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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
dny se pomalu, ale jistě prodlužují a po krásné tuhé zimě nás již brzy čeká jaro
plné sluníčka. Vnímáme první projevy jara, kterými jsou sněženky a bledule, zpívající ptactvo, vůně hlíny ve vzduchu, rašící zeleň. Oslavou příchodu jara jsou potom
Velikonoce, významný křesťanský svátek oslavující zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše Krista. Podobně jako Vánoce, také oslavy Velikonoc se přenesly i mimo oblast
církve. Pro nás všechny jsou Velikonoce také oslavou probuzení přírody a nástupu
teplejších, na sluneční svit bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těšíme.
Na jaře se vše probouzí k životu, mizí zimní únava, příroda i lidé začínají znovu žít. Je
čas nabrat potřebnou energii na vše, co nás v letošním roce čeká……
V prosinci loňského roku jsme schválili rozpočet na rok 2017, a proto můžeme zahájit práce na místní obslužné komunikaci, parkovacích místech a chodníku u nových
bytových domů společnosti K2 invest s.r.o. v centru obce a první etapě přístupové
komunikace k nově budovaným rodinným domům pana Luboše Doležala na Hamernici.
Největší připravenou akcí, kterou budeme realizovat v roce 2017, je rekonstrukce
místní komunikace Spojovací, včetně propustku a veřejného osvětlení, komunikace
od kravína po kamenný most. Na stavbu této komunikace bylo požádáno o dotaci,
stejně jako na opravu kapličky v blízkosti centra obce.
Život nás všech je od loňského roku velmi ovlivněn masivním rozvojem průmyslu v
blízkosti naší obce. Mezi nedalekým Rychnovem n. Kn. a obcí Kvasiny je v současné
době v průmyslové zóně zaměstnáno 11tisíc zaměstnanců a jenom v závodě společnosti ŠA a.s. v Kvasinách je okolo 8,5 tis. zaměstnanců, kteří pracují od počátku roku
2017 v 18ti směnném pracovním provozu také o sobotách.
Se starosty okolních obcí jsme však předpokládali navýšení v celé průmyslové
zóně, v souladu s přijatým Usnesením vlády č.97/2015, pouze o 1300 zaměstnanců a vývoj situace se snažíme zvládat s pomocí těch, kteří nám můžou a chtějí
pomáhat.
Škodovka, která je největším zaměstnavatelem průmyslové zóny, se hlásí ke společenské odpovědnosti. Společenská odpovědnost je závazek chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života
zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.
Škodovka je tedy povinna udržet etické standardy nejenom ve vnitřním fungování
závodu vůči svým zaměstnancům, ale také ve vztahu ke společnosti, obci a jejím
občanům, ve vztahu k životnímu prostředí.
Ztráta pocitu bezpečí u většiny občanů obcí v blízkosti průmyslové zóny je nejvážnějším dopadem vzniklé situace, dalšími nepříznivými skutečnostmi jsou vysoké
ceny pozemků, bytů, nájmů, nedostatek bytů, pozemků a přechodné zaměstnanecké
ubytovávání v bytech, domech, parkování v zákazech stání, na soukromých pozemcích a další přestupky v dopravě, zácpy na komunikacích, atd.
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V souvislosti s problémovou situací v dopravě začala postupně společnost ŠA a.s.
podporovat hromadnou dopravu zaměstnanců. Došlo k navýšení kapacity vlakové
i autobusové dopravy a společnost ŠA a.s. sama nově zajišťuje jenom pro své zaměstnance provoz na šesti pravidelných linkách ze směrů Králíky, Svitavy, Hradec
Králové, Pardubice, Litomyšl a Horní Čermná.
Dalším přínosem by měl být projekt pro zaměstnance Škodovky „spolujízda“, plánovaný na druhé čtvrtletí roku 2017.
Závěrem mně dovolte vám poděkovat za pochopení, trpělivost a toleranci a popřát
vám nejenom krásné slunečné jarní dny, ale i slunce v každém z nás.
Ing. Alice Nováková

Začátek roku 2017 v naší škole
Po Vánocích jsme
rychle vpluli do školního
života, neboť se blížilo
pololetní
vysvědčení
a museli jsme zúročit
to, co jsme se za první
půlrok naučili. Těsně
před vysvědčením jsme
se vydali na kvasinský
zámek, kde jsme si prohlédli výstavu betlémů.
Paní Kubalíková nám
zasvěceně vyprávěla
o vzniku jednotlivých

exponátů a nám se to velmi líbilo.
Protože byla letos příznivá zima, místní hasiči nastříkali pod Olšinou kluziště a my
jsme tam mohli uspořádat Zimní sportovní den. Bruslili jsme, závodili, hráli hokej a
ti, kteří neměli brusle, šli pekáčovat
a sáňkovat. Sportovní den byl prima!
11. února se konal 15. školní ples, na
kterém vystoupily mažoretky z našeho kroužku se zajímavým předtančením. Sál byl plný, tančilo se až do
ranních hodin. Ples se nám vydařil.
Na přelomu února a března jsme
si užili volna o jarních prázdninách.
Po celé povánoční období jsme vymýšleli a pracovali na výrobcích v
rámci projektu „Všichni jsme součástí přírody a společnosti“ který zorganizoval DSO Mikroregion Bělá. Tato
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EKO soutěž měla motto „Recykluj a
buď IN“. Vyráběli jsme tedy v hodinách
pracovních činností hračky, užitkové či
dekorační předměty z odpadových surovin. Soutěž byla vyhlášena v různých
kategoriích a zúčastnilo se několik škol.
Na slavnostním vyhlášení v Solnici byly
předány ceny těmto našim žákům – Andree Patzenhauerové, Natálii Malinové, Filipu Wimerovi, Natálii Ptáčkové a
Adéle Židové. Krásný úspěch! Výstava
těchto výrobků bude k vidění v kvasinském kulturním domě ve dnech 5. – 18.
4. 2017. Přijďte se podívat, co jsme vyrobili!
Učitelé a žáci ZŠ

Pozvánka

Zveme rodiče na přednášku psychologa PhDr. Jana Svobody,
která se uskuteční ve středu 3. 5. 2017 od 17 hodin v ZŠ Kvasiny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V KVASINÁCH

oznamuje, že ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU se bude konat
ve středu 5. 4. 2017 od 13:30 do 16:30 hodin. S sebou rodný list dítěte.
Počet otevřených 1. tříd: 1
Maximální počet žáků: 20
Co by mělo dítě při zápisu umět:
l Poznat známé zvíře
l Jméno a příjmení dítěte
l Básnička, písnička, poznat pohádku
l Jména a příjmení rodičů
l Zavázat tkaničku u boty
l Uchopení tužky + psaní jednodul Maximální délka zápisu bude
chých tvarů (vlnky, oblouky…)
20 minut na jedno dítě.
l Čísla 1 - 5
l Tvary, základní barvy, větší – menší
Mgr. Libor Beneš
l Poznat levá - pravá
ředitel ZŠ a MŠ Kvasiny

Naše mateřská škola
Po vánočním odpočinku jsme se vrhli do víru další práce. Pověděli jsme si o cestě
tří králů za betlémskou hvězdičkou, zahráli jsme si na ně a zároveň si o nich zazpívali koledu, která nám ukončuje vánoční období. V neposlední řadě jsme navštívili
místní zámek, kde jsme obdivovali betlémy z nejrůznějších materiálů, všech velikostí
a barev.
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Vzhledem k tomu,
že nám napadl sníh
a byl velký mráz, mohli jsme si užít zimních
radovánek na sněhu
i ledu. A to na zahradě
mateřské školy i na
ledu pod školou. Také
jsme mohli pozorovat různé stopy ve
sněhu na louce a polích, které jsme našli
a určovali, komu asi
nejspíše patří. A protože na zimě nás baví
i pozorování měnící
se struktury sněhu
a ledu, udělali jsme
několik pokusů s rozpouštěním a roztáváním těchto přírodních
krás.
Jelikož byl na programu i letos ples
pořádaný školou, nacvičili jsme s dětmi
předtančení,
které
jsme také byli ukázat seniorům v Domě s pečovatelskou službou.
Zaobírali jsme se naším lidským tělem, z čeho
se nám skládá, k čemu
nám slouží jaký orgán, jak
předcházet různým onemocněním nebo jak se
dají léčit různé nemoci.
Přestože jsme všichni kamarádi, vnímáme, jaké
rozdíly můžeme pozorovat
mezi lidmi jiných národ-
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ností a etnik. Proto jsme se těšili na karneval, který proběhl v mateřské škole, kde
jsme se převlékli za princezny, indiány a kovboje a přesto jsme si rozuměli. Zasoutěžili jsme si v různých disciplínách a nakonec jsme dostali ocenění za masky.
Občas nám dělá problém najíst se tak, aby jídlo přišlo jen do našich pusinek, a tak
si děti vyrobily vlastní prostírání, které si i samy uklízí a čistí. Berou to zodpovědně.
Zvládají i vlastní přípravu svačinek (namazání pomazánky – občas či ozdobení předem nakrájené zeleniny - pravidelně), která jim mnohem více chutná. Větší svoboda
výběru a zdokonalení se v samoobsluze.
Nejen lidé jsou kamarádi, ale také domácí mazlíčci a další zvířátka, která s námi
mohou bydlet pod jednou střechou nebo u nich, a tak jsme si o nich povídali. Namalovalo se, vyrábělo se, ale i zahrálo na různá zvířátka. Také nám některé děti za pomoci
rodičů donesly ukázat své mazlíčky a něco nám o nich pověděly. Když to byli velcí
mazlíčci, sešli jsme se venku a tam měli větší prostor ke kontaktu se zvířátky. Tím to
děkujeme všem, kteří s ochotou přispěli do zpestření programu dětí.
Vzhledem k tomu, že se nám blíží zápis dětí do prvních tříd, byli se předškoláci
podívat na hodině v první třídě a zjistili, co vše je zapotřebí umět a dělat, popřípadě
nedělat ve škole. Půjdou tam ještě několikrát. Po změnách z ministerstva školství
bude letos zápis v dubnu.
Zápis do mateřské školy také proběhne v jiném termínu, než v předchozích
letech a to od 2. do 16. května. Bližší termín bude zavčas oznámen.
Dne 3. 5. 2017 máme tu čest u nás v základní škole uvítat pana psychologa Jana
Svobodu, který se uvolil udělat u nás od 17 hodin přednášku pro rodiče. Kdo máte
zájem, budeme moc rádi, když přijdete.
S přáním krásných a veselých jarních dní děti a kolektiv mateřské školy.

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych přidala malý příspěvek s velkým poděkováním. A to místním dobrovolným hasičům, kteří každý den připravovali kluziště a umožnili tak malým
i velkým bruslařům užívat radostí na ledě. A tím, že měly děti kde trénovat, pokroky byly vidět na každém z nich.
Ještě jednou děkuji, Lucie Palečková

Večery při svíčkách
Tradice večerů při svíčkách pokračuje
dál a jsme rádi, že se tyto večery opět
zalíbily. V lednu k nám zavítaly dvě dámy
a to Jitka Asterová a Hana Čížková.
V únoru nás mile pobavil a překvapil populární herec, moderátor a dabér Jan
Čenský. V březnu jsme měli dámskou
návštěvu a byla to skvělá muzikálová zpěvačka, herečka a cestovatelka Světlana
Nálepková. Její krásné povídání o sobě
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a cestování doplňovala písněmi, které byly tak nádherné, že každého
vzaly za srdce.
V měsíci dubnu se můžeme těšit na vtipy Václava Vydry a to v pátek 14. 4. 2017
v 19:00 hodin a v květnu na herce
Josefa Dvořáka.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Benešovi

Kulturní komise
1. ledna jsme zahájili nový rok nejen nádherným ohňostrojem a již podruhé i oceněním občanů Kvasin, kteří v roce 2016 zaznamenali významné úspěchy, ať už na
poli sportu, nebo kultury. Poděkovali jsme také kvasinským dárcům krve a občanům,
kteří dlouhá léta stojí za činností místních spolků. Těsně před ohňostrojem letos najednou zářilo 473 prskavek! Mnohem víc, než se čekalo. A byla to nádhera! Na příští
rok jich bude připraveno víc. Možná by číslo prskavek bylo i vyšší, ale nemohly být
spočítány ty, které nebyly vhozeny do připravených sudů, ve tmě je nikdo nenašel…
V rámci této akce jsme také sbírkou podpořili Domácí hospic Setkání. Všem, kteří
přispěli, ze srdce děkujeme!
Opět nám v minulých měsících bylo potěšením popřát kvasinským jubilantům
a těšíme se na setkání s dalšími po celý rok. V tomto zpravodaji bychom vám rádi
představili paní Marii Rozinkovou, která oslavila 90. narozeniny.
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V lednu začalo období plesů a většina členů kulturní komise se zapojila do pomoci
s organizací plesů. Stejně jako minulý rok se
několika místním nadšencům podařilo připravit předtančení, se kterým opět zazářili i při
„hostování“ ve Skuhrově.
V lednu jsme využili ledově zimního počasí
a díky našim dobrovolným hasičům, kteří pod
Olšinou připravili a udržovali skvělou ledovou
plochu, jsme ve spolupráci s nimi po tři nedělní odpoledne uspořádali dětské disco na ledě.
Hasičům velice děkujeme,
led byl báječný!
V únoru nás navštívil javornický ochotnický
soubor Javor s pohádkou
„Jak pekaři nepekla pec“.
Kulturní dům se naplnil k
prasknutí velkými i malými diváky a představení
prokládané nezapomenutelnými hudebními vstupy
rozesmálo celý sál.
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Vypravili jsme se také na
odpolední zájezd do Prahy na
muzikál Mýdlový princ. Muzikál byl skvělý a můžeme ho
jen doporučit.
V březnu se konal dětský
karneval s pejskem a kočičkou, děti jim pomohly „upéct
dort“, „pověsit prádlo“ a užily
si odpoledne plné tance a her.
V neděli 9. dubna zveme
nadšence všech generací na
Herní odpoledne do kulturního domu. Tentokrát si budete moci vyzkoušet společenské a deskové hry firmy
Piatnik (Activity, Tik tak
bum, Cink a řadu dalších).
Vezměte své kamarády,
děti, nebo vnoučata a přijďte se bavit celé odpoledne!
Na 30. dubna plánujeme
společně s SDH Kvasiny
tradiční čarodějný průvod a pálení čarodějnic.
Zveme Vás i na čarodějnickou diskotéku, nejprve
pro děti a od 21 hodin pro
dospělé.
V květnu nás čeká výlet do Prahy
na muzikál Sibyla – Královna ze Sáby.
V červnu přijde na řadu kvasinská
pouť se zábavou a také Letní pohádkový les. Připravujeme pro vás
také již tradiční Tour de Kvasiny –
i tentokrát vás překvapíme, cestovatelské besedy, zájezdy za kulturou do Prahy a mnoho dalšího.
Těšíme se na Vás nejen na našich
akcích a přejeme Vám krásné jaro!
Vaše kulturní komise
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Domácí hospic Setkání

Velmi děkujeme všem lidem z Kvasin, díky kterým jsme získali další úžasnou
částku 5.731,-Kč z akce „Uvítání nového roku“ na fungování Setkání!

Od ledna do března v ÚSP Kvasiny
Nějaký čas nového roku 2017 nám už uběhl, tak se pojďme podívat, co se v něm
událo v ÚSP Kvasiny.
Stacionář NONA Nové Město nad Metují pořádal na začátku roku tradiční plesové
odpoledne a my jsme nemohli chybět, jako vždy výborné občerstvení, skvělá atmosféra a hudba, všichni si to dosyta užili.
Zajímavé byly dva výlety do Deštné v Orlických horách na akci Šediváčkův long,
závody psích spřežení jsou opravdu zajímavou podívanou a když jsme si mohli pohladit závodní psy, tak to byly opravdu vydařené výlety.
Další taneční odpoledne
nás v lednu čekalo ve Farní charitě v Rychnově nad
Kněžnou, kde jsme také
potkali naše nejen taneční
kamarádky a kamarády. Aby
tancování nebylo málo, tak
v únoru nás čekala Valentýnská diskotéka pořádaná
v ÚSP Domečky Rychnov
nad Kněžnou. Opět bylo pro
nás nachystané výborné
pohoštění a super diskotéka, děvčata jsme nenechali
od tance ani chvilku vydechnout.
Na počátku měsíce března navštívil naše zařízení hráč České
reprezentace v handgolfu a člen
České golfové asociace hendikepovaných Tomáš Prouza.
Tomáš Prouza ukázal klientům
a pracovníkům typy golfových holí
a popisoval golfové údery a jejich správné provedení, což
následně předvedl na golfovém trenažéru a po ukončení besedy i na venkovním
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amatérském hřišti v zařízení při
úderech na síť. Udělal tak moc
pěkné odpoledne klientům, kteří
v našem zařízení golf hrají a to pod
vedením pracovníka Jiřího Mohra.
Několik dní po této návštěvě se
uskutečnil golfový miniturnaj mezi
klienty a pracovníky na golfovém
trenažéru, byla to moc pěkná vydařená sportovní akce a vítězové byli
odměněni nejen sladkými cenami.
Nejpůsobivější bylo, že během téměř čtyřhodinového sportovního
klání bylo na všech hendikepovaných klientech možné pozorovat
výbuchy nefalšované radosti a štěstí při povedených úderech, což bylo odměnou pro
všechny zúčastněné pracovníky, kteří se o zorganizování odpolední akce zasloužili.
Aby tance nebylo málo, tak jsme ještě navštívili XX. Společenský ples v Českém
Meziříčí pořádaný sociální službou Domov Dědina a opět z této akce máme jen výborné zážitky.
Prozatímní poslední aktivitou bylo zúčastnění se soutěže Mikroregionu Bělá pod
názvem: „Všichni jsme součástí přírody a společnosti“. Do této aktivity byly zapojeny
základní školy patřící do DSO Mikroregion Bělá a naše zařízení. Soutěžilo se ve
třech kategoriích – Užitkový předmět, dekorativní předmět a hračka. Hlavním pravidlem soutěže bylo zužitkovat jakýkoliv odpadový materiál. V Solnici 9. března bylo
slavnostní vyhlášení výsledků a musíme se pochlubit, že naši klienti získali příčky
nejvyšší.							
Martin Fletcher

Naši důchodci
Naši klubovou činnost v letošním roce 2017 jsme
zahájili výroční schůzí, konanou 18. 1. od 15,00 v
Kulturním domě. Přišlo 86 členů a na úvod nás pozdravila a přivítala naše předsedkyně, paní Dáša
Židová a její zástupce, pan Jaroslav Tkadlec. Seznámila nás s úpravou složení výboru, protože ze
zdravotních důvodů odstoupila naše dlouholetá
členka a zapisovatelka, paní Helena Dytrtová. Děkujeme jí za její záslužnou práci. V dalších bodech
jsme byli seznámeni s činností spolku za minulý rok,
s hospodařením a jeho kontrolou. Poté byl schválen
návrh rozpočtu a plánu činnosti na tento rok a výše
členských příspěvků, který zůstává stále 100 Kč.
Schválili jsme přijetí nových členů a minutou ticha
uctili ty, kteří již mezi námi nejsou. Za obecní zastu-
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pitele mezi nás zavítala paní starostka a tak se ještě nakonec rozproudila diskuse
o záležitostech, týkajících se života v Kvasinách. Dále nám pan Jan Sláma promítl
moc pěkný sestřih videí z některých našich akcí. Moc mu děkujeme a těšíme se na
další spolupráci s ním. Úplně na závěr jsme dobře povečeřeli a pobesedovali se
sousedy u stolu. Děkujeme všem členům výboru za jejich práci při plánování, organizování a zajišťování akcí a výletů a našemu zastupitelstvu za finanční podporu, díky
níž je naše klubová činnost tak pestrá. Velký dík patří i všem těm, kteří nám pomáhali,
ať organizačně, sponzorsky, či jiným způsobem.
17. 2. se v Kulturním domě konal náš 6. ples. Začal v 18 hod.
a na tanečním reji se nás sešlo
kolem 60. Na úvod nás přivítala
předsedkyně D. Židová, popřála
nám dobrou zábavu a následovalo
předtančení děvčat ze ZŠ, která
nám předvedla moc pěknou sestavu roztleskávaček.
Po nich vystoupil mladý pár
s půvabnou scénkou na téma „ Píseň o námořníkovi „, kdy se setkali, zamilovali, prožili spolu život a
zestárli ... jak už to většinou bývá.
K tanci nám skvěle hrála
skupina „Pohoda“ a střídaly se
starší písně s novějšími hity
a dechovkou. Ve 22 hod. nás
čekalo překvapení v podobě „
Holek z naší školky „, kde nám
v humorném tanečku předvedly čtyři členky našeho spolku
a čtyři členky spolku divadelníků svoji pružnost. V bílých halenkách, červených sukýnkách
a s mašlí ve vlasech jim to moc
slušelo. Měli jsme i bohatou
tombolu a snad každý vyhrál
alespoň nějakou cenu. I letos
proběhlo šerpování některých členů za mimořádné zásluhy pro spolek a třemi vyznamenanými byli paní H. Ponková, za vzorně vedenou pokladnu, pan Ešpandr st., za
výborné uzenářské výrobky, které věnuje do tomboly a pan J. Sláma st. za skvělou
dokumentaci našich akcí. Samozřejmě natáčel i tento ples a my se moc těšíme, až
nám video promítne. Ples se opět vydařil, lidé se bavili, tančili a domů se rozcházeli
až okolo jedné hodiny po půlnoci. Moc děkujeme všem, kteří nám s pořádáním plesu
pomohli. Především manželům Benešovým a zastupitelům obce.
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V úterý 14. března jsme opět zaplnili sál Kulturního domu. Přitáhla nás přednáška
kvasinského rodáka, pana K. Fencla o historii naší obce, nazvaná „Co všechno odnesl čas ... a zůstalo jen pár fotografií „. Kdo přišel, nelitoval. Pan Fencl nám promítal staré i novější fotografie a pohledy z Kvasin a jednotlivé obrázky provázel velmi
zajímavým povídáním. Dozvěděli jsme se spoustu nám dosud málo známých faktů
o Hamernici, která byla vybudována na místě staré, vyhořelé osady, ve které se provozovala hutní výroba, o čemž svědčí mimo jiné stavba tzv. Lerchovny, která sloužila
postupně jako mlýn, papírna, textilka a nakonec jako slévárna a strojírna nedávno
zaniklé rodinné firmy Porkert. Dnes v ní sídlí firma Port. Kvasiny byla obec bělidel,
byly zde dva pivovary a do života jejich a solnických obyvatel významně zasáhla
knížecí rodina Königswarterů, kteří žili na zdejším zámku a byli majiteli panství. Zámek pak koupil podnikatel Janeček, zakladatel automobilového průmyslu v naší obci.
V minulém století zde prosperovalo několik restaurací, hostinců, prodejen, řeznictví,
pekáren, mlýnů, mlékarna, holičství a spolek divadelních ochotníků. Byla zde škola,
ke které časem přibyla ještě nová, větší budova. Viděli jsme i dokumenty o stavbě
Kulturního domu a prvních činžovních domů. Po krátké přestávce jsme ještě mohli
vyslechnout povídání o historii dvou našich sousedů- Skuhrova nad Bělou a Solnici.
Také provázené promítáním dobových obrázků.
A toto vše nám díky svému zapálení pro historii rodného místa přiblížil pan Fencl,
kterému moc děkujeme a těšíme se třeba ještě i na další besedu s ním.
Dagmar Friedrichová

SDH Kvasiny
Dne 14. 1. 2017 se konala v hasičské zbrojnici výroční schůze SDH Kvasiny. Pozvání přijala i paní starostka naší obce a zástupci sborů ze Skuhrova nad Bělou
a Solnice. Zrekapituloval se uplynulý rok jak po stránce pracovní, hospodářské, tak
i sportovní. V přátelské atmosféře se poté vedla volná debata a zábava.
Dne 18. 2. 2017 proběhl tradiční Hasičský ples v kulturním domě za doprovodu
známé skupiny Brillant band, který se opět velice vydařil. Je jistě dobré znamení, že
i v dnešní uspěchané době a systému práce v místním závodě byla tak hojná účast.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem sponzorům za jejich přispění do bohaté tomboly, organizátorům za bezvadnou přípravu a v neposlední řadě také návštěvníkům
plesu a těšíme se na viděnou příští rok.
Další nadcházející akcí bude každoroční sběr starého železa, který proběhne
22. 4. 2017.
7. 5. 2017 pořádáme již čtvrtý ročník Memoriálu Miloše Bárty s historickou
technikou PS 8 a starší. Opět se těšíme na hojnou účast okolních sborů včetně „koňky“ ze Skuhrova a necháme se překvapit, jakou disciplínu si na soutěžící tento rok
pořadatelé připraví.
13. 5. 2017 proběhnou závody Kvasinské 60-tky a 100-vky, jež jsou zařazeny
do ligy mládeže a doufáme že k nám zavítá jako minulý rok okolo sto padesáti závodníků. Obě akce se uskuteční na hřišti pod Olšinou a všichni jste srdečně zváni,
občerstvení s profesionálním grilováním zajištěno. Přijďte si užít gurmánský zážitek
a podpořit místní borce.
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Mládež
17. 12. 2016 se naši mladí hasiči sešli v hasičské
zbrojnici, kde pro ně byla
připravena vánoční besídka
s diskotékou a rozdáváním
dárků pod stromečkem. Našli
zde nové hadice k požárnímu útoku, štafetové hadice,
savice, stan a mnoho dalších
drobností, které užijí v nadcházející sezóně.
Přes zimu jsme opět nezaháleli a jako minulý rok jsme
i letos chodili trénovat do
Solnické sokolovny vázání uzlů,
náběhy se zapojováním hadic
rozkulování a motání hadic ……
vše zakončené dětmi oblíbenou
vybíjenou.
Zde jsme také 18. 2. 2017
spolu s družstvy z Rokytnice v
Orlických horách a Černíkovic
uspořádali sportovní den v hasičských dovednostech a plněním odznaků odbornosti. Děti se
velice rychle skamarádily, celý
den si opravdu užily a domů si
přivezly plno krásných cen.
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Provozkou uzlovku, která je jako první závod tento rok zařazena do ligy mládeže
jsme navštívili 4. 3. 2017. Zde závodila dvě družstva mladších a dva jednotlivci starší ve vázání uzlů na čas. A i když jsme celou zimu pilně trénovali, nakonec se nám
v tvrdé konkurenci moc dobře nevedlo a skončili jsme na 15. a 18. místě z celkového
počtu 23 hlídek.
JSDH Kvasiny
Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjela dne 23. 12. 2016 v 00:10 hodin k požáru chatky v zahrádkářské kolonii pod Dlouhou strouhou. Na místě zasahovaly celkem
čtyři jednotky, HZS Rychnov nad Kněžnou, HZS Škoda Auto Kvasiny, JPO Solnice
a JPO Kvasiny. Po dohašení jsme byli určeni na dohlídání požářiště.
V prosinci byl prováděn dohled při rozsvěcení vánočního stromu a poté při novoročním ohňostroji.
Začátkem roku začalo konečně mrznout a tak jsme mohli připravit kluziště na hřišti
pod Olšinou, které pro velkou radost dětí vydrželo až do konce února.
V lednu byla vyhlášena povodňová pohotovost na Dlouhé strouze, která se u nově
budovaných bytových domů vylila a byla povolána jednotka k odčerpání kanalizačních jímek, přičemž byla prováděna kontrola povodňovou hlídkou po celém toku potoka po dobu trvání pohotovosti.
A jelikož nám tento rok i pěkně nachumelilo, byli jsme shazovat sníh ze střechy
kulturního domu.
28. 2. 2017 proběhlo v hasičské zbrojnici školení členů jednotky v základní neodkladné resuscitaci s využitím AED. Tímto jsme schopni poskytnout první pomoc
i v případě zástavy a fibrilace srdce.
K zatím poslednímu požárnímu poplachu jsme vyjeli 11. 3. 2017 ve 22:40 hodin do
závodu Škoda Auto, kde se ovšem naštěstí jednalo pouze o planý poplach.
Karel a Lenka Chocholoušovi

Zámek Kvasiny
Jaro se ujímá vlády a nastává čas ohlédnout se za
zimním kulturním děním.
Poslední loňskou akcí byl
Punčový koncert s Guitar
Arte Trio 28.12. 2016. Irská a keltská hudba byla
výtečně doplněna voňavým
a hřejivým punčem a snad
nikdo nemohl být zklamaný.
5. února skončila výstava
betlémů, až do posledního
dne hojně navštěvovaná.
A konečně 4. 3. začala
nová sezóna, zahájili jsme úžasnou výstavou obrazů Zdeny Vařákové s názvem Malované s láskou. Na vernisáži se sešla neuvěřitelná stovka lidí a vychutnala si krásné
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hudební zahájení klavíristky Ludmily Juránkové. Tato
prodejní výstava potrvá do
16.4.
Naváže na ni 29.4. výstava obrazů kapliček a kostelů Orlických hor od Josefa
Kejvala, která potrvá do 11.
června. Den předtím, 10.6,
se sejdeme na pouťové mši
v zámecké kapli. 11.6. se na
zámeckém nádvoří a v parku opět sejdou úžasní auto-moto veteráni u příležitosti
Veteránské pouti. Od 24. 6.
do 16.7. u nás bude vystavovat Helena Hrušková-Štafová své lyrické obrazy kytic a
krajinek a 27.6. si budete moci na letním koncertu poslechnout klavírní recitál Oleny
Ivaněnko. O dva dny později, 29. 6., se na zámku slavnostně rozloučí 9 . třídy ZŠ
Solnice. 2. července za námi přijedou naši známí Guitar Arte Trio s letními melodiemi.
Od 5. 8. do 1. 10. bude Zámecká galerie hostit již tradiční výstavu Skupiny M a léto
26. 8. zakončí Slavnostní houslový koncert vítězů soutěže J. Muziky v Nové Pace.
Těšíme se na shledání s Vámi na našich akcích.

Psí škola Rarášek
Na jaře se probouzí nejen sněženky a bledule, ale taky psí cvičiště v Kvasinách.
Sníh konečně roztál, kaluže vyschly a Psí škola Rarášek vykročila do další sezóny.
Je to neuvěřitelné, ale již do páté sezóny v Kvasinách.
Oddíl Sportovní kynologie opět pozval ke spolupráci na tréninku obran Ondřeje
Lodínského, figuranta a výcvikáře
1. Třídy. Spolu s hosty z různých
míst Královéhradeckého kraje trénujeme každý pátek odpoledne.
Pod dohledem Míši Formanové
ladí naši členové poslušnost svých
psíků, ať už podle mezinárodních či
národních zkušebních řádů.
Oddíl Agility také oprášil překážky a vrhnul se do tréninku,
schází se každé nedělní odpoledne. Začátečníci, kteří k nám přišli loni po absolvování školičky,
mají svůj čas v neděli dopoledne.
Naše zkušené závodnice, Lucka
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Bočková a Eva Kočnarová, se věnují všem agilitním žákům naplno. Letos
se bude konat Mistrovství
světa v agility u nás v Čechách, hostitelem bude Liberec. Budeme držet palce
našim závodním týmům,
aby se probojovaly do reprezentace.
Pro zájemce opět otevíráme školičku - nové kurzy
základní ovladatelnosti psa
a základy agility, nultá hodina proběhne ve středu 29. 3.
2017 od 17.00 hodin na našem cvičišti.
Naše cvičiště je téměř vždy obleženo diváky z řad kolemjdoucích, řady kynologů
se dále rozrůstají, přejme tedy všem krásné a radostné chvíle s dobře vychovanými
a šikovnými pejsky.

Volejbal
Vyhlášení sportovce roku 2016
V pátek 3. února 2017 byly vyhlášeny výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Rychnovska za rok 2016. Anketu pořádá ČUS a již
tradičně se konala v zaplněném sále Pelclova divadla v Rychnově n. Kn. Ostříleným moderátorem byl Radek Šilhán.
Úvodního slova se ujal starosta města
Rychnova n. Kn. Jan Skořepa a hned poté
byla vyhlášena kategorie – kolektivy mládeže, ve které se nominovali naši žlutí minivolejbalisté VK AŠ Kvasiny - Jan Moravec
a Marek Suk. Kluci se do ankety zařadili díky
mnoha vyhraným turnajům, vítězstvím v oblastním kole v Českých Budějovicích a hlavně díky titulu mistrů ČR ve žlutém minivolejbale, který získali v Brně.
Tentokrát bylo oceněno 5 nejlepších kolektivů. Ve velké konkurenci kluci Honzík
s Márou obsadili krásné 3. místo. K umístění
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jim pogratuloval a ceny předal senátor Miroslav Antl. Malí volejbalisté si odnesli památeční plaketu a věcné ceny od sponzorů.
Slavnostní galavečer byl pěknou tečkou za velmi úspěšnou loňskou sezonou našeho volejbalového klubu a pro kluky novým společenským zážitkem.
Poslední semifinálový turnaj
krajského přeboru
V sobotu 14. ledna 2017 pokračovala soutěž v modrém minivolejbale. Tentokrát
jsme byli pořadateli, a tak se nemuselo daleko cestovat. Hráli jsme v tělocvičně průmyslovky v Rychnově n. Kn.
Po připravení všeho potřebného začal poslední turnaj semifinále KP. Sestava
byla tentokrát oslabena o M. Valentu a N. Trama. Základní trojka (T. Kouřimová, P.
Krassek a M. Škop) však nenechala nic náhodě a od prvních míčů se pustila do soupeřů. Postupně si poradili s Jičínem 2:0, Slávií HK C 2:0, Týníštěm n. O. 2:0, Slávií
HK B 2:0 a Trutnovem 2:0. Těmito výsledky jsme potvrdili druhé místo ve skupině.
Byl to poslední turnaj semifinále a v příštím týdnu se budou tvořit finálové skupiny
podle výsledků ze semifinále. Z druhého místa bychom měli postoupit do výkonnostně lepší skupiny. To bude záležet na výsledcích ostatních semifinálových skupin. Do
finálových turnajů budeme pilně trénovat, abychom uspěli.
Úspěšný turnaj ve Rtyni v Podkrkonoší
Letošní začátek roku je v barevném minivolejbale okurková sezona (zima). První
turnaj bude až náš festivalový jarní, a tak nám tedy přišla vhod pozvánka do Rtyně v
Podkrkonoší, kde místní VK pořádal turnaj „O Pohárek Jestřebích hor“ pro oranžovou
a modrou barvu.
V neděli 26. února 2017 jsme byli všichni vzorně v 8.00 hod. tradičně u Ježků. Náš
VK reprezentovala tři družstva:
Oranžoví – J. Moravec a M. Suk
Modří A – T. Kouřimová, P. Krassek
Modří B – E. Kapcová, M. Škop, M. Valenta
Modrý tým se vešel k Tomášovi do auta a oranžoví jeli se mnou. Do Rtyně jezdíme
hrát krajskou soutěž, ale na turnaj jsme tam vyrazili poprvé. A byli jsme mile překvapeni, jak kvalitními soupeři, tak vzornou organizací. Zápasy se hrály v tělocvičně
místní ZŠ. Hrálo se na 4 hřištích a časový limit zápasu byl 15 minut. Děti si tak krásně
zahrály.
Výsledky byly pro náš klub opět vynikající. Oranžoví kluci Honzík s Márou stejně
jako Modří A Terka a Petr za celý turnaj neprohráli a zaslouženě tak obsadili 1. místa.
Odměnou jim byl pohár pro vítěze, zlaté medaile a dárkový koš plný dobrot. Jako
bonus byl Petr Krassek účastníky vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Modří B - Eliška, Mára, Marek bojovali také statečně a obsadili pěkné 5. místo.
Turnaj se nám výsledkově, ale hlavně herně moc povedl. Příští akcí je oblíbené zimní
soustředění, na které se do Náchoda všichni moc těšíme.
Martin Moravec
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Pozvánka

Stalo se již tradicí, že náš volejbalový klub pořádá poslední dubnový víkend „Jarní
turnaje mládeže“. Letos to bude již 26. ročník, proto zveme všechny milovníky
mládežnického volejbalu do kvasinského volejbalového areálu ve dnech 29. a 30.
4.2017. V sobotu budou hrát družstva mladších a starších žáků a žákyň, v neděli
se utkají družstva barevného minivolejbalu. Vloni se turnaje zúčastnilo celkem 112
družstev. Zahajovat se bude po oba dva dny v 9.30 hodin. Občerstvení zajištěno
po celý víkend.

Tenisový klub
Termínová listina celostátních halových
turnajů už moc možností k zahrání nenabízí,
a tak můžeme pomalu bilancovat.
Největší úspěchy pravidelně získával
mezi babytenisty devítiletý Martin Holub
(foto vpravo). Do vítězného konce dotáhl
svoji účast na turnajích na TC Hradec Králové a na 1. VT Pardubice. Počátkem února
proběhly ve Svitavách východočeské přebory, na kterých nás Martin opět úspěšně
reprezentoval. Ve finále sice našel přemožitele, ale konečné 2. místo patří mezi nejhodnotnější výsledky v 60. leté historii klubu.
O dvojnásobné zastoupení našich svěřenců
na stupních vítězů se postaral bronzový Tomáš Jůdl (foto vlevo)
Pěkné výkony i výsledky zaznamenávala Andrea Tobišková. V Chocni uhrála
2. místo ve dvouhře starších žákyň a ve stejné kategorii získala bronz ve čtyřhře
v Havlíčkově Brodu. V Pardubicích vybojovala navíc svůj první titul mezi dorostenkami ve čtyřhře.
Zimní halová sezóna spěje ke svému konci a veškeré úsilí nyní směřuje k přípravě
areálu i hráčů pro jarní mistrovské soutěže. Je před námi zhruba 300 brigádnických
hodin, které je nutné odpracovat nejpozději do půlky dubna. Poslední dubnový víkend již budeme hostit první soupeře v zápasech o co nejlepší umístění v krajských
přeborech družstev. Letos náš klub vyšle do bojů 8 smíšených týmů (minitenisti, 2x
babytenisti, mladší a starší žáci, dorost a 2x dospělí), které sehrají v základní části
62 zápasů. O důležité body bude soupeřit přibližně dvacet dospělých a čtyřicet dětí.
Další vesměs neregistrovaní hráči budou prezentovat své tenisové dovednosti v regionální tenisové lize, což bude obnášet dalších minimálně dvacet soutěžních zápasů
družstev.
Nyní nás tedy čekají hektické 3 měsíce naplněné prací, tréninky a zápasy. Toto
období bude ukončeno 1. července oslavami 60. výročí založení klubu.

So

Ne

24.6.

25.6.

dosp. A - KP

L. Bělohrad
- Kv.

Dvůr Kr. - Kv.

Kv. – N.
Bydžov

KP jednotlivců
Dvůr Kr.,
Bydžov

Turnov - Kv.

Kv. - Dynamo
HK

VŠ HK - Kv.

Kv. - Č. Kostelec

dosp. B-KS 2.tř.

Kv. - Náchod

Kv. - Rychnovek B

Úpice - Kv.

Kv. - Bukovice

N. Město B - Kv.

Kv. - Č. Skalice

Č. Kostelec
B - Kv.

vysvětlivky: Změna plánu vyhrazena
KS krajská soutěž
KP krajský přebor

Ne

18.6.

So

10.6.

Ne

Ne

4.6.

So

So

3.6.

11.6.

Ne

28.5.

17.6.

Ne

So

21.5.

27.5.

Ne

So

14.5.

20.5.

Ne

So

7.5.

6.5.

13.5.

Ne

So

30.4.

So

29.4.

Dvůr Kr. B - Kv.

Kv. - L. Bělohrad

Dynamo HK - Kv.

Kv. - Č. Kostelec

Dvůr Kr. C - Kv.

KP jednotlivců
Tesla, Žamberk

TC HK C - Kv.

Kv. - Trutnov

dorost - KP

Kv. - Dvůr Kr. A

Kv. - Č. Kostelec

Dynamo HK - Kv.

Kv. - TC HK B

KP jednotlivců
Ústí n.O., LTC Pa

Kv. - Nespin

Trutnov B - Kv.

ml. žáci - KP

baby A

LTC HK - Kv.

ČF

Kv. - TC HK C

TC HK B - Kv.

baby B

SF

ČF

Kv. - Týniště

KP jednotlivců
V. Mýto, Polička

Kv - Dynamo HK

Dvůr Kr. B - Kv.

TC HK D - Kv.

Kv. - TC HK A

6. kolo

5. kolo

4. kolo

3. kolo

KP jednotlivců
Svitavy

turnaj Kostelec

turnaj Kvasiny

minitenis - KP

další info průběžně na www.teniskvasiny.cz, rozpisy na www.cztenis.cz
termíny a začátky domácích kolizních utkání st. žactva
a babytenisu mohou být ještě změněny

Dynamo HK - Kv.

TC HK C - Kv.

Kv. - Dvůr Kr. B

KP jednotlivců
Trutnov, TC HK

Č. Kostelec - Kv.

Kv. - L. Bělohrad

Č. Skalice - Kv.

Kv. - Trutnov

st. žáci - KP

Rozpis zápasů TK Kvasiny na rok 2017
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Na Venkově
Jaro je tu a my se pomalu dáváme opět do práce. Spolu s našimi dětmi začínáme tréninkovou
přípravou na skokové a drezurní závody, které nás čekají již začátkem dubna. Všichni jsme po
zimním odpočinku natěšeni a plni očekávání co nového nám letošní sezona připraví. Nemalou
měrou tomu přispělo i rozhodnutí spolku JK Nová Ves zúčastnit se letos i několika drezurních
a skokových závodů, které se konají pod hlavičkou České jezdecké federace. Na těchto závodech nás bude reprezentovat především Eliška Masaříková s koněm Sky Creative Ice B a Eliška
Pišlová s Derykem – drezura a ve skokových soutěžích Martina Ježková, Barbora Ježková,
Michaela Štěpánková a Daniela Milichovská. Držme všem palce, ať se jim na závodech daří.
Letošní rok je v našich obou spolcích poměrně zaplněný. Spolek JK Nová Ves se bude
spolu s mladými jezdkyněmi účastnit jezdeckých závodů a spolek Na Venkově se bude v rámci
probíhajících kroužků věnovat těm nejmenším a začínajícím jezdcům. Dále budeme jako každý
rok pořádat Dětský den (27. 5.), během letních prázdnin 2 pobytové tábory, soustředění pro mladé jezdce, již tradiční Hubertovu jízdu s dětským odpolednem (23. 9.) a Drakiádu (říjen). Mimo
těchto aktivit se budeme i letos účastnit nejrůznějších akcí, kde s našimi koňmi vozíme nejen
děti (akce DDM Rychnov, Deštné v O. H., Skuhrov n.B., Kvasiny).
Přejeme všem krásné jarní dny, dobrou náladu a ať nám koně jdou!
Tým spolku Na Venkově,JK NováVes

JIŘÍ MAIXNER
Tak už se zase blíží jaro a tím
vrcholí přípravy jak jezdce Jiřího
Maixnera, tak závodního stroje
HONDA CR 250 R. Zatím se zúčastní seriálu NOVA CUP 2017.
Tím to bychom chtěli poděkovat
všem co nás finančně i morálně
podporuji - Obec Kvasiny - REGION racing team - Královéhradecký kraj - Antikor Letohrad Kunčice
- Olejgroup Libor Tomáš - PM Petr
Zářecký - MP TECHNOLOGY Oprava Karoserií Leoš Maixner Jaroslav Pavel - strýc Jaroslav Žid
- Ing. Štefan Piecka trenér. VŠEM
PATŘÍ MOC A MOC VELKÝ DÍK
ZA PODPORU!
JIŘÍ MAIXNER Č.94 - LEOŠ MAIXNER

Zimní sezóna Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
Letošní zima končí a skuhrovští lyžaři běžci mohou pomalu bilancovat a hodnotit dosažené
výsledky. Na sněhové podmínky pro běžecké lyžování byla letošní zima příznivá. Sněhu napadlo
dostatek a tak se dalo na tratích v běžeckém areálu v Deštném trénovat již od začátku prosince.
Trénování na domácích tratích využívali nejvíce nejmladší zástupci našeho oddílu, kteří si zde
užili i krátké vánoční soustředění. Dorost, starší, mladší a část nejmladšího žactva vylepšovalo
svoji techniku v prosinci na soustředění na Masarykově chatě na Šerlichu. Dorost a junioři, aby
mohli začít trénovat na sněhu co nejdříve, odjeli v polovině listopadu do Itálie do Livigna.
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První velký závod
a pro starší dorost
nominační závod na
EYOF (Evropská olympiáda mládeže) se konal ještě před vánoci
na Božím Daru.
Prvním velkým závodem, který pravidelně pořádá náš domácí
oddíl, byl 30. prosince
již 55. ročník Orlického
poháru, pro dostatek
sněhu se uskutečnil
na závodních tratích
v Deštném. Za skuhrovské barvy vystoupili na
stupně vítězů: Adéla
Michlová, Marek Beneš, Marek Vašátko a Jan Maryška; další zůstali těsně pod nimi: Zuzka
Pekárková, Veronika Holíková, Jan Vašátko, Jiří Křepela a Jakub Bečvář.
Mezi tradičně nejmasovější závod sezóny patří Orlický maratón. V roce 2017 se uskutečnil
již 33. ročník tohoto dálkového běhu, který je zařazen do série závodů Ski Tour. Po loňské
sněhem nevydařené zimě, kdy se závod musel přeložit na začátek března a i tak se závod jel
na náhradních tratích – na Šerlichu, měli organizátoři štěstí. V průběhu ledna napadlo dostatek sněhu a závod se mohl uskutečnit na tratích, kdy se povedlo upravit pro 40km trať jeden
okruh. Ve čtvrtek a pátek před závodem se teploty dostali nad nulu a sníh byl mokrý, přesto se
závodního víkendu zúčastnil rekordní počet závodníků. 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 dorostenka Zuzana Holíková jak na Českém poháru, tak i MČR na Božím Daru, v Novém Městě
na Moravě, v Jilemnici, na Zadově i v Harrachově, kdy se pravidelně umísťovala na stupních
vítězů. Marek Vašátko v letošní sezóně skončil 4 x těsně pod stupni vítězů a získával tak
nepopulární 4. místa. Jan Maryška je letos prvním rokem mladší dorostenec a v nabité konkurenci se prokousával startovním polem, až dosáhl na svůj letošní nejlepší výsledek – 12. místo
v prologu skatem. Petra Smažíková a Zuzana Holíková získali na team sprintu na Zadově zlatou medaili a staly se Mistryněmi ČR v běhu na lyžích v team sprintu klasickou technikou.
Naše
dorostenky
a dorostenci dosahují
vynikajících
úspěchů
a umístění a již několik
let vzorně reprezentují
skuhrovský oddíl.
Závodů
vrcholové
úrovně se účastní také
naše starší dorostenka.
Zuzana Holíková jako
členka reprezentačního
družstva olympijských
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nadějí se nominoval na EYOF v tureckém Erzrumu. Byla to pro ni první velká akce a rozhodně
vydařená, při prvním startu 5km klasicky obsadila Zuzka 5. místo. Další závod byl na 7km volně
a i zde zajela Zuzka další pěkný výsledek a to 7. místo. Ovšem to nejlepší přišlo téměř nakonec,
když ve sprintu si dojela pro stříbrnou medaili. Téměř nakonec sezóny vyjela na další mezinárodní závody – finále OPA Cupu v německém Seefeldu.
Starší žactvo mělo ČP ve Vysokém nad Jizerou, MČR v Novém Městě na Moravě a posledním závodem byl ČP a finálový závod HNT v Jablonci nad Nisou. Šimon Maidl, Tadeáš Drbula,
Zuzka Kubíčková i Katka Smažíková podali velmi pěkné výkony, za které se rozhodně nemusejí
stydět. Při každém startu dělali čest skuhrovským barvám.
Avšak i naši mladší závodníci, kteří se neúčastní republikových závodů, ale vrcholem jsou pro
ně krajské závody, kde se pohybují na výsledkových listinách na stupních vítězů – např. Marek
Beneš, Adéla Michlová či Jan Vašátko. Poslední závod sezóny pořádaný Wikov SKI Skuhrov
nad Bělou se konal v sobotu 18. března v Deštném – Grundwalský most. Závod proběhl za
nepříznivého počasí (padal velmi mokrý sníh a pak i pršelo), závodníci se sjeli z celého Královéhradeckého kraje, ale i z Jeseníků, Rýmařova či Letohradu. Závod byl veřejný pro všechny
kategorie, tak i zde proběhlo vyhlášení poháru KHK kraje pro nejmladší, mladší a starší žactvo.
Vyhodnocení sezóny se uskuteční tradičně na závěrečném karnevalu na sněhu v sobotu
8. dubna.
A které akce chystají skuhrovští lyžaři z oddílu Wikov SKI Skuhrov nad Bělou pro tento rok?
1. Běh údolím řeky Bělé 12. 8. 2017, start u Spol. centra
2. Orlický Rollerski cup 19 - 20. 8. 2017, start u Spol. centra
3. Běh Skuhrovem – koláčkový závod v září, termín bude upřesněn
4. Orlický pohár - 56. ročník, prosinec2017 – areál Wikov SKI v Deštném v Orlických horách.
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou

Poplatek za odpady a psy – rok 2017
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
POPLATEK ZA ODPADY NA ROK 2017 JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31. BŘEZNA PŘÍSLUŠNÉHO ROKU (celé znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místním poplatku za
provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
naleznete na webových stránkách obce Kvasiny: www.obec-kvasiny.cz/vyhlasky-zakony).
Datum svozů v roce 2017:
Leden:		
3., 10., 17., 24., 31.
Únor:		
7., 14., 21., 28.
Březen:		
7., 14., 21., 28.
Duben:		
4., 11., 18., 25.
Květen:		
9., 23.
Červen:		
6., 20.
Červenec: 	
4., 18.
Srpen:		
1., 15., 29.
Září:		
12., 26.
Říjen:		
3., 10., 17., 24., 31.
Listopad:		
7., 14., 21., 28.
Prosinec:		
5., 12., 19., 26.

23
SBĚRNÉ MÍSTO
Provozovatel:
		
		
		
Odpovědná osoba:
Provozní doba:
(duben – listopad)
		
		

Marius Pedersen, a. s.
Průběžná 1940/3
500 09 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 42194920
Jaroslav Pelinka, tel.: 722 133 364
Po 14.00 – 17.00
St 14.00 – 17.00
So 09.00 – 12.00

(prosinec - březen) St 14.00 – 17.00
		
So 09.00 – 12.00
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2017 JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31. BŘEZNA PŘÍSLUŠNÉHO ROKU (celé znění Obecně závazné vyhlášky č. 02/2016, o místních poplatcích naleznete na
webových stránkách obce Kvasiny: www.obec-kvasiny.cz/vyhlasky-zakony
Poplatek ze psů platí držitel psa, který má v obci Kvasiny trvalý pobyt.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy
držitel nabyl psa staršího tří měsíců.
Držitel psa splní svou ohlašovací povinnost tím, že se dostaví na obecní úřad a vyplní zde formulář „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“, poté je povinen zaplatit místní poplatek. Na základě
platby obdrží evidenční známku na psa.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (na obecním úřadě) do 15 dnů jakoukoli změnu:
vznik poplatkové povinnosti tzn. že si pořídil psa,
zánik poplatkové povinnosti tzn. úhyn psa, změna majitele, ztráta psa, prodej psa apod.
změnu údajů uvedených ve formuláři „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“
Sazba poplatku
Poplatek ze psa činí ročně:

za 1. psa

za 2. a každého dalšího psa

a) ze psa chovaného v rodinném domě

180,- Kč

240,- Kč

b) za psa chovaného v rodinném domě v řadové zástavbě

240,- Kč

360,- Kč

c) za psa chovaného v bytovém domě s více než 3 byty, v nichž převažuje funkce
bydlení

360,- Kč

540,- Kč

d) za psa určeného ke hlídání objektů pro průmysl, obchod, zemědělství, skladování,
správu a řízení (nutno doložit živnostenský list)

120,- Kč

180,- Kč

e) ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50 % výše poplatků uvedených pod písmeny a) až d).
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH

Ve dnech 7. – 9. dubna 2017 pořádá ZO ČZS v Častolovicích ve spolupráci s Městysem Častolovice a ÚS ČZS Rychnov n:kn. jarní výstavu pod názvem „Velikonoce – svátky jara“. Tato výstava již dnes má svoji novodobou historii a všem návštěvníkům přibližuje staročeské velikonoční
tradice. Ukazuje nejen zvyky a krásu tohoto období, ale dává i návody, jak si zpříjemnit a zkrášlit
příchod jara. Výstava se uskuteční v celém výstavištím areálu, tj. v sokolovně v 1. patře a přízemí,
zahrádkářské budově a na sokolské zahradě a bude otevřena každý den v době od 08.oo hod.
do 17.oo hod., v neděli do 16,00 hod. Výstavní plocha se rozšíří na více jak 2 500 m2. Vystaveny
budou jak kraslice různě malované a zdobené, tak i všechny věci připomínající velikonoční krásu.
Každý návštěvník bude moci zhlédnout praktické ukázky zdobení vajíček malováním, tepáním,
oplétáním a dalšími technikami. V letošním roce bude velmi zajímavý soubor staročeských řemesel. Výroba dřevěných hraček, vyřezávání loutek, pletení košíků a pomlázek, malování perníků, paličkování a háčkování, ukázky práce na hrnčířském kruhu, keramika v různých provedení
a velikostech, figurky a předměty ze šustí, pedingu, syselu, rákosu, krouceného papíru a mnoho
dalšího bude každý na této výstavě vidět. Zdobené kraslice budou ukázány v celé šíři a provedení.
Překrásné kroje z Podorlicka v aranžerii jarní rozkvetlé zahrady bude příjemným překvapením.
Největší křesťanský svátek v roce bude zastoupen nejen charakteristickými výjevy, ale i názorninami a přírodními doplňky. Od škaredé středy až po Velikonoční pondělí budou vyobrazeno
křesťanské přísloví a zvyky. Chybět nebude ani široký sortiment velikonočních pamlsků a cukroví.
Velmi zajímavé bude porovnání pečení našich babiček staročeské velikonoční mazance, beránci,
koblihy s velkopekárenskými výrobky. Ukázka Velikonočního prostírání s překrásnou velikonoční
gastronomi bude ozdobou prostředního sálu na výstavišti.
Samostatná expozice proutěného zboží a keramiky ozdobí hlavní sál výstavy. Největším zážitkem nejen pro děti budou jistě ukázky některých symbolů Velikonoc, mimo jiné i zvířátka zajíci
a beránci. Všechny tyto expozice budou skloubeny se zeleným trávníkem a jarními kytičkami jak
řezanými, tak i v květináčích. V letošním roce se každý návštěvník seznámí s velikým množství
květin –tulipánů, narcisů a ostatních cibulovin, včetně květin z dovozu z Holandska, které budou
naaranžovány v celém areálu výstaviště.
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Velmi zajímavá bude i soutěž o nejlepší kolekci 3 ks velikonočních kraslic, do které se může
každý dva dny před zahájením výstavy přihlásit. Soutěž bude vyhodnocena 9. 4. v 15,oo hod.
Odevzdávání kraslic lze provést přímo na výstavišti v Častolovicích nejdéle do 6. 4. 2017 12,00
hod.. Pro všechny návštěvníky bude připraven rozšířený prodej všeho, co je spojeno s příchodem
jara. Protože je to výstava zahrádkářů, nebude chybět ani zahrádkářská poradna a prodej květin,
cibulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby, koření a různých pochutin. K dobré náladě jistě
přispěje i bohaté občerstvení. Na výstavu do Častolovic Vás zvou pořadatelé – zahrádkáři. Bližší
informace na tel. 721 311 719 a na www.zahradkari.com.
Vodovodní svaz Císařská studánka v říjnu loňského roku uspořádal výstavu a den otevřených
dveří u příležitosti 70. výročí vzniku Vodovodního svazu Císařská studánka - svazku obci, který úspěšně odstartoval budování sdruženého vodovodu s pitnou vodou pro občany svých obcí.
K témuž výročí jsme chystali vydání publikace „Voda pro život“, ale to se nám podařilo až začátkem roku letošního. Kniha mapuje vodovody a vodní díla na řece Bělé, vznik svazku obcí
a budování vodovodů od 14. století do dnešních dnů. Vše je doplněno více jak stovkou fotografií z minulosti i současnosti. Tuto publikaci nabízíme, můžete si ji koupit na solnické
radnici nebo objednat na tel č. 602 348 674. Publikace stojí 230 Kč. V případě většího
zájmu projednáme možnost prodeje též s kvasinskou radnicí.		
VsCs

Společenská kronika
Narození
Damian Karas
Vanesa Palaščáková
Tomáš Hrdina

Marek Škop
Natálie Strachová
Matyáš Molič

Jubilea
leden
Franc Jiří
Roleček Karel
Kučerová Marcela
Hofman Josef
Součková Věra
Rozínková Marie

70 let
75 let
75 let
85 let
86 let
90 let

únor
Černá Anežka

89 let

březen
Martinec Jaroslav
Müllerová Jana
Piskorová Jiřina

75 let
75 let
85 let

Řežábek Karel
Plíštilová Milada
Červinková Marie

Úmrtí
Jaroslav Suchánek
Alena Dolečková
Petr Olžbut
Jana Fišerová
Miroslav Chocholouš
Ladislav Šotola
Josef Holoubek
Josef Svoboda

86 let
89 let
94 let

26

Zubní pohotovost v roce 2017
01.04.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

02.04.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

08.04.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

09.04.

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

14.04.

MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

15.04.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov n. Kn.

775 224 093

16.04.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

17.04.

MDDr. Olivíková Petra

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

22.04.

MDDr. Pavlová Simona

Zdrav.středisko Rokytnice v Orl. h.

494 595 292

23.04.

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

494 541 757

29.04.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

30.04.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

01.05.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

06.05.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

07.05.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

08.05.

MUDr Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

13.05.

MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

14.05.

MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

20.05.

MUDr. Sudová Simona

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 031

21.05.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

27.05.

MUDr. Šmídová Alena

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

28. 05.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

03.06.

MUDr. Tancurinová Jana

nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk

736 419 151

04.06.

MUDr. Tomanová Libuše

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 542 102

10.06.

MDDr. Tomáš Jan

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

11.06.

MUDr. Valešová Pavla

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

17.06.

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 781

18.06.

MDDr. Vodová Jana

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

24.06.

MUDr Ptačovská Eva

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

603 933 466

25.06.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

01.07.

MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 464, Dobruška

494 622 040

02.07.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

05.07.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417

06.07.

MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

08.07.

MDDr. Faltisová Kristýna

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

09.07.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955
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