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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že mohu do našeho zpravodaje přispět pár řádky. V roce 2018
proběhly komunální volby a já jsem se prvně v životě stal součástí politické scény. Přiznám se, že ještě půl roku před tím by mě to ani nenapadlo. A možná proto
jsem odmítl nabídku napsat do posledního loňského zpravodaje, vydávaného krátce
po volbách, neboť jsem se snažil pochopit fungování obce a být co nejvíce nápomocný jejímu rozvoji.
I dříve jsem se snažil přispět k chodu obce, jako člen kulturní komise jsem se podílel na jejich aktivitách. Ale pro některé z vás byl volební lístek prvním místem, kde jste
zaznamenali jméno Jiří Novotný. Nyní mi dovolte, abych se Vám představil.
Od dětství mám zálibu v technice, elektrice, počítačích a všeobecně v technologiích, která mě provází mým životem. Školní docházku jsem zahájil na základní škole
v Kvasinách, kterou jsem ukončil ve Skuhrově nad Bělou. Ve studiu jsem pokračoval
na Obchodní akademie TGM v Kostelci nad Orlicí, obor Informatika v ekonomice.
Po střední škole jsem rok pracoval jako skladník a traktorista. V roce 2014 jsem
nastoupil na Univerzitu Hradec Králové obor Aplikovaná informatika. V červnu 2018
jsem závěrečnou zkouškou zakončil studium na SŠSE Brno a vyučil se elektrikářem. V září téhož roku jsem složil státní závěrečné zkoušky a zakončil bakalářské
studium na UHK.
Z mé praxe stojí za zmínku asi nejvíce spolupráce na software Skyline, na kterém
spolupracuji od roku 2016. Jedná se o počítačový program, který slouží k odbavování zásilek v letecké přepravě. Mimo to jsem se věnoval několika dalším počítačovým
projektům. A i proto jsem rád, že se mohu podílet na modernizaci Kvasin. Od doby,
co jsem se stal součástí zastupitelstva a rady obce, jsem pomáhal s technologickými
záležitostmi. Můžete vidět aktualizovaný knihovní systém, díky kterému má každý
občan přehled o knížkách v obecní knihovně a může si ověřit, jaké knihy jsou v danou chvíli k dispozici.
V květnu letošního roku proběhne spuštění nového mapového serveru GObec.
Tuto službu již využívají města a obce v regionu, například Kostelec nad Orlicí nebo
Cotkytle. Plánujeme vytvořit a poskytnout občanům nejrůznější mapové podklady.
Od podrobností o odpadovém hospodářství, přes zimní údržbu až po detailní umístění obecního majetku a možnostech jeho využití. Také v tuto chvíli plánujeme rekonstrukci webových stránek obce a zvažujeme jejich kompletní modernizaci.
V prvním pololetí roku 2019 by měla proběhnout obnova počítačové sítě a hlavně počítačového zabezpečení obecního úřadu. Kromě zvýšení bezpečnosti bude
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výsledkem změn i nový způsob poskytování dat jak zastupitelům, tak i občanům. Již
předtím, než jsem vstoupil do politiky, byl v Kvasinách připravován projekt optické
sítě obce (OSO). OSO v souběhu s městským kamerovým dohlížecím systémem
(MKDS) jsou pro mě prioritami, protože zajištění vysokorychlostního internetu v obci
všem by poskytlo nepřeberné množství služeb, které by občané mohli využívat. Nelze opomenout přínos MKDS pro bezpečnost v obci.
Závěrem mi dovolte poděkovat své rodině, přítelkyni a přátelům, kteří mě dlouhodobě podporují v mých aktivitách a podporovali mě i při vstupu do komunální politiky.
Těším se na naše společná setkání.
Jiří Novotný - místostarosta obce

Co se stalo v obci
- záznamy ze starých kronik
Vážení čtenáři, v prvním letošním ohlédnutí za historií se podíváme na události v letech 1940-45. V dalších záznamech nemohu bohužel pokračovat z důvodů chybějícího
zdroje. Záznamy obecní kroniky končí v roce 1945 a k obnovení došlo až v devadesátých letech. Můžeme se jen dohadovat, kam zmizela kronika mapující komunistickou
éru. Zničila ji povodeň, nebo byla ztracena při přesunech, anebo byla jen někam založena a jednou se objeví? Kdoví. Nicméně v dalším zpravodaji se již budeme věnovat
jinému tématu a to lidová řemesla v naší obci. Naposled se tedy ohlédneme do válečných let.
9. února 1940 byly vydány nové peníze, a to koruny a pětikoruny. 10. února vyšlo
nařízení říšského protektora o poarijštění veškerého hospodářství. S vyřazováním Židů
se začíná nejdříve v maloobchodě – obor textil, obuv a kožené zboží. 24. března byla
opět v obci viditelná polární záře a od 1. dubna došlo k zavedení letního času. 1. října
1940 vyhořela nejstarší formanská hospoda Na Slavěnce, která byla založena před
400 lety. 7. dubna 1941 byla větrná bouře, která nadělala velké polomy v kvasinských
lesích. 13. dubna 1941 byla zastavena činnost Sokola v obci.
Po celou dobu okupace byla činnost hasičského sboru udržována jen pasivně.
Od roku 1940 prováděli členové sboru prohlídky požárních závad v domech. Vedení
sboru pasivně provádělo nařízení vyšších orgánů, spolková činnost se omezila pouze
na občasné členské schůze a povinná školení o požární ochraně ve válce, o bojových
plynech apod. Sbor byl připraven zasáhnout osobně, ale cvičení se nekonala. V té
době byl již člen kvasinského sboru František Pohl okrskovým velitelem. Tuto funkci
vykonával i řadu let po osvobození.
V roce 1942 musel být proveden soupis cikánů pro jejich pozdější fyzickou likvidaci.
8. ledna 1943 hořelo v Jirátově překližkárně v Solnici a 30. ledna nádraží v Kvasinách.
5. února 1943 byl zatčen bývalý starosta obce, stavitel František Koch a byl vězněn
v Praze na Pankráci. Za války byl pro porušení pravidel o zásobování uvězněn i místní
řezník Zděněk Škop. Dále byl z obce vězněn lesmistr velkostatku František Aster.
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Při značné neúrodě brambor okupační úřady vymáhaly jejich dodávku, 14. února
a 19. března 1943 proběhly v obci hospodářské a vojenské kontroly na obilí. Na tabulové sklo byl zaveden příděl, byly zavedeny odběrní poukázky na nádobí a porcelán,
omezen chov koz. Vyšlo přísné nařízení o zatemňování oken. Po celou dobu války
v zimním období byla vyhlášena pracovní povinnost na odklizení sněhu ze silnic.
V době války probíhala v závodě ing. Karla Janečka ilegální příprava výroby vozu
JAWA MINOR II. Tato příprava byla provedena na náklady okupantů a byly vyrobeny
prototypy a dokonce byly zajížděny pod krycí barvou německých vojenských vozidel
a označeny neexistující značkou BMW. Kromě toho byl v závodě uschován a úspěšně
před okupanty utajen materiál na výrobu 500 kusů vozů MINOR. I díky tomu mohl závod ihned po válce zahájit výrobu.
Jak se přibližovala fronta, byly prováděny odvody na kopání zákopů a zřizování zátarasů u cest (např. U Staré nemocnice v Solnici na cestě ze Solnice do Kvasin). Zákopy
byly kopány i u Rychnova nad Kněžnou a u Solnice. Kvetl „výměnný obchod“ mezi
vesnicemi a městy, kam na černo směřovaly potraviny a do vesnic oblečení a další
věci do domácností. Ke konci války byly v obci uzavřeny pekárny u Čiháků a Marků.
Německá armáda si zřídila u Kvasin vojenskou střelnici. Bylo vydáno nařízení o kopání protileteckých krytů v obci. I do Kvasin přišli němečtí uprchlíci tzv. „národní hosté“.
Zásluhou kvasinského poštmistra Josefa Terbra se Kvasiny připojily v březnu na ilegální vojenskou organizaci, která měla spojení s Českou národní radou v Praze. Byla
vytvořena dvě družstva, první družstvo vedl Josef Trojan a druhé František Mucha. Pro
posílení pohotovosti v obci Brocná, bylo později vytvořeno třetí družstvo, kterému velel
Vilém Roleček.
10. května 1945 do obce přijela Rudá armáda, která přenocovala po lukách a sadech.
V polovině května se do obce vrátili i věznění spoluobčané – F. Aster – lesní zdejšího
velkostatku; z Terezína se vrátil tajemník obecního úřadu Josef Pauk, který s podlomeným zdravím musel být ošetřen v rychnovské nemocnici. S jednotkami Rudé armády
se z Moravy vrátil Bohumil Mucha, který se skrýval pod cizím jménem na valašských
horách. Z obyvatel židovské národnosti, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů,
se vrátili pouze dvě osoby – Ledererovi – matka se synem.
Z naší obce zahynuli v době německé okupace tito spoluobčané židovské národnosti:
Otta Lederer (tovární, + v plynové komoře); Tomáš Lederer (+v plynové komoře); Ludmila Ledererová (+ v plynové komoře); Emil Taub (+v plynové komoře); Traubová (+v
plynové komoře v Terezíně); Ivana Traubová (+ v plynové komoře, v Osvětimi); Sehligová (+v plynové komoře v Osvětimi); Rudolf Seidl (+ pravděpodobně zastřelen)
V obci se ozýval stále naléhavěji požadavek, aby prozatímní MNV byl nahrazen řádně zvoleným. Proto zástupci všech čtyř politických stran, které se v obci po osvobození
ustavili, projednali vzniklou situaci a sestavili návrh kandidátky, podle které byl potom
23. července 1945 zvolen nový místní výbor.
Podnik ing. F.K. Janečka byl znárodněn podle dekretu prezidenta republiky
č. 100/1945 Sb. Tovární výroba laků, barev a karoserií v Kvasinách byla dnem 27. 10.
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1945 znárodněna zestátněním, poněvadž šlo o podnik, který se znárodněným podnikem Zbrojovka tvořil hospodářský celek ve znění dekretu č. 100/1945 Sb. Majetková
podstata byla podle vyhlášky ze dne 27.10 začleněna do Zbrojovky Brno, n.p. se sídlem v Brně. Na základě výnosu o znárodnění je ustavena v závodě Národní správa
zastoupená Eduardem Bělíkem.
Byla ustavena základní organizace KSČ, jejímž prvním předsedou byl zvolen Jan
Martinů, závodní rada s předsedou Josefem Šefcem a předsedou odborové organizace byl zvolen Alois Vavera. Tyto nově zvolené orgány prosadily, že postupně museli
odejít z vedení závodu lidé, kteří se projevili asociálně, a to ředitel Zdeněk Kejval, jeho
zástupce Oldřich Horách a z úředníků Jaroslav Dostál. V závodě byla zahájena výroba
karoserií JAWA MINOR I a připravovala se výroba zdokonaleného typu. Mimo to byly
vyráběny rozhlasové směrové ozvučnice, vázací aparáty Cyklop a dřevěné kazety pro
toaletní potřeby. Dále se pokračovalo ve výrobě řeziva a výrobě barev a laků.
Zdroj: Historie obce Kvasiny díl II. str.: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Autor: Karel
Kučera							
Kateřina Kernová

Co nového v základní škole
Po vánočních prázdninách
jsme finišovali, aby vysvědčení
dopadlo co nejlépe.
V lednu také pokračoval náš plavecký výcvik. Měli jsme i sportovní den - bruslení v rychnovském
zimním stadionu. Navštívili jsme
tradiční výstavu betlémů na zámku v Kvasinách. Jeli jsme na florbalový zápas do Skuhrova nad
Bělou. Utkání v nových dresech
bylo velmi vyrovnané a nakonec
skončilo spravedlivou remízou
5:5.
V únoru nás pozval
pan režisér Tomáš
Magnusek do Ratibořic na natáčení seriálu
Čechovi. Na vlastní kůži
jsme si zkusili, jaké to je
při filmování, a že i ten
krátký záběr trvá pěkně
dlouhou dobu. Navštívili
jsme také herecké muzeum ve Viktorce, mas-
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kérnu, povídali jsme si
i s herci seriálu a práci
u filmu nám představili
také technici. A protože jsme si tam pochutnali na výborném
obědě - někdo řízek,
někdo lívance nebo
špagety, byl to příjemně strávený den.
Děkujeme za dopravu
panu Aleši Vaverovi.
V Pelclově divadle byla pro ty starší děti připravena anglicko - česká pohádka
„A silly bear“, která se nám
moc líbila.
Začátkem března měl
ve škole vystoupení „Mini
cirkus Paldusovi“, kde jsme
obdivovali a mohli si pak pohladit i vyfotit se se zvířaty.
Pak už nastaly dlouho
očekávané jarní prázdniny...
Učitelé a žáci školy
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Naše mateřská škola
Od začátku roku jsme toho zažili s dětmi spoustu,
a tak se s vámi chceme podělit o naše zážitky.
Pro začátek jsme si povídali o Třech králích a také
jsme si na ně zahráli.
Přesto, že nadílka sněhu u nás nebyla až taková,
my jsme si užili zimních radovánek dostatečně. Zajeli
jsme si na hory, do Deštného a tam si zařádili na pekáčích a sáňkách. Kromě sportu jsme obdivovali všechny zimní krásy, které se nám naskytly. Počasí přálo
a sluníčko svítilo, bylo toho vidět opravdu hodně.
Protože nejen sportem je člověk zdráv, řekli jsme si
něco o lidském těle, zdraví a nemocech. A také jak se
jim bránit. V tomto nám pomohla paní Hrádková, která
je poradkyně zdraví a výživy. Udělala nám ve školce
přednášku o zdravém jídle a to nejen pro nás, ale i pro
rodiče. Kdo jste byli, určitě jste si odnesli užitečné informace.

Také byl čas masopustu a karnevalového veselí. I my jsme si tuto tradici
ve školce užili v rozličných
kostýmech. Za ně jsme byli
oceněni krásnými cenami.

Protože
se
blíží jarní období plné květů a vůní, i my
ve školce se
na něj připravujeme výzdobou v oknech
i na nástěnkách.
Přejeme slunečné dny.
Děti
a kolektiv MŠ
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Termíny zápisů
3.4.2019 - zápis do ZŠ
5.5.2019 - 130 let školy
Den otevřených dveří + vystoupení dětí v KD
7.5.2019 - zápis do MŠ

Kulturní komise
Tak jako každý rok jsme se opět 1. ledna sešli na slavnostním zahájení nového
roku 2019.
Paní starostka Alice Nováková nás slavnostně v novém roce přivítala a poté ocenila občany, kteří dosáhli v roce 2018 výjimečných úspěchů. I přes nepřízeň počasí se
očekávaný ohňostroj vydařil a připravené horké nápoje přišly všem přítomným vhod.
Besedu s promítáním a vyprávěním o Mexiku si pro nás připravil cestovatel pan
Václav Balous. Poutavé a vyčerpávající povídání z jeho cesty si přišlo 30. ledna
poslechnout na 70 lidí. Další cestovatelská beseda se konala v únoru. O zážitcích
na Aljašce nám do zaplněného kulturáku přišli povyprávět sourozenci Hodkovi. Bylo
to poutavé povídání o životě na Aljašce, kde zároveň i pracovali.
V únoru se uskutečnil výlet do Prahy. Autobusem nás bezpečně na divadelní představení dovezl pan Vavera (kterému tímto děkujeme). V Praze jsme v divadle Studio
Dva vzhlédli adaptaci legendárního hudebního filmu Šíleně smutná princezna. Bylo
to příjemné převedení krásné pohádky do muzikálu a to s výborným hereckým obsazením. Moc jsme se nasmáli a všem představení doručujeme.
Dne 26.3. proběhla v kulturním domě přednáška o novinkách v dopravě a bezpečnosti na silnici pod vedením pana Horáka z autoškoly Rychnov nad Kněžnou.
Večery při svíčkách.
18. ledna opět začaly Večery při svíčkách
a tentokrát pozvání
přijal moderátor, dabingový režisér, zpěvák, herec a fotograf
Zdeněk
Podhůrský.
Bylo to moc milé povídání o rodině a hlavně o tatínkovi, který
byl vynikající loutkař.
Když vzal pan Podhůrský kytaru a zazpíval,
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myslím, že diváky opravdu překvapil a mimo jiné by
mu nikdo nehádal ani jeho věk (60).
Dalším večerem a to 12.2 nás provázela muzikálová zpěvačka Bára Basiková. Povídání o svém pestrém
životě prokládala písničkami a z jejího nádherného
hlasu až mrazilo. Byl to jeden z dalších nezapomenutelných zážitků.
Kytičkou od obecního úřadu k svátku MDŽ začalo
odpolední vystoupení s názvem ,,Milan Drobný ženám“. Ve svém věku pan Drobný dokázal roztleskat
a pobavit celý sál. Jeho písničky si připomněli i Ti dříve
narození.
A co nás čeká?
12.4. Mahulena
Bočanová, 10.5.
Alexander Hemala a další rozjednaná
vystoupení jsou s Olgou
Lounovou, Vladimírem Hronem,
Otakarem Brouskem, či Oldřichem
Navrátilem. To se ale necháme překvapit, kdo k nám do kulturního domu zavítá.
Za KK Jana Benešová
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Dětský karneval
„To byl ale CIRKUS!“
V neděli 3. 3. 2019 se konal v KD Kvasiny karneval v cirkusovém duchu. Přípravy byly veliké, bylo třeba řádně vyzdobit
manéž, připravit soutěže a ceny, obléct
si kostýmy a šlo se na věc! Celý program
uváděli cirkusoví klauni, kteří si pro děti
i dospělé připravili mnoho her, soutěží
a tanečků. Děti si s klauny zatančily „Šapitó tanec“, pochytaly myšky, zdolaly dráhu pro artisty a házely míčky na cíl. Pro
rodiče byla připravená soutěž v žonglování s míčky a házení gumových kroužků.
Vše se povedlo na výbornou! Děkujeme
za pomoc všem aktivním rodičům, kteří se
s dětmi do soutěží zapojili. Dále byl pro
děti připraven výtvarný koutek, kde děti
mohly vybarvovat velkého papírového
klauna. Obrovskou radost nejen nám pořadatelům, ale i rodičům a dětem, udělal
krásně připravený fotokoutek Vojty Podstavka, který se pro funkci fotografa přihlásil zcela nezištně. Děkujeme. Zpestřením
odpoledne byla také soutěž o ceny, ve které děti vyhrávaly různé drobnosti pro potěšení a stánek s hračkami a cukrovou vatou. Děkujeme za spolupráci všem, kdo se do karnevalu zapojil a vytvořil tak pro děti nezapomenutelné odpoledne plné radovánek. 		
Za KK Bc. Marcela Pavlová, Bc. Žaneta Polová
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Vítání občánků
Když narodí se maličký, dar
vidění má pod víčky...…….
Tato krásná písnička zazněla 10.2.2019 v našem
kulturním domě, kde se vítali naši noví občánci.
Paní starostka pronesla
k rodičům proslov o krásných okamžicích, které prožijí se svými ratoletmi.
Aby se snažili ze svého
děťátka vychovat čestného,
spravedlivého a nesobeckého člověka, který miluje
svůj rodný kraj i vlast.
Popřála hodně zdraví, radosti a pohody při výchově jejich dětí.
V závěru se rodiče podepsali
do pamětní knihy naší obce, a společně se vyfotografovali.
Celou tuto slavnost provázelo recitační a hudební vystoupení místních
dětí.
Rodiče zároveň s přívítáním jejich
potomků obdrželi nabídku na zasazení stromu jejich života.
A protože se jedná o nově vzniklou
událost, zájem rodičů o společné sázení nás těší.
Za KK Koblásová Renáta

Historie divadla v Solnici
Vážení čtenáři kvasinského zpravodaje, připravoval jsem tento příspěvek původně
jen pro solnický zpravodaj. Po shromáždění všech historických faktů, jsem dospěl
k názoru, že obě naše obce jsou v oblasti ochotnického divadla natolik spojeny, že by
můj příspěvek mohl zajímat i Vás.
Před mnoha lety jsem v jednom solnickém zpravodaji popsal historii ochotnického
divadla v Solnici, takže jen stručně. První doložené zmínky o divadle jsou z roku
1663. V té době se jednalo především o představení s církevní tematikou. Později se
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objevovaly divadelní představení světského charakteru jako historická dramata, komedie apod. Bylo nepsaným pravidlem, že místní studenti studující v Hradci Králové
sehráli vždy o prázdninách v Solnici divadelní představení. Stalo se tak i v roce 1821,
kdy zde sehráli komedii „Jen ať se to žádný nedoví“. Herecky se zúčastnil solnický
rodák a tehdejší student Josef Theobald Hruška. Ten stál v roce 1833 u založení
solnického divadelního spolku. Domovskou scénou spolku se stal hostinec Na Zámečku č. p. 54. Bylo tomu tak až do roku 1895 s výjimkou několika málo let, kdy se
hrávalo v hostinci Josefa Doubravského č. p. 48. V roce 1862 se spolek odstěhoval
do hostince U Hrušků č. p. 5. Za předsednictví pana Karla Ludvíka v roce 1894 přijal spolek přízvisko „Dobrovský“. V roce 1918 se spolek přestěhoval naposledy a to
do hostince U Zeleného stromu č. p. 209. Když majitel hostince pan Košťál v roce
1928 přistavěl k hostinci sál, přesunul se soubor jen v rámci budovy na nové jeviště.
To ostatně pomáhal vybudovat a vybavit. Od té doby se toto místo stalo pro okolí
kulturním stánkem pro divadlo, zábavy a plesy a hlavně biograf.
Biograf založil Český červený kříž v roce 1926 a ten se stal nedostižným konkurentem pro divadlo a veškerou ostatní kulturu. V roce 1936 divadelní spolek vybudoval
další scénu - přírodní divadlo v pronajatém kousku lesa Háj, tzv. „Macháčkovo“.
Po roce 1948 přišel pan Košťál o hospodu i sál a spolek o samostatnost. Pana Košťála nechali komunisté ve své bývalé hospodě pracovat a soubor si vzal pod svá křídla
ZV ROH Orel Solnice, později Alfa Solnice. V roce 1971 se v sále vybudovala svažitá
podlaha a tak odpadly zábavy a plesy, sál sloužil hlavně biografu a okrajově ostatní
kultuře. Takto dominantním byl sál U Zeleného stromu až do roku 1981, kdy vznikla
konkurence: Společenský dům na pozemcích plovárny v Solnici. Dlužno připomenout, že i tady se divadelníci podíleli. Nejenom brigádnickými hodinami na výstavbě,
to ostatně museli všichni obyvatelé, ale též stavebním dřívím, které pracovníci Místního národního výboru v Solnici vytěžili při likvidací přírodního divadla v Háji. V roce
1975 převzal veškerou kulturní činnost, tedy i divadelní spolek, Jednotný závodní
klub pracujících Solnice-Kvasiny a to trvalo až do roku 1997, kdy se spolek opět
osamostatnil, a to de iure trvá do dnešních dnů.
Světlými okamžiky byla léta 1980 až 1989, kdy vedoucím JZKP byl Josef Koráb.
Tehdy byly oba „kulturáky“, solnický a kvasinský, provozovány v tandemu jako jeden
celek pro obě obce i široké okolí a byly v té době nedostižnou kulturní jedničkou
v rychnovském okrese.
Od roku 1821, kdy je veden seznam divadelních her, spolek sehrál 350 premiér
a nepočítaně repríz. V nejlepších letech to bylo 6 až 8 titulů ročně. Postupně se počet
premiér snižoval tak, že v šedesátých letech devatenáctého století bylo úspěchem
uvést alespoň jednu premiéru ročně. V roce 1966 se soubor nadobro odmlčel hrou
„Nebezpečná křižovatka“. Důvodů stagnace souboru bylo hned několik. Pomineme-li už výše zmíněný biograf, tak novým konkurentem se stala televize a hlavně zřízení
třísměnných provozů většiny místních zaměstnavatelů. Nově také nastal fenomén
zvaný pohodlnost a to na obou stranách - u herců i u diváků - umocněný blbou náladou ve společnosti. Poslední ranou z milosti byl v roce 1964 tragický odchod dlouholetého předsedy spolku Františka Faista. Od té doby spolek čekal na vzkříšení, které
kupodivu přišlo z nečekaného směru.

12
V letech 1964 až 1966 nastudoval učitel základní školy v Solnici František Žatečka
se svými žáky tři divadelní představení „Pohádka o zlaté knize“, „Loupežníci z Veselíčka“ a „ Kouzelník a detektivové“. To byl s největší pravděpodobností impulz pro
vznik pokračovatelů divadelního spolku v nové generaci. Parta vycházejících mládežníků začala nejprve s loutkovým divadlem. Tady si divadelníci postupně vyzkoušeli divadelní vlohy a postupy a připravovali se na to, co muselo logicky přijít, tj. divadelní představení na velkém jevišti. Stalo se tak 6. 6. 1969 premiérou hry „Popelka“.
Právě svůj začátek „divadelní kariéry“ datuji do doby školních představení, kdy
jsem v prvních dvou představeních účinkoval a propadl kouzlu divadelních prken
a vůni divadelních líčidel. Jakýmsi předstupněm dalšího dění se stalo loutkové divadlo. Loutky a zařízení loutkového divadla se nacházelo v budově Sokolovny v místnosti navazující na původní společnou šatnu pro cvičence. Šatna se při představení
stala hledištěm a jevištěm pak průzor v zadní stěně místnosti. Jeviště a jeho zázemí
bylo velmi dobře vybaveno a krom loutek a kulis bylo zde vše, co bylo k představením
třeba. Zde jsme sehráli několik loutkových představení pro děti pod vedením pana
Jaroslava Hajna.
V pohnutém roce 1968 jsme založili v rámci mládežnické organizace Juvena skupinu pod názvem „Fantom klub“ a začali zkoušet divadelní představení v budově kina.
To za vydatné spolupráce paní Milady Johnové a pana Václava Součka, tehdejšího
předsedy Divadelního spolku Dobrovský. Naše snažení, jak už bylo výše řečeno,
vyústilo v roce 1969 premiérou hry „Popelka“. V roce 1970 jsme v kině uspořádali
poslední taneční zábavu tzv. „Odvedeneckou“. Odvedeneckou proto, že 14 z nás
odcházelo na vojnu, a poslední proto, že se v kině připravovala rekonstrukce hlediště. Rok 1970 se stal také koncem všech rozptýlených mládežnických organizací,
tedy i Juveny, neboť probíhající normalizace preferovala jen jedinou mládežnickou
organizaci a to ČSSM. Tam jsme odmítli vstoupit, a tak nám sebrali veškerý majetek.
Pod svá křídla nás vzal ZV ROH Alfa Solnice a v roce 1975 pak nově vytvořený JZKP
Solnice Kvasiny. Od roku 1976 se Solnice stala doslova baštou ochotnického divadla. Pět let po sobě zde probíhaly divadelní přehlídky pod názvem Mladá Solnice.
Na poslední přehlídce v roce 1980 exceloval náš divadelní soubor s Menclovou hrou
„Tři v tom“. Hra byla nominována k hostování v Haškově Lipnici. Tady jsme po boku
věhlasných profesionálních souborů a kapel mohli představit náš soubor. V listopadu
1983 jsme pak uspořádali velkou výstavu k 150 výročí založení divadelního spolku.
V témže roce byl založen divadelní kroužek pro žáky ZŠ v Solnici. Spolek v kině vydržel dlouhých 55 let. Nově jsme už nebyli závislí jen na budově kina, scházet jsme
se mohli ve Společenském domě a v roce 1986 jsme převzali klubovnu v prostorách
Domu služeb a skladové prostory v budově Zámečku. V roce 2000 jsme sehráli poslední divadelní představení „Vánoce u Cupiellů“. Do roku 2007 jsme s přestávkami
udržovali tradici divadelních plesů převážně v Kulturním domě v Kvasinách, několikrát ve Společenském domě v Solnici, ale i v Kulturním domě v Lukavici, či v sále
hospody v Osečnici. V roce 1987 a 1988 jsme slavili tematické Silvestry v kavárně
Alba v Domě služeb. Kupodivu, čím jsme měli lepší podmínky ke své činnosti, tím
hůře. Stejně jako předcházející divadelní generace jsme sklouzli opět do stejných
kolejí a postihly nás stejné problémy jako je.
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Divadlo však nezahyne! To se potvrdilo vstupem další generace divadelníků tentokrát
v Kvasinách s domovskou scénou v prostorách tamního Kulturního domu. Premiérou
divadelní pohádky „Zkoušky čerta Belínka“ v roce 2013 zahájili nadějnou sérii premiér a divadelních plesů. V roce 2014 byl soubor vybrán k hostování v rámci Města
pohádek do Jičína s hrou „Pohádka o pravdomluvné rybce“. V roce 2015 a 2016
uvedl ještě dva tituly a od té doby se „jaksi nedaří“.
Chtěl bych pro pamětníky připomenout a pro mladší generaci představit kulturní
stánek, který se stal na mnoho let naší domovskou scénou. Zmiňovaná budova nacházející se na křižovatce solnických ulic Rychnovská a Domašínská, původně majetkově i komunikačně propojená s hospodou U zeleného stromu, je dneska ve stavu
zralém k demolici. Býval zde sál pro cca 300 diváků s balkónem a promítací kabinou
pro dvě promítačky a diaprojektor, foyer, sociální zařízení a dveře do malé divadelní
šatny. V průčelí hlediště, za zataženou divadelní oponou se nacházelo promítací
plátno, za ním dva veliké reproduktory a pak samotné jeviště s horizontem, proscénii,
propadlem, elektrickým rozvaděčem pro osvětlování. Ve stropě jeviště zel vstupní otvor na půdu. Půda o velikosti sálu a jeviště dohromady byla napěchována nábytkem,
dekoracemi a divadelními rekvizitami. Každé zkoušce předcházela záživná příprava:
odnést stranou oba mohutné reproduktory, odkráčet k zadní stěně jeviště s plátnem
způsobem připomínajícím kráčení soch na Velikonočním ostrově. Pak přistavit pětimetrové štafle pod půdní otvor, ten otevřít, vylézt nahoru a spustit z půdy příslušné
vybavení scény. Samotný výlez po štaflích byl výkon hodný obdivu, neboť výkyv štaflí
v horní poloze byl téměř půl metru. Žádný člověk nespadl, jen jednou spadly dveře
kryjící otvor na půdu. Nikoho naštěstí nezabily, ale roztrhly promítací plátno po celé
šířce. Samotná zkouška nebyla žádná idyla. Na jevišti i v sále zima jak v Rusku,
jen v šatně u „nafťáků“ stepovali herci. Jen na generálku a premiéru jsme si mohli
dovolit luxus zatopit v celém sále. Po zkoušce nebo představení se muselo dát vše
do původního stavu, aby se další den mohlo promítat kino. Musím přiznat, že mírný
pokrok nastal i zde. Na reproduktory i plátno se přidělala kolečka pro lepší manipulaci, „nafťáky“ nahradily „akumulačky“, novým nábytkem byla vybavena šatna a jeviště
dostalo novou elektroinstalací s moderním rozvaděčem, ale zima zůstala stejná.
Rok 1989 skoncoval s nemilovaným režimem, ale přinesl jiné netušené problémy.
Hospoda se sálem byla vrácena potomkům původních vlastníků. Ti zpočátku provozovali hospodu, sál pronajali a vše zdánlivě plynulo ve stejných kolejích do doby,
než objekt definitivně prodali. Tím se ocitl veškerý, generacemi nastřádaný depozitář
nábytku a dekorací nacházející se v půdních prostorách mimo možnosti kontroly ze
strany divadelníků. Nájezdy zlodějů postupně vyprazdňovaly půdu ve dne i v noci.
Marně jsme povolávali policii, marně jsme zatloukali dveře i okna, marně prosili majitele budovy o razantní zákrok. Nenašly se ani náhradní prostory, kde bychom nejcennější kusy nábytku skladovali. Netrvalo dlouho a na půdě zůstaly jen dekorace
a nepořádek po nájezdnících. Z jeviště zloději odcizili i klavír, na který ochotníkům
kdysi přispěl baron Kenigswarter. Zloději vyplenili i promítací kabinu, kde se jim zalíbily dvě skříně s letitými dokumenty a náhradními díly k promítačkám. Věci vysypali
doprostřed místnosti a skříně si odvezli.
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Podobný pohnutý osud postihl daleko dříve i loutkové divadélko v budově Sokolovny. Šatna a jeviště se zázemím bylo přebudováno na uhelnou kotelnu, loutky byly
prodány a dekorace se dodnes válí mezi harampádím na půdě bývalého kina. Pro
pořádek je třeba připomenout, že v Solnici bylo ještě jedno loutkové divadlo, patřící
tentokrát Divadelnímu spolku Dobrovský. To se nacházelo v depozitáři v prvním patře
hostince U Hrušků. V roce 1989 však potkal tento depozitář stejný osud jako tomu
bylo v budově kina.
Co napsat závěrem? Staré časy, kdy se hrálo osm představení ročně, se již nevrátí. I v dnešní uspěchané době, kdy směny a systémy ovládají život obyvatel, kdy
na každého z nás útočí stovky televizních kanálů a počítačových profilů, kdy konzumujeme dováženou kulturu mnohdy nevalné úrovně, stojí za to si najít trochu času
na relax třeba v divadelním či jiném kulturním spolku. Spolky se samozřejmě mohou potácet na hranici existence, ale je na obcích, aby jim nabídly slušné zázemí
a finanční podporu, a tak stabilizovaly jejich činnost. Ve většině obcí se to podařilo
s hasiči a sportovci, proč by to nemohlo být stejně i s divadelníky?
Daněk Mirek Solnice

Zámecký kulturní rok
Konečně jaro! Probouzí se příroda a dalo by se napsat, že se probouzí i zámek –
avšak ten nezahálel ani přes zimu! Poslední akce loňského roku byla nejtradičnější
ze všech – všemi oblíbený Punčový koncert, který se konal 28. prosince. Zahrálo
naše „rodinné“ Guitar Arte Trio Jindřicha Kaulferse a všichni si užili jejich hru, alko
i nealko punč a přátelskou atmosféru. 5. února pak skončil 8. ročník Betlémů na zámku, který byl až do konce hojně navštěvován.
A letos? Letos jsme stihli otevřít výstavu Tváře první republiky (2. – 24. března), která je součástí projektu o významných osobnostech Královéhradeckého kraje za První
republiky, kterou společně vytvořily Lenka Jaklová (autorka projektu) a Jana Bačová
Kroftová (autorka kreseb). Vytvořily almanach osobností s krátkými životopisy, kalendář
na rok 2019 a putovní
výstavu. Náš zámek
se zapojil do projektu,
neboť jednou z připomínaných
osobností
je dědeček současné
majitelky zámku Soni
Klímové - František
Karel Janeček, spoluzakladatel
značky
JAWA a zakladatel továrny na automobily
v Kvasinách. Jemu je
věnovaná i přidaná minivýstavka v Galerii.
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Poté bude vystavovat přední
český šperkař a akademický
malíř Jiří Urban (autor replik
českých i říšských korunovačních klenotů) od 6. dubna
do 26. května. 19. května bude
Lovecký sál hostit Koncert rodin ZUŠ, od 1. června do 4.
srpna bude v Galerii vystavovat slavná „malířka květin“ akademická výtvarnice Helena
Hrušková-Štefková.
Malířka
je proslulá olejovými malbami
rozkvetlých horských luk i umných květinových zátiší, které každého chytí za srdce.
9. června se posedmé na zámek Kvasiny sjedou téměř všechny automobily a motocykly JAWA spolu s mnoha dalšími krásnými veterány od prvopočátků automobilové
historie po americká auta 70. nebo 80. let 20. století na Zámeckou neděli s auto-moto
veterány. K dokreslení atmosféry zahraje náš oblíbený Zakoplaho dixieland z Týniště
n. O., který si budete moci vychutnat u dobrého guláše, klobásky a točeného piva.
15. června v 17 hodin se bude sloužit slavnostní pouťová mše v zámecké kapli. 27.
června se v Loveckém sále odehraje Slavnostní loučení 9.tříd ZŠ Solnice.
29. června bude další velká akce: 2. ročník Půtových zámeckých slavností, který
opět přinese zuřivou bitvu založenou na místní historii, šermířský turnaj o ceny a středověkou kapelu Bohemian Bards, ale i skvělé orientální tanečnice skupiny Sahar
s moderními i folklórními tanci, metalovou kapelu Metanoon a akrobatickou ohňovou
show skupiny Novus Origo. A nově (!) i vystoupení na hudbu nádherných fríských
koni od manželů Novotných! Kteří budou zapojeni i do překvapení na konci akce. Samozřejmostí bude dobové tržiště, atrakce pro děti a chutné občerstvení. 2. července
odehraje naše Guitar Arte Trio Letní koncert v rámci Poláčkova léta.
A to je pro první půlrok všechno, těšíme se na shledání na zámku Kvasiny a děkujeme za návštěvnickou přízeň!			
Dominika Janečková

Hasiči
Kolektiv mladých hasičů.
Po náročných branných závodech v Lukavici a brigádou Pod Olšinou zakončili
mladí hasiči roční sezonu podzimními závody v kryté sportovní hale Orel jednota
v Rtyni v Podkrkonoší na Mikulášském klání 8. 12. 2018. Soutěžilo se s kolektivy
z náchodského okresu a to v uzlování, ve shazování kuželek rozhozenou hasičskou hadicí a v určování věcných prostředků požární ochrany. V těžké konkurenci
se hlídka mladších hasičů umístila na 14. místě a hlídka starších hasičů na místě
5. Jelikož to bylo Mikulášské klání, tak diplomy a ceny nepředával sám Mikuláš
s andělem a neposlušné závodníky proháněli čerti. Dětem se soutěž velice líbila
a se těší na příští ročník.
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Dne 22. 12. 2018 se v 16 hodin se sešli všichni mladí hasiči v Kvasinském zámku na „vánočnění“. Nejprve si prohlédli nádhernou výstavu betlémů s podrobným
výkladem. Pod stromečkem našli „hasičské“ dárky a následovalo celoroční vyhodnocení činnosti v Loveckém salonku, kde bylo připraveno občerstvení a kupa cen
a dárků za jejich skvělé výkony v uplynulém roce. Velké poděkování patří rodině
Klímových za vstřícný přístup, uvítání a za krásnou vánoční atmosféru. Děkujeme
paní starostce, která mezi nás zavítala a pomohla nám s vyhodnocením a předáním dárků.
Dne 2. 2. 2019
jsme v solnické Sokolovně uspořádali
přátelské klání spojené s plněním „odborek“. Pozvání přijala
i družstva z Rokytnice v Orlických
horách, Černíkovic
a Rájce. Soutěžilo
se ve vázání uzlů, požárním
útoku „na sucho“, motání hadic
a plnění odznaku odbornosti.
Soutěžní týmy byly složeny dětmi ze všech sborů. Mladí hasiči
se učili spolupráci v novém kolektivu a zároveň si našli i nové
kamarády. Soutěž se velice vydařila a všichni si ji velice užili.
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Jako první závod v tomto roce, který se započítává, do Ligy hasičské mládeže
byla Provozská uzlovka. Hlídka mladších hasičů obsadila 15. místo a hlídka starších hasičů krásné 3. místo. V lednu a únoru se družstva starších hasičů a dorostu
účastnila halových soutěží v Brně a Ostravě. Soutěže probíhaly v disciplínách: štafeta dvojic, běh přes překážky či uzlování. V konkurenci hasičské mládeže z celé
České Republiky i hlídek ze Slovenska se naši hasiči umístili na krásných pozicích.

SDH
Dne 12. 1. 2019 jsme se všichni sešli v Hasičské zbrojnici v Kvasinách na výroční
Valné hromadě našeho sboru. Zhodnotili jsme výsledky uplynulého roku na poli
sportovním, pracovním i finančním. V přátelské atmosféře se hovořilo se zástupci
okolních sborů, okresního sdružení a s paní starostkou naší obce.
Jako každý rok se i letos uskutečnil v kulturním domě v Kvasinách tradiční Hasičský ples a to 16. 2. 2019, na kterém k poslechu a k tanci hrála oblíbená hudební
skupina Brillant band. Věříme, že se ples všem zúčastněným líbil a je krásné vidět,
jak i v dnešní uspěchané době si najdou lidé čas k přátelskému posezení a zábavě.
Všem sponzorům děkujeme za bohatou tombolu a návštěvníkům za hojnou účast.
Již nyní se těšíme na viděnou příští rok.
Dne 22. a 23.2.2019 se preventisté našeho sboru zúčastnili krajského semináře
Preventivně výchovné činnosti ve Velké Poříčí. Zde načerpali mnoho zajímavých
podnětů a novinek z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, které se budou snažit předat dále mezi řady našich spoluobčanů. Budeme jen rádi, jestliže
o tyto informace bude zájem, neboť jak pravý přísloví „štěstí přeje připraveným“.
V měsíci lednu přišli konečně první opravdové mrazy a my jsme mohly začít s přípravou kluziště na hřišti Pod Olšinou. Bohužel mrazivé teploty nevydržely dlouho
a děti si tak bruslení mnoho neužily, ale i těch pár dnů jim zajisté udělalo radost.
Děkujeme všem, kteří s přípravou kluziště pomáhali.
V prosinci nás všechny bohužel zastihli hned dvě smutné zprávy. Navždy nás
opustil 19. 12. 2018 bratr Rudolf Schod a 23. 12. 2018 bratr Luboš Chocholouš. Oba
během svého života svou prací přispěli velkou měrou pro rozvoj hasičského hnutí
a mnohé pro náš sbor vykonali, za což jsme jim všichni velice vděčni. Rozloučili jsme
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se s nimi ve smuteční síni v Rychnově nad Kněžnou. Jejich nadhled, humor a dobré
skutky navždy zůstanou v našich myslích a srdcích. Čest jejich památce.
JSDH
Jednotka SDH Kvasiny zajišťovala 1. 1. 2019 požární dohled při novoročním
ohňostroji u Kulturního domu.
17. 1. 2019 v 12:26 hodin vyjela k požárnímu poplachu do Škoda Auto Kvasiny,
kde se jednalo o zakouřený prostor po výpadku elektrické energie na lakovně.
A jelikož po mrazech přišlo rychlé oteplení, na Dlouhé strouze přetekla voda zamrzlé koryto a byl vyhlášen povodňový stav. Byla přivolána místní jednotka a za novými bytovkami od 2. do 5. 2. 2019 odčerpávala pomocí plovoucího a kalového
čerpadla vylitou vodu ze strouhy zpět do koryta.
V březnu bylo také provedeno dohašování doutnajícího klestí a dřeva u Dlouhé
strouhy, na které upozornil ve večerních hodinách místní občan. Díky jeho včasnému upozornění nevzniklo žádné ohrožení a vše jsme zvládli vlastními silami. Děkujeme, neboť každé včasné varování pomůže zamezit dalším možným škodám.
Co nás čeká
27. 4. 2019 proběhne tradiční sběr železa, prosíme tímto spoluobčany, kteří se
chtějí starého železa zbavit, aby ho připravili k místním komunikacím. Předem děkujeme.
4. 5. 2019 se na hřišti Pod Olšinou uskuteční již 6. ročník Memoriálu Miloše Bárty
v požárním útoku s historickou technikou.
11. 5. 2019 na hřišti Pod Olšinou proběhnou závody Kvasinské šedesátky a stovky s vyhlášením přeborníka okresu a o pohár starosty obce. Na obě akce jste
všichni srdečně zváni, občerstvení zajištěno po celý den.
Za SDH Kvasiny Karel a Lenka Chocholoušovi
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Naši důchodci
Naší poslední akcí v roce 2018, bylo setkání se starostkou obce, které proběhlo
18.12. v Kulturním domě.
Dorazilo nás 87 a po přivítání naší předsedkyní, nás paní starostka pozdravila
a zároveň nás seznámila s nově zvoleným
místostarostou panem J. Novotným.

Seznámila nás s událostmi a akcemi,
které již proběhly a také s těmi plánovanými na letošní rok. Dozvěděli jsme se například o stěhování sběrného dvora ze středu
obce, na místo k bývalému manipulačnímu prostoru u vlakového nádraží, o vybudování chodníku mezi Kvasinami a Skuhrovem, rozšíření a rekonstrukci veřejného
osvětlení a vybudování kamerového systému v obci.
Po krátké diskuzi jsme dostali večeři a občerstvení, které nám zajistili členové
Obecního úřadu. Zastupitelům v čele s paní starostkou patří náš velký dík za vše,
co pro nás dělají.
V úterý 22. 1. jsme za účasti 95 členů zahájili výroční schůzí naši letošní spolkovou
činnost. Na úvod nás přivítala a pozdravila předsedkyně D. Židová a seznámila nás
s programem.
Minutou ticha jsme uctili památku těch, kteří nás v loňském roce opustili a rovněž
přivítali dva nové členy. Dále byla zhodnocena činnost za rok 2018, přečtena zpráva
o hospodaření a revizní zpráva, plán výletů a akcí na rok 2019 a podán návrh rozpočtu.
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Složení výboru spolku zůstává stejné
a všechny body programu byly jednohlasně schváleny. Zaplatili jsme členské
příspěvky ve výši 100 Kč, proběhla diskuse a na závěr jsme si pochutnali na teplé
večeři.
Rok se s rokem sešel a my jsme se opět
setkali na tanečním parketu, při příležitosti
našeho již 8. plesu. Proběhl v pátek 22.
února v Kulturním domě a pobavit se nás
přišlo přibližně 65.

Na úvod nás přivítala předsedkyně D.
Židová a popřála nám dobrou zábavu. Ta
se rozproudila hned od začátku, tancovali jsme na pěknou hudbu skupiny „ Prastrejci „, která nám hrála všechny možné
žánry.
Kolem dvacáté hodiny nás při předtančení výborně pobavily svým výkonem
členky souboru Floryteam. Nejprve se
přibelhaly zahalené, jako babky, ale když
odhodily kabáty a hole, pěkně to rozjely
na písničky W. Matušky a na moderní
hudbu.
Jako každý rok proběhlo i letos šerpování, tentokrát to byli nejlepší tanečníci. Stali se jimi manželé Effenberkovi, Rolečkovi a paní H. Lukavská. Nezklamala ani bohatá tombola, výher bylo tolik, že vyhrál
opravdu každý a dva dorty, dva dárkové koše, štěrk a mulčovací kůra se vydražily.
Ples byl skvělý, bavili jsme se, byla možnost občerstvení a moc děkujeme všem,
kteří nám opět s přípravou i průběhem plesu pomohli.
Dagmar Friedrichová
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Volejbal
Vyhlášení sportovce roku 2018
V pátek 1. 2. 2019 proběhlo vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce rychnovského okresu za rok 2018. Anketu pořádá ČUS a již tradičně se slavnostní galavečer konal ve zcela zaplněném sále Pelclova divadla v RK.
Úvodního slova se ujal starosta Rychnova J. Skořepa a hned poté byla vyhlášena
kategorie, ve které jsme byli nominováni – kolektivy mládeže. Do této kategorie se
zařadilo díky 7 vítězným turnajům v Královehradeckém kraji a hlavně 2 vítězným
celostátním turnajům v Praze a Ostravě naše nejlepší mini volejbalové družstvo Jan
Moravec a Marek Suk. Kluci se v soutěži umisťují mezi nejlepšími pravidelně od roku
2015. Tentokrát je doplnil Onřej Hejčl, který s kluky hraje modrou barvu.
Vyhlašováno bylo pět nejlepších kolektivů. Kluci ve velké konkurenci obsadili krásné 3. místo!
K umístění jim pogratuloval senátor Miroslav Antl a olympijský reprezentant v plavání Jiří Jedlička. Mladí volejbalisté si odnesli památeční plaketu a věcné ceny
od sponzorů.
Slavnostní večer byl pěknou tečkou za velmi úspěšnou sezonou 2018 našeho volejbalového klubu.
Královehradecký pohár čtyřek
Druhý turnaj této letošní novinky pořádal 17.2.2019 Červený
Kostelec. Turnaje se zúčastnilo 12
družstev. Náš VK reprezentovalo
kompletní modré družstvo L. Marková, O. Hejčl. M. Suk, J. Moravec
doplněné o P. Neugebauerovou.
Týmy byly rozděleny do dvou
skupin a hrálo se na jeden set
do 25 bodů. Naše družstvo hrálo
ve skupině A, kde jsme obsadili
druhé místo a hráli tak o konečné
3 – 4 místo s druhým týmem ze skupiny B (Dvůr Králové nad Labem). V posledním
zápase základní skupiny se bohužel zranil M. Suk a do posledního zápasu tak nemohl nastoupit. Soupeř za Dvora byl o hlavu větší a o dva roky starší i přesto jsme
statečně bojovali až do konce. Přes prohru v zápase je konečné 4. místo velmi cenné
a příslibem do budoucna. V této soutěži sbíráme hlavně zkušenosti do dalších mini
volejbalových bojů. Ve čtyřkách nás čeká ještě jeden turnaj.
XXVIII. ročník „Jarních turnajů mládeže“
Stejně tak, jako v loňském roce, si vás dovolujeme pozvat na turnaje mládeže, které pořádá náš volejbalový klub tradičně poslední víkend v dubnu. V sobotu
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27. 4. je na pořadu turnaj mladších a starších žáků a žákyň.
V neděli potom „Festivalový
turnaj barevného mini volejbalu“, ten pořádáme ve spolupráci
s Českým volejbalovým svazem,
Odbory KOVO KV z.s., Královéhradeckým krajem, městem
Solnice a samozřejmě s obcí
Kvasiny.
Občerstvení bude po oba dva
dny připraveno přímo v areálu.
Zváni jsou nejen ti, kteří mají rádi
sport a dobré jídlo.
Tomáš Erben

Tenis
Letošní halová tenisová sezóna má před sebou do 7. dubna již jen několik soutěžních víkendů. Z pohledu výsledků některých našich hráčů se jedná doposud o nejúspěšnější zimní období v celé historii kvasinského tenisu. O dosavadní zisk 30
medailových umístění se hlavní měrou zasloužili mladší žáci Barča Ševcová a Martin
Holub. Na většině turnajů se jim dařilo postupovat až do závěrečných kol, což jim
kromě pohárů a diplomů přineslo hlavně spoustu zápasů s kvalitními soupeři a tím
i postupné zlepšování jejich vlastní hry.
Barče se podařilo postoupit do finále dvouhry na turnajích ve Vysokém Mýtě,
Chocni, Poděbradech a na TC Hradec Králové. Ačkoliv ve všech zápasech o 1. místo svým soupeřkám podlehla, panuje s jejími výkony velká spokojenost. Na dalších
čtyřech turnajích obsadila ve dvouhře konečné 3. místo. Naopak ve čtyřhře se Báře
podařilo se svými spoluhráčkami dotáhnout do vítězného
konce turnaje v Žamberku, Chocni a ve Vysokém Mýtě.
Do sbírky úspěchů přidala dále dvě 2. a dvě 3. místa. Tyto
výsledky ji řadí do první desítky průběžného žebříčku východočeské oblasti.
V posledních týdnech se více začalo dařit i Martinovi Holubovi. Vítěznými turnaji v Trutnově a Poděbradech navázal
na předcházející druhá místa ze Zábřehu a Dvora Králového a na třetí místo z Havlíčkova Brodu. Kompletní sbírku
medailí má taktéž ze čtyřhry. Na celkové vítězství dosáhl
v Trutnově a Poděbradech, k čemuž přidal jedno druhé a tři
třetí místa. Také Martin svými výsledky atakuje umístění
v první desítce průběžného východočeského žebříčku.
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Z ostatních hráčů se na přední pozice podařilo prosadit ještě dorostence Andree
Tobiškové. Nejdříve obsadila na prosincových meziokresních přeborech 3. místo
ve čtyřhře a v březnu vybojovala 3. místo ve dvouhře na turnaji na TC Hradec Králové. První tenisovou medaili získal babytenista Vojta Padrián, jenž obsadil stříbrnou
příčku na turnaji v Žamberku.

Od 13. dubna se již rozeběhne meziokresními přebory jednotlivců venkovní sezóna a následně startují 27. dubna 1. kolem soutěže smíšených družstev. Náš klub
v nich bude v 7 družstvech reprezentovat více než 40 domácích a 6 hostujících hráčů. Nejkvalitnější zápasy budou k zhlédnutí při utkáních krajského přeboru dospělých, kde se naše družstvo bude chtít vyhnout záchranářským starostem a minimálně
obhájit loňské 4. místo. Účastníky krajských přeborů jsou ve svých kategoriích také
babytenisté, o záchranu bojující starší žáci a mladší žáci s postupovými ambicemi
do nejvyšší soutěže. V nižších krajských soutěžích nás budou zastupovat dorostenci a B družstva dospělých a babytenisu. Ostatní neregistrovaní hráči mají možnost
hrát regionální tenisovou ligu a pro děti se chystá okresní soutěž družstev. Více než
padesát členů klubu tak bude mít možnost poměřovat své umění s různými soupeři.
Milan Nosek

Zimní sezóna Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
Letošní zima už skoro končí a skuhrovští lyžaři běžci mohou pomalu bilancovat
a hodnotit dosažené výsledky. Na sněhové podmínky pro běžecké lyžování byla letošní
zima příznivá, na tratích v běžeckém areálu v Deštném se dalo trénovat již od poloviny
prosince. Trénování na domácích tratích využívali nejvíce nejmladší zástupci našeho oddílu. Starší a mladší žactvo vylepšovalo svoji techniku v prosinci na soustředění
na Masarykově Chatě na Šerlichu. Dorost a junioři, aby mohli začít trénovat na sněhu
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co nejdříve, odjeli v polovině listopadu do Itálie do Livigna. Na začátku prosince ještě
absolvovali soustředění s žactvem na Masarykově Chatě na Šerlichu.
Okolo Vánoc se již mělo začít se závoděním. Prvním velkým závodem, který pravidelně pořádá náš domácí oddíl, byl 29. prosince již 57. ročník Orlického poháru.
Jelikož sněhové podmínky byly dobré jen pro trénink, ne však pro závod museli jsme
ho přesunout do vyšších poloh Orlických hor – na Luisino údolí. Žactvo se zúčastnilo
i několika krajských závodů a za skuhrovské barvy vystoupili na stupně vítězů: Holíková Veronika, Pekárková Zuzana, Michlová Adéla, Maidl Šimon i Štěpán a Křepela Jiří;
další zůstali těsně pod nimi: Verner Ondra i Kubíčková Zuzka.
Mezi tradičně nejmasovější závod sezóny patří Orlický maratón. V roce 2019 se
uskutečnil již 35. ročník tohoto dálkového běhu, který je
zařazen do série závodů Ski
Tour. Po loňské sněhem poměrně nevydařené zimě, kdy
se závod překládal do nejvyšších poloh Orlických hor
na Šerlich – okolo Velké
Deštné, byla situace se sněhem daleko lepší, všechny
tratě byly připraveny kvalitně.
Počasí si však s námi poměrně zahrávalo, předpověď počasí byla taková, že bude
foukat velmi silný vítr. Závodního víkendu se zúčastnilo 753 závodníků. V neděli počasí
dalo najevo svou nevlídnou stránku – velmi silný vítr, mlha a rychlá trať. Organizace
letošního ročníku a zvláště příprava tratí byla velmi náročná. Vedení oddílu touto cestou děkuje všem, kteří přiložili ruku k dílu a samozřejmě i všem sponzorům, kteří opět
přispěli k zdárnému průběhu tohoto stále více oblíbeného závodu.
Vraťme se ale zpět k výsledkům našich závodníků.
Vynikajících výsledků dosáhla naše juniorka Zuzana Holíková i dorostenec Marek
Vašátko na MČR, kdy v Novém Městě na Moravě získali
na trati klasickou technikou
Mistrovský titul. V lednových
nominačních závodech se
Zuzana nominovala na MSJ
(Mistrovství světa juniorů)
ve finském Lahti, kde obsadila ve sprintu 15. místo. Nominační závod byl v rámci OPA
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Cupu (evropský pohár), kde při velké konkurenci Zuzana obsadila skvělé druhé místo
ve sprintu klasickou technikou. Důležité závody dorost ještě čeká a to v termínu 22.-24.
3. 2019 MČR na Horních Mísečkách.
Naši dorostenci dosahují vynikajících úspěchů a umístění a již několik let vzorně
reprezentují skuhrovský oddíl.
Starší žactvo mělo ČP v Jablonci nad Nisou, MČR ve Vrchlabí a posledním závodem
byl ČP a finálový závod HNT v Novém Městě na Moravě. Jan Vašátko, Adéla Michlová, Veronika Holíková, Marek Beneš i Zuzka Pekárková podali velmi pěkné výkony,
za které se rozhodně nemusejí stydět. Při každém startu dělali čest skuhrovským barvám. Těsně pod stupni vítězů skončily při team sprintu Veronika Holíková s Renatou
Skálovou v ročníku 2008 a v ročníku 2007 Zuzana Pekárková s Adélou Michlovou
obsadily 5. místo z 37 startujících štafet.
Avšak i naši mladší závodníci, kteří se neúčastní republikových závodů, ale vrcholem
jsou pro ně krajské závody se pohybují na výsledkových listinách na předních místech.
Poslední závod sezóny pořádaný Wikov SKI Skuhrov nad Bělou se bude konat v neděli 17. března v Deštném v Orl.h.. Závod bude, netradiční, pojede se ve Snow parku – ski
kros a proběhne zde vyhlášení poháru KHK kraje pro nejmladší, mladší a starší žactvo.
V letošní zimě se oddíl dočkal velké události
– Filipe Lima Cabrita,
člen oddílu, nicméně
s portugalským občanstvím závodil za svoji
domovinu na MS v Seefeldu, které se konalo
v druhé polovině února.
Vyhodnocení sezóny
se uskuteční tradičně
na závěrečném karnevalu na sněhu, který bude v sobotu 6. 4.
2019.
A které akce chystají skuhrovští lyžaři z oddílu Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
pro tento rok?
1. Běh údolím řeky Bělé 11. 8. 2019, start u Spol. centra
2. Orlický Rollerski cup 17.-18. 8. 2019 – závod na kolečkových lyžích
3. Běh Skuhrovem - náborový běh v září, termín bude upřesněn
4. Orlický pohár - 58.ročník, prosinec 2019 – areál Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
v Deštném v Orl. horách

Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
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Psí škola Rarášek
Kynologické cvičiště Kvasiny ani
v zimě neosiřelo, tréninky sportovního výcviku i agility probíhaly
celou zimu. Někteří ze závodníků
agility jezdili navíc trénovat do Studence do haly. Naše týmy se už
těší na jaro a jarní závody.
Pro zájemce z řad veřejnosti otvíráme nové kurzy základní ovladatelnosti psa a základy agility.
Nultá hodina proběhne ve čtvrtek
28. 3. 2019 od 18.00 hodin na na-

šem cvičišti a první hodina základního výcviku
bude v sobotu 30. 3., čas si upřesníme na nulté hodině. Více informací a přihlášky na adrese:
lucka.bockova@seznam.cz. Počet účastníků je
omezen, kdo má o kurz zájem, neváhejte se včas
přihlásit.
Letos jako jiná léta budou naše týmy jezdit
na závody po celé republice, ale také bychom
rádi uspořádali pro závodníky z celé ČR závody
v agility. Zatím nás brzdí skutečnost, že nemáme
skokové překážky podle nových řádů. Doufáme,
že s finanční pomocí naší obce tento problém
vyřešíme a budeme moct přivítat tuto zajímavou
a zábavnou akci i na našem cvičišti.
Tak takové jsou naše plány na tento rok. Přejeme všem krásné jaro.
Soňa Klímová

27

Zima v ústavu
Zimní období přináší v horách spoustu složitostí a platí to i pro náš ústav. Venkovní aktivity v areálu jsou díky počasí omezené, v extrémních případech v podstatě
nemožné. Uživatelé tráví většinu času uvnitř, což klade značné nároky na kreativitu
při vytváření příležitostí pro jejich zaměstnání a zábavu.
Přesto se v žádném případě nedá říct, že bychom se nudili. Zimní období začíná
vlastně dřív, než kalendářním slunovratem: jeho logickým startem je advent. Zahájili jsme ho účastí na jarmarcích v Kostelci a Skuhrově. A pokračovali mikulášskou
zábavou v Lipovce, kde se k našim pánům přidaly dámy z rychnovských Domečků
a byl z toho krásně strávený společný čas. Pár dní nato přijela „hlídka“ Hitrádia
Černá Hora s tradiční nadílkou. Tato akce je ukázkou dobré a užitečné synergie:
v rámci předvánoční promotion v obchodním centru namotivuje partner zákazníky,
aby pro naše uživatele zakoupili dárek dle jejich přání.
Dalším zpestřením čekání na Vánoce bylo krátké divadelní představení ochotnické „družiny“ z bysterského komunitního centra Elada. Jednalo se o pokus sehrát
rozvernou veselohru pro publikum, ve své většině uvyklé spíše pohádkám nebo
naopak thrillerům. A bylo z toho příjemné odpoledne, které poskytlo našim uživatelům nevšední povyražení. A našim hostům příležitost navštívit prostředí, do něhož
se běžně nedostanou.
Na svátky odjelo hodně našich pánů domů. Pro ty, kteří zůstali, připravili pracovníci příjemnou vánoční pohodu. Po novém roce se naplno rozjela „plesová sezóna“:
nechyběli jsme na valentýnských zábavách ve Skřivanech a v Rychnově (na Farní
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charitě i v Domečkách). Vrcholem pak byl již XXII. Společenský ples v Českém
Meziříčí, kde se naši uživatelé udatně činili na parketu.
Vstupujeme do jara a s ním do další fáze projektu transformace ústavu. Jeho
vize dostává hmatatelnou podobu: první tři objekty pro komunitní domácnosti jsou
již ve výstavbě a zhruba do roka by se v nich měli zabydlet jejich obyvatelé. Ruku
v ruce s tím jde i nadesignování budoucí podoby mateřského areálu ústavu, který
by měl adaptován v duchu optimální humanizace služby.
Čekají nás tedy velké i „zdánlivě“ malé věci – jak už to v životě bývá. A mějme pořád na paměti, že vše, co děláme, směřuje ke zlepšení životních podmínek našich
uživatelů. To je logickým smyslem našich aktivit.
Jiří Raichl ÚSP Kvasiny

Společenská kronika
V měsíci lednu, únoru a březnu se dožili
významného životního výročí tito občané
leden
Rozínková Marie
Součková Věra
Rydygrová Stanislava

Dittrichová Jaroslava
Obstová Iva
Malá Růžena
Hejzlarová Marie

únor
Černá Anežka
Sláma Jan
Nezkusilová Růžena

Narození
Michal Němeček

březen
Doležalová Eva
Řežábek Karel
Piskorová Jiřina

Úmrtí
Rudolf Schod
Zdeňka Benešová
Jindřiška Králová

Poděkování.
Štěstí, zdraví….tato slova si přejeme při každém gratulování.
Ale ne všichni mají to štěstí, být zdraví. Pro ně a jejich blízké je to vždy obrovská
psychická i ekonomická zátěž. Právě proto je úžasné, že žijeme v obci, která se snaží
pomáhat těmto lidem. A v zimním období při kulturních akcích jsme pro nadaci PINK
BUBBLE, která podporuje onkologicky nemocné děti a mladistvé, společně přispěli
částkou 16790 Kč (více informací naleznete na www.pinkbubble.cz).
Chtěla bych touto cestou poděkovat za sebe a celou organizaci všem, kteří přispěli.
Věřte, že každá Vámi darovaná koruna má pro tyto lidi nevyčíslitelnou hodnotu.
		
Renáta Koblásová
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Akce Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
DUBEN - ČERVEN 2019
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
26. dubna – 27. října 2019
Výstava na téma „Prostřeno!“
Výstava „Prostřeno!“ představí sváteční i všední stolování v různých venkovských
i městských domácnostech v průběhu času, především v 19. a první polovině 20.
století. Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. od 17 hodin.
26. dubna – 15. září 2019
Výstava na téma „Zašitá krása v krajce
Skupina Ten to Twelve představí kolekci textilních obrazů, ve kterých skloubí různé textilní techniky včetně patchworku se všemi druhy krajek, získaných z vlastních
zdrojů i darováním z pozůstalostí. Tvůrci tomuto krásnému materiálu vdechnou nový
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rozměr a ukáží, jak se dá moderními textilními technikami oživit jedinečná krása krajky. Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. od 17 hodin.
26. dubna 2019 od 17 hodin
Vernisáž jarního cyklu výstav a slavnostní zahájení výstavní sezóny
Slavnostní uvedení jarního cyklu výstav s kulturním programem.
26. dubna – 15. září 2019
Výstava na téma „Z krajinářského díla Josefa Holuba (1870-1957)“
Výstava prací Mařákova žáka a předního českého krajináře, rodáka ze Slaného,
který závěr svého života prožil v nedalekých Kvasinách. Vernisáž výstavy proběhne
26. 4. od 17 hodin.
26. dubna – 16. června 2019
Výstava na téma „Umění akce ve východních Čechách
Rané projevy akčního umění ve východních Čechách na konci šedesátých let
a na počátku normalizace (Jan Steklík – Ústí nad Orlicí, PIML Activity, Milan Langer
– Brandýs nad Orlicí, Hradec Králové, Aleš Lamr&Jan Steklík – Potštejn, prof. Miloš
Šejn – Jičín). Dokumentace happeningů a land-artových projektů. Málo zmapovaná
etapa východočeského výtvarného života, spojená zejména s undergroundem a neoﬁciálním uměním. Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. od 17 hodin.
26. dubna – 16. června 2019
Výstava na téma „Slatinský rok Miloslava Holého“
V cyklu Slatinský rok namalovaném v letech 1958 - 1961 na obrazech dvanácti měsíců sledoval malíř v lyrickém okouzlení stálou a přesto proměnnou krajinu - stromořadí, chalupy i mostek přes Zdobnici. Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. od 17 hodin.
11. května a 8. června 2019, vždy od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílny na vybraná témata
Galerie nemusí být pouze prostorem, kde jsou vystavována umělecká díla, ale je
také místem, kde není nutné mít z výtvarného umění strach. Přijďte si proto s námi
„zatvořit“ a užít si krásné chvíle s uměním.

Synagoga – Památník Karla Poláčka
Fisherova 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz

Cyklus přednášek „Vědecké čtvrtky v Synagoze“
Synagogy jsou známé především jako židovské svatostánky. Mnohem méně je
však známo, že sloužily také k výuce.
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16. května 2019 od 18 hodin
Přednáška doc. PhDr. Radomíra Tichého, Ph. D. na téma
„Expedice Monoxylon – těsně před vyplutím“
V roce 2018 jsme upravili repliku člunu z jednoho kusu kmene, aby ještě více odpovídala archeologickému nálezu neolitického plavidla z jezera Bracciano u Říma.
Jak se osvědčí při plavbě v Egejském moři v květnu a červnu 2019? Potvrdí nebo
vyvrátí tato expediční plavba předpoklady odborníků? Člun byl ve vlnách západního
Středomoří naposledy v roce 1998 při Expedici Monoxylon II.
23. května 2019 od 18 hodin
S Jiřím Grygarem o astronomii
RNDr. Jiří Grygar CSc., je známým českým astronomem a popularizátorem vědy.
Jeho dlouholetým působištěm je Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu
AV ČR, dále je též znám svým působením ve Spolku českých skeptiků Sysifos a dalších organizacích. Název přednášky se může změnit.

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
13. dubna 2019 od 16 hodin
Den památek
Mezinárodní den památek, který vyhlašuje organizace UNESCO, je každoročně
připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti Město Rokytnice
v Orlických horách a Sýpka - Muzeum Orlických hor představuje známé i neznámé
památky Rokytnicka.
20. dubna 2019 od 10 do 17 hodin
Tvořivá dílna na téma „Velikonoce na Sýpce“
Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lidových tradic. Pletení pomlázek, malování kraslic různými technikami, velikonoční dekorace, drátkování a další.
25. května 2019
Muzejní noc - tentokrát na téma hvězdy
Muzejní noc je příležitostí navštívit muzeum v netradičních večerních hodinách.
Kromě prohlídky muzea čeká na návštěvníky doprovodný kulturní program
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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. ledna – 21. dubna 2019
Výstava na téma „Poklady svatostánků Podorlicka“
Užijte si sváteční atmosféru i v lednu a přijďte do Muzea krajky Vamberk na výstavu „Poklady svatostánků Podorlicka“, kterou jsme připravili ve spolupráci s katolickou
farou ve Vamberku. Výstava Vám ukáže skvosty ze sbírky vamberecké fary, doplněné fotografiemi kostelů, ze kterých pocházejí. Při vernisáži bude vystavena vzácná
gotická monstrance pocházející přímo z Vamberka.
1. května – 1. září 2019
Výstava na téma „Stanislava Losová
Výstava k životnímu jubileu textilní výtvarnice, krajkářky Stanislavy Losové. Věnuje
se především malbě na hedvábí a paličkované krajce. V její tvorbě jsou zastoupeny
také další textilní techniky. Vernisáž výstavy proběhne 28. června 2019.
24. května 2019
Muzejní noc v rytmu swingu
I letos bude koncem jara Muzeum krajky ve Vamberku pořádat Muzejní noc, tentokrát ve swingovém duchu.

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.

- aranžerie ve stylu staročeských tradic, řemesel a zvyklostí,
-práce na starém hrnčířském kruhu s výrobou hliněných nádob,
-paličkování „Vamberecké krajky“, vyšívání, háčkování,
-ukázka výroby a zdobení krásného patschworku, pletení ozdob,
-malování, tepání a zdobení kraslic, předměty z dřevité vaty,
-výroba věcí z papíru, foukání skleněných figurek, broušení skla,
-výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva a dalšího materiálu,
-ukázka zdobení a malování perníků a dalších předmětů,
-staročeské velikonoční tradice a zvyklosti ve východních Čechách
-symboly velikonočních svátků, české kroje ve stylové úpravě,
-ukázka staročeského pečení našich babiček s recepty a návody,
-nejen novodobé různé velikonoční velkopekárenské výrobky,
-veliká kolekce všech jarních květin v bohaté aranžerii se sklem,
-užitková keramika v několika provedení a v moderní aranžerií,
-soutěž o nejlepší kolekci kraslic (3 ks) do které se může každý
před výstavou přihlásit, vyhodnocena bude 14. 4. 2019 v 15,00 h..
-po celou dobu výstavy bude přítomna odborná zahrádkářská poradna
s ukázkou různých odborných dokumentů, rad, pouček a návodů,
-v prodeji bude vše ve spojitosti s velikonočními a zahrádkářskými
potřebami, dále květiny, zeleninová sadba, ovocné stromky a keře,
-poprvé se uskuteční po celou dobu výstavy kulturní doprovodný
program – vystoupení hudebních skupin a orchestrů

PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:

SOBOTA 13. 4. 2019
09,00 h. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 h Zahájení druhého dne soutěže
o nejlepší kolekci kraslice
09,00 h. Zahájení odborné zahrádkářské
poradny
14,00 h. Vystoupení hudebního orchestru
Unibigband z Vamberka
17,00 h. Konec druhého dne výstavy
.

Parkovné po celou dobu výstavy zdarma
Bližší informace na www.zahradkari.com
a na tel. 721311719

NEDĚLE 14. 4.. 2019
09,00 h. Zahájení třetího dne výstavy.
09,00 h. Zahájení třetího dne soutěže o
nejlepší kolekci kraslic
09,00 h. Zahájeni odborné zahrádkářské
poradny
10,00 h. Hudební skupina „Špunt“
13,00 h. Hudební skupina „Špunt“
15,00 h. Ukončení soutěže o nejlepší
kolekci kraslic
16,00 h. Celkové ukončení výstavy
.
Vstupné: žáci do 15 let, ZT a ZTP 30 Kč
důchodci 50 Kč, dospělí 80 Kč,
rodinné 170 Kč 2 dosp. + 1-4 děti

DOPROVODNÝ PROGRAM

PÁTEK 12. 4. 2019
09,00 h. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 h. Zahájení soutěže o nejlepší
kolekci kraslic
09,00 h Zahájení odborné zahrádkářské
poradny
09,30 h Slavnostní setkání vystavovatelů
14,00 h. Hudební vystoupení
orchestru BaŠaPa z Holic
17,00 h. Ukončení prvního dne výstavy

výstavní areál Častolovice

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA

ve dnech 12. – 14. dubna 2019

ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov n.Kn. a Městys Častolovice pořádají 19. velikonoční výstavu
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AQUA SERVIS spustil vyjadřovací portál
Tuto službu využijí běžní žadatelé, kteří potřebují vybudovat vodovodní či kanalizační přípojku, případně jen potřebují vědět, jak daleko je vodovod či kanalizace od jejich
pozemku. Určitě ji přivítají projektanti, kteří u nás žádají o vyjádření častěji.
Vyjadřovací portál, který je přístupný z webových stránek společnosti www.aquark.
cz, umožňuje pohodlné zadávání elektronických žádostí o vyjádření. Samotné zadání
žádosti probíhá v pěti krocích. Žadatel zde doplní svoje kontaktní údaje, důvod žádosti
a zájmovou lokalitu. Po úspěšném zadání žádosti dorazí žadateli potvrzovací email,
ve kterém je shrnuta jeho žádost s uvedením čísla jednacího. Registrovaní žadatelé
potom budou moci využívat určité výhody spočívající v předvyplnění údajů o žadateli
či zobrazení sítí v mapě u zájmové lokality.
To, co již žadatel nevidí, je specializovaný software, ve kterém referentka vyjadřování podané žádosti eviduje, zpracovává a ze kterého hotové vyjádření odesílá na emailovou adresu žadatele. Oproti předchozímu způsobu, kdy každé vyjádření bylo sestavováno za pomoci šablon v textovém editoru, to je velký krok kupředu. V dohledné
době bude možné některé typy žádostí zpracovat plně automaticky, kdy hotové vyjádření odejde žadateli na email v řádu desítek minut až hodin.
„Vyjadřovací portál minimalizuje nedostatky při zadávání, snižuje pravděpodobnost
chyby či omylu díky rozsáhlé automatizaci, šetří náklady a zrychluje přístup k potřebným informacím“, dodal Bc. Jakub Dragoun, vedoucí zákaznického centra.

Sdružení SPLAV
Po Velikonocích začínáme!
Sdružení SPLAV, z.s. zahajuje 23. dubna 2019 další běh
motivačního programu, který je součástí projektu „Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem“. Je určený pro osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou ale i pro ty, kteří práci mají, ale pouze
na krátký úvazek, anebo by rádi práci změnili.
Proběhlé dva běhy byly velice přínosné pro všechny zúčastněné (dosud celkem 25
osob). Zapojili se do připravených aktivit, pomáhali zvelebovat terapeutickou zahradu,
třetina si vyzkoušela práci na zkoušku a někteří pracují i nadále, z čehož máme velkou
radost. Je poznat, že si posílili své sebevědomí, přehodnotili životní hodnoty a nehledají jen negativa v těžkých životních osudech. Rozšířili své kontakty, získali nové přátele a zapojili se do společnosti. Toto vše je velice potřebné pro spokojenost v životě.
Nyní máme připravený třetí běh tohoto motivačního programu. Skládat se
bude ze společných seminářů, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě v Doudlebách nad Orlicí a terapie pro trénink mozku – terapie
EEG Biofeedback.
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Celý program bude probíhat na dvou místech – v Rychnově nad Kněžnou v prostorách knihovny – studovny – ve Společenském centru a na terapeutické zahradě
v Doudlebách nad Orlicí – v areálu zámku. Setkání budou probíhat 3x týdně, jsou
pro účastníky kurzu zcela zdarma, proplácet budeme jízdné a zajišťujeme stravování během společných aktivit. Díky projektu nabízíme také vybraným účastníkům
možnost zaměstnání na dobu tří měsíců – na zkrácený úvazek 0,4. Budeme také
nápomocni při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů.
Náplní motivačního kurzu jsou semináře s tématy, která pomohou účastníkům
objasnit různé situace, se kterými se setkávají v běžném životě – dotknou se oblastí
rodinných i pracovních. Jsou také zaměřené na sebepoznání, podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, na informace o bezpečnosti práce, péči
o zdraví a poskytování první pomoci, základy finanční gramotnosti.
Během individuálních konzultací budou moci účastníci probrat s odborníky problémy, které je trápí a společně pro ně hledat řešení. Součástí pracovních setkávání
na zahradě jsou společné terapeutické programy, kdy si zážitkovou metodou, za využití různých her, vyzkouší různé pracovní dovednosti spojené se zahradou.
Terapie EEG Biofeedback je jedinečná terapie určená pro trénink mozku – posilování pozornosti, soustředění, paměti. Je nápomocná při řešení různých dysfunkcí,
zlepšuje rychlost učení, správného rozhodování, vylepšuje celkovou harmonii, vyrovnanost, sebevědomí. Je vhodná při stresu, depresích, stavech vyhoření, prevence
demence, při léčbě mozkových příhod, po úrazech mozku.
9. dubna 2019 v 9.00 hodin proběhne informační schůzka v zasedací místnosti
úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Přijďte si poslechnout, konkrétní informace
o projektu a co Vám může přinést.
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Společnost ŠKODA AUTO podporuje zdravotnictví v okolí
závodu Kvasiny
› Společnost ŠKODA AUTO darovala Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého
kraje dva nové vozy ŠKODA KODIAQ
› Vozy budou sloužit v Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově, tedy v nejbližším okolí
výrobních závodů Kvasiny a Vrchlabí
› ŠKODA AUTO také finančně přispěje Zdravotnickému nadačnímu fondu města Rychnov
nad Kněžnou
› Podpora zdravotnictví a společenská odpovědnost jsou součástí firemní Strategie 2025
Kvasiny, 21. února 2019 – ŠKODA AUTO darovala Zdravotnické záchranné službě
Královéhradeckého kraje dva nové vozy ŠKODA KODIAQ, které budou sloužit v nejbližším
okolí jejích výrobních závodů: v Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově. Zdravotnickému
nadačnímu fondu města Rychnov nad Kněžnou společnost také poskytne finanční dar
ve výši 1 000 000 Kč, který bude využit pro potřeby místní nemocnice. V rámci aktivit v
oblasti společenské odpovědnosti nedávno ŠKODA AUTO předala vozy či finančně přispěla
i sociálním službám v regionu a Městské policii v Rychnově nad Kněžnou.
„Společnost ŠKODA AUTO podporuje v souladu se svou strategií společenské odpovědnosti
v regionech v okolí svých výrobních závodů také oblast zdravotnictví. Jsme rádi, že můžeme
pomoci Královéhradeckému kraji v zajištění kvalitní a funkční zdravotní péče. Města v tomto kraji
jsou pro nás klíčovými partnery již řadu let,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti
ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.
Obě nová SUV ŠKODA KODIAQ ve službách Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého
kraje mají výkonný motor 2,0 TDI (140 kW), 7stupňovou automatickou převodovku a pohon všech
kol. Jeden vůz bude sloužit na Rychnovsku, druhý je pak určen pro Trutnov. Oba tedy budou
působit v nejbližším okolí výrobních závodů ŠKODA AUTO.
ŠKODA AUTO dlouhodobě přispívá k rozvoji zdravotnických a sociálních služeb či bezpečnosti
v regionu. Nemocnici Rychnov nad Kněžnou podporuje i dalšími prostředky. Zdravotnickému
nadačnímu fondu města Rychnov nad Kněžnou věnuje automobilka finanční dar ve výši
1 000 000 Kč pro rozvoj místní nemocnice. Od roku 2017 společnost ŠKODA AUTO investovala
v rámci regionální odpovědnosti desítky milionů korun. Společnost ŠKODA AUTO také aktivně
participuje na zajištění odborné stomatologické péče v regionu.
V roce 2017 ŠKODA AUTO poskytla tři vozy sociálním a zdravotnickým institucím: Sociálním
službám města Rychnov nad Kněžnou, neziskové organizaci Pferda a Nemocnici Rychnov nad
Kněžnou. Loni společnost předala Městské policii v Rychnově nad Kněžnou již druhý vůz – SUV
ŠKODA KAROQ. Mimo to automobilka každoročně poskytuje místnímu policejnímu oddělení
příspěvek ve výši 2 miliony korun pro zvýšení bezpečnosti v regionu.
Prioritou společnosti ŠKODA AUTO je také zdraví vlastních zaměstnanců, a proto svým
pracovníkům poskytuje nepřeberné množství zdravotních benefitů. Zaměstnanci se mohou
například nechat zdarma očkovat proti chřipce či klíšťové encefalitidě, na podzim a v zimě probíhá
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program vitaminové prevence. Zaměstnancům, kteří darují krev nebo kostní dřeň, společnost
poskytuje odměny. ŠKODA AUTO také podporuje mnoho zdravotních programů, jako jsou
například preventivní rehabilitační programy, kardiovaskulární programy či komplexní programy na
podporu zdraví a spolupracuje i s externími odborníky v oblasti psychosociální péče. K motivaci
zaměstnanců pečovat o vlastní zdraví slouží aplikace Zdravotní benefity, kde společnost odměňuje
ty zaměstnance, kteří o své zdraví pečují. Tyto body si pak zaměstnanci mohou převést na
doplňkové penzijní spoření nebo na nákup zdravých potravin v závodních restauracích a kioscích.
ŠKODA AUTO si v rámci své společenské odpovědnosti zakládá na dobrých sousedských vztazích
a podporuje regiony, v nichž působí, v řadě oblastí – vedle zdravotnictví jde také o rozvoj
infrastruktury a bezpečnosti, ochranu životního prostředí či aktivní účast na komunitních projektech.
Odpovědné a udržitelné podnikání je jednou z hlavních oblastí firemní Strategie 2025.
Dalším výsledkem spolupráce automobilky ŠKODA AUTO a místních samospráv z regionu je
společný projekt sociologického výzkumu na Rychnovsku. Odstartují ho municipality ve spolupráci
se společností ŠKODA AUTO, ŠKODA AUTO Vysokou školou a výzkumnou organizací Behavio.
Jeho cílem bude zapojení místních obyvatel, kteří dostanou možnost vyjádřit se k aktuálním
otázkám rozvoje regionu. Do interaktivního sběru informací se může prostřednictvím chytré
aplikace a webových stránek zapojit každý, kdo chce vyjádřit svůj názor na jednotlivá témata.
Průzkumů bude v průběhu roku hned několik. Zjišťovat budou názory na témata bezpečnosti,
zdravotnictví, dopravní bezpečnosti, vzdělávání, bydlení, sociální infrastruktury atd.
Výsledky těchto výzkumů by měly zajistit větší zapojení obyvatel do budoucího vývoje
rychnovského regionu.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Martina Gillichová
Vedoucí Komunikace podniku
Tisková mluvčí závod Kvasiny
tomas.kotera@skoda-auto.cz
martina.gillichova@skoda-auto.cz
T +420 326 811 773
T +420 730 862 825
/skodacz
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Výpis z usnesení

z 2. Zastupitelstva Obce Kvasiny,
konaného dne 29.11. 2018, od 19.00 hodin
Usnesení č. 1/2/2018
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva
Obce Kvasiny:
I.
Schválení programu zasedání
II.
Kontrola plnění usnesení
III.
Výbory zastupitelstva
IV.
Odměna bývalému místostarostovi
V.
Organizační řád
VI.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
VII. Rozpočtové opatření
VIII. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro:
15
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/2/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/2/2018
Zastupitelstvo obce Kvasiny bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Výsledek hlasování: Pro:
15
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/2/2018 bylo schváleno
Usnesení č. 3/2/2018
Zastupitelstvo obce Kvasiny volí členy finančního výboru Romana Grabműllera, Mgr. Hanu
Brandejsovou, Vladimíra Skokana a Aleše Vaveru a členy kontrolního
výboru Pavla Barana, Moniku Šidlovskou, Václava Petra a Ivetu
Ságnerovou a zároveň ukládá předsedům výborů předložit na příštím
jednání zastupitelstva k projednání Plán činnosti na rok 2019 a Jednací řád
výboru.
Výsledek hlasování: Pro:
15
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/2/2018
Zastupitelstvo Obce Kvasiny souhlasí s vyplácením odměny po skončení funkčního období
bývalému uvolněnému místostarostovi Ing. Ivanu Ešpandrovi ve čtyřech měsíčních splátkách
dle Přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdrželi se:
2
Usnesení č. 4/2/2018 bylo schváleno.
1

39
Usnesení č. 5/2/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktualizovaný Organizační řád Obce Kvasiny dle Přílohy
č. 3 a pověřuje starostku předložením Organizačního řádu k projednání v radě obce.
Výsledek hlasování: Pro:
15
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/2/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/2/2018
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje aktualizovanou Obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích dle Přílohy č. 4.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdrželi se:
2
Usnesení č. 6/2/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/2/2018
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje úpravy rozpočtu na základě rozpočtového opatření č. 17
a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 15,16 schválená radou, a to vše dle Přílohy č. 5.
Výsledek hlasování: Pro:
15
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 7/2/2018 bylo schváleno.

2
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Výpis z usnesení

ze 3. Zastupitelstva Obce Kvasiny,
konaného dne 20.12. 2018, od 19.00 hodin
Usnesení č. 1/3/2018
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva
Obce Kvasiny:
I.
Schválení programu zasedání
II.
Kontrola plnění usnesení
III.
Výbory zastupitelstva
IV.
Rozpočet
V.
Rozpočtový výhled
VI.
Kolektivní smlouva
VII. Majetkoprávní smlouvy
VIII. Podpora rychnovské nemocnici
IX.
Dotace z rozpočtu obce
X.
Rozpočtové opatření
XI.
Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro:
14
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/3/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/3/2018
Zastupitelstvo Obce Kvasiny bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
Výsledek hlasování: Pro:
14
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/3/2018 bylo schváleno

Usnesení č. 3/3/2018
Zastupitelstvo Obce Kvasiny projednalo a schvaluje:
a) Jednací řád a Plán činnosti na rok 2019 kontrolního výboru
b) Jednací řád a Plán činnosti na rok 2019 finančního výboru
dle Přílohy č. 1.
Výsledek hlasování: Pro:
14
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/3/2018 bylo schváleno.

1
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Usnesení č. 4/3/2018
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje rozpočet na rok 2019 v předloženém členění. Návrh rozpočtu
byl vyvěšen na úřední desce od 3.12.2018 do 20.12.2018, schválený rozpočet je Přílohou č. 2 zápisu.
Výsledek hlasování: Pro:
14
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/3/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021 dle Přílohy č.3.
Výsledek hlasování: Pro:
14
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/3/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/3/2018
Zastupitelstvo Obce Kvasiny bere na vědomí kolektivní smlouvu na roky
2019 - 2023 mezi Městem Solnice, Masarykovo náměstí l, Solnice, zastoupeným Ing. Janem
Hostinským, starostou a ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací, Masarykovo
náměstí 1, Solnice, zastoupenou Janou Židovou, předsedkyní dle Přílohy č. 4.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
1
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/3/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/3/2018
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje nákup pozemkové parcely p. č. 5085/1. orná půda o výměře
12.369 m2 a pozemkové parcely p. č. 5089/2 orná půda o výměře 18.963 m2, to vše nacházející se v k.
ú. Kvasiny, od paní Dagmar Šulhové, nar. 2.6.1957, trvale bytem Kvasiny 308, za vzájemně
sjednanou cenu 40 Kč/m2 podle návrhu Kupní smlouvy dle Přílohy č. 5 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:
12
Proti:
0
Zdrželi se:
2
Usnesení č. 7/3/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/3/2018
Zastupitelstvo Obce Kvasiny vyjadřuje podporu rychnovské nemocnici vzhledem k jejímu postavení
z hlediska spádovosti a důležitosti pro region a žádá kompetentní osoby KHK, který byl jejím
zakladatelem, o finanční zajištění a personální stabilizaci nemocnice.
Výsledek hlasování: Pro:
14
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/3/2018 bylo schváleno.
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Usnesení č. 9/3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kvasiny společnosti Sociální
služby Města Rychnov n. Kn. o.p.s. ve výši 30.000 Kč za podmínek uvedených ve Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kvasiny na základě Žádosti příjemce o poskytnutí
dotace ze dne 17.12.2018 dle Přílohy č. 7 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:
14
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/3/2018 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/3/2018
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje úpravy rozpočtu na základě
rozpočtového opatření č. 19 a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18 schválené radou, a to
vše dle Přílohy č. 8.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 10/3/2018 bylo schváleno.

KULTURNÍ KOMISE VÁS SRDEČNĚ
ZVE NA DALŠÍ AKCE
Zveme všechny šikulky k účasti v soutěži O NEJLEPŠÍ VELIKONOČNÍ ZELŇAČKU, přihlásit se můžete do 30.3. v prodejně U Benešu. Soutěž proběhne dne 7.4. od
15:00 hodin v kulturním domě Kvasiny. Přijďte vyhodnotit nejlepší zelňačku a zároveň si posedět se sousedy.
Zveme vás na divadelní představení STO DŮKÁTŮ PRO JUANA. Představení pro
vás zahraje Divadelní spolek Dobruška dne 26.4. od 19:00 hodin v kulturním domě
Kvasiny.
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC U KULTURNÍHO DOMU V KVASINÁCH 30.4.
Program:
Od 17:00 hodin proběhne diskotéka pro děti. Tradičně se průvod čarodějnic vydá
od základní školy v 19:30 hodin. Pro dospělé proběhne diskotéka od 21:00 hodin
s písničkami na přání.
VÝLET DO PRAHY
Další výlet do Prahy podnikneme 1.6 na představení muzikálu GALILEO v divadle
Hybernia. Vstupenky se začnou prodávat od 15.4. na obecním úřadě. Odjezd autobusem do Prahy je naplánovaný na 8.00 hodinu od zastávky u soudku.
3
KVASINSKÁ
POUŤ PROBĚHNE V TERMÍNU OD 7. DO 9.6.
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Základní informace o volbách
Volby do Evropského parlamentu proběhnou v zemích Evropské unie od 23.
do 26 května 2019. U nás půjdeme k volebním urnám tradičně v pátek a v sobotu
24. a 25. května. Neexistují jednotná pravidla pro hlasování v celé EU, každý stát si
určuje vlastní. V českém volebním systému může volič hlasovat pro jedinou kandidátku a udělit maximálně dva preferenční hlasy.
Zvláštností voleb do Evropského parlamentu je i to, že v nich za určitých podmínek
mohou volit i občané dalších zemí Evropské unie. Ti mají zároveň i teoretickou šanci
stát se za Česko europoslanci.

Kdo může volit do Evropského parlamentu

Volit může každý občan České republiky, kterému je alespoň druhý den voleb
18 let. Kromě toho mohou jít k volbám i občané dalších států Evropské unie, kterým
je alespoň druhý den voleb 18 let a po dobu alespoň 45 dnů je přihlášen k trvalému
nebo přechodnému pobytu v České republice.
Podobně mohou i Češi, kteří dlouhodobě žijí v jiném členském státě Evropské
unie, pokud pro to splní podmínky dané místními zákony. Zároveň platí, že každý
občan může ve volbách do Evropského parlamentu volit pouze jednou, pokud tedy
cizinec bude hlasovat v Česku, nemůže hlasovat ve své rodné zemi a obráceně.
Překážkou pro výkon volebního práva je podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu omezení svéprávnosti a případně zákonem
nařízená karanténa.
Po příchodu do volební místnosti musí volič volební komisi prokázat svou
totožnost platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo občanským průkazem. Lidé s jiným státním občanstvím prokážou svou
totožnost a občanství jiného členského státu. Následně volič obdrží prázdnou úřední
obálku.
Komise zároveň neumožní hlasovat lidem, kteří nejsou zapsáni ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. To ovšem neplatí, pokud člověk hlasuje
pomocí voličského průkazu, případně pokud člověk změní před volbami trvalé bydliště a od obecního úřadu získá potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů, které předloží
volební komisi.
Následně člověk musí do prostoru, jenž je vymezen pro hlasování, kde upraví
volební lístek, který vloží do úřední obálky. Tam s ním nesmí být nikdo přítomen. Výjimkou je pouze situace, kdy volič není schopen lístek pro tělesnou vadu sám upravit,
nebo nemůže číst nebo psát. V takovém případě s ním může za plentu jiný volič,
který v souladu s jeho pokyny hlasovací lístek upraví. Do vyhrazeného prostoru musí
na chvíli každý, pokud by do něj volič alespoň na chvíli nešel, komise mu hlasování
neumožní.
Samotné hlasování probíhá vložením úřední obálky s hlasovacím lístkem
do zapečetěné urny před volební komisí.

44
Kroužkování při volbách do Evropského parlamentu

Podobně jako při jiných volbách mohou voliči využít i preferenční hlasy. Ty
mají při volbách do Evropského parlamentu dva. Udělit je mohou zakroužkováním pořadových čísel kandidátů, které preferují.
Udělení preferenčních hlasů zároveň není nutné. Pokud by ovšem člověk zakroužkoval více než dva kandidáty, nebude při sčítání komise počítat žádný.

voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to
osobně u obecního úřadu (u něhož je volič zapsán ve stálém seznamu voličů)
do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní
úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle.

