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A taky se bruslilo na rybníčku v Malé Ledské.

Z tanečního parketu na plese v Hřibinách.

Záběry z bourání zvoniček na Velké a Malé Ledské.
 Momentka  z Malé Ledské je i na titulní straně. 



3OBECNÍ LISTY – čtvrtletník obce Hřibiny – Ledská 1/2018

ZPRÁVY A INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Skutečné hospodaření obce Hřibiny-Ledská v roce 2017:
Daňové příjmy:  4 123.902,04 Kč
Nedaňové příjmy:  965.497,05 Kč
Kapitálové příjmy:  2 176.790,00 Kč
Přijaté transfery: 501.910,00 Kč
Příjmy celkem:  7 768.099,09 Kč

Běžné výdaje:  4 451.643,87 Kč
Kapitálové výdaje:  199.238,32 Kč
Výdaje celkem:  4 650.882,19 Kč

Přebytek: 3 117.216,90Kč

Stav fi nančních prostředků obce v prosinci roku 2017 byl 13 406.450,- Kč.

Přezkoumání hospodaření obce Hři-
biny-Ledská za rok 2017 provedli dne 
2. 11. 2017 a dne 14. 2. 2018 zaměst-
nanci odboru kontroly Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. Při 
přezkoumání hospodaření obce Hřibi-
ny-Ledská za rok 2017 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.

V prosinci roku 2017 jsme dokončili 
kanalizaci na Pasekách. Na kompostár-
ně jsme položili nové panely, aby se 
zpevnila plocha pro pohyb vozidel do-
vážejících bio odpad. Dokončili jsme 
rekonstrukci přízemí Obecního úřadu, 
opravili jsme střechu autobusové za-
stávky na Malé Ledské.
Aby občané přicházející na Obec-
ní úřad nemuseli absolvovat chůzi 

po schodech, tak s příchodem roku 
2018 jsme kanceláře Obecního úřa-
du přestěhovali do zrekonstruova-
ných místností v přízemí, které jsme 
vybavili novým nábytkem. V patře 
pak vznikla zasedací místnost, kde 
se konala již dvě veřejná zasedání. 
Starý nábytek z kanceláře Obecního 
úřadu se využije v zasedací místnosti 
a v archivu. Objekt Obecního úřadu 
je také nově opatřen bezpečnostním 
zařízením (alarmem) a je střežen bez-
pečnostní agenturou. V letošním roce 
plánujeme ještě na Obecním úřadě 
přebudovat stávající koupelnu pouze 
na WC a zhotovit nástavbu nad ga-
ráží a šatnou, abychom prodloužili 
zasedací místnost a vytvořili nový ar-
chiv. S touto přístavbou souvisí také 
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oprava střechy nad Obecním úřadem 
a výměna krytiny.
U horního rybníčku na Pasekách byla 
podél silnice kameny zpevněna celá 
strana, aby bylo zabráněno její další 
erozi a úniku vody.
Dále jsme byli nuceni odstranit z Velké 
i Malé Ledské zvoničky, protože byly 
napadeny houbou a hnilobou a hrozil 
jejich pád. Zvony jsou demontovány 
a uschovány. 
Podařilo se dokončit směnu pozemků 
na rozšíření skládky a je připraven pro-
jekt na rozšíření rekultivace, po změně 
rozhodnutí nebude možno na skládku 
ukládat stavební suť.
Při všech těchto aktivitách ještě za-
městnanci obce stále zajišťují svoz 
tříděných odpadů z obce. V této sou-
vislosti chci na vás na všechny apelovat, 
abyste do kontejnerů na tříděný odpad 
dávali pouze věci, které do těchto kon-
tejnerů patří!! Je nepochopitelné, když 

např. v plastech jsou piliny, sláma, pa-
pírové kapesníčky, mrtvá zvířata, pou-
žité injekční stříkačky s jehlami atd… 
Věřte, že není nic příjemného, když při 
vysypávání kontejnerů jsou např. pili-
nami a slámou zaměstnanci zasypáváni 
a při překládce na sběrném dvoře se 
musí přehrabovat v použitých papíro-
vých kapesníčcích a injekčních stříkač-
kách s jehlami. V letních měsících často 
provází svážení tříděných odpadů i ne-
příjemný zápach ze znečištěných obalů. 
Připomínám proto znovu, že znečiště-
né obaly a papírové kapesníčky patří 
do komunálního odpadu, piliny a slámu 
můžete dovézt přímo na kompostárnu.

Na závěr chci připomenout, že poplat-
ky za svoz komunálního odpadu a psy 
je nutné uhradit do konce dubna a po-
platek za vypouštění odpadních vod 
do kanalizace do konce června. 

Eva Potočková, starostka obce

Zpevněný břeh rybníčku na Pasekách
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USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  23/2017
ZE DNE 20. 12. 2017

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
P. Hovorku a J. Šabatu, zapisovatel-
ku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 22/2017 ze dne 9. 11. 
2017

4. schvaluje rozpočet na rok 
2018 v těchto částkách: – pří-
jmy: 4 950.520,- Kč a výdaje: 
11 642.720,- Kč. Rozpočet je navr-
žený jako schodkový a budou pou-
žity fi nanční rezervy obce (přebytky 
hospodaření z minulých let) ve výši: 
6 692.200,- Kč. 
Případné navýšení příjmů či výdajů 
bude řešeno rozpočtovým opatře-
ním. Rozpočet byl projednán v pa-
ragrafovém členění příjmů a výdajů. 
Závazným ukazatelem je paragrafo-
vé členění

5. schvaluje střednědobý výhled 
2019-2021

6. schvaluje plán práce na rok 2018

7. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s fi rmou Marius Pedersen 
a.s. dodatek ke smlouvě č. 951043 
o odvozu odpadu ze dne 12. 3. 2003 
s platností od 1. 1. 2018

8. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat směnnou smlouvu s paní 
Hardegg A. na směnu pozemku 
č. 3388 o výměře 10286 m2 z majet-
ku obce za nově oddělený pozemek 
č. 3077/2 o výměře 7872 m2 do ma-
jetku obce s doplatkem 50.694,-Kč, 
vše v katastrálním území Velká 
Ledská

9. schvaluje provedení fyzické a do-
kladové inventarizace majetku obce 
za rok 2017 od 2. 1. 2018 do 25. 1. 
2018 a složení inventurní komise – 
předseda M. Kubíček, členové –
J. Šabata, L.Trajer

10. schvaluje zařazení komunikace 
na parcelách č. 207/2, a č. 3142 
v k. ú. Hřibiny (k vodojemu Pase-
ky) za cenu 800.511,- Kč (náklady 
na opravu)

11. schvaluje zařazení komunikace 
na parcele č. 267/14 v k. ú. Hři-
biny (u hřiště Paseky) za cenu 
132.501,05 Kč (cena opravy)

12. schvaluje pořadí uchazečů a nej-
vhodnější nabídku Ing. arch. Va-
níčkové Dagmar, 561 64 Jablonné 
nad Orlicí, Aloise Hanuše 182, 
IČO: 66844690 na akci „územní 
plán obce Hřibiny-Ledská“

13. ukládá starostce podepsat 
s Ing. arch. Vaníčkovou Dagmar, 
56164 Jablonné nad Orlicí, Aloi-
se Hanuše 182, IČO: 66844690, 
smlouvu o dílo na akci „územní 
plán obce Hřibiny-Ledská“

14. schvaluje obecně závaznou vyhláš-
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ku č. 2/2017, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu ma-
teřské školy

15. schvaluje stanovení ceny za vypou-
štění odpadních vod do kanalizace 
pro rok 2018 ve výši 10,- Kč/m3 
včetně DPH. Výpočet ceny pro ro-
dinné domy a rekreační objekty dle 
směrných čísel roční potřeby vody 
podle přílohy č. 12 vyhlášky Minis-
terstva zemědělství č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon o vodovo-
dech a kanalizacích, s přihlédnutím 
k době, po kterou je nemovitost 
během roku využívána. U provo-
zoven podnikatelských subjektů 
podle množství dodané pitné vody 
odebrané z vodovodu, podle zjiš-
tění na vodoměru za předchozí 
rok před fakturací od dodavatele 
pitné vody AQUA SERVIS a.s., 
IČ: 60914076, Štemberkova 1094, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou

16. schvaluje datum příštího zasedání 
14. 3. 2018 od 18 hod. 

17. bere na vědomí informace starost-
ky.

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  24/2018
ZE DNE 7. 2.  2018

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu BC 
M. Kubíčka a L.Trajera, zapisova-
telku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání: 

3. nesouhlasí s přijetím úvěru pro 
DSO Obecní voda na fi nancová-
ní opravy vodovodu a kanalizace 
v Častolovicích

4. schvaluje žádost o dotaci z roz-
počtu obce Hřibiny – Ledská pro 
Královéhradecký kraj, která bude 
užita k úhradě ztráty z provozo-
vání dopravní obslužnosti nad rá-
mec dopravní obslužnosti území 
Královéhradeckého kraje veřej-
nou linkovou dopravou na období 
10. 12. 2017 – 8. 12. 2018 ve výši 
18.123,- Kč 

5. schvaluje a ukládá starostce obce 
podepsat smlouvu s Královéhra-
deckým krajem o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Hřibiny – Ledská 
na zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou.

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE HŘIB INY-LEDSKÁ

Č .  25/2018
ZE DNE 14. 3.  2018

Obecní zastupitelstvo

1. schvaluje ověřovatele zápisu 
Ing. M. Švorcovou a J. Šabatu, zapi-
sovatelku M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání:  

3. bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č 23/2017 a 24/2018 
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4. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat kupní smlouvu s p. L.Vrtným 
o prodeji parcel KN č. 295/3 o vý-
měře 22 m2, 295/4 o výměře 12 m2 
a 296/3 o výměře 101 m2 v k.ú. Hři-
biny za kupní cenu 6.750,- Kč

5. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat kupní smlouvu s manželi 
Zahálkovými o prodeji parcely KN 
č. 296/4 o výměře 42 m2 v k.ú. Hři-
biny za kupní cenu 2.100,- Kč

6. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat kupní smlouvu s M. Janušovou 
o koupi parcel KN č. 37/3 o výmě-
ře 6 m2 a 37/4 o výměře 3 m2 v k.ú. 
Hřibiny za kupní cenu 900,- Kč

7. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat směnnou smlouvu s J. Vanic-
kým na směnu pozemků č. 294/7 
o výměře 18 m2 a č. 295/2 o výmě-
ře 7 m2 z majetku obce s doplatkem 
6.800,- Kč za nově oddělený poze-
mek č. 36/3 o výměře 93 m2 do ma-
jetku obce, v k.ú. Hřibiny 

8. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat s fi rmou Marius Pedersen 
a.s. dodatek ke smlouvě č. 951043 
o odvozu odpadu ze dne 12. 3. 2003 
s platností od 15. 3. 2018

9. bere na vědomí žádost Myslivec-
kého sdružení Střezmá o fi nanční 
podporu pro rok 2018 a schvaluje 
a ukládá starostce podepsat darova-
cí smlouvu s Mysliveckým spolkem 
Střezmá Olešnice na poskytnutí 
fi nančního daru z rozpočtu obce 
ve výši 3.000,- Kč

10. bere na vědomí přijetí fi nančního 
daru od Honebního společenstva 
Olešnice u RK, IČO 486142626, 
Malá Ledská 64, 517 41 Kostelec n. 
Orl. ve výši 13.088,- Kč

11. schvaluje požadavky SDH Ledská, 
SDH Hřibiny a ČSŽ Hřibiny Led-
ská na nákup materiálu

12. bere na vědomí změnu č. 4 roz-
počtu na rok 2017. Rozpočet je 
po změně č. 4 schválen jako přebyt-
kový: příjmy ve výši 7 774.452,-Kč 
a výdaje ve výši 7 413.967,- Kč

13. bere na vědomí změnu č. 1 roz-
počtu na rok 2018. Rozpočet je 
po změně č. 1 schválen jako vy-
rovnaný: příjmy a výdaje ve výši 
11 642 720,- Kč

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

15. schvaluje půjčovní řád pro stánek 
a přístřešek s posezením na hřišti 
Paseky

16. bere na vědomí návrh rozpočtu 
DSO Orlice na rok 2018

17. bere na vědomí návrh rozpočtu 
DSO Obecní voda na rok 2018

18. schvaluje datum příštího zasedání 
25. 4. 2018 od 18 hod. 

19. bere na vědomí informace starost-
ky.
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V 1. ČTVRTLETÍ  2018 SLAVIL I 

POČET OBYVATEL K 1.  1.  2018

Jaroslav Němec 85 let Hřibiny
Josef  Burket 80 let Velká Ledská
Růžena Vašatová 91 let Paseky
Jaroslava Novotná 88 let Velká Ledská
Ladislav Zaňka 84 let Malá Ledská 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

činil celkem 353 osob 

z toho 143 mužů starších 15ti let
 35 chlapců do 15ti let
 143 žen starších 15ti let
 32 dívek do 15ti let

DALŠÍ INFORMACE OÚ
VOLBA
PREZIDENTA
REPUBLIKY

KONANÁ VE DNECH
12. 1.  – 13. 1.  2018

Výsledky hlasování 
Obec: Hřibiny-Ledská
Počet zpracovaných okrsků 1 
Zdroj - údaje ČSÚ

Voliči 
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v %

Ode-
vzdané
obálky

Platné
hlasy

% plat-
ných
hlasů

1. kolo voleb 271 183 67,53 183 180 98,36
2. kolo voleb 272 203 74,63 203 202 99,51
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Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 3 1,66 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 12 6,66 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 13 7,22 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 5 2,77 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 0 0,00 X X

6 Kulhánek Vratislav 
Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 1 0,55 X X

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 70 38,88 113 55,94

8 Hilšer Marek 
MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 30 16,66 X X

+9 Drahoš Jiří 
prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 46 25,55 89 44,05

Vážení občané,
letos opět připravujeme kalendář s fotografi emi z naší obce. Pokud chcete, 
aby i Vaše fotografi e byly v tomto kalendáři zveřejněny, doručte je osobně 
nebo zašlete prostřednictvím 
e-mailové adresy: ou.hribiny@tiscali.cz do 30. 9. 2018 
na Obecní úřad Hřibiny – Ledská. 

Obecní úřad Hřibiny-Ledská
vyhlašuje 6. ročník fotosoutěže 

o co nejzajímavější nebo výjimečný výpěstek
či květinu z vaší zahrádky

ŠEL ZAHRADNÍK
DO ZAHRADY S MOTYKOU

Soutěžní fotografi e doručte osobně
na Obecní úřad 

nebo zašlete prostřednictvím
e-mailové adresy ou.hribiny@tiscali.cz

do termínu 30. 10. 2018.
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J IŽ 5.  ROČNÍK SOUTĚŽE
VE SBĚRU VYŘAZENÉHO ELEKTROODPADU!!!

Soutěž organizuje obec Hřibiny – Ledská pro občany, kteří v obci Hřibiny – 
Ledská hradí místní poplatek za svoz komunálních odpadů.

Máte doma nefunkční nebo nevyužívaný elektrický spotřebič? Nyní máte opět šanci 
se ho zbavit, pomoci životnímu prostředí a ještě vyhrát hodnotnou cenu!
Vyloučeny ze soutěže jsou baterie a nekompletní výrobky nebo zařízení.

Podmínkou účasti v soutěži je odevzdání kompletního elektrozařízení na sběrném 
dvoře od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018. Slosování a předání cen proběhne na veřejném 
zasedání ve středu 5. září 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hřibinách.

Každý odevzdaný elektrický spotřebič Vám zvyšuje šanci na výhru!
Jeden spotřebič = jeden slosovatelný kupon.

První cenou je tablet, dalších 11 vylosovaných výherců bude odměněno zajímavými 
cenami. Odevzdáním vysloužených elektrozařízení k recyklaci chráníte Vaše okolí!

Z Č INNOSTI SPOLKŮ

ČESKÝ SVAZ ŽEN

Dětský karneval 
V neděli 11. března 2018 se  v Hřibi-
nách od 14 hodin uskutečnil dětský 
karneval.
Karnevalovou zábavou nás provázela 
a zároveň nám i krásně hrála "beruš-
ka" Blanka. Byla tu k vidění spousta 
krásných a nápaditých kostýmů, jako 
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např. Karkulka, Šmoulinka, princezny, 
dokonce  i hokejistka…
Děti dováděly na parketu s "medvědi-
cí" Věrou, "cikánkou" Alčou a "klo-
boučnicí" Terkou. Společně jsme si 
taky zahráli pár her. Děti byly moc ši-
kovné v nošení míčku na lžíci, tančili 
ve dvojicích a musely udržet balonek 
mezi sebou a nakonec si vyzkoušely, 

jak těžkou hlavu má medvěd. Odmě-
nou jim byla krásná tombola a pro nás 
jejich šťastný úsměv. Doufáme, že se 
karneval všem  líbil  a že se příští rok 
zase sejdeme a pěkně si to užijeme.
Děkujeme také všem maminkám a ba-
bičkám za napečení sladkého cukroví 
a pomoc s přípravou karnevalu.

Za ČSŽ Ivana Krišťáková

Retro MDŽ
Letos jsme měly změnu, 
kterou způsobilo uzavře-
ní vinárny v Ličně.
Sešly jsme se na rozcestí v Hřibinách 
a namířily si to tentokrát směrem k are-
álu sportoviště v Olešnici. Třináct slič-
ných dam všech věkových kategorií 
- od nejmladších vlastně ještě ..nácti-
letých „pionýrek“ až po vyzrálé „sou-
družky“ důchodového věku. Na věku 
však vůbec nezáleželo, hlavně že bylo 

veselo. Nechyběly ani důležité pomůc-
ky z minulého režimu, dokonce i velice 
nedostatkové zboží - skládaný toaletní 
papír za 1,30 Kčs, to pro případ, že by 
v restauraci chyběl  (to se ví, že ne-
chyběl). Některé dámy po celou cestu 
hřál pravý huňatý kožíšek, pohlavní 
pokrývky zdobila pštrosí pera. Modely 
našich žen by určitě obstály i na pře-
hlídkových molech - trevíry, slotery, 
dioleny, paličkovaný límeček z vambe-
recké krajky, plisované šaty. Jeden mo-

Karnevalovou atmosféru dotvářejí samozřejmě i masky organizátorek.
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del byl dokonce i památkou na frontu 
v Tuzexu - vskutku krásný kousek ze 
zahraniční rifl oviny. Široké nabírání ra-
men dodávalo těmto šatům zdobeným 
výšivkou a zúžených do silného pásku 
na mohutnosti a eleganci. 
Tradiční chlebíček, zákusek 
a rudý karafi át nesměly chy-
bět.
A tak jsme, děvčata, zase o rok
starší, moudřejší a samozřejmě krásnější...
Vy, které byste se k nám chtěly přidat 
příští rok, budete jistě vítány.
A nejenom v příštím roce 2019 – ne-
boť nové členky přibíráme do našeho 
spolku ČSŽ třeba hned, takže nevá-
hejte a v případě zájmu kontaktujte 
naši novou předsedkyni Ivu Křišťáko-
vou nebo Blanku Francovou na Malé 
Ledské. 

Text a foto: Věra Zaňková

SDH LEDSKÁ

Turnaj v „Člověče, nezlob se!“
V sobotu 31. března 2018 jsme uspořá-
dali už 4. ročník turnaje ve hře „Člově-
če, nezlob se!“
Jako každý rok se hrálo o hodnotné 
ceny. Pro děti byly připraveny deskové 
hry a spousta drobných dárků. Dospělí 
zase soutěžili o salámy a první cenou  
byl soudek piva.  
Sešli jsme se ve 14 hodin u hasičské 
zbrojnice na Velké Ledské v hojném po-
čtu, a to 26 dospělých a 15 dětí. Po roz-
losování jsme se usadili k přichystaným 
pláténkům a začaly boje o postup 
do dalších kol. Finálová kola v obou 
kategoriích byla velmi 
napínavá, ale nakonec 
se všichni pobavili při 
fandění i hře.

Naše dámy v retro kostýmech.Naše dámy v retro kostýmech.
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Gratulace patří vítězům v kategorii dětí: 1.Tereza Krišťáková, 2. Karolína Svícenco-
vá, 3. Kateřina Krejčí, 4. Vojtěch Klapal.
Tak i v kategorii dospělých: 1. Jiří Držmíšek, 2. Radim Holaň, 3. Petr Kubec, 4. Ivana 
Krišťáková                                                                     Text a foto Radka Dvořáková

SDH HŘIB INY

Společný ples
Několikaletá tradice společného plesu 
hřibinských hasičů a našich žen úspěš-
ně pokračovala i letos. Svědčil o tom 
zaplněný sál hřibinské hospody, chut-
né jídlo, skvělá muzika, prima nálada, 
bohatá tombola – co víc si přát? Třeba 
aby to tak bylo častěji než jenom jed-
nou do roka. 

Foto a text: J. Hlaváček, M. Zaňková
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Vážení spoluobčané,
Jaro je zde a nám začíná nový mys-
livecký rok. Ještě než vyrazíme čis-
tit po zimě krmelce a rozběhnou se 
další jarní brigády, bylo třeba sejít se 
na výroční schůzi a vyhodnotit si rok 
uplynulý. Výroční schůze se konala 
17. 3. 2018 na chatě v Častolovicích. 
Po zprávách všech členů výboru došlo 
ke schválení plánu práce a fi nančního 
rozpočtu na rok 2018. Následně byli 
ve slavnostní chvíli jednohlasně přijati 
za členy MS pánové Josef  Carda z Malé 
Ledské a Aleš Libotovský z Pasek, kteří 
se ve stanovené zkušební době vzorně 
zhostili plnění úkolů, často výrazně nad 
rámec našeho očekávání. 

MS STŘEZMÁ – OLEŠNICE

Poté jsme odměnili brokovými nábo-
ji nejúspěšnější lovce škodlivé zvěře 
(mezi tuto zvěř se řadí především lišky, 
kuny, vrány apod.). V následné disku-
si pozdravili naše jednání přizvaní zá-
stupci obecních úřadů a taky předseda 
sousední honitby Voděrady-Lično, kte-
rý mj. podpořil předchozí výzvu, jež 
zazněla v diskusi - aby se náš spolek 
více věnoval práci s mládeží.

Po skončení schůze bylo podáno vel-
mi chutné občerstvení připravené paní 
Martínkovou. Většina členů spolku 
setrvala na chatě v družné debatě nad 
mnoha mysliveckými tématy i nad do-
nesenými trofejemi ulovené zvěře, kte-
ré předáme na okresní chovatelskou 
přehlídku. Hodně návštěvníků schů-
ze, mezi kterými byli i honci a ženy, 
vzpomínalo také ještě na vynikající 
atmosféru lednového Mysliveckého 
plesu v Česticích, kterým jsme vstou-
pili do nového roku. Kéž by tak dobrá 
nálada a úsměvy vydržely všem lidem 
po celý letošní rok, kdy v našem spolku 
slavíme 40 let jeho fungování! 
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Střípky z výročních zpráv:
- Po přijetí dvou nových členů evidu-

jeme 29 členů – mužů, nejstaršímu 
členovi je 85 let a nejmladšímu 22 let. 
V r. 1978 tehdejší nové sdružení evi-
dovalo 61 členů.

- V r. 2017 bylo uloveno 59 ks srnčí 
zvěře, dalších 27 ks evidujeme uhy-
nulých nebo sražených auty. Rovněž 
bylo uloveno 43 ks divočáků. Nejzá-
važnější choroby černé zvěře jako 
africký mor prasat nebo Aujeszkyho 
choroba se zde zatím naštěstí ne-
vyskytly. Dále jsme ulovili 47 lišek, 
oproti tomu ale jen 14 zajíců.

- Náš spolek zakoupil 20 q granulí 
a 30 q ovsa pro srnčí zvěř a 5 q pše-
nice pro bažanty, seno si musí každý 

z nás obstarat svými silami, na políč-
ku pro zvěř pěstujeme kukuřici.

- Pro naši honitbu evidujeme 6 honců 
a 10 lovecky upotřebitelných psů.

- Za rok 2017 odpracovali naši členové 
1952 brigádnických hodin, nejvíc Ja-
roslav Pultar 392.

- V plánu práce na r. 2018 máme re-
konstrukci toalet, kuchyně a baro-
vého pultu u chaty v Častolovicích, 
zpevnění plochy betonovými panely 
před plevníkem u odchovny v Oleš-
nici, a realizaci tůňového biotopu 
pod Pasekami, na kterou nám byla 
schválena významná fi nanční dotace.

S přáním krásného jara všem spoluobčanům 
Radomír Podolský - jednatel

VÝTĚŽEK A PODĚKOVÁNÍ
Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběh-
la ve 31 obcích, kde bylo do 132 zapečetěných pokladniček vybráno 806.492 Kč.
V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 158.446 Kč (z toho 
Dlouhá Ves 7.505 Kč), Solnice 47.993 Kč, Skuhrov nad Bělou 31.567 Kč, Kvasi-
ny 39.158 Kč, Borohrádek 30.293 Kč, Vamberk 63.267 Kč, Záměl 22.789 Kč, Vr-
bice 10.270 Kč, Častolovice 28.474 Kč, Černíkovice 35.965 Kč, Synkov – Slemeno 
14.081 Kč, Kostelec nad Orlicí 41.473 Kč, Lično 16.988 Kč, Chleny 5.863 Kč, 
Krchleby 4.243 Kč, Javornice 11.997 Kč, Slatina nad Zdobnicí 30.640 Kč, Pěčín 
12.745 Kč, Potštejn 20.994 Kč, Třebešov 11.836 Kč, Byzhradec 8.500 Kč, Polom 
5.932 Kč, Hřibiny – Ledská 8.144 Kč, Voděrady (i Nová Ves+Vyhnanice+Ježkovice, 
Uhřínovice a Vojenice) 26.861 Kč, Lhoty u Potštejna 6.634 Kč, Borovnice (i Přesta-
vlky a Rajec) 12.202 Kč, Rybná nad Zdobnicí 5.626 Kč, Tutleky 4.664 Kč, Rokytnice 
v Orlických horách 33.104 Kč, Bartošovice v Orlických horách (včetně Neratova) 
45.360 Kč, Orlické Záhoří 10.383 Kč.
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65% získané částky bude vráceno 
na účet Farní charity Rychnov nad 
Kněžnou, která peníze použije podle 
schváleného záměru na obnovu vyba-
vení ve Stacionáři sv. Františka v Rych-
nově nad Kněžnou – denní stacionář, 
týdenní stacionář, odlehčovací služby 
pro seniory a denní stacionář pro lidi 
s mentálním a kombinovaným posti-
žením, vybavení chráněného pracovi-
ště v Neratově, rodinám s více dětmi 
ve městě a regionu, rodinám s postiže-
ným dítětem, rodinám v nouzi, na reali-
zaci humanitárních projektů v zahraničí 
- projekty v Indii: kvalifi kační kurzy pro 
nevyučené mladé lidi a dětské večerní 
vzdělávání v oblasti Bangalore-Karna-
taka, výstavba domků pro chudé v ob-
lasti Belgaum, pomoc při mimořádných 
situacích

Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní osmnácté Tříkrá-
lové sbírky:
Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli fi nančně do Tříkrálové sbírky.
Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíle-
li na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků 
a poskytnutého občerstvení, za výbornou spolupráci se starosty a úředníky 
v obcích.
Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kte-
rou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově. 
Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky 
a za udělená požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při 
mši svaté v Rychnově nad Kněžnou.
Přeji vše dobré v roce 2018.

Mgr. Eva Šmídová, 
ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

Jedna z tříkrálových družin koledníků
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BOURÁNÍ  ZVONIČEK

Jak už se zmínila paní starostka, bylo 
nutné dočasně odstranit zvoničky, 
na kterých se podepsal zub času. A že 
to nebyla jednoduchá záležitost, o tom 
svědčí záběry z Malé a Velké Ledské. 
Samotné zvony nás překvapily svou 
mohutností a vahou. 
Podle informací OÚ můžeme ještě 
letos doufat v jejich opětnou instalaci 
na původních místech, i když to nejspíš 
taky nebude bez problému.

Pamětníci určitě poznali a pro ostatní dodáme, že pěkně zao-
krouhlené kulatiny oslavil a fotečku ze svého alba nám tento-
krát poskytl pan Burket

POZNÁTE NÁS?

Text a foto: M. Zaňková, J. Kudláčková, 
V. Zaňková, R. Dvořáková
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PŘ ÍSPĚVKY REDAKCE
A NAŠICH DOPISOVATELŮ

V roce 2017 byla v obecních lesích  
prováděna těžba a pěstební práce jako 
každým rokem, a tak zde uvádím čísla:
 Těžba dřeva celkem 366 plm, 
z toho 305 plm jehličnatá, 61 plm list-
natá.
Polomů bylo zpracováno 160 plm, 
91plm kůrovcové hmoty a 8 plm souší.
Zalesněno bylo 0,56 ha holin a proře-
závky byly udělány na 1,45 ha. Vysáze-
né kultury z minulých let byly ošetřeny 
ožínáním.
 Za 7 let platnosti LHP jsou čísla 
následující:  
 Těžba 2899 plm, 
z toho polom 502 plm, kůrovec 311 
plm, souše 458 plm. 
Zalesnění 3,67 ha a prořezávky 8,27 ha.
V minulém čtvrtletníku jsme psali 
o pěstování smrku v našich lesích, dnes 
se zmíníme o druhé hlavní dřevině, 
kterou je dub. V porovnání se smrkem 
ho máme v lese méně, a to na 10 ha 
a ze všech dřevin to činí 15 %. Je to 
listnatý strom, dřevo má tvrdé, roste 
pomaleji než smrk a borovice, je vše-
stranně použitelný a na domácím i za-
hraničním trhu žádaný. Má rád slunce, 
kořeny sahají hlouběji než u borovice 
a ve vysázených porostech působí ne-
jen jako dřevina hlavní, ale také dřevina 
meliorační a zpevňující. Vysazujeme ho
na pokraj porostů a lesů, aby v bu-
doucnu chránil ostatní stromy před po-

škozením větrem. V ČR jsou domácí 
dřevinou duby letní a zimní, ostatní im-
portované duby /červený, cer, šípák/ 
jsou spíš stromy okrasné, zastoupené 
v malém množství. Z hmyzích nepřátel 
mu škodí obaleč dubový a píďalka, je-
jich housenky na jaře se živí na rašících 
listech.
Hrozbou pro duby je plíseň /grafi oza/, 
která zničila jilmové porosty, současně 
to jsou ojedinělé případy. Její tlumení 
spočívá ve včasné likvidaci napadených 
stromů.
Na obrázku je 10 letá dubová mlazina 
po první prořezávce na Hradišti a dru-
hý obrázek ukazuje, jak vypadají duby 
ve 150 letech.

Text a foto – OLH Jindřich Laštovička

HOSPODAŘENÍ  V OBECNÍCH LESÍCH ZA ROK 2017
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ŠKODA AUTO nabízí prohlídky závodu v Kvasinách 
 
› Dvouhodinová bezplatná exkurze zavede návštěvníky do svařovny a montáže vozů 
› Jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě prošla rozsáhlou modernizací a rozšířením 
› V Kvasinách ŠKODA AUTO vyrábí vozy ŠKODA modelových řad SUPERB, KAROQ a 

KODIAQ 
› Závod v Kvasinách se pyšní bohatou historií, vozy značky ŠKODA se zde vyrábějí už více 

než 70 let 
 
Kvasiny, 22. ledna 2018 – Výrobní závod ŠKODA AUTO v Kvasinách je po rozsáhlé 
modernizaci a rozšíření otevřen veřejnosti. V průběhu tříměsíční pilotní fáze navštívilo závod 
již téměř 900 zájemců. Během dvouhodinové komentované prohlídky mají účastníci možnost 
seznámit se s historií i současností závodu. Průvodci je provedou nejen reprezentačními 
prostory, ale také svařovnou a konečnou montáží. Exkurze jsou bezplatné. 
 
„Jsme hrdí na bohatou historii výroby automobilů v Kvasinách, stejně tak jako na její současnost,“ 
popisuje Jiří Černý, vedoucí výroby vozů v závodě ŠKODA AUTO v Kvasinách. „Závodem 
v Kvasinách proto provázejí návštěvníky naši zkušení zaměstnanci. Výhodou je, že mají 
k automobilce osobní vztah a mají o ní co říci, a to nejen ze současnosti, ale především z její 
bohaté historie. Průvodcovské služby tak v tuto chvíli zaštiťuje například pan Bohuslav Čtvrtečka. 
Pro automobilku s okřídleným šípem ve znaku pracoval celkem 46 let a to nejen v Kvasinách, ale i 
v Chile, kde se podílel na výrobě modelu OCTAVIA COMBI. Dalším z průvodců je pan Vladimír 
Holoubek, zkušený Škodovák, který se více než 50 let věnuje sbírání, zaznamenávání a ukládání 
informací z historie kvasinské automobilky,“ dodal dále Černý.  
 
Závod v Kvasinách si loni připomněl 70 let od doby, kdy z jeho linky sjel historicky první vůz značky 
ŠKODA. Již od roku 1934 byly ve východočeském výrobním závodě vyráběny automobily, o 13 let 
později zahájila automobilka ŠKODA v Kvasinách výrobu vozu ŠKODA SUPERB – již tehdy 
vlajkovou loď 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.  
 
Od roku 2015 investovala společnost ŠKODA AUTO přibližně jedenáct miliard korun do rozšíření 
kompetence závodu v Kvasinách pro výrobu vozů SUV. Kvasinský závod dává práci přes 8 tisícům 
lidem a patří tak k nejdůležitějším zaměstnavatelům v regionu. Vyrábějí se zde modely ŠKODA 
SUPERB, ŠKODA KODIAQ a od roku 2017 i nejnovější kompaktní SUV ŠKODA KAROQ, které na 
začátku ledna letošního roku získalo ocenění Auto roku v ČR od odborné novinářské poroty. 
Od roku 2019 bude z výrobní linky v Kvasinách sjíždět také první vůz značky ŠKODA s elektrickým 
pohonem. Bude jím ŠKODA SUPERB s plug-in hybridním hnacím ústrojím.  
 
Během pilotní fáze prohlídek závodu, která probíhala od října do prosince 2017, navštívilo výrobní 
závod automobilky ve východočeských Kvasinách téměř 900 zájemců ve více než 80 exkurzích. 
Přibližně dvouhodinová exkurze zavede návštěvníky do svařovny a montáže vozů.  
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Prohlídky jsou realizovány prostřednictvím ŠKODA Muzea. Pro zájemce jsou zdarma a vedle 
češtiny je možné využít také prohlídku v německém jazyce. Kapacita prohlídky je omezená na 10 
až 15 osob. Konkrétní termín návštěvy si zájemci mohou rezervovat online na webové stránce 
ŠKODA Muzea. 
  
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
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  
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA AUTO nabízí prohlídky v závodu v Kvasinách  
Během pilotní fáze prohlídek závodu, která probíhala od 
října do prosince 2017, navštívilo výrobní závod 
automobilky ve východočeských Kvasinách téměř 900 
zájemců ve více než 80 exkurzích. Přibližně dvouhodinová 
exkurze zavede návštěvníky do, svařovny a montáže vozů.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 

 

Infografika: Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách se pyšní 
bohatou historií 
Vozy značky ŠKODA se zde vyrábějí už více než 70 let.  
Stejně jako v minulosti i dnes se závod v Kvasinách 
soustředí na modely, které tvoří špičku nabídky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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...A CO SE CHYSTÁ, CO NÁS ZAJÍMÁ

SDH Ledská vás zve na

PÁLENÍ  ČARODĚJNIC

v pondělí 30.4.2018
v 17 hodin.
Slet u hasičárny 
na Velké Ledské.

Občerstvení zajištěno.
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Obecní úřad Hřibiny – Ledská
vás srdečně zve

na tradiční

POSEZENÍ S DŮCHODCI

které se uskuteční v sobotu 19. května 2018
od 13.00 hod.

v hasičárně ve Velké Ledské 

Pokud budete mít zájem
o zajištění dopravy na Velkou Ledskou a zpět domů,

můžete si ji objednat na Obecním úřadě osobně
nebo telefonicky

na tel. 494 323 822 nebo 724 179 125

INFORMACE PRO OBČANY

V návaznosti na zákon o ochraně osobních údajů lze životní jubi-
lea občanů zveřejnit ve zpravodaji pouze s písemným souhlasem 
dotyčné osoby nebo jejího zákonného zástupce. Pokud chcete 
být uvedeni v této rubrice, potvrdíte svůj souhlas podpisem paní 
J. Kudláčkové nebo přímo na Obecním úřadě. Zároveň prosíme 
manželské páry, které slaví významné výročí své svatby - (zlaté, stří-
brné, bronzové, či jiné) a měly by zájem ho oslavit spolu se zástupci 
zastupitelů na OÚ, nechť se přihlásí rovněž u paní J. Kudláčkové 
nebo na Obecním úřadě.

Kulturní výbor obce
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Naše dámy a retro MDŽ.
Herní soustředění dětí i dospělých na Velké Ledské.
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Tradiční dětský karneval v Hřibinách.


