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Úvodník 1

Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do posledního roku našeho volebního období, který je rokem plným
voleb. V prvé řadě půjdeme k volbám na konci května a zvolíme nové členy do
poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Pouze na vás voličích bude záležet, koho
si vyberete aby nás zastupoval na celostátní úrovni a plnil svoje předvolební
prohlášení.

Všichni se pak budeme těšit, zda jsme zvolili správně a nebo šlo jen o plané
předvolební řeči zvolených poslanců.

Druhými volbami budou u nás volby do všech místních, obecních a městských
zastupitelstev, které proběhnou někdy v měsíci říjnu 2010. I tyto volby budou
rozhodovat o tom, kdo vás bude přímo zastupovat ve vaší obci a jaké zastupi-
telstvo bude hájit vaše zájmy a plnit přání, kterých není nikdy málo. V tomto
termínu proběhnou i volby senátní, ale netýkají se našeho volebního okrsku.

Všechny, kteří letos končíme, čeká ještě několik úkolů, které jsme si vytyčili
splnit, aby pro nově zvolené zastupitele nezůstaly některé akce rozpracované.

Jedná se především o kompletní dokončení inženýrských sítí v lokalitě Zá-
mecká, kde vzniká ucelený komplex sídliště s možností výstavby rodinných domků,
řadové zástavby i menších bytových domů. Bude zde nová kanalizace, vodovod s
posílením tlaku až do „Bílých domůÿ, plynovod, elektro sítě ČEZ, páteřní i ved-
lejší komunikace s chodníkem u hlavní silnice, pro bezpečnost občanů bude sloužit
i věřejné osvětlení i bezdrátový rozhlas. Jedná se zatím o druhou největší akci
novodobé historie naší obce od roku 1989 pokud nepočítám společnou investici
obcí do kanalizace a ČOV v Solnici.

Dále jsme před konečným schválením nového Územního plánu Obce Kvasiny,
který jistě posune možnosti využití plánovaných ploch pro další rozvoj obce.

A v poslední řadě jsme se pustili do stavby sběrného místa, které zcentralizuje
ukládání všech druhů odpadů na jediné místo v obci a měl by řešit svévolné poha-
zování odpadků, kdekoli se lidem zachce. Toto jsou akce spíše stavebních aktivit,
ale dále musíme zajišťovat i papírovou válku s úřady a plnit jejich formuláře a
vykazovat práci, kterou na nás stát přenáší.

To, co je v plánu obce na další roky dopředu, vám přineseme v nějakém z
dalších zpravodajů.

Vzhledem k termínu vydání našeho plátku si dovoluji popřát všem požeh-
nané Velikonoce, naplněné dlouho očekávaným sluníčkem a příjemné vykročení
do jarních dní, které dají zapomenout na problémy dlouhé zimy.

Váš starosta Pavel Ulrich

Zpět na obsah Kvasinský zpravodaj 48/2010
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
konaného dne 30. 12. 2009

USNESENÍ č. 23/259/2009

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: program zasedání.
schvaluje: program zasedání.

USNESENÍ č. 26/260/2009

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO a informace z jednání rady.
bere na vědomí: kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO a informace z jednání
rady obce.

USNESENÍ č. 23/261/2009

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: schválení příspěvku na úhradu ceny svozu odpadu.
schvaluje: vypuštění dvouměsíčního svozu a 50% dotaci na všechny svozy po-
pelnic a kontejnerů s tím, že částka bude zaokrouhlena na desetikoruny.

USNESENÍ č. 23/262/2009

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: schválení závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území obce Kvasiny.
schvaluje: obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kvasiny.

USNESENÍ č. 23/263/2009

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: pověření rady k zajištění výběru dodavatele stavby sběrného místa.
pověřuje: radu k zajištění výběru dodavatele stavby sběrného místa.

USNESENÍ č. 23/264/2009

Zpět na obsah Kvasinský zpravodaj 48/2010
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Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: schválení platnosti směrnic obce na rok 2010.
schvaluje: směrnice číslo 7/2010, 8/2010, 10/2010, 13/2010, 14/2010, 15/2010.

USNESENÍ č. 23/265/2009

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: schválení rozpočtu na rok 2010.
schvaluje: rozpočet na rok 2010 dle návrhu jako vyrovnaný ve výši 19 mil. Kč,
který byl vyvěšen na úřední desce od 14. 12. 2009 do 30. 12. 2009.

USNESENÍ č. 23/266/2009

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: žádost Ing. Novákové, která vystoupila z důvodu nejasností ve
schvalovacích jednáních orgánech obce vzhledem k jednáním o územním plánu.
Ustanovení určeného zastupitele pro územní plán Kvasiny.
pověřuje: radu obce Kvasiny zajištěním všech materiálů potřebných pro do-
ložení požadavku skupiny obyvatel zastoupených Ing. Novákovou s tím, budou
zpracovány a podáno vysvětlení do 31. 1. 2010.
ustanovuje: „určeným zastupitelemÿ podle §53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pro
spolupráci s pořizovatelem, starostu Pavla Ulricha.

USNESENÍ č. 23/267/2009

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: úpravu rozpočtu obce 2009.
schvaluje: úpravu rozpočtu obce 2009.

USNESENÍ č. 23/268/2009

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: návrh na revokaci usnesení k prodeji pozemku pod bytovkou ze
zasedání ZO 9/2114/2008 pro pana Kuštu.
pověřuje: pana RNDr. O. Štěpána požádáním právníka pana Nukolse o pro-
zkoumání smluvních vztahů s firmou K2 investiční.

Usnesení

z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
konaného dne 22. 2. 2010

Zpět na obsah Kvasinský zpravodaj 48/2010



Obec informuje 4

USNESENÍ č. 24/269/2010

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: program zasedání.
schvaluje: program zasedání.

USNESENÍ č. 24/270/2010

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO a informace z jednání rady.
bere na vědomí: kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO a informace z jednání
rady obce.

USNESENÍ č. 24/271/2010

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: majetkové záležitosti Obce Kvasiny
schvaluje: poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč na opravu kostela v
Solnici.
schvaluje: souhlasné stanovisko, ve kterém paní Jindrová, pan Zelený a Obec
Kvasiny souhlasně prohlašují, že pozemek č. p. 378/2 v k. ú. Kvasiny bude nadále
ve vlastnictví paní Jindrové a pana Zeleného.
schvaluje: prodej pozemku č. p. 405/111 o výměře 718 m2 manželům Kudláč-
kovým z Častolovic.
schvaluje: pozemek č. p. 405/43 o výměře 1662 m2 rozparcelovat a prodat jed-
notlivým zájemcům v ceně 100,00 Kč/m2 + náklady související se zaměření a
rozparcelováním.
schvaluje: smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Městem Solnice na pozemky
parcela původní č. st. 236/1 upravená na parcelu č. 1471 o výměře 390 m2,
parcela č. 498/6 o výměře 2303 m2, parcela původní č. st. 236/2 upravená na
parcelu č. 1472 o výměře 119 m2, parcela č. 498/5 o výměře 3224 m2.
schvaluje: nákup osobního automobilu pro Dům s pečovatelskou službou Kva-
siny
pověřuje: členy zastupitelstva prověřením možností výběru dalších značek au-
tomobilů než představeného a to nejpozději do 8. 3. 2010.

USNESENÍ č. 24/272/2010

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: schválení nejvhodnější nabídky na sběrné místo.
schvaluje: jako nejvhodnější nabídku na výstavbu sběrného místa odpadů na-
bídku firmy Kerson v ceně 913.849,00 Kč.
pověřuje: starostu vyzváním firmy Kerson k sepsání smlouvy o dílo v časovém
horizontu tak, jak bylo uvedeno ve výběrovém řízení.

USNESENÍ č. 24/273/2010

Zpět na obsah Kvasinský zpravodaj 48/2010
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Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: schválení nejvhodnější nabídky na výměnu oken.
schvaluje: jako nejvhodnější nabídku na výměnu oken v č. p. 276 nabídku spo-
lečnosti VEKRA v ceně 142.223,00 Kč.
schvaluje: prověření výměny oken na sociálním zařízení na volejbale.

USNESENÍ č. 24/274/2010

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: úpravy rozpočtu obce 2010
bere na vědomí: položkový rozpočet sestavený podle schváleného ve výši 19 mil.
Kč, který je přílohou zápisu.
schvaluje: úpravy rozpočtu č. 1/2010 podle přílohy a navyšuje rozpočet o 900
tis. Kč jako vyrovnaný.
pověřuje: správce rozpočtu zapracováním jednotlivých položek do rozpočtu.

USNESENÍ č. 24/275/2010

Zastupitelstvo Obce Kvasiny
projednalo: smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
schvaluje: smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

Pozdrav ze školy

Pojďte se s námi podívat do naší
školy. Již na začátku ledna nás navští-
vila MŠ ze Solnice a děti se účastnily
výuky našeho prvního ročníku. Nechy-
běla ani ukázka ostatních tříd a školy.
Chtěli jsme připravit děti, aby se osmě-
lily a nebály se při následném zápisu do
prvního ročníku.

Zápis se konal 27. ledna a mile
nás překvapilo, že některé děti si pa-
matovaly zážitky z již předešlé ná-
vštěvy. U zápisu panovala příjemná
atmosféra a zde jsou jména našich
budoucích prvňáčků, na které se již
celý pedagogický sbor velmi těší. Jsou
jimi Petr Binko, Jan Holman, Mi-
chal Mejstřík, Richard Tomáš, Erik

Triandafilu, Lucie Andršová, Anežka
Černá a Sabina Karolína Dašková.

Nakonec za odměnu dostali od školy
drobnou pozornost na památku. A víte,
jakou odměnu dostali naši žáci hned
den poté? No přeci pololetní vysvědčení
a následný den prázdnin. Ti, kteří se

Zpět na obsah Kvasinský zpravodaj 48/2010
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pilně učili, dostali za odměnu samé jed-
ničky. A nebylo jich málo. Z celé školy
mělo samé jedničky dvacet žáků.

Týden po vysvědčení jsme se plně
připravovali na tradiční školní ples.
Žáci zde jako každoročně měli hezké
předtančení v doprovodu písní P. No-
váka. Ještě dodatečně děkujeme za po-
moc a ochotu všech rodičů, kteří nám
s plesem pomáhali a všem sponzorům
za jejich dary. Doufáme, že ti, kteří
byli na plese osobně se dobře bavili.

Brzy poté nastaly jarní prázdniny, kde
si žáci mohli plně odpočinout a věnovat
se i zimním radovánkám, protože sněhu
bylo opravdu dost. Ve zdraví jsme se
všichni po prázdninách sešli a sportovci
z florbalového kroužku, ještě plni ener-
gie, odjeli na meziškolní turnaj do ZŠ
Skuhrov n. B. a vyhráli tam.

A co nás čeká a nemine?
Již 22. března začíná plavecký vý-

cvik v Dobrušce, na který se již všichni
velmi těší.

29. - 30. března proběhne sběr
starého papíru, který můžete nosit do
kontejneru přistaveného v těchto dnech
před školou.

Na závěr chceme všem občanům
popřát poklidné prožití velikonočních
svátků.

O činnosti kulturní komise

Plesovou sezónu v Kvasinách za-
hájil již tradiční obecní ples. Dobrou
volbou byla kapela Moderato Band z
Hradce Králové s velice všestranným
repertoárem. Nechybělo ani dvojí před-
tančení a bohatá tombola. Kdo při-
šel, určitě nelitoval a dobře se bavil.
Další tradiční akcí bývá dětský kar-
neval. Ten letošní vyšel na neděli 14.
února a kulturní dům zaplnili pohád-
kové postavičky, různá strašidýlka, zví-
řátka a broučci. Všem to moc slušelo
a na parketu bylo plno. Soutěžilo se,
tancovalo a pobíhalo. Pro děti byla při-
pravena také pěkná tombola a slad-
kosti tentokrát obětavě napekla paní
Novotná.

Dům s pečovatelskou službou v
Kvasinách se chystá 26. - 28.3. 2010
přivítat jaro a s ním i první svátky v
roce - Velikonoce. Má příležitost každý,
kdo by chtěl pomoci s výzdobou. K pří-
jemné atmosféře by měl přispět i kon-
cert flétnového souboru Sarabanda ve
středu 31. 3. od 15 hodin. Poté vystoupí
ještě od 16 hodin v kulturním domě.

Na jaro a začátek léta dále připra-
vujeme: duben - čarodějnice, květen -
kuličkiáda a výlet pro rodiče s dětmi,
červen - dětský den se sportovními sou-
těžemi.

Pěkné prožití Velikonoc a příjemné
jarní dny přeje za koulturní komisi

Markéta Holíková

Naši důchodci

Začal se psát nový letopočet a první
v tomto roce jsme svolali valnou hro-

Zpět na obsah Kvasinský zpravodaj 48/2010



Spolky a organizace 7

madu Klubu důchodců. Dne 27. ledna
se v Kulturním domě v Kvasinách se-
šli členové, aby si vyslechli hodnocení
uplynulého roku a vykonali volbu no-
vého předsednictva. Také jsme vyslechli
předběžný plán práce na rok 2010 a
podle plánu připravený rozpočet. Ob-
čerstvení během přestávky v podobě
kávy nebo čaje s křehkou trubičkou při-
šlo jistě každému vhod. Po přestávce se
dle dohody vybíraly členské příspěvky
s předem domluvenou výší 50 Kč na
člena s vědomím, že na zájezd uhradíme
vyšší částku, poněvadž náklady v do-
pravě rostou. To bylo předem odhlaso-
váno. Byl proveden i průzkum, kdo by
měl zájem o návštěvu rychnovského pi-
vovaru. Zájem byl poměrně velký. Bylo
rozhodnuto, že se pojede ve dvou sku-
pinách a to 18. a 25. února. Schůze se
účastnilo 63 členů.

V měsíci únoru tedy proběhla ná-
vštěva rychnovského pivovaru. Když se
návrh rozšířil mezi lidmi, zájem stoupl.
Proto jsme přidali ještě třetí skupinu:
18. února - účast 13 osob, 25. února -
účast 20 osob a 4. března - účast 19
osob. Návrh pana Jana Slámy byl tedy
úspěšný. A co bylo k vidění a slyšení?
O vzniku a prvních majitelích, z minu-
losti - kdy byl provoz a výroba piva na
výši. Pak o uzavření - prostory pivovaru
dost chátraly. Po roce 1989 přešel pi-
vovar zpět potomkům původních maji-
telů a začalo se s obnovou objektu, roz-
jela se znovu výroba piva. Vaří se zde tři
druhy, uvádí se do výroby i čtvrtý druh.
Rozdíl je ve stupních obsahu lihu. Ně-
kteří z účastníků si k pivu, které jsme
ochutnávali, poručili občerstvení. Do-

konce jsme si i zazpívali. Možná, že si
někdo podobné posezení zajede zopako-
vat. Účast celkem 52 osoby.

18. března je připravena přednáška
pana Miroslava Rottera „Osídlování
Evropyÿ. Po přestávce bude následovat
promítání fotografií pana Jana Slámy
„Toulky po Orlických horách a Česko-
moravskou vysočinouÿ.

Za nový výbor Občanského sdružení
kvasinských důchodců Jaroslava Dittri-
chová

Volejbal

Jelikož jsme do zimního vydání
Kvasinského zpravodaje nepodali in-
formace o nové sezóně 2009/10, činíme
tak nyní. Začala sezóna 2009/10 - pod-
zimní část.

Muži:

ŠSK Dobruš.A 7 6 1 0 19:3 530:421 13
VKSportRK A 7 6 1 0 18:10 632:563 13
VK AŠ Kva. 7520 19:9 626:53912
TJ Peklo n.Z. 8 4 4 0 17:6 694:704 12
Sok.Kost. n.O. 8 4 4 0 16:16 567:558 12
Sok.Čestice 6 4 2 0 13:12 411:427 10
TJ Potštejn 7 3 4 0 14:14 620:589 10
S.Albrecht.n.O. 8 2 6 0 14:20 675:729 10
Ban. Vamb. B 8 1 7 0 5:23 503:659 9
S.Borohrádek 6 1 5 0 5:17 448:517 7

Ženy A:

S.Malšovice 14 12 2 0 40:15 1261:1007 26
AŠ Kva.A1410 4 037:171206:108424
S.Albr.n.O. 14 9 5 0 28:23 1114:1059 23
SK Záměl 14 9 5 0 31:26 1239:1188 23
S.Stěžery 14 8 6 0 31:23 1193:1101 22
S.Kostelec 14 6 8 0 25:32 1148:1185 20
S.Třeb.p.O 14 2 12 0 19:38 1131:1272 16
Ba.Vamb.B 10 0 14 0 5:42 724:1120 14

Zpět na obsah Kvasinský zpravodaj 48/2010
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Ženy B:

Rema RK D 5 5 0 0 15:3 408:338 10
SK Týniš.n.O. 5 2 3 0 7:9 330:344 7
AŠ Kva. B 40402:12264:320 4

Zajímavosti z oddílu

• Oddíl pořádal výroční členskou
schůzi v polovině ledna na kuželně
v Solnici - zúčastnilo se 26 dospě-
lých, 17 dětí a mládeže a 3 hosté.
Zhodnotila se sezóna 2008/09, klady
a potíže. Dále se hovořilo o údržbě
sportovního areálu, brigádách a na
programu byla situace okolo mlá-
deže, která je velmi neutěšená. Na
závěr si všichni mladí i starší vy-
zkoušeli umění v kuželkách.
• Další program na jaře - závěr

2009/10 je opět ve znamení dvou vel-
kých turnajů a sice:
1. Jarní turnaj mládeže - 19. ročník

ve dnech 24. - 25. dubna. Hraje se
ve všech mládežnických věkových
kategoriích a sice starší a mladší
žáci a žákyně.

Sobota 24. dubna v 8.45 - šest-
kový volejbal - všechny čtyři kate-
gorie.

Neděle 25. dubna v 8.45 - čtyř-
kový volejbal - kategorie mladší
a přehazovaná (smíšená družstva)
2x10 minut.

Loňského ročníku se zúčastnil
rekordní počet družstev a sice 82 a
turnaj patřil bezesporu k velkým
republikovým akcím mládeže. Na
letošní turnaj se již přihlásila Ko-
meta Praha se 4 družstvy, Pro-
sek Praha, Tuchlovice se 3 druž-

stvy, Dolní Jilemnice, Slavie Hra-
dec Králové - a to je začátek ter-
mínu.

2. Tradiční letní turnaje - 44. roč-
ník se koná 3. - 4. července 2010.
Sobota 3. 7. od 9 hod.: kategorie
muži + ženy - okresní soutěže a
muži - otevřená soutěž.

• Neděle 4. 7. od 9 hod.: kategorie -
ženy krajské a vyšší soutěže, muži -
krajské a vyšší soutěže.
• Rok 2011 bude rokem, kdy oddíl

oslaví 70 let volejbalu v Kvasinách.
Shodou okolností se budou konat 20.
ročník turnaje mládeže a 45. roč-
ník tradičních letních turnajů. Na-
opak byly zrušeny pro celostátně
slabší účasti družstev turnaje v de-
blu mixů, které jsme pořádali v
květnu turnaj veteránů v červnu.
• V minulosti působil a hrál v

našem oddíle reprezentační trenér
mužů Zdeněk Haník a v současnosti
máme dalšího reprezentačního tre-
néra, který je 20. - 23. března na
Kypru, kde vede na mistrovství Ev-
ropy hasičů ve volejbale družstvo
České republiky. Je jím předseda
oddílu Tomáš Erben. Stále vzpo-
mínáme na dlouholetého předsedu
oddílu Jirku Novotného, který 20.
března před 5 lety náhle opustil naše
řady.
• Upozorňujeme čtenáře Kvasinského

zpravodaje, že veškeré informace z
činnosti oddílu najdou v nástěnce
u areálu volejbalu. Zde zjistí ter-
míny mistrovských zápasů jednotli-
vých družstev, další přehled soutěží,
pořádání různých akcí, nábor mla-
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dých členů i možnosti si sami zahrát,
posedět v hezkém čistém prostředí
našeho areálu.
• Stále se nám nedaří doplňovat mlá-

dežnická družstva. Apelujeme znovu
na rodiče, zapojte své děti do spor-
tování, navštivte s nimi mládežnický
turnaj, ať mají inspiraci. Poznají
krásu pohybu a míče ve volné pří-
rodě. Tuto možnost všude nemají!!!
• Oddíl čeká na jaře hodně práce.

Dlouhotrvající zima značně poško-
dila a „zvedlaÿ antukové hřiště, musí
se hodně válcovat a kropit. Úklid
areálu a aleje, řada dalších drobných
prací a to vše do 23. dubna!
• Připomínáme, že barva našeho od-

dílu je modrá se žlutými doplňky.
Bývalo zvykem, že oddíl k 1. dubnu
vždy přechází na venkovní areál, uvi-
díme, jak to bude letos. Změnila
se pravidla mládežnického minivolej-
balu. Místo čtyř hráčů platí nově
tři hráči a rozměr hřiště se změnil
na 6x6 m. Toto opatření je zave-
dené v důsledku úbytku mládežnic-
kých družstev v republice.

Alois Vavera

Své ANO si řekli

Od vydání minulého zpravodaje
uzavřeli sňatek Šebek Robert a Do-
čkalíková Pavlína, Krupičková Milena a
Černý Miloš.

Přejeme Vám hodně zdraví, radosti,
dostatek lásky a vzájemné úcty, abyste
i těžkosti života dokázali překonat.

Vítáme

V uplynulých měsících se v naší obci

narodili Patzenhauer Petr, Barvínková
Jitka a Chochola Tomáš.

Novým občánkům přejeme do ži-
vota hodně štěstí a šťastným rodičům
gratulujeme.

Blahopřejeme

Vážení čtenáři, ve společenské rub-
rice pravidelně blahopřejeme všem na-
šim spoluobčanům, kteří v příslušném
období dosáhli věku 70 let a více. Pokud
si někdo nepřeje být zde uveden, nechť
nám to prosím oznámí, jinak vycházíme
z údajů evidence obyvatel vedeném na
obecním úřadě. Kultuní komise chodí
blahopřát občanům, kteří dosáli věku
70, 75, 80, 85 let a pak každý další rok.

V těchto měsících oslavili nebo
oslaví své narozeniny tito naši spoluob-
čané:

Duben

Biederman Karel 70 let
Šmídová Jarmila 70 let
Čabanová Hedvika 71 let
Vavera Alois 71 let
Hájková Marie 72 let
Prokop Lubomír 72 let
Janečková Jaromíra 74 let
Effenberk Jaroslav 74 let
Hanušová Jaroslava 75 let
Theimerová Eva 75 let
Kulštejnová Marie 78 let
Chaloupková Libuše 80 let
Ehlová Vlasta 82 let
Kuncová Anna 82 let
Vašek Cyril 83 let
Bubeníčková Olga 85 let
Klugerová Drahuše 87 let
Havlová Hedvika 89 let
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Vích František 92 let

Květen

Horáková Olga 71 let
Niederlová Jana 72 let
Pišlová Jana 74 let
Hofmanová Hedvika 74 let
Chocholoušová Jaroslava 75 let
Ešpandr Václav 76 let
Žid Vladimír 76 let
Rotter Miroslav 77 let
Ponka Ladislav 78 let
Ponková Zdenka 78 let
Zima František 78 let
Chocholouš Miroslav 79 let
Hanušová Zdenka 79 let
Hlaváčková Marie 81 let
Paštiková Marie 84 let

Červen

Macháň Antonín 71 let
Nemeczová Božena 71 let
Bělík Eduard 72 let
Dolečková Alena 73 let
Mašková Marta 73 let
Matušková Jarmila 73 let
Kaiserová Miloslava 74 let
Piskorová Hana 75 let
Koblásová Bohumila 76 let
Červená Miloslava 78 let
Hanuš Miroslav 78 let
Lorenc František 78 let
Trojan Miroslav 78 let
Nosek Josef 81 let
Vašková Vlasta 83 let
Chamrádová Milada 85 let
Šimáková Šárka 85 let
Piskora Alois 86 let

Opravený chrám

Čas je nedostatkové zboží! Plyne
velmi rychle! Někdy se může stát, že
člověku jednotlivé dny jakoby splývaly.
Každý člověk potřebuje, aby všednost
dní byla přerušená svátečními chvílemi.
Křesťané prožívají tajemství své víry v
různých obdobích roku, každé má svůj

charakter. Za chvíli budeme slavit Ve-
likonoce, kterým předcházela čtyřiceti-
denní postní doba, období větší snahy
„zajet na hlubinuÿ v našem životě.

Letošní Velikonoce prožijeme v naší
farnosti podobně jako první křesťané,
kteří od začátku slavili Ježíšovo vzkří-
šení v noci. Hlavní bohoslužba začne
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netradičně brzy - v pět hodin ráno. Bu-
deme tak moci prožít symboliku, že i v
našich životech se může a má rozední-
vat, že můžeme přejít ze tmy do světla.

Ježíš, když mluví o svém vzkříšení
s Židy, kteří mu usilovali o život, pou-
žívá obraz chrámu. Říká „zbořte tento
chrám a ve třech dnech jej zase posta-
vímÿ (Jan 2,19), a jak Nový zákon po-
znamenává - řekl to o chrámu svého
těla, o své smrti a vzkříšení za tři dny.
Církev velmi brzy pochopila, že pra-
vým Božím chrámem je člověk, srdce
člověka, ve kterém chce přebývat Je-
žíš. Velikonoce jsou svátky světla, které
proměňuje právě srdce člověka. Mohli
bychom říct, že díky Ježíšovu slovu
mohou být lidská srdce „opravenými
chrámyÿ, ze kterých ustupuje to staré
a přichází nové. Jeho světlo může pro-
měňovat i vztahy, svět okolo nás. Stačí
jen nechat se inspirovat Ježíšovým po-
stojem: pravá láska nehledá sebe, ale
druhé, začíná jako první, chce dát šanci
sobě i druhým začít znovu, je ochotná
pro druhého něco obětovat. . .

Přeji vám všem požehnané a ra-
dostné Velikonoce!

P. Jaroslav Axler

Zároveň bych chtěl poděkovat vaší
obci za pomoc při opravě chrámů v naší
farnosti. Velmi si vážím pozornosti k
těmto památkám, které jsme převzali
jako dílo našich předků a máme povin-
nost uchovat je pro další generace.

Jménem farnosti děkuji za příspě-
vek, za který se při opravě kostela
sv. Jakuba ve Skuhrově udělaly veš-
keré zednické sanační práce, výmalba
a dveře do kostela. Celkem to činilo

přibližně 30 procent veškerých nákladů.
Chtěl bych ze srdce poděkovat i za pod-
poru při probíhající opravě střechy kos-
tela sv. Jana Křtitele v Solnici. Zde je
třeba postupně vyměnit celou krytinu
a nahradit poškozené části krovu.

Tato nákladná oprava určitě potrvá
několik let, avšak věřím, že za podpory,
kraje, obcí biskupství a drobných i vel-
kých sponzorů bude mít farní kostel no-
vou střechu.

Životní styl = zdraví, krása

Nastalo toužebně očekávané jaro.
Tak jako provádíme úklid doma a na
svých zahrádkách , potřebujeme gene-
rální útok na úklid a regeneraci svého
těla.

Nejlépe je začít očistným čajem ,
který si vlastnoručně připravíme z čer-
stvých bylin: 5 kopřiv, 5 listů pam-
pelišky, 2 listy jetele, 2 řebříčky a 1
list kostivalu. Vše nakrájíme a rozmi-
xujeme s 1/4 l vody, dolijeme další 1/4
l vody a znovu rozmixujeme. Necháme
1 hodinu v lednici a přecedíme. Pijeme
3 dny, vždy v 9 a 15 hodin. Toto opa-
kujeme i další 2 dny, ale vždy z čers-
tvých bylin. Po celé 3 dny je třeba ome-
zit příjem bílkovin (kdo chce a může
půst,potom je dobré pít dostatek teku-
tin a mrkvové šťávy).

Tuto kůru je potřeba pít v období
nástupu jater a žlučníku, což je nyní od
15.2. do 14.5.

Po tomto období je účinek na naše
tělo podstatně nižší.

Držím palce při jarní očistě těla i
duše. Ať jsme zdraví a krásní zevně i
vnitřně,aby se to jarní sluníčko mohlo
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na nás jen a jen usmívat.
A jeden aforismus na závěr: Život je

zlatá příležitost. Čím dříve si to uvědo-
míme, tím lépe.

Případné dotazy a náměty mi
posílejte na e-mailovou adresu: li-
buse.hrochova@seznam.cz

Nejčastější, či nejzajímavější dotazy
vyberu a odpovím v některém dalším
pokračování.

Odborná poradkyně vnitřní a vnější
výživy

Libuše Hrochová

Poznámka redakce: Organizátori výstavy nám zaslali fotografii jednoho z vystavovava-
ných exponátů a my jsme si ji dovolili otisknout na titulni stránce.
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