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Slovo starostky
Vážení občané,
adventní čas vnáší do našich domovů atmosféru nadcházejících svátečních dnů.
Advent je doba zklidnění a zamyšlení, kdy můžeme odpustit jeden druhému. Jak tuto
dobu prožijeme, záleží jen na každém z nás.
Neúprosně plynoucí čas nás posunuje před práh nejhezčího období roku, kterým
jsou Vánoce. V tyto dny bychom se měli zastavit po celoročním shonu a prožít je
v klidu a radosti se svými blízkými. Vánoce pro každého z nás znamenají jiný pocit,
jinou představu, jinou formu a jiný způsob jejich trávení. Užijte si neopakovatelnou
atmosféru, která je s vánočními svátky spojena.
Ráda bych v tento čas také poděkovala všem spoluobčanům, hasičům, sportovním
klubům a ostatním neziskovým organizacím, podnikatelům, členům výborů a komisí,
zastupitelům, radním, pracovníkům úřadu a všem ostatním, kteří se aktivně zapojují
do dění v obci. Děkuji za zájem o veřejné dění, velmi si vážím Vaší pomoci a Vašich
názorů, které mně pomáhají v mé práci.
Přeji Vám krásné prožití vánočních i novoročních svátků. Do nového roku 2016
jen vše dobré, pevné zdraví, štěstí, vzájemnou úctu a lásku.
Ing. Alice Nováková
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Střípky ze života školy
A nadešel dlouho očekávaný
den – 6. říjen a s ním už XVI.
ročník přespolního běhu našich žáků. Mezi nejstaršími, roč.
2004 – 05, zvítězili na trati 900m
Martin Chocholouš a Jenny Nela
Morrisová. V kategorii 2006 – 07
na trati 600m byli nejlepší Adam
Holman a Markéta Mejstříková.
A mezi našimi nejmladšími, narozenými v roce 2008 – 09, triumfovali Adam Hašek, který zvítězil
mocným finišem, kdežto Veronika Holíková vedla s přehledem
po celé délce 300m trati.
V listopadu nám byla na školní zahradě zabudována herní sestava se skluzavkou,
na které se finančně podílí Obec Kvasiny a Škoda Auto a.s. Děkujeme a děti se už
těší na jaro, až si ji užijí!
V podzimních dnech jsme pilně nacvičovali pásmo k rozsvícení vánočního stromu.
29. listopadu nastala první adventní neděle a děti i přes nepříznivé počasí vystoupily
před kulturním domem se svým pásmem vánočních básní a krásných koled, což přítomní rodiče, babičky, dědečkové i jiní obyvatelé Kvasin odměnili dlouhým potleskem.
Za odměnu děti dostaly čokoládovou dobrotu. Nakonec všichni odpočítali s paní starostkou poslední sekundy do rozsvícení vánočního stromu.
30. listopadu nám začal plavecký kurz v Rychnově nad Kněžnou, který potrvá až
do února.
4. prosince se opět, jako již tradičně, přeměnila naše škola na tu školu Čertovskou.
Děti si svých převleků užily, „vyřádily se“ a s chutí se prošly průvodem po vsi s pravidelnou zastávkou na obecním
úřadě a v DPS, kde se jim dostalo vlídného přijetí a obdarování
sladkostmi.
V úterý 8. prosince naši žáci
vystoupili s vánočním pásmem
v kulturním domě na setkání důchodců, kde sklidili velký
úspěch. Dostali za to i něco dobrého na zub!
Teď už se těšíme na Vánoce!
Přejeme všem krásné svátky
a do nového roku hodně zdraví!

Mgr. Vladimíra Nováková
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Naše mateřská škola
V uplynulých týdnech jsme s byli podívat na různá místa naší obce. Došli jsme
do našeho zámku, kde zrovna probíhala výstava obrazů a plastik, na které byly vystaveny obrázky i malého chlapečka, moc se nám líbily.
Navštívili jsme babičky a dědečky v pečovatelském domě, kde si pro nás připravili
nejen prohlídku jejich pokojíčků a ostatních společných prostor, ale také nám nachystali věci na výrobu draků. Moc se nám povedli, babičkám se líbili, a tak je hned
vystavili u vstupních dveří.
Zašli jsme také zazpívat na obecní úřad a na poštu. V knihovně jsme zase objevili
plno zajímavých knížek s pohádkami i obrázkové příběhy.
V neposlední řadě nás také pustili do místní hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů. Prozkoumali jsme nejen auto a vše jeho vybavení, ale také zástupy trofejí a ocenění získaných na hasičských závodech.
Dále jsme cestovali
už jen prstem po mapě
naší České republiky
v doprovodu Bedřicha
Smetany a J. K. Tyla,
i v atlasech všech map
světa.
Cestou jsme stihli nejen upéct posvícenské
koláče, které se nám
moc povedly, ale i karneval s cizokrajnými
maskami indiánů, černoušků, číňánků a dalších. Byla to legrace.
V listopadu jsme jeli do Rychnova nad Kněžnou na divadlo na téma „Pejsek a kočička“. To se nám líbilo a také jsme si zazpívali s herci pěkné písničky.
Z prvního sněhu, který přece napadl, jsme měli ohromnou radost i přesto, že ho
bylo málo. Hned jsme začali válet kouličky, stavět malinké sněhuláky a dělat andělíčky a vyšlapávat cestičky ze stop.
V pátek nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Ze začátku jsme se sice malinko
báli, ale protože jsme statečné děti a udělali jsme si vlastní čertovskou a andílkovou
školičku (převlékli jsme se za čertíky a andílky), tak jsme to překonali raz dva. Zazpívali jsme písničku a řekli básničku a za to nás obdarovali balíčky plných vitamínů
a dobrůtek.
Do budoucna se těšíme na výlet do Potštejna na Betlém v zámku a na vánoce
ve školce, kde si s rodiči v dílničkách vyrobíme něco moc pěkného na ozdobu.
Přejeme moc pěkných dnů prozářených sluníčkem, hezké Vánoce a šťastný
nový rok!

Děti a paní učitelky z mateřské školy.
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Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
Co se událo za posledního
čtvrt roku v Ústavu sociální
péče pro mládež Kvasiny? Nu
posuďte sami.
Pracovníci si pro klienty připravili opět zajímavé aktivity:
výlet na Sněžku, výlet do Broumova, výlet do Potštejna a Vochtánky. Někteří klienti měli se
svými pracovníky velmi vydařenou rekreaci v Jůlinčině údolí
v Rokytnici v Orlických horách,
kde si museli všichni společně
vařit. Využilo se také pěkné počasí v areálu k opékání párků a zpěvu při kytaře.
Velmi zajímavá byla účast klientů na akci v Olomouci nazvané: NAD OBLAKY
ANEB KAŽDÝ MŮŽE BÝT HVĚZDOU, naši klienti se zúčastňují pravidelným každoročním zasíláním svých výtvarných děl. V minulém ročníku klient našeho zařízení se
svým obrazem tuto soutěž vyhrál, letos se tak nezadařilo, ale přesto jsme nemohli
chybět na slavnostním večeru jako účastníci akce.
Mezi další zajímavé aktivity patřil náš výstavní a prodejní stánek na posvícení
v Kvasinách. A když jsme u Kvasin, tak musíme také zmínit nostalgickou procházku
k zámečku v Kvasinách, kde dříve býval Ústav sociální péče pro mládež a návštěvu
u bývalých zaměstnanců našeho zařízení.
Velkou zábavou pro naše klienty byla Karaoke párty, kde se každý patřičně pěvecky
ukázal před mikrofonem. Mezi další zábavné a zajímavé věci patřila účast na Country bálu v Lukavici, návštěva s oslavou 50 let ÚSP Chotělice – našeho spřáteleného
zařízení, Vánoční jarmark v Kostelci nad Orlicí, koncert Michala Davida v Pardubicích, besídka od skautského oddílu Vydry z Nového Města nad Metují, Mikulášská
zábava společně s děvčaty z ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou, kde pořádně
řádili čerti a Mikuláš s andělem rozdávali balíčky dobrůtek.
Také se dařilo v naší výukové
kuchyňce, kde pravidelně klienti
se svými pracovníky vaří různé
dobroty a učí se, jak při vaření
a pečení správně postupovat.
Klienti a pracovníci ÚSP Kvasiny využívají této možnosti
a přejí všem občanům Kvasin
krásné a klidné svátky vánoční
a zdravý a pohodový rok 2016.

Martin Fletcher
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Pečovatelská služba Kvasiny
a Dům s pečovatelskou službou
Dne 7. 10. 2015 navštívily Dům s pečovatelskou službou děti z mateřské školy. Přinesly našim obyvatelům dárečky, které samy vyrobily. Pomohly nám s výzdobou
vchodu a zazpívaly krásné písničky.
Dne 22. 10. 2015 proběhla další chvilka pletení z papíru s paní Michálkovou.
V pátek 4. 12. 2015 navštívila Dům s pečovatelskou službou Čertovská škola. Děti
v krásných kostýmech Mikulášů, andílků a čertů obveselily naše obyvatele vánočními
koledami.
V úterý 8. 12. 2015 se sešli obyvatelé DPS na adventním posezení. Pan Vlastimil
Dohnálek zahrál na kytaru a zazpíval. Pečovatelky přichystaly drobné občerstvení.
Při kávě, čaji a svařáku se všichni dobře bavili a zazpívali si.
Celý kolektiv Pečovatelské služby Kvasiny Vám přeje šťastné a veselé prožití
vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví a plno šťastných chvil.

Leona Andršová

Kulturní komise
Podzim jsme v Kvasinách přivítali tradičním Dýňováním v neděli 11. října odpoledne. Sešli jsme se ve velkém počtu, bylo vyřezáno a ozdobeno více než sto dýní,
ochutnali jsme dýňové koláče, „bramboráky“, polévku i marmeládu. Děti si kromě
dýní odnesly domů i diplomy. Za dovezení dýní děkujeme Jardovi Novotnému.
V sobotu 17. října a v pondělí 19. října jsme slavili posvícení. Klienti ÚSP připravili
malý prodejní stánek, během sobotní akce jsme mohli sledovat filmy pana Slámy a zatančit si se skupinou Pohoda. V pondělí na Zlaté hodince zahrála skupina Ještěřice.
24. října jsme vyrazili na výlet za kulturou do Prahy. Měli jsme velké štěstí na počasí, v Praze jsme si užili nádherné babí léto. Někdo se projel loďkou po Vltavě,
někdo navštívil botanickou zahradu, někdo Divokou Šárku, někdo Petřín, někdo nakupoval – každý podle svých zájmů a nálady. Večer jsme pak navštívili nádherné Stavovské divadlo a shlédli představení Mikve, kde mezi všemi vynikajícími herečkami
excelovala Iva Janžurová. Vidět tuto dámu českého filmu a divadla naživo byl úžasný
zážitek. I na rok 2016 plánujeme zájezdy
za kulturou do Prahy.
8. listopadu se konal Svatomartinský průvod. Svatý Martin přijel na bílém
koni ke škole, doprovázeli ho dva mniši
s loučemi, děti s lampiony šly za svatým Martinem Kvasinami ke kulturnímu
domu. Cestou jsme zapalovali u domů
svíčky na znamení přátelství a dobré
vůle. U kulturního domu nás čekal čaj,
svařené víno a martinské rohlíčky, upečené v pekárně Pferda.
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21. listopadu jsme uspořádali
ALBI herní odpoledne. V kulturním domě byla na každém stole
připravena jedna společenská hra
od firmy ALBI. Našly se hry pro
nejmenší, pro starší děti, i pro dospělé. Bylo to příjemné odpoledne
plné dobré nálady a trénování mozkových závitů!
V pátek 27. listopadu jsme se
v kulturním domě sešli s psycholožkou Mgr. Hankou Zakouřilou a,
i když v malém počtu, příjemně jsme si popovídali o tom, jaké triky a fígle na nás
mohou zkoušet různí prodejci, co jsme se „šmejdy“ zažili a jak jsme s nimi zatočili!
Podzimní program vyvrcholil v neděli 29. listopadu, kdy jsme slavnostně rozsvítili vánoční stromek a přivítali advent. Děti ze základní školy si pro nás připravily krásné pásmo básní a písní, na saxofon zahrál Honza Novotný ze skupiny
Pokrok a podívat se na nás přišel i zástupce Škoda Auto a. s., vedoucí svařoven
Ing. Miroslav Novotný. Po odpočítání se stromek rozzářil nádhernou, elegantní bílou
barvou se světelnými rampouchy. Letos nám zazářila i hasičská zbrojnice, stromek
na Zámecké a řada dalších světelných dekorací po celé obci. Kvasinám to v tomto
adventním kabátku velice sluší!

V pátek 4. prosince se tu poprvé
objevil Mikuláš s andělem a čertem.
Zašel zkontrolovat děti do místní školy
a školky a nechybělo málo, aby čert pár
školních kvítek neodnesl! Nakonec ale
všichni slíbili nápravu a pěkně zazpívali, tak měla kontrola ve škole dobrý
konec a děti dostaly i nějaké to mlsání.
Ve školce přivítaly děti Mikuláše s čertíkem a andělem nádhernou básničkou a dokonce jim připravily báječné
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dobroty! Není divu, že měli Mikuláš a jeho družina v sobotu 5. prosince vynikající náladu, navštívili kvasinské děti, pokud víme, čerti nikoho neodnesli, Mikuláš podaroval
děti dárečky a mlsáním a dokonce se všichni zastavili v Kvasinách v hospůdce.
V pátek 11. prosince nás v kulturním domě navštívil pan Ing. Vladimír Homolka,
skvělý fotograf a znalec historie místních betlémů, se svou besedou na téma Kralické betlémy.
Veselou atmosféru dovezli ochotníci z Javornice s představením Čerti ve mlýně
v sobotu 12. prosince. A poslední adventní sobotu, 19. prosince, se těšíme na vánoční koncert tria zpěvaček Diamantes a Betlémské světlo.
Veškeré fotografie nejen z akcí pořádaných kulturní komisí, ale i z akcí pořádaných místními spolky a týkající se života obce, si můžete prohlédnout ve fotogalerii
na obecních internetových stránkách www.obec-kvasiny.cz .
1. ledna vás rádi uvidíme na slavnostním uvítání nového roku s ohňostrojem.
Program začne v 16:30 proslovem paní starostky a oceněním občanů Kvasin,
kteří v roce 2015 dosáhli výjimečných úspěchů. Opět pro vás budeme mít připraveny horké nápoje. Ohňostroj začne přibližně v 17:00. Těšíme se na Vás!
Členové kulturní komise vám přejí nádherné sváteční dny a v novém roce hodně
Za Kulturní komisi Mgr. Iveta Vašátková
zdraví, radosti a spokojenosti!

Divadlo kvasinských ochotníků - sezóna 2015/2016
Nová sezóna začala po létě, které jsme si užili, klasicky v září. Nejdřív jsme si
dali opakovací zkoušku, protože i tuto sezónu uvádíme hru „Poručík Colombo zasahuje“. 19. 9. jsme jeli hrát do Chlen. O 14 dní později jsme hráli 2. 10. v Solnici.
Po pravdě jsme měli strach z počtu diváků tady, protože mnoho lidí nás vidělo na jaře
doma v Kvasinách. Přišlo ale neuvěřitelných 200 lidí a bylo to úžasné publikum. Pro
nedostatek volného času všech členů souboru jsme hráli pak až 20. 11. v Dobrém,
a o týden později 27. 11. ve Slatině nad Zdobnicí.
Mezi tím jsme se dohodli na novém kousku do této sezóny. Vrátíme se opět k pohádce. Teď se ale už všichni těšíme na Vánoce a na čas strávený s rodinou.
Za divadelníky přejeme všem pohodové a veselé Vánoce a vše nej do roku 2016.

Lenka Kubcová

Cvičení v Kvasinách - poděkování a i pozvánka
Děkujeme Všem ženám a slečnám za vaši velkou účast na pravidelném čtvrtečním cvičení v našem kulturním domě a zároveň
zveme i ty, které zatím nedostaly
odvahu si s námi zacvičit.
Všem cvičenkám přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Správce kulturního domu
R. Beneš
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Nové stromky
Jak jste si možná všimli, v Kvasinách přibylo mnoho nových stromků.
Pracovníci technických služeb a pan
Forejtek zasadili u letiště třicet stromů (lípy, javory a jeřáby), podél cesty
u Benešů deset švestek a okolo tenisových kurtů dvacet pět smrků Picea
omorika. Výsadba byla podpořena
dotací od Škoda Auto a. s., v rámci
akce „Za každé prodané auto v ČR
zasazený jeden strom“.

Naši důchodci
Původně plánovaný výlet do cukrovaru v Dobrovici, spojený s návštěvou myslivny v Jabkenicích a zámku Loučeň,
nám bohužel nevyšel. Důvodem byla
zrušená exkurze ze strany cukrovaru.
Ale oba vedoucí zájezdu - p. Židová
a p. Tkadlec, velmi rychle našli náhradní
řešení a tak jsme 27. 10. v počtu 45 osob
vyjeli na prohlídku cukrovaru v Českém
Meziříčí.
Tento cukrovar je druhý největší
v naší republice, je součástí koncernu
Tereo a vyrábí se zde nejen cukr, ale

i líh a škrob. Obsáhlého výkladu o výrobě
cukru se nám od vedoucího výroby dostalo již v autobuse. Pak jsme si pěkně
z pohodlí autobusu prohlédli celý proces
na vlastní oči. Viděli jsme navážku cukrové řepy, čištění, řezání na řízky a nakonec získání čistého cukru v odstředivkách.
Dozvěděli jsme se, že během jedné
kampaně, která trvá 90 -100 dní, se zpracuje přibližně 7000 tun cukrové řepy a vyrobí se asi 70 000 tun cukru. Exkurze byla
velmi zajímavá a nám se moc líbila.
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Pokračovali jsme do Kladského pomezí, do Horního Dřevíče, a naším cílem byl mlýn
Dřevíček. Cestou jsme se ještě zastavili ve Zliči u České Skalice, kde jsme poodběvali.
Mlýn Dřevíček je kulturní památka, v nynější zděné podobě stojí téměř 90 let a je zde
výborně dochované technické vybavení. Z toho důvodu slouží jako malé mlynářské
muzeum, ve kterém můžeme v současné době poznat práci mlynáře a jeho pomocníků
tak, jak ve mlýně probíhala v období mezi světovými válkami.
Nám se ukázka výroby mouky jako za starých časů také velmi líbila.
A jeli jsme navštívit město Náchod, respektive pivovar Primátor, kde jsme měli zajednanou prohlídku provozu. Historie tohoto městského pivovaru sahá do druhé poloviny
19. století a po rozsáhlých rekonstrukcích po II. světové válce a provedení mnoha
úprav, byl v roce 2009 prodán společnosti LIF a.s. Liberec.
Vyrábí se zde více druhů piv, mimo jiné i nealkoholické a limonády.
Exkurzi s výkladem pana sládka Kořínka jsme zakončili ochutnávkou jednotlivých
druhů piv a kdo měl zájem, mohl si zdejší výrobky zakoupit a pochutnat si na nich
i doma.
A po večeři na Jiráskově chatě nad Náchodem jsme se vrátili domů. Děkujeme panu
řidiči a vedoucím zájezdu. Výlet byl opět moc pěkný!
Ve středu 18. 11. jsme v 9:00 hod. vyrazili do Hradce Králové za kulturou. Měli jsme
zakoupené vstupenky do Klicperova divadla na klasickou komedii „Škola pro ženy“
od nejvýznamnějšího francouzského dramatika Moliéra.
Sešlo se nás opět hodně - 44, a za mírného deštíku a silného větru jsme po hodině
jízdy vystupovali na Eliščině náměstí před muzeem.
Představení bylo odpolední, od 14:30, takže nám do začátku zbývalo dost času.
Někteří volna využili k nákupům, občerstvení, nebo posezení u kávy.
Skupinka z nás šla na prohlídku expozic „Královské město nad soutokem“ a „Od pevnosti k salonu republiky“, kterou nám v Muzeu předem zajednal jeden z vedoucích
tohoto zájezdu, pan Tkadlec. Týkaly se dějin architektury Hradce Králové od poloviny
18. století až do počátku II. světové války. Viděli jsme model Hradce, jak vypadal, když
byl vojenskou pevností a model již téměř současného krajského města, jak jej známe
dnes. Paní průvodkyně nám k jednotlivým exponátům podala zajímavý výklad.
Na závěr jsme si prošli poslední expozici nazvanou „Na vlnách pod plachtami“, zaměřenou na historii lodní dopravy.
Poté jsme šli na oběd a pak nás již
čekalo divadelní představení. Komedie
byla hudebně i kostýmově stylizovaná
do 60. let minulého století a herecky
v ní exceloval hlavně představitel hlavní
role, pan J. Zapletal.
Věřím, že se většině z nás líbila.
Po skončení jsme všichni sešli k autobusu a jeli domů. Děkujeme panu řidiči
Vaverovi a vedoucím zájezdu.
V úterý 8. prosince jsme se v kulturním domě sešli s panem místostarostou a užili
jsme si vystoupení dětí ze základní školy.
Dagmar Friedrichová
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Kulturní program zámku Kvasiny
Končí podzim, nastává zima
a přišel čas se ohlédnout za uplynulými akcemi a naopak zjistit,
na co se můžeme v tomto roce
ještě těšit.
17. října jsme zažili velice
úspěšnou vernisáž děl regionálních amatérských výtvarníků
ve spolupráci s kulturní komisí
Města Solnice, na které se mimo
jiné ochutnávalo víno pod vedením
someliéra Ivana Nehery. Zazpívali
a na kytary zahráli Vlastimil Dohnálek a Miloš Kops. 4. prosince
zas začala tradiční výstava betlémů, již uvedl soubor Sarabanda.
Otevřeno jest pondělí – pátek od 9
do 16 hodin, o neděli a svátcích
od 14 do 16 hodin. Výstava stovky krásných betlémů trvá do 31. 1.
2016. Do konce roku nás však ještě čeká též tradiční Punčový koncert s Guitar Arte Trio 27. prosince
v 19 hodin v Loveckém sále.
V letošním roce jsme opět
do Kvasin přivedli profesionální i amatérské umělce výtvarné
i hudební, okouzlili nás úžasní auto a moto veteráni. Zkrátka
– byl to rok bohatý na příjemné
zážitky, které jsme spolu s vámi
prožili. Děkujeme za vaši přízeň
a těšíme se, že spolu příští rok
strávíme na dalších setkáních
s kulturou na zámku. Děkujeme
také za finanční podporu Královéhradeckému kraji a Obci Kvasiny
a těšíme se na shledanou na našich akcích.

Soňa Klímová
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Z činnosti Místní organizace
Českého rybářského svazu Solnice
MO ČRS Solnice si v těchto
dnech připomíná 90. výročí založení rybářského spolku na řece
Bělé. Ano, 12. 12. 1925 se sešla
skupina solnických občanů, převážně z řad kantorů, aby ustanovila rybářský spolek a tím i organizovaný rybolov na řece Bělé, který
se jako první začal zabývat nejen
lovem, ale i chovem ryb. V tuto
dobu se jednalo o úsek od splavu
u konzumu v Kvasinách po splav
v zámeckém parku v Černíkovicích. Později do revíru byly začleněny další vody a to
rybník v zámeckém parku v Kvasinách, náhon Dlouhá strouha. Byl prodloužen revír
na Bělé, a to od splavu u Lerchovny v katastru obce Kvasiny po splav v Podstrání
v obci Černíkovice. V letošním roce jsme smlouvou mezi Obcí Kvasiny a MO Solnice
získali i do pronájmu, tak zvaný „Obecní rybník na Dlouhé strouze „.
Veškeré vody jsou využívané k hospodářské sportovní činnosti a jsou vedeny jako
voda pstruhová, nebo také lososovitá. Na našem povodí se lze setkat s těmito druhy
ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, siven americký, kapr, lín, ostroretka, jelec, karas, štika, candát, amur, tolstolobík, jeseter, plotice, úhoř, hrouzek, okoun,
vranka, mihule, mřenka, ale i rakem obecným.
Při MO ČRS pracuje kroužek mladých rybářů. Svou činnost zaměřuje na znalosti
o rybách, ichtologii, ale i o další fauně a floře, která se vyskytuje v okolí řek a rybníků.
Dále se věnují rybářské sportovní technice, jako vázání háčků, mušek, způsobům lovu
na plavanou, muškaření a vláčení. Avšak nejdůležitější činností je ochrana životního
prostředí a zachování čistoty vodních toků pro další generace.
V letošním roce byla činnost MO
ČRS zaměřena na 90. výročí oslav
vzniku organizace. V rámci těchto
oslav se konaly rybářské závody dospělých a mládeže na rybníku v zámeckém parku v Kvasinách a prvně
byly zorganizovány mládežnické závody na obecním rybníku na Dlouhé
strouze. V rámci oslav se uskutečnila slavnostní schůze v Ještěticích,
kde jsme si připomněli činnost naší
organizace za 90. let trvání a zároveň
vyhodnotili nejaktivnější členy spolku.
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V hospodářské činnost v tomto roce se organizace zaměřila na lovení pstruha obecného. Vysazení plůdku na Dlouhé stroze a pstruha obecného a duhového do řeky Bělé
a dvakrát kapra do rybníka v zámeckém parku. Dále došlo k odlovení části toku Bělé
a Dlouhé strouhy, kde byly prováděny práce na opravách břehů a koryta řeky.
Velké problémy v revíru a ztráty na hospodářských výsledcích nám způsobují predátoři,
kteří se na našem povodí v poslední době vyskytují. Na jedné straně jsou ukazatelem
zlepšeného životního prostředí a na druhé straně nevítanými hosty. Jedná se především
o volavku obecnou, černého čápa a v poslední době, jak na řece, tak i na rybníku v zámeckém parku i o vydru. Suchý letošní rok, minimální průtok vody na řece, způsobil
nedostatek kyslíku a přirozený úhyn ryb a s tím i spojená dostupnost rybí potravy pro psy
a kočky. Musíme věřit, že příroda je tak silná, že se s těmito nedostatky vypořádá.
Na závěr naší krátké zprávy chceme poděkovat všem, kteří se podílí na ochraně a čistotě vodních toků. Zvláště děkujeme za spolupráci a finanční prostředky Obci Kvasiny,
a Všem chceme popřát šťastné veselé prožití svátku vánočních, zdraví a spokojenost
do roku 2016. 
Za MO ČRS Solnice Fencl Karel

Hasiči
Máme zde poslední vydání zpravodaje v tomto roce, a tak se i naši malí hasiči
10. 10. rozloučili s končícím létem a celou sezónou. Ta byla plná tréninků, závodů
a společných zážitků při opékání krůty v hasičské zbrojnici, kde společně s rodiči
shrnuli celou svou celoroční činnost.
17. 10. si ovšem ještě zajeli do sousedního náchodského okresu na závod požární všestrannosti v Mezilesí, který se skládá celkem z šesti disciplín. Střelba ze
vzduchovky, základy topografie, zdravověda, uzlování, požární ochrana a překonání
lana. To vše rozmístněno na trati vedoucí divokou přírodou. Zde nás trochu potrápilo
počasí, ale i tak v dešti a chladu neudělali Kvasiňáci ostudu.
Naproti tomu 24. 10. byl krásný slunečný den. Ideální pro stejný závod pořádaný
tentokrát ve Slatině nad Zdobnicí, zařazený do naší ligy mládeže. Za Kvasiny mladší
se zúčastnily dvě pětičlenné hlídky, které skončily na třináctém místě, a jedna hlídka
starších, jež obsadila šestnácté místo.
21. 11. jsme společně s kolektivem skuhrovských hasičů navštívili novou hasičskou zbrojnici v Rokytnici v Orlických horách. Tamnímu sboru musíme velice poděkovat za vřelé přivítání a ochotu při
prohlídce jak hasičárny, tak i všech
zásahových aut, která jsme podrobili důkladné „kontrole“.
Poté ještě zavítala naše početná
skupina do muzea Sýpka, kde jsme
se při plnění různých úkolů, řešení
hádanek a rébusů dozvěděli plno
zajímavých informací o přírodě a životě našich předků v podhůří Orlických hor. 
Karel Chocholouš
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Tenisové úspěchy v roce 2015
V tomto období se sice již naplno rozběhla halová tenisová sezóna 2015 – 2016,
ale jelikož výsledků našich zástupců je zatím nemnoho, připomenu největší úspěchy
kvasinských hráčů v roce 2015.
Nejvýraznějších individuálních umístění zaznamenávala v kategorii mladších žákyň Andrea Tobišková. V lednu si díky svým výkonům na oblastních halových přeborech (3. místo ve dvouhře) vybojovala účast na Mistrovství republiky, kam se
prezentovalo pouze 32 nejlepších českých hráček. Vezmeme-li v úvahu, že tato kategorie registruje přibližně 1500 děvčat, tak jde o velice hodnotný výsledek. V dalším
průběhu sezóny se Andrea již více zaměřovala na soupeření se staršími děvčaty
a díky několika vydařeným turnajům (celkově získala v letošním roce 20 umístění
mezi prvními třemi ve dvouhře a ve čtyřhře) se jí podařilo proniknout až na 7. místo
východočeského žebříčku pro rok 2016.
Dalším pravidelným zásobovačem medailových umístění se stal minitenista Martin
Holub. I on vybojoval 3. místo na oblastních halových přeborech a v průběhu roku přidal několik celkových turnajových vítězství. Navíc byl tahounem úspěšného družstva
minitenistů, které celou jarní sezónu poráželo jednoho soupeře za druhým.
V sobotu 5. září se ve Dvoře Králové odehrálo finále Východočeské oblasti v minitenise. Účast si vybojovala čtyři nejlepší družstva postoupivší ze základních skupin
po dlouhodobé části a z finálových turnajů Královehradeckého a Pardubického kraje.
Papírovým favoritem bylo družstvo Svitav a o další umístění měla bojovat družstva
Dvora Králové, Pernštýnu Pardubice a Kvasin.
Kvasinští hráči (Martin Holub, Marek Stiblík, Tomáš Jůdl, Honza Nosek, Honza Petrů a Matěj Šeda) ve všech předcházejících 13 zápasech základní části zvítězili a sé-
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rii chtěli co nejvíce prodloužit. V prvním utkání nastoupili proti Pernštýnu Pardubice.
V jednotlivých zápasech plných zvratů a neproměněných mečbolů prokázali pevnější
nervy a lepší výkonnost naši kluci a zvítězili 5:3. Následujícím soupeřem byli děti ze
Dvora Králové. Vedení 3:1 po polovině zápasů dávalo veliké šance na další výhru
a tak se mohli zapojit i další hráči. Konečný výsledek 5:3 pro Kvasiny znamenal, že
poslední utkání s doposud suverénními Svitami bylo bojem o celkové vítězství.
V úvodních zápasech se naši hráči překonávali, otočili tři souboje a nadějným vedením 3:1 zaskočili soupeře. V druhé části se však dětem hrajícím za Svitavy podařilo vyrovnat na konečných 4:4 a díky lepšímu poměru setů obsadit 1. místo a vybojovat si postup na Mistrovství ČR družstev. Ačkoliv v řadách hráčů z Kvasin zavládl
na chvíli smutek, zaslouží si všichni velkou pochvalu za tento úspěch.
Velmi slušně si ve svém prvním roce mezi dorostenci vedl také Jakub Ponka. Díky
deseti minimálně semifinálovým umístěním se v rámci východočeského žebříčku vyšplhal v početné konkurenci na solidní 21. místo.
Každoroční pravidelný přispívatel do kvasinské sbírky úspěchů Bohuš Nosek byl
značnou část sezóny limitován zdravotními problémy, přesto se mu podařilo protáhnout sérii, když od roku 2009 vždy celkově zvítězil aspoň na jednom turnaji mužů
ve dvouhře (letos v Červeném Kostelci). Zároveň byl aktérem nejdelšího zápasu
tenisové historie na kvasinských kurtech, když v rámci turnaje udolal svého soupeře
po téměř 5 hodinách hraní.
Z hlediska úspěchů je tedy v příštím roce na co navazovat a proto už nyní probíhá
intenzivní tréninkový proces (v němž je zapojeno téměř 40 dětí), který by naše hráče
měl k tomuto cíli co nejvíce přiblížit. 
Milan Nosek

Volejbal
Festivalový turnaj barevného minivolejbalu na Slavii v Hradci Králové
V neděli 4. října 2015 se v Hradci Králové hrál festivalový turnaj barevného minivolejbalu. Do boje jsme vyslali 5 družstev. Někteří hráči si úplně nově vyzkoušeli turnaj
ve vyšší barevné kategorii.
Turnaj byl rozdělen do skupin, v každé bylo 7 družstev. Hrálo se na 10 minut a výsledky se vyhlašovaly po odehrání skupin. Tento systém jsme zažili poprvé a nebylo
to špatné. Děti si úžasně zahrály, zde jsou výsledky:
Žlutí – Honzík Moravec, Mára Suk – 1. místo
Oranžoví – Helenka Morrisová, Lada Marková – 2. místo
Červení – Nelinka Morrisová, Míša Štěpán – 6. místo
Modré dívky – Terka Kouřimová, Maruška Janovcová – 4. místo, holky byly jen
ve dvou!!!
Modří chlapci – Péťa Krassek, Jan a Mára Škopovi – 3. místo
Mikulášský turnaj v Hradci Králové
Dne 6. prosince 2015 jsme se zúčastnili tradičního Mikulášského turnaje. Turnaj byl
vypsán jen pro dvě barvy – oranžovou a modrou. Náš klub reprezentovalo pouze
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jedno družstvo: naši žlutí kluci Honzík Moravec a Mára Suk si poprvé vyzkoušeli
oranžovou barvu a hráli perfektně.
Dohromady v základní a finálové skupině odehráli 8 zápasů a všechny vyhráli!!
Zaslouženě tak obsadili 1. místo a vyhráli volejbalový míč.
Moc kluky chválím za perfektní výkon. 
Martin Moravec
Krajská soutěž v modrém minivolejbale
Tato oficiální krajská soutěž se hraje formou turnajů. Nejprve byly odehrány základní skupiny, kterých je šest, ve třech turnajích. Následně se družstva rozdělí podle
výkonnosti znovu do skupin a pokračuje se turnajovým způsobem. V současné době
je naše družstvo v druhém výkonnostní skupině a hraje v sestavě: Tereza Kouřimová, Denisa Kubcová, Petr Krassek, Jan Škop a Marek Škop. Na hřišti jsou vždy jen
tři hráči a tak se sestava stále mění, aby si všichni dostatečně zahráli.
Příprava na oslavy volejbalu
V příštím roce bude Volejbalový klub AUTO ŠKODA Kvasiny slavit 75 let od svého založení. Klub se na tyto oslavy již delší dobu připravuje. V průběhu letošního
roku jsme s finanční pomocí obce Kvasiny nechali vytisknout kalendář na rok 2016.
Jsou v něm fotky, které mapují největší úspěchy a zajímavosti z let minulých. Dále
se scházíme nad klubovou kronikou, kterou vydáme v tištěné podobě během prvního pololetí následujícího roku. Samotné oslavy proběhnou dne 18. června 2016
na volejbalových kurtech u solnického železničního nádraží. O programu oslav
vás budeme informovat ve zpravodaji.
Nejen založení klubu je významný milník naší historie a činnosti. Na rok následující
také vychází kulatá čísla u našich pravidelných turnajů: 50. ročník „Tradičních letních
turnajů“ a 25. ročník „Jarních turnajů mládeže“. Bude to po organizační stránce velice náročný rok, doufáme, že se nám společnými silami podaří připravit a následně
prožít rok 2016 ke spokojenosti všech. 
Tomáš Erben

Chalupářský volejbalový turnaj
– vzpomínka na léto

Dne 15. srpna proběhl za krásného počasí 4. ročník na dvou travnatých kurtech
v rekreační osadě Malý Uhřínov. Turnaj byl vypsán jako společný pro okresní přebor
a neregistrovaní v kategorii MIXY - 2 ženy a 4 muži v jednom družstvu.
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Celkem se zúčastnilo 10 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin po pěti.
Hrálo se systémem každý s každým na dva hrané sety do dvaceti bodů, takže zápasy končily výsledkem 2:0, nebo 1:1. Po odehrání skupin průběh turnaje narušil déšť,
ale asi po hodině prodlevy se turnaj za opět krásného počasí regulérně dohrál, a to
první ze skupin o prvá dvě místa, druzi o třetí a čtvrté, atd. Ukončení turnaje bylo
v 19 hodin rozdáním hodnotných cen, které obdržela všechna družstva dle vlastního výběru od prvního místa po desáté. Zároveň byli odměněni nejzkušenější žena
(Hanka Marvanova), nejzkušenější muž (Jirka Brandejs) a nejmladší účastník (Kuba
Šabata).
Zde bych chtěl poděkovat všem sponzorům, bez kterých by se turnaj na takové
úrovni mohl těžko uskutečnit, především pak OU Liberk, zastoupený starostou Jirkou Šimerdou (turnaj zahajoval i končil, byl velmi nápomocný při přípravě i v průběhu turnaje a při zajištěni hodnotných cen) a Ing. Hornickovou (administrativní
příprava - propozice, zápisy, tabulky, soupisky + vyber a uspořádání cen). K dalším sponzorům patřili (razeno abecedně): Bezpečnostní agentura Bara HK , Cisco
Praha, Český volejbalový svaz, Drůbežárna Semechnice, Elmopa RK, fa. Orlické
Hory s.r.o., Hela Holcova, Konzum UO, Koželužna Solnice, Maso-uzeniny Kališ,
Odbory Škoda Auto, Obec Kvasiny Podorlická kartonážní Dka, Pojišťovna UNIQA,
Reklamní tiskárna Kredo, Rodinný pivovar Rampušák, Sklo Janeček, Voborníkovi
Bratislava.
Oslovil jsem ještě jednoho potenciálního sponzora, a to závod Škoda Kvasiny, kde
jsem pracoval 20 let a během této doby zorganizoval i několik volejbalových turnajů – podotýkám ve svém volném čase. Vedoucí závodu Ing. Černý na mou prosbu
o sponzorování odpověděl, že můj projekt sponzorskou komisi velmi zaujal, ale bohužel jsem nedosáhl potřebného množství bodů, takže nedostanu nic! O to víc si
vážím výše uvedených sponzorů, kteří si nehrají na body, ale celá záležitost je pro ně
otázkou selského rozumu a hlavně srdíčka!
Rovněž velký dík patří Buksovi, Jirkovi Paštovi a chalupářům za pomoc při budování zázemí turnaje i úklidu po jeho skončení, Bukovským za vzornou o opětovně nezištnou přípravu a vedení občerstvení a našim ženám za napečení dobrot!
A v neposlední řadě můj velký dík patří Evě Špringerové a Lídě Myšákové, které
bezchybně provedly rozepsání celého turnaje, a Dagmar Divišové a Vlastovi Dohnálkovi za provedení fotografické dokumentace.
Na ukončení bylo posezení s kytarou (Pavel Krásný) a basou (Jirka Brandejs)
s country písničkami do jedné hodiny.
A závěrem pár čísel:
- turnaje se zúčastnilo 58 hráčů (2 družstva hrála v pěti)
- odehráno bylo celkem 25 zápasů, 20 ve skupinách, 5 finálových s celkovým počtem
54 setů (finálové zápasy se hrály na dva vítězné sety, u čtyř se hrály třetí, zkrácené
sety).
- turnaj průběžně shlédlo přes 70 spokojených diváků, mezi nimi i Mgr. Jan Langr,
vedoucí OO CSTV našeho okresu.
- odehráno bez protestu a zranění
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A pro úplnost pořadí:
1. Směska (Evča Špringerová)
2. A je to (Vašek Hrnčíř)
3. Brutus (Přibylovi)
4. WBAC A (Petr Koplik)
5. WBAC B (Jirka Brandejs)
6. WBAC C (Hanka Marvanová)
7. Zmáchaniny (Jana Pantůčková)
8. Hradečáci (Irča Velišková)
9. Chalupáři (Michal Bursa)
10. Bumbálka (Radek Šabata)



Organizátor a ředitel turnaje
Josef Franc

Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
aneb na co se můžeme těšit v nadcházející sezóně?

Lyžaři Wikow SKI Skuhrov nad Bělou v současné době marně vyhlíží vydatnější
sněhové vločky, aby mohli začít řádně trénovat na sněhu. Poctivá letní i podzimní
příprava tedy může začít nést své ovoce.
V létě absolvovali lyžaři tradiční soustředění na vodě. Letos sjížděli Orlici a poté
zavítali na Pádolí – do penzionu Zámeček, kde protáhli svaly v samém srdci nedotčené přírody. Závěr léta pak strávili na týdenním soustředění na Pastvinách. Mimo
tyto intenzivní tréninky se pravidelně setkávali v úterý, středu a v pátek ve Skuhrově.
Podzim se nesl v duchu přespolních běhů – například ve Studenci, Trutnově, Horních Mísečkách, Polici nad Metují nebo Machově. Mezi ty nejšikovnější podzimní
běžce můžeme zařadit Honzu Vašátka, Štěpána a Šimona Maidlovi, Katku Smažíkovou, Honzu Maryška nebo Terezu Jelenovou. Mezi nejmladšími běžci se blýskli
Ivanka Smažíková, Marek Beneš nebo Honza Křepela.
Pochvalu a uznání si však zaslouží všichni běžci, kteří se závodů účastnili, ale také
všichni ti, kteří je podporovali a fandili jim.
Na
plánované
týdenní soustředění na Černé Hoře
– do hotelu Černá
bouda, odjelo žactvo
v sobotu 5. prosince
2015. Podmínky jsou
ideální pro trénink.
Přírodního sněhu je
kolem 25cm a technický sníh pokrývá
sjezdovku. Družstva
dorostenců a juniorů
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ve stejném termínu měli odjet na Boží Dar, ale z důvodu nepříznivých sněhových
podmínek se nakonec potkali s žactvem na Černé Hoře. Toto družstvo za sebou již
má kvalitní trénink v malebném prostředí italského Livigna, kde si sněhu užili od 13.
do 22. listopadu 2015.
Blížící se zimní sezóna bude náročná nejen pro závodníky a jejich rodiče, ale
také pro ostatní členy oddílu. Wikov SKI Skuhrov nad Bělou pravidelně pořádá
několik závodů:
* Orlický pohár, který se bude konat hned po vánočních svátcích a to 27. prosince
2015,
* Orlický maratón, který v termínu 6. - 7. února 2016 vstoupí již do 32. ročníku,
* Okresní přebor + náborový závod HNT, na ten se můžeme těšit 9. března 2016,
* Kritérium posledního sněhu vypukne 20. března 2016.
Závodníci ocení vaši přítomnost, proto prosíme, přijďte je podpořit ve skuhrovských
barvách a ochutnat společně s nimi tu atmosféru a pravou závodnickou náladu.
Rozhodně nebudete litovat!
Vrcholné závody si letos vyzkouší i mladší žáci:
* Zimní olympiáda dětí a mládeže, která je pořádána v Ústeckém kraji v termínu
od 17. do 22. ledna 2016 by neměla uniknout Vaší pozornosti. Účastnit se jí totiž
bude pouze 8 nejlepších sportovců z celého kraje (4 dívky + 4 chlapci),
* závod Hledáme nové talenty, jehož velké finále se uskuteční počátkem března v Jilemnici.
Starší žactvo nebude zahálet a zabojuje na Mistrovství ČR, které se odehraje
na konci února v Novém Městě na Moravě.
Dorostence čeká v zimní sezóně dokonce 6 celorepublikových víkendových závodů, z nichž nejvýznamnější je Mistrovství ČR konající se v Novém Městě na Moravě
v polovině ledna. Na konci ledna pak na Božím Daru.
Dalším důležitým bodem lyžařské sezóny bude účast reprezentačního trenéra juniorů – Petra Michla na Mistrovství světa juniorů a juniorek v rumunském Brašově
v termínu od 22. do 28. února 2016.
Obrovským úspěchem je pro oddíl Wikov SKI Skuhrov nad Bělou zařazení naší
domovské závodnice Zuzany Holíkové z Kvasin do reprezentačního družstva olympijských nadějí. Právě ti mají svůj vrchol na světové olympiádě mládeže (YOG) v norském Lillehammeru v termínu od 12. do 21. února 2016. Pevně věříme a doufáme,
že Zuzka mezi nominovanými sportovci nebude chybět.
Milí rodiče předškoláčků, přijďte společně se svými dětmi mezi nás. Pojďte si hravou formou rozhýbat tělo a zasportovat si. Uvidíme … třeba máte doma budoucího
olympionika, jen probudit nadšení a zájem.
Vždyť z našeho oddílu již nějaký ten olympionik vzešel …
Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce, našim závodníkům bohatou sněhovou
nadílku a ať se skuhrovským barvám daří.

Wikov SKI Skuhrov nad Bělou - Petr Michl
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JIŘÍ MAIXNER
Dne 17. 10. 2015 se Jiří Maixner zúčastnil závodu NOVA CUP
2015 v TŘEMOŠNICI - třída Junior
13-18 let.
Tato trat´ byla velice bahnitá, a tak
dosti náročná. Pořadatel rozhodl po tréninku zkrátit trať, aby byla
sjízdná. Motorka byla obalena bahnem, a tak celé závody se jen mylo
a mylo... Pak přišla kvalifikace, kde
odstartoval velice dobře, ale pak upadl a už jsme to nedojeli. Tak alespoň
bylo více času pro nachystání motocyklu i jezdce. Přišla první ostrá jízda
a odstartoval velice dobře, ale jezdec
před ním upadl, tak musel zastavit
a už tímto ztratil možnost bojovat
o přední umístění. Dojel v první jízdě
na pátém místě. Rychle se umyla motorka a Jirka si nachystal brýle a helmu na druhou jízdu. Přišel start, který vyšel velice dobře a po chvilce jel na prvním
místě, a tak i dojel druhou a poslední jízdu v této sezoně 2015. Tyto závody byly
dosti náročné a druhé místo bylo zasloužené. I když nám chyběl v seriálu jeden
závod, v celkovém hodnocení obsadil hezké 5.
místo. Tuto sezonu bereme za velmi vydařenou
a hlavně ve zdraví dokončenou. Teď už se začíná chystat motorka a jezdec Jiří Maixner na další sezonu 2016. 
Leoš Maixner
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FIBEKO
Vážení cyklističtí
přátelé,
vzhledem k tomu,
že nám už cyklistická sezóna definitivně skončila, dovolte,
abych vám ve stručnosti nastínil naší
dlouhou a zajímavou sezónu. S potěšením můžeme konstatovat, že naše
působení ve všech
27 závodech bylo
nadmíru úspěšné,
neboť z 27 závodů
jsme se umístili 19krát mezi nejlepšími.
Pokud se ve stručnosti ohlédneme za uplynulým rokem, stojí za to připomenout si
několik úspěšných závodů. Především bych zmínil první místo na Maďarském závodě Duna Maraton a dvě umístění na největším seriálu horských kol Kolo pro Život
v Praze a Chrudimi.
Jak letos, tak i příští rok dne 23. 1. 2016 se uskuteční 2. Cyklistický ples, na který
vás srdečně zvu. K tanci a poslechu bude hráz skupina Pohoda, čeká vás promítání
videí z našich závodů a soutěže o ceny.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval Obci Kvasiny, která se příspěvkem podílela
o náš sportovní rozvoj a zviditelnění obce i za našimi hranicemi.

Radek Beneš

KATEŘINA DIVÍŠKOVÁ
– SPORTOVNÍ STŘELBA
Katka se v listopadu zúčastnila mezinárodních závodů v kategorii ženy,kde ve finálovém
závodě vybojovala 3. místo.
V Hradci Králové také přebrala ocenění
od primátora Hradce Králové za reprezentaci
kraje na OH mládeže 2015.
Více se o Katce můžete dovědět na
www.diviskova-shooting.estranky.cz/

Roman Divíšek
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Solnický Brouček
Na podzim jsme
v Broučku rozhodně
nezaháleli. Kromě
pravidelných
programů jsme připravili báječný noční
pohádkový les, zorganizovali velkolepý
podzimní bazárek,
oslavili narozeniny
Broučka, setkali se
s Mikulášem, užili
si hranou pohádku O Budulínkovi
a na Ježíškování
jsme se těšili zpíváním koled, vánočním
tvořením a hlavně nádhernou nadílkou. Ježíšek donesl každému dítku dřevěnou píšťalku a do Broučka krásné nové dřevěné hračky – přijďte si je k nám vyzkoušet.
Pro rok 2016 jsme připravili dvě příjemné novinky: Brouček má předplatné časopisu
Praktická žena Kreativ. Pokud rádi tvoříte, můžete si k nám tedy dojít pro ještě větší
dávku inspirace. K předplatnému jsme zdarma získali kávovar Tchibo, a tak si všichni příchozí mohou připravit i voňavou kávičku. Díky podpoře Města Solnice a Obce
Kvasiny jsme nakoupili knihy zaměřující se na péči o děti, vztahy v rodině a tvořivé
aktivity s dětmi. V naší knihovničce nyní najdete například i bestsellery Vychováváme
děti a rosteme s nimi
(autorkou je uznávaná americká autorka Naomi Aldort),
či Jak žít a nezbláznit se, legendární,
čtivou a moudrou
knihu skvělé české
psycholožky Lidmily
Pekařové. Knihy si
samozřejmě můžete
zapůjčit domů a to
proti vratné kauci
200 Kč.
Na počátku roku
na nás čeká také
sezona karnevalů.
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Rádi bychom připomněli, že v Broučku si můžete vybrat
z nabídky dětských
kostýmů. Kostýmy
půjčujeme za 50 Kč,
250 Kč je pak vratná
kauce.
Těší nás, že se
k nám od září přidalo několik nových
maminek s dětmi.
Rádi přivítáme i další. A nezapomeňte,
že naše besedy jsou
určeny nejen pro
rodiče, či prarodiče
s dětmi, ale i pro širokou veřejnost. V roce 2016 v našich besedách zaměříme hlavně
na zdravý životní styl. Můžete se samozřejmě těšit na naše tradiční akce, bazary
a pravidelný program. 7. února od 15 hodin se koná Bál pro Broučky v Ještěticích,
5. března od 15 hodin pořádáme Karneval v Solnici, 17. března se sejdeme v 9:30
v Solnici na náměstí, vyneseme z města Morenu a přivítáme jaro a od 4. dubna se
bude konat Jarní bazárek (prodej od středy 6. dubna do soboty 9. dubna).
Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a báječných zážitků v roce 2016.
Z Broučka zdraví Jana, Jitka, Iveta a Zuzka

Rok 2015 v Psí škole Rarášek
Je konec roku a tak se s námi ohlédněte za uplynulou sezónou. Je za čím – Psí
škola Rarášek opět nezahálela.
Když to vezmeme od začátečníků – pro nové zájemce jsme uspořádali dvě školičky, jednu na jaře a jednu na podzim. Během obou školiček se lidé se svými
pejsky seznamovali jak se základy poslušnosti, tak se základy agility. Celkem jsme
na obou školičkách přivítali na 40 nových pejskařů, mnozí propadli kouzlu zábavné
práce s pejsky natolik, že pokračují dál jako noví členové Psí školy Rarášek.
Během roku jsme také reprezentovali obec Kvasiny a předvedli jsme, co všechno s pejsky umíme, na 9 ukázkách. Celkem 3x jsme byli na Vochtánce – z toho 2x
na westernovém dni a jednou na Dnu s pejskem pro děti. Zde je potřeba říct, že
na Vochtánku jsme se vraceli po loňských několika velmi úspěšných ukázkách. Dále
jsme zpestřili den pro děti pro Škoda Auto, v Kostelecké Lhotě, na Rampuši, na posvícení v Bystrém a v Křivicích, v Tutlekách. Všude jsme prezentovali sport agility,
na ukázkách v Bystrém a v Křivicích jsme přidali ještě ukázky sportovní kynologie.
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A jaké úspěchy jsme zaznamenali na sportovních kolbištích? Tři naše týmy se probojovaly na Mistrovství republiky v agility, kde Eva Kočnarová s borderkolií Lentilkou
Dajavera obsadila 12. místo, Lucie Bočková s parsonkou Alissou z Bukovských lesů
na MR obsadila 8. místo, na mistrovství republiky nás ještě reprezentoval tým Eva
Kočnarová a borderkolie Brownstorm. Na mistrovských soutěžích Evropy nás letos
reprezentoval tým Eva Kočnarová a Lentilka Dajavera, při svém premiérovém startu
se neztratily a mají dobře nakročeno do příští evropské sezony. Eva Kočnarová
s Lentilkou byla také součástí českého reprezentačního týmu, který na Mistrovství
světa v agility psů bez průkazu
původu vybojoval 2. místo. V republikových mistrovských soutěžích zazářily naše týmy na Mistrovství republiky kníračů. Kvasiny
se můžou pyšnit tím, že mají jak
Mistra republiky – Adélu Lustykovou s Reklamou Alarm Beskyd,
tak Vicemistra – Věru Bařinkovou
s Camelií Prima Amita.
Závěrem zbývá poděkovat
za finanční podporu Obci Kvasiny a popřát všem občanům naší
obce, všem členům Psí školy
Rarášek a všem našim pejskům
hodně zdraví a úspěchů v novém
roce. 
Lucie Bočková
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Společenská kronika
Jubilea
říjen
Tomášová Růžena

prosinec		
Roleček Jaroslav
70 let
Jarešová Anežka
70 let
Kučera Karel
75 let
listopad		
87 let
Matějková Marie
Ďurišová Cecilie
75 let
Arnoštová Marie
88 let
Ponka Josef
87 let
86 let

Úmrtí
Langr Jaroslav
Binková Marta

Výpis usnesení
z 10. jednání Zastupitelstva Obce Kvasiny,
konaného dne 26. 10. 2015, od 18. 00 hodin
I.

Schválení programu zasedání

II.

Kontrola úkolů minulého
zastupitelstva

III. Majetkoprávní smlouvy
IV. Výběrová řízení
V.

Plán inventur pro rok 2015

VIII. Darovací smlouva
– Bezdrátový rozhlas
IX. Přistávací a vzletová plocha
X.

Přijetí dotace
– Chodníky II. etapa

XI. Rozpočtové opatření

VI. Souhlas se stavbou

XII. Různé, Diskuse

VII. Digitální povodňový plán

XIII. Závěr zasedání

USNESENÍ č. 1/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva Obce
Kvasiny:
Pro: 11 členů
Výsledek hlasování:
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 1/10/2015 bylo schváleno.
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USNESENÍ č. 2/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.
Pro: 12 členů
Výsledek hlasování:
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 2/10/2015 bylo schváleno
USNESENÍ č. 3/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje prodej pozemku p. č. 80/3 – trvalý travní porost v k.ú. Kvasiny o výměře 309 m2 panu Milanu Tomášovi, nar. 27. 9. 1984, bytem Kvasiny 195, 517 02, za cenu 59.600,-Kč a pověřuje starostku podpisem kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 3/10/2015 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 4/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje na základě Smlouvy o právu provedení stavby spojené se smlouvou o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Kvasiny a majiteli pozemků, na kterých byla provedena stavba „Chodník u komunikace II/321 a na základě geometrického plánu č. 752-37/2015 uzavření
- Smlouvy kupní mezi Obcí Kvasiny a panem Bohumilem Hovorkou na nákup pozemku p. č. 2333 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 2 m2 v k. ú. Kvasiny
a pozemku p. č. 9/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 16 m2 v k. ú.
Kvasiny za cenu 100,- Kč/m2,
- Smlouvy kupní mezi Obcí Kvasiny a paní Ivanou Berákovou na nákup pozemku p. č. 853/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1 m2 v k.ú. Kvasiny
za cenu 100,- Kč/m2,
dle Přílohy č. 2 a pověřuje starostku podpisem smluv.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 5/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Královéhradeckým krajem, Správou silnic Královéhradeckého kraje, které byl majetek předán
k hospodaření jako dárcem a Obcí Kvasiny jako obdarovaným, kterou dárce daruje
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obdarovanému pozemky v k.ú. Kvasiny:
		
p.č 1406/8 ostatní plocha o výměře 840m2,
p.č. 1406/9 ostatní plocha o výměře 226 m2,
p.č. 1406/10 ostatní plocha o výměře 1042m2
p.č. 1406/11 ostatní plocha o výměře 282 m2
p.č. 1406/6 ostatní plocha o výměře 770 m2
p.č.1406/7 ostatní plocha p výměře 476 m2
Zastupitelstvo obce Kvasiny souhlasí s podmínkou: Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět
daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 5/10/2015 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 6/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje na základě ustanovení výběrové komise
zhotovitele zakázky: „Územní studie pro zastavitelnou plochu Z 1 – 8, vymezenou
Územním plánem Kvasiny“, Ing. arch. Tomáše Beneše s nabídkovou cenou 95 000,Kč a smlouvu o dílo s vítězným uchazečem dle Přílohy č. 4 a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 6/10/2015 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 7/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje Plán inventur pro rok 2015 dle Přílohy č. 5
Výsledek hlasování:
Pro: 12 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č.7/10/2015 bylo schváleno
USNESENÍ č. 8/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny souhlasí s umístěním stavby (přístavba ke stávající
dílně garážového stání a nástavba skladu) pana Jiřího Šrámka, Kvasiny čp. 239
na pozemku st.p.č.342 v k.ú. Kvasiny, ve vzdálenosti 1 m od hranice s pozemkem
p.č.1119/3 ve vlastnictví Obce Kvasiny.

27
Výsledek hlasování:
Pro: 10 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se: 2 členové
Usnesení č. 8/10/2015 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 9/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje:
a) projekt „Digitální povodňový plán a monitorovací, varovný a informační systém
pro obec Kvasiny“, který je součástí žádosti o finanční podporu z OPŽP dle Přílohy
č. 7
b) spolufinancování realizace projektu „Digitální povodňový plán a monitorovací,
varovný a informační systém pro obec Kvasiny“ v maximální výši 730 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 9/10/2015 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 10/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje darovací smlouvu na bezdrátový rozhlas
od Dobrovolného svazku obcí Bělá dle Přílohy č. 8 včetně příloh.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 10/10/2015 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 11/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny bere na vědomí zveřejnění popisu plochy pro vzlet a přistání v Databázi letišť a ploch pro vzlety a přistání dle Přílohy č. 9.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se: 1 člen
Usnesení č. 11/10/2015 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 12/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje přijetí dotace dle Přílohy č. 10.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 12/10/2015 bylo schváleno.
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USNESENÍ č. 13/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje úpravy rozpočtu dle Přílohy č. 11 – rozpočtové opatření č. 17
Pro: 12 členů
Výsledek hlasování:
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 13/10/2015 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 14/10/2015
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje dle Přílohy č. 12
a) Dodatek č. 1 na posun termínu a Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy čp. 133
v Kvasinách“ mezi Obcí Kvasiny a společností KERSON spol. s r.o., Dobré
b) Investiční záměr akce „Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Kvasinách, čp. 133
Výsledek hlasování:
Pro: 12 členů
			
Proti:
			
Zdrželi se:
Usnesení č. 14/10/2015 bylo schváleno.
		
Ing. Ivan Ešpandr, místostarosta



Ing. Alice Nováková, starostka

Zveme Vás 24. prosince na dětskou půlnoční mši ve Skuhrově
nad Bělou v 16 hodin a na půlnoční mši do Solnice ve 22 hodin.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
Vítání nového roku					

1. 1. 2016

Výroční schůze Okresního svazu včelařů		

9. 1. 2016

Výroční schůze SDH					

16. 1. 2016

Výroční schůze Spolku kvasinských důchodců

20. 1. 2016

Ples cyklistů						

23. 1. 2016

Ples ZŠ a MŠ Kvasiny					

6. 2. 2016

Ples kvasinských důchodců				

12. 2. 2016

Ples SDH						

20. 2. 2016

