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Rozsvícení stromu a dětský vánoční jarmark - to byl začátek adventu v sobotu
2. prosince v Hřibinách
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ZPRÁVY A INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Rok 2017 se neúprosně blíží ke svému 
závěru a snad každý se těší na Vánoce 
a Nový rok, na svátky klidu, odpočin-
ku a bilancování. Adventní čas jsme 
tradičně zahájili dětským jarmarkem 
a rozsvícením vánočního stromečku 
s ohňostrojem.

V uplynulém čtvrtletí jsme zpevnili část 
cesty ve Velké Ledské za čp. 60 a opra-
vili místní komunikaci na hrázi rybníka 
na Pasekách. Díky dotaci od Králo-
véhradeckého kraje jsme v listopadu 
rovněž opravili místní komunikaci 
na Pasekách (k vodojemu). Na kom-
postárně jsme zpevnili část příjezdo-
vé komunikace. Začala také výměna 
střechy na autobusové zastávce v Malé 
Ledské. 

U fi rmy AQUA SERVIS a.s. jsme ob-
jednali vyčištění kanalizace na Malé 
Ledské od palírny k čp. 44. I když to 
zpočátku vypadalo, že naše snaha bude 
marná (protože každý spoj kanalizační-
ho potrubí byl prorostlý spletí kořenů), 
je tato část kanalizace opět průtočná. 
Všechny vrbové pařezy jsme vykopali 
a odvezli. Na jaře dokončíme urovnání 
terénu a zatravnění.

Zahájili jsme přestavbu Obecního úřa-
du. Doufáme, že se nám podaří nejpoz-

ději počátkem roku 2018 přestěhovat 
kancelář Obecního úřadu do přízemí 
a v horní části pak vybudovat důstoj-
nou zasedací místnost. 

Na sběrném dvoře byl se změnou času 
zahájen zimní provoz a svoz bio odpa-
du byl ukončen 11. prosince. O změně 
provozu na sběrném dvoře, o svozu bio 
odpadu a komunálního odpadu budete 
opět informováni v obecním kalendáři. 
DSO Obecní voda zahájil stavbu kana-
lizace Olešnice, Čestice a intenzifi kace 
ČOV Častolovice. Na jednání se řeší 
stálý problém s fi nancemi a fi nanční 
požadavky Častolovic. 

Závěrem vám přeji jménem Obecní-
ho úřadu, jménem všech zastupitelů, 
jménem svým a všech zaměstnanců 
Obecního úřadu hezké a klidné prožití 
vánočních svátků v kruhu vašich blíz-
kých a do nového roku hodně štěstí, 
zdraví, lásky, klidu a splnění všech va-
šich přání a snů. 

Eva Potočková, starostka obce
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USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  22/2017
ZE DNE 9. 11. 2017

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
Ing. Švorcovou a L. Trajera, zapiso-
vatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání 

3. bere na vědomí zprávu o plně-
ní usnesení č 21/2017 ze dne 7. 9. 
2017

4. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat smlouvu o bezúplatném pře-
vodu movitého majetku s obecně 
prospěšnou společností NAD OR-
LICÍ, o.p.s., IČO 27513823, se síd-
lem Kostelecké Horky 51, 517 41

5. schvaluje žádost NAD ORLICÍ,
o.p.s., IČO 27513823, se sídlem 
Kostelecké Horky 51, 517 41 ze dne 
20. června 2017 o odpuštění platby 
nájemného ve výši 200,- Kč 

6. neschvaluje žádost NAD ORLI-
CÍ, o.p.s., IČO 27513823, se sídlem 
Kostelecké Horky 51, 517 41 ze dne 
7.11.2017 o pokračování podpory 
(územní příspěvek či dar ve výši 
10,- Kč na obyvatele ročně) 

7. schvaluje směrnici č. 1/2017 „Sys-
tém náležité péče obce Hřibiny – 
Ledská“

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

9. bere na vědomí změnu č. 3 roz-
počtu na rok 2017. Rozpočet je 
po změně č. 3 schválen jako vy-
rovnaný: příjmy a výdaje ve výši 
7,413.967,- Kč

10. schvaluje cenovou nabídku 
V. Silného, zemní a meliorační prá-
ce, Bolehošť 26, IČO 48601284, 
na úpravu vodní nádrže Paseky 
(horní rybníček). Tato fi rma byla vy-
brána po prohlídce již zhotovených 
prací (Přepychy, Nová Ves, Dob-
ré) a osobní zkušenosti při opravě 
rybníčku na Malé Ledské v roce 
2016 a požární nádrže ve Velké 
Ledské v letošním roce

11. bere na vědomí zprávu z dílčího 
přezkoumání hospodaření obce 
Hřibiny-Ledská za rok 2017

12. schvaluje datum příštího zasedání 
20. prosince 2017 od 18 hod. 

13. bere na vědomí informace sta-
rostky.

PODĚKOVÁNÍ 
KRÁLOVÉHRADECKÉMU 

KRAJI

 V měsíci listopadu byla provedena 
oprava místní komunikace v místní 
části Paseky. Naše obec získala na tuto 
akci dotaci z dotačního fondu Králo-
véhradeckého kraje podle podmínek 
dotačního programu Královéhradecké-
ho kraje „17POV02 Komplexní úprava 
nebo dovybavení veřejných prostran-
ství a místních komunikací, infrastruk-
tura“, a to ve výši 405.000,- Kč.
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 Celková délka opravené komunikace 
je 265 m o základní šířce 3 m a obou-
stranné krajnici 0,5 m. I díky této dotaci 
se podařilo zlepšit život nejen občanům 
žijícím v okolí této komunikace. Radost 
z opravené komunikace mají všichni, 
kdo ji každý den využívají např. k ces-
tě do zaměstnání, do školy, na nákupy, 
k lékaři, k procházkám. 
 Děkujeme Královéhradeckému kra-
ji za fi nanční podporu, bez které by se 
nepodařilo tento projekt zrealizovat.

Eva Potočková

Věra Micherová 84 let Malá Ledská
Josef  Vanický 70 let Hřibiny
Milada Volná 85 let Malá Ledská
Jiří Šimerda 84 let Velká Ledská
Milada Zaňková 91 let Malá Ledská 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

V 4. ČTVRTLETÍ  2017 SLAVIL I 

NARODIL I  SE

Viktorie Polgárová se narodila 24. 10. 2017
Pavle Burketové a Tomáši Polgárovi
z Velké Ledské

Ať máte z Vaší dcerušky stále radost!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI

Paní Anežka Karásková z Malé Ledské zemřela 22. 11. 2017 ve věku 86 let.

Ing. Jaroslav Včelák z Pasek zemřel 2. 12. 2017 ve věku 70 let.

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast
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ODHLÁSIL I  SE

PŘIHLÁSIL I  SE

Petr Marčík Hřibiny
Lukáš Votroubek Malá Ledská

Lukáš Vrtný Hřibiny
Veronika Gollová Hřibiny
Alexandr Goll Hřibiny
Lenka Vítečková Velká Ledská
František Vanický Velká Ledská

Jan Vik Malá Ledská
Michal Kralovič Malá Ledská

Martin Libotovský Velká Ledská
Silvia Libotovská Velká Ledská
Štěpán Libotovský Velká Ledská
Zuzana Libotovská Velká Ledská

DALŠÍ INFORMACE OÚ

VÝHERCI  LETOŠNÍ  SOUTĚŽE 
„ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY…“
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1. místo - rakytník Věry Zaňkové
Věra za ocenění moc děkuje, Jenom  se pro  nemoc  nemohla dostavit 

na převzetí ceny, takže ji přebírala dcera Maruška. 

2. místo 
krokusy Klárky Kudláčkové

 3. místo 
 papričky Jitky Kudláčkové



8 OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2017

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
KONANÉ VE DNECH 20. 10. -  21.  10. 2017

Strana Platné hlasy Předn. 
hlasyčíslo název celkem v %

1 Občanská demokratická strana 19 10,91 X
2 Řád národa - Vlastenecká unie 0 0,00 -
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 13 7,47 X
6 Radostné Česko 0 0,00 -
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 4,02 X
8 Komunistická str.Čech a Moravy 20 11,49 X
9 Strana zelených 1 0,57 X

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 1 0,57 X
12 Strana svobodných občanů 2 1,14 X
13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0,57 X
14 Občanská demokratická aliance 0 0,00 -
15 Česká pirátská strana 19 10,91 X
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00 -
20 TOP 09 5 2,87 X
21 ANO 2011 54 31,03 X
22 Dobrá volba 2016 0 0,00 -
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 1,72 X
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 6,32 X
26 REALISTÉ 1 0,57 X
27 SPORTOVCI 2 1,14 X
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00 -
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 14 8,04 X
30 Strana Práv Občanů 1 0,57 X

Okrsky
Voliči
v sez-
namu

Vydané 
obálky

Volební 
účast 
v %

Ode-
vzdané 
obálky

Platné 
hlasy

%
platných 

hlasů
celkem zpr. v % 274 176 64,23 175 174 99,431 1 100,00
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 Volební komise - zleva sedí členové Eliška Slezáková, František Musil, 
Jaroslava Korábová, vzadu uprostřed Jitka Kudláčková, 

vlevo pak zapisovatelka Marie Kolářová
a vpravo předsedkyně komise

 Adéla Hepnarová

Kočnarovi při volbách
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Zřizovatel Základní školy Olešnice 
oznamuje, že připravuje poskytnu-
tí fi nanční výpomoci rodičům žáků 
navštěvujících zdejší základní školu. 
První část fi nanční částky bude vypla-
cena od školního roku 2018/2019 při 
nástupu do 1. třídy, druhá část fi nanč-
ní částky bude vyplacena po ukončení 
5. ročníku docházky v Základní ško-
le Olešnice. Bližší informace budou 
k dispozici v průběhu měsíce ledna 
2018 na Obecním úřadě Olešnice.

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

PADLÁ L ÍPA
V neděli 29. října se naší republikou 
prohnala vichřice, která si vyžádala 
lidské životy, způsobila mnoho škod 
na majetku v řádech stovek miliónů ko-
run, vyvracela stromy, odnášela střechy, 
ničila energetická zařízení. 
V dopoledních hodinách mi bylo na-
hlášeno, že v místní části Paseky spadla 
lípa u rybníka na státní silnici. Obratem 
jsem zavolala na krizovou linku 150 

a než jsem stačila dojet autem na Pase-
ky, dobrovolní hasiči z výjezdové jed-
notky Městyse Častolovice již spadlý 
strom ze silnice odklízeli. Práce jim šla 
od ruky a během několika chvil byla 
cesta opět průjezdná. 
Tato lípa, i když se jevila jako zdravá, 
měla úplně uhnilé kořeny, nápor silné-
ho větru nevydržela, spadla přes silnici 
a na druhé straně poškodila oploce-
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ní pozemku, urazila sloup veřejného 
osvětlení, zpřetrhala telefonní dráty, 
rozhlasové vedení. Naštěstí nikomu při 
svém pádu neublížila. 
Myslím, že je dobré si v této chvíli při-
pomenout, že na Pasekách byl v roce 
1930 založen tzv. Masarykův sad. Citu-
ji z publikace HŘIBINY – LEDSKÁ 
Od minulosti k dnešku, která vyšla 
v roce 2009: 
Velká slavnost proběhla na Pase-
kách  9. března 1930 u příležitosti 
80. narozenin prezidenta T. G. Masary-
ka: „Ve 2 hod. odpoledne seřazení průvodu 
na křižovatce pod Hřibiny častolovsko-pa-
secké… Mezi hosty uvádím pp. obecní radu 
městečka Častolovic a to s p. starostou J. Vac-
kem… Po vzájemném přivítání průvod se 
za zvuku ladné hudby rašovské s p. kap. Vi-
límkem hnul do osady Pasek. Silnice do návsi 
pasecké byla zdobena slavnostní branou „Ví-
táme Vás“ Střed prostranství za č. 2, které 

pojmenováno Masarykovým sadem, zdoben 
ladnou tribunou s nár. vlajkou“ (Pamětní 
kniha pro obec Hřibiny…, s. 26 – 27). 
Následoval projev prof. Jar. Pacáka 
z Kostelce n. O. o T. G. Masarykovi 
zakončený národní hymnou. Potom 
zde bylo slavnostně zasazeno několik 
pamětních lip: „Nejprve sázeny společně 
„Masarykova“ na rohu, druhá Štefánikova 
a třetí Švehlova, čtvrtá obce Hřibin, osady 
Pasek proti, častolovská u č. 2“ (tamtéž, 
s. 27). V Pasekách byl tedy v roce 1930 
založen tzv. Masarykův sad.
Rok 2018 bude rokem, kdy uběhne 100 
od vzniku samostatného Českosloven-
ského státu. Protože je lípa náš národní 
strom, bylo by možná  dobré u příle-
žitosti takto významného výročí opět 
lípu (lípy) na nějakém vhodném místě 
vysadit.

Eva Potočková, starostka obce
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ČESKÝ SVAZ ŽEN

Pohádková cesta
V sobotu 21. října se konala v Malé 
Ledské akce pro děti - Pohádková 
cesta. 
Na hřišti dostaly děti potřebné instruk-
ce a pak ve skupinkách procházely 
vyznačenou trasu lesem, kde konaly 
drobné úkoly a soutěže. Cestou na sta-
novištích potkaly indiána s jeho týpí, 
berušku se všemi svými tečkami, pod-
zimníčky, kouzelnou vílu i čarodějku 
s velkým špičatým kloboukem. Cíl 
pohádkové cesty končil na hřišti, kde 
mimoň všechny zúčastněné děti ob-
daroval pěkným batůžkem. Zde si děti 
pohrály, občerstvily se a k večeru se 
spolu s rodiči vydaly domů. 
Tento den jsem si užila nejen já, ale vě-
řím, že i všichni ostatní ☺.

„podzimníček“ Deni Míková

Z Č INNOSTI SPOLKŮ



13OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2017

Pohádkovou cestu 
si užili malí,

velcí i dospěláci.
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Mikulášská nadílka
pro děti
V sobotu 9. prosince naši vesničku 
navštívil Mikuláš. 
Dopoledne se pro něho a jeho pomoc-
níka chystal sál v hospůdce „U Mys-
livce“. Balilo se cukrovíčko a chystalo 
se útulno, aby se nám tam při nadílce 
líbilo.
V 16 hodin bylo domluveno, že se 
všichni s dětmi sejdeme a budeme oče-
kávat příchod tajemna… Už po něko-
likáté mile překvapila Blanka Francová 
se svou nápaditou hravostí, která měla 
pro dětičky připraveny pekelné soutě-
že. K tomu hrála příjemná hudba v re-
žii jejího manžela. Došlo i na odhánění 
dětí od oken, kde chtěly urychlit pří-
chod nebeské družiny. 
To, že obavy z čertů byly na místě, ne-
dal nikdo znát.
Čas se ale přiblížil, náhle se setmělo 
a za doprovodu muziky od kapely Ka-
bát – kde se vzali, tu se vzali – ČERTI. 
No musím říct, že nebýt krásné a roz-

tomilé čertice „Ály“, i já jsem mírně 
ztuhla. Pokoušela jsem se umluvit čerta 
hlazením po jeho kožichu a pevně dou-
fala, že pochopí, že jen vidět ho bohatě 
stačí. Čerti si ale prohlíželi děti a zna-
leckým okem vykoukali, kdo je, jak se 
říká, na půli cesty do pekla. Pak se usa-
dili u kotle a chvíli odpočívali. Najed-
nou zazněla jemná melodie a ten, kdo 
vstoupil po nich, přinesl trochu klidu 
a něžnosti v podobě snad ještě krásněj-
šího anděla než minulý rok. I Mikuláš 
měl milý a moudrý pohled, pečlivě si 
obešel děti v sále, snad s každým se 
pozdravil a konečně začal nadělovat. 
Nevím, jestli ta vážnost chvíle při roz-
hovoru s Mikulášem i ta nejodvážnější 
dítka rozplakala a rozněžnila mamin-
ky. Na každého se dostalo s balíčkem 
i s básničkou. Náhle ale čerti vytušili 
příležitost a pár dětí alespoň pro vý-
strahu odnesli na chvíli do toho svého 
peklíčka. Naštěstí se všechny děti vrá-
tily brzy zpět a bylo možné poděkovat 
Mikuláši, andílkovi i čertům za jejich le-
tošní návštěvu. Že prý za rok budeme 
chytřejší a chápavější a děti hodnější…, 
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to si aspoň na kratičkou chvíli myslela 
možná spousta z nás. 
Jenže všechno jednou končí, tak i hud-
ba dohrála a venku se krásně zametly 

stopy po nadpřirozených bytostech 
právě napadaným sněhem.
Mnoho zdraví a spokojenosti přeje

Romana Mrázková

MS STŘEZMÁ – OLEŠNICE

Vážení spoluobčané, 
listopadové ani prosincové dny zatím 
neukázaly moc z toho, co nám chys-
tá Paní Zima, sníh zatím zůstal spíše 
na horách, naše první dva podzimní 
hony však i tak patřily k velmi zdaři-
lým akcím. Po prvním honu se na vý-
řadu objevily mimo jiné dvě lišky, při 
druhém honu se zase podařilo ulovit 
divočáka, takže mohly být všechny 
myslivecké tradice zachovány. Byl vy-
hlášen Král honu, s nímž se i ostat-
ní myslivci radovali z jeho úspěchu 
do pozdních hodin. 
Mezi první dva naše hony na drobnou 
zvěř se vtěsnala 11. listopadu Poslední 
leč, taneční zábava v Kulturním domě 

U Lva v Častolovicích. Děkujeme všem 
návštěvníkům za účast a podporu nás 
myslivců i kultury v našem městečku, 
taktéž městysu Častolovice za jeho 
podíl na přípravě nevšední akce. Je 
na účastnících zábavy, aby nám vysta-
vili hodnocení, drobné chyby se samo-
zřejmě vyskytly. Z našeho pohledu to 
byla po stránce organizace vydařená 
akce, jejíž výsledek a návštěvnost ale 
neodpovídají vynaloženému úsilí mno-
ha lidí a našim představám. Domnívám 
se, že k velkým kladům patřila výbor-
ná kapela, bohaté losování o ceny, ko-
mentované ukázky loveckých skladeb 
předvedené trubači, i pěkná výzdoba 
v opraveném sále kulturního domu.
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Letošní loveckou sezónu zakončíme 
tradičním společným setkáním po Vá-
nocích. 
Na sklonku roku nás čeká ještě jedna 
velmi pěkná událost. Pan Bohuslav 
Kunc z Častolovic na konci prosince 
oslaví krásné životní jubileum, 85. na-
rozeniny. Těšíme se na to, že mu k to-
muto pěknému výročí zajdeme popřát 
a s Bohoušem zavzpomínáme na jeho 
dlouhá myslivecká léta.
Máme před sebou nejen lov, ale i mě-
síce, kdy bude zvěř potřebovat naši 
pomoc při zimním strádání. Jsme 
rádi, že se letos s vydatným přispěním 
ZD Mostek podařilo zajistit kvalitní 
plevy pod zásypy. Farma Moravec nám 
zase umožnila oboustranně prospěš-
nou brigádu na pytlování obilí. 
Při ulovení černé zvěře odezdáváme 
vzorky na vyšetření na trichinelózu, 
nyní též krev na vyšetření na Aujeszky-
ho chorobu.

Pro mysliveckého hospodáře i pro lov-
ce tak přibyly další povinnosti.
V lednu srdečně zveme veřejnost 
na Myslivecký ples do Čestic, kte-
rý se uskuteční v sobotu 13. 01. 2018 
od 20.00 hod. 
Vstupenky bude možné objednat 
u Jiřího Malého na tel. 604980389.
Nový výbor našeho spolku bude mít 
za sebou rok své činnosti. Snad se mu 
zatím daří nést dál předanou štafetu. 
Za výbor děkuji za práci a podporu dal-
ším členům spolku, naše poděkování 
a přání krásných bezstarostných vánoč-
ních svátků a nového roku 2018 posí-
lám také do všech obcí a fi rem, které 
na nás nezapomínají se svou podporou, 
a taky do všech rodin v našich spádo-
vých obcích. Třeba v některé z nich 
časem vyroste kluk nebo dívka, kteří si 
oblíbí náš pěkný tradiční koníček, čes-
kou myslivost, a připojí se k nám.

Radek Podolský

CO SE UDÁLO….
Rozsvícení stromu
v Hřibinách
Letošní začátek adventní doby se pře-
nesl až do prosince, první adventní 
neděle tedy v kalendáři zářila číslem 3. 
Jak už se stalo dobrým zvykem v na-
šich vesnicích, v tomto vzácném čase 
vzájemné pospolitosti, čase rozjímání, 
odpuštění a zklidnění si naši sousedé 
udělají chvilku na setkání při rozsví-
cení vánočních světýlek u hospody 
na Hřibinách. A aby nezůstalo jen při 
rozsvícení stromu, je třeba vymyslet 



17OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2017

doprovodný program. Že je to věc dost 
náročná, jelikož zabere spoustu času, 
vím z vlastní zkušenosti, i když jsem se 
letos příprav nemohla zúčastnit. 
Proto bych za krásné pohlazení na duši 
chtěla všem aktérům moc poděkovat. 
Scénky z Anděla páně 2 byly vskutku 
lepší než v originále i výpravou kostý-
mů a kapela pak dotvořila příjemnou 
předvánoční atmosféru.
Díky Zuzko, Líbo, Petře, díky i vám 
všem ostatním účinkujícím za tu hou-
ževnatost, ohromné nasazení a zapá-
lení pro dobro věci, pro pobavení nás 
všech a rozsvícení světýlka v našem 
nitru. 
Přeji vám všem, a taky těm, kteří se této 
krásné akce nemohli nebo nestihli zú-
častnit, všechno dobré, ať je každý den 
vaším svátkem.

S úctou Věra Zaňková

Večerní divadlo
v Hradci Králové
Kratičký výlet do divadla jsme tento-
krát naplánovali na 3. prosince, a tak 
jsme se v neděli v podvečer vydali spo-
lečně autobusem do Hradce Králové. 
Představení Filumena Marturano se 

totiž konalo v prostorách Filharmo-
nie. Spolu s dalšími pražskými herci 
Městských divadel pražských excelovali 
v hlavní roli Simona Stašová a Svato-
pluk Skopal.
Jen tak pro zajímavost – je známo, že 
na roli Filumeny Marturano se Simona 
Stašová docela načekala. 

„Na roli jsem si počkala plných šestatřicet let. 
Je to opět můj zamilovaný žánr tragikomedie, 
nejbližší mému životu. Ve Filumeně se pro-
líná komedie s dramatem a to je to, co mě 
na divadle a vlastně i na životě baví. Smích 
přes slzy. Jsou tam kouzelné situace, hluboká 
dojetí i srandy kopec, tak jak to má na jevišti 
i v životě být.
Filumena Marturano je o mateřství, o tom, 
co všechno je matka schopná udělat pro svoje 
děti, kam až dosahuje mateřská láska, ten cit 
největší na světě, největší v přírodě. Téma věč-
né a krásné.“ řekla Simona Stašová o slav-
né komedii, která patří k tomu nejlepšímu 
z italské tvorby.
Herecké výkony účinkujících byly pub-
likem v hradecké Filharmonii odměně-
ny bouřlivým potleskem vstoje.

Za kulturní výbor M. Zaňková
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Vítání občánků
Letos jsme opět s radostí připravova-
li vítání našich nových občánků - a že 
jich nebylo málo, hned čtyři chlapečci 
a dvě holčičky. 
Malé slavnostní akce, která se usku-
tečnila v neděli dopoledne v sále 
v Hřibinách, se zúčastnili nejen rodiče 
a sourozenci malých miminek, ale taky 
jejich babičky, prababičky a dědečkové. 
Nejprve došlo na přivítání všech ma-
lých i velkých hostů paní Kudláčko-
vou, která zároveň narozené dětičky 
představila, a taky moderovala celou 
akci. Program zpestřili svými veršíky 
a kouzelným zpěvem při kytaře šikovní 
školáci - Filip Vik, Deniska a Natálka 
Míkovy, Terezka Krištáková, Nikol-
ka Hovorková, tentokrát za podpory  
svých maminek, především Andrejky 
Míkové a Vendulky Vikové. I mimin-
kům se to nejspíš moc líbilo, za celou 
dobu ani nezaplakala.
Následoval už tradičně projev paní 
starostky, zápis do Knihy narozených, 

gratulace a předání kytiček maminkám. 
Nechyběly ani dárečky – pro změnu 
osuška v podobě zvířátka, bryndáček se 
jménem dítka a nezbytné albíčko. Akci 
jsme zakončili společným přípitkem 
na zdraví. Společnou fotografi i na pa-
mátku zajistil Dr. Krmaš, samozřejmě 
že si zájemci mohli své dětičky fotogra-
fovat či natáčet po celou dobu akce.
Věříme, že i pro všechny zúčastněné 
to bylo příjemné setkání a děkujeme 
všem, kdo se na vítání podíleli, za jejich 
zájem a pomoc.

Za kulturní výbor M. Zaňková



19OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 4/2017

PŘ ÍSPĚVKY REDAKCE
A NAŠICH DOPISOVATELŮ

Hospodaření v obecních 
lesích Hřibiny-Ledská
Jak bylo již v předchozích informacích 
uvedeno, hospodaření v lesích se řídí 
LHP, který je ve všech směrech dodr-
žován. Hlavní dřevinou u nás je smrk, 
který je zastoupen na 41 % lesní plochy, 
tj. 29 ha a dnes chceme o jeho výchově, 
růstu a významu informovat podrob-
něji.
Smrk je jehličnatá dřevina mělkoko-
řenná, dosahuje výšky až 40 m, dřevo 
má měkké, pružné a v suchu trvanlivé. 
Je náročný na vlhkost půdy a je dře-
vinou polostinnou. Již 
od svého mládí dává užitek 
v podobě vánočních strom-
ků, tyčoviny, vlákniny k vý-
robě celulozy a hlavně je to 
dřevo vhodné pro stavby 
a nábytek.
Při první výsadbě se dává 
5000 ks na 1 ha doplňuje se 

ještě dřevinami melioračními a zpevňu-
jícími – dub, buk, jedle. Má také hodně 
nepřátel z řad kůrovců /asi 40 dru-
hů/, trpí suchem a hnilobou, a proto 
se musí nemocné a poškozené stromy 
každoročně likvidovat. Jeho pěstování 
se v našich lesích celkem daří a na ně-
kolika místech se vyskytuje přirozené 
zmlazení, které znamená, že smrk je 
zde domácí dřevinou.
Na přiložených obrázcích je vidět vý-
voj od mládí až po konečnou mýtnou 
těžbu.

 OLH Jindřich Laštovička
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70 let výroby vozů ŠKODA v Kvasinách 
 
› Model ŠKODA SUPERB byl prvním automobilem značky ŠKODA, vyráběným v Kvasinách 
› Pilíř výroby společnosti ŠKODA AUTO: tři modely značky ŠKODA, přibližně 8 000 zaměstnanců 
› Závod v Kvasinách je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu 
› Výrobní kapacita se v budoucnu zvýší na více než 300 000 vozidel ročně 
 
Mladá Boleslav/Kvasiny, 17. říjen 2017 – ŠKODA AUTO slaví 70 let výroby vozů ŠKODA v Kvasinách. 
Vozy ŠKODA opouštějí výrobní linku v Kvasinách již od roku 1947. 8 000 zaměstnanců dnes 
vyrábí přibližně 1 000 vozů denně. Na počátku roku 2017 zde bylo vyrobeno dvoumilionté 
vozidlo značky. V budoucnu má být v lokalitě ve východních Čechách vyráběno více než 
300 000 vozidel – kvůli tomu společnost ŠKODA AUTO průběžně modernizuje výrobní závod. 
 
„Kvasiny jsou špičkovým závodem s dlouhou tradicí a vynikajícími a vysoce kvalifikovanými 
zaměstnanci,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro výrobu 
a logistiku. „Jako důležitý výrobní pilíř přispívá náš závod v Kvasinách významně k dosažení 
výrobních cílů definovaných v naší Strategii 2025. V nadcházejících letech se zde roční objem 
výroby bude nadále zvyšovat. Za tímto účelem do této lokality významně investujeme a z Kvasin 
vytváříme kompetenční centrum pro výrobu vozů nejen kategorie SUV,“ dodal dále Oeljeklaus.  
 
Již od roku 1934 jsou ve východočeském výrobním závodě vyráběny automobily, o 13 let později 
zahájila automobilka ŠKODA v Kvasinách výrobu vozu ŠKODA SUPERB – již tehdy byl vlajkovou 
lodí značky. V následujících letech zde kromě jiného vznikly modely FELICIA (1958 - 1964), 
110 R Coupé (1970 - 80), PICK-UP (1995 - 2001), první a druhá generace modelu SUPERB, 
ŠKODA ROOMSTER nebo ŠKODA YETI. 
 
V současné době zažívá závod ŠKODA AUTO v Kvasinách největší modernizaci a rozšíření ve své 
historii. V rámci SUV-ofenzívy, která začala s modelem ŠKODA KODIAQ, bude výrobce investovat 
okolo sedmi miliard korun do modernizace výrobních procesů. V nadcházejících letech se výrobní 
kapacita zvýší na více než 300 000 vozidel ročně. V současné době se zde vyrábějí modely 
ŠKODA SUPERB, ŠKODA KODIAQ a nové kompaktní SUV ŠKODA KAROQ. Závod 
ŠKODA AUTO v Kvasinách vyrábí také SUV SEAT ATECA. 
 
Počet zaměstnanců v roce 2016 vzrostl o dalších 2 600, v současnosti má ŠKODA AUTO 
v Kvasinách přibližně 8 000 zaměstnanců. Společnost je jedním z největších zaměstnavatelů 
v regionu. Kromě toho investuje automobilový výrobce do regionální infrastruktury a podporuje 
přitažlivost lokality prostřednictvím podpory společensky prospěšných projektů. 
     
Další informace: 
Tomáš Kotera,    Martina Gillichová,  
Vedoucí Komunikace podniku  Tisková mluvčí  
T +420 326 811 773   T +420 730 862 526 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  martina.gillichova@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tiskové zprávě: 
 

 

70 let výroby vozů ŠKODA v Kvasinách 
V současné době zažívá závod ŠKODA AUTO 
v Kvasinách největší modernizaci a rozšíření ve své 
historii. V rámci SUV-ofenzívy, která začala s modelem 
ŠKODA KODIAQ, investuje výrobce celkem okolo sedmi 
miliard korun do modernizace výrobních procesů.  
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
  

 
ŠKODA AUTO 
› Je jednou z nejvíce tradičních automobilových společností na světě, založená v roce 1895 - v průkopnických dnech 

automobilového průmyslu. Sídlo společnosti zůstává nezměněno Mladá Boleslav. 
› V současnosti má následující řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a 

SUPERB. 
› V roce 2016 dodala více než 1 milion vozidel zákazníkům na celém světě. 
› Od roku 1991 je součástí koncernu Volkswagen, který patří k nejúspěšnějším výrobcům automobilů na světě. 

ŠKODA vyrábí a vyvíjí v rámci koncernu samostatně, kromě vozidel také komponenty, jako jsou motory a 
převodovky. 

› Provozuje v České republice tři lokality; vyrábí v Číně, Rusku, Slovensku, Alžírsku a Indii především prostřednictvím 
koncernových partnerství, na Ukrajině a Kazachstánu s místními partnery. 

› Zaměstnává více než 30.000 lidí po celém světě a působí na více než 100 trzích. 
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Krásné Vánoce
a úspěšný nový rok 2018

všem našim čtenářům i dopisovatelům
přeje redakce

Obecních listů

...A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZAJÍMÁ
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Ještě pár záběrů z mikulášské nadílky
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