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Slovo starostky
Vážení občané,
nedávno jsme vstoupili do roku 2018, ve kterém bude mnoho příležitostí k oslavným
a vzpomínkovým akcím, protože události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří
neodmyslitelně k významným milníkům naší historie.
Kromě jiného uplyne v letošním roce sto let od rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku republiky. První republika však nebyla zdaleka tak idylická, jak ji dnes vnímáme.
Svědčí o tom také záznam v kronice naší obce, který je zmiňován v jednom z následujících příspěvků zpravodaje. Každá doba měla své problémy a nejinak je tomu
i dnes. Můžeme si jen přát, aby příští generace vnímaly naši dobu také tak příznivě.
První republika o svobodu přišla už po dvaceti letech v září 1938, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda, kterou evropské velmoci obětovaly celistvost a svobodu
Československa. O deset let později, v roce 1948, tři roky po konci nejničivější války
v lidských dějinách, pak přišel komunistický únorový puč. V roce 1968 pak komunistický totalitní režim přijely upevnit sovětské tanky.
V současné době prožíváme nejdelší, téměř tři desítky let trvající svobodné období. V souvislosti s tím bychom si měli uvědomit, jak je pro naši budoucnost důležité,
abychom neztratili vlastenecké cítění, svobodu a demokracii, která je v naší zemi historicky tak křehká. Nepochopitelné je, když dnes obětujeme mnohé zásadní hodnoty
my sami, aniž by nás k tomu někdo nutil – morálku, čest, upřímnost, slušnost, úctu,
pravdu, svědomí, důstojnost, svobodu …
Proto považuji za potřebné se o historii zmínit a zamyslet se nad hodnotami, které
jsou pro život důležité.
Závěrem mého příspěvku dovolte vážení občané několik poděkování. Ve funkci
kronikáře skončil pan Karel Kučera a tímto mu velmi děkuji za dlouholetou práci
na obecní kronice. Další poděkování náleží všem členům kulturní komise, děkuji jim
za neutuchající snahu připravit pro občany obce dostatek kulturních akcí, a to i přes
občasnou malou návštěvnost.V březnu také oslavíme Den učitelů, a tak bych ráda
touto cestou poděkovala všem našim učitelům, kteří svou práci dělají zodpovědně.
Zvláštní poděkování „in memoriam“ patří panu Vladimíru Šílovi, který nás nedávno
opustil, za jeho pracovní přístup, spolehlivost a pomoc.
Vítej, jaro, mezi nás!
Ing. Alice Nováková
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Vážení občané,
v tomto výjimečném roce, 100 let od vzniku Československa, jsme se rozhodli zapátrat
v dějinách Kvasin a přiblížit Vám, čím žili lidé v naší obci v dramatické době konce obrovského válečného konfliktu a počátečních letech naší republiky. Pro tento zpravodaj
pro Vás naše kronikářka zpracovala zápisy z roku 1918.

Co se stalo v obci – záznamy ze starých kronik
Vážení čtenáři, ráda bych se Vám představila jako nová kronikářka obce. Budu se
snažit, aby všechny aktivity a zajímavosti obce Kvasiny dostaly písemnou formu v podobě obecní kroniky pro nás i generace budoucí. Budu velmi ráda, za jakékoliv připomínky či návrh na zápisy do kroniky, neb obecní kronika je už od názvu OBECNÍ
a právo na záznam má každý občan. Dále děkuji panu Kučerovi za zápisy let minulých.
Kroniky historické nesou mnoho zajímavých záznamů a mám velkou čest je prostřednictvím Kvasinského zpravodaje zprostředkovat i Vám.
Kronika z roku 1918 píše: „Následkem touhy po zbohatnutí nastala taková anarchie, korupce, zdemoralizovány kruhy obchodní i agrární. Jsou dvě třídy lidu: válečný
zbohatlík a vysátý dělník a úředník. Lichvaří vláda, úředník i korunované hlavy s celým svým rodem.“ Dále zápis pokračuje o „dobrodincích“ škol: „…. Továrník Bohdan
Lederer daroval škole obraz zeměpána a místní záložna 20korun, v době války peníz
nepatrný. Majitel zdejšího velkostatku – Vílém baron Königswarter – ničím na prospěch
školy nepřispívá – ano více – zdráhá se prodati dříví pro otop učeben.“ Škola po roce
1918 byla střídavě trojtřídní a čtyřtřídní. Reality dosáhly závratných cen. Na příklad
přízemní domek čp. 123 v Kvasinách se třemi místnostmi bez příslušenství a bez vody
byl prodán v roce 1918 s 5 korci pole za 35.000korun. Ceny zvířat byly vysoké. Hříbě
stálo 5.000K, husa 100K, slepice 30K a párek selat 1.200K.
Zápis ve školní kronice kvasinské školy z roku 1918: „Bohatý náš sedlák v necitelnosti setrval. Ani jedno dítě „Českého srdce“ nenašlo u nás přístřeší. Ani svým dětem
nepřála místní školní rada vedená Josefem Noskem čp 15. Šla tak daleko, že odepřela
zakoupiti obrazy Komenského, Masaryka a Wilsona, řídícího učitele z jeho naturálního
bytu vypovídala.
Svoboda národa byla draze vykoupena mrtvými a padlými z naší obce:
Josef Juha, Antonín Černý, Josef Pavel, František Pišl, Josef Lehfeld, Antonín Lenfeld,
Gustav Jetel, František Ehl, Josef Koch, Josef Cvejn, Josef Tomáš, Josef Dostál, Bohumil Kubíček, Josef Rydyger, Josef Zima, Jaroslav Píč, Karel Martinčík, Václav Sajdl,
Gustav Švorc, Rudolf Roleček, Jaroslav Cvejn, Josef Roleček, Josef Pišl, Josef Rieger,
František Mach, Jan Novák, Josef Biederman, František Křepela, Jaroslav Jirman, Josef Červinka, František Macháň, Rudolf Kubíček, Josef Preclík, Alois Kunc, František
Roleček, František Bartoš, František Pavel, Josef Rajniš, František Hovad, Jaroslav
Hanuš, František Šmoranz, František Boháč, Alois Švasta, Josef Cejnar, Alois Košťál
– nezvěstný, František Rajnyš, Jaroslav Rajnyš.
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28. července 1920 se z ruského zajetí vrátili do rodné obce Karel Jakubec a Josef
Cvejn.
V roce 1920 se také vrátili zpět do vlasti a do naší obce příslušníci československých
legií, kde sloužili tito občané: Ruští legionáři: Josef Novotný, Josef Vrabec, Josef Pop,
František Krulich, Josef Kerrn, Josef Matyk, Josef Pavel, Václav Petr.
Francouzští legionáři: František Kreisl, Josef Šuman
Italští legionáři: Josef Kovář, Jaroslav Kubíček.
Zdroj: Historie obce Kvasiny díl II. str: 39,40,41,42,43. Autor: Karel Kučera
Kateřina Kernová

Poděkování Pečovatelské službě v Kvasinách

Prosím přijměte touto cestou ještě jednou velký dík za vámi poskytovanou pečovatelskou službu. Děvčatům z „terénu“ za lidský přístup – jejich péče pro nás byla mnohem víc,
než provedení smlouvou stvrzených povinností a prostého slova „péče“.
Jsou to profesionální pečovatelky a zároveň i milé, usměvavé, vstřícné, chápající …
– prostě přicházela k nám do všedního dne taková sluníčka…
Přeji celému kolektivu pečovatelské služby hodně „síly“ v jejich záslužné a smysluplné
práci.
Za maminku paní Tomášovou Růženu – dcera Hana s rodinou.

Začátek kalendářního roku v naší škole
V prvních dvou měsících probíhalo pokračování plaveckého kurzu, na který jsme
se každý týden hodně těšili.
Také jsme se byli podívat na výstavu betlémů v kvasinském zámku, kde nám
o jejich vzniku poutavě vyprávěla paní Kubalíková.
Do školy k nám přijeli autoři besedy s názvem
Tonda Obal a zapojili žáky
do správného třídění odpadů. Krátce na to jsme byli
pozváni do rychnovského
Pelclova divadla na ekologickou pohádku O Balynce
a ta se týkala třídění odpadů též. Takže teď už všichni
naši žáci vědí, jak třídit odpad, což je fajn.
Koncem února byl vyhlášen tradiční sportovní
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den – vzali jsme si
brusle a přilby a hurá
do sportovní haly
v Rychnově, kde
jsme si užívali her
na ledu. Moc jsme si
to dopoledne užili.
Zanedlouho
proběhne zápis prvňáčků,
kterých by letos mělo
být hodně. Tak uvidíme. V příštím zpravodaji se to dozvíte.
Učitelé ZŠ

Termíny zápisů
5. 4. 2018 – zápis do 1. ročníku základní školy
18. 4. 2018 – Den otevřených dveří v mateřské škole
9. 5. 2018 – zápis do mateřské školy
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Mateřská škola

Přejeme všem krásný příchod jarních dní.
Rádi bychom se s vámi podělili o to, co jsme zažili od začátku nového roku.
Nejdříve jsme si povídali o našem těle. Z čeho se nám skládá, jak vypadá uvnitř
i zvenku, jaké máme nemoci, popřípadě co udělat proto, abychom jim předešli a jak
si udržet zdraví.

Vzhledem k tomu, že se letos konaly zimní olympijské hry, i my jsme si ve školce
udělali svoje. Měli jsme soutěže v bruslení, lyžování, střílení na bránu. Další kategorie byla pekáčování. Vzhledem k tomu, že nás příroda letos obdařila malým množstvím sněhu, vyrazili jsme na hory a to do Deštného v Orlických horách. Tam se nám
líbilo, ale pro nepřízeň počasí jsme návštěvu nemohli zopakovat.
Vzhledem k tomu, že máme rádi přírodu, dáváme si pozor na to, kam dávat
jaký odpad. To znamená třídit odpady
do správných kontejnerů. A jelikož spousta věcí se dá ještě využít, vyrobili jsme si
z některých věcí výzdobu na karnevalové
veselí. Při příležitosti této tradice rodiče
obstarali dětem krásné kostýmy a my děkujeme za spolupráci.
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Příprava na zápis do prvních tříd je v plném proudu a předškolní děti si zlepšují
vědomosti, dovednosti, hlasový i grafomotorický projev a další. K tomu patří i pohybová zdatnost. Tu si mohly děti procvičit při bruslení na zimním stadionu v Rychnově
nad Kněžnou.
V době jarních prázdnin, jsme si povídali o knihách a jejich využití. Také jsme navštívili místní knihovnu.
Těšíme se na další aktivity a činnosti, o které se s vámi opět podělíme.
Přejeme krásné jaro, děti a kolektiv MŠ

Večery při svíčkách
Vánoční večer při svíčkách byl opět plný
humoru, pohody, prostě úžasný Petr Rychlý
nezklamal.
V lednu k nám zavítal herec gentleman
Jan Přeučil se svojí manželkou, loutkoherečkou Evou Hruškovou. Mnozí z nás ho
znají ze záporných rolí, ale jinak je to milý
a přívětivý člověk se smyslem pro humor,poezii a hlavně pro divadlo. V našem večeru
zavzpomínal na své dětství, rodinu a kolegy, kteří už mezi námi nejsou. Paní Hrušková nám zazpívala písničky z televizní Popelky, kterou jsme si připomněli, a společně
zazpívali. Byl to krásný večer s milými lidmi.
V únoru to byla přímo strhující bomba,
která nás uchvátila a dvakrát vyprodala náš kulturní dům. Ano,
byla to spisovatelka, scénáristka, publicistka, vydavatelka a hlavně žena se
smyslem pro humor, Halina
Pawlowská. Její povídání
o dietách, mužích, knihách
a svém životě se zaujetím
se dobře poslouchalo a doufáme, že to posoudili i ti, kteří
se zúčastnili. Moc se jí v našem kulturáčku líbilo a ještě
jednou děkuje všem za velký zájem o ni a milé přijetí.
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A co nás čeká dál?
Další večer při
svíčkách bude 20. 4.
2018 a to s Bohoušem Kleplem a 18. 5.
2018 s Yvettou Blanarovičovou, která
nahradí vystoupení
Dalibora Gondíka,
který musí plnit své
závazky v televizi.
Krásné jarní dny
přejí Benešovi a R.
Koblásová

Kulturní komise
Rok 2018 jsme začali tradičně slavnostním ohňostrojem 1. ledna. Na akci vystoupili také trubači a zejména jsme ocenili úspěchy
našich občanů v uplynulém roce. Ohňostroj byl
překrásný a my děkujeme za technické zázemí
akce Novotným a panu Lukavskému a za zajištění
bezpečnosti akce našim hasičům.

Nastalo období plesů a také karnevalů. Ten kvasinský, plný tance a veselých her, uváděly Lucka Palečková a Dáša Novotná v kostýmech klaunů.
Čekání na jaro jsme si zpříjemnili souborem tří divadelních vystoupení. Začali jsme
v únoru pohádkou O líné Róze v podání spolku Javor, o týden později nás pobavili
divadelníci z Klášterce s představením Mátový nebo s citronem. 10. března u nás
vystoupil spolek Kodym z Opočna s báječnou komedií Charleyova teta.
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Nyní se mohou
těšit nejen děti, ale
i všichni dospělí milovníci Hurvínka.
Do našeho kulturního domu zavítá
„Kino na kolečkách“ s pohádkou
Hurvínek a kouzelné muzeum, a to
v neděli 8. dubna
od 15 hodin.
S příchodem jara
se opět blíží pálení
čarodějnic, s disco pro děti, čarodějným průvodem

a večerní taneční zábavou pro dospělé.
V pátek 11. května v 18:00 se bude v kulturním domě konat beseda na téma
Azorské ostrovy a v sobotu 19. května nás čeká výlet do Prahy za kulturou, tentokrát jsme pro vás vybrali muzikál Mephisto v Divadle Hybernia s Pepou Vojtkem
v hlavní roli. Lístky jsou k zakoupení na obecním úřadě.
A co nás čeká v červnu? Samozřejmě pouť s pouťovou zábavou – hrát k poslechu i tanci bude Pohoda, odpolední pohádkový les a také předprázdninová cestovatelská beseda.
Těšíme se na vás na těchto akcích a přejeme krásné jarní dny.
Vaše kulturní komise
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Poděkování
Hlavně zdraví…
Věřte, že tato slova nejsou jen frází. Zdravý člověk nikdy nedocení běžné „starosti až
nad hlavu“ - nezná onu bezmoc, když do života vstoupí vážná nemoc! Je to vždy samozřejmě obrovská psychická i ekonomická zátěž s dopadem komplikací na celou rodinu.
Jednou z organizací podporujících onkologicky nemocné děti a mladé dospělé
v ČR je Nadační fond PINK BUBBLE, společnost všestranně se věnující různým aktivitám souvisejících s pomocí při léčbě či následné rekonvalescenci – více na www.
pinkbubble.cz.
Pink Bubble příspěvková kasička se objevila na několika kulturních akcích v obci ke konci roku 2017 a celkově bylo v Kvasinách vybráno krásných 14.064,- dobrovolných korun. Každá
z nich je váženým a mocným darem budoucnu.
Chtěla bych touto cestou za organizaci poděkovat všem, kteří
přispěli. Mám s nadací osobní zkušenost, velice pozitivní a motivující. Moc dobře vím, že je nutné podporovat taková sdružení
a neustále udržovat povědomí o jejich důležitosti, činnostech a vlivu. Vždyť hrají významnou roli ve hře života mnoha lidí.
Renata Koblásová

Naši ochotníci
Když je dobrá parta…
Každý rok divadlo ochotníků vymýšlí předtančení pro oblíbený ples spolku kvasinských důchodců. Bylo tomu tak i letos, i když toto předtančení ČERNO-BÍLÝ BALET
proběhlo už vloni na plese divadelním. Choreografie se ujal Filip Fiala, lehce se obměnila sestava a doplnily kostýmy. A jelikož měl balet velký úspěch, objeli jsme s ním
okolní plesy jako půlnoční překvapení - Skalka, Brocná, Skuhrov, Javornice. Bylo velice
náročné o půlnoci v mrazu někam jet a v tajných stísněných prostorech se převléci, ale
vždycky jsme se u toho moc nasmáli a odměnil nás vždy potlesk publika.
Divadelní ples - 10. 2. 2018
Byl to letos již pátý divadelní ples a zde je malé
ohlédnutí nazpátek: První ples se nesl v duchu
pohádkovém, s druhým jsme zalétli za sluníčkem
do teplých krajů, na třetím se setkalo spousta
doktorů a sestřiček a vloni jsme navštívili nebe,
peklo, ráj. A letos? Co takhle „Zpátky do školy?“
Jako třídní učitelka chci pochválit zejména
všechny své prvňáčky! Byli jste skvělí! A vlastně
celý ples se nám vydařil, sešlo se tu mnoho odhodlaných žáčků, studentíků, profesorů, pionýrů,
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školníků… Každý si to
své zpátky do školy
užil po svém.
Po
úvodní
řeči
pana ředitele jsme
prvňáčky dekorovali
čokoládovými medailemi a obdivovali jsme
předtančení mažoretek z Bílého Újezda.
O velké přestávce
byly rozdány svačinky
všem, kterým rodiče
řádně platí, a došlo
i na rybí tuk! Předvedly
se nám Holky z naší
školky a slavnostně
jsme se rozloučili s třídou deváťáků. Sešla se tu prostě skvělá parta lidí, kteří byli naladěni na stejnou vlnu. Vyučování se protáhlo a za poškoláky zavíral školník až ve 4:30.
Vaši divadelníci a spol.

Hasiči – mládež
Po úspěšném zahájení nové sezony 2017/2018 a to
braňáčkem v Lukavici a závodem požárnické
všestrannosti uspořádaným
v Olešnici v Orlických
horách, kde hlídky mladých hasičů
z Kvasin obsadily
pokaždé
nádherné
první místo, jsme
jako poslední tento
rok zavítali 9.12.2017
na mikulášské klání do sportovní haly
ve Rtyni v Podkrkonoší, kde v disciplínách vázání uzlů, motání hadic, shazování kuželek hadicí a určování věcných prostředků vybojovala hlídka
mladších třetí, hlídka starších jedenácté a hlídka dorostenek druhé místo.
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Dne 16.12.2017 jsme pro děti uspořádali „vánočnění“ s rozdáváním dárků a celoročním vyhodnocením v Kvasinském zámku, spojené s prohlídkou betlémů. Chceme tímto
poděkovat za pomoc a vstřícný přístup, se kterým nás zde uvítali a opravdu krásnou
výstavu betlémů. Děkujeme.
Na první závody
v novém roce jsme
zajeli na hasičský
šestiboj v Pardubicích, kde se soutěžilo
ve vázání uzlů, zapojování hadic, shazování kuželek hadicí,
určování věcných prostředků a topografických značek, střelbě
ze vzduchovek a motání hadic. Zde hlídka
mladších obsadila třetí místo a hlídka starších dvanácté místo.
Dne 24.2.2018 jsme uspořádali v Solnické Sokolovně hasičské klání, na které přijely
i spřátelené kolektivy z Rokytnice v Orlických horách, Černíkovic a Hostinného, kde
se družstva mladých hasičů utkala ve vázání uzlů, požárním útoku „nasucho“, zapojováním hadic a plněním odznaků odborností. Celý den se vydařil a všichni odjeli domů
plni zážitků.
Zatím poslední závody, kterých jsme se zúčastnili, byla Provozská uzlovka započítaná do ligy hasičské mládeže, kde hlídka mladších vybojovala skvělé první místo
a hlídka starších krásné šesté místo.
JEDNOTKA
Jednotka SDH Kvasiny zajišťovala na 1.1.2018 bezpečnost a hladký průběh novoročního ohňostroje před kulturním domem v Kvasinách.
HASIČI
Dne 6.1.2018 jsme se sešli v hasičské zbrojnici v Kvasinách na výroční valné hromadě našeho sboru. Zde jsme zhodnotili výsledky v uplynulém roce jak na poli závodním,
tak pracovním a finančním. V přátelské atmosféře jsme hovořili i se zástupci okolních
sborů, okresního sdružení a naší paní starostkou obce. Jako zpestření bylo vystoupení
našich mladých hasičů s písničkami a scénkami, které se všem přítomným velice líbily.
24.2.2018 se uskutečnil v kulturním domě tradiční Hasičský ples, na kterém k poslechu a tanci hrála oblíbená skupina Brillant band. Všem sponzorům děkujeme za bohatou tombolu a návštěvníkům za hojnou účast. Věříme, že se ples všem líbil a je
krásné vidět, jak i v dnešní uspěchané době si najdou lidé čas k přátelskému posezení
a zábavě, již nyní se těšíme na další rok.
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Dne 25.2.2018 nás zastihla smutná zpráva, zemřel náš kamarád, bratr hasič pan
Vladimír Šíla. Rozloučili jsme se s ním dne 2.3.2018 ve smuteční síni v Rychnově nad
Kněžnou. Čest jeho památce.
V dohledné době nás čekají následující akce:
21.4.2018 proběhne tradiční sběr železa, prosíme tímto spoluobčany, kteří se
chtějí starého železa zbavit, aby toto k danému termínu připravili k místním komunikacím, předem děkujeme.
5.5.2018 se na hřišti pod olšinou uskuteční již pátý ročník memoriálu Miloše Bárty
v požárním útoku s historickou technikou.
12.5.2018 proběhnou tamtéž tradiční Kvasinské šedesátky a stovky s vyhlášením
přeborníka okresu. Na obě akce jste všichni srdečně zváni, občerstvení zajištěno
po celý den.
Na 12.6.2018 je v kulturním domě v Kvasinách naplánována preventivně výchovná přednáška s tématy příčin požárů a jejich předcházení s venkovními ukázkami
hoření včetně velkorozměrového experimentu požáru. Těšíme se na hojnou účast
na této zajímavé akci, na které se dozvíme mnoho užitečných informací.
Po celý rok mohou také rodiče přihlásit své ratolesti na kroužek mladých hasičů,
ať již do přípravky od tří let, tak i starší dítka do přátelského kolektivu mladších a posléze starších hasičů. Případní zájemci najdou více informací na nástěnce u požární
zbrojnice v Kvasinách.
Karel Chocholouš

Zámecký kulturní rok 2018
Snad už brzy přijde jaro do kraje a též přichází nová
kultura na zámek Kvasiny. Nejdříve se však ohlédneme za loňským podzimem a zimou.
14. října se sloužila v zámecké kapli Mše posvícenská a od 2. prosince do 4. února byla v galerii velmi
oblíbená 7. tradiční výstava betlémů, kterou zahájilo
představení Jany Vyšohlídové z loutkového divadla
U staré herečky.
28. prosince jsme rok zakončili akcí s nejdelší tradicí – již legendárním Punčovým koncertem s Guitar
Arte Trio J. Kaulferse.
A letos? Hned 17. března v 17 hodin zahajujeme výstavu fotografií, obrazů, dřevěných plastik
i šperků Vlasty Dohnálka, Petra Stančíka a Petry
Stančíkové Kvasničkové, která potrvá do 22. dubna.
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O pár dnů později, 28. dubna, začíná výstava výtvarných prací pedagogů a studentů Univerzity Hradec Králové, která skončí 3. června. Galerie si však neoddechne, neboť hned 9. června bude hostit výstavu fotografií Jiřího Víta trvající do 30.
června.
10. června se opět sjedou
auto-moto veteráni z blízka
i z daleka na Zámeckou pouť
a 16. června se bude sloužit
v zámecké kapli Pouťová
mše v 17. hodin.
28. června bude tradiční
Slavnostní loučení 9. tříd ZŠ
Solnice.

i hudbou, večer ohňová show. Zkrátka to bude velké!

Zbrusu novou akcí, která
nás čeká, jsou Půtovy zámecké slavnosti s historickým šermem, bitvami, tanci

Léto nám zpříjemní zase naši oblíbení Guitar Arte Trio 7. července se svými Letními melodiemi a výstava studentů AVU od 28. 7. do 9. 9.
Tak, to by bylo pro jaro a léto vše, těšíme se, až se s Vámi na zámku opět potkáme.
Soňa Klímová

Naši důchodci
Když se rok chýlí ke konci, pořádáme již
několik let setkání důchodců se starostkou
naší obce. Tentokrát proběhlo 18.12. od 14
hod. a opět jsme zaplnili sál Kulturního domu,
kde nás na uvítanou čekalo občerstvení v podobě kávy a zákusku.
Předsedkyně našeho spolku nás přivítala
a pak již převzala slovo paní starostka, aby
nás seznámila s akcemi obecního úřadu, které byly v naší obci dokončeny v letošním roce
a s těmi, které jsou naplánované na rok 2018.
Poté proběhla diskuse a pak nás velmi
pobavil svým vystoupením FloriTeam, což
je 8 žen, členek TJ Sokol Doudleby nad Orlicí, které nacvičují zábavné taneční skladby
na různá témata. Vystoupení zralých sokolek
se nám moc líbilo!
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Po zábavě jsme si pochutnali na večeři, kterou pro nás nechalo připravit obecní zastupitelstvo. My moc děkujeme za pohoštění a paní starostce za čas, strávený s námi.
Naše poslední letošní akce proběhla 12.12. v Pelclově divadle v Rychnově nad
Kněžnou. Byl to vánoční koncert orchestru dnes už legendárního kapelníka a hudebníka, Václava Hybše, který pochází z našeho kraje.
Začátek byl v 19,30 hod., sál byl plný do posledního místečka a atmosféra báječná.
V první polovině zazněly melodie ze známých muzikálů, kde V.Hybš představil čtyři
talentované studenty konzervatoře.
Po přestávce jsme si poslechli a někteří i zazpívali české koledy a světoznámé vánoční písně. Letošním hostem pana Hybše byl skvělý český zpěvák Josef Laufer, který
shodou okolností hostoval v listopadu u nás v kulturním domě. Mile nás překvapil svým
pozdravem věnovaným občanům Kvasin a jeho zpívání jsme si opět vychutnali.
Koncert nás krásně svátečně naladil a dodal nám optimismus, že i ve starším věku
se člověk může věnovat tomu, co ho baví a naplňuje a rozdávat radost.
Ve středu 17.1.2018 jsme se v počtu 98 členů sešli v kulturním domě na výroční
schůzi, kterou jsme zahájili naši letošní spolkovou činnost.
V úvodu nás přivítala a pozdravila předsedkyně D.Židová a seznámila nás s programem schůze.
V dalších bodech jsme byli seznámeni s činností spolku za loňský rok, byla přečtena
zpráva o hospodaření a revizní zpráva. Byl nám předložen plán činnosti na letošní rok
a návrh rozpočtu, schválili jsme výši členského příspěvku.
Jednohlasně bylo odsouhlaseno i složení výboru, který byl doplněn o novou členku
a byli schváleni i noví členové spolku. Povstáním a minutou ticha jsme uctili památku
těch, kteří nás v roce 2017 opustili.
Na závěr proběhla diskuse a poděkování všem, kteří nás v naší činnosti
podporují a pomáhají nám. Tedy především zastupitelům naší obce, sponzorům
a členům našeho výboru, za organizaci
a realizaci všech akcí a výletů.
Poté jsme si pochutnali na teplém pohoštění a u stolů se rozvinula přátelská
beseda a pohoda.
Uplynul měsíc od našeho posledního
setkání na výroční členské schůzi a sešli
jsme se v kulturním domě opět, na v pořadí již sedmém plese našeho spolku.
Konal se 9.2. od 18,00 hod. a přišlo si
nás zatančit a pobavit se 64 členů.
Hrála nám opět skvělá skupina Pohoda a letos jsme měli dokonce dvě před-
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tančení. Po uvítání naší předsedkyní nám své umění předvedly dětské mažoretky z Bílého Újezda a po nich nás pobavil Černobílý balet kvasinských ochotníků.
Pak se již rozproudila zábava a tanec, tombola byla bohatá a některé výhry se dražily. Do programu plesu bylo také zařazeno šerpování dvou aktivních důchodců. Tentokrát to byla paní A.Baranová a pan J.Krucký.
Letošní ples se opět vydařil a atmosféra byla výborná. Děkujeme všem, kteří nám
pomáhali s jeho přípravou a hladkým průběhem a také všem dárcům a sponzorům.
Dagmar Friedrichová

Volejbal
Krajská soutěž v modrém minivolejbale
Na konci loňského roku jsme ještě dohrávali dvě kola základní skupiny. Jedno
v Rychnově n. Kn.: čtyři výhry, jedna prohra, druhé v Nové Pace se stejnou bilancí. Skupina se nám podařila vyhrát, a tak nás nalosovali do kvalitnější semifinálové
skupiny.
Semifinále je také na tři turnaje. První byl v ZŠ Solnice a pro nás tři výhry a jedna
prohra. Další turnaj byl v Nové Pace – opět se stejným skóre. Poslední turnaj se odehrál v hale rychnovské průmyslovky, kde se nám podařilo vyhrát všechny čtyři zápasy
a tím postoupit do finálové skupiny o první až šesté místo v dlouhodobé soutěži.
Sestava, která vybojovala finálovou skupinu: T. Kouřimová, L. Marková, M. Štěpán,
J. Roštlapilová, E. Kapcová, J. Moravec a M. Suk.
Mikulášský turnaj
V neděli 10. prosince 2017 se konal na Slávii v Hradci Králové tradiční Mikulášský
turnaj. Opět byl vypsán jen pro oranžovou a modrou barvu. Náš volejbalový klub
obsadil obě barvy, bohužel každou jen po jednom družstvu.
Turnaj začal v 9.00 hod. Modří hráli na dva desetiminutové sety. Oranžoví hráli
na 1 x 10 minut.
Oranžový tým tvořili: T. Neugebauer, J. Pop, V. Kapcová. Našim menším se moc
nedařilo. I přes velkou snahu to na lepší než 17. místo nebylo
V modré barvě nás reprezentovali: T. Kouřimová, E. Kapcová, L. Marková, J. Moravec. Modrým se dařilo lépe. Základní skupinu vyhráli bez ztráty setu! Postoupili tak
z prvního místa do skupiny o 1. – 4. místo. V ní byli už kvalitnější soupeři a hrál se
vyrovnanější volejbal. V této skupině naši prohráli pouze jednou. Po zásluze jim tak
patřilo krásné 2. místo!
Vyhlášení sportovce roku 2017
V pátek 2. února 2018 proběhlo vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce
rychnovského okresu za rok 2017. Anketu pořádá ČUS a již tradičně se slavnostní
galavečer koná ve zcela zaplněném sále Pelclova divadla v Rychnově n. Kn.
Úvodního slova se ujal starosta Rychnova J. Skořepa a hned poté byla vyhlášena
kategorie, ve které jsme byli nominováni – kolektivy mládeže. Do této kategorie se
zařadilo díky devíti vítězným turnajům v Královehradeckém kraji a hlavně 2 vítěz-
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ným celostátním turnajům v Českých Budějovicích a Ostravě naše družstvo oranžového
minivolejbalu J. Moravec a M. Suk. Vyhlašovány byly tři nejlepší kolektivy. Kluci ve velké
konkurenci obsadili krásné 2. místo!
K umístění jim pogratuloval senátor Miroslav Antl a olympijský reprezentant v plavání
Jiří Jedlička. Mladí volejbalisté si odnesli památeční plaketu a věcné ceny od sponzorů.
Slavnostní večer byl pěknou tečkou za velmi
úspěšnou sezonou 2017 našeho volejbalového klubu.
M. Moravec

Tenisový klub Kvasiny
Halová tenisová sezóna se chýlí ke svému závěru. V jejím průběhu probíhal zejména pro mládež téměř bez přerušení tréninkový proces v nafukovací hale v Kostelci a v tělocvičnách ve Skuhrově a v Solnici.
Pro tenisový růst jsou však tréninky pouze
nezbytným minimem, a tak největší pokrok
během zimy můžeme sledovat hlavně u těch
svěřenců, kteří navíc absolvují i nějaké ty
turnaje. Nejenže si zahrají kvalitní zápasy,
seznámí se s novými dětmi, ale čas od času
mohou dosáhnout i úspěchů, které je motivují
k dalšímu zlepšování.
Letos zaslouží pochvalu za reprezentaci
klubu především mladší žáci Bára Ševcová
a Martin Holub a jejich rodiče, kteří strávili
na turnajích několik víkendů a k naší radosti
poměrně často obsazovali i medailové pozice.
Baruška (na fotografii vlevo) vybojovala 3. místo ve dvouhře na turnajích v Novém Městě a Letohradě a stejná umístění
ve čtyřhře v Žamberku a na TC HK. Největším úspěchem pak je celkové vítězství
ve čtyřhře v Novém Městě.
Martin, startující prvním rokem mezi
žáky, obsadil 3. místo ve dvouhře v Žam-
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Rozpis zápasů a plán akcí TK Kvasiny na rok 2018
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berku. Zde získal i 2. místo ve čtyřhře. Doposud nejlepším výsledkem je 1. místo
ve čtyřhře z Trutnova (foto).
Během dubna nás čeká náročné období, během něhož je nutné zprovoznit celý
areál a připravit kurty na značnou tréninkovou a zápasovou zátěž. Mistrovská utkání
začínají již o posledním dubnovém víkendu a letos se do nich zapojí sedm družstev,
hrajících vesměs krajský přebor. Do konce června tak bude v areálu každodenně živo
a doufáme, že se všem našim hráčům a tím i družstvům bude dařit.
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Zimní sezóna Wikov SKI
Skuhrov nad Bělou
Letošní zima končí a skuhrovští lyžaři běžci mohou pomalu bilancovat a hodnotit
dosažené výsledky. Na sněhové podmínky pro běžecké lyžování byla letošní zima
příznivá. Sněhu napadlo dostatek, a tak se dalo na tratích v běžeckém areálu v Deštném trénovat již od začátku prosince. Trénování na domácích tratích využívali nejvíce nejmladší zástupci našeho oddílu, kteří si zde užili i krátké vánoční soustředění.
Dorost, starší, mladší a část nejmladšího žactva vylepšovalo svoji techniku v prosinci
na soustředění na Masarykově chatě na Šerlichu. Dorost a junioři, aby mohli začít
trénovat na sněhu co nejdříve, odjeli v polovině listopadu do italského Livigna.
Prvním velkým závodem, který pravidelně pořádá náš domácí oddíl, byl 29.prosince již 56. ročník Orlického poháru, pro nedostatek sněhu se uskutečnil na náhradních
tratích na Luisině Údolí. Za skuhrovské barvy vystoupili na stupně vítězů: Jiřík Křepela, Marek Beneš, Veronika Holíková; další zůstali těsně pod nimi: Zuzka Pekárková,
Jan Vašátko, Šimon a Štěpán Maidlovi.
Mezi tradičně nejmasovější závod sezóny patří Orlický maratón. V roce 2018 se
uskutečnil již 34. ročník tohoto dálkového běhu, který je zařazen do série závodů
Ski Tour. Po loňské sněhem vydařené zimě, kdy se závod jel na standartní trati se
zázemím v Deštném se musel přeložit na náhradní tratě - na Šerlichu. Díky velkému
oteplení, které přišlo v týdnu před závody, se nepodařilo udržet trať sjízdnou, proto
se závod přesunul na Šerlich. I přesto se závodů zúčastnilo mnoho závodníků, jak
z celé ČR, tak i zahraničí a závodního víkendu zúčastnilo (824) o 5 závodníků méně,
než v loňském roce, kdy byl počet závodníků rekordní. Organizace letošního ročníku
a zvláště příprava tratí byla velmi náročná, i vzhledem k tomu, že víkend před závody
se připravovalo několik variant, kudy by mohl závod jet. Vedení oddílu touto cestou
děkuje všem, kteří přiložili ruku k dílu a samozřejmě i všem sponzorům, kteří opět
přispěli k zdárnému průběhu tohoto stále více oblíbeného závodu.
Vraťme se ale
zpět k výsledkům
našich
závodníků.
Vynikajících
výsledků dosáhla
naše juniorka Zuzana Holíková jak
na Českém poháru,
tak i MČR v Novém
Městě na Moravě, kdy se pravidelně umísťovala
na stupních vítězů.
Jan Maryška v letošní sezóně skon-
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čil několikrát těsně pod stupni vítězů a získával tak nepopulární 4.místa. Marek Vašátko je letos prvním rokem starší dorostenec a v nabité konkurenci dosáhl na pěkné
výsledky kolem 10.místa.
Naše dorostenky a dorostenci dosahují vynikajících úspěchů a umístění a již několik let vzorně reprezentují skuhrovský oddíl.
Závodů vrcholové úrovně se účastní také naše juniorka Zuzana Holíková, jako
členka reprezentačního týmu juniorů, který se nominoval na MSJ ve švýcarském
Gomsu. Byla to pro ni další velká akce a rozhodně vydařená, při prvním startu, což
byl sprint obsadila Zuzka 17.místo. Další závody, na to, že Zuzka je juniorkou prvním
rokem, byly také vydařené. Ovšem to nejlepší přišlo téměř nakonec sezóny, když si
Zuzka dojela na mezinárodních závodech OPA Cupu ve Zwieselu pro stříbrnou medaili v závodě na 5 km klasicky.

Starší žactvo mělo ČP na Božím Daru, kde na stupně vítězů vystoupal Jan Vašátko – získal bronzovou medaili. Dalším závodem bylo MČR ve Vysokém nad Jizerou
a posledním závodem byl ČP a finálový závod HNT v Novém Městě na Moravě,
kde se našim svěřencům dařilo nejvíce. Nejlepších výsledků dosáhla Adélka Michlová, která se ve velké konkurenci dostala těsně pod stupně vítězů na 2km klasicky
obsadila čtvrté místo a v nedělní stíhačce byla opět na podiu a obsadila 6.místo.
Další skvělé výkony předvedla Zuzka Pekárková, která v sobotu obsadila 13.místo
a v neděli se posunula na 11. místo (přičemž měla 7 nejlepší čas). Zuzka byla také
vyhlášena jako nejlepší nejmladší závodník a dostala za to pěkný pohár. Ani zbytek
družstva se nenechal zahanbit a naši svěřenci se pohybovali v polovině startovního
pole. Je potřeba poděkovat celému realizačnímu týmu a trenérovi, bez kterého by takové skvělé výsledky nebyly. Gratulujeme rovněž závodníkům k jejich předvedeným
výkonům.
Avšak i naši mladší závodníci, kteří se neúčastní republikových závodů, ale vrcholem jsou pro ně krajské závody se pohybují na výsledkových listinách na stupních
vítězů – např. Marek Beneš, Veronika Holíková, Jiří Křepela či Renata Skálová. Po-

20
slední závod sezóny pořádaný Wikov SKI Skuhrov nad Bělou se bude konat v sobotu
17. března v lyžařském areálu v Deštném. Vyhodnocení sezóny se uskuteční tradičně na závěrečném karnevalu na sněhu v sobotu 8.dubna.
A které akce chystají skuhrovští lyžaři z oddílu Wikov SKI Skuhrov nad Bělou pro
tento rok?
1. Běh údolím řeky Bělé 11.8.2018, start u Spol. centra
2. Orlický Rollerski cup 18 - 19.8.2018, start u Spol. centra
3. Běh Skuhrovem – koláčkový závod v září, termín bude upřesněn
4. Orlický pohár - 57.ročník, prosinec 2018 – areál Wikov SKI v Deštném
v Orl. horách
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, Petr Michl

Spolek na Venkově a JK Nová Ves
Mrazivý začátek letošního března nám přípravu na novou sezónu moc neusnadnil,
ale jaro je tu a my se pomalu dáváme opět do práce. Spolu s našimi dětmi plánujeme jarní úklid stájí a jejich výzdobu. Dle aktuálního počasí začínáme na jízdárně
tréninkovou přípravou na skokové, drezurní a hobby závody. První z nich nás čekají
již v polovině dubna. Sezónu však otevíráme již dříve, a to Jarní vyjížďkou (31.3.)
od hranického rybníka.
S pořízením přepravníku na koně se nám otevřely i další možnosti příprav, a to
dojížděním na plánované tréninky či soustředění do jiných jezdeckých klubů s krytými jízdárnami, které chceme v hojné míře využít ke zlepšení úrovně a kvality ježdění
našich svěřenců.
Letošní rok je v našich obou spolcích opět nabitý. Spolek JK Nová Ves se bude
opět snažit připravit další uchazeče ke zkouškám ZZVJ a tyto zkoušky úspěšně složit. S mladými jezdkyněmi, které minulý rok úspěšně tyto zkoušky složili, se účastnit jezdeckých závodů, které se konají pod hlavičkou České jezdecké federace.
Na těchto závodech nás bude reprezentovat především Eliška Masaříková s koněm
Sky Creative Ice B, Martina Ježková se
Sacramoso Paluba, Barbora Ježková
a Eliška Pišlová s Derykem Po loňských
úspěších, kdy jsme z každých závodů
přivezli vždy několik umístění, držme
všem palce i letos, ať se mladým závodnicím sezóna vydaří!
Spolek Na Venkově se bude v rámci
probíhajících kroužků věnovat těm nejmenším a začínajícím jezdcům. V týdnu
probíhá kroužek s koňmi, kam pravidelně dochází 17 dětí a každý pátek vedeme kroužek pro DDM „Cesta do sedla“
a „Jezdectví“, kam pravidelně dochází
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16 dětí. I s těmito dětmi plánujeme vyjet na závody do nedaleké Lipovky na dětské
hry, kde mohou poměřit své síly s ostatními dětmi.
Jako každý rok budeme pořádat Dětský den (26.5.), během letních prázdnin 2 pobytové tábory, soustředění pro mladé jezdce, již tradiční Hubertovu jízdu s dětským
odpolednem (?22.9.termín bude ještě potvrzen) a Drakiádu (6.10.). Mimo těchto aktivit se zúčastníme nejrůznějších akcí, kde s našimi koňmi povozíme nejen děti (den
dětí, princezny a rytíři – zámecká zahrada Rychnov n.K. akce ve Skuhrově n.B.).
Přejeme všem krásné jarní dny, dobrou náladu a ať nám koně jdou!
Tým spolku Na Venkově,JK NováVes

Solnický Brouček
Do nového roku jsme vstoupili opět v plném provozu. Naše dveře v domě služeb v Solnici na náměstí, nad posilovnou, jsou Vám a Vašim dětem otevřeny každý
všední den dopoledne, od 9:00 do 11:30 a ve středu také odpoledne od 15:00
do 18:00. K dispozici je pro Vás velká herna s mnoha hračkami, dětskou kuchyňkou, velkými měkkými kostkami, trampolínou a malou skluzavkou. Ideální místo, kam
vyrazit, nebo kde si můžete naplánovat setkání s kamarádkami a s dětmi. V rámci
zázemí můžete využít rychlovarnou konvici, kávovar a mikrovlnnou troubu. Můžete tu
také tvořit, stačí domluvit se s tetami Janou, nebo Jitkou přímo na místě. Možná pro
Vás bude i zajímavé, že provozujeme půjčovnu dětských maškarních kostýmů.
I v tomto roce pro Vás plánujeme
besedy a workhopy, sledujte naše
webové stránky. Akce pro veřejnost
v tomto roce také nabídneme tak, jak
jste zvyklí, nicméně akce, které se konávaly ve společenském domě v Solnici, si pro letošek hledají jiná místa
- například karneval jsme si letos užili
v Ještěticích. Nevadí, rok uteče jako
voda a velmi se těšíme na krásný nový
společenský dům, kde spolu jistě zažijeme hromadu zábavy!
Tento měsíc jsme pro vás například
Z oslavy narozenin Broučku“
připravili akci Loučení se zimou, a to
ve středu 21. března. Připravili jsme
pro vás ve spolupráci s místními hasiči společné vyrobení malých „morenek“, soutěže a prohlídku hasičské zbrojnice.
Nezapomeňte, že jsme tu pro všechny rodiny s dětmi, pro rodiče i prarodiče, ať už jste ze Solnice, z Kvasin, z okolních vesnic, nebo jste v našem kraji
u rodiny či přátel na návštěvě. Vítáme všechny rodiny, které mají zájem s dětmi
prožívat hravé chvíle, chtějí se dovědět něco nového, nebo si jen tak přijít někam popovídat a nechat děti, aby si pohrály v novém prostředí.
Rádi také uvítáme a podpoříme Vaši iniciativu. Chcete se scházet v rodičov-
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ské nebo rodinné skupině, připravovat v našich prostorách kroužek pro děti,
nebo kurz pro dospělé, máte originální nápady a náměty, nebo se chcete zapojit jako dobrovolník do naší činnosti - u nás jste vítáni. Stačí se zastavit a Vaše
nápady probrat s Janou, nebo Jitkou.
Z důvodu rekonstrukce společenského domu v Solnici také jiným způsobem probíhá bazárek. Bazárek probíhá nepřetržitě přímo v prostorách Broučku. Nakupovat
můžete vždy v provozní době a pokud chcete prodávat, je to také jednoduché. Bazárek probíhá nepřetržitě od března do května, prodává se od 12. 3., jak již bylo
napsáno, v našich prostorách a v provozní době. Počet kusů na prodejce je omezen
na 50, do prodeje přijímáme: jarní a letní oblečení, hračky, knížky, boty (dva páry bot
na prodejce). Výdej proběhne na začátku června, nebo po dohodě i během bazárku.
Oblečení prosíme označte pouze cenovkou, seznam sepíšeme na místě. Objemnější
věci (např. kočárk, postýlka) si můžete vytisknout a inzerovat tímto způsobem. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na nás na mail info@osbroucek.info, nebo
na telefonní číslo 724 737 947, 724 737 946.
Na závěr bychom rádi poděkovali za podporu Městu Solnice, Obci Kvasiny,
Královéhradeckému kraji a také Škoda Auto Kvasiny. Vaší pomoci si velmi vážíme!
V Broučku se na Vás a Vaše broučky těší
Jana Tomšová a Jitka Tošovská

Akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
DUBEN – ČERVEN 2018
Správní budova Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
Celoroční provoz
Plachetkův památník
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je výsledkem
celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z Bedřichovky v Orlických
horách, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické společnosti
a mnoha dalších ornitologických spolků a organizací.
Celoroční provoz
Fotohistorie města Rychnova
Nedávnou historii města v prostorách bývalých kasáren připomíná na 228 fotografií, kdy nejstarší z nich pocházejí z 19. století, nejnovější pak z konce 2. světové války. Snímky v expozici zaznamenávají kromě běžného života lidí, i důležité historické
události jako oslavy osvobození v roce 1945.
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14. 4. 2018 od 10 hodin
Lichenologická exkurze do PR Bošínská obora
Exkurze se koná ve spolupráci s východočeskou pobočkou České botanické
společnosti V sobotu 14. 4. 2018, sraz v10 hodin na zastávce autobusu v Bošíně
(50◦2’1.517“ N, 16◦12’13.219“ E). Exkurze do lesních porostů lužního lesa přirozeného charakteru s monumentálními věkovitými stromy. Projdou se také luční porosty
bývalé obory a bažantnice s význačnými solitéry, s parkovou úpravou a s rybníkem
Postolov.
27. 4. 2018 od 15 hodin
Jarní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí
Tradiční jarní vycházka botanika Jana Doležala do okolí Týniště nad Orlicí za místní zajímavou květenou. Sraz účastníků u Městské knihovny v Týništi nad Orlicí v 15
hodin. Přesná trasa bude dle počasí upřesněna.
28. 4. 2018 od 9:30
Lichenologická exkurze do PR Stráž – Skalky (CHKO Jeseníky)
Exkurze ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku. V sobotu 28. 4. 2018,
sraz o půl desáté na železniční stanici v Ostružné (500◦11’0.785“ N, 170◦3’2.733“ E).
Exkurze do území v nadmořské výšce 730 - 800 m za teplomilnou květenou. Část
Skalka představuje převážně odlesněný hřbítek s výchozy vápencových skal s několika malými lomy. Smilkovou pastvinu Stráž doplňují na příkrém svahu modřínové
solitéry.
5. 5. 2015 od 10:00
Exkurze za jarními terofyty do okolí Žďáru nad Orlicí
Exkurze Východočeské pobočky České botanické společnosti. V okolí Žďáru nad
Orlicí se vyskytuje spoustu zajímavých jarních jednoletek, se kterými se můžeme
setkat jak přímo v intravilánu obce, tak v okolí železniční stanice nebo na přilehlých
písčitých polích. Sraz účastníků na návsi ve Žďáru nad Orlicí v 10 hodin, vedoucí
exkurze botanik Mgr. Jan Doležal.
15. 6. 2018 od 15:00
Letní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí
Další ze série výprav botanika Jana Doležala za poznáváním rostlin v okolí Týniště
nad Orlicí. Sraz účastníků u Městské knihovny v Týništi nad Orlicí v 15 hodin. Přesná
trasa bude dle počasí upřesněna.

24
Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz
www.moh.cz
27. 4. 2018 od 17 hodin
Vernisáž jarního cyklu výstav a slavnostní zahájení výstavní sezóny
Slavnostní uvedení jarního cyklu výstav s kulturním programem.
28. 4. – 28. 10. 2018
Stálá expozice galerie na téma „Malíři Orlických hor a Podorlicka“
Stálá expozice galerie je pozoruhodnou kolekcí maleb Jana Trampoty, Antonína
Slavíčka, Antonína Hudečka, Vincence Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo Bedřicha Piskače. V expozici malířů 2. poloviny 20. století naleznete obrazy Aleše Lamra,
Jiřího Kaloče nebo Vladimíra Hanuše.
28. 4. – 28. 10. 2018
Sochařská expozice na téma „Ladislav Beneš – restaurované sochy“
a „Výběr ze sochařského díla Karla Hladíka“
Výstava restaurátorských prací studentů magisterského a bakalářského studia Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli a ukázky z díla předního sochaře
a profesora AVU, jehož odkaz je uložen ve sbírkách Orlické galerie.
28. 4. – 15. 6. 2018
Výstava na téma „Slatinský rok Miloslava Holého“
V cyklu Slatinský rok namalovaném v letech 1958 - 1961 na obrazech dvanácti
měsíců sledoval malíř v lyrickém okouzlení stálou a přesto proměnnou krajinu - stromořadí, chalupy i mostek přes Zdobnici.
28. 4. – 2. 9. 2018
Výstava na téma „Kvetoucí louky Karla Langera (1878-1947)
Kolekce prací Mařákova žáka a předního českého krajináře, rodáka z Jaroměře,
který se zapsal do povědomí diváků svými obrazy kvetoucích luk a lesních zátiší.
Výstava je sestavena z českých veřejných sbírek i majetku soukromých sběratelů.
28. 4. – 2. 9. 2018
Výstava na téma „Grafické práce a fotografie Věry Jičínské z 20. a 30. let“
Ve spolupráci s Nadací Věry Jičínské vznikl projekt výstavy nově objevených graﬁckých listů a fotograﬁí malířky Věry Jičínské z jejího pařížského období.
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28. 4. – 31. 10. 2018
Výstava na téma „Mezi lvem a orlicí: odraz vzniku republiky
v roce 1918 na Rychnovsku“
27. říjen roku 1918 byl pro mnohé ve vnímání každodenního života obyčejným
a přesto nevšedním dnem. Dnem, který zásadně změnil náš svět. Dnem přelomu
mezi Rakousko-Uherskou monarchií a mladou Československou republikou. Unikátní výstava ve spolupráci se Státním okresním archivem Rychnov nad Kněžnou,
přiblíží prostřednictvím archiválií a muzejních sbírek průběh vnímání tohoto dne
na Rychnovsku.
9. 6. 2018
Muzejní noc
Jako každý rok, se i letos Orlická galerie účastní Muzejní noci. Na návštěvníky
čeká prohlídka galerie a doprovodný kulturní program.
22. 6. – 16. 9. 2018
Výstava na téma „Plakáty Divadla Husa na provázku ze 70. let minulého století
Výtvarníci spolupracující s brněnskou scénou divadla Husa na provázku použili
pro propagační materiály divadla na svou dobu technicky originální a výtvarně neobvyklé postupy, včetně slavného „prostříleného“ plakátu pro představení Nikola Šuhaj
loupežník. Vernisáž výstavy 22. 6. 2018 od 17 hodin v rámci zahájení Poláčkova léta
s kulturním programem.
Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz
www.sypka-moh.cz
31. 3. 2018
Tvořivá dílna na téma „Velikonoce na Sýpce“
Oblíbený jarní program vychází z velikonočních lidových tradic. Těšit se tak můžete na pletení pomlázek, malování kraslic různými technikami, výrobu velikonoční
dekorace, drátování a tvorbu kuřátek z ovčí vlny.
14. 4. 2018
Přednáška na téma „Den památek“
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO, je každoročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti každoročně Město Rokytnice a Sýpka – Muzeum Orlických hor představuje známé i neznámé památky
Rokytnicka.
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26. 5. 2018
Muzejní noc
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO je každoročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti každoročně Město Rokytnice a Sýpka – Muzeum Orlických hor představu je známé i neznámé památky
Rokytnicka.
Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
16. 2. – 27. 4. 2018
Výstava na téma „130 let masného průmyslu ve Vamberku“
Nejen šikovné ruce krajkářek proslavily Vamberk. Párky a šunky z tohoto města
byly po celá desetiletí vyhlášené po Čechách, ale i daleko za hranicemi. A to především díky Jindřichovi Kubiasovi, který dokázal vybudovat jednu z nejúspěšnějších
českých uzenářských továren.
18. 5. - 30. 9. 2018
Výstava na téma „Milča Eremiášová“
Výstava při příležitosti 80. životního jubilea významné české krajkářky. Milča Eremiášová působila jako pedagog při Školském ústavu umělecké výroby v Praze. Získala uznání na mnoha výstavách doma i ve světě.
25. 5. 2018
IV. Muzejní noc tentokrát „na moravskú notu“
Tematická muzejní noc o lidovém folkloru jižní Moravy - Slovácka, hudbě, tanci,
oděvu a víně. Vystoupí cimbálová muzika, která předvede to nejlepší z horňácké
lidové písně a dále ženský sbor Koňadry z Vracova, který zazpívá lidové balady nejen ze Slovácka. Předvádět se bude mimo jiné tanec verbuňk, zapsaný na seznamu
nehmotného kulturního dědictví Unesco.
15. 6. 2018
Divadelní vystoupení Kar
Ve spolupráci se STU-ART o. s vystoupí hudební divadlo Fekete Seretlek se svým
počinem na motivy Anny Kareniny. „Během smuteční večeře, během cinkání skleniček a klidného doprovodu smuteční kapely, se místo klidného rozloučení začnou
odehrávat střípky ze života minulé osoby.“ Na tohle se zkrátka musíte podívat sami.
22. 6. 2018
Muzejní zahrada
Vystoupení kapely Bizzare band. Občerstvení zajistí Lary Fáry.
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29. 6. – 1. 7. 2018
X. Krajkářské slavnosti
Každoroční krajkářské slavnosti se Vamberku nevyhnou ani letos. Pořádá město
Vamberk za spolupráce Muzea krajky ve Vamberku. V rámci akce 29. 6. 2018 proběhne slavnostní vernisáž výstavy „Milča Eremiášová“ a módní přehlídka na muzejní
zahradě.
Synagoga – Památník Karla Poláčka
Palackého 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
Červen 2018
Cyklus přednášek „Vědecké čtvrtky v Synagoze“
Synagogy jsou známé především jako židovské svatostánky. Mnohem méně je
však známo, že sloužily také k výuce. Rychnovská synagoga se v červnu vrátí k těmto kořenům a každý čtvrtek v bude hostit přednášku jedné vědecké kapacity.
Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
Od června 2018
Expozice na téma „Opočno v proudu času (1068 – 2018)“
Město Opočno patřilo v minulosti k nejvýznamnějším sídlům v Čechách, což potvrzuje i záznam v Kosmově kronice. V roce 2018 uplyne 950 let od této staré písemné
zmínky a Opočno tak oslaví významné kulaté jubileum. U této příležitosti bude v prostorách nejstaršího městského domu v Opočně otevřena expozice věnovaná historii
města.
Změny akcí vyhrazeny.
Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea
a jeho poboček.
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Novinky na rok 2018 v oblasti
zateplování bytových domů v IROP
Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech pokračuje
v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018. Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a příjem žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy, maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energetické úspory v bytových domech II., ve které byl příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu loňského roku
byl v této výzvě patrný razantní nárůst počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst
objemnějších projektů. Celkem bylo v 37. výzvě předloženo 1325 žádostí o podporu
v celkovém úhrnu 2,707 mld. Kč z EFRR a nyní probíhá vyhodnocování podaných
projektů. Podpora v této výzvě oslovila vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek ve 423 městech a obcích České republiky. O největší objem podpory
zažádala společenství vlastníků jednotek (1,53 mld. Kč) a obce (865 mil. Kč). Nejaktivnější byli žadatelé v Moravskoslezském kraji (téměř 17,5 % předložených žádostí),
dále ve Středočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji (každý kraj měl téměř 10%
zastoupení).
Po vyjednaném snížení nároků na zdroje tepla byly od června loňského roku nabídnuty také příznivější podmínky pro čerpání podpory na plynové kondenzační kotle
nebo tepelná čerpadla. Z předložených projektů je patrné, že i tato změna se setkala
se zájmem.
Počet proplacených projektů překročil na konci loňského roku první stovku a na proplacení v lednu čekalo dalších 160 projektů, u kterých byla fyzicky ukončena realizace. Mezi největší vyplacené žádosti patří např. projekty měst Frýdku-Místku, Hronova
nebo Tábora. Z ostatních proplacených projektů lze jmenovat např. zateplení a výměny oken a vstupních dveří v bytovém domě o 48 bytových jednotkách v Otrokovicích,
nebo zateplení dvou bytových domů o 22 bytech v Kralovicích na Plzeňsku.
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu bytových družstev, která sice nejsou
výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu s národní legislativou vykonávají
funkci správce bytového domu do doby založení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně se pro tato družstva podařilo vyjednat možnost získání podpory za celý bytový
dům. Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla nově možnost v určitých případech podat žádost o podporu mimo režim veřejné podpory a de minimis.
U projektů mimo režim veřejné podpory podle blokových výjimek (dle Nařízení Komise
651/2014) došlo také k rozšíření způsobilých výdajů. Byl také zredukován počet povinně naplňovaných indikátorů – nově hodnoty indikátorů „Množství emisí primárních
částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů“ a „Výroba tepla z obnovitelných zdrojů“ budou vyhodnocovány pouze na úrovni Řídicího orgánu
za celou výzvu a nebudou uváděny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické nároky pro bytové
domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo
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v památkové zóně. Pro tyto domy může být vzhledem k památkové ochraně obtížné provést kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané
energie, a proto v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé
konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro
změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Tuto
možnost zatím využily vlastníci památkově chráněných bytových domů v centru Plzně
nebo Kutné Hory.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III. naleznete na webu IROP.
„webu IROP“ vložit odkaz: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III)
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální
rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím subjektem IROP.
„regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky“ vložit odkaz:
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/
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Společenská kronika
Narození
Alex Piskora
Katka Šprincová
Alex Kopřiva

Štěpán Ulrich
Kateřina Jirušková

Jubilea
Leden
Rozínková Marie
Součková Věra
Nosková Alžběta
Nosek Miroslav
Valenta Oldřich

91 let
87 let
80 let
75 let
70 let

Únor
Černá Anežka
Jirčík Ladislav
Kalinová Květoslava
Macháňová Anna
Biedermanová Růžena

90 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Březen
Řežábek Karel
Piskorová Jiřina
Šrámková Lidmila
Kalášková Miluše
Schod Rudolf
Šotolová Danuše

Úmrtí
Drahoslava Kudláčková
Marie Matějková
Josef Hejhal
Vladimír Šíla

Růžena Tomášová
Marie Červinková
Milada Plíštilová

Paní Plíštilová nás opustila ve věku 90 let
a paní Červinková ve věku nedožitých 95 let.

87 let
86 let
80 let
75 let
70 let
70 let

Výpis z usnesení

z 21. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny,
konaného dne 14. 3. 2018 od 18,00 hodin
Usnesení č. 1/21/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny:
I.
Schválení programu zasedání
II.
Kontrola úkolů minulého zastupitelstva
III.
Škoda Auto a.s. – prezentace
IV.
Zhodnocení majetku obce-hasičská zbrojnice
V.
Převod družstevního podílu – byt 1.6.B v bytovém domě čp. 343 v k.ú. Kvasiny
VI.
Výběrová řízení
-Zázemí sportovního areálu u nádraží-obec Kvasiny
VII. Poskytnuté dotace obce
VIII. Kontrolní výbor
IX.
Majetkoprávní smlouvy
1. Smlouva kupní na prodej části pozemku, pozemkové parcely p. č. 1249/1 –
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 18 m2, kupující Miroslav
Tobyška
2. Smlouva kupní na nákup části pozemku, pozemkové parcely p. č. 1074/5 –
zahrada o výměře 6 m2, prodávající manželé Miroslav Tobyška a Helena
Tobyšková
3. Smlouva kupní na nákup pozemku, stavební parcely p. č. st. 304 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 24 m2, prodávající LUNY, s.r.o.
4. Smlouva o předání infrastrukturního majetku do správy Vodovodního svazu
Císařská studánka
Schválení vyřazení majetku likvidací
X.
XI.
Rozpočtové opatření
XII. Různé, Diskuse
XIII. Závěr zasedání
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 1/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č.2/21/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 2/21/2018 bylo schváleno
Usnesení č. 3/21/2018:
Zastupitelstvu Obce Kvasiny byl představen záměr společnosti Škoda Auto a.s. Mladá
Boleslav a vyjádření zpracovatelky Územního plánu Kvasiny dle Přílohy č. 1 vybudovat na
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pozemku bývalého Kochova tzv. Green House,
33 zastupitelstvo obce bylo se záměrem
seznámeno a se záměrem souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
Zdrželi se: 7
Usnesení č. 3/21/2018 nebylo schváleno.

Usnesení č. 4/21/2018:
Zastupitelstvu Obce Kvasiny byl představen záměr společnosti Škoda Auto a.s. Mladá
Boleslav a vyjádření zpracovatelky Územního plánu Kvasiny dle Přílohy č. 1 zřídit v rámci
stávajícího parkoviště krátkodobá stání v době střídání směn, zastupitelstvo obce bylo se
záměrem seznámeno a se záměrem souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 4/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/21/2018:
Zastupitelstvu Obce Kvasiny byl představen záměr společnosti Škoda Auto a.s. Mladá
Boleslav a vyjádření zpracovatelky Územního plánu Kvasiny dle Přílohy č. 1 povolit průjezd
jednostopých vozidel z parkoviště na "manipuláku" k bráně č. 2, zastupitelstvo obce bylo se
záměrem seznámeno a se záměrem souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro:
Proti: 8
Zdrželi se: 6
Usnesení č. 5/21/2018 nebylo schváleno.

Usnesení č. 6/21/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) revokuje usnesení č. 15/15/2016
b) schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž vratové techniky u budovy hasičské zbrojnice
mezi Obcí Kvasiny a společnosti PORT CZ s.r.o. Opočno za cenu 88.510,- Kč bez DPH
dle Přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 6/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/21/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny souhlasí s převedením družstevního podílu, který je vázán na byt
1.6.B v bytovém domě čp. 343 v obci Kvasiny a který je ve vlastnictví pana Ondřeje
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Chovančíka, nar. 15. 7. 1984 , bytem Kvasiny34
343 na Obec Kvasiny za cenu 2.000.000 Kč dle
Přílohy č. 3.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 7/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/21/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny
a) rozhodlo o výběru a pořadí nabídek předložených v rámci výběrového řízení na akci:
„Zázemí sportovního areálu u nádraží - obec Kvasiny“ v souladu s výsledkem jednání
výběrové komise ze dne 12.3.2018;
b) schvaluje jako nejvýhodnější nabídku společnosti Reming s.r.o., Soukenická 1176, 516
01 Rychnov n. Kněžnou, ve výši 3.298.000,- Kč bez DPH;
c) schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Kvasiny jako objednatelem a společností Reming
s.r.o., Soukenická 1176, 516 01 Rychnov n. Kněžnou, jako zhotovitelem
dle Přílohy č. 4 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 8/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/21/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotací dle upraveného Návrhu na poskytnutí dotací
2018 a vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kvasiny platný pro žadatele
uvedené v upraveném Návrhu na poskytnutí dotací 2018 dle Přílohy č. 5
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 9/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 10/21/2018:
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru svoláním jednání kontrolního
výboru v nejkratším možném čase.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti:
Zdrželi se: 2
Usnesení č. 10/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/21/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje v rámci majetkového vyrovnání pozemků podél
komunikace p. č. 1249/1 prodej části pozemku pozemkové parcely p. č. 1249/1 ostatní plocha
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(ostatní komunikace) vyznačenou v geometrickém
35 plánu číslo 850-150/2017 jako pozemek,
pozemková parcela parcelní číslo 1249/6 zahrada o výměře 18 m2 v k. ú. Kvasiny panu
Miroslavu Tobyškovi, nar. 17. 6. 1953., trvale bytem Kvasiny 251, 517 02, za celkovou cenu
zjištěnou 1.120 Kč podle návrhu Kupní smlouvy na prodej pozemku dle Přílohy č. 7 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 11/21/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/21/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje v rámci majetkového vyrovnání pozemků podél
komunikace p. č. 1249/1 nákup části pozemku pozemkové parcely p. č. 1074/5 zahrada
vyznačenou v geometrickém plánu číslo 850-150/2017 jako pozemek, pozemková parcela
parcelní číslo 1074/27 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 6 m2 v k. ú. Kvasiny od
manželů Miroslava Tobyšky, nar. 17. 6. 1953., a Heleny Tobyškové, nar. 26. 5. 1954, oba
trvale bytem Kvasiny 251, 517 02, za celkovou cenu zjištěnou 375 Kč podle návrhu Kupní
smlouvy na prodej pozemku dle Přílohy č. 8 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 12/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 13/21/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje nákup části pozemku stavební parcely p. č. st. 304
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Kvasiny od LUNY, s.r.o., IČO: 64825418,
se sídlem Češkovice 246, Blansko, za celkovou cenu 2 400 Kč podle návrhu Kupní smlouvy na
prodej pozemku dle Přílohy č. 9 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 13/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 14/21/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) revokuje usnesení č.14/19/2017;
b) schvaluje Dodatek číslo 1 smlouvy o úplatném převodu části ZTV do vlastnictví Obce
Kvasiny ze dne 14. 6. 2017 mezi Obcí Kvasiny a společností K2 Invest s.r.o., se sídlem
Chrudim – Chrudim IV, Palackého třída 314, IČO: 26008921;
c) si vyhrazuje ve smyslu ust. § 102 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném
znění rozhodnout Darovací smlouvě mezi Obcí Kvasiny a Vodovodním svazem
Císařská studánka, IČO: 60882794, se sídlem Masarykovo náměstí 1, Solnice;
d) schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Kvasiny a Vodovodním svazem Císařská
studánka, IČO: 60882794, se sídlem Masarykovo náměstí 1, Solnice;
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e) schvaluje předání stavby veřejného 36
vodovodu a kanalizace, a to vodovodního a
splaškového kanalizačního řadu (trubní vedení prodloužení vodovodního řadu
v provedení PVC DN 110 v délce 32 m a splaškového kanalizačního řadu v provedení
PP UR2 DN 250 v délce 28 m), obou uložených pod povrchem pozemku parcelní číslo
1014/6 – trvalý travní porost v obci a katastrálním území Kvasiny ve vlastnictví obce
Kvasiny do správy Vodovodního svazu Císařská studánka, IČO: 60882794, se sídlem
Masarykovo náměstí 1, Solnice, podle návrhu Smlouvy o správě infrastrukturního
majetku, přičemž cena předmětu daru určená pro potřebu majetkové evidence činí
128.500,-- Kč bez DPH (vodovodní řad) a 140.150,-- Kč bez DPH (splaškový
kanalizační řad).
vše dle Přílohy č. 10 a pověřuje starostku podpisem smluv..
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 14/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 15/21/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje likvidaci a vyřazení majetku dle Přílohy č. 11.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 15/21/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/21/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje úpravy rozpočtu na základě rozpočtového opatření č. 3
a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2 schválená radou, a to vše dle Přílohy č. 12.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 16/21/2018 bylo schváleno.

5

Dotazníkové šetření

Prevence kriminality
obce Kvasiny

Listopad 2017

1. Jaké je Vaše pohlaví?

44%
muž

56%

žena

2. Do jaké věkové skupiny patříte?
6%
15%

32%

15 - 24 let
25 - 34 let
18%

15%

35 - 44 let
45 - 54 let
55 - 64 let

14%

nad 65 let

3. V které části obce žijete?

centrum obce
horní část (od ÚSP ke Skuhrovu)

15%
31%

8%

24%

22%

dolní část (od obchodu u Benešů k
Solnici)
lokalita Zámecká (od zámku ke kostelu v
Solnici)
lokalita u závodu Škoda (u nádraží,
zámek, komunikace u závodu po
prodejnu Škoda, podél plotu závodu)

4. Cítíte se v Kvasinách bezpečně?
5%

4%

11%

rozhodně ANO

23%

spíše ANO
spíše NE
rozhodně NE

57%

nedovedu posoudit

5. Ve které části obce Kvasiny se cítíte nejméně
bezpečně?
2%

4%

23%

9%

obecní park u KD
Olšina
u obecního rybníka
okolí nádraží ČD

11%
36%
15%

zámecký park
lokalita Zámecká
jiná odpověď

5a. Ve které části obce se cítíte nejméně
kolem ubytoven
bezpečně - jiná odpověď
komunikace v obci (střídání směn)
7%

7%

7%

11%

8%
6%

21%

5%
4%
3%
3%

5%

3% 3%

7%

u závodu Škoda Auto
Solnice - Šárka, Alfa
u prodejen konzum
okolo restaurace
u ordinace MUDr. Popa
cesta k Černému lesu
křižovatka u prodejny Škoda a konzumu
okolí OÚ a KD
všude
ostatní (u školy,řeky,doma,večer)
nevycházím ven
cítím se bezpečně
neumím posoudit

6. Pokud se necítíte bezpečně, čeho se
bytové krádeže
konkrétně obáváte?
kapesní krádeže
3% 1%
3%

1%

12%

0%
3%

1%

14%

4%
3%
3%

4%
22%

16%

1%

6%

2%

6a. Pokud se necítíte bezpečně, čeho se
obáváte? - jiná odpověď

výroba a distribuce drog
krádeže aut
krádeže kol
dopravní přestupky
ozbrojená loupež
nevhodné chování mladistvých
obavy z občanů jiných národností
rvačky
špatné pouliční osvětlení
ublížení na zdraví
domácí násilí
vražda
častý výskyt problémových osob
výtržnictví
znásilnění
jiná odpověď

ohrožení vozidly na komunikaci
šikany
obtěžování

13%

4%

odhazování hořících cigaret

9%

9%

5%
5%
4%

35%
4%

narážek se sexuálním podtextem
zastupitelů obce
domobrany
psů a jejich štěkotu
nevycházím

4%
4%

4%

nebojím se
neumím posoudit
uvedení lokality

7. Stal(a) jste se Vy osobně nebo někdo z členů
Vaší rodiny v poslední době obětí protiprávního
jednání nebo pokusu o něj v Kvasinách?

9%

10%

ANO
NE

81%

NEVÍM

8. Co podle Vašeho názoru považujete za
nejhorší a vadí Vám v rušení
našínočního
obci?
klidu
1% 1%
1%

7%

3%

pobíhání psů
neuklízení psích exkrementů
znečišťování veřejného prostranství
zakládání černých skládek
veřejné pohoršení - pití na veřejnosti
žebrání
porušování dopravních předpisů
protiprávní jednání (napadání,urážka,pomluva)
přestupky proti majetku
fyzické napadání
domácí násilí
podvod, protiprávní jednání pomocí internetu
sexuální obtěžování
vandalismus
vydírání, zneužití osobních dat
týrání, šikana
jiná odpověď

0% 1%
5%

10%

5%
11%

4%
4%

16%

23%

4%

3%

0%

8a. Co považujete za nejhorší a vadí Vám v naší
ubytovny
obci? - jiná odpověď
šmejdi
11%

5%

3%

13%

3%
8%

13%
8%

5%
3%

3%
3%

3%

5%

3%

8%

3% 3%

chybějící parkovací místa
sekání trávy ráno
nedodržování protiklukové vyhlášky
továrny
velká frekvence lidí a aut
přehlížení výroby a distribuce trávy
chybějící komunikace policie
velká tolerance k chování cizinců
štěkání psů - nepřetržitě v noci
nefungující veřejné osvětlení
absence chodníku na Ještětické
úplatní voliči Babiše
nevycházím
nepociťuji žádný z problémů
neumím posoudit
uvedení lokality

9. Kterých skupin/jednotlivců se nejvíce
obáváte?

trestané osoby

12%

drogově závislí

16%

6%

extrémisté
bezdomovci

26%

31%
7%

2%

opilci
lidé trpící duševním
onemocněním
jiná odpověď

9a. Kterých skupin/jednotlivců se nejvíce
cizinců
obáváte? - jiná odpověď

šmejdů

2%
2%

2%

2%

2%

všech co ohrožují

7%

agenturních zaměstnanců ŠA
dělníků na ubytovnách

5%
48%

2%

bezohledních pitomců
bezohledných řidičů
zastupitelů obce

9%

lidí, kteří mohou vše
12%

5%

blbců a voličů Babiše

2%

voličů Okamury
lidské hlouposti a závisti
nesetkávám se snimi

10. Myslíte si, že se v Kvasinách a blízkém okolí
takoví lidé vyskytují? Kde?
obecní park u KD

3%
4%
33%

Olšina

6%
16%
6%

5%
20%

7%

u obecního rybníka
okolí nádraží ČD
zámecký park
lokalita Zámecká
jiná lokalita
NEVYSKYTUJÍ
NEDOVEDU POSOUDIT

10a. Myslíte si, že se v Kvasinách takoví lidé
Škoda Auto a okolí
vyskytují? Kde? - jiná odpověď
2% 2% 2%
5%

ubytovny
25%

15%

Solnice - Šárka, Alfa, u zámku
u Konzumu
u ordinace MUDr. Popa

2%

v celé obci
14%

20%
13%

okolí OÚ a KD
lavičky v aleji u kurtů
ve velké části domácností
neumím posoudit

11. Myslíte si, že obec Kvasiny, Policie ČR,
Městská policie dělají vše pro bezpečnost
občanů?

46%

ANO

NE

54%

11a. Dělá obec a policie vše pro bezpenost?
V čem navrhujete zlepšení - obec
3%

3%

3%

3%

3% 3%

12%
6%

3%
3%

15%

3%
6%
6%

6%
9%

6%

9%

veřejné osvětlení
bezpečné přechody pro chodce
ubytovny (omezení, kontroly)
zapojení občanů do boje s vandaly
kamerový systém
úklid odpadků na chodnících
stacionární (úsekový) radar
zpomalovací retardéry
komunikace OÚ s občany
kontroly hluku
zřízení obytných zón
zřízení obecní policie
zákaz pití na veřejnosti
dopravní infrastrukturu do ŠA
netolerovat pěstírnu marihuany
důslednost při řešení stížností
zrušit ohňostroje
nepřehlížet protiprávní činnost

11b. Dělá obec a policie vše pro bezpenost?
V čem navrhujete zlepšení - policie
3%
1%
2%

2%

více hlídek

8%

pochůzková činnost policie
měření rychlosti

20%

5%

kontroly parkování
silniční kontroly
12%

17%

kontroly cizinců
důslednost při řešení přestupků

12%

18%

dostupnost městské policie
kontroly parkování v křižovatkách
maximální prostor policii
nevím

12. Jaký postoj zaujímáte k zákazu podomního
prodeje (tzv. šmejdi) v obci?
3%
14%
SOUHLASÍM
NESOUHLASÍM
NEVÍM
83%

13. Jste spokojeni se službami hasičů v
Kvasinách?
10%

ANO
NE
90%

2%

13a. Jste spokojeni se službami hasičů v
Kvasinách? Co byste v činnosti hasičů chtěli
materiální vybavení (včetně vozidla)
zlepšit?
11%

4%

23%

4%

11%
10%
8%

9%
6%

10%

2%

větší podpora obce
větší podpora obce mládeži
nedělat z hasičárny hospodu
práce pro veřejnost, pomoc při akcích obce
jaké služby?
čištění břehů a kanálů
nic (jsou dobří)
nemám informace
jejich činnost mne neovlivnila
nedovedu posoudit
proč není dotaz na technické služby?

14. Podporujete záměr MKDS v obci?
14%
ANO
NE
86%

15. Domníváte se, že pořízení MKDS zvýší
bezpečnost v obci?
18%
ANO
NE
82%

16. Přál(a) byste si mít kamerový systém i v okolí
svého bydliště?
25%
ANO
NE
75%

17. Měl(a) byste v lokalitách sledovaných
kamerami větší pocit bezpečí?
18%

ANO
NE
82%

18. Účast občanů v dotazníkovem šetření
23%
vrácené
dotazníky
nevrácené
dotazníky
77%

