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Vážení občané,
tento příspěvek je mým posledním příspěvkem v tomto volebním období, a tak
mi dovolte malé ohlédnutí za uplynulými roky a shrnutí toho, co nás čeká v letech
příštích.
Zastupitelstvo obce pracovalo po celé volební období na základě úkolů vytyčených
v roce 2014. Pracovali jsme pilně a zodpovědně ve prospěch občanů obce, a to
i přes složité období, způsobené neočekávaným rozšířením výroby a s tím spojeným
zvyšováním počtu zaměstnanců sousedního závodu ŠA a.s. Mladá Boleslav. O naší
práci jsme Vás průběžně informovali na webových stránkách obce a ve zpravodaji.
Rádi jsme přivítali Vás občany na jednáních zastupitelstva.
Čeho se podařilo dosáhnout a jak byly naplněny plány na léta 2014 – 2018?  Nakoupili jsme pozemky, zainvestovali je a prodali k výstavbě rodinných domů,  v rámci
Programu pro rozvoj obce jsme se podíleli na zainvestování pozemků soukromých
investorů pro výstavbu bytových a rodinných domů, zlepšili jsme kvalitu a rozsah
služeb Pečovatelské služby,  upevnili pozici základní a mateřské školy, vybudováním
chodníku a uzavřením veřejnoprávní smlouvy na služby policie s Městskou policií
Rychnov n. Kn. jsme zvýšili bezpečnost v obci, zlepšili jsme úroveň společenského,
kulturního a sportovního vyžití množstvím a širokým spektrem nabídky kulturních
akcí, podporou místních organizací a spolků, investicemi do majetku obce, který využívají sportovní kluby, vybudováním workoutového hřiště v centru obce a dětského
hřiště na Zámecké.
Dále jsme pracovali na zvyšování čistoty obce a zrealizovali opravu a rekonstrukci
některých místních komunikací. Připravili jsme a připravujeme výstavbu chodníku
ke škole, protipovodňová opatření, revitalizaci kulturního domu s výstavbou obecního
úřadu, výstavbu tělocvičny u základní školy, další rekonstrukce komunikací, rekonstrukci veřejného osvětlení a vybudování kamerového systému.
Práce ve vedení obce byla pro mě velmi náročná, protože patřím mezi „ty zodpovědné“ a snažím se vše dělat v maximální míře a maximálně dobře. Svoji práci mám
ráda a věřte mi, že vše, co jsem dělala, dělala jsem, jak nejlépe jsem mohla a po celou dobu působení ve vedení obce jsem se držela těchto slov: „Povinností veřejného
činitele je povýšit veřejný zájem nad osobní“. Bohužel musím přiznat, že se to podepsalo na mém zdraví a že jsem za těch osm let práce pro obec značně vyčerpaná.
Velmi děkuji za pomoc a podporu všem, se kterými jsem měla možnost po dobu starostování spolupracovat. Úžasné Ivetě Vašátkové a všem  dalším z kulturní komise,
kteří společně zorganizovali neskutečné množství kulturních akcí, Vladimíru Skokanovi a všem členům JSDH, kteří se dostali na uznávanou úroveň mezi ostatními
jednotkami, všem vedoucím, které se vystřídaly ve vedení Pečovatelské služby a  
které se společně s pečovatelkami  zasloužily o to, že je naše Pečovatelská služba
registrována v systému Královéhradeckého kraje  a  neustále zvyšuje svoji úroveň,
řediteli ZŠ a MŠ a všem učitelkám, kterým se podařilo upevnit pozici základní a ma-
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teřské školy, dále všem ve vedení spolků, které působí na území naší obce a slouží
jejím občanům.
V neposlední řadě děkuji za spolupráci také radním a zastupitelům, kteří mně pomáhali s řešením problémů a občanům, kteří mně pomáhali hledat problémy k řešení. Poděkování patří také všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří pracují zodpovědně na svých pozicích. Děkuji všem, kdo svou prací a přístupem pomáhali obci.
Závěrem přeji naší obci, aby byli do nového zastupitelstva zvoleni ti, kteří mají zájem pracovat, mají na to čas a mohou tak opravdu přispět k rozvoji dobrými nápady
a konkrétními činy.
Všem občanům přeji krásný podzim a šťastnou ruku při nadcházejících volbách.
Ing. Alice Nováková
starostka

Obecní den
Již od sedmé hodiny ranní
probíhaly na obecním rybníku
na Dlouhé strouze v Kvasinách
rybářské závody mládeže, které uspořádala místní organizace Solnice, Českého rybářského svazu, z. s., která má rybník
ve správě.
Od 10 hodin jste mohli před
kulturním domem v Kvasinách slyšet kapelu Zakoplaho
dixiland, která zpříjemnila

návštěvníkům slavností celé dopoledne.
Ve 13:00 hod, začal hlavní program, který moderoval Bořek Slezáček a v rámci
kterého vystoupila Petra Černocká, mažoretky z naší základní školy, kouzelník Richard Nedvěd, imitátor Petr Martiňák, tanečníci a zpěváci z muzikálu Děti ráje a zpěvák Petr Rezek se svou
kapelou. Program ukončila
swingová kapela Pružná
těla. V průběhu akce jste
mohli shlédnout prezentaci
místních spolků a organizací na výstavních panelech,
fotografie z povodně roku
1998 a navštívit stánky
prodejců v okolí kulturního
domu. O občerstvení se
postarali místní hasiči, děkujeme.
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Příznivce
zemědělské
činnosti
na venkově zaujala výstava drobné zahradní techniky a zemědělské techniky,
jejíž součástí byla možnost vyzkoušet
své vědomosti v soutěži o ceny.
Za kulturním domem jste mohli vidět prezentaci spolků Na venkově, z.s. a JK Nová
Ves, z.s. s jízdou na koních pro příchozí děti, ukázkou drezúry, jízdou v dámském
sedu a ukázkou parkuru, Českého svazu včelařů z.s. Solnice s ukázkou a prodejem
svých produktů, Mysliveckého sdružení Solnice s ukázkou soviček a prezentací práce sdružení a  Českého svazu chovatelů Skuhrov nad Bělou s výstavou drobného
zvířectva.
Slavnosti uspořádala Obec Kvasiny proto, aby připomněla 100 let od vzniku naší
republiky. V duchu těchto oslav proběhlo již dopoledne několik historických událostí:
1. Na znamení úcty k naší minulosti a k životnímu snažení našich předků obec Kvasiny obnovila kapličku, která byla v minulých letech zanedbávána, a umístila do ní
nový zvon a sochu svatého Antonína Paduánského, patrona obce.   Obnovená
kaplička, zvon, socha sv. Antonína a prapor obce byly požehnány páterem Augustinem Slaninkou, děkanem dobrušským a vikářem rychnovským;
2. V blízkosti kapličky byla zasazena Lípa svobody. Je svým způsobem symbolické,
že lípa byla vysazena u nově opravené kapličky.
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Zasazena v roce 2018 bude růst u kapličky, která sama zažila období, kdy naše
republika před sto lety vznikla. Spolu s lípou budou dlouhá léta připomínat, že je dobré znát svou minulost, věnovat péči své přítomnosti a nebát se pohlížet do budoucnosti. Právě proto byla pod kořeny lípy umístěna časová schránka, aby následujícím
generacím mohla v budoucnu připomenout, jaké byly a čím žily Kvasiny v roce 2018.
Na zasazení lípy se podíleli téměř všichni přítomní občané;
Obě historické události doprovodil student Jakub Ponka nádhernou hrou na violoncello.
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3. Za přítomnosti představitelů obce a za pomoci žáků místní základní byl položen
věnec u památníku obětem I. světové války a minutou ticha uctěna jejich památka.

Skutečnost, že 28.října 2018 uplyne 100 let od založení Československa, připomíná našim občanům svítící „stovka“ na fasádě kulturního domu. Československo
vzniklo po první světové válce jako jeden z nástupnických států Rakouska-Uherska.
Zahrnovalo území Čech, Moravy, Českého Slezska (jihovýchodní část Slezska), Slovenska a do roku 1939 i Podkarpatské Rusi („Horní Uhry“). Československo zaniklo k 31. prosinci 1992 rozdělením na Českou republiku a Slovenskou republiku od
1. ledna 1993.

Co se stalo v obci – záznamy ze starých kronik
Tento podzim si připomíná celá země i naše obec výročí založení republiky. My
se ovšem ve třetím dílu záznamů z kroniky podíváme hlavně na rok 1938. Třicátá
léta byla pro naši zemi léty, kdy se mnoho věcí uklidňovalo. Lidé si začali zvykat
na republiku, politický systém, nově nabytou svobodu a volnost. Zároveň se prohlubovaly sociální a hospodářské problémy. Velká hospodářská krize se rozvinula
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do všech sfér společnosti a náš politický systém se s touto situací snažil vyrovnat.
V Kvasinách obec se snažila postarat o své nezaměstnané. Nezapomínalo se ani
na aktivní vlasteneckou činnost a dále i domobranu. I proto byl vývoj na podzim
roku 1938 a události roku následujícího velkým šokem pro všechny obyvatele.
6. března 1930 uspořádal Místní osvětová komise za spoluúčasti školy, TJ SOKOL a hasičského sboru pod patronací obecního zastupitelstva v hostinci U Štanglerů oslavný večer k uctění 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka.
Po provedení přestavby do zdejšího zámku přesídlil se svou rodinou a plným
personálním obsazením 12. 10. 1931 vlastní majitel Ing. František Karel Janeček.
Tak se ujal vedení přebudovaného závodu pod firmou Ing. František Karel Janeček, továrna na karoserie v Kvasinách, čímž dal základ k dnešní výrobě.
24. února 1932 havaroval na katastru obce vojenský letoun. Pilot vyvázl se
zraněním.
V noci z 24. na 25. duben 1933 občany probudil zvuk tovární sirény, rudá záplava na obloze hlásala požár kvasinského pivovaru, který byl založen asi na třech
místech. Požár se podařilo lokalizovat na sladovnu a obytné budovy. Ale druhý
den vypukl požár znovu pod lepenkou krytou střechou sladovny. Pro nedostatek
lidí k čerpání vody lehl celý pivovar mimo obytnou budovu popelem a kvasinský
pivovar definitivně zanikl.
V roce 1934 zahájil Ing. František Karel Janeček první výrobu karoserií v kvasinském závodě typem JAWA 700 v licenci vozů DKW. Výroba těchto vozů probíhala do roku 1939 v pěti aplikacích, z nichž první tři byly karoserie celodřevěné
potažené koženkou, další dva typy byly již částečně nebo celé oplechované.
1. května 1935 se stoupenci KSČ zúčastnili prvomájového tábora v Kostelci
nad Orlicí. Tábor však byl úředně rozpuštěn pro pobuřující projevy referující poslankyně. Zesílené četnictvo pak vyklidilo náměstí.
Akční výbor pro organizaci míru kolektivní bezpečností uspořádal 22. srpna
1936 v Solnici přednášku dr. Zdenka Nejedlého k tomuto tématu. V roce 1936
bylo započato s organizováním civilní protiletadlové obrany. V Rychnově nad
Kněžnou byla zřízena vojenská posádka a dochází ke zřizování jednotek SOS
k ochraně hranic republiky. V listopadu bylo v Kvasinách 18 a v prosinci 24 nezaměstnaných. Ti byli podporování týdně jednou poukázkou na životní potřeby (takzvanou žebračenkou) v ceně 10 Kčs. Tyto poukázky neobdrželi dělníci odborově
organizovaní, kteří byli podporováni podle gentského systému.
Dne 26. února 1937 byla obec zděšena zjištěnou vraždou v obci. František
Zemánek, žijící v obecním chudobinci, byl zavražděn vlastním synem Václavem
a jeho tělo bylo nalezeno v Byronově lese, kam byl před vraždou nalákán.
1. května 1938 se konala oslava 1. Máje, odpoledne byla v hostinci U Dvořáků
branná přednáška mjr. V. Hornera z Rychnova nad Kněžnou na téma „Výklad zákona o branné výchově“. Zájem občanů byl velký a sál hostince nepojal všechny
posluchače. Aby se čelilo šíření falešných zpráv, budících neklid, nedůvěru, zmatek
a strach, bylo občanstvo na počátku května vyzváno úředně, aby každého rozšiřovatele takových tendenčních zpráv dalo ihned zjistit policií nebo četnictvem.
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Události v pohraničí si vyžádaly vojenský zákrok 21. května 1938 a i v naší obci
proběhla částečná mobilizace a aktivace složek PCO. Z Kvasin nastoupili tito záložníci: Eduard Jeřábek, Ladislav Vašata, Josef Bek, Josef Roleček, Josef Nosek,
Josef Trojan, Josef Cvejn, Jaroslav Hejzlar, Josef Cvejn čp. 51, Jiří Uhlíř, Karel
Píč a Josef Vaníček. K vojenským zásahům nedošlo. V pohraničí byl obnoven klid
a záložníci se vrátili po vykonání 28denního cvičení domů.
12. září večer pronesl rozhlasovou řeč Adolf Hitler. V noci po skončení jeho
bojovné řečí nastalo mezi obyvatelstvem pohraničí našeho státu divoké jitření.
S pochodněmi i se zbraněmi procházely davy ulicemi měst, za stálého vyzvánění zvonů a provolávaly různá všeněmecká hesla. Na mnohých místech došlo
k surovým násilnostem na českých lidech. Následující ráno, 13. září se objevili
na silnicích vedoucích z pohraničních oblastní do vnitrozemí první uprchlíci, kteří
ze strachu o životy svých rodin utíkali před Němci. V noci ze 13. na 14. září byl
proveden vojenský poplach. K okamžitému nástupu do zbraně bylo povoláno šest
ročníků záloh. Z Kvasin nastoupilo 32 mužů. Tito muži dostali k hájení úsek Orlických hor a to Šerlich, Malou a Velkou Deštnou, Maruši, Lotzen, Kreisel, Schnittberg a Johnovu kupu. Kvasinští byli zařazeni ponejvíce u první a druhé roty, jimž
bylo přiděleno opevnění na Lotzenu, Kreselu a Shnittbergu.
V pondělí 26. září byly vylepeny vyhlášky ministerstva národní obrany o pracovní povinnosti a současně nařízení o odevzdání radiopřijímačů a jejich součástek. V platnost vstoupilo úplné zatemnění bytů, vozidel a ostatního soukromého
osvětlení za noci.
10. října obsadilo německé vojsko poslední část odstoupeného území republiky
a také naše Orlické hory. Naše vojsko ustoupilo z opevnění v pořádku, seřazeno,
ve 2 hodiny v noci za zpěvu národní hymny. O dvě hodiny později překročilo hranice německé vojsko, kterému zdejší Němci připravili slavobrány. Vojáci – občané
Kvasin dorazili zpět do rychnovských kasáren ve 13.00. Německé vojsko postoupilo až na stanovenou prozatímní hranici – někde i přes ní. Naše armáda směla
postavit stráže 3 km od ní. Zde probíhala čára přes Lomy – Skuhrov – Prorubky
a Liberk. Několik dní byla zabrána i Růženina huť a Liberk, kde byla internována
i česká učitelka Škopová z Rychnova nad Kněžnou. Později byla tato místa ze
záboru vyčištěna.
Počátkem prosince 1938 bylo provedeno sčítání uprchlíků ze zabraného území. Na rychnovském okrese se usadilo celkem 280 přistěhovalců, z toho v Kvasinách 17 osob. Uprchlíci Češi, kteří měli příslušnost v zabraném území, museli
podat ministerstvu vnitra v Praze opční prohlášení, aby se jim znovu dostalo zdejší státní příslušnosti.
Pokračování událostí z roku 1938 bude následovat v dalším Kvasinském zpravodaji.
Zdroj: Historie obce Kvasiny díl II. str: 19,21, 22, 23, 24,28, 31,
32,33,34,35,36,37,38,40,41. Autor: Karel Kučera
Kateřina Kernová
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Začal nový školní rok
Sešli jsme se
tradičně na slavnostním zahájení
ve zdejším kulturním domě. Na tento den se těšilo
i 13 prvňáčků, kteří si s sebou nesli
krásné aktovky.
Potom jsme šli
ke škole, kde proběhlo fotografování ročníků a děti
si nedočkavě prohlédly své třídy.
I letos budou
pro ně zdarma zájmové kroužky – atletický, dramatický, počítačový, tělovýchovný,
mažoretky a hra na flétnu. Pokud by měl někdo z dalších rodičů zájem o vedení nějakého kroužku, ozvěte se, budeme jenom rádi.
Těšíme se na učení i na další naplánované akce.                     Učitelé a žáci školy

Mateřská škola
Přejeme všem krásné,
pozdní léto!
Doufáme, že jste si
vychutnali opravdu teplé
dny i dovolenou o prázdninách.
Přinášíme vám něco
malého ze školky.
Během léta jsme měly
v mateřské škole návštěvu v podobě malířů
a krásně nám všechny
prostory vymalovali barvičkami podle našich přání. Také máme obměnu
v obrázcích na stěnách v první části mateřské školky.
Od září k nám nastoupilo 11 nových dětí. Od maličkých až po předškoláka a k těm
úplně nejmenším máme k pomoci chůvu.
Do dalších měsíců plno pohody a dobré nálady přejí všichni ze školky.
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Kulturní komise

Léto jsme začali již před prázdninami, a to tradičním odpoledním pohádkovým lesem. Pro letošní ročník jsme vybrali téma barvy. Na trasu děti posílaly barvičky „černá
a bílá“, na dalších stanovištích se pak děti potkaly s mnoha dalšími barvičkami. A tak
u „zelené“ hledaly čtyřlístky, u „červené“ ochutnávaly třešně a meloun, u „hnědé“
– medvěda, ochutnaly med a hledaly houby a tak dále. A jaká byla odměna? Pro
každého malého účastníka, co jiného než pastelky! Počasí se vydařilo a nálada byla
výborná.
V létě jsme se věnovali hlavně přípravě Tour de Kvasiny. Vybrali jsme trasu neobvyklou a jelikož letos slavíme 100 let vzniku naší republiky, vypravili jsme se do doby
před sto lety. Během cesty mohli návštěvníci nejen zjistit spoustu zajímavostí o Kvasinách, ale také vyluštit křížovku a sestavit si recept na domácí bylinkový čaj. Poutníkům na cestu zahrál flašinetář, na hřišti si mohli zahrát kuličky, v řece pomohli pradle-
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ně vymáchat prádlo, potkali
babičku, která drala peří,
od pasáčka dostali chleba
se sádlem, u babek kořenářek se poutníci osvěžili, s perníkářkou si mohli
ozdobit perníčky, a pak se
vydali na cestu zpět ke kulturnímu domu.
U potoka ještě mohli
obdivovat šikovnost košíkářů a u kulturního domu
nádherné výtvory paní
krajkářky. V podvečer nám
pak zahrála kapela Nešlapeto a musíme říct, že jim
to šlapalo neskutečně! Děkujeme všem, kteří v rámci
této akce přispěli na Domácí hospic Setkání, kterému zde v Kvasinách rádi
a opakovaně pomáháme.
Jejich práce si nesmírně
vážíme! Velké poděkování
patří paní Soně Klímové,
paní Dominice Janečkové,
paní Jaroslavě Mičekové a panu Karlu Fenclovi
za jejich čas, pomoc a podporu! Děkuji také všem
z kulturní komise a dobrovolníkům, kteří nám akci
pomohli zrealizovat. Jenom
díky této spolupráci mnoha účinkujících byla Tour
takovým zážitkem. Těšte se na příští rok, už teď
přemýšlíme, čím vás příští
srpen překvapíme.
Oslava 100 let naší republiky proběhla v Kvasinách formou Obecního
dne 8. září, a ačkoli byl den
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už ve zpravodaji popsán, dovolím si i svůj malý komentář. Byl to den plný zážitků
a my z kulturní komise jsme rády, že jsme byly součástí realizačního týmu. Den začal
již v 7:00 rybářskými závody mládeže, za jejichž organizaci děkujeme místním rybářům. O „zásobování“ se postarala Lucka, která malým rybářům dovezla buřty, aby jim
po sportovním výkonu nekručelo v žaludku. Mezi tím další členky kulturní komise, Lada
a Dana, pomáhaly zorganizovat jarmark. Den pak pokračoval v centru obce svěcením kapličky, zvonu, sochy sv. Antonína a obecního praporu, vysazením lípy republiky
a položením věnce k pomníku obětem 1. světové války. U těchto akcí jsme s velkou
radostí pomohly já a Dáša. Program u kulturního domu běžel jako na drátkách také
díky Janě. Lenku, další členku naší party, jsme vídaly jen v rychlosti, ale zato na moc
příjemném místě - jelikož spolu s dalšími členy a členkami hasičů věnovala péči dobrotám, připraveným pro účastníky akce. A „k ruce“ byly také ostatní kolegyně z naší
„KK“ – přiznám se, že jsem vzhledem k dění a plnému programu dne ani nestihla vše
sledovat. Po celou dobu probíhal také bohatý kulturní program za účasti a významného
přispění místních spolků, navíc ještě proběhla báječná vernisáž na zámku. Den to byl
úžasný, s radostí jsme s akcí také pomohli a zejména nás těší, že Kvasiny dovedou
takto tepat životem!
Samozřejmě jsme i v minulých měsících s radostí gratulovali našim jubilantům. Paní
Tobyšková oslavila nádherné 90. narozeniny. Strávili jsme s ní krásné chvíle a mile jsme
si popovídali. Gratulujeme!
A co nás čeká v měsíci září?
Samozřejmě Večerní pohádkový les v nádherném zámeckém
parku, výlet do Prahy na divadelní představení a také u nás
od poloviny září budou probíhat taneční kurzy, které pro nás
zařídila Renča Koblásová, a to
dokonce díky velkému zájmu
ve dvou termínech.
Když se ohlédnu za uplynulými čtyřmi lety kulturní komise, budu se muset opakovat,
ale opět budu děkovat – bez
práce, obětavosti a nápadů skvělých lidí by se tu spousta hezkého nestala. Organizovali jsme akce, které měly bohatou účast, i ty, které měly účast nižší, jako například cestovatelské besedy, nicméně i tyto mají smysl a obohacují kulturní život naší
obce. Shlédli jsme spoustu divadelních představení, ať už v Praze, nebo na „našich
prknech“, protančili karnevaly, bavili jsme se na pohádkových lesech, herních odpoledních, vídali jsme se s vámi na oslavách čarodějnic, na průvodech sv. Martina,
při rozsvícení vánočního stromu i 1. ledna na oslavách začátku nového roku. A bylo
toho mnohem víc. Doufáme, že vás s námi kvasinská kultura bavila stejně, jako nás
s vámi! Přejme si mnoho dalších úžasných zážitků do dalších let!
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Děkuji tímto za roky spolupráce, skvělých nápadů, inspirace a obrovské množství
práce:
Hance Baranové, Janě Benešové, Renče Koblásové, Lence Kubcové, Ladě Langrové, Dáše Novotné, Lucce Palečkové, Janě „Růže“ Růžičkové, Daně Valentové
a také Filipovi Fialovi, který byl dlouhou dobu také součástí kulturní komise. Děkuji
také všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas a pomáhali nám s přípravou
a realizací našich nápadů!
S přáním nádherného podzimu
za kulturní komisi Iveta Vašátková

Zámecký kulturní rok 2018
Máme tu krásné podzimní září a můžeme se tedy ohlédnout za uplynulým létem
a poté se podívat, co nás na podzim a v zimě čeká na zámku Kvasiny.
14. června nás navštívil klub důchodců z Opočna, který si prohlédl zámeckou Galerii, zažil ukázku agility a sportovní kynologie od Psí školy rarášek a pejsci jim dělali
společnost i při besedě a kávě s majitelkou zámku, Soňou Klímovou, v Loveckém sále.
28. června se na zámku slavnostně rozloučily 9. třídy ZŠ Solnice a o den později nás
navštívili naši oblíbení kytaristé z Guitar Arte Trio Jindřicha Kaulferse se svými Letními
melodiemi.

30. června se konal první ročník unikátní akce – Půtových zámeckých slavností,
kterou organizoval Vilém Janeček za skupinu historického šermu Selago spolu se Životem na zámku Kvasiny o.s. Na slavnostech se odehrály dvě historické bitvy na motivy
události z Kroniky města Solnice – vypálení zdejšího kláštera na počátku husitské revoluce; dále zahrála středověká kapela Bohemian Bards a metalová kapela Metanoon,
zatancovaly skvělé orientální tanečnice ze skupiny Sahar z Hradce Králové a celou
akci uzavřela ohňová show skupiny Novus Origo. Slavnosti navštívilo přes šest set
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lidí a zúčastnilo se ke dvěma stovkám účinkujících; součástí byly i řemeslné stánky
a dětské atrakce.
Prvního
září
se
v Loveckém sále slavily
90. narozeniny slavného
filmového a televizního
skladatele Luboše Sluky, který nás poctil svou
přítomností a ochotně
zodpověděl všechny dotazy publika. Jeho šansony, blues a ukolébavky
zazpívaly fenomenální
sólistky Moravského divadla v Olomouci Lea
Vítková a Lucie Kordová.
Tímto jsme vyčerpali
naše vzpomínky a můžeme přejít k probíhajícím a budoucím akcím.
8. září jsme zahájili výstavu obrazů Josefa Kejvala, tentokrát na téma Biblická zastavení. Výstava
trvá do 28. října. 13. října
v 17 hodin se v zámecké
kapli odehraje Mše posvícenská.
Od 1. prosince do
3. února bude Galerie
hostit tradiční výstavu
betlémů a 28. prosince
se bude konat neméně tradiční Punčový koncert s Guitar Arte Trio Jindřicha Kaulferse.
Těšíme se na shledanou na některé z našich akcí.

ÚSP Kvasiny
„Pepo, chytej! Výborně! Tak, a hoď to Milanovi! A Milan bombu! Paráda, bodujeme!“
Chlapi jásají. A začíná velké dohadování, kdo má kde stát, protože se točíme a budeme podávat.
Kdyby to viděl baron Pierre de Coubertin, určitě by pookřál. A připomněl své okřídlené rčení, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Mohlo by se zdát, že na sportování mentálně postižených lidí sedí toto heslo jako
ulité. Ano i ne. Pochopitelně jde hlavně o radost ze hry. Nicméně přál bych vám vi-
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dět, s jakou vervou se bijí
o vítězství. Z každého povedeného míče propukají
v úplně stejné nadšení
jako Cristiano Ronaldo,
když vymete šibenici soupeřovy branky.
O čem to vlastně píšu
a proč? V pátek 7. září pořádal Ústav sociální péče
pro mládež Kvasiny (mj.
i za podpory obce Kvasiny) již 22. ročník tradičního turnaje v přehazované
pro mentálně postižené
sportovce. Jako obvykle
se sjela celá řada týmů
z blízka i daleka. Soutěžili
jsme ve třech kategoriích:
muži, smíšené týmy a unified (kombinovaná sestava uživatelů s partnery).
V podobných reportážích se zpravidla praví,
že nezáleží na tom, kdo
zvítězil. Ale ono na tom
záleží, aspoň samotným
aktérům rozhodně. Takže
pro pořádek zmíním, že
v kategoriích muži a unified získali zlaté medaile borci z Ledců a mezi
smíšenými týmy zvítězilo
družstvo ze Slatiňan. „Naši“ domácí kvasinští nezklamali a po výborném výkonu vydřeli
v obou kategoriích krásné medaile: mezi muži bronzovou a v kategorii unified dokonce
stříbrnou! Kromě touhy po dobrém umístění měli ještě jednu motivaci: slíbil jsem jim,
že skončí-li „na bedně“, obarvím si vlasy na zeleno. Není divu, že se mohli přetrhnout,
aby to dokázali. Čeká mě tedy cesta do drogerie …
Vůbec nevadilo, že naše klání nesledovaly desetitisíce diváků na tribunách. A že
je nepřenášela televize do všech světadílů. Podstatné je, že jsme společně strávili
úžasný den.
Je slušností poděkovat v této souvislosti sponzorům turnaje: obec Kvasiny, město
Solnice, Magna Automotive Rychnov nad Kněžnou, TERCIE Doudleby nad Orlicí, EXVER FOOD Staré Ždánice a rodina Bečvarovských.
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Podobné akce jsou kamínkem do mozaiky celého komplexu aktivit, jež ústav pro
své uživatele podniká. Jejich společným jmenovatelem je nejen potřeba poskytnout jim
povyražení, ale hlavně snaha podpořit rozvoj schopností a dovedností, jež přispívají
k samostatnosti a soběstačnosti a tím hlubšímu začlenění do běžného života. Lidově
řečeno: posunout je blíž normálnímu fungování.
Začlenění do života … co to vlastně v tomto kontextu znamená? Jak vnímám naše
uživatele, jsou sice každý úplně jiný, ale některé vlastnosti mají (celkem logicky) dost
podobné. Předně touží po pozornosti; ale aby přitom byli bráni vážně, a ne jako nějaká
atrakce (což je mimochodem naprosto oprávněný požadavek). Stejně tak touží po ujištění, že to, co dělají, dělají dobře (z našeho pohledu: nejlépe, jak dovedou). Chtějí být
užiteční a každá pochvala je moc potěší. Sečteno, podtrženo: s trochou nadsázky to
lze vyjádřit tak, že touží po přijetí. No, vlastně je to přesně tak.
Jsou totiž nesmírně citliví a vnímaví. Krásně to vystihla jedna moje kolegyně: čeho se
jim „nedostává“ v mentální rovině, to mají na dušičce. Nedají se „opít rohlíkem“. Velice
dobře dokážou rozeznat skutečný zájem a náklonost od pouhého předstírání. Velice
dobře poznají, kdo je má opravdu rád a záleží mu na nich.
Upřímnou lásku umějí vracet mnohonásobně. A to je odměna k nezaplacení.
Občas od někoho slyším, že mají krásný život, neboť je netíží žádné starosti. Nemyslím si to. Mají starosti, ale jiného druhu. A je dobré učit se jejich starostem rozumět
a brát je vážně.
Jsem v ústavu krátce, ale i za tu dobu zjišťuji, že práce s mentálně postiženými lidmi
vyžaduje kromě lásky především bezbřehou trpělivost (ostatně: trpělivost je jedním
z aspektů lásky). A víru, že má cenu důsledně „trénovat“ jejich dovednosti: když něco
tisíckrát nezvládnou, tak po tisící prvé už třeba ano. A postoupí zase o krůček dopředu.
Což je smyslem celého společného úsilí.
Když jsem u té smysluplnosti, tak hned navážu aktuální informací o projektu, jímž
ústav žije už několik let. Mám na mysli proces transformace, v jehož rámci je plánován
přesun části uživatelů do skupinových koedukovaných domácnosti typu chráněné
bydlení / domov pro
osoby se zdravotním
postižením. Celkem
by takto mělo vzniknout sedm domácností (v Kostelci n/O,
Častolovicích a Týništi n/O).
Souvisejícím efektem je skutečnost, že
se tím otevře prostor
k uzpůsobení areálu
ústavu pro odpovída-
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jící počet uživatelů s vysokou mírou podpory. Což značnou měrou přispěje k humanizaci poskytované sociální služby.
V poslední době došlo v tomto procesu ke kýženému posunu. První „vlaštovky“ se
už začínají rýsovat.
Co napsat závěrem? Máme za sebou léto, tedy roční období příznivé venkovním
aktivitám. Kromě výše zmíněného turnaje v přehazované, který je jedním z vrcholů
„ústavního kalendáře“, podnikli naši pracovníci s uživateli celou řadu výletů a návštěv
kulturních akcí, včetně účasti na jarmarkách v Rychnově n/Kn a Kvasinách. Bohatě
se využilo vybavení areálu (bazén, sportoviště, zahradní pozemek …). Pochopitelně
pokračuje „běžná rutina“: uživatelé chodí do zaměstnání, zdokonalují se v péči o domácnost a dalších dovednostech, v září začal nový školní rok …
Není toho málo. A čeká nás podzim a s ním další porce událostí.
Těším se na ně …
Jiří Raichl, vedoucí úseku sociální péče, ÚSP Kvasiny

Hasiči
Hasiči mládež
Po úspěšně zakončeném ročníku celorepublikové hry Plamen, kde si děti
z okresního kola v Přepychách přivezly medaili za celkově druhé místo, zavítali
16. června do Jílovic, aby v konkurenci deseti družstev ve štafetě 4x60 a požárním
útoku vybojovaly krásné místo první.
Další závody se konaly dne 24. června v Opočně, a to v požárním útoku a motání hadic, zde si děti doběhly pro pěkné třetí místo. Zato 30. června v Čánce při
požárních útocích vybojovaly zlatou medaili. Poté si měsíc odpočinuly a 18. srpna
navštívily Ledce, kde se jim ve střelbě ze vzduchovky a požárním útoku zadařilo
a přivezly pohár za druhé místo.
A konečně 25. srpna v Křovicích proběhly poslední závody započítané do hasičské ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou, kde ve štafetě 4x60 a požárním
útoku vyběhaly krásné první místo.
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Tímto skvělým zakončením z celkem deseti závodů tohoto seriálu, kterého se účastnilo celkem 23 družstev a kde naši mladí hasiči utržili celkem 6
zlatých, 3 stříbrné a jednu bronzovou medaili a získáním 95 bodů, skončili
suverénně na prvním místě a přivezli domů nádherný pohár za první místo
vítěze okresu Rychnov nad Kněžnou, moc gratulujeme a přejeme další takovéto skvělé výsledky i do dalších let! Děti dostaly za odměnu památeční „zlatá“
trička s potiskem vítězů hasičské mládeže okresu, která budou zajisté hrdě nosit.
Děkujeme tímto obci Kvasiny, která nám tyto trička pro naši mládež sponzorovala.
Na zakončení sezóny si mladí hasiči 1. září zaběhli štafetu CTIF, štafetu
dvojic a požární útok v Chroustíkově
Hradišti, kde ve všech jmenovaných
disciplínách obsadili první místo a odjeli s putovním pohárem do Malšovy
Lhoty, kde přespali v místní hasičské
zbrojnici a 2. září si zde odběhli štafetu dvojic a požární útok. Opět vyhráli
obě disciplíny a domů si na zakončení
prázdnin přivezli další zlaté medaile.
Tento rok byl pro nás, co se týče pohárů a medailí opravdu velice vydařený, a všichni doufáme, že i nadcházející sezóna bude stejně úspěšná. V neposlední řadě vděčí mladí hasiči svým krásným výsledkům obětavé práci místních
trenérů, kterým tímto také velice děkujeme za jejich obětavou a nezištnou práci
s naší mládeží, je dobré vidět že i v dnešní uspěchané době mají chuť a čas se této
bohulibé činnosti věnovat.
Hasičské soustředění mládeže
Od 22. do 29. července jsme pro naše mladé hasiče uspořádali již tradiční letní
soustředění, letos opět v areálu
„Sokolák“ v Albrechticích nad Orlicí, kam se letos sjelo 25 dětí a tři
vedoucí. Počasí nám přálo a celý
týden bylo nádherně. Spalo se
ve stanech a k dispozici nám byla
jak tělocvična, tak celý areál i s novým workoutovým hřištěm, které si
děti samozřejmě vyzkoušely.
Obědy a večeře jsme měli zajištěny v restauraci na hřišti, kde
se o nás skvěle starali a uspořádali pro děti na rozloučenou i diskotéku pod širým nebem.
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Přes den děti soutěžily rozděleni do týmů, v celotáborové hře
zaměřené jak jinak na hasičské
disciplíny, jako střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, zdravověda, šplh, topografie nebo požární
útok. Vyzkoušely si i střelbu z luku
nebo hod cvičným granátem.
Tento rok nás zde navštívili hasiči z Týniště nad Orlicí
a předvedli nám vybavení zásahového automobilu pro dopravní nehody. Děti si vyzkoušely
hydraulické nůžky, vyprošťovací
zařízení, dýchací přístroj a vyslechly spoustu zajímavých informací. Tímto bychom dobrovolným hasičům z Týniště velice rádi poděkovali za krásnou ukázku.
Poslední večer jsme také pro naše táborníky připravili stezku odvahy, na kterou
se všichni velice těšili. Celý týdenní pobyt se velice podařil a děti se domů vrátily
s horou zážitků a cen ze soutěží. Děkujeme tímto velice za skvělou spolupráci
a umožnění soustředění obecnímu úřadu v Albrechticích nad Orlicí a těšíme se
na další spolupráci.
SDH
Dne 8. září zajišťovali hasiči občerstvení, zdravotní a požární dohled na obecním
dnu. Celá akce se skvěle vydařila a všichni spoluobčané a návštěvníci byli zajisté
spokojeni, neboť počasí bylo nádherné, zábava perfektní a kdo přišel, zajisté neprohloupil. Tímto děkujeme všem, kteří se na přípravě a uspořádání podíleli!
Za SDH Kvasiny Karel a Lenka Chocholoušovi

MYSLIVECKÝ DEN S KVASINSKÝMI DĚTMI
Na kalendářích jsme otočili další list, je tu září, měsíc, který přinesl velké změny
a úkoly především dětem. Děti vzpomínají na konec června, kam odhodily školní
tašky, kde skončil penál, a v hlavách oprašují cestu do školy. Na červen ale vzpomínáme i my, protože jsme s dětmi z kvasinské školy prožili, již v řadě další, super
letní den.
Domluva se ZŠ byla rychlá, vždyť už se známe a spolupráce nám bezvadně funguje. Nabídli jsme zorganizovat myslivecký den, při kterém si děti zasoutěží, pobaví
se, ale také předvedou a zužitkují znalosti, které o přírodě mají.
Pro děti jsme připravili trasu, která začínala u kvasinského rybníka, vedla Šárkou,
kolem solnické mohyly, pokračovala lesem Vrchoviště a cílem bylo naše myslivecké zařízení.
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Po celé trase byla
rozmístěna
stanoviště,
na kterých členové našeho mysliveckého sdružení
připravili poznávací soutěže, hry, ukázky myslivecké výbavy nebo také
střelbu ze vzduchovky.
Cestou od rybníku děti
zodpovídaly záludné otázky o zvěři, o tom, co patří
či nepatří do krmelce, poznávaly listnáče a jehličnany, dozvěděly se leccos
o loveckých psech. Od altánu si dalekohledem přiblížily Orlické hory, o kousek dál ochutnaly včelí
med a ve Vrchovišti na ně
čekaly vycpaniny dravců a lesní zvěře a mohly
si obtěžkat shozy jelenů
a daňků.
Závěr trasy byl už jen
ve znamení her, skákání
v pytlích, házení míčky
a skládání kartonových
modelů.
Na začátku jsme děti
rozdělili do družstev a vyhlásili soutěž o to nejlepší.
Na konci akce už ale bylo
jasné, že vítězi jsou všichni a zaslouží si spoustu
odměn. Některé děti předvedly více znalostí, jiné
zase dokázaly, jak jsou
šikovné. My jsme ale také
ocenili to, s jakým zájmem
a leckdy nadšením k programu přistupují.
Tak snad se nám podařilo děti zaujmout, ukázat
jim krásnou přírodu, kte-
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rou kolem sebe máme z trochu jiného úhlu a třeba si i uvědomit, jak moc důležité
je starat se o ni.
Děkujeme paním učitelkám a řediteli školy za příjemnou spolupráci, panu Rakovi
za pořízení hezkých fotek a obci Kvasiny za finanční podporu, díky které můžeme
tyto akce pořádat.
Ing. Renata Danielisová
Myslivecké sdružení Solnice

Naši důchodci
Podmračená obloha nás provázela 26. června při našem dalším celodenním výletu
k pohoří Kralický Sněžník, kde byla nad obcí Dolní Morava vybudována vyhlídková
konstrukce ze dřeva a oceli, nazvaná Stezka v oblacích.
Na místo jsme dorazili v 9,30 a lanovkou jsme se dopravili přímo k 710 metrů dlouhé, pozvolna stoupající dřevěné stezce, která nás vyvedla opravdu až do oblak, kde
se nám i přesto, že bylo zataženo, otevřel úchvatný pohled na celý Kralický Sněžník,
Jeseníky, Suchý vrch a Krkonoše.
Když jsme si užili vyhlídku, vrátili jsme se
zpátky a někteří odvážlivci k tomu využili 100
metrů dlouhý ocelový tobogán. Jízdu si užili!
Čas do odjezdu na objednanou exkurzi pivovaru Holba v Hanušovicích jsme využili k občerstvení.
Ve 13,00 nás všech 40 sedělo v autobuse
a vydali jsme se k již zmíněnému pivovaru.
Nejprve jsme si prohlédli stálou výstavu
v Muzeu historie pivovarnictví přímo v areálu,
kde jsme viděli historické nástroje a zařízení,
které se kdysi používaly. Například dřevěné
sudy, sladovnické lopaty, hoblíky, výčepní zařízení a jiné.
Potom jsme si prošli s průvodcem pivovar
a prohlídku zakončili ochutnávkou v místní restauraci. Většina z nás si k dobrému pivu dala
i dobré jídlo. A přibližně
v 17,00 jsme se vraceli
zpět domů.
Za organizaci velmi
pěkného výletu děkujeme
paní M. Tomášové a paní
Z. Effenberkové a dík patří i řidičce paní Vaverové, která s námi jela.
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V naší zemi je hodně krásných a pozoruhodných míst, mezi
které bezesporu patří Moravský kras se
138,4 metrů hlubokou
propastí Macochou.
Macocha se nachází v Jihomoravském
kraji v katastru obce
Vilémovice a je součástí systému Punkevních jeskyní.
My jsme si naplánovali její prohlídku na 26. července
a náš výletní autobus, řízený panem
Vaverou a obsazený 39 pasažéry, k ní dorazil po třech a půl hodinách jízdy. Vyzvedli
jsme si zamluvené vstupenky a lanovka nás vyvezla ke vchodu, kde na nás čekala
průvodkyně, která nám během prohlídky podávala výklad o historii propasti. Obdivovali jsme krásu jezírek, krápníků a obrovských jeskynních prostor a po hodinovém
putování po suché části jsme se po skupinách nalodili na pramice, abychom absolvovali plavbu po říčce Punkvě. Bylo
to kouzelné, loďky klouzaly po temně
zelené vodě, nad námi stěny Macochy
a posvátné ticho...
Po projížďce, trvající přibližně dvacet
minut, jsme se opět lanovkou dopravili
zpět k autobusu a vydali se do nedalekého městečka Blansko, kam jsme
dorazili kolem 14,00. Zde jsme dostali na tři hodiny volno, které jsme využili
hlavně k občerstvení a prohlídce města.
A v 17,00 jsme se již vraceli domů, kam
jsme dorazili ve 20,30.
Děkujeme vedoucím zájezdu p. Tomášové a p. Effenberkové za moc pěkný výlet a také panu Vaverovi, řidiči autobusu.
Na srpen jsme připravili výlet do nedaleké Deštné v Orlických horách, a tak
jsme 28.8. opět zcela zaplněným autobusem vyrazili nejdřív k Masarykově
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boudě, horské turistické chatě na hřeběni Šerlichu, abychom se lanovkou svezli
do polského lyžařského střediska Zielenec.
Cesta netrvala ani hodinu, a tak jsme čas, který zbýval do otevření provozu lanovek, využili k posezení v chatě a občerstvení.
V deset hodin jsme postupně sjížděli lanovkou do necelý kilometr vzdáleného Zielence a užívali si krásného výhledu na polskou stranu Orlických hor.
Po krátké prohlídce střediska nás lanová dráha vyvezla zpátky a my jsme pokračovali do Slavoňova, kde nás čekal pan Flégl, aby nám otevřel a ukázal interiér
krásného dřevěného kostelíku ze 16. století. Také nám podal výklad o jeho historii.
Po prohlídce jsme dobře poobědvali v místní restauraci „Bětka“ a pozorná majitelka
nám upekla skvělé věnečky ke kávě.
Ještě nás čekala cesta na mariánské poutní místo v Rokoli, nedaleko Nového
Města nad Metují.
Autobus nás dovezl až pod Křížovou cestu, kterou jsme prošli a na jejím konci
obdivovali dřevěnou Loretu z 19.století, kapličku se zázračným pramenem a kostel
vybudovaný ve 20.století.
Zvládli jsme i Stezku snoubenců, kde byla umístěna různá moudra, vztahující se
k zamilovaným. Mnozí z nás ani nevěděli, že se v našem blízkém okolí nacházejí tak
zajímavá místa a při zpáteční cestě domů jsme měli co probírat.
Za pěkný a pohodový výlet děkujeme paní H. Lukavské a H. Ponkové, které ho organizovaly. A jako vždy i panu Vaverovi, který nás vezl.
Dagmar Friedrichová

Volejbal
Volejbalové Kvasiny
Sobota 30. 6. a neděle 1. 7. 2018 byly v Kvasinách na volejbalových kurtech vyhrazeny 52. ročníku Tradičních letních turnajů. Letos přálo počasí, jako vždy již v pátek
bylo vše připraveno: kutry, ceny, pořadatelé a občerstvení, jen družstev o víkendu
nepřijelo mnoho. Ti,
kteří přijeli, ale určitě
nelitovali. Výborně si
zahráli, dobře najedli,
všichni získali pěkné
ceny a po sportu se
v sobotu večer výborně
pobavili.
Výsledky
našeho
klubu: okres ženy:
3. místo, okres muži:
2. místo.
Poděkování za účast
družstvům
a
také
všem, kteří se podíleli
na organizaci. Zvláštní
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poděkování patří obci Kvasiny za dlouholetou podporu a Královéhradeckému kraji,
který tuto akci dotačně podporuje od roku 2011.
Soustředění mládeže
Každý rok na konci léta pořádáme pro volejbalový potěr letní volejbalový tábor.
Letos to bylo v termínu 26. – 31.8. Vzhledem k probíhající rekonstrukci sociálního
zařízení a výstavbě nového zázemí jsme se museli mít na pozoru, aby nikdo nepřišel k úrazu. To byla však jediná komplikace, protože počasí k nám bylo vlídné,
obědy ve školní jídelně v Solnici bylo výborné a atmosféra krásného volejbalového
areálu v Kvasinách je vždy příjemná. Každý den jsme trénovali nejen volejbal, ale
také obratnost, trochu atletiky, líného tenisu (turnaj), společenské hry a ještě zbyl čas
na dobrou zmrzlinu v Ještěticích.
Turnaj Rychnovák 2018
V neděli 2.9. pořádal rychnovský VK Sport turnaj mládeže. V Rychnově není bohužel dostatečný počet kurtů, proto se turnaj odehrál ve sportovním areálu v Lupenici.
Náš klub reprezentovalo pouze jedno družstvo modrého minivolejbalu (jiné kategorie
minivolejbalu nebyly vypsány) ve složení L. Marková, J. Moravec, M. Suk a M. Štěpán. Šest družstev bylo rozděleno do dvou skupin, v naší skupině jsme hráli s VK
Sport 2:0, s VKM Réma 2:0 a postoupili jsme do finále, kde nás čekal vítěz druhé
skupiny Polička, kterou jsme porazili také 2:0 a stali se vítězi turnaje v modrém minivolejbale.
Vítězství v Náchodě
V sobotu 8. 9.2018
jsme se zúčastnili turnaje „ O pohár starosty
města Náchoda“. V náchodském sportovním
areálu Na Hamrech
za náš klub tentokrát nastoupili:
modří A - Mára Suk
a Honza Moravec
modří B - Lada Marková, Michal Štěpán a Ondra Hejčl
červení - Aneta Drašnarová a Helča Morrisová
Oranžové Emmě Bártkové onemocněl parťák,
takže jsme vytvořili smíšené družstvo Kvasiny-Náchod, aby si mohla Emma zahrát ve své barevné kategorii
a nemusela sedět na střídačce červených.
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Turnaj
byl
zahájen
za příjemného počasí
v 9 hodin a během dopoledne děti dohrály základní kola. Vedly si úplně úžasně a vše vyhrály.
Po obědě se rozjela finálová kola. Naše modrá
družstva se probojovala
do finále o 1.- 4. místo.
Červená děvčata Aneta
a Helča vše bez prohry vyhrála a obsadila
1.
místo.
Oranžová
Emma ve smíšeném
týmu uhrála 11. místo.
Modří B bojovali jako lvi,
ale soupeři byli o „volejbalový krok“ lepší. Ve finálové skupině dvakrát prohráli a jednou remizovali – celkově krásné 4. místo. Modří A – Honza s Márou celý turnaj oproti
soupeřům odehráli pouze ve dvou, ale ani to nesehrálo žádnou roli ve výsledku, kluci
vše bez ztráty setu vyhráli - celkově opět 1. místo!!
Příští týden nás čeká 1. festivalové kolo, poprvé si zahrajeme v Rychnově nad
Kněžnou na umělém povrchu za Sokolovnou.                    Jana a Martin Moravcovi

Chalupářský volejbalový turnaj
V sobotu dne 11. 8. 2018 za krásného letního počasí proběhl v rekreační osadě Malý Uhřínov 7. ročník Chalupářského volejbalového turnaje - mixů (2 ženy
a 4 muži v jednom týmu) za účasti jedenácti družstev, když dvanácté se odhlásilo
v předvečer turnaje.
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Hrálo se tradičně na dvou travnatých kurtech, tentokrát poznamenaných suchým
a teplým počasím.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin (jedna byla šestičlenná, druhá pětičlenná), ve kterých se hrálo systémem každý s každým na dva hrané sety do 18ti bodů.
O bezchybný rozpis zápasů a pomoc při řízení turnaje se postarala Evča Špringrová. V průběhu turnaje byly k vidění zajímavé zápasy velmi dobré kvality. Vítězové
skupin hráli o první dvě místa, druzí o třetí a čtvrté atd., družstvo na šestém místě
bylo automaticky poslední, jedenácté. Turnaj skončil bez úrazů a protestů v 18 hodin vyhlášením výsledků. Ceny, rovněž tradičně, si družstva vybírala v pořadí dle
umístění, a to za účasti Jiřího Šimerdy, starosty našeho regionu, který se i velkou
měrou podílel na přípravě turnaje.  
Pořadí v turnaji: 1/ WBAC „B“   2/ WBAC „A“   3/ Příchozí   4/ A je to!   5/ Promile
Praha   6/ Chalupáři   7/ Černé mamby   8/ Brutus   9/ Bumbálka   10/ Hradečáci „A“   
11/ Hradečáci „B“. Vyhodnoceni byli rovněž hráč/hráčka v kategoriích nejmladší
a nejzkušenější. Všem patří velký dík za předvedené výkony a ukázněnost, s jakou
družstva nastupovala k jednotlivým zápasům, což, s ohledem na tropické počasí,
nebyla jednoduchá záležitost! Sem patří zmínka, že řada zúčastněných využila přestávek k osvěžení v místním rybníku.
Od 18ti hodin k poslechu i tanci hrála skupina Po svejch, jejíž hudba zněla téměř
do jedné hodiny.
Na doplnění ještě pár čísel:
- účast 70ti hráčů a hráček  
- přihlíželo průběžně 140 spokojených diváků
- odehráno bylo celkem 30 zápasů, 25 ve skupinách a 5 ve finále
Turnaj v tomto rozsahu by nebylo možné realizovat bez sponzorů, kteří buď
umožňují nakoupit hodnotné ceny, nebo tyto přímo poskytnou, patří jim můj obrovský dík! Jmenovitě se jedná o následující:
1/ Firmy a instituce:  OÚ Liberk, Sklo porcelán Janeček, Obchod U Benešů, Škoda
Auto, Odbory Škoda Auto, Pivovar Rampušák Dobruška, Auto SAS Solnice,
Koželužna
Solnice, Drůbežárna Semechnice, Cisco Praha, Orlické Hory s.r.o., Konzum Ústí
n. O., Démos HK, Exekutorský úřad RK - B. Brychta, Elmopa - Marian Pavel,
    Podorlická kartonážní Dobruška - Jarda Liška, Maso uzeniny Kališ, Nářadí Švarc
2/ Jednotlivci:   Láďa a Věra Klabenešovi Skuhrov n.B., Jarča a Jirka Paštovi
Skuhrov n.B., Jirka Šimerda Liberk, Hanka Marvanová RK, Irča a Vašek Velíškovi HK, Luděk Tesárek HK,
Petr Hofman N. M. n. M., Štefka a Jarda Voborníkovi Bratislava.
Další velké díky směřují k ženám chalupářkám, a to D. Zahradníkové, Maru Hejhalové, Hele Holcové, Jarči Paštové a Maru Krunčíkové za napečení výborných
sladkých i slaných zákusků. Rovněž nemalý dík paří rodině Bukovských, která se
tradičně dobře stará o občerstvení, Petrovi Šabatovi a Lukáši Vašátkovi za technic-
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ké zabezpečení turnaje, Vaškovi Vorlovi Velíškovi za fyzickou, materiální a logistickou pomoc a všem sousedům a kamarádům, kteří se hojně zúčastnili budování
a následném úklidu zázemí turnaje.     Josef Franc, organizátor a ředitel turnaje

TK Kvasiny
Letošní letní turnajová sezóna nabízí již jen několik hracích termínů a pomalu
nás čeká nepopulární každoroční zazimování. Poslední tři měsíce byly silně ovlivněny nadprůměrnými teplotami, a tak byla často chuť na trénování a hraní přebita pobytem u vody či prostým lenivěním. Přesto se našlo několik hráčů, kteří se
v těchto tropech zúčastňovali turnajů.
Těm předcházelo na počátku července týdenní soustředění v kvasinském areálu,
jehož se zúčastnilo 16 dětí. Hráčům a jejich postupnému zlepšování se průběžně
věnovalo 6 trenérů, a pak už bylo na každém, jak v následujících týdnech naloží
s tím, co má natrénováno.
Nejpilnější a nejúspěšnější
hráčkou
prázdninového období
se stala Barča Ševcová. V kategorii mladších žákyň celkově
zvítězila ve dvouhře
i ve čtyřhře na turnaji
v Ústí nad Orlicí. Další
prvenství ze čtyřhry si
dovezla z Chrudimi.
Finálovou účastí se
může pochlubit i z turnajů na LTC Hradec
Králové a v České Skalici.
Sbírku doplňují bronzové medaile z Letohradu
a Chocně.
Ve čtyřhře se podařilo
nasbírat několik slušných
výsledků Martinovi Holubovi. Po celkovém vítězství
v Trutnově obsadil 2. místo
ve Dvoře Králové a společně s Tomášem Jůdlem
skončili třetí v Chocni.
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Vydařený turnaj absolvovala
Andrea Tobišková v Červeném
Kostelci. V kategorii dorostenek celkově zvítězila ve čtyřhře a k tomu přidala 3. místo
ve dvouhře.
Mezi muži na několika turnajích zabodoval Tomáš Polívka.
Nejvíce se mu dařilo na domácím turnaji v Kvasinách, kde
se ve dvouhře probojoval až
do finále, ale zranění mu bohužel nedovolilo k závěrečnému
zápasu nastoupit. V Jaroměři
a Chlumci n. C. obsadil třetí
místa. Ve čtyřhře pak na své
konto zaznamenal po jednom
druhém a třetím místu.

Dle svých možností se ve své kategorii zúčastňovali turnajů také babytenisté.
Vrcholem jejich letošní sezóny bude turnaj v Kvasinách, který proběhne 22. září
a zároveň to bude poslední letošní soutěžní akce v našem areálu před zakončením
sezóny.							           Milan Nosek
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Jiří Maixner
Jirka závodil na Novamotocross Cupu. I Pro Maixnera je to téměř domácí trať. Navíc se mu dařilo! Startoval v dopolední třídě juniorů 13-20 let. Byl po dvoutýdenní pauze, takže si závod užíval. Do první rozjížďky
hodně pracovaly nervy, protože moc nejezdí a fyzicky
nestíhá. Skvěle se mu ale povedl start, dokonce asi
půl rozjížďky vedl. Podlehl ale nátlaku druhého jezdce,
a tak nakonec bral dvojku. Do druhé jízdy byl start horší. Musel se propracovat dopředu. Dlouho jezdil jako
čtvrtý, ale nakonec se mu podařilo obhájit druhé místo.
Se závodem a celkovým druhým místem byl spokojen.
Další závod Novamotocross Cupu připadl
8.9. na Klášterec. Jirka zde závodí v dopolední třídě juniorů. Poslední závod Novamotocross Cupu v Trutnově Jirka nedokončil. Ten
v Klášterci se povedl lépe, ale s výsledkem
spokojen nebyl. V tréninku se trať trochu
smekala. Kvalifikace se Jirkovi povedla a
bral druhé místo. Do první rozjížďky se mu
povedl start a taktéž bral dvojku! Do druhé
jízdy už byl start horší a Maixner jezdil pátý.
Dlouho mu trvalo, než se dostal na místo
čtvrté a ztratil tím hodně síly. Zbytek startovního pole mu mezi tím odjel a ke všemu ještě o čtvrtou pozici přišel zatáčku před
cílem. Nakonec byl tedy pátý. Celkově to dalo na bramboru, tedy čtvrté místo.
Velké dík patři mému otci za to, jak po nocích složil motor a já mohl odjet další
závod. Tímto děkujeme - taťkovi, panu Židovi, team RegionRacingTeam, Antikor
a Obci Kvasiny.                                                                                          Jiří Maixner

SK Solnice
Dne 28. 7. 2018 uspořádal oddíl kuželek SK Solnice pro své členy
a příznivce tradiční turnaj v nohejbale. Za nádherného letního počasí se v prostorách volejbalových kurtů VK Kvasiny sešlo přes dvacet
sportovních nadšenců, kteří si vyzkoušeli, co
obnáší zahrát si nohejbal. Po sportovní části
následovalo společné posezení, které se protáhlo do nočních hodin. Tímto bychom rádi
poděkovali VK Kvasiny, včele s p. Maškem,
za vstřícnost při organizaci celé akce.
Za SK Solnice Milan Hrubý
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Letní příprava lyžařů v roce 2018
Wikov SKI Skuhrov n. B.
Zima je pro většinu z nás klidnějším obdobím. Krátké dny a dlouhé večery využíváme ke svým různým koníčkům a zálibám, mnozí sáhnou po nějaké pěkné knížce,
nebo se věnují činnostem, na které během roku nezbývá tolik času. Jinak to je však
u našich lyžařů. Pro ně je zima právě to nejnáročnější období. Období intenzivních
tréninků a zúročení letní dřiny na závodech. Jakmile napadne první sníh, již se většina víkendů tráví na Deštné a po Vánocích již začínají první závody.
Ke kvalitní přípravě lyžařů patří kromě pravidelných tréninků i letní soustředění.
Prvním letním soustředěním byla, jak již je zvykem voda, která patří k nejoblíbenějším. Letos byla vybrána Otava. Skupina 20 účastníku zdolala řeku na 8 kanoích,
3 kajacích. Počasí bylo ideální, teplo a slunečno po celou dobu. Odvážlivci v kanoích
měli vodu i v těle. Jak příjemné bylo osprchování se teplou vodou v kempech! O plná
bříška vodáků se staral šéfkuchař pan Jelen a pan Pekárek. Vrátili se všichni, opálení, ale plni dojmů a zážitků.
Letošního týdenního soustředění na Černé Hoře se zúčastnila tréninková skupina
žáků, dorostenců a juniorů. Ubytováni jsme byli na Rachotově boudě, kde máme
k letní přípravě vhodné podmínky včetně hřiště a tělocvičny. Pro starší kategorie
jsou také v okolí Černé Hory vhodné silnice pro trénink na kolečkových lyžích. Samo
prostředí v okolí Krkonoš také přispělo k dobrému pocitu z trénování. V takovém prostředí se trénovalo skoro samo. Počasí nám po celou dobu soustředění moc nepřálo, ale přesto trenéry připravený tréninkový plán, který obsahoval pestrou sportovní
i zábavnou činnost s řadou netradičních lyžařských tréninkových prostředků, nebylo
třeba upravovat. Jedním z kvalitních tréninků byl výstup na Sněžku. Závěrem lze říci,
že soustředění se vydařilo. Povedlo se posunout všestrannou připravenost mladých
sportovců. Spokojeni jsou snad i samotní účastníci soustředění, protože mají opět
mnoho nových zážitků, na které budou jistě rádi vzpomínat. Poslední letní soustředění se konalo poslední týden o letních prázdninách a to na chatě Perla v Orlickém
Záhoří. Počasí bylo po celou dobu soustředění velmi pěkné. Program soustředění
byl velmi pestrý - běh, kolo, kolečkové lyže, kolečkové brusle, hry i ranní běhání
bosky v rose. Soustředění se všem líbilo a všichni se těšíme na příští soustředění.
Pravidelně každý rok pořádá oddíl Wikov SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci
s obecním úřadem ve Skuhrově nad Bělou tradiční silniční běh – běh Údolím řeky
Bělé, letos se v sobotu 11.8.2018 běžel již 23.ročník. Další závod, který jsme pořádali v období léta byl víkendový závody na kolečkových lyžích – Orlický Rollerski
Cup. V sobotu 18.8.2018 se jelo z Orlického Záhoří s cílem na Šerlichu, trať byla
dlouhá 10km a vítězi v hlavních kategoriích byli Kateřina Smutná a Václav Sedláček.
V neděli 19.8.2018 se za pěkného počasí jelo ze Skuhrova nad Bělou s cílem opět
na Šerlichu, trať dlouhá 18km. Opět zvítězili Kateřina Smutná a Jan Čech, kteří patří
k nejlepším závodníkům ve světě dálkových běhů. Pravidelně každý rok pořádá oddíl
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou Koláčkový běh. Závod proběhne ve středu 12.9.2018
na místním hřišti, za účasti starosty obce pana Milana Bárty, formou obratnostního
běhu, kde malí a velcí závodníci musí proběhnout trať, na které je budou čekat různé
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překážky v podobě slalomu mezi slalomovými tyčemi, přeskakování umělých skoků, obíhání špalků
apod. Délka a náročnost
jednotlivých tratí se liší
od věku závodníků. Zvítězí
každý, kdo proběhne cílem. Odměnou pro všechny účastníky bude sladký
koláč. Rodiče dětí se také
můžou seznámit s činností a náplní oddílu lyžování
na připravené prezentaci
a pohovořit s trenéry oddílu. Srdečně jste zváni
na tuto sportovní akci.
Jak je vidět, skuhrovští
lyžaři se o prázdninách
opravdu nenudili. Kromě
toho, že natrénovali fyzičku a utužili svaly, užili také
spoustu zábavy a legrace.
Popřejme jim všem, aby
své dovednosti řádně využili
v nadcházející lyžařské sezóně. První závody je čekají
hned po Vánocích. V sobotu 28.12.2018 se totiž jede
Orlický pohár v Deštném
v Orlických horách. Tak ať skuhrovské barvy zdobí stupně vítězů co nejčastěji.
Všem příznivcům lyžování přejeme příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší
v nadcházejícím roce a na shledanou v bílé stopě.   Wikov SKI Skuhrov nad Bělou

Solnický Brouček
V létě jsme se v Broučku scházeli každé pondělí a každou středu, a kromě společného hraní a povídání si jsme se také věnovali tvoření. Vyrobili jsme si svíčky, mýdla,
figurky, malovali jsme na sklo a vyzkoušeli jsme si i další výtvarnické techniky. Výtvarné dílny se opět krásně plnily a my už se teď těšíme na příští prázdninové dílny.
Léto jsme zakončili spolu s celou Solnicí na tradičním Solnickém loučení s létem,
a to naší tradiční koleběžkiádou. Účast byla rekordní, před 180 dětí. Na trase si
vyzkoušeli jízdu zručnosti, znalost dopravních prostředků a dopravních značek, základy první pomoci a spoustu dalšího. Za odměnu děti získaly dárky, které poskytla
Škoda Auto. Děkujeme!
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Od září pro vás máme otevřeno tradičně, jak jste zvyklí, každý všední den od 9:00
do 11:30 a ve středu navíc odpoledne od 15:00 do 18:00. Zavítejte k nám, naše dveře jsou otevřené všem dětem s rodiči či prarodiči! Můžete si u nás hrát, klouzat se
na skluzavce, zaskákat si na trampolíně, pohrát si v dřevěné kuchyňce, tvořit a hrát
si dle libosti. Naše kuchyňka je vybavena kávovarem, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou, takže u nás můžete i pohodlně posvačit.
Za podporu našich aktivit děkujeme Královehradeckému kraji, Obci Kvasiny
a Městu Solnice.

Vzhledem k pokračující rekonstrukci společenského domu v Solnici
pokračuje náš bazárek formou MINIBAZÁRKU:

ZÁŘÍ - PROSINEC

prodej od 17. 9. 2018 v prostorách Broučka v Solnici na náměstí

l

počet kusů omezen na 50 ks
podzimní a zimní oblečení, hračky a knížky, 2 páry bot na prodávající

Příjem od 3. 9. a prodej průběžně do 14. 12. v provozní době Broučka.
Výdej od 14.1.2019 nebo po domluvě i během bazaru.
Oblečení označte cenovkou, seznam sepíšeme na místě.
Objemnější věci (kočárek, postýlka…)
si můžete vytisknout a inzerovat při minibazaru.
www.osbroucek.info,
Více info na tel. 724 737 946 / 947
J. Tomšová a J. Tošovská
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Psí škola Rarášek
V létě nám přibyly
další úspěchy, a že
bylo co slavit! V letošním
Mistrovství
ČR v agility kníračů
naši zazářili – do naší
psí školy míří tituly
Mistra republiky a 1.
vicemistra – 1. místo
obsadila Adéla Lustyková s kníračkou Reklama Alarm Beskyd
a 2. místo vybojovala
Věra Bařinková s kníračkou Arinkou. Závod TOP agility knírač 2018 byl pro nás
také úspěšný 2. místo dopadlo
pro Adélu Lustykovou s Reklama Alarm Beskyd a 3. místo
pro Věru Bařinkovou a Arinku. Významný
úspěch se zaRadmile
dařil
Novákové a její
malé bílé kníračce Joy Švarcava
na Mistrovství
světa v parAgility IMCA & PAWC 2018 v Huntingdon Anglie - Joy Švarcava je druhý
vícemistr!
Od září opět funguje školička! 14 zájemců se věnují klasickému základnímu výcviku
poslušnosti. Po absolvování je pro všechny otevřená cesta k další práci v Rarášku, ať
se jedná o agility nebo sportovní výcvik podle národních i mezinárodních zkušebních
řádů.
Jak vidíte, pořád se něco děje. Pro nové zájemce můžeme slíbit, že opět na jaře
budeme otevírat další Školičku. Děkujeme Obci Kvasiny za podporu naší činnosti, bez
té by to nešlo tak dobře!                                                                         Soňa Klímová
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Společenská kronika
Narození
Anna Dincovová
Max Gregor

Natálie Dušková
Andrea Popová

Úmrtí
Zdeněk Ponka

V měsíci dubnu, květnu a červnu se dožili
významného životního výročí tito občané
červenec
Burgetová Sońa
Nosek Vojtěch
Píč Pavel
Roleček Jiří
Nosek Jiří
Hejná Hana
srpen
Baran Ján
Šmorancová Marie
Tobyšková Marie
Bárta Josef

Pischelová Jaroslava
Arnoštová Jana
Derner Josef
Schodová Ivana
září
Benešová Zdeňka
Markechová Maria
Novotná Marie
Franc Josef
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Křest nové knihy Ladislava Mičeka
se uskuteční na zámku
v Doudlebách nad Orlicí

ve středu 17. října 2018
od 17.30 hod.
„Ještě však není čas.
Až nadejde pravý čas,
chci všechno udělat!“
Vévoda Albrecht z Valdštejna tato slova vyřkl v okamžiku,
když mu generál švédské armády Jan Varlich z Bubna
předložil velkorysou nabídku
kancléře Axela Oxenstierny.
Stačilo málo, aby Valdštejn
získal
českou
královskou
korunu…
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Výstava „Zahrada východních Čech“
v Častolovicích
4 – 7. 10. 2018 výstaviště Častolovice
v době 09,00 h.-17,00 h v neděli do 16,00 h.
V letošním roce 2018 častolovičtí zahrádkáři ve spolupráci s Územním sdružením
Českého zahrádkářského svazu Rychnov nad Kněžnou a Městysem Častolovice
uspořádají další, již 20. zahrádkářskou výstavu. Na ploše více jak 2 500 m2 jsou
naaranžovány kolekce ovoce, zeleniny a květin. Za přispění zahrádkářů z celých východních Čech, výzkumných a šlechtitelských ústavu jsou ukázány z ovoce, zeleniny
a květin jak nové odrůdy současně pěstované, tak odrůdy, které pěstovali dědové
našich dědů. V celém zahrádkářském domě, v sokolovně přízemí a v prvním patře,
včetně vestibulech jsou představeny kolekce jak od velkopěstitelů, tak od jednotlivých zahrádkářů. Také na venkovní ploše, tj. v pártystanu, třech hangárech a čtyřech
velkých stanech je ukázáno vše, co zajímá nejen zahrádkáře, ale i milovníky přírody
a krásy. Z ovoce jsou ukázány jablka, hrušky, švestky, ořechy, hroznoví víno a melouny vypěstované ve východních Čechách a méně známe ovoce. Také ovocné rarity
jsou ukázány v několika kompozicích. Ze zeleniny návštěvníci uvidí několik druhů
česneku, brambor, cibule, paprik, rajčat, listové a kořenové zeleniny. Z květin budou
ukázány v krásných expozicích jiřiny a jiřinky od pěti velkopěstitelů, dále begonie
z Pardubic, africké fialy od specializované organizace Saintpaula z celé ČR, chryzantémy z Hlinska, lilie a gladioly z Lovčic, květiny okrasné listem a v neposlední řadě
pro aranžerii i květiny z dovozu z Holandska. Chybět nebudou ani kompozice bylinek
z botanické zahrady Hradec Králové, okrasné stromky a keře od specializovaných
pěstitelů, kaktusy a sukulenty, bonsaje a aranžérské prvky v kombinaci s tekoucí
vodou, keramikou a broušeným sklem. Na výstavišti lze také shlédnout ukázky z několika škol, institucí a podniků. Výstavní rozhlas bude po celou dobu výstavy všechny
návštěvníky informovat o zajímavých věcech a skutečnostech.
Na výstavě se také představí v samostatných expozicích i včelaři, chovatelé drobného zvířectva, ornitologové, a houbaři. Chybět nebude ani stálá poradenská zahrádkářské služba, soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce a zeleniny. Kvalitní
doprovodný program, který po celou dobu výstavy bude pro všechny návštěvníky
připraven, bude jak v zábavné oblasti, tak v odborné. Všechny akce budou uskutečněny na výstavišti v Častolovicích. To vše doplní široký stánkový prodej všeho, co
zahrádkáři a milovníci přírody potřebují pro své záliby a pěstitelskou práci na svých
zahrádkách. Bohaté občerstvení je samozřejmostí.
Na největší amatérskou zahrádkářskou výstavu v ČR je vstupné: do 6 let zdarma.
6-15 let a ZTP 30 Kč, důchodci 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodinné (2 dospělí 1-4 děti)
170 Kč. Parkovné po celou dubu výstavy je zdarma. Na výstavu zvou pořadatelé.

20.VÝSTAVU

- přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,
vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,
- ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
- přehlídka staročeských a stále dobrých odrůd jablek,
- expozice hroznového vína, ořechů, paprik, cibule, brambor,
- samostatná kolekce bylinek, ukázky gastronomie a stolování,
- současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
- výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial, lilií, jiřinek a mečiků
- ukázky chovatelů, kaktusářů, včelařů, ornitologů a mykologů,
- po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
- tradiční soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce, zeleniny
a květin s vyhlášením výsledků 7. 10. v 15,00 hod.
- výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
- ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky,
- stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných
stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky,
a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahrad. nábytku
- bohatý doprovodný kulturní program a kvalitní občerstvení,
- možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka ,
- po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové,
- zámek v Častolovicích bude otevřen, parkování zdarma

Zahájení prvního dne výstavy
Zahájení soutěže v aranžování ovoce
Hudební skupina „DYNAMIC“
Hudební vystoupení „K-BAND“
Ukončení prvního dne výstavy

17,00 hod.

12,00 hod.
13,30 hod.
14,00 hod.

09,00 hod.
09,00 hod.
09,30 hod.
10,00 hod.

Zahájení druhého dne výstavy.
Soutěž v aranžování misky ovoce
Vystoupení hudební skupiny ANTRÉE
Slavnostní zahájení výstavy za účasti RR ČZS,
krajských a okresních orgánů
Zasedání KKR ČSZ východodních Čech
Vystoupení hudebního orchestru BAŠAPA z Holic
Přednáška a beseda
„Sloupovité odrůdy jablek, broskve“ J. Matejsek
Konec druhého dne výstavy

PÁTEK 5. 10. 2018

09,00 hod.
09,00 hod.
09,30 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.

ČTVRTEK 4. 10. 2018

PROGRAM:

Zahájení třetího dne výstavy.
Soutěž v aranžování misky ovoce
Hudební orchestr Opočenka
Koncert orchestru Unibigband
Aranžování květin Z.Kvasničková
Konec třetího dne výstavy

důchodci 50 Kč,
dospělí 80 Kč,
rodinné 170 Kč
(2 dosp. + 1-4 děti)

Zahájení čtvrtého dne výstavy
Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad Kněžnou
Vystoupení skupiny „Špunti“
Vstupné
Koncert skupiny „Špunti“
Taneční skupina „Floriteam“
děti do 6 let zdarma
žáci do 15 let, ZT a ZTP
Ukončení soutěže v aranžování
30 Kč
Celkové ukončení výstavy
Parkovné po celou dobu výstavy zdarma
Bližší na www.zahradkari.com
a na telefonu 721311719

09,00 hod.
09,30 hod.
10,00 hod.
13,00 hod.
14,00 hod.
15,00 hod.
16,00 hod.

NEDĚLE 7. 10. 2018

09,00 hod.
09,00 hod.
09,30 hod.
13,30 hod.
15,00 hod.
17,00 hod.

SOBOTA 6. 10. 2018

4. – 7. října 2018 v Častolovicích

PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:

ve dnech

R ad ost – Kr ása – Užitek
are á l s okolské zahr ady, s okol ov na a zahr ád k ářsk á bu d ova

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH
ČECH

ZO ČZS Č astol ov i ce, Úz emní s dr už ení ČZS Rychnov n.Kn. a městys Č astol ov i ce p oř ád ají 20. v ýstav u
ovo ce, z el eniny a květin
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Akce Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
ZÁŘÍ – LISTOPAD 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 and Kněžnou
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.

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
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
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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. – 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.
22. 6. – 23. 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.
14. 9. 2018 od 17 hodin
Vernisáž podzimních výstav
Slavnostní uvedení podzimního cyklu výstav s kulturním programem.
15. 9. – 28. 10. 2018
Výstava na téma „Potštejn a okolí v kresbách Alžběty Dobřenské“
Kolekce autentických kresebných záznamů hraběnky Alžběty Harbuval-Chamaré,
provdané Dobřenské, v nichž kreslířka zachytila dnes již zmizelou podobu Potštejna
ve 2. polovině 19. století. Výstava z výtvarných sbírek Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou.
22. září 2018 od 10 hodin
Víkendová dílna na vybrané téma „Japonská vazba knih“
Na sklonku září si společně ve výtvarné dílně vyrobíme zápisník, který svážeme
pomocí originální japonské vazby. Desky zápisníku si budete moci ozdobit látkou,
vlastní koláží z donesených fotek či ručními papíry. První stránku pak v případě zájmu ozdobíme linorytem. Všechny materiály budou k dostání na místě. Dílna vhodná
pro děti od 9 let a dospělé.
20. října 2018 od 10 hodin
Víkendová dílna na vybrané téma „Výroba broží z látek, sametu,
korálků a krajek“
Během předposlední říjnové soboty si vyrobíme krásné brože různých tvarů
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a z materiálu, které by vás pro jejich tvorbu třeba ani nenapadly. Dílna je vhodná pro
děti od 12 let a dospělé.
28. 10. 2018
Rozloučení s výstavní sezónou 2018
Při tradičním rozloučení s výstavní sezónou 2018 čeká na návštěvníky v Orlické
galerii doprovodný kulturní program.

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
26. srpen – 30. listopadu 2018
Výstava na téma „Bratrská pomoc – Odraz invaze sovětských vojsk
ve východních Čechách“
Letos uplyne 50 let od nechvalně proslulého 21. srpna 1968, kdy do Československa vtrhla vojska varšavské smlouvy. Tyto události výrazně ovlivnily život i ve
východních Čechách a byly zachyceny mnoha dobovými dokumenty.
15. září – 31. prosince 2018
Výstava na téma „Tajemství barev“
Unikátní interaktivní výstava Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou dovolí návštěvníkům nahlédnout do myslí a představ našich předků. Poznáte
a také si sami vyzkoušíte, jak naši předkové napříč věky - od pravěku po současnost
- vyráběli a používali barvy!
29. 9. 2018
Dílna na téma „Vyrob si svého draka!“
Podzim je tradičním časem pouštění draků. V minulosti si děti draky běžně vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého vlastního papírového
draka.
27. 10. 2018
Dílna na téma „Dušičky v Sýpce“
Dušičky, stejně jako populární Halloween, jsou prastarými svátky s kořeny
pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se transformoval
v rozžíhání světel v dlabaných lucernách – v našich zemích obvykle z řepy. Takovou
lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.
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Muzeum krajky Vamberk

Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
18. 5. - 23. 9. 2018
Výstava na téma „Milča Eremiášová: Prostor v krajce a krajka v prostoru“
Výstava Prostor v krajce a krajka v prostoru, která vznikla k příležitosti 80. životního
jubilea významné české výtvarnice Milči Eremiášové, která působila jako pedagog
při Školském ústavu umělecké výroby v Praze. Získala uznání na mnoha výstavách
doma i ve světě. Její práce mohli obdivovat i návštěvníci světové výstavy EXPO
Montreal 1967. Pro naše muzeum, které vlastní nejen autorčina díla reprezentující
Československo v Montrealu, je čest uspořádat při této příležitosti výstavu, představující starší i nejnovější díla této uznávané výtvarnice a krajkářky.
Říjen 2018
Výstava na téma „Středověký Vamberk“
Archeoložka Martina Beková prezentuje výsledky záchranného archeologického
výzkumu na místě rodinného domu ve Vamberku. V průběhu vernisáže proběhne
výpal středověké keramiky Bohumírem Dragounem.

Dům č. p. 55, Opočno

Kodymova 55, 517 73 Opočno
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
Od července 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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Výpis z usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny,
konaného dne 4. 9. 2018 od 20,00 hodin

Usnesení č.1/23/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny:
I.
Schválení programu zasedání
II.
Kontrola úkolů minulého zastupitelstva
III.
Městská Policie
IV.
Dotační programy
1. Program MF ČR – „Zlepšení veřejné infrastruktury“
2. Program MV ČR - „Podpora bezpečnosti v obcích“
3. Program MŠMT ČR
V.
Mandát přísedící u soudu
VI.
Zástupce v DSO Mikroregion Bělá
VII. Majetkoprávní smlouvy
1. Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje
2. Smlouva o převodu akcií
3. Smlouva o předání infrastrukturního majetku do správy Vodovodního svazu
Císařská studánka – kanalizace,vodovod Ing. Skalský
4. Smlouva směnná mezi Obcí Kvasiny a panem Karlem Rolečkem
VIII. Přijetí dotace na Chodník Kvasiny – Skuhrov nad Bělou
IX.
Rozpočtové opatření
X.
Různé, Diskuse
XI.
Závěr zasedání
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 1/23/2018 bylo schváleno.
Usnesení č.2/ 23/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 2/23/2018 bylo schváleno
Usnesení č. 3/23/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny bere na vědomí informace, které byly podány panem Josefem
Martincem, velitelem Městské policie Rychnov nad Kněžnou.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 3/23/2018 bylo schváleno.
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Usnesení č. 4/23/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) bere na vědomí upravený Investiční záměr: „Rozšíření kulturního domu Kvasiny a
přístavba obecního úřadu“;
b) bere na vědomí upravenou žádost o státní účelovou dotaci z programu „Zlepšení
veřejné infrastruktury“ vyhlášeného Ministerstvem financí ČR;
c) schvaluje přijetí dotace na akci: „Rozšíření kulturního domu Kvasiny a přístavba
obecního úřadu“;
d) schvaluje závazek spolufinancování akce ve výši 10 %.
dle Přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 4/23/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/23/2018: Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) si vyhrazuje ve smyslu ust. § 102 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném
znění schválit upravený investiční záměr a upravenou žádost o státní účelovou dotaci
a přijetí státní účelové dotace;
b) schvaluje upravený Investiční záměr: „Kamerový systém a veřejné osvětlení“;
c) schvaluje upravenou žádost o státní účelovou dotaci z programu „Podpora
bezpečnosti v obcích“ vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR;
d) schvaluje přijetí dotace na akci: „Kamerový systém a veřejné osvětlení“;
e) schvaluje závazek spolufinancování akce ve výši 10 %.
dle Přílohy č. 3.
Výsledek hlasování: Pro: 14
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 5/23/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/23/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) si vyhrazuje ve smyslu ust. § 102 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném
znění schválit upravený investiční záměr Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny a Tělocvična a
venkovní sportoviště ;
b) schvaluje upravený investiční záměr Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny a Tělocvična a
venkovní sportoviště;
c) schvaluje přijetí dotace na akci: „Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny a Tělocvična a
venkovní sportoviště“;
d) schvaluje závazek spolufinancování akce ve výši 15 %.
dle Přílohy č. 4.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti:
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 6/23/2018 bylo schváleno.
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Usnesení č. 7/23/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny projednalo a schvaluje do funkce přísedícího u Okresního soudu
v Rychnově nad Kněžnou paní Miroslavu Zelenou, trvale bytem Kvasiny 404 dle Přílohy č. 5.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 7/23/2018 bylo schváleno.

Usnesení č.8/23/2018: Zastupitelstvo Obce Kvasiny volí zástupcem do DSO Mikroregion Bělá
Ing. Alici Novákovou, datum narození 11.12.1960.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 8/23/2018 bylo schváleno.

-

Usnesení č.9/23/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje dle Přílohy č. 6 bezúplatný převod:
části pozemku – pozemkové parcely p. č. 1302/1 ostatní plocha (silnice) o výměře 21.678 m2
oddělenou geometrickým plánem č. 887-86/2018 nově označenou jako pozemek – pozemková
parcela p.č. 1302/25 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1.277 m2;
části pozemku – pozemkové parcely p. č. 1302/1 ostatní plocha (silnice) o výměře 21.678 m2
oddělenou geometrickým plánem č. 886-85/2018 nově označenou jako pozemek – pozemková
parcela p.č. 1302/24 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 214 m2;
části pozemku – pozemkové parcely p. č. 1403/5 ostatní plocha (silnice) o výměře 3.099 m2
oddělenou geometrickým plánem č. 888-88/2018 nově označenou jako pozemek – pozemková
parcela p.č. 1403/9 o výměře 1.254 m2;
částí pozemku – pozemkové parcely p.č. 1406/1 ostatní plocha (silnice) o výměře 18.569 m2
oddělené geometrickým plánem č. 885-83/2018 nově označené jako pozemek – pozemková
parcela p.č. 1406/15 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 2.079 m2 a pozemek –
pozemková parcela p.č. 1406/16 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 115 m2.
vše v k.ú. Kvasiny, z majetku Královéhradeckého kraje do majetku Obce Kvasiny, za
následující omezující podmínky „Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži
obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode
dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické
právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej
výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 9/23/2018 bylo schváleno.
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Usnesení č. 10/23/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) revokuje usnesení č. 18/22/2018
b) bere na vědomí Usnesení č. 6/128/2018 Rady Obce Kvasiny.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 10/23/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/23/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:

a) si vyhrazuje ve smyslu ust. § 102 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění
rozhodnout o Darovací smlouvě mezi Obcí Kvasiny a Ing. Skalským Petrem, r.č. 810612/3102,
Školská 228, 533 53 Pardubice a o Smlouvě o správě infrastrukturního majetku, vodovod Ing.
Skalský mezi Obcí Kvasiny jako vlastníkem a Vodovodním svazem Císařská studánka jako
správcem;

b) schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Kvasiny a Ing. Skalským Petrem, r.č.
810612/3102, Školská 228, 533 53 Pardubice;
c) schvaluje předání stavby veřejného vodovodu, a to vodovodního řadu (trubní vedení
prodloužení vodovodního řadu v provedení PVC DN 63 v délce 133 m), a splaškové
kanalizace (trubní vedení v provedení PVC DN 250 v délce 118 m včetně
kanalizačních šachet DN 1000 v počtu 7 kusů), obě vedení jsou uložena pod povrchem
pozemků pozemkové parcely p.č. 405/30, p.č.405/171, p.č.405/172, p.č.405/174,
p.č.405/175, p.č.405/176,
p.č.405/177, p.č.405/178, p.č.405/179, p.č.405/180,
p.č.405/181, p.č.405/182, p.č.405/183, p.č.405/184, p.č.405/185 a p.č.405/186 v obci a
katastrálním území Kvasiny. do správy Vodovodního svazu Císařská studánka, IČO:
60882794, se sídlem Masarykovo náměstí 1, Solnice, podle návrhu Smlouvy o správě
infrastrukturního majetku, vodovod a kanalizace Ing. Skalský, přičemž cena předmětu
daru určená pro potřebu majetkové evidence činí 404.335,00 Kč (vodovod) a
326.312,00 Kč (kanalizace) bez DPH.
dle Přílohy č. 8 a pověřuje starostku podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 11/23/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 12/23/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje směnu části pozemku - pozemkové parcely p. č. 5076
orná půda, vyznačenou v geometrického plánu číslo 892-123/2018 jako pozemek - pozemková
parcela p. č. 5076/1 orná půda o výměře 20.099 m2, nacházející se v k. ú. Kvasiny a ve
vlastnictví Obce Kvasiny, za pozemky – část pozemku, pozemkové parcely parcelní číslo 5079
orná půda vyznačená v geometrickém plánu číslo 892-123/2018 jako pozemek, pozemková
parcela p.č. 5079/2 o výměře 10.274 m2 a pozemek, pozemková parcela p. č. 5078 ostatní
plocha (neplodná půda) o výměře 767 m2, vše nacházející se v k. ú. Kvasiny a ve vlastnictví
pana Karla Rolečka, trvale bytem Kvasiny 77, 517 02 Kvasiny, a to bez finančního vyrovnání
4

podle návrhu Směnné smlouvy dle Přílohy č. 9 a pověřuje starostku podpisem směnné
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:
10
Proti:
1
Zdrželi se:
2
Usnesení č. 12/23/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 13/23/2018:
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje přijetí dotace dle Přílohy č. 10.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 13/23/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 14/23/2018:
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje úpravy rozpočtu na základě rozpočtového opatření č.
11 a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8,9,10 schválená radou, a to vše dle Přílohy č.
11.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 14/23/2018 bylo schváleno.
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