunikace 
u Obecního úřadu. Především u Obecního úřadu bylo 
nutné při realizaci komunikace značně improvizovat. 
Vzhledem k  výškovým a  odtokovým poměrům bylo 
uloženo nové trubní vedení kanalizace a  přeložena 
zpevněná plocha ze zámkové dlažby.
Jako každý rok jsme zaměstnali čtyři prázdninové bri-
gádníky, kteří kromě údržby zeleně a  chodníků po-
stavili oplocení na skládce u kompostárny, dokončili 
oplocení pozemku s dětským hřištěm u hospody včet-
ně osazení brány a ve spolupráci s těžkou technikou, 
najatou od  stavební fi rmy, vybudovali odpočinkové 
místo pro turisty a cyklisty na Velké Ledské u odbočky 
k Podlískému mlýnu. Odpočinkové místo bylo realizo-
váno s přispěním dotace 20 tisíc od DSO Orlice.
Pokračujeme v  přípravě projektu na  zasíťování po-
zemků pro výstavbu RD na  Velké Ledské. Aktuálně 
čekáme na vydání stavebního povolení, jež už se zdá 
být v dohledu. Realizace tohoto projektu je plánová-
na na první polovinu roku 2023. Stejně tak se pracuje 
na projektové dokumentaci napojení nového zdroje 
vody, vybudovaného na  Žampašce, na  vodovod vč. 
vybudování úpravny vody/čerpací stanice, což ob-
náší také úpravu některých rámcových dokumentů 
na  úrovni kraje. Stále předpokládáme, že realizace 
tohoto projektu proběhne v  roce 2023. Aktuálně 
realizujeme také poptávkové řízení na  výměnu sví-
tidel veřejného osvětlení za  moderní LED svítidla. 
Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na elektrickou 
energii se tento projekt ukazuje jako ekonomicky 
výhodný, navíc zvýšíme komfort bydlení všech ob-
čanů sjednocením svítidel, barvy světla a eliminace 
neduhů starého osvětlení, jako je blikání zářivek, je-
jich výpadky apod.
Ještě krátká zmínka k  hospodaření v  lesích. Na  za-
čátku srpna se vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek opět rozšířil kůrovec, konkrétně ve čtyři-
cetiletém porostu na  Hradišti. Proto se neplánova-
ně bude těžit, což nejen že nepřináší dobrou náladu 
našemu dlouholetému správci Jaromíru Dostálovi, 
ale bude to mít v  dlouhodobém hledisku negativní 
dopad na příjmy obce z lesa.

Jak jste již jistě zaregistrovali, ve dnech 23. a 24. září 
2022 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Končí 
tak aktuální volební období, tedy mandát aktuálnímu 
Zastupitelstvu a vedení obce. Proto si dovolím krátké 
shrnutí naší práce. 
Za  uplynulé 4 roky se podařilo zrealizovat mnoho 
menších či větších projektů, některé jsou stále v reali-
zaci či přípravě. Celkově v tomto období činily inves-
tiční výdaje obce 20,57 mil. Kč, z toho se podařilo 8,1 
mil. Kč načerpat z  různých dotačních programů na  6 
větších a pár menších projektů. Jen pro srovnání, v mi-
nulém volebním období (2015-2018) činily investiční 
výdaje obce 5,09 mil. Kč, tedy necelou čtvrtinu. Proto 
bych chtěl zastupitelům, především těm podílejícím se 
na realizaci výše uvedeného, poděkovat za dobře od-
vedenou práci. Snad i nové Zastupitelstvo naváže svou 
pracovitostí a bude naši obec posouvat kupředu.
Pak  ještě moc rád poděkuji za  pomoc všem, kteří se 
mnou spolupracovali a pomáhali v zabezpečení chodu 
a provozu celého úřadu v tomto volebním období.
Do  nadcházejícího podzimu i  let přeji všem hodně 
zdraví, klidné dny a pevné nervy na moři ekonomických 
turbulencí. Nezbývá než doufat, že bude zase lépe!

Jaroslav Klapal, starosta

foto archiv OÚ

foto V. Krmaš
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Usnesení  Zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská

č.  23/2022 ze dne 01.06.2022

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Martina Kubíčka 
a Evu Potočkovou, zapisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí zprávu o  plnění usnesení č. 
22/2022

4. schvaluje závěrečný účet obce Hřibiny – Ledská 
za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením 
obce Hřibiny – Ledská za  rok 2021 s  vyjádřením 
souhlasu, a to bez výhrad

5. schvaluje roční účetní závěrku obce Hřibiny – 
Ledská za rok 2021 a převod fi nančních prostřed-
ků z účtu 431 „Výsledek hospodaření ve schvalo-
vacím řízení“ na účet 432 „Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období“ a bere na vědo-
mí zprávu o  výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Hřibiny – Ledská za rok 2021

6. bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2022 
schválené starostou obce dne 08.03.2022 zveřej-
něné dne 04.04.2022

7. bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2022 
schválené starostou obce dne 04.04.2022 zveřej-
něné dne 04.04.2022

8. schvaluje počet členů Zastupitelstva obce Hřibi-
ny-Ledská pro volební období 2022 – 2026 na  9 
zastupitelů

9. schvaluje uzavření smlouvy budoucí o  zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-2023846/SOBSVB/01 Hřibiny-Ledská, Pa-
seky 16 - úprava KNN, na pozemku p.č. 294/1 k.ú. 
Hřibiny ve vlastnictví obce Hřibiny-Ledská s ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou společností Energo-
montáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO28791274, zastoupená 
Bc.  Milanem Houdkem, datum nar. 26.1.1981, ná-
zev stavby ,,Hřibiny-Ledská, Paseky 16 – úprava 
knn“ (Stávající kabelové vedení AYKY-J 3x240+120 
bude naspojkováno na novou délku a nasmyčkuje 
novou rozpojovací skříň SR402, ze které bude vy-
vedeno kab. vedení AYKY-J 3x240+120, které bude 
ukončeno na  pilíři SS100 umístěném na  parcele 
č. 267/8k.ú. Hřibiny, z  pilíře bude vyveden kabel 
CYKY 4x10 do ER na parcele č. st. 52 v k.ú. Hřibiny

10. schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2023820/SOBS VB/04Hřibiny-Ledská, Hřibiny 

3117/3-úprava knn, na  pozemku p.č. 3110 v  k.ú. 
Hřibiny ve vlastnictví obce Hřibiny-Ledská s ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou společností Energo-
montáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO 28791274, zastoupená 
Bc. Milanem Houdkem datum nar. 26.1.1981, název 
stavby ,,Hřibiny-Ledská, Hřibiny 3117/3 – úprava 
knn“ (Z pilíře SS200 (R5) bude vyvedeno kabelové 
vedení AYKY-J 3x240+120, které povede protla-
kem na  druhou stranu komunikace do  zeleného 
pásu podél komunikace až k  parcele 3117/3, kde 
bude protlačen na  pilíř SS200/NKE1P-C umístě-
ném na parcele č. 3117/3k.ú. Hřibiny

11. schvaluje uzavření smlouvy budoucí o  zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-2023820/SOBS VB/02 Hřibiny-Ledská, Hři-
biny 3117/3-úprava knn, na  pozemku p.č. 250/2, 
3420 v k.ú. Velká Ledská ve vlastnictví Obce Hři-
biny-Ledská s  ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
společností Energomontáže Votroubek s.r.o., 
Strojnická 1646, 516  01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO 28791274, zastoupenou Bc.  Milanem Houd-
kem, datum nar. 26.1.1981, název stavby ,,Hřibi-
ny-Ledská, Hřibiny 3117/3 – úprava knn“ (Z  pilíře 
SS200 (R5) bude vyvedeno kabelové vedení AYKY-
-J 3x240+120, které povede protlakem na druhou 
stranu komunikace do  zeleného pásu podél ko-
munikace až k parcele 3117/3 , kde bude protlačen 
na pilíř SS200/NKE1P-C umístěném na parcele č. 
3117/3 k.ú. Hřibiny.

12. schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. IV-12-2022451/VB/1 Hři-
biny-Ledská, Paseky, p.č.291/4, smyčka s ČEZ Dis-
tribuce, a.s., zastoupená společností ELRO Czech, 
s.r.o., Ostřetín 288, 534 01 Holice, IČO: 04669754 
na základě plné moci ze dne 31.03.2021 jednatelem 
Jaroslavem Ročkem název stavby ,,Hřibiny-Led-
ská, Paseky, p.č. 291/4, smyčka (kabelové vedení 
NN k  zasíťování pozemku p.č. 291/4 k.ú. Hřibiny) 
po pozemku p. č. 319/1v kú Hřibiny ve vlastnictví 
obce Hřibiny-Ledská.

13. schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. IV-12-2020628/VB/02 
Hřibiny-Ledská, Hřibiny, p.č.3021-knn s ČEZ Dis-
tribuce, a.s., zastoupená společností ELRO Czech, 
s.r.o., Ostřetín 288, 534 01 Holice, IČO: 04669754 
na  základě plné moci ze dne 31.03.2021 jednate-
lem Jaroslavem Ročkem, název stavby ,,Hřibiny-
-Ledská, Hřibiny, p.č. 3021-knn, (kabelové vedení 
NN k  zasíťování pozemku p.č. 3021 k.ú. Hřibiny) 
po pozemku p. č. 294/3, 296/1 a 3129 v kú Hřibiny 
ve vlastnictví obce Hřibiny-Ledská
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14. schvaluje uzavření Dohody o  ukončení Smlouvy 
o dílo č.2/2008, s fi rmou V+V s.r.o., IČO 60914602 
na akci ,,Rekultivace skládky odpadů S-10 Ledská“ 
a pověřuje starostu podpisem.

15. neschvaluje prodejní cenu pozemku v  rámci ob-
novy katastrálního operátu (Hřibiny a Velká Led-
ská) v roce 2021 ze dne 15. prosince, pozemky ne-
zastavěné, cena 1,- Kč a pozemky zastavěné, cena 
1,- Kč

16. schvaluje prodejní cenu pozemku v  rámci obno-
vy katastrálního operátu (Hřibiny a Velká Ledská) 
v roce 2021 ze dne 15. prosince, pozemky nezasta-
věné, cena 50,- Kč a pozemky zastavěné, cena 75,- 
Kč

17. schvaluje podání žádosti a  bezúplatný převod 
pozemků p.č. 418/35 (ostatní plocha – ost. komu-
nikace) o  výměře 262 m2 a  p.p.č.250/74 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 74 m2 vše 
v k.ú. Velká Ledská, z majetku Královéhradeckého 
kraje do majetku obce Hřibiny-Ledská.

„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zci-
zení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje 
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne práv-
ních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo 
k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat 
jej výhradně jako pozemek pod chodníkem a veřejnou 
zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej 
nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Tento 
zákaz se v souladu s § 1761 občanského zákoníku nezři-
zuje jako právo věcné.“

18. schvaluje prodej pozemku č.p. 267/20 v k.ú. Hři-
biny za cenu schválenou usnesením 23/2022 bod 
16,záměr uveřejněn na  úřední desce dne 16. 2. 
2022, a pověřuje starostu podpisem smlouvy

19. schvaluje prodej pozemku č.p. 418/31 a  418/32 
v k.ú. Velká Ledská za cenu schválenou usnesením 
23/2022 bod 16, záměr uveřejněn na  úřední des-
ce dne 16. 2. 2022 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

20. schvaluje prodej pozemku č. p. 250/64 v k.ú., Vel-
ká Ledská za cenu schválenou usnesením 23/2022 
bod 16, záměr uveřejněn na úřední desce dne 16. 2. 
2022, a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

21. schvaluje volbu podle §64 odst.1 zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech - mandát přísedící Okresního sou-
du v Rychnově nad Kněžnou Jitce Kudláčkové, by-
tem Ledská 46, 517 41 Hřibiny-Ledská

22. bere na vědomí palivový poplatek 122,00 Kč/
tuna za  odvoz komunálního odpadu ke  smlouvě 
č. 951043 s fi rmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920

23. bere na vědomí příští jednání 29. srpna 2022

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 01.06.2022

Usnesení  Zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská

č.  24/2022 ze dne 28.07.2022

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Hovorku a  Lu-
cii Drozdíkovou, zapisovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání

3. bere na vědomí  žádost paní M. a schvaluje fi nanč-
ní dar ve výši 45.000,-Kč na chod domácnosti se 
dvěma nezaopatřenými dětmi

4. bere na vědomí žádost o prodej pozemku od Sprá-
vy majetku HS s.r.o. , jedná se o pozemek č, p. 
410/3 v k.ú. Velká Ledská o rozloze 127 m2 , který 
slouží jako vjezd do areálu statku, na němž je čás-
tečně umístěna studna, a pověřuje starostu zve-
řejněním záměru prodeje

5. bere na vědomí rozpočtové opatření 
č.3/2022schválené starostou obce dne 01.07.2022 
zveřejněné dne 01.07.2022

6. schvaluje prodej pozemku č.p. 432/1 v k.ú. Velká 
Ledská za cenu schválenou usnesením 22/2022 
bod 5, uveřejněno na úřední desce dne 07.06.2022 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7. bere na vědomí termín příštího zasedání koncem 
září 2022, termín bude upřesněn.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.07.2022
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S P O L E Č E N S K Á  K RO N I K A

NAŠI JUBILANTI

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI  

Pavel Míka z Malé Ledské 
zemřel 8. června 2022    

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Růžena Vašatová z Velké Ledské 
zemřela 12. května 2022

František Vašata z Velké Ledské zemřel 
20. května 2022 

MEZI NÁMI JSME PŘIVÍTALI

Wiliam Turčan se narodil 9. 2. 2022
rodiče: Michaela Zaňková a Andrej Turčan 
(u Zaňků v Malé Ledské) 

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, 
zdraví a radosti z nového života.

Václav Hernych se narodil 22. 6. 2022 
rodiče: Lenka Čepelková a Václav Hernych 
z Malé Ledské

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Radomír 
Votroubek

Jaroslava 
Korábová

Miloslav 
Zeman

Ludmila Votroubková, Velká Ledská 92 let
Radomír Votroubek, Malá Ledská 70 let
František Vanický, Velká Ledská 70 let
Drahuška Viková, Hřibiny 88 let
Zdeňka Zaňková Malá Ledská 83 let
Jaroslava Korábová, Velká Ledská 80 let
Miloslav Zeman, Malá Ledská 84 let 

Ludmila Votroubková  z Velké Ledské 
zemřela 15. července 2022  

PODĚKOVÁNÍ

Za projevenou soustrast a slova útěchy při 
úmrtí Růženy a Františka Vašatových děkuje  
všem paní Marie Sekyrová s rodinou. 
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DA L Š Í  I N F O R M AC E  O Ú

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÉ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022

DLE ZÁKONA Č 491/2001 SB. VYDANÝM ROZHODNUTÍM VE SB. ZÁK. Č. 81/2022

Obecní úřad Hřibiny -Ledská,
Hřibiny 11, 517 41 Hřibiny -Ledská

IČO 00579271

zveřejňuje oznámení o stanovení jednoho volebního obvodu 
s počtem 9 členů Zastupitelstva pro volební období 2022-2026 dle § 27 odst. 3 zákona.

Stanovení potřebného počtu podpisů pro obec Hřibiny-Ledská na peticích podporujících kandidaturu nezávis-
lého kandidáta je 19 podpisů, pro sdružení nezávislých kandidátů je to 26 podpisů

 (§ 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.).

Volebním místem je sál restaurace U Myslivce v Hřibinách čp. 11,
v pátek 23. září od 14.00 do 22:00 hodin 

v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00

VÝZVA OBČANŮM
V  našich obcích bude chodit kominík 
pan Doležal 29.9.2022. Cena za vyčiště-
ní komínu na plyn 400,-Kč a na tuhá paliva 600,-Kč. 
Objednávat je možné v kanceláři Obecního úřadu.

INFORMACE 
ČEZ Distribuce oznamuje plánovanou odstávku el. 
Energie v obci Velká Ledská dne 14.9.2022 od 7:30 
do 11:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme nové zájemce  o  možnost  zasílání 
e-mailů nebo SMS s textem hlášení v obecním roz-
hlasu, aby si požádali písemně  na adrese  ucetni@
hribiny-ledska.cz  nebo na tel. 724 143 710

Jubilanty  zveřejňujeme v OL na základě jejich sou-
hlasu, další zájemci  o zveřejnění   významných  ži-
votních výročí se mohou domluvit přímo v kance-
láři OÚ.  

Rovněž zájem o  vítání novorozenců je nově zapo-
třebí dohodnout v kanceláři OÚ.
Marie Kolářová

OPAKOVANĚ UPOZORŇUJI 
NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ.
V  kontejnerech se objevují věci, které tam nepatří 
a ztěžují tím práci našich zaměstnanců. Domnívám 
se, že ve sběrném dvoře je k převzetí jakéhokoli od-
padu prostoru  dostatek.
Dále bych chtěl upozornit, že při parkování na obec-
ní komunikaci je nutné zachovat volný průjezd 
ostatním vozidlům.

Jaroslav Klapal, starosta

INFORMUJEME OBČANY,
že paní Krbová, stávající nájemník pohostinství 
U  Myslivce v  Hřibinách, podala výpověď z  nájmu, 
výpovědní doba uplyne k 31. 10. 2022. Obec zaháji-
la výběr nového nájemníka. Zájemci nechť se infor-
mují na OÚ.
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Č E S K Ý  S VA Z  Ž E N

V sobotu 11. června 2022 se konal dětský den na hři-
šti v Malé Ledské.
Pro děti nám Obecní úřad zapůjčil skákací hrad, který 
měl obrovský úspěch. Po celou dobu v něm děti ve-
sele dováděly. 
Ale než jsme je na hrad pustili, tak si s námi mohly za-
soutěžit. Bylo připraveno šest stanovišť – ochutnávka 
nápojů na slepo a hádej, co to je… Dále děti soutěžily 
v běhu s míčem, posílaly míčky po stole do kelímků, 
shazovaly kelímky šiškami, skákaly v pytli a shazova-
ly kuželky. Za každý splněný úkol dostaly děti razítko 
do kartičky a sladkou odměnu. A popravdě, bylo fajn 
vidět rodiče, jak motivovali své ratolesti a soutěžili 
společně s nimi. Obrovskou radost dětem jistě udě-
laly i plyšáci od Ivy Křišťákové a další dárečky a teto-
vání. K zakousnutí byly pro děti párky v rohlíku a pro 
dospělé klobásy. Limča tekla proudem a horko nám 
dávalo zabrat. Děti se nakonec ale osvěžily a stříkaly 
po sobě vodou a házely po sobě vodní míčky. Bylo to 
povedené odpoledne a věřím, že si to všichni a hlav-
ně děti užily. 
Za ČSŽ Kristýna Kočnarová

Z ČINNOSTI SVAZU ŽEN

Z   Č I N N O S T I  S P O L K Ů

Naše tradiční 
letní grilování se 
uskutečnilo v so-
botu 30. červen-
ce 2022. Počasí 
nás velmi zlobilo, 
už od rána pr-
šelo. Naštěstí se 
pak  odpoledne 
na nás usmálo 
i sluníčko a my 
jsme si oddechli. 
Účast byla skvělá, 
nálada výborná, 
masíčko a pivo 
všem chutnalo. 
Děkuji všem, kte-
ří  pomáhali s pří-
pravou a těším se 
na příští rok. 

Iva Krišťáková

NA HŘIŠTI V MALÉ LEDSKÉ SE GRILOVAL GYROS
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H A S I Č I  V E L K Á  L E D S K Á

V polovině května se konala Okrsková soutěž. Pořada-
teli se letos stali SDH Čestice, soutěže se zúčastnilo 6 
družstev. Klání bylo uspořádáno na hřišti v Česticích, 
kde bylo zajištěno občerstvení.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ

První tři družstva obdržela poháry a vítězové i Putovní 
pohár 12. okrsku. Naše velmi omlazené družstvo SDH 
Ledská se tentokrát umístilo na čtvrtém místě.

Tradiční letní grilování pro členy a rodinné příslušníky se konalo v sobotu 25.června 2022. Letos jsme na gril zvolili 
divoké prase, které všem moc chutnalo.

GRILOVÁNÍ



10 OBECNÍ LISTY – zpravodaj obce Hřibiny – Ledská 2/2022

Sobotní dopoledne 27.srpna 2022 jsme zorganizovali 
nohejbalový turnaj trojic,po nalajnování hřiště se zú-
častněné týmy rozlosovaly a mohlo se začít hrát.Pět 
týmů sehrálo deset vzájemných zápasů, z čehož vyšly 
čtyři, které se prokopaly až do odpoledních hodin.
Vítězné mužstvo Xaverov si hrdě přebralo odměnu, což 
byl soudek piva. Ceny získali všechny týmy i poděkování 
od pořadatelů za skvělé výkony a hlavně výdrž ve všech 
čtrnácti zápasech. Počasí nám vyšlo na výbornou a od-

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

polední teploty byly opravdu letní.Klobásy na grilu 
chutnaly hráčům i spoustě fanoušků, kteří přišli fandit 
a podpořit své týmy a hlavně se bavit na turnaj.
1. Xaverov
2. JTJ
3. Radek
4. Krejčíř
5. MOŠ

Za SDH Radka Dvořáková

M S  S T Ř E Z M Á  –  O L E Š N I C E

Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti,
jarní měsíce utekly jako voda v Orlici a nastal červen – 
měsíc myslivosti.
Oslavy měsíce myslivosti se v našem spolku kona-
ly druhý červnový víkend. Za krásného slunečného 
počasí jsme se sešli na chatě Třešňovka. Příjemné 
posezení v přírodě, provoněné grilovanými kuřátky 
a gulášem, přilákalo mnoho přátel a kolegů mys-
livců z okolních spolků. Již tradičně probíhal Závod 
o pohár přeborníka spolku, při kterém poměřilo síly 
16 střelců v disciplíně zvané lovecký parkur. Loňské 
vítězství s nástřelem 17 z 20 možných obhájil Roman 
Mitana.

Dne 9. 7. 2022 se uskutečnila další střelecká soutěž 
„Cena kamaráda“, akce byla pořádána pro širokou ve-
řejnost. Za vůní grilovaných kuřat a zvěřinového gu-
láše dorazilo spousty známých i neznámých příznivců 
sportovní střelby. 
Ještě mi dovolte krátce zrekapitulovat naši činnost bě-
hem jarních měsíců.
V hojném počtu jsme se sešli na mysliveckých brigá-
dách, při nichž jsme opravili několik spadlých kazatelen 
a posedů, vysadili stromovou alej na Častolovických 
Horkách a zrekonstruovali voliéry na hospodářské bu-
dově v Olešnici. Naši členové se taktéž zapojili do úkli-
du odpadků podél komunikací v Častolovicích. Posled-
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ní víkend v květnu jsme během dětského dne připravili 
stanoviště na Sokolské zahradě, kde měly děti mož-
nost vyzkoušet střelbu na terč a vžít se do role lovce. 
Během sečení luk jsme se instalací pachových ohrad-
níků a zradidel ze všech sil snažili zabránit poranění 
a usmrcení čerstvě narozených srnčat a zajíčků, kteří 
těžké a rychle jedoucí sekačce nemají šanci uniknout. 
Tímto bych chtěl poděkovat za příkladnou spoluprá-
ci zemědělcům, kteří včas zavolali a informovali nás, 
v jakých lokalitách plánují senoseč. Získali jsme tak 
potřebný čas zareagovat a zabránit smutným násled-

kům. Bohužel se najdou i tací, kteří o sečení travnatých 
ploch neinformují z nedbalosti nebo z neznalosti zá-
kona. Chtěl bych vás proto vyzvat k součinnosti s na-
ším spolkem nebo mysliveckým spolkem ve vaší obci
Do dalších měsíců vám jménem svým a našeho mys-
liveckého spolku přeji ještě mnoho slunečných a pří-
jemně strávených chvil.
Myslivosti zdar!

Roman Mitana
jednatel

Záběry ze střeleckého klání na Třešňovce a z dětského dne v Častolovicích.
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P Ř Í S P Ě V K Y   R E DA KC E  A  N A Š I C H  D O P I S OVAT E LŮ  

Grilovaček bylo letos skoro jako máku. Nejen hasiči, 
nejen ženy, ale i Obecní úřad zorganizoval grilovačku 
u hospody v Hřibinách, kam byli pozváni všichni zájem-
ci z řad občanů. Vlastně to byla i  taková malá náhrada 
za neuskutečněné setkání s důchodci.  Už od odpoled-
ne  se postupně okrajovalo grilované prasátko, o které 
se starali Pavel Hovorka s Petrem  Janouchem, vypomá-
hali i další. Ke kávě se nabízely mini zákusky z dílny K. 
Hovorkové, na stolech se neplánovaně objevily krásné 
sladké jahody, které donesli ze své úrody Hlaváčkovi. 
Další občerstvení pak zajišťovali zaměstnanci hospody. 
Děti měly k dispozici skákací hrad, někdo z tatínků vy-
myslel dokonce vodní osvěžení v bazénku, vlastně se 
i tak trochu „sportovalo“ při házení šipek. Slunečný 
a teplý den  přešel v příjemný  podvečer, který  zpříjem-
nili hudbou muzikanti ze skupiny Zázvorový čaj.
Všem organizátorům akce děkujeme. 

M. Zaňková

GRILOVÁNÍ U HOSPODY V HŘIBINÁCH

Provoz hospody v polovině srpna se dvakrát podařilo 
oživit večery trampskou muzikou. V úterý všem zahráli 
pánové Macháček a Všetička, ve středu se k nim přidali 
i pánové Mrkvička a Sejkora a docela se trefi li do letní 
nálady zdejších štamgastů i spousty dalších návštěv-
níků z okolí. Nemalou zásluhu na propagaci zdařilých 
posezení měl i Petr Michera. Muzikanti údajně jen tré-
novali, ale bylo to milé, příjemné na poslech, mnozí 
z hostů hospody si taky zazpívali. 

M. Zaňková

DVA HUDEBNÍ PODVEČERY

Předávání diplomů  při ukončení 5. semestru Virtuální 
univerzity třetího věku proběhlo v přátelské atmosféře 
v milém prostředí častolovické kavárny OKAPI.
Pokud byste se k nám chtěli přidat a splňujete-li statut 
seniora či invalidního důchodce, pak přijďte na prv-
ní  podzimní setkání 29. 9. ve 14 hod. na Obecní úřad 
do Hřibin. Naším společným tématem budou tentokrát 
České dějiny v jejich souvislostech II.
Celý semestr se skládá ze 6 virtuálních přednášek. Schá-
zíme se vždy po čtrnácti dnech. 
Na setkání s Vámi se těší tutorka Věra Zaňková.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE
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CO  S E  C H Y S TÁ ,  CO  N Á S  Z A J Í M Á

Dobrý den, Vážení občané obce Hřibiny – Ledská, 
přiblížil se čas voleb, proto bychom Vám chtěli předsta-
vit sdružení nezávislých kandidátů Občané pro obec.
Eva Potočková – Hřibiny, Bc.  Martin Kubíček – Malá 
Ledská, Pavel Hovorka – Hřibiny, Luděk Trajer – Velká 
Ledská, Ing. Jiří Švorc – Malá Ledská, Josef Marčík – Hři-
biny, Jiří Uhnavý – Paseky, Martin Kudláček – Hřibiny, 
Josef Hlaváček – Hřibiny.
Jak si jistě většina z Vás pamatuje, naše sdružení stá-
lo ve vedení obce Hřibiny – Ledská v letech 2013 až 
2018. Za tu dobu se nám podařilo v obci uskutečnit 
mnoho akcí. Naše práce je vidět všude, kam se po-
díváte. Dokončili jsme I. etapu kanalizace, výstav-
bu sběrného dvora. Vybudovali jsme kompostárnu, 
3 dětská hřiště, sociální zařízení na  hřišti na  Pase-
kách, garáž v Malé Ledské, 3 zpevněné komunikace 
na Pasekách (k vodojemu, na hrázi rybníka a k Musi-
lovým), zpevněné plochy pod kontejnery na tříděné 
odpady. Zahájili jsme II. etapu kanalizace, když jsme 
vybudovali kanalizační řád kolem čp. 66 k  autobu-
sové zastávce v  Malé Ledské, elektrickou přípojku 
pro provzdušňovací zařízení a zahájili skrývku ornice 
v místě budoucích dočišťovacích nádrží.
Zakoupili jsme další techniku na traktor (např. mulčo-
vací rameno, čelní nakladač, štěpkovač, zametač…), 
svozovou techniku (např. nákladní automobil, kontej-
nery, popelnice na  bioodpad…). Zahájili jsme provoz 
sběrného dvora a pravidelné vyvážení bioodpadu a tří-
děných odpadů. Nezapomněli jsme ani na naše dobro-
volné hasiče, kterým jsme koupili dodávku a 2 vozíky 
na přepravu hasičské techniky.
Opravili jsme autobusovou zastávku na Malé Ledské, 
požární nádrže (na Pasekách, Malé a Velké Ledské), 
kapličku na  Pasekách, interiér hospody (sál, výčep, 
kuchyň, sklepy), přístřešky včetně buněk na  dět-
ských hřištích v Malé Ledské a na Pasekách, obecní 
komunikace ve Velké Ledské (kolem požární nádrže 
a k čp. 60). Také jsme přestěhovali a zrekonstruovali 
kancelář Obecního úřadu. 

Abychom zvýšili bezpečnost v obci, doplnili jsme do-
pravní značení v  souladu s  platným pasportem ko-
munikací, vybudovali oplocení kolem dětského hřiště 
v Hřibinách a pravidelně opravovali obecní komunika-
ce a veřejné osvětlení. 
Připravili jsme projekty na vybudování chodníku v Malé 
Ledské (kolem čp. 66 k autobusové zastávce) a na re-
konstrukci a nástavbu Obecního úřadu. 
Při všech těchto akcích jsme nezapomněli na  údržbu 
a drobné opravy stávajícího majetku obce (např. opravy 
a nátěry všech laviček, studánek, kapličky, dřevěného 
přístřešku u hospody; opravy a čištění stávající kanali-
zace, pravidelné opravy obecního rozhlasu a zakoupení 
nového vysílače…).
Podporovali jsme kulturní život obce nejen fi nančními 
příspěvky spolkům působícím v obci, ale také pořádá-
ním zájezdů, srazů důchodců, sousedských posezení, 
přednášek, soutěží aj.  
V  nadcházejícím volebním období bychom chtěli 
dále pracovat na  rozvoji obce a  její infrastruktury, 
zvyšovat bezpečnost občanů (např. zasíťování a pro-
dej stavebních pozemků, výměna veřejného osvětle-
ní, výstavba chodníků, investice do obecních komu-
nikací a majetku…). 
V období let 2013 až 2018 jsme dokázali čerpat nejrůz-
nější dotace v  celkové výši téměř 12 miliónů Kč (pro 
srovnání v současném volebním období 16 miliónů Kč). 
A  zatím co my jsme v  předešlých letech dokázali při 
všech akcích ještě cca 1 milión Kč ještě ušetřit, tak sou-
časné vedení dokázalo za 4 roky odčerpat z rezerv obce 
cca 4,5 miliónů Kč. Kolik vlastních projektů za  4 roky 
zrealizovali, když stavby II. etapy kanalizace, chodníku 
v Malé Ledské včetně rekonstrukce a nástavby Obecní-
ho úřadu byly již předem připraveny?
Chceme touto cestou poděkovat za  spolupráci všem 
občanům, kteří nás podporovali nejen svými hlasy 
ve volbách, ale také svojí prací pro obec.
 Eva Potočková a Martin Kubíček



14 OBECNÍ LISTY – zpravodaj obce Hřibiny – Ledská 2/2022



Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi nejenže udrželi ros-
toucí trend, třídili navíc s takovým elánem, že překvapili i celkovým množstvím 
vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý obyvatel ČR do barevných kontej-
nerů v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více než v roce 2020!  
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo 
množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele podobným tempem jako 
v předchozích letech. Třídění zůstali Češi věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021 
udržet stav, kdy bezmála ¾ všech obyvatel pravidelně třídí své odpady. A tří-
dili ještě více, než kdy předtím. V průměru každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů 
papíru, 16,8 kg plastů, stejné množství kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram 
nápojových kartonů.  
Nová defi nice recyklace a kroky na podporu recyklace Zásadní dopad na pl-
nění stanovených cílů měly nové odpadové a obalové předpisy, které zavedly 
nová evropská pravidla. Tím nejdůležitějším byla změna statistických defi nic 
recyklace, zejména rozlišení procesu úpravy odpadů pro recyklaci od samot-
né konečné recyklace. Pro ČR bylo také významné vyřazení produkce certi-
fi kovaných alternativních paliv (TAP) ze statistického vykazování recyklace, 
kam dosud patřila. I z toho důvodu bylo nutné samotnou recyklaci (materiá-
lové využití) ještě více podpořit.  Na pozadí epidemiologických opatření tak 
probíhaly dva velmi důležité procesy směřující k vyšší recyklaci. Tím prvním 
byla úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí byly zavedeny tzv. multiko-
moditní sběry tříděného odpadu. Jedná se o společný sběr materiálově růz-
ných odpadů do jedné nádoby tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich 
následné oddělení. Typicky jde o sběr kovů spolu s plasty. Tento způsob sbě-
ru umožňuje intenzivní sběr všech tříděných komodit i v husté zástavbě, kde 
z prostorových důvodů není možné instalovat další kontejnery. Proto tuto 
možnost třídění uvítala řada obcí, které tak mohly bez problémů nabídnout 
hustou síť nádob a pytlů pro sběr kovů. Díky této změně dnes může takto 
kovy třídit více než 8 milionů občanů a sběrná síť pro ně se dále rozšiřuje.  
Druhým podstatným prvkem pak byla započatá organizační i technologická 
modernizace dotřiďovacích procesů na třídicích linkách, zejména v případě 
plastů. Smyslem je především odklon od výroby TAP, do procesu recyklace, 
tedy zvýšení účinnosti dotřídění na jednotlivé polymery. Tento moderni-
zační proces na třídicích linkách jsme podporovali úpravou odměn, které 

nejen výrazně narostly, protože kvalitní dotřídění je pochopitelně dražší, ale 
také jsou nyní navázány na samotnou dosaženou účinnost. To pochopi-
telně motivuje linky k inovacím v technologii i organizaci jejich provozu. 
Smyslem změny způsobu fi nancování bylo spojit jej nikoli s množstvím upravo-
vaného odpadu, ale především s množstvím odpadu vstupujícího do konečné 
recyklace. Cílem je tedy propojit fi nancování třídicích linek s měřicím bodem 
recyklace, který dle nové legislativy je na výstupu z dotřiďovacího procesu. 
Současně navýšené platby refl ektovaly novou zákonnou úpravu, která vyžadu-
je, aby i nerecyklovatelný odpad byl využit, alespoň energeticky. Díky zahájené 
intenzifi kaci procesu dotřídění odpadu se podařilo dosáhnout dobrého vý-
sledku recyklace i v případě plastových obalů, kde je podle nových defi ničních 
podmínek zajištění splnění požadovaného cíle recyklace nejobtížnější. Tento 
proces modernizace bude pokračovat i v dalších letech, protože pro splnění 
náročných cílů směrnic EU bude nutné dosáhnout ještě vyšší účinnosti třídění. 
EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let Rok 2021 byl pro celý systém třídění 
a recyklace náročný. Nejen, že se v oblasti nakládání s odpadem projevovala 
řada problémů spojených s epidemií, ale také se zásadně změnily prakticky 
všechny předpisy spojené s odpady a recyklací obalů. EKO-KOM, a.s., problémy 
překonal ve spoluprácis obcemi, městy i odpadovými fi rmami. Letos je to již 25 
let soustavné spolupráce na rozvoji sběrné sítě, jejím fi nancování, na vylepšo-
vání technologií třídicích linek a rozvoji recyklace obalů.  
Třídění a recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíkovou stopu Díky třídění od-
padů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách 
dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro 
výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí 
v teplárnách. Tříděním odpadů se snižuje zátěž životního prostředí - každo-
ročně tříděním a recyklací obalových odpadů šetříme přírodní zdroje surovin, 
energii a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci odpadů se 
nám také daří významně snižovat uhlíkovou stopu. Loni se podařilo dosáhnout 
úspory CO2 ekv. ve výši přes 980 000 tun. Podrobné informace o výsledcích 
systému třídění a recyklace EKO-KOM za rok 2021, včetně grafů, naleznete 
v příloze. 
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.,  mullerova@ekokom.
cz, tel.: 602 186 205, www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz 

Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! Každý jich v průměru vytřídil bezmála 72 kilogramů! 
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