


Vážení spoluobčané,

 dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za důvěru, kterou jste nám, 
zastupitelům, projevili v podzimních volbách. Mohu Vám slíbit, že uděláme 
vše pro to, abyste se cítili v naší obci dobře a byli spokojeni. Vím, že to nebu-
de jednoduché a dosavadní mé působení ve funkci starosty mi to potvrdilo. 
Postupně pronikám do problematiky řízení obce a věřte, že i po třech měsí-
cích ve funkci, se stále setkávám se záležitostmi pro mne novými.

 V období po komunálních volbách jsme se, kromě převzetí funkce a za-
jištění běžného chodu obce, zaměřili na dokončení projektů rozpracovaných 
našimi předchůdci. Jedná se především o rekonstrukci obchodu potravin       
a změnu systému likvidace odpadů. O těchto projektech se zmíním trochu 
podrobněji. 

 Pro rekonstrukci prodejny potravin byl zpracován, oceněn a schválen pro-
jekt. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, zastupitelstvo obce 
schválilo vítěznou fi rmu. V současné době dolaďujeme smlouvu s dodava-
telem stavby a začátkem února se začne bourat a stavět. Po dobu rekon-
strukce prodejny jsme pro občany zajistili náhradní prodej. Zrekonstruovaná 
prodejna bude otevřena v květnu.

 Změnu systému likvidace odpadů přinesla nová vyhláška schválená mi-
nulým zastupitelstvem. Z ní vyplývá občanům povinnost přihlásit se správci 
poplatku (obecní úřad) k jeho placení. Proto všechny domácnosti a majitelé 
rekreačních objektů obdrželi přihlašovací formuláře. Správce poplatku uza-
vírá smlouvu se svozovou fi rmou. Nezávisle na vyhlášce došlo ke změně 
svozové fi rmy. Nová svozová fi rma, Marius Pedersen, koupila původní fi rmu 
Rund. V rámci optimalizace svozů změnila den vyvážení odpadů na pondělí. 
Změnila i složení posádek zajišťujících svoz z naší obce. Díky těmto změ-
nám došlo k nedopatřením při vyvážení popelnic, za které se zástupci fi rmy 
omlouvají.
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 Mimo již uvedené projekty jsme začali pracovat na zřízení mateřské ško-
ly. Pokud zastupitelé zřízení schválí a vše půjde podle plánu, mohla by být 
otevřena na začátku příštího školního roku. Dalšími projekty, které chceme 
realizovat v tomto roce, jsou: 

 oprava školy – odstranění vlhkosti v jedné třídě
 opravy v DPS – střecha, popraskané zdi, dlažba
 oprava kulturního domu – úprava podlahy, zateplení, vymalování
 výstavba chodníku – příprava dokumentace, zahájení první etapy, prav-

děpodobně od požární zbrojnice po DPS
 opravy místních komunikací – především využití frézinku z komunikace 

u AUTO ŠKODA

 Dále nás čeká projednání a schválení územního plánu a práce na progra-
mu rozvoje obce.

 Jak je vidět, čeká nás hodně práce. Pro její zvládnutí je potřeba aktivní 
práce všech zastupitelů tak, jak tomu bylo na posledních jednáních. I když 
jsme se neshodli ve všem, byla tato jednání věcná a konstruktivní na rozdíl 
od prvního, emocionálně vyhroceného, jednání, ke kterému se již nechci 
vracet.

 Přeji si, abychom všichni měli dostatek sil a vůle v započaté práci pokračo-
vat. Zároveň žádám všechny spoluobčany, aby nám pomohli při naší práci, 
především udržováním pořádku v obci. Všem předem děkuji. 

Ivan Ešpandr
starosta obce
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                      telefon  
Ing. Ivan Ešpandr  starosta    494 596 093,  602 190 886
Ladislav Bárta   místostarosta   494 596 093,  724 179 776
Marie Šremrová  účetní    494 596 092,  724 179 776
Pavla Myšáková  mzdová účetní   494 596 265,  724 179 776
Romana Šintáková referentka   494 596 091,  724 179 776

Úřední hodiny:

pondělí   7.00 - 17.00 hodin
úterý   7.00 - 15.00 hodin
středa   7.00 - 17.00 hodin
čtvrtek   7.00 - 15.00 hodin
pátek   7.00 - 13.00 hodin

    
Ing. Ivan Ešpandr  starosta – uvolněný, radní 
Ladislav Bárta   místostarosta – neuvolněný, radní 
Hana Janušová    radní 
Jaromír Novotný    radní 
Ing. Alice Nováková  radní 
Pavel Baran 
Mgr. Libor Beneš 
Rudolf Beneš 
Ing. Václav Brandejs 
Roman Grabmuller 
Ing. Zdeněk Kováříček 
Jaroslav Pelinka 
MUDr. Jiří Pop 
Iva Rýdlová 
Aleš Vavera

Obecní úřadObecní úřad

Složení zastupitelstvaSložení zastupitelstva
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Finanční výbor

předseda:  členové:
Jaromír Novotný Pavel Baran
    Radovan Holík
    Jaroslav Pelinka
    Aleš Vavera
 

Kontrolní výbor

předseda:  členové:
Rudolf Beneš  Hana Baranová
    Roman Grabmüller
    Vilém Pavel
    Dana Šmídová

Výbor pro rozvoj obce

předseda:  členové:
Ing. Alice Nováková Dušan Fišer
    Ing. Zdeněk Kováříček
    Vladimír Šíla st.
    Aleš Vavera
 

Kulturní a sociální komise

předseda:  členové:
Mgr. Libor Beneš Jana Benešová
    Monika Effenberková
    Vlastimil Kroulík
    Jaroslava Krucká
    Dagmar Novotná
    Ladislav Ondruch
    MUDr. Jiří Pop
    Jana Růžičková
    Vladimír Šíla ml.

(OU)

Složení výborů a komisíSložení výborů a komisí
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 Dny ubíhají a naši nejmladší žáci si již brzy vy-
zvednou své první školní vysvědčení. Již několik 
měsíců od zahájení výuky je za námi, pojďme 
se tedy společně ohlédnout za tím, jak se nám 
dařilo.

 Naše škola jako každoročně pořádala přespol-
ní běh, kde si žáci prověřili své výkony a všichni 
sportovci si s potěšením odnesli milou odměnu.

 Na podzim proběhl sběr starého papíru, z ně-
hož ZŠ použije fi nance na různé kulturní akce. 
Dále se uskutečnil sběr kaštanů, kde děti myslely 
i na lesní zvěř.

 Dne 12. 10. jsme na školním hřišti přivítali návštěvu z organizace                   
BESIP- žáci si zde v praktických ukázkách zopakovali znalosti o bezpečnosti 
a správném chování na silnici a v okolí.

 Dne 18. 11. jsme 
se převlékli za po-
hádkové bytosti a 
společně s něko-
lika našimi žáky 
jsme provázeli děti 
předškolního věku 
pohádkovou ško-
lou. Myslím, že pu-
tování bylo pestré, 
děti navštívily vílu 
Amálku, vodnici, 
bludičku a k šťast-
nému konci je do-
provodil kominík. 

Děti podpořili jejich rodiče a naši malí pomocníci. Ti se svých pohádkových 
rolí ujali velmi zodpovědně a i díky nim se akce velmi zdařila.

Rušný život ve školeRušný život ve škole
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 Listopad uběhl 
jako voda a začal 
adventní čas. Ani 
zde jsme nezahá-
leli.

 3. 12. jsme si 
hráli na Čertovskou 
školu. A myslíte si, 
že se v čertovské 
škole učí? Kdepak, 
místo učení jsme 
si povídali a vydali 
se do obce. Navští-
vili jsme dokonce           
i nového pana sta-
rostu a malí čertíci se nejvíc těšili na to, zda jim pan starosta řekne nějakou 
básničku. A jaké bylo jejich překvapení, když báseň uslyšeli a ještě navrch 
všichni dostali sladkou nadílku. 

 Spokojení čertí-
ci, andílci i Mikulá-
šové se ještě prošli 
po vesnici (možná 
jste nás někteří po-
tkali) a potom se 
již vrátili do školy. 
Nesmím ještě za-
pomenout dodat, 
že nás i letos v ZŠ 
navštívili opravdoví 
čerti z pekla pekel-
ného, ale naštěstí 
nám žádného žáka 
neodnesli.

 A po čertovských radovánkách jsme v pondělí 6. 12. zorganizovali vánoční 
jarmark, kde se prezentovali naši šikovní spoluobčané. Některé krásné vý-
robky jste si mohli zakoupit a odnést domů. Také jste si mohli poslechnout 
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naše šikovné žáky, kteří Vám pro radost 
a navození vánoční atmosféry zazpívali 
několik koled.

 Žáci pátého ročníku se 9. 12. pod do-
hledem pana ředitele vydali do Hradce 
Králové na hvězdárnu a prohlídku města.
Mnozí z Vás jistě vědí, že 14. 12. byla 
ve škole přerušena dodávka elektrického 
proudu, proto jsme se rozhodli vydat na 

výstavu betlémů do Rychnova nad Kněžnou. Téměř všechny žáky zaujaly 
rozmanité druhy betlémů.

 Ještě před vánoč-
ními svátky v nás 
navodila poklidnou 
atmosféru paní Eva 
Rejfová přednesem 
klavírních skladeb. 
27.1. jsme ve škole 
zapsali čtyři budou-
cí prvňáčky. 5. 2. se 
uskutečnil 9. ples 
naší školy.                             
                                                                                     
                                                                       

Mgr.
Marie Šremrová
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 Letní období máme za sebou. V podzimním období jsme prováděli schůz-
ku s řešením drobností a zároveň bylo zařazeno opékání kuřat, podobně 
jako loni.

 Ve čtvrtek 23. září už od tří hodin se členové i nečlenové našeho klu-
bu scházeli v restauraci „U Zvonečku“. Protože bylo slunečno, posedávali 
přítomní nejen uvnitř, ale i na přídavku venku. Paní předsedkyně všecky 
přítomné uvítala, popřála příjemnou zábavu a zároveň dobrou chuť. Při po-
sezení zahrála hudba - muzikanti z Dobrušky (harmonika a housle) se činili, 
jak jen dovedli. Škoda, že je nebylo slyšet dobře po celé hospodě! Všem bylo 
příjemně při chutných kuřátkách a kávě. Kdo si dál poručil co k pití, hradil si 
sám. Nakonec došlo i na tanec. Účast: 87 osob.

 Filmy pana Jaroslava Dolečka byly na pořadu 20. října od 17 hodin v Kul-
turním domě. Tentokrát se počasí nevydařilo, ale v sále bylo doslova narvá-
no. Promítací zařízení fungovalo parádně, v sále bylo slyšet smích a to dost 
často. Je dobře, že lidé mají smysl i pro humorná zpracování jinak závaž-
ných momentů. Pan Doleček v mezidobí vždy pronesl úvodem několik slov 
a následovala další scénka. Nakonec bylo poděkováno slovem i dárkem za 
ochotu panu Dolečkovi kulturní referentkou paní Dytrtovou. Společnost se 
začala rozcházet po půl osmé. Účast 67 osob.

 Měsíc listopad proběhl bez akce, protože bylo těsně po volbách a setkání 
se starostou obce se odsunulo na začátek prosince. Dne 9. prosince bylo 
uspořádáno setkání seniorů s představiteli nově zvolenými, osobně se před-
stavil pan starosta Ivan Ešpandr a jeho zástupce - místostarosta pan Ladi-
slav Bárta. A o čem se diskutovalo? O tom, jak se rozmáhá trestná činnost 
namířená proti seniorům, jak se mají bránit, jak si všímat podezřelých osob, 
jak upozornit obecní úřad nebo bezpečnost. Dále o uzavření prodejny u ha-
sičské zbrojnice, o její přestavbě, o vylepšení prodejního sortimentu. Pro-
zatímní prodej v místě, kde prodávala paní Martínková, poslouží nejnutněj-
ším zbožím provizorní prodejna. Svoz odpadů z domácností převzala fi rma 
Marius Pedersen, a také se stará o vybírání tříděného odpadu za obecním 
úřadem ve sběrném dvoře. 

 Návrh o využití fi nancí zájezdem do předvánoční Vídně nevyšel - sněho-
vá kalamita, mráz a zácpy na silnicích odradily. Odložíme na jaro. Po čtvr-
té hodině se objevila čtveřice žáků ze školy. Hoši zahráli na trubky, dívky 

Naši důchodciNaši důchodci
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zarecitovaly básně se zimní tématikou. Následovala večeře - drůbeží řízek                    
s bramborovým salátem nebo vařenými brambory. Co kdo vypil, hradil si 
sám. Účast byla hojná, diskuse též. A o čem se bavit dál? Zdraví a spoko-
jenost všem!!! Co si připravíme, budeme mít. Plánované akce pro příští rok 
připojujeme.

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI OS KLUBU KVASINSKÝCH
DŮCHODCŮ NA ROK 2011

Leden:   výroční valná hromada a vybírání členských příspěvků
  - navržená výše 50,- Kč/rok
Únor:   přednáška p. Karla Kučery 
Březen: bedseda - přednášející buď J. Preclík (Blízký Východ)
  nebo M. Roušavá (Jeruzalém)
Duben:  velikonoční posezení
Květen: výlet - Velichovky, Jaroměř a okolí
Červen: výlet - Janské Lázně, Černá hora, Vrchlabí
Červenec: Orlické hory - Rokyknice a okolí
Srpen:  Polsko a Jiráskův Hronov
Září:  Flora Olomouc
Říjen:  posezení s občerstvením, grilovaná kuřata
Listopad: tradiční setkání se starostou obce
Prosinec: beseda o zdravém životním stylu

 Plán činnosti bude průběžně upřesňován podle návrhů členů na výroční 
valné hromadě a podle okolností aktualizován.

Za výbor sdružení kvasinských důchodců 
Jaroslava Dittrichová
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K dnešnímu dni tvoří náš hasičský sbor 54 členů.
 Naší první akcí v roce 2010 byl tradiční hasičský ples, který se konal 27. 
února.  Díky několika málo sponzorům a také našemu příspěvku se nám 
podařilo zajistit slušnou tombolu.

 17. dubna proběhl sběr železa. Touto akcí si zajišťujeme fi nanční prostřed-
ky na činnost sboru a zároveň přispějeme k lepšímu životnímu prostředí 
obce.  Sběr odebrala fi rma TSR PRAHA, sebrali jsme 6 280 kg a získali tak 
částku 27 004,- Kč.  Děkujeme všem členům, kteří se sběru zúčastnili.

Náš sbor pořádal na hřišti Pod Olšinou dvě soutěže.
 V červnu to byla okresní soutěž dorostu a okresní soutěž žen a mužů. V 
červenci to byla v pořadí již druhá soutěž PS-8, které se zúčastnila tři družstva.

 Další naší akcí bylo setkání členů, které se uskutečnilo 2. října v restauraci 
U Zvonečku. Bylo to grilování s bowlingem. Sešlo se nás opravdu hodně        
a tato akce se vydařila. 
    
 I v uplynulém roce někteří naši členové oslavili kulatá výročí. Ty jsme na-
vštívili, předali malý dárek a popřáli hodně zdraví do dalších let.

Co nás čeká v letošním roce?
 Náš Sbor bude slavit 130. výročí založení. Při této příležitosti uspořádáme 
na hřišti Pod Olšinou 14. května okrskovou soutěž.

 Oslava proběhne v září a to dvěma akcemi. Nejprve 3. září bude slav-
nostní schůze a 10. září se uskuteční samotná oslava. Zde je třeba zajistit 
mnoho věcí, jistě si to všichni pamatujete z oslav 120. výročí založení Sboru. 

 Tuto akci z našich prostředků nelze zajistit, ať už je to vydání almana-
chu nebo zhotovení historického praporu. Proto jsme požádali Obecní úřad           
o fi nanční příspěvek na zajištění oslavy. 

 Ještě jednou žádáme každého člena o pomoc při zajištění okrskové sou-
těže v květnu a při oslavě v září.                                         Vladimír Šíla ml.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů v Kvasináchhasičů v Kvasinách
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 Prvním závodem byla jako již dlouhá léta Jablonecká Hala. V běhu na 
100 metrů s překážkami se našim ženám nedařilo tolik jako v předchozích 
letech, ale ve štafetě opět prokázaly, že požární sport umí a obsadily moc 
pěkné 2. místo.

 V květnu se rozjel Český Pohár, Podorlická liga i postupové soutěže, které 
všechny vrcholily až v září, takže nás čekalo pár pěkně nabytých měsíců.

 Po šesti závodech Českého poháru vybojovala Monika Sedlatá 4. místo, 
Soňa Bělehráková 9. místo a Míša Špačková byla při své premiéře v celém 
seriálu 14.

 Míša Špačková se prezentovala také skvěle v SHOCK poháru, kde v souč-
tu 3 závodů obsadila velmi slušné 4. místo.

 Podorlická liga nám přinesla celkově 3. místo. Na to, že díky křížení termí-
nů se stovkařskými závody, se muselo dost míchat se sestavou, je to slušný 
výkon.

 Postupové soutěže začaly okrskovým kolem v Brocné. Dále se uskuteč-
nilo okresní kolo na domácí dráze v Kvasinách. Odtud postoupilo družstvo 
žen na krajské kolo do Hradce Králové. I tam předvedly perfektní výkon                  
a vítězstvím ve všech disciplínách si zajistily účast na zářijovém Mistrovství 
republiky, které v roce 2010 hostila Praha. Holky se na tuto akci poctivě při-
pravovaly a odměnou jim bylo celkové druhé místo, přičemž měly ke zlatu 
jen krůček. Velkým úspěchem bylo vítězství ve štafetě 4 x 100 metrů, kde 
naše kvarteto vytvořilo nový národní rekord v hodnotě 61,23 sekundy, což je 
o 2 sekundy lepší, než rekord stávající.

Olina Sedlatá

Sezóna  2010Sezóna  2010
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 Zima je pro většinu z nás klidnějším obdobím. Krátké dny a dlouhé večery 
využíváme ke svým různým koníčkům a zálibám, mnozí sáhnou po nějaké 
pěkné knížce nebo se věnují činnostem, na které během roku nezbývá tolik 
času.

 Jinak to je však u našich lyžařů. Pro ně je zima právě to nejnáročnější 
období. Období intenzivních tréninků a zúročení letní dřiny na závodech.

 První závody byly 27.12. 2010 ve Vysokém nad Jizerou, odkud si doros-
tenci přivezli první medaile. Menší děti čekaly závody „Orlický pohár“ ihned 
po Novém roce, 2. ledna na domácích tratích v Deštném v Orlických horách. 
Většina medailových umístění členů oddílu SKI Skuhrov svědčí o dobré pří-
pravě a znalosti domácích podmínek.

 Na naše nejmladší závodníky-  nejmladší a mladší žactvo čeká v sezóně  
několik závodů Poháru královehradeckého kraje, např.v Trutnově, Machově, 
Polici nad Metují ve Vrchlabí atd.. Z Kvasin v této kategorii závodí: Chocho-
louš Martin, Chocholouš David a Holíková Zuzana. Ta se na stupních vítězů 
objevuje dosti často.

 Starší žáci se již účastní i závodů Mistrovství České republiky, které se 
letos koná v Jeseníkách a v Jilemnici.

 Nejvíce závodů  čeká naše dorostence. Závody  Českého poháru se sklá-
dají  z několika víkendových závodů konaných: v Jablonci nad Nisou, Novém 
Městě na Moravě, Božím Daru nebo na Horních Mísečkách.. V první části 
konané 15.1.-16.1. v Jablonci nad Nisou se kvasinské rodačce Kristýně Ho-
líkové podařilo v kategorii ml. dorostenek volnou technikou dojet na 17.místě 
a v závodě klasicky dojela na výborném 5.místě. Vítězkou této kategorie se 
po oba dny stala členka našeho oddílu Šárka Jirásková, která k nám dojíždí 
z Police nad Metují.

 V kategorii st. dorostenců v závodě volnou technikou obsadil kvasiňák 
Karel Píč 4. místo a v závodě klasicky získal stříbrnou medaili. Letos doros-
tence čekal Zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF) 2011 
konaný v Liberci ve dnech 12.2.-18.2.2011.

Něco ze života skuhrovských lyžařůNěco ze života skuhrovských lyžařů
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 Stalo se již v posledních 6 letech příjemnou tradicí kvasinského tenisu, 
že některé ze závodních družstev postoupí do vyšší soutěže. Po dvojích 
postupech ml. a st. žactva a jednom dorostu se letos toto konečně podaři-
lo i dospělým. V této souvislosti můžeme i letošní rok hodnotit jako velice 
úspěšný.

 Oproti loňsku jsme letos zapojili do mistráků opět více týmů. V soutěžích 
v rámci východočeské oblasti nás reprezentovalo 5, v okresních soutěžích 
3, a v regionální lize dospělých 2 družstva.

 Během sezóny  jsme odehráli 75 ofi ciálních týmových zápasů (v nich 256 
dvouher a 128 čtyřher), v nichž nastoupilo 46 kmenových a 4 hostující hráči.

 Smůlu měli mladí babytenisté, kteří díky horšímu skóre ve vzájemném 
zápase s Č. Skalicí obsadili ve své skupině 3. místo a do dalších vyřazova-
cích bojů nepostoupili.

 Mladší žáci od prvního zápasu bojovali o celkové 3. místo. Porážka s VČE 
Hr. Králové v posledním kole je nakonec odsunula na 5. místo v krajském 
přeboru, ale i to je ve srovnání s loňským rokem značné zlepšení.

 S pouze ročním působením družstva starších žáků v nejvyšší soutěži          
a konečným 8. místem se dopředu počítalo, ale s odstupem času se uká-
zalo, že porazit Litomyšl a Trutnov a soutěž zachránit bylo docela reálné.

Zpráva o činnosti TK Kvasiny v roce 2010Zpráva o činnosti TK Kvasiny v roce 2010

 Poslední závody  Bohemia tour jsou plánovány na 9.-10. dubna 2011.
Jak je vidět, děti z oddílu SKI- Skuhrov( lyžáku) mají o náplň svého volného 
času většinou postaráno. A nejen oni, ale také jejich rodiče, kteří je dopro-
vázejí jak na tréninky, tak zajišťují dopravu na závody nebo pokud se konají 
závody na domácích tratích, tak ochotně přiloží ruku k dílu.

 O výsledcích a umístění kvasinských závodníků vás seznámíme po ukon-
čení sezóny nebo je můžete průběžně sledovat na oddílových stránkách  
www.ski-skuhrov.cz.                                                

Za SKI Skuhrov  M.Šabatová
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 Obhajoba 3. místa v krajském přeboru dorostu se zdála být na začátku 
jara při známé kvalitě soupeřů dosti utopická, ale překvapivá vítězství nad 
Trutnovem a Lázněmi Bělohrad naše družstvo na tuto příčku opět zařadila.

 Cílem dospělých pro letošní rok bylo vybojování postupu do vyšší soutě-
že. Po 2. kole a zbytečné porážce s Rychnovkem se toto přání pohybova-
lo již pouze v oblasti teorie. Avšak v posledním kole se vše obrátilo v náš 
prospěch. Rychnovek nečekaně podlehl v Třebechovicích a nám stačilo            
k 1. místu jakékoliv vítězství v Týništi. To jsme si již pohlídali poměrem 7:2      
a po mnoha letech jsme mohli oslavit postup družstva dospělých.

 V okresních soutěžích bojovali naši zástupci se střídavými úspěchy. 
Družstva ml. žáků obsadila 3. a 6. místo, dorost „B“ svoji soutěž vyhrál.

 Ve 2. regionální lize určené pro registrované hráče obsadili naši 4. místo   
a ve 3. lize neregistrovaných skončili taktéž na 4. místě.

 Po několika letech se podařilo uspořádat okresní přebory ml. žactva. Ty 
se konaly v našem areálu a nejlépe si vedla Bára Volfová, která v kvasin-
ském fi nále porazila Denisu Dunajčákovou. Obě pak společně zvítězily i 
ve čtyřhře. Mezi žáky zaznamenal nejlepší výsledek 3. místem ve dvouhře 
Jakub Ponka.

 V každoročním zářijovém turnaji nejmladších nadějí i letos dominovali 
naši svěřenci. Vítězství získala Lucka Cimmerová před Kubou Volfem.

 Po více než 20 letech se v srpnu na našich kurtech uskutečnil turnaj mužů 
zařazený do termínové listiny ČTS. I zde se fi nále dvouhry stalo záležitostí 
domácích hráčů. V tenisově líbivém utkání nakonec zvítězil Bohuš Nosek 
nad Petrem Šremrem.

 Na celostátních turnajích nás v průběhu roku nejlépe reprezentovali             
D. Dunajčáková, B. Volfová, J. Ponka a P. Šremr, což se nakonec projevilo   
i na jejich velice solidním umístění na krajských žebříčcích, kam se probo-
jovalo celkem 15 kvasinských hráčů.

 Tréninková činnost probíhala jako každý rok. Od listopadu do dubna           
2x týdně v nafukovací hale v Kostelci nad Orlicí a 1x týdně kondička v tě-
locvičně ve Skuhrově nad Bělou. Od jarních měsíců trénovali hráči 2-3x 
týdně, vedle toho probíhala tenisová škola a pro nejmenší děti jsme zajiš-
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ťovali tréninky minitenisu a babytenisu. Celkem se v průběhu týdne střídalo 
na dvorcích pod vedením čtyř trenérů 40 – 50 dětí. Připočteme-li tréninky 
dospělých, tak docházelo často k přetlaku hráčů, na který kapacita tří kurtů 
již nestačí.  Začátkem července se uskutečnila již tradiční dvě letní soustře-
dění, za účasti celkem 26 dětí. 

 Pro členy oddílu a rodiče dětí jsme v březnu uspořádali turnaj v kužel-
kách a další setkání proběhla při zahájení a zakončení sezóny a v srpnu 
při 3. ročníku míčového šestiboje, tentokrát pro tříčlenná smíšená družstva. 
V průběhu celé venkovní sezóny probíhal pro všechny zájemce oddílový 
žebříček, v jehož rámci bylo odehráno 112 zápasů.

 Širokou základnu oddílu tvoří zhruba 80 členů, z toho  37 registrovaných.
Informace o dění v klubu lze průběžně sledovat na www.teniskvasiny.cz

Milan Nosek
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 Začala nová sezóna 2010/2011. O předsezonní činnosti jste byli již infor-
mováni v podzimním vydání Kvasinského zpravodaje. Jsou již známy vý-
sledky po polovině sezóny, tedy po 7. kole, chybí ještě 2 kola.

Zpravodajství z volejbaluZpravodajství z volejbalu

   1. ŠSK DOBRUŠKA 7 0      21 : 2 14
   2. VK AŠ KVASINY 5 2      17 : 6 12
   3. SPORT RYCHNOV 5 2      15 : 8 12
   4. TJ PEKLO 4 3      16 : 11 11
   5. SOKOL KOSTELEC 4 3      15 : 14 11
   6. TJ POTŠTEJN 3 4      10 : 15 10
   7. SOKOL ČESTICE 3 4      10 : 17 10
   8. SOKOL ALBRECHTICE 2 4      10 : 12 8
   9. BANÍK VAMBERK – B 1 6        4 : 20 8
 10. SOKOL BOROHRÁDEK 0 6        5 : 18 6

Orlická divize – muži

   1. VK AŠ KVASINY 11 1 35 : 12 23
   2. SOKOL ALBRECHTICE 8 2 25 : 13 18
   3. DTJ HRADEC 6 6 25 : 23 18
   4. SOKOL TŘEBECHOVICE 5 5 17 : 19 15
   5. SOKOL KOSTELEC 4 6 17 : 18 14
   6. VAMBERK - B 0 12   3 : 36 12
   7. SOKOL STĚŽERY 5 1       17 : 4 11
   8. REMA RYCHNOV 1 7         7 : 21 9

Krajský přebor 2. třídy – ženy, skupina C
(mají již předehráno – do 12. kola – neúplná tabulka)

 Muži chodí každý pátek od 19.00 hodin do školní tělocvičny Solnice. Ženy 
„A“ trénují ve školní tělocvičně v Rychnově. Ženy „B“ + ostatní zájemci každé 
úterý od 19.00 hodin ve školní tělocvičně v Solnici.

 Mládež trénuje pravidelně každé úterý a pátek od 16.30 do 19.00 hodin 
v tělocvičně solnické školy.

Jak družstva trénují přes zimu
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 Jelikož okresní přebor žen se pro nedostatek družstev letos nehraje, 
přihlásily se ženy Kvasiny „B“ a týniště, pouze trénují.

 Soutěže mini volejbalu – chlapci. Do kraje se přihlásilo celkem 10 druž-
stev. Na turnajích v Kvasinách, Hradci Králové a Třebechovicích hrál 
každý s každým 3 x, naši chlapci skončili pátí a budou hrát o 5 až 8 místo 
v halách začátkem února. Do kategorie děvčat se přihlásil rekordní počet 
družstev, a sice 30. Družstva byla rozdělena do 3 skupin po 10. Naše 
děvčata skončila těsně na druhém místě, což je nečekané a budou též 
začátkem února hrát v halách podle dalšího postupového klíče. Hrálo se 
v Kvasinách, Hradci Králové, Týništi a Rychnově.

 Družstvo nejmladších 2 až 4 třída zatím trénují přehazovanou a jejich 
soutěž bude zahájena v únoru.

 23. až 24. října uspořádal náš volejbalový klub v hale gymnázia v Rych-
nově nad Kněžnou kemp víkendové školy, volejbalové akademie Zd. 
Haníka přilákala přes 50 účastníků. Trenérovi Haníkovi asistoval Aleš 
Novák, trenér reprezentace juniorek. Víkendové setkání bylo určitě ne-
všední zkušeností pro trenéry a děti.

 Bylo zahájeno vybudování nového plotu za kabinami. Část asi 16 m plo-
tu je hotová. Zima ovšem přerušila naše brigádnické aktivity, chceme 
dokončit do konce dubna.

 Výroční členská schůze byla v pátek 4. února od 18.00 hodin v kuželně 
v Solnici, spojená se sportovním kláním v kuželkách.

 Tato sezóna je již jubilejní 70. sezonovou činností volejbalu v Kvasinách. 
Začínají se dělat přípravy k vydání doplňkového almanachu a připravuje 
se vše k této oslavě, která bude pravděpodobně v polovině června. Po-
drobněji bude vše uvedeno v jarním vydání zpravodaje.

 Dále nesmíme opomenout v polovině dubna již taky tradiční jarní vo-
lejbalový turnaj mládeže, který se dostal do podvědomí družstev z celé 
republiky.

Alois Vavera

Zajímavosti z oddílu



18

 První akcí byla 5. prosince Mikulášská diskotéka. Do kulturního domu při-
šli malí i velcí, aby si užili odpoledne plné soutěží, her a zábavy s Mikulášem, 
čerty a andělem.

 9. ledna mohli občané vidět na zámku v Kvasinách živý betlém a někteří si 
prohlédli i výstavu řezbářských prací J. Haldové.

 Děkujeme všem, kteří nám pomohli tyto akce zorganizovat.

Zprávy kulturní komiseZprávy kulturní komise
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Leden          Ohlédnutí za Vánocemi – Živý betlém
                        /společně s kulturní komisí Kvasiny/
                        Výstava Panovníci návštěvou na zámku Kvasiny
                        – dílo J. Haldové

Únor            Výstava Panovníci návštěvou na zámku Kvasiny
                        – dílo J. Haldové - do 26.2.

Duben          Vítání jara 23.4.
                            Výstava amatérské fotografi e /společně s kult. komisí Solnice/

Květen           Koncert rodin ZUŠ
            /společně se ZUŠ Rychnov nad Kněžnou/ 28.5.
                       Vítání občánků /společně s kult.komisí Kvasiny/

Červen        Výstava krajky /společně s Univerzitou Hradec Králové/
                       24.6. - 17.7.
                       Slavnostní mše v zámecké kapli
                       Poláčkovo léto – koncert 26.6.
                             Slavnostní loučení 9. tříd ZŠ Solnice /společně se ZŠ Solnice
                       a Městem Solnice/29.6.

Červenec    Poláčkovo léto – koncert 3.7.

Srpen          Slavnostní koncert laureátů houslové soutěže
                       Fr. Muziky Nová Paka

Září                    Vítání občánků/společně s kult.komisí Kvasiny/
                       Výstava obrazů

Říjen                Slavnostní mše v zámecké kapli

Listopad         koncert

Prosinec     Punčový koncert
                       Výstava betlémů

Soňa Klímová

Zámecký kulturní rok 2011Zámecký kulturní rok 2011
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19.3.2011   Maškarní ples a Josefovská
26.3.2011   rocková zábava – EPITAF
  2.4.2011      rocková zábava – MOGUL
  9.4.2011      Country bál
24.4.2011    Pomlázková zábava
30.4.2011    Čarodějnice – BLADEX

Program akcí Kulturního domuProgram akcí Kulturního domu
v Kvasinách:v Kvasinách:

nabízí
hotová jídla    speciality    svatební hostiny    fi remní akce

oslavy a schůze.

Novinkou je golfový trenažér a tréninkové hřiště
+ 5 multifunkčních her.

Nový nájemce se těší na Vaši návštěvu

Restaurace u Zlatého SoudkuRestaurace u Zlatého Soudku

 pro Vás nově připravil stravenky na 5 obědů za 300Kč a na 10 obědů za 
600Kč, které jsou v prodeji v restauraci a platí po celý rok.

 Pro příznivce bowlingu jsme nachystali výhodné permanentky na pět   
hodin bowlingu za 750 Kč, na 10 hodin bowlingu za 1 200 Kč.

      Pro rodiny nabízíme speciální nedělní slevy.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Restaurace a bowling U ZvonečkuRestaurace a bowling U Zvonečku
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 Vyhlašujeme soutěž o nejsladší cukrářku domácnosti Kvasin a okolí. Sou-
těže se může zúčastnit každý šikula, který chce ukázat svoje umění a šikov-
nost.

 Od 15 hodin budou dobroty vystaveny a k ochutnání připraveny pro veřej-
nost v restauraci ,, U Zvonečku “. Vyhodnocení proběhne v 17 hodin volbou 
veřejnosti.

27. března       -   buchty naší babičky
24. dubna        -   koláč (tří druhů plnění)
29. května       -   bábovkové snění
26. června       -   jahodový mls
31. července   -   borůvková pochoutka
28. srpna         -   nejjednodušší pochoutka ke kávě
25. září            -   švestkové dobroty
30. října            -   roláda
27. listopadu   -   medová pochoutka
18. prosince     -   vánoční cukroví – celkové ukončení

 Pokud chcete předvést svoji šikovnost, tak nám dejte vědět do 20. dne 
každého měsíce na prodejně U Benešů. Nejlepší sladký kuchař(ka) bude 
odměněn(na)

Na vaše dobroty se těší kulturní komise.
(KK)

Nejsladší cukrářkaNejsladší cukrářka
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leden
Přibyl Bohuslav  70 let
Chovanec František 71 let
Zimová Helena  76 let
Hofman Josef  79 let
Vašátko Jaroslav 80 let
Rozínková Marie 84 let

únor
Nezkusilová Růžena 72 let
Sláma Jan  72 let
Thér Zdeněk  75 let
Hartmanová Věra 75 let
Hovorková Marie 76 let
Kocián František 76 let
Horák Ladislav  79 let
Černá Anežka  83 let
Krajňák Štefan  89 let

březen
Bárta Ladislav  70 let
Kudláčková Drahoslava 70 let
Nosek Miroslav  71 let
Ditrichová Jaroslava 72 let
Šrámková Lidmila 73 let
Pavel Jiří  75 let
Netík Zdeněk  76 let
Petříková Marie  76 let
Gunarová Anna  77 let
Doubravská Eva 77 let
Piskorová Jiřina  79 let
Řežábek Karel  80 let

Společenská kronikaSpolečenská kronika
Heimová Františka 82 let
Plíštilová Jaroslava 83 let
Růžičková Milada 83 let
Holoubek Josef  84 let
Červinková Marie 88 let

Laubová Jana - Podolský 
Tomáš
Šťepánková Taťána - Klimeš 
Zdeňěk

Kubec Petr
Šnůrová Nina
Wimer Jakub

Hartman Jan
Vavřina Milan
Chamrádová Milada 

Jubilea

Sňatky

Narození

Úmrtí
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datum jméno lékaře adresa ordinace telefon
  2. 4. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345,

Vamberk
736 419 151

  3. 4. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika,
Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 542 102

  9. 4. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154
10. 4. MUDr. Vavřičková Hana poliklinika,

Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 782

16. 4. MUDr. Veselská Renata poliklinika,
Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 781

17. 4. MUDr. Vyčítalová Marie dr.Lützova 244,
Vamberk

494 541 757

23. 4. MUDr. Štulík Richard poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

24. 4. MUDr. Vyčítalová Marie dr.Lützova 244,
Vamberk

494 541 757

25. 4. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040
30. 4. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště 

nad Orlicí
494 371 088

  1. 5. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudle-
by nad Orlicí

494 383 417

  7. 5. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov nad 
Kněžnou

494 515 694

  8. 5. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad 
Kněžnou

494 531 955

14. 5. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov 
nad Kněžnou

494 539 225

15. 5. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec 
nad Orlicí

494 323 958

21. 5. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov 
nad Kněžnou

494 532 330

22. 5. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec 
nad Orlicí

494 321 511

Zubní pohotovost - rozpis služeb 2011Zubní pohotovost - rozpis služeb 2011
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datum jméno lékaře adresa ordinace telefon
28.5. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448, Opočno 494 667 123
29.5. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174
  4.6. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk 602 514 715
  5.6. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334, 

Vamberk
494 501 711

11.6. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno 494 621 665
12.6. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika

Rychnov nad Kněžnou
494 515 696

18.6. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942, Dobruška 494 623 775

19.6. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266,
Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

25.6. MUDr. Podolská Jana poliklinika, Mírové nám. 88, 
Týniště nad Orlicí

494 371 783

26.6. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

  2.7. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno 494 667 628
  3.7. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209,

Častolovice
494 322 706

  5.7. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481,
Kostelec nad Orlicí

494 321 740

  6.7. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205
  9.7. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika

Rychnov nad Kněžnou
494 515 695

10.7. MUDr. Stejskalová Věra zdrav. středisko, Kout 566, 
Borohrádek

494 381 263

16.7. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám. 88, 
Týniště nad Orlicí

494 371 031

17.7. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno 494 667 553
23.7. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, 

Dobruška
494 622 550

24.7. MUDr. Štulík Richard poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

30.7. MUDr. Šťastná Ludislava zdrav. středisko,
Rokytnice v Orlických hor.

494 595 292

(OU)






