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informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

Zprávy z obce

Revitalizace městečka.

Foto: R. Nelešovská.

Městečko dostává novou podobu.

Foto: R. Nelešovská.

Vážení spoluobčané,
konečně nadešel čas, kdy plně
můžeme zahájit připravené investiční akce. Budou naši obec zkrášlovat, sloužit k odpočinku, vycházkám, jiné zajistí plynulé odvedení
dešťových vod při přívalových deštích nebo zlepší životní prostředí
anebo změní náš hřbitov v důstojné
místo odpočinku našich blízkých
zemřelých.

A čím začít? Jistě zlepšením životního prostředí pro nás i pro budoucí generace. V tomto duchu jsme
provedli výsadbu desítek kusů stromů a stovek keřů v centru obce a
nejbližším okolí, rozjíždí se práce
na rekultivaci skládky Lochy, bude
zahájena výstavba sběrného dvora
a kompostárny včetně pořízení svozové techniky, která bude zajišťovat
služby našim občanům. Zabezpeče-

ním úpravy hrází Kotojedky výrazně snižujeme riziko povodně v obci.
Tak jako v posledních letech se
nám i letos daří zkvalitňovat prostředí hřbitova. Mám na mysli další etapu výstavby chodníků, úprav
a nutné odstranění přestárlých stromů na hřbitově. Revitalizace náměstí dostává v těchto dnech nový nádech estetického ztvárnění centra
obce 21. století s historií a v zámeckém parku se necháváme plně unést
dobovou výstavbou mlatových cest.
Zabezpečení a realizace těchto staveb a příprava dalších záměrů, které mají sloužit občanům naší
obce, stojí vedení radnice nemalé úsilí a obecní pokladnu dost významné finanční prostředky. Jako
starosta Vás mohu ubezpečit, že
na pokrytí zmíněných aktivit máme
peníze našetřené, proto obec nemusela do dnešní doby čerpat žádný
úvěr. V letošním rozpočtu máme
alokované prostředky na „Revitalizaci centra obce a zámeckého parku“ ve výši naší spoluúčasti 2.200
tisíc Kč, na akci „Kvasice, skládka Lochy - rekultivace“ činí spoluúčast 2.400 tisíc Kč, na sběrný dvůr,
kompostárnu a svozovou techniku

Nové chodníky na hřbitově.

www.kvasice.cz

Červen
2011
Cena 10,- Kč

je vyčleněno 1.640 tisíc.Kč a na první splátku za novou hasící techniku
zakoupenou našim hasičům 1.278
tis.Kč. Nemalé finanční prostředky
jdou z našeho rozpočtu do občanských sdružení formou grantů. Částka je celkem 360 tisíc Kč.
Za samostatný řádek mi stojí
zmínka na úhradu odstranění havarijního stavu v základní škole v Kvasicích, školní kuchyni, kde jsme 28.
března tohoto roku aktualizovali investiční záměr na finanční podporu této akce ve výši 6.375 tisíc Kč.
Vážení občané, možná Vás unavuji výčtem čísel, ale nemohu reagovat jinak na takzvané „Kvasičáky“, kteří po naší obci šíří polopravdy a své zaručené informace z radnice. Jsou mnohdy nesmyslné a zavádějící. Každému, kdo má zájem dozvědět se více pravdivých a neupravených informací, jsem plně k dispozici na radnici při osobní návštěvě, můžeme si schůzku sjednat anebo mailovat.
Přeji Vám všem krásně prožité léto, nádhernou dovolenou, pracovní pohodu a příjemné rodinné zázemí.
Lubomír Musil, starosta obce

Foto: R. Nelešovská.

strana 2

Kvasické noviny
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

KVASICKÁ POUŤ

Pro vodu,
vzduch a přírodu

TISKOVÁ ZPRÁVA

SOBOTA 13. srpna 2011

V rámci Operačního programu životní prostředí oblast podpory 4 - zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží získala obec Kvasice dotaci na provedení díla:

Kvasice, skládka Lochy-rekultivace
Tento projekt je v současné době realizován, je spolufinancován Evropskou unií a přispěje velkou měrou je zlepšení životního prostředí v dané lokalitě. Předmětem akce je rekultivace staré skládky Lochy v obci Kvasice.

13:00 POUŤOVÉ ATRAKCE A STÁNKY
14:00 – 18:00
OTEVŘENO MUZEUM KVASIC (obecní úřad KVASICE)
16:00 – 19:00
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUBINA (před obecním úřadem)

Investorem je obec Kvasice a zhotovitel firma Rovina, a.s. Hulín.
Termín dokončení projektu: 11/2011

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Ing. Martin Tesařík
předseda Regionální rady

NEDĚLE 14. srpna 2011
7:30 – 9:00
POUŤOVÉ ATRAKCE, STÁNKY A OBČERSTVENÍ
9:00 – 17:00
OTEVŘENO MUZEUM KVASIC (Obecní úřad KVASICE)
14:00 – 19:00
HRAJE SLOVÁCKÁ KROJOVANÁ HUDBA VLČNOVJANKA

OBEC KVASICE
Lubomír Musil
starosta
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vás informoval o rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava ze dne 4. 5. 2011, usnesení číslo: 224/VRR25/11, na základě kterého byl Váš
projekt Revitalizace centra obce Kvasice a zámeckého parku, vedený pod registračním číslem
CZ.1.12/2.3.00/18.01026, schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu Střední Morava. Projekt byl podpořen částkou v předpokládané výši
8 816 000,00 korun (max. 80,00%).
Informace o krocích, které je potřeba splnit ještě před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
Vám budou oznámeny samostatným dopisem. V případě dalších dotazů se můžete obracet na
Ing. Karla Holoubka, vedoucí odboru kontroly a plateb, telefon 587 333 325, e-mail
karel.holoubek@rr.strednimorava.cz.

SRDEČNĚ ZVE
ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE

VAŠE NÁZORY

Vážený pane starosto, přeji Vám hodně úspěchů v práci a zdárnou realizaci podpořeného
projektu.
S úctou

Ing. Martin Tesařík

OZNÁMENÍ
Dne 31.03.2011 jsme obdrželi od Nadace Děti – kultura - sport se sídlem v Uherském Hradišti 10.000,- Kč. Jedná se o nadační příspěvek,
který bude použit na malbu obrazu Panny Marie.
Lubomír Musil, starosta Obce Kvasice

Obraz Panny Marie nutně potřebuje opravu.

Foto: R. Nelešovská.

Chodník v Kroměřížské ulici také volá po opravě. Při deštivém počasí se
po něm nedá téměř projít, aniž byste nešlápli do kaluže. V minulém roce
obec žádala o dotaci, tu však nedostala. Letos o ni ani nezažádala, protože
v obecní pokladně nejsou peníze na případné dofinancování akce. V pondělí 23. května 2011 mi na můj telefonický dotaz starosta obce pan Lubomír Musil odpověděl, že na chodníku nebudou v tomto roce provedeny ani
nejnutnější opravy. Snad prý až příští rok. Takže nám, občanům, nezbývá
než doufat, že se někdy v budoucnu pro vedení obce stane prioritou oprava chodníku na Kroměřížské ulici. Po něm přes den přejde velmi mnoho
lidí, mezi kterými jsou i postižené děti z nedalekého Domova pro osoby
se zdravotním postižením. Na svých webových stránkách má domov velmi krásné a pro tuto, jak se zatím jeví, neřešitelnou situaci i výstižné motto: „Pomoz mi a půjdu,…pomoz mi a uvidím,…pomoz mi a porozumím…“
Text i fotografie Renáta Nelešovská
Poznámka: Ve čtvrtek 26. května 2011 při osobním jednání a přečtení mého
příspěvku a prohlédnutí fotografií do Kvasických novin, přislíbil starosta obce
pan Lubomír Musil opravu chodníku, kterou provedou pracovníci obce do letošní srpnové pouti.

www.kvasice.cz
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Usnesení
z 8. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 3. března 2011
61/ Rada obce schvaluje provedení bezbariérového přístupu do budovy
čp. 257 ve vlastnictví JUDr. Ladislava Bedřicha a MUDr. Marie Bedřichové, oba bytem Kroměříž, Štítného 2179/7 za podmínek stanovených
ve smlouvě.
62/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok p. Marii Trvajové, Kvasice, Osmek 463.
63/ Rada obce nedoporučuje ZO prodej nemovitosti na pozemku st. parc.
č. 29/1 v ul. Dvůr v obci Kvasice, která je ve vlastnictví obce p. Františku Kovácsovi.
64/ Rada obce doporučuje ZO odsouhlasit odstranění budovy na pozemku st. parc. č. 29/1 v k. ú. Kvasice.
65/ Rada obce souhlasí s rozkopáním cesty v ul. Hráza u domu čp. 147
ve vlastnictví Jitky Vojtekové za účelem opravy napojení do obecní kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě.
66/ Rada obce doporučuje ZO schválit hospodářský výsledek ZŠ Kvasice
za rok 2010 ve výši 134.966,42 Kč, z toho v hlavní činnosti 111.755,63 Kč
a v doplňkové činnosti 23.210,79 Kč a přidělit jej do rezervního fondu.
67/ Rada obce schvaluje smlouvu o vypracování projektu stavby „Dopravní a technická infrastruktura pro 12 RD, lokalita Bělovská“ v rozsahu pro územní řízení mezi Obcí Kvasice a ing. Vladimírem Navrátilem,
Karolíny Světlé 3377, Kroměříž, IČ:46293060 za cenu 144.000,- Kč včetně DPH 20 %.
68/ Rada obce schvaluje smlouvu o vypracování projektu stavby „Dopravní a technická infrastruktura pro 12 RD, lokalita Bělovská“ v rozsahu pro stavební řízení mezi Obcí Kvasice a ing. Vladimírem Navrátilem, Karolíny Světlé 3377, Kroměříž, IČ:46293060 za cenu 144.000,- Kč
včetně DPH 20 %.
69/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Kvasice a Alešem Lahodou, Na Honech III./4921, Zlín, IČ:65289064 na vykonávání monitoringu projektu „Revitalizace náměstí Antoše Dohnala v obci Kvasice“
po dobu pěti let za cenu 30.000,- Kč.
70/ Rada obce schvaluje smlouvu o tankování APH – motorové nafty u
čerpací stanice KRODOS SERVIS a.s. uzavřenou mezi Obcí Kvasice a
KRODOS SERVIS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž.
71/ Rada obce schvaluje výsledky inventur majetku Obce Kvasice a SDH
Kvasice za rok 2010.
72/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin Obce Kvasice za IV. čtvrtletí 2010.
73/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin ZŠ Kvasice za IV. čtvrtletí 2010.
74/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin MŠ Kvasice za IV. čtvrtletí 2010.
75/ Rada obce schvaluje program veřejného zasedání ZO, které se uskuteční ve čtvrtek 24. března 2011 v 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice: zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady obce, majetek
obce – smlouvy, hospodářský výsledek MŠ a ZŠ Kvasice, rozpočtové opatření č. 2/2011, jmenování zástupce Mikroregionu Jižní Haná, Baťův kanál – zvýšení členského příspěvku, bezúplatné převody pozemků parc. č.
941/2, 624/12 a 1097/7 všechny v k. ú. Kvasice, diskuse, usnesení, závěr.
76/ Rada obce doporučuje ZO schválit bezúplatný převod pozemku parc.
č. 941/2 v k. ú. Kvasice o výměře 1794 m2, který je v současně zastavěném území obce, v lokalitě územním plánem určené k výstavbě rodinných domů, od České republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov na Obec Kvasice, nám. A. Dohnala č. 18, 768 21 Kvasice.
Usnesení
z 9. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 17. března 2011
77/ Rada obce na základě žádosti ZŠ Kvasice souhlasí s malováním šaten 2. stupně a schodišť v hodnotě cca 50.000,- Kč, opravou linolea v šatnách v hodnotě cca 50.000,- Kč a opravou šaten pro 2. stupeň v částce
cca 255.000,- Kč vč. DPH. Finanční prostředky na úhradu nákladů budou čerpány z běžného rozpočtu školy na rok 2011.
78/ RO doporučuje ZO schválit čerpání mzdových prostředků ve výši
120.000,- Kč pro jednu uklízečku v ZŠ Kvasice na rok 2011 z rozpočtu obce.
79/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok p. Janě
Brázdilové, Kvasice, Cukrovar 159.
80/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 1 v bytovém domě
Cukrovar čp. 159, Kvasice Janě Otevřelové, Kvasice, A. Dohnala 18 od 01.
04. 2011 na dobu určitou jeden rok.

81/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 14 v bytovém domě
Cukrovar čp. 159, Kvasice, Lence Vaňharové, Kvasice, Včelín 619 od 01.
04. 2011 na dobu určitou jeden rok.
82/ Rada obce doporučuje ZO schválit odkup pozemku parc. č. 1978 v
k. ú. Kvasice o výměře 14 m2 od p. Věry Machalové, Kvasice, Bělovská
297 za cenu 25,- Kč/m2.
83/ Rada obce doporučuje ZO schválit bezúplatný převod pozemku parc.
č. 624/12 v k. ú. Kvasice o výměře 849 m2, od České republiky, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. 390/42, 128 00 Praha, Nové Město na Obec Kvasice, nám. A. Dohnala č. 18, 768 21 Kvasice.
84/ Rada obce doporučuje ZO schválit bezúplatný převod pozemku parc.
č. 1097/7 v k. ú. Kvasice o výměře 2547 m2, od České republiky, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. 390/42, 128 00 Praha, Nové Město na Obec Kvasice, nám. A. Dohnala č. 18, 768 21 Kvasice.
85/ Rada obce doporučuje ZO: 1. Schválit pořízení nového územního plánu pro Obec Kvasice. 2. Schválit žádost o pořizování územního plánu pro
Obec Kvasice úřadem územního plánování, Městského úřadu Kroměříž.
3. Schválit starostu obce pana Lubomíra Musila zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu pro Obec Kvasice.
86/ Rada obce doporučuje ZO schválit výši členského příspěvku na rok
2011 pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě dle aktuálního stavu obyvatel v obci Kvasice k 01. 01. 2011 ve výši
5,- Kč na obyvatele.
87/ Rada obce doporučuje ZO schválit Dodatek č. 3 Smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí v rámci Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty po řece Moravě.
88/ Rada obce doporučuje ZO projednat rozpočet DSO Sdružení obcí
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty po řece Moravě pro rok 2011.
89/ Rada obce doporučuje ZO projednat rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty po řece Moravě pro období let 2012 – 2014.
Usnesení
z 10. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 31. března 2011
90/ Rada obce schvaluje odeslání aktualizovaného investičního záměru
na akci „Odstranění havarijního stavu v ZŠ Kvasice“ na Ministerstvo financí ČR.
91/ Rada obce schvaluje použití částky 120.000,- Kč ze stávajícího rozpočtu
ZŠ Kvasice na čerpání mzdových prostředků pro 1 uklízečku na rok 2011.
92/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo č. 04/2011 uzavřenou mezi Obcí
Kvasice a Miroslavem Sklenářem, koordinátorem BOZP, Štěchovice
1366/32, 767 01 Kroměříž na činnost a práce Koordinátor BOZP na staveništi „Revitalizace centra obce Kvasice a zámeckého parku“ za cenu
18.000,- Kč.
93/ Rada obce pověřuje Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komisi
vypracováním pravidel pro udělování Čestného občanství obce Kvasice
a Ceny obce Kvasice.
94/ Rada obce bere na vědomí poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
10.000,- Kč od nadace Děti-kultura-sport na malbu obrazu Panny Marie.
95/ Rada obce souhlasí s přejezdem stavební techniky veřejného chodníku a zeleně před domem čp. 504 ve vlastnictví Jakuba Klementa za účelem odstranění starého a výstavby nového domu za podmínek stanovených ve smlouvě.
96/ Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 584/2010 uzavřené mezi Obcí Kvasice a firmou Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín.
97/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Kvasice a E. ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění objektu kioskové trafostanice „Kvasice, T2 Pošta, VN, TS a NN“ na obecním pozemku st. parc. 900 v k. ú. Kvasice. Jednorázová úplata bude Obci Kvasice
uhrazena ve výši 8.000,- Kč bez DPH.
98/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Kvasice a E. ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění nových kabelových vývodů VN a NN z T2 Pošta na obecních pozemcích parc. č. 247/2,
1463/14 a 1496 v k. ú. Kvasice. Jednorázová úplata bude Obci Kvasice
uhrazena ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
99/ Rada obce souhlasí s odstraněním pěti stromů v dřevině jírovec maďal, jednoho stromu lípa obecná a jednoho smrku v parčíku před obecním úřadem v souladu se znaleckým posudkem a projektovou dokumentací revitalizace náměstí, včetně nové výsadby.
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Usnesení
z 11. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 14. dubna 2011
100/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo č. 06/2011 mezi Obcí Kvasice
a firmou Josef Sedláček TIS, Tyršova 266, 768 02 Zdounky na ořez 8 ks
lip u kostela za cenu 28.560,- Kč vč. DPH.
101/ Rada obce schvaluje manželům Jakubovi a Vladimíře Klementovým
provedení přípojky vody a přípojky kanalizace pro novostavbu rodinného domu v ulici Krajina na pozemku parc. č. 544 přes obecní pozemek
parc. č. 1501, oba v k. ú. Kvasice za podmínek stanovených ve smlouvě.
102/ Rada obce souhlasí s montáží odpočtového elektroměru do nebytových prostor a úpravou elektroinstalace v budově čp. 459 p. Romanu
Kirilenkovi, Kvasice, Kroměřížská 459 za podmínek uvedených v dodatku k nájemní smlouvě.
103/ Rada obce souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o jeden rok
Bui Nguyen Hoa, Kvasice, Kroměřížská 459.
104/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Miroslavu Nakládalovi, Kvasice, Cukrovar 159.
105/ Rada obce revokuje usnesení č. 771 z 85. jednání Rady obce Kvasice ze dne 10. 06. 2010.
106/ Rada obce souhlasí se zateplením novostavby rodinného domu
na pozemku parc. č. 1934 v k. ú. Kvasice v ulici Mariánov ve vlastnictví manželů Jana a Veroniky Matulíkových, které bude zasahovat 10 cm
na obecní pozemek parc. č. 1464 v k.ú.Kvasice za podmínek stanovených ve smlouvě.
Usnesení
z 12. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 28. dubna 2011
107/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin Obce Kvasice na I. čtvrtletí 2011.
108/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin ZŠ Kvasice za I. čtvrtletí 2011.
109/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin MŠ Kvasice za I. čtvrtletí 2011.
110/ Rada obce souhlasí se stavbou skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č. 947/16 ve vlastnictví manželů Jaroslava a Vlastimíry Rozsypalových, který sousedí s obecním pozemkem parc. č. 932/32 a je součástí
lokality pro bydlení Díly, oba v k. ú. Kvasice.
111/ Rada obce souhlasí s opravou chodníku k domům č. 140, 217 a 135
na obecním pozemku parc. č. 1463/1 v k. ú. Kvasice p. Zdeňkem Novotným, Kvasice, Dolní 140.
112/ Rada obce schvaluje barvu mobiliáře na revitalizaci centra obce Kvasice a zámeckého parku RAL č. 9007 v barvě šedé.
113/ Rada obce schvaluje odměnu vedoucímu odboru p. Romanu Berdníkovi dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 103 odst.4 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů ve výši 12 % měsíčního platu, za plnění mimořádných úkolů souvisejících s akcí „Revitalizace centra obce Kvasice
a zámeckého parku“ a s naučnou stezkou u rybníčka Cukrovar, vyplacenou v termínu výplaty za měsíc duben 2011.
Usnesení
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 24. března 2011 v 17.00 - 20.30 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kvasice
31/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
32/ ZO schvaluje smlouvu č. UZSVM/BKM/23/2011-BKMM mezi ČR –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno a Obcí Kvasice o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemku parc. č. 1471/4 v k. ú. Kvasice, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace.
33/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Kvasice a E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, na stavbu „SB-2507-057 Kvasice, A. Dohnala, kab.
NN“ na obecních pozemcích parc. č. 118/1, 1461/6, 1466, 1467/1, 1473/4,
všechny v k. ú. Kvasice, v souladu s geometrickým plánem č. 907-181/2010,
za cenu 9.000,- Kč bez DPH.
34/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 941/2 v k. ú. Kvasice o výměře 1794 m2, který je v současně zastavěném území obce, v lokalitě územním plánem určené k výstavbě rodinných domů, od České republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, Husinecká č.1024/11a, 130 00
Praha Žižkov na Obec Kvasice, nám. A. Dohnala č. 18, 768 21 Kvasice.
35/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 624/12 v k. ú. Kva-

sice o výměře 849 m , od České republiky, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. 390/42, 128 00 Praha, Nové Město na Obec Kvasice, nám. A. Dohnala č. 18, 768 21 Kvasice.
36/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 1097/7 v k. ú. Kvasice o výměře 2547 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití
ostatní komunikace, od České republiky, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. 390/42, 128 00 Praha, Nové Město na Obec Kvasice, nám. A. Dohnala č. 18, 768 21 Kvasice.
37/ ZO schvaluje odkup pozemku parc. č. 1 978 v k. ú. Kvasice o výměře
14 m2 od p. Věry Machalové, Kvasice, Bělovská 297 za cenu 25,- Kč/m2.
38/ ZO schvaluje kladný hospodářský výsledek MŠ Kvasice za rok 2010
ve výši 147.174,50 Kč, z toho v hlavní činnosti 130.786,30 Kč a v doplňkové činnosti 16.388,20 Kč a přidělit jej do rezervního fondu.
39/ ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Kvasice za rok 2010 ve výši
134.966,42 Kč, z toho v hlavní činnosti 111.755,63 Kč a v doplňkové činnosti 23.210,79 Kč a přidělit jej do rezervního fondu.
40/ ZO bere na vědomí audit ZŠ a MŠ Kvasice.
41/ ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
42/ ZO schvaluje Rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 2/2011.
43/ ZO jmenuje paní Renátu Nelešovskou do rady Mikroregionu Jižní
Haná na volební období 2011 – 2014 jako stálého zástupce Obce Kvasice.
44/ ZO schvaluje výši členského příspěvku na rok 2011 pro Sdružení obcí
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě dle aktuálního stavu obyvatel v obci Kvasice k 01. 01. 2011 ve výši 5,- Kč na obyvatele.
45/ ZO schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí v rámci Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty
po řece Moravě.
46/ ZO projednalo rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu
a vodní cesty po řece Moravě pro rok 2011.
47/ ZO projednalo rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty po řece Moravě pro období let 2012 – 2014.
48/ ZO zamítá prodej nemovitosti na pozemku st. parc. č. 29/1 v ul. Dvůr
v obci Kvasice, která je ve vlastnictví obce, p. Františku Kovácsovi.
49/ ZO souhlasí s odstraněním budovy na pozemku st. parc. č. 9/1 v k.ú.
Kvasice.
50/ ZO schvaluje: 1. pořízení nového územního plánu pro Obec Kvasice.
2. žádost o pořizování územního plánu pro Obec Kvasice úřadem územního plánování, Městského úřadu Kroměříž. 3. starostu obce pana Lubomíra Musila zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu pro Obec Kvasice.
51/ ZO schvaluje udělení CENY OBCE KVASICE rodině Proskowetz za významný hospodářský a společenský rozvoj Kvasic, kterým rodina významně
ovlivnila veřejný život a přispěla tak k šíření dobrého jména obce Kvasice.
Usnesení
z 13. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 11. května 2011
114/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 3/2011.
115/ Rada obce doporučuje ZO schválit stanovy dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Kroměříž – Kvasice – Střížovice.
116/ Rada obce doporučuje ZO schválit zakladatelskou smlouvu dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Kroměříž – Kvasice – Střížovice.
117/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi Obcí Kvasice a E. ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na umístění kabelového
vedení NN na obecním pozemku parc. č. 953 v k. ú. Kvasice za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč.
118/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu č. 1002991161 o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 941/2 v k. ú. Kvasice do vlastnictví
Obce Kvasice mezi Pozemkovým fondem ČR., Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3 a Obcí Kvasice.
119/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Kvasice a Alešem Lahodou, Na Honech III/4921, Zlín, na vykonávání monitoringu realizace
projektu „Revitalizace centra obce Kvasice a zámeckého parku“ za cenu
60.000,- Kč vč. DPH.
120/ Rada obce schvaluje přidělení druhé popelové nádoby p. Miroslavě
Štanglicové, Kvasice, Cukrovar 159.
121/ Rada obce schvaluje Matici svatohostýnské, Svatý Hostýn 115, finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
122/ Rada obce nedoporučuje ZO odprodej části pozemku parc. č. 1467/3
v k. ú. Kvasice firmě NVB LINE s.r.o.
123/ Rada obce schvaluje nejvýhodnější cenovou nabídku na práce živičných povrchů o výměře 675 m2 na nám. A. Dohnala, kterou podala firma STRABAG za cenu 719.836,- Kč vč. DPH.
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Mateřská škola Kvasice
informuje o svých aktivitách

Besídka ke dni Matek.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Besídka ke Dni
matek v Mateřské škole Kvasice
„Maminky dnes svátek mají.
A copak jim děti dají?
Sladkou pusu na líčko a své celé srdíčko.“
Výše zmíněným
veršem zahájily děti
z MŠ Kvasice jarní
vystoupení pro rodiče a ostatní rodinné členy našich dětí.
Besídku zahájily nejmladší děti ze třídy
Sluníčka a Kuřátka s pásmem roztomilých říkanek, hudebně pohybových
her a písní. Na závěr si tyto malé děti
Předávání cen požární soutěže. Foto: archiv MŠ Kvasice.
zahrály na herce a
svým dětským divadelním předstaPředávání cen VV soutěže Požárvením s jarním motivem dojemně ní ochrana očima dětí
naladily všechny přítomné.
Tak jako v předešlých ročnících se
Sportovní a logopedická třída zpí- i letos zúčastnila naše mateřská škovala sborovým i sólovým zpěvem la výtvarné soutěže „Požární ochravšech dětí. Reprodukované taneční na očima dětí“, kterou pro nás ochotpísně doplněné pohybem byly pří- ně zorganizoval Sbor dobrovolných
jemným zpestřením celého besídko- hasičů Kvasice. Všechny práce dětí
vého pásma starších dětí. Tématic- byly velmi zdařilé a vybrat z nich ty
ké divadélko dětí z logopedické tří- nejlepší nebylo vůbec jednoduché.
dy mělo také velký úspěch.
Nakonec se porota rozhodla takto:
Všechny děti s velkým nasazením třída Sluníčka – 1. místo Eliška Šišukázaly veřejnosti svůj talent a své ková /5 let/, 2. místo Eliška Horová
maminky potěšily vlastnoručně vy- /5 let/, 3. místo Zuzana Horsákorobenými srdíčkovými taškami se vá /5 let/ a Štěpánka Řezníčková /4
svým portrétem, ve které mohly ma- roky/; třída Sportovci - 1. místo Marminky nalézt netradiční dáreček v kéta Judasová /6 let/, 2. místo Elen
podobě batikovaného prostírání vy- Švagrová /6 let/ a Veronika Kelová
tvořeného samotnými dětmi.
/6 let/, 3. místo Kateřina Ševelová

/6 let/ a Zdeňka Janíková /6 let/; třída Logopedická - 1. místo Filip Hrabal /6 let/, 2. místo Patrik Skácel /7
let/ a Adam Habarta /6 let/, 3. místo Andrea Gazdová /5 let/ a Markéta Kohoutová /4 roky/.
Všem oceněným gratulujeme a zároveň bychom chtěli poděkovat starostovi obce panu Lubomíru Musilovi a zástupci SDH Kvasice Radku Smolinkovi za slavnostní vyhodnocení a předání cen.
Kvasický slavíček
Děti rády zpívají a ani děti u nás
ve školce nejsou výjimkou. O tuto radost je nepřipravujeme a děti mohou
v pěvecké soutěži Kvasický slavíček
předvést samostatně svůj um. Tak i
tento rok byly pod dohledem poroty
vybrány děti z každé třídy, které se
umístily na medailových pozicích.
Rozhodování bylo náročné, děti se
snažily zpívat, jak nejlépe uměly.
Od dětí zazněly písničky, co se naučily v MŠ, ale i takové, co znají z
rodiny. Po vyslechnutí všech účastníků soutěže porota rozhodla takto:
tř. Kuřátka – 1. místo Eliška Caletková,
2. místo Jan Pospíšil, 3. místo Teodor
Švik; tř. Sluníčka
– 1. místo Matouš
Kácovský, Alenka
Brázdilová, 2. místo Zuzanka Horsáková, Eliška Šišková, 3. místo Štěpánka Řezníčková, Gábinka Konečná, tř.
Logopedická - 1. místo Štěpán Karásek,
2. místo Simonka
Cenigová, 3. místo Andrejka Gazdová, tř. Sportovci – 1.
místo Bára Chybová, Zdenička Janíková, 2. místo Markétka Judasová, Kamilka Marková, Tomáš Zpěvák, 3. mísSvatbička.
to Anežka Augusti-

Kvasický slavíček.

www.kvasice.cz

nová, Kozel Lukáš, Kačka Ševelová.
Výhercům blahopřejeme a všem
dětem přejeme, aby v nich chuť zpívat nadále zůstala.
Tradiční svatbička v MŠ
Jako každým rokem, tak i letos
jsme si hráli v mateřské škole Kvasice na svatbičku. Některé z dětí si vyzkoušely roli nevěsty a ženicha, včetně celého obřadu, předávání prstýnků a novomanželského polibku. Nechyběla ani hostina, na které si svatební hosté velmi pochutnali. Svým
hudebním vystoupením nás potěšili manželé Davidovi, kteří děti rozveselili veselými písněmi na kytaru.
Letošními oddanými páry byli Veronika Kelová a Jiří Smolinka, Anežka Augustinová a Vojtěch Knoll, Andrea Gazdová a Adam Habarta, Simonka Cenigová a Filip Hrabal.
Děti měly možnost upevnit si společenské návyky a kulturu stolování.
Svatbička se vydařila a všem se
velmi líbila. Děkujeme rodičům dětí
za hezkou spolupráci s MŠ.
Kolektiv MŠ Kvasice

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Foto: archiv MŠ Kvasice.
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Požární ochrana očima dětí
Název soutěže, které se žáci naší základní školy pravidelně zúčastňují.
Nejinak tomu bylo i letos. Všechny děti se pustily do malování a kreslení
s vervou. Překvapili i chlapci ze 4. a 5. třídy, kteří dokonce začali „vyrábět“ hasičskou zbrojnici, požární auto, „umělý“ požár,… Vše propracovali
do nejmenšího detailu. Díky nim jsme vytvořili i zvláštní kategorii, ve které došlo ke spojení výtvarné výchovy a pracovních činností.
A jak to nakonec dopadlo?

Kategorie
ZŠ 1
ZŠ 2
ZŠ 4

1. Tobiáš Hartmann – 2. tř.
2. Tea Karasová – 1. A
3. Jakub Komárek – 1. A
1. Sára Paťhová – 4. tř.
2. Marek Malenovský – 5. tř.
3. Ondřej Smolinka – 3. tř.
1. Barbora Gajdošíková – 8. B
2. Michaela Ondrová – 9. tř.
3. Michal Štanglica – 9. tř.

Zvláštní kategorie
1. David Skácel
1. David Vajďák, Ondřej Kahaja, Jakub Knoll
Všem oceněným přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.
Mgr. Dagmar Březíková

Mladý zdravotník
Žáci ZŠ Kvasice se zúčastnili soutěže Mladý záchranář, která proběhla
v Kroměříži na dopravním hřišti za organizace Českého červeného kříže.

Tato soutěž má podporovat žáky, aby se nebáli při jakékoli nehodě pomoci zraněnému a poskytnout mu první pomoc.
Soutěžící za doprovodu zdravotníka ošetřovali „zraněné“, kteří svou roli
hráli přesvědčivě. „Potkali“ se se zlomeninou stehenní kosti, s dopravní
nehodou, kde museli obnovit životní funkce (masáž srdce a umělé dýchání), ošetřovali také odřeniny, popáleniny a podobné nehody, se kterými se
mohou kdykoli a kdekoli setkat. Školu reprezentovali tito žáci: Michaela
Ondrová, Jaroslav Willert, Pavel Knedla, Lenka Němečková, Barbora Gabrhelíková a umístili se na krásném 4. místě.
Anna Tomaníková ml.

Kam na střední školu?
V letošním roce opouští naši školu 25 žáků, kteří přestupují na střední
školy a střední odborná učiliště vesměs ve Zlínském kraji. Potěšující zprávou je, že v prvním kole bylo přijato 24 dětí a jedna žákyně má téměř jistotu přijetí v kole druhém. Nejčastější volbou bylo Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži, kde se se dostalo 6 žáků. Tři žákyně nastoupí na Hotelovou školu v Kroměříži a dva žáci na Střední průmyslovou školu ve Zlíně. SPŠ Otrokovice, SŠ zemědělská a SŠ informatiky v Rožnově,
Obchodní akademie Zlín, Obchodní akademie Kroměříž, SOŠ v Uherském Brodě, Integrovaná SŠ polygrafická v Brně, Střední zdravotnická škola Kroměříž, SŠ obchodně technická Zlín, Gymnázium TGM Zlín, Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, SOŠ polytechnická Zlín, SOU Prostějov a SOŠ Otrokovice získají po jednom žákovi z naší školy. Patnáct uchazečů zamíří na střední školu s maturitou a deset na střední odborné učiliště. Z hlediska rozmístění jednotlivých škol vypadá situace následovně.
Dvanáct dětí bude pokračovat v přípravě na budoucí povolání v Kroměříži, šest se bude vzdělávat ve Zlíně, po dvou v Otrokovicích a Rožnově pod
Radhoštěm, jeden žák odchází do Prostějova, jeden do Brna a jedna žákyně do Uherského Brodu. Přejme našim žákům hodně studijních úspěchů a
příjemné vzpomínky na základní školu.
Mgr. Jiří Machovský

9. třída

HORNÍ ŘADA ZLEVA: Lucie Podmelová, Martina Spáčilová, Barbora Kvasničková, Michaela Ondrová, Eliška Ševčíková, Simona Dočkalová, Kateřina
Klementová, Jitka Růžková
PROSTŘEDNÍ ZLEVA: Ladislav Škrabal-ředitel školy, Michal Štanglica, Tomáš Vavřík, Barbora Ševčíková, Tomáš Lilák, Jaroslav Willert, Miroslav Krsička,
Pavlína Zimmermannová, Helena Vysloužilová - třídní učitelka
SEDÍCÍ ZLEVA: Adam Telička, Pavel Knedla, Josef Benda, Martin Prechtl, David Wirth, Libor Zelda, Pavel Švec, Petr Nakládal
LEŽÍCÍ ZLEVA: Daniela Podaná, Aneta Smějová
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Mladý cyklista
Žáci ZŠ Kvasice se zúčastnili soutěže Mladý cyklista, která proběhla v
Kroměříži na dopravním hřišti za doprovodu firmy BESIP. Soutěžící museli uplatnit své znalosti v dopravních testech. Byli kontrolováni při jízdě
dle dopravních značek a předpisů policisty České republiky a také museli
úspěšně zdolat jízdu zručnosti a předvést, jak jsou šikovní. Tato soutěž se
pořádá každým rokem, aby se omezil počet nehod cyklistů. Správný cyklista musí znát značky, mít přilbu a kolo před jízdou zkontrolovat.
Z I. stupně se zúčastnili žáci: Karolína Malenovská, Nicola Pomališová,
Jakub Gazdoš a Radek Kahaja, kteří se umístili na 4. místě.
Za II. stupeň naši školu reprezentovali: Jaroslav Willert, Michaela Ondrová, Erika Zpěváková, Pavel Knedla a umístili se na krásném 3. místě.
Všem cyklistům gratuluji a přeji mnoho jízd bez nehod.
Anna Tomaníková ml.

Mladý cyklista.

Foto: archiv ZŠ.

Pohár rozhlasu
Měsíc květen bývá na naší škole ve znamení usilovného tréninku na atletický vrchol sezony - atletickou soutěž „Pohár rozhlasu“ v Kroměříži. Nejinak tomu bylo i letos. V úterý 17. května 2011 mladší dívky a hoši (6. a 7.
třída) a o dva dny později i ti starší (8. a 9. třída) změřili své síly s vrstevníky ze základních škol z Kroměříže, Holešova, Bystřice pod Hostýnem,
Hulína, Morkovic a Zborovic.
V kategorii starších nás reprezentovali Miroslav Krsička, Martin Prechtl,
Petr Nakládal, Tomáš Lilák, Jaroslav Willert, Tomáš Vavřík, Libor Zelda,
Pavel Švec, Daniela Podaná, Aneta Smějová, Martina Spáčilová a Simona
Dočkalová (všichni z 9. třídy), Vojtěch Ševčík, Jana Valová, Denisa Podaná, Denisa Kampfová, Erika Zpěváková (všichni z 8. A), Kristýna Slaná,
Jana Štěpaníková a Barbora Šebestíková (z 8. B). Dívky obsadily ze sedmi
zúčastněných škol 4. místo a hoši byli šestí mezi deseti „základkami“. Z
jednotlivých disciplín se vyjímá prvenství dívčí štafety na 4x60m ve složení: Denisa Podaná, K. Slaná, J. Valová a Daniela Podaná. Úspěchem jsou
rovněž třetí místa Daniely Podané z vrhu koulí a skoku vysokého, čtvrtá
příčka Jany Valové z běhu na 800 m a Miroslava Krsičky ze skoku vysokého. Ve výšce se dařilo i Anetě Smějové, která se dělila o pátou příčku, a v
dálce Tomáši Vavříkovi. Ten skončil sedmý.
V mladších naši školu zastupovali ze sedmé třídy Jakub Ševela, Martin
Fišer, Michal Koukal, Michal Konečný, Barbora Dudová, Vendula Krupková, Pavlína Pecinová, Nikola Šišková a Hana Brázdilová. A z šesté třídy
je doplnili Michal Rozsypal, Radim Zapletal, Tomáš Gerych, Aleš Fišer,
Elen Stejskalová, Lucie Svobodová, Magdalena Žáková a Michaela Přikrylová. Nejlepším počinem mladších atletů bylo druhé místo Michala Koukala v hodu kriketem a třetí místo Pavlíny Pecinové z běhu na 60 m. Pavlína si velice dobře vedla i v dálce, kde obsadila 5. příčku. Třetí skončila štafeta hochů ve složení M. Rozsypal, J. Ševela, M. Koukal a M. Fišer. Dařilo se i Lucii Svobodové, která se dělila o šesté místo ve výšce, a také Martinu Fišerovi, jenž skončil v běhu na jeden kilometr sedmý. Mladší chlapci
byli podobně jako jejich starší spolužáci šestí z deseti a dívky deváté z jedenácti družstev.
Mgr. Jiří Machovský

Daniela Podaná při skoku vysokém.

Foto: archiv ZŠ Kvasice.

Vydařená Bystřice
Už během pro naši školu tak úspěšného republikového finále ve futsale
ve Zruči nad Sázavou jsme se s dalšími moravskými zástupci (ZŠ Bratrství
Bystřice pod Hostýnem a Církevní ZŠ Veselí nad Moravou) domluvili na přátelském turnaji, který by naše fotbalistky sehrály ještě během jara v Bystřici. Exhibiční turnaj přišel na pořad dne v úterý 10. května 2011 a kromě již
zmiňovaných aktérů se jej zúčastnila také ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem.
V souladu s pravidly školské futsalové ligy postavily všechny školy po jednom týmu starších (8. a 9. třída) a jednom mladších žákyň (6. a 7. třída).
V kategorii mladších nás reprezentovaly: Magdalena Žáková (6. tř.), Karolína Malenovská (5. tř.), Michaela Balharová, Nikola Šišková, Vendula
Krupková, Hana Brázdilová a Barbora Dudová (všechny 7. třída). Oproti
sestavě ze Zruče se tým musel vyrovnat se ztrátou brankářky Nakládalové
a střelkyně Pecinové, které už svými výkony povýšily mezi starší. Děvčata v prvním zápase přitlačila soupeřky z Veselí před jejich branku, ale kýžený gól ne a ne vstřelit. A tak se po bezbrankové remíze body dělily. Remízou, tentokrát to bylo 1:1, skončil i druhý zápas proti domácímu Bratrství Bystřici pod Hostýnem, když ve vypjatém utkání vyrovnávala z penalty
Šišková. V posledním klání se našemu týmu postavila děvčata ze ZŠ TGM
Bystřice pod Hostýnem, která měla na svém kontě po prvních dvou duelech o 2 body více. Jestliže jsme chtěli pomýšlet na vítězství v turnaji, museli jsme vyhrát - a to se po dvou brankách Malenovské začalo naplňovat
už v prvním poločase. Konečnou podobu výsledku na 3:0 dala Bára Dudová, která proměnila dlouhé sólo po přesném výhozu brankářky Žákové.
Sestava týmu starších žákyň vypadala následovně: Simona Nakládalová (7.), Denisa Kampfová (8. A), Kristýna Slaná (8. B), Daniela Podaná,
Aneta Smějová, Kateřina Klementová (všechny 9. třída), Pavlína Pecinová (7. tř.) a Erika Zpěváková (8. A). Úvodní minuty prvního zápasu proti
Veselí nad Moravou byly poznamenány nervozitou, ale po brance Pecinové se kvasické hráčky uklidnily a také rozstřílely. Další dva zásahy přidala Podaná a po úniku Slané účet utkání podtrhla střelou do opuštěné brány Smějová. Bitva s domácím Bratrstvím, to byl souboj o každý metr. Síť
mohly několikrát rozvlnit oba celky, ale obrany i brankářky zůstaly pevné.
Bratrství ve svém posledním představení rozstřílelo Veselí 4:0 a Kvasice,
pokud chtěly uzmout prvenství jako své mladší kolegyně, musely dát ZŠ
TGM 4 branky také. Jenže soupeř dlouho odolával. Až ke konci poločasu se ujaly dvě střely Smějové a brzy po půli Aneta dokonce zkompletovala hattrick. Kýžený čtvrtý gól vzápětí přidala Pecinová. Exhibiční turnaj
pro nás skončil úspěšně. Teď nezbývá než si přát, aby forma a štěstí vydrželo i do 31. května, kdy se hraje okresní finále v minifotbale v Holešově.
Zápasy v kategorii mladších:
TGM – Bratrství 1:1, Veselí – Kvasice 0:0, Bratrství – Kvasice 1:1 (Šišková z penalty), TGM – Veselí 2:0, Veselí – Bratrství 0:0, Kvasice – TGM
3:0 (Malenovská 2, Dudová).
Zápasy v kategorii starších
TGM – Bratrství 0:3, Veselí – Kvasice 0:4 (Pecinová, Podaná 2, Smějová), Bratrství – Kvasice 0:0, TGM – Veselí 2:3, Veselí – Bratrství 0:4, Kvasice – TGM 4:0 (Smějová 3, Pecinová)
Mladší žákyně
1. ZŠ Kvasice
2. ZŠ TGM Bystřice p. H.
3. ZŠ Bratrství Bystřice p. H.
4. CZŠ Veselí nad Moravou

www.kvasice.cz

5b
4b
3b
2b

Starší žákyně
1. ZŠ Kvasice
7b
2. ZŠ Bratrství Bystřice p. H. 7b
3. CZŠ Veselí nad Moravou 3b
4. ZŠ TGM Bystřice p. H.
0b
Mgr. Jiří Machovský
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Kvasice se otevírají dětem
s postižením

Děti v zahradnictví.
V následujícím článku bych chtěla pohovořit o tom, jak nás těší, že
v poslední době stoupl počet menších i větších akcí pro žáky Základní
školy speciální Kroměříž, na nichž
se podílejí naši pedagogové ve spolupráci s občany městečka Kvasice
nebo lidmi, kteří zde pracují.
Začnu návštěvami, které uskutečnila paní učitelka Monika Augustinová v rámci odpolední výuky s žáky
Jaroslavem a Filipem. Dne 21. února
2011 si v hodině Individuální logopedické péče zašli prohlédnout dětské oddělení místní knihovny, kde
je uvedla paní knihovnice Rita Králíková, prohlédli si knihy, seznámili
se s účelem knihovny a Jarda, který
si dokonce vypsal i registraci, si zapůjčil časopis ABC. Další zajímavou
zkušenost chlapci získali 28. února 2011 v zahradnictví pana Zdeňka Kohouta. Pan majitel se jim celou dobu věnoval a provedl je svými
skleníky. Zde mohli obdivovat stoly
zářící jasnou zelení, ale nejvíce jejich pohled přitahovaly kvetoucí petrklíče hrající všemi barvami. Kromě
toho si kluci zkusili také trochu zahradnické práce. Vyzkoušeli si přípravu sadbovačů, pikýrování rostlinek celerů a následný úklid. Z návštěvy byli opravdu nadšení a každou hodinu se ptají, kdy zase půjdou do zahradnictví. Třetí zážitek
jim paní učitelka dopřála 11. dubna

Foto: archiv ZŠ spec.
2011, kdy je vzala do kostela Nanebevzetí Panny Marie a Jana Nepomuckého. Zde jim duchovní otec
Petr Utíkal umožnil prohlídku kostela, ukázal a popsal Křížovou cestu, vysvětlil, proč slavíme Velikonoce, a trpělivě odpovídal na všechny
otázky, které je zajímaly. A že jich
prý bylo hodně!
Další akce, za kterou bych touto
cestou chtěla také moc poděkovat,
bylo tzv. „Barevné cvičení“, které si
pro žáky třídy III. ZŠS připravila
paní učitelka Mgr. Jaroslava Hudcová se svými žáčky ze třídy 1. A.
Cvičení se uskutečnilo dne 6. května
2011 v prostorách tělocvičny Základní školy Kvasice a probíhalo formou
soutěží dvou družstev, kdy děti obou
tříd musely navzájem spolupracovat
a povzbuzovat se. Troufám si říct, že
se akce velmi povedla a všem dětem
se líbila. Tedy dětem ze ZŠ speciální
určitě. V rámci této částečné integrace plánujeme další projekty.
Jak jsem napsala již v úvodu, veškeré nabídky ke spolupráci ze všech
stran vítáme a již nyní se těšíme
na oslavu Dne dětí, neboť máme
od manželů Pliskových přislíbeno,
že ji budeme moci uspořádat na zahradě Mateřského centra „Kalíšek“
při kostele Církve československé
husitské – Husův sbor.
Za ZŠ speciální
Mgr. Lenka Nebuchlová

Chovancová, Leo Machala, účastník
soutěže Superstar, a místostarosta
Buchlovic Bořek Žižlavský. Porota Olgu vybrala mezi pět kandidátů pro postup do celostátního kola,
které se uskuteční 12. října 2011 v
Olomouci. Slečně Zelené velmi gratulujeme k jejímu úspěchu a společně s ní se budeme těšit na její další
vystoupení a úspěchy.
Všechny občany zveme poslední srpnovou neděli, 28. srpna 2011,
do areálu DZP Kvasice, kde proběhne II. ročník Letní slavnosti pod lípami. Na akci opět nebude chybět
živá hudba, atrakce pro děti a příjemné posezení s občerstvením. Program bude upřesněn. Akci finančně
podpořila Obec Kvasice. Děkujeme
a těšíme se na setkání.
Mgr. Bc. Renata Kojecká
a kolektiv DZP Kvasice

Slečna Olga Zelená.
Foto: archiv DZP Kvasice.

Setkávání dětí a seniorů
Spolupráce někdejšího Domova důchodců a pozdějšího Domova pro seniory v Kvasicích s místní mateřskou a základní školou má dlouholetou tradici. Když domov začal od poloviny roku 2008 poskytovat nový typ služby
pro chronicky duševně nemocné uživatele, řekli jsme si, že i přes postupně
se měnící klientelu nebudeme rušit zaběhlé vztahy a tradice. Cílem námi
poskytované sociální služby vždycky bylo, a ani v současnosti tomu není
jinak, začleňovat v co největší možné míře naše uživatele do běžného života ve svém nejbližším okolí. Proto mezi mnohé aktivity rovněž patří běžná setkávání s občany Kvasic, a to nejen s dospělými, ale i s dětmi. Z tohoto důvodu jsme po návratu do zrekonstruovaného objektu domova neprodleně navázali na výše zmíněnou tradici, která po dobu našeho přechodného pobytu v Kroměříži zůstala v mírném útlumu. Za účinné spolupráce
s oběma školami připravujeme pro uživatelky v domově oslavu Dne matek
a pro všechny Vánoční besídku. Pod vedením paní učitelek a pánů učitelů
si děti připravují pěkná kulturní vystoupení zahrnující básničky, písničky
nebo tanečky. Starší děti se dále prezentují hrou na různé hudební nástroje, případně nacvičí a zahrají pohádku. Všechna vystoupení dětí se u našich
uživatelů, zejména uživatelek, setkávají s kladným ohlasem. Především vystoupení dětí z mateřské školy a jejich bezprostřední projev dokáží vykouzlit na tvářích uživatelů nejen úsměv, ale mnohdy i slzičky radosti nebo dojetí. Na závěr svých vystoupení děti předávají uživatelům vlastnoručně vytvořená přání, která slouží jako ozdoba a jsou vzpomínkou na tato příjemná setkání. Domníváme se, a následné reakce našich uživatelů to rovněž
potvrzují, že návštěvy dětí v našem domově jsou přínosem jak pro uživatele, kterým předávají radost ze života a udržují spojení s mladou generací,
tak i pro děti, které mají možnost předvést své umění na veřejnosti a blíže
poznat život uživatelů v našem domově. Rádi bychom využili této příležitosti a vedení i členům pedagogických sborů obou kvasických škol vyjádřili srdečné poděkování za dlouhodobou oboustranně úspěšnou spolupráci.
M. Novák a L. Machalová

Úspěch uživatelky v soutěži
a další plánované akce DZP Kvasice
Dne 12. května 2011 proběhlo v Buchlovicích krajské kolo celostátní pěvecké a výtvarné soutěže „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“. Patronát nad celou soutěží převzali Monika Absolonová, Alan Bastien a Kateřina Kornová. Krajského kola v Buchlovicích se zúčastnila mezi desítkou soutěžících také uživatelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice slečna Olga Zelená. Její vystoupení s písní Karla Kryla Salome mělo
velký úspěch už na zkoušce a také na generálce. Přízeň publika si Olga získala i v samotném krajském kole a navíc také přízeň poroty, ve které zasedli radní Zlínského kraje zodpovědná za sociální věci, národnostní otázky a
menšiny Mgr. Taťána Nersesjan, vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Jana

Vystoupení dětí pro seniory.
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Foto: archiv DZR Kvasice.
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Páskování v Taekwon-Do ITF

MÁJOVÁ VESELICE
Měsíc květen již přímo nepatří do plesové sezóny. Snad právě proto pořádá obec Kvasice, v období chudém na taneční zábavy, svou Májovou
veselici. Ani letos tomu nebylo jinak a v sobotu 14. května 2011 se všichni mohli přijít pobavit na sál Sokolovny. K tanci a poslechu hrála známá
skupina Classic, která měla ve svém repertoáru něco pro každou věkovou
skupinu. O kulturní vložku se postaraly dvě dvojice mladých tanečníků z
taneční školy Gradace. Každý pár předvedl, že i přes svůj věk jsou mistři
ve svém oboru, a vystřihli ukázky ze standardních i latinskoamerických tanců. Po právu si pak zasloužili obdiv a potlesk přítomných. Hudba, ke spokojenosti všech, střídala žánry i svou image. Proto není divu, že veselí nabíralo na intenzitě. Ale to tu již byla půlnoc a s ní neodmyslitelně spojená tombola. Někdo měl štěstí více a jiný méně, ale to vše k losování patří. Jakmile se předala i ta poslední cena, zábava všeho druhu mohla vesele pokračovat až do úplného konce.
Pořadatelé věří, že příští rok se zase sejdeme na „Májové“ a to ještě v
hojnějším počtu než letos.
Aleš Judas

Páskování v Taekwou-Do ITF.

Foto: R. Nelešovská.

V úterý 12. dubna 2011 navštívili prostory Rodinného centra Kalíšek dva
asistenti instruktora International Taekwon-Do Federation (ITF) ze Zlína,
aby od žáků tohoto korejského bojového umění přijali slib Taekwon-Do a
udělili jim bílý pásek, tj. 10. kup.
Po úvodním krátkém protažení zazněl povel „mojot“ – nástup. Když se
všichni seřadili, zazněly další povely „čcharjot“ – pozor, „kjongje“ – poklona, na který se všichni s úklonem jednohlasně pozdravili „tchekvon“!
Po té všichni žáci zvedli pravou ruku a opakovali slib Taekwon-Do, který mají zapsaný v členských průkazkách:
„Budu dodržovat zásady Taekwon-Do“ (ty jsou shrnuty do pěti bodů –
zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, nezdolný duch).
„Budu respektovat mistra a sonbe“ (sonbe znamená starší žáky nebo žáky
s vyšším stupněm technické dovednosti v Taekwon-Do).
„Nikdy Taekwon-Do nezneužiju“ (k obhajobě nízkých a nemorálních
cílů a myšlenek).
„Budu bránit svobodu a spravedlnost.“
„Budu vytvářet mírovější svět.“
Jakmile žáci složili tento slib Taekwon-Do, předvedli asistentům instruktora začátečnickou sestavu s názvem „Sadžučirugi“ – úder do čtyř stran,
která slouží pro nácvik dvou základních technik (Konnun so apčumokkaundečirugi – úder na střední pásmo dvěma předními klouby pěsti,Konnun so pakatpchalmoknadžundemakki – blok na dolní pásmo vnější stranou předloktí).
Protože všichni tuto předepsanou sestavu odcvičili dobře a bylo ještě dostatek času, mohli si žáci Taekwon-Do nakonec více než půl hodiny pod
vedením asistentů instruktora zatrénovat a ukázat tak rodičům náročnost,
pohybovou všestrannost i zajímavost tohoto bojového umění.
Lubomír Pliska

Páskování v Taekwou-Do ITF.

Foto: R. Nelešovská.

Májová veselice 2011.

Foto: A. Judas.

Májová veselice 2011.

Foto: A. Judas.

Májová veselice 2011.

Foto: A. Judas.
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V dobrém manželství nesmí chybět tolerance
V dubnu tohoto roku oslavili manželé Ludmila a Zdeněk Špačkovi diamantovou svatbu. Společně, dalo by
se říct „v ruku v ruce,“ prožili krásných 60 let. Jsem moc ráda, že oba
manželé vyhověli mé prosbě o rozhovor. Tak se milí čtenáři Kvasických
novin dozví hodně z jejich osobního
života, který nebyl vůbec jednoduchý.
K rozhovoru jsme se sešli na Krajině u Špačků v kuchyni. Nejdříve jsem
začala rozhovor s panem Zdeňkem.
Narodil jsem se 30. května 1927
ve Veľké Mani na Slovensku. Zůstali
jsme zde až do roku 1939. Tehdy začal vznikat Slovenský stát, má rodná
obec připadla Maďarsku a Evropa
byla na pokraji II. světové války. Rodiče už dříve uvažovali o tom, že se
přestěhujeme na Moravu, měli zde
své kořeny. Začali tedy stavět rodinný dům v Čebíně u Brna. Otec pracoval jako četnický strážmistr a maminka byla v domácnosti. Mám sestru Vlastu, která je starší o dva roky,
vychodila obchodní akademii a celý
život pracovala v Drásově jako nákupčí zboží. Bydlí v Čebíně.
Na Slovensku jsem získal základní a během jednoho roku i středoškolské vzdělání. Byl jsem čistokrevný Slovák. Neuměl jsem vůbec
česky. Z tohoto důvodu jsem musel
po přestěhování na Moravu absolvovat 1 rok na měšťance. Pak jsem
přešel na gymnázium do Tišnova,
kde jsem i maturoval. Po maturitě
jsem nastoupil do Vojenské akademie v Hranicích a po dvou letech
jsem odešel pracovat jako voják z povolání k bojovým útvarům. Nejdříve jsem byl velitelem čety, pak roty,
dále náčelníkem štábu útvaru a velitelem útvaru. Sloužil jsem v Olomouci, potom už jako ženatý, abych
poznal republiku, jsem byl převelen
do Šafárikova na Slovensko a pak
zpět do Čech - Liberec, Brno. V roce
1957 jsem působil na Vojenské technické akademii v Brně jako náčelník
ročníku studentů. Poté jsem odešel
na Zahraniční vojenskou fakultu,
také v Brně. Díky této fakultě jsem
odjel na 4 roky do Afganistanu.
Okupaci sovětskými vojsky v roce
1968 jsem tedy prožil i s manželkou
v zahraničí. Situace byla dost nepřehledná, my vojáci jsme čekali na jednání a postoj k této záležitosti tehdejšího prezidenta, generála Ludvíka Svobody. Byl to náš velitel. Z dějin víme, jak to dopadlo.
Celá naše skupina expertů podepsala protest proti vstupu cizích
vojsk. Já jsem šel osobně na ruské
velvyslanectví v Kábulu protest předat. Na velvyslanectví nás docela kamarádsky přijali, promluvili jsme si
o okupaci. Všechno proběhlo bez

problému. Jenže…když jsme skončili akci v Kábulu, tak po návratu jeden z kolegů chtěl být „velice chytrý“ a šel soudruhům povědět, co se
tehdy událo, a mě uvedl jako spoluautora tohoto protestu. Tím byl zpečetěn můj vojenský osud. Byl jsem
vyhozen z komunistické strany, vyhozen z armády a musel jsem se začít zajímat o jiné zaměstnání. Ptáte
se, jak jsem to prožíval? Je fakt, že
jsem byl po psychické stránce dost
na dně. Postupem času se všechno
spravilo. Musel jsem se vzpamatovat, nezapomeňte, že v té době jsme
už s Ludmilkou měli dvě děti.
Práci jsem hledal dlouho, nejdříve
v Brně, kde jsme bydleli. Zajel jsem i
do Dalešic na začínající stavbu přehrady. Měl jsem představu úřednické práce, ale pak jsem viděl, že to nebude možné, a sháněl místo řidiče,
protože jsem měl všechny stupně řidičského oprávnění. Bylo mi odpovězeno: „Pane, toto je státně důležitá
stavba, řidiče dělat nemůžete, jedině
kopáče.“ Kopáče jsem mohl dělat i
v Brně a ještě bych ušetřil za dojíždění. Po čase se ale na mne usmálo
štěstí a já jsem získal práci v potravinách. Pracoval jsem jako provozní – navážel jsem zboží. Celkem mě
práce bavila a při ní jsem se stačil
vyučit i obchodníkem.
Povídání pana Zdeňka vystřídalo vyprávění paní Ludmily. Hned
na úvod jsem se jí zeptala na zvláštnost jejího jména – v matrice je totiž zapsaná jako Lidmila. Vysvětlení
je prosté: pan farář se „upsal“ v zápisu jejího jména při křtu. Spletl si písmenko a napsal Lidmila. Pro všechny
i pro ni samou je ale Ludmila.
Jsem rodačka z Bělova a světlo světa jsem spatřila v roce 1929.
Za svobodna jsem se jmenovala Svobodová a jsem jedináček. Rodina
maminky byla z Bělova – z Kopánek.
Z vyprávění vím, jaký na „těch strkách“ byl těžký život. Pro příklad si
představte, že sestra mojí maminky
Ludmila (po ní mám jméno) se nachladila v 15 letech při plavení koní
a stařenka ji vozila na tragači nebo
na zádech do Napajedel k doktorovi. To si dnes už neumí nikdo představit. Bohužel onemocnění podlehla. Tatínek pocházel z Kvasic ze 7
sourozenců a bydlel hned v prvním
domě za kapličkou u Mariánova. A
nemyslete si, i ve Kvasicích byl tehdy život těžký. Stařenka, maminka
mého tatínka, chodila pěšky každý
den za jakéhokoliv počasí s velkým
košem na zádech do zámku a do vily
rodiny Proskowetzů pro poštu a tu
pak nosila kolem Moravy do Kroměříže a zase zpátky. Ráno odešla
a večer přišla.

Novomanželé Špačkovi.
Když mi bylo půl roku, tak jsem
se s rodiči přestěhovala do Kvasic,
právě do rodného domku tatínka.
V domě u kapličky jsem vyrůstala
do 10 let. Asi v roce 1937 koupil tatínek od Thunů pozemek (ještě by se
tu našla kupní smlouva), na kterém
stojí dnes náš dům (na Krajině). Ulice Krajina tehdy ještě neexistovala,
stával tady jen dům Polášků a vedla
tu polní cesta. Nebyla tu kanalizace
ani vodovod. Všechno se teprve budovalo. V roce1938 začala stavba.
Všechno se dělalo ručně a pomáhala rodina a známí. Můj tatínek se
sem hodně těšil, protože už nemusel mít strach z vody. Když jsme totiž ještě bydleli u kapličky a přišel
velký liják, musel tatínek chodit odkrývat kanál právě v blízkosti našeho domu, aby voda odtekla do Moravy. Před tím, když nebyla kanalizace, tak voda „valila“ z Kalvárky
a „jam“ a zaplavila Mariánov. Takto byl naučený odmala i s Vaškem
Smýkalem, který bydlel přes cestu.
Tatínek se vyučil zahradníkem
na zámku u Thunů a pracoval u Proskowetzů. Vzpomínám si, že u cukrovaru byla pokusná zahrada - šlechtitelská stanice.V ní byl, mimo jiné,
vyšlechtěn i nejznámější sladovnický ječmen „Proskwetz Hana pedi-
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Foto: rodinný archiv.
gree“. Mě a mé kamarádky bral tatínek právě do této stanice na brigádu. Každé stébélko ječmene jsme
musely přivázat ke špilku.
Na obecní i měšťanskou školu
jsem chodila do Kvasic. V roce 1945
jsem šla studovat na Odbornou školu pro ženská povolání v Kroměříži. Budova školy byla za mostem
přes Moravu na Švabinského nábřeží (dnes je zde ZŠ Zámoraví).
Chtěla jsem být švadlenou, ale rodiče rozhodli jinak. Tenkrát přišel
tatínek a říká: „Půjdeš na školu k
mému spolužákovi.“ A tím spolužákem, panem ředitelem, nebyl nikdo
jiný než spisovatel, kvasický rodák,
pan Jindřich Spáčil. Na škole se vyučovaly předměty jako např. šití, vaření, péči o dítě, kroje. Byla to škola soukromá, muselo se platit školné. Po třech letech studií jsem ale
nebyla ničím vyučená. („Ale byla“,
směje se pan Špaček. „Měla jsi papír na vdávání“). Z tohoto důvodu
jsem si v Olomouci udělala jednoletou nástavbu pro zdravotnictví a sociální služby. A v té době jsem poznala manžela Zdeňka.
V tomto okamžiku začali manželé vyprávět společně. Navzájem doplňovali své vzpomínky na začátky své-
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ho manželství a rodičovství. Od minulosti potom postupně přešli k nedávné
současnosti.
Seznámili se ve vlaku při cestě z
Olomouce do Přerova. Paní Ludmila jela z Olomouce (ze školy) do Přerova a dál přes Tlumačov až do Kvasic. Pan Zdeněk cestoval z Olomouce, kde pracoval u vojáků jako poručík, přes Přerov do Brna. Začali se
nezávazně bavit, kdo odkud je, jestli nemají společné známé, atd. Slovo
dalo slovo a oni si domluvili v Olomouci rande. „Řekli jsme si, že se
sejdeme na mostě tehdy a tehdy“,
vzpomíná pan Zdeněk. „Jenže v Olomouci jsou dva mosty přes řeku Moravu. Ludmilka čekala na jednom
a já na tom druhém. Naštěstí jsem
si to včas uvědomil a přešel na ten
pravý most. Malé nedorozumění se
vysvětlilo a za rok a půl byla svatba“. Svatba byla v sobotu 21. dubna
1951 na radnici a v neděli v kostele
ve Kvasicích.
V Liberci v roce 1954 se jim narodil syn Zdeněk a za necelé dva
roky přibyla dcera Naděžda. Oba
sourozenci mají k sobě velmi vřelý
vztah. Syn bydlí ve Věžkách a dcera v Brně. Rodina se dále rozrostla
o 4 vnučky a 4 pravnoučata. Podle jejich mínění v dobrém manželství nesmí chybět hlavně tolerance.
Společný život dvou lidí je neustálá diskuse.
Život rodiny vojáka z povolání
znamenal pro mladou rodinu časté stěhování a již zmíněný čtyřletý
pobyt v Afganistanu. „V Afganistanu jsme měli, my vojáci, za úkol vybudovat technickou školu. Já konkrétně jsem dělal plánovače výuky
a v posledním roce pobytu vedoucího československých vojenských expertů na vojenské technické škole v
Kábulu-Poll-i-Charkhách“, vysvětluje pan Špaček. „Manželku i děti
jsem měl s sebou, jen v tom kritickém roce 1968 byly děti ve Kvasicích. Zdeněk musel chodit do čes-
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ké školy a nechtěl být sám u prarodičů, proto zde zůstala i Naděnka. Byla to těžká doba. Poslouchali jsme rádio, zprávy chodily neúplné a strohé, mnohdy si i protiřečily. Měli jsme strach, jestli děti ještě někdy uvidíme, co s nimi bude.“
Aby mohly být děti s rodiči v Afganistanu, musely chodit do školy.
Česká škola byla ale jen pro funkcionáře zastupitelského úřadu, velvyslance, atd. Z toho důvodu si sami
vlastními silami zabezpečili výuku.
Každý po práci v odpoledních hodinách něco učil. Pan Zdeněk Špaček měl na starosti zeměpis a jazyk
český. Děti se učily a o prázdninách
dělaly v Česku zkoušky. Podle slov
paní Ludmily syn s dcerou dodneška
rádi vzpomínají na tuto dobu. Dcera dodnes koupí kdejakou knížku o
Afganistanu.
Důsledek toho, že pan Špaček podepsal v roce 1968 protest proti vstupu okupační Sovětské armády, pocítily i jeho děti. Nebylo jim umožněno studovat na vysokých školách,
které si podle svého uvážení vybraly. Oba, syn i dcera, absolvovali čtyřleté gymnázium a pak syn Zdeněk
po neúspěšných pokusech dostat se
na lékařskou fakultu „zakotvil“ tehdy na 5. fakultě brněnské univerzity ve Zlíně. Přes počáteční problémy dokončil studium s „červeným“
diplomem a dnes se věnuje obchodu s obuví. Naděžda po ukončeném
studiu na gymnáziu absolvovala ještě jazykovou školu. Až jako vdaná s
malou dcerkou dálkově vystudovala
vysokou pedagogickou školu, aprobace jazyk český a anglický. V současnosti vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a spolupracuje s Britskou radou.
Pan Zdeněk doplňuje: „Na to,
aby dosáhli těchto výsledků, museli oba vyvinout velké úsilí. Nic není
zadarmo. Chytří jsou myslím sami
po sobě, geny tam samozřejmě nějaké jsou. Dbali jsme na to, aby se
učili. Možná bych současným rodi-

čům doporučil větší důslednost“.
Manželé Špačkovi mohou být pyšní na své děti a i na svá vnoučata a
pravnoučata.
Letos uplyne 30 let od doby, co se
manželé přestěhovali z Brna do Kvasic do domu rodičů paní Ludmily.
Po návratu z Afganistanu pracovala
paní Ludmila v evidenci na poliklinice v Brně, v Králově Poli. Po přestěhování do Kvasic působila do svých
61 let také v evidenci na poliklinice,
tentokráte v Kroměříži.
Pan Zdeněk byl do svých 61 let
zaměstnán jako vedoucí v Domě
potravin v oddělení mléčné jídelny
ve Zlíně. Po odchodu do důchodu
ještě nějakou dobu působil ve Kvasicích, v dnešním „Mlýně“, kde byl
v té době sklad opotřebovaného
materiálu.
Osobu pana Zdeňka Špačka si
mnozí z nás spojují s místní organizací zahrádkářů. „Cestoval jsem
do Zlína autobusem do zaměstnání
společně s panem Jaroslavem Ešlerem“, vysvětluje pan Špaček. „Povídali jsme si o zahrádkaření a on asi
vycítil z mého vyprávění zájem, tak
mne na výroční zahrádkářské schůzi v roce 1982 navrhl za předsedu.
Funkci jsem vykonával 5 let, po této
době jsem se stal jednatelem a pan
Václav Mucha mne vystřídal v pozici předsedy. Takto jsme společně
ve vedení působili 20 let a myslím
si, že nám to klapalo. Určitě si mnozí vzpomenou na velmi úspěšné zahraniční zájezdy. V 80 letech jsem
se stal na vlastní žádost jen členem.“
Pan Zdeněk Špaček se také objevil v komunální politice, a to jako
místostarosta po prvních svobodných volbách v roce 1990. Při volbách získal nejvíce hlasů, starostování ovšem přenechal panu Zdeňkovi Hrabalovi.
Také se pan Zdeněk zasloužil o
porevoluční znovuobnovení vydávání Kvasických novin. Jako místostarosta hodně cestoval po jiných
obcích a městech a měl možnost

vidět jejich obecní zpravodaje. Požádal tehdy pana Lubomíra Janiše, tehdejšího učitele v ZŠ Kvasice,
aby mu s přípravou a následným vydáním novin pomohl. Začátky nebyly vůbec lehké. Po nějaké době
noviny přestaly vycházet, ale jsem
ráda, že se nám je podařilo před 8
lety „vzkřísit“. Také mě těší pochvala pana Špačka, že noviny mají dobrou úroveň.
Všední den u Špačků ubíhá v ovzduší plném lásky a porozumění. Děkuji jim za rozhovor a do dalších společných let jim přeji hodně zdraví, štěstí a lásky.
Renáta Nelešovská

PŘEDPOKLÁDANÉ
TERMÍNY AKCÍ
RODINNÉHO
CENTRA KALÍŠEK
V KVASICÍCH
• 24. - 26. června SOUSTŘEDĚNÍ TAEKWON-DO V KVASICÍCH (vhodné i pro úplné začátečníky, zajištěna tělocvična,
ubytování, stravování)
• 1. července (pátek) BESÍDKA
RODINNÉHO CENTRA KALÍŠEK s prezentací jednotlivých
kroužků a s vysvědčením
• ? červenec PÁNSKÁ JÍZDA
ANEB ZTRACENÉ DĚTI V
LESE (výlet tatínků a dětí, dobrovolníci a odvážlivci, hlaste se,
maminky bojovka sama doma;
prozatím datum tatínky neupřesněn, místo stanování zůstává pro
maminky též tajemstvím:)))) )
• 14. srpna KVASICKÁ POUŤ
(UZAVŘENO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ RC KALÍŠEK)
• 20. srpna POHÁDKOVÝ
PARK - 2. ROČNÍK (v případě
nepř. počasí přesun na 21. 8.)
DALŠÍ PŘEDPOKLÁDANÉ
AKCE S PROZATÍM NEUPŘESNĚNÝMI TERMÍNY:
• PŘEDNÁŠKA MUDR. MARCELY KŘÍŽOVÉ – „ZDRAVÍ A SPOKOJENOST DÍTĚTE“ – září
• LAMPIONOVÝ PRŮVOD –
říjen/listopad
• VÁNOČNÍ BESÍDKA - prosinec

Diamantoví manželé Špačkovi.

Foto: R. Nelešovská.
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POZOR!!! TERMÍNY AKCÍ
SE MOHOU MĚNIT, PROTO SLEDUJTE NÁSTĚNKY
I ROZHLAS
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Noc kostelů 2011 v Kvasicích
Dovedete si představit naše městečko bez kostelů? Večerní pohled na Kvasice z východního směru při zapadajícím slunci, v němž se na červenavém
pozadí tyčí hned tři kostelní věže s neodmyslitelnou věží zámeckou, patří
k nejpůsobivějším momentům. Čím by byla obec bez nich? Dědictví otců
neseme po staletí a jsme na ně právem hrdi.
Celostátní akci Noc kostelů jsme letos uchopili podruhé. Loňská zkušenost směřovala k obohacení programu o prvky, jejichž zájem jsme předpokládali. Páteční večer je tou správnou dobou, kdy se oprostíme od starostí a směřujeme k tomu, co nás uvolní a povznese. Dlouhý zástup k prohlídce věže, skýtající noční pohled na městečko z nebývalé výšky, nasvícená chrámová loď s nově rekonstruovaným oltářem, zpřístupněná oratoř s
výstavou ornátů, přístup do prostor, kam se běžně nechodí ani při nedělních bohoslužbách.
Vše začalo vpodvečer ekumenickou bohoslužbou v Husově sboru. Oikúmené (řec.) -společné obydlí, zde společné dílo křesťanských církví. Ještě
před dvěma desetiletími bylo nemyslitelné, aby katolický kněz stanul v pro-

Pohled na loď římskokatolického kostela.

Foto: T. Nelešovský.

plingu vychází ze zvuků předchozích, přes sto let sloužících varhan bří. Riegrových z Krnova. K chrámovému vybavení patří mimo jiné kněžské a jáhenské ornáty, kterých je za bezmála tři staletí úctyhodná sbírka. Výstava
byla umístěna v oratoři nad sakristií, propojené s arkýřem nad prostorem
presbyteria. Odtud se zájemcům naskytl další nevšední pohled do chrámové lodi. Na protější straně bylo možné zhlédnout skvostnou barokní výzdobu Božího hrobu, který bývá pravidelně zpřístupňován pouze na Bílou sobotu. Tři kostelní krypty jsou dávno zazděny, zde jsme nemohli veřejnosti vyhovět, ale pokud si návštěvníci všimli ještě dalších uzavřených prostorů, zde zatím poukazujeme na příští ročníky Noci kostelů. Na tomto místě je třeba zmínit, že údržba tak rozsáhlé budovy, jakou je římskokatolický
farní kostel P. Marie Nanebevzaté, je velmi náročná a trvale zavazující a
děje se jedině díky nezištné dobrovolné práci. Četné polorozpadlé kostely
na mnoha místech republiky jsou toho nejlepším důkazem.
Nejstarší a historicky nejcennější kvasický kostel na hřbitově prošel i
za poslední století pestrým vývojem. V r. 1899 vyhořel a následující dílčí
opravy dílo zkázy spíše doplnily. Přelom s návratem historické podoby přišel až v devadesátých letech minulého století. Touto dobou je datována též
obnova pravidelných sobotních bohoslužeb v letní části roku.

Foto: T. Nelešovský.

testantském stánku a naopak. Dnes naštěstí už nerozdělujeme, ale sjednocujeme a máme k sobě stále blíž. Večerní program v Husově sboru se týkal
především dětí, pro které byl připraven program her a zábavy s možnosti
přespání a navazujícího sobotního výletu.
Oproti loňské akci otevřeného, tichého, svíčkami osvětleného katolického kostela jsme letos volili atmosféru nasvícené barokní výzdoby a průvodcovskou službu s výkladem. Předcházelo stručné představení aktivit farnosti, včetně hudební ukázky varhanní hry (Mendelssohnova sonáta v provedení Anny Šebestíkové). S chrámovým prostředím dobře ladilo též stylové
vystoupení místního zpěváka Jakuba Hrdého s procítěně interpretovanými rozjímavými písněmi. Zájemci letos mohli vyhlédnout oknem ze zvonice levé věže. V ní je umístěn největší a nejstarší zvon Maria, jehož libozvučný hlas je nám tak neodmyslitelně vžitý. Pohled na noční městečko z
jeho nejvyšší a největší stavby určitě patřil k nezapomenutelným. Zájemci mohli pokračovat prohlídkou kůru, v současnu vévodí v pořadí již třetí
chrámové varhany. Tento moderní italský nástroj formou digitálního sam-

Boží hrob.

Ekumenická bohoslužba v Husově sboru.

Foto: T. Nelešovský.

Nocování v Kalíšku.

Foto: J. Brázdilová.

Kdo se nenechal v pátek před desátou večerní za hrozivého bouřkového
lijáku odradit, a přesto přišel, udělal dobře. Drsná povětrnost totiž zajistila zajímavý kontrast a interiér kostela zapůsobil nezvykle útulným dojmem.
Návštěvníci se mohli potěšit prodejní výstavou keramiky Evy Syslové a následovalo vystoupení schóly pod vedením Anny Šebestíkové. To se ukázalo jako vyvrcholení celé akce Noci kostelů. Patnáctičlenné hudební a pěvecké těleso po hodinovém programu křesťanských písní v současném rytmickém hudebním proudu zaslouženě sklidilo nadšený aplaus.
Jaké máme ještě rezervy, říkali jsme si s vědomím, že program i obsazení se podařilo sestavit za pouhé dva měsíce za účelem této příležitosti. Blížící se půlnoc pak vybízela ke ztišení a poděkování za celou zdařilou akci,
která byla otevřena nejširší veřejnosti. Noční chvály za doprovodu kytary
otce Petra Utíkala uzavřela slova nejstarší modlitby Otče náš. Následující
sobotou začaly přípravy na Noc kostelů 2012.
Díky patří všem pořadatelům a spolupracovníkům, kteří se dávno před
akcí starali, chystali a uklízeli, byly jich desítky. V neposlední řadě děkujeme Vám všem, kteří jste přišli. Přijďte příště zase, řekněte o Noci kostelů svým známým a vezměte je s sebou.
Jiří a Václav Dosoudilovi
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Na podzim zase na shledanou
8. dubna tohoto roku jsme se rozloučili u „Podvečerního předčítání s
pohádkou“. Tuto první sérii s pohádkou jsem začala v říjnu roku 2010.
Vždy poslední pátek v měsíci jsme si
s dětmi a jejich rodiči prožili pohádkové příběhy s určitým tématem, nechyběly ani různé rukodělné činnosti – za pomoci rodičů, např. skládání z papíru, vystřihování, nalepování, vykreslování.
V březnu 2011 pak čekalo děti
po pohádce mlsání v místní Pizzerii
Mušketýr v podobě pohárů. Atmosféra byla náramná, všichni jsme si
tento podvečer užili. Závěr pohádkových podvečerů byl 8. dubna 2011
zpestřen písničkami, které na har-

moniku dětem hrála paní Marie
Muchová. Nechyběl ani pohyb dětí,
kterým děti vyjádřily obsah písniček. Rády si se svými dětmi zaskotačily i některé maminky. Paní Muchové tímto moc děkuji za její ochotu a
vstřícnost. Rozcházeli jsme se s přáním setkat se i tento podzim (říjen
2011) zase u pohádkových příběhů.
Tímto bych chtěla upřímně poděkovat všem rodičům dětí, kteří si
našli v celodenním shonu chvilku
pro své děti a prožít je s nimi třeba
s pohádkou. Přeji vám krásné pohodové prázdniny a na podzim se s
vámi i ostatními rodiči těším na 2.
sérii „Podvečerního předčítání s pohádkou“.
Marie Ešlerová

UPOZORNĚNÍ
V měsíci říjnu se v sále Sokolovny uskuteční koncert amatérských
kytaristů. Kdo hraje na kytaru a zpívá a má zájem vystoupit, může
se přihlásit u pana Klapila, U Rybníčka 629, Kvasice nebo na tel.
čísle 608 753 742.

JARNÍ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

Dětské rybářské závody.

Dětské rybářské závody.

Foto: archiv rybáři.

Výstavba a zprovoznění
přístaviště v obci Kvasice
Vodácký klub Kvasice o.s., který byl založen v roce 2010, se teď intenzivně zabývá výstavbou plovoucího mola, které bude spuštěno v měsíci
dubnu. Molo bylo úspěšně spuštěno dne 11. dubna 2011 na řeku Moravu.
Kontakt na Vodácký klub Kvasice o.s.: Včelín 195, Kvasice,
tel.: 732 235 882, 777 576 729, www.vodackyklubkvasice.estranky.cz
Odemkli jsme Moravu
Pro všechny vodáky z Kvasic máme dobrou zprávu - v sobotu 16. dubna
2011 jsme společně odemkli Moravu. Celé akce se ujal vznikající Vodácký
klub Kvasice. Počasí nám krásně nahrálo do noty, po zamračených dnech
konečně vykouklo sluníčko a celkem slušně se do toho opřelo. Řeku jsme
odemkli zlatým klíčem a zahájili tak oficiálně plavební sezónu 2011. U této
příležitosti jsme poděkovali všem, kdo podali pomocnou ruku při zakládání klubu a při realizaci mola i úpravě pozemku. Náš dík samozřejmě patřil i panu starostovi Musilovi a zastupitelstvu obce, které naší snaze obnovit vodáctví v Kvasicích vyšlo také vstříc. U vody se nás nakonec sešlo poměrně dost a byl to opravdu příjemný den. Děti i dospěláci se svezli na lodích - s motorem nebo s pádlem v ruce. U táboráku jsme opekli špekáčky
a bylo je i čím spláchnout. Tak si snad můžeme společně popřát, ať je letošní sezóna bohatá na zážitky i krásné počasí.
Zdroj: www.vodackyklubkvasice.estranky.cz

Na Moravě.

Foto: archiv vodáci.

Plovoucí molo.

Foto: archiv vodáci.

Foto: archiv rybáři.

Přes nepřízeň počasí byly rybářské závody mládeže v neděli 15. května
2011 na chovných rybnících zahájeny. Vzhledem ke zhoršujícímu se vytrvalému dešti a s ohledem především na zdraví dětí (hodně jich nebylo vůbec vybaveno na chladné deštivé počasí patřičným oblečením a pláštěnkami či deštníky) byly závody v průběhu předčasně ukončeny.
Rybářských závodů mládeže se zúčastnilo 28 mladých rybářů. Soutěžili
pouze v počtu ulovených ryb.
Výsledky: ulovili se pouze 3 kapři. Šťastnými lovci byli: Miroslav Blabla - kapr 44 cm, Erik Kubíček - kapr 28 cm a Pavel Ševčík - kapr 20 cm. Uvedení rybáři obdrželi ceny: rybářskou výbavu (vlasce, splávky, zátěže, ...).
Na závěr rychle ukončených závodů dostali všichni účastníci občerstvení (párky, rohlíky, čaj, sušenky) a „cenu útěchy“ (drobné rybářské potřeby
jako boilies, splávky, rybářské háčky).
RNDr.Drbal Vojtěch a Yura Tomis ml.
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Z činnosti jednotky SDH Kvasice
Požár rodinného domu v ulici Bělovská
Dne 26. března 2011 v 09:12 hod. byli hasiči informováni o požáru rodinného domu v obci Kvasice. Na místo vyjely dvě jednotky profesionálních hasičů z Otrokovic a Kroměříže, které posílila jednotka dobrovolných hasičů z Kvasic. Ze Zlína na místo vyjel také velicí důstojník směny.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru v rodinném domě.
Svědci události nahlásili na tísňovou linku, že jsou vidět plameny z okna
rodinného domu, který navíc sousedí s dalším domem. Při požáru došlo k
popálení jednoho muže z domu, kterému byla na pomoc přivolána posádka zdravotnické záchranné služby. Jako první k hořícímu domu dorazila
místní jednotka dobrovolných hasičů, následována cisternami profesionálů. Byl potvrzen rozsáhlejší požár uvnitř místností. Zraněný muž se dostal
mimo nebezpečí. Hasiči postupně rozvinuli útočné vodní proudy a pronikli do hořícího domu. Hasiči rychlým zásahem zabránili zasažení dalších
objektů a uchránili tak další majetek před poškozením. Podle informací lékaře bude zraněný a popálený muž převezen na specializované pracoviště do nemocnice v Brně.

Požár rekreační chaty v Kroměříži
Dne 9. dubna 2011 ve 23:14 hod. nám byl nahlášen požár rekreační chaty v Dolních zahradách v Kroměříži. Na místo události jsme vyjeli oběma
cisternami. Při příjezdu už na místě zasahovaly jednotky profesionálních
hasičů z Kroměříže a Kojetína. Požár zachvátil téměř celý objekt. Po hodině hasebních prací se podařilo požár zlikvidovat a na místě zůstala část
jednotky s vozidlem Tatra CAS 20 na dohlídku. Při dohlídce byla objevena dvě skrytá ohniska, která jsme následně uhasili a dohlídka byla ukončena ve 4 hodiny ráno. Posléze se jednotka s vozidlem v pořádku vrátila
zpět na základnu.
Požár dopravního prostředku (PLANÝ POPLACH)
Dne 16. dubna 2011 v 22:06 hod. nám byl nahlášen požár dopravního
prostředku na poli mezi Kvasicemi a Tlumačovem (tzv. ameriky). Jednotka na místo události vyjela vozidlem Tatra 815 CAS-20 v počtu 1+4 následována vozidlem DA Avia v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že v nahlášené lokalitě není žádný požár. Po tomto zjištění jsme
požádali o ověření místa události na KOPIS. Následně nám bylo sděleno,
že se jedná o planý poplach, a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Odstraňování spadlého stromu u obce Vrbka
Dne 7. května 2011 v 17:50 hod. nám byl nahlášen pád stromu přes vozovku mezi obcemi Velké Těšany a Vrbka. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že strom zablokoval jeden jízdní pruh. Postupně byly spadlé větve odřezány motorovou pilou, došlo k odklizení listí a očištění vozovky. Poté se
jednotka vrátila zpět na základnu.
Odstraňování spadlého stromu u obce Kvasice
Dne 15. května 2011 v 13:27 hod. nám byl nahlášen pád stromu přes vozovku mezi obcemi Kvasice a Bělov kousek za střelnicí. Na místo události
jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+3 a posléze jsme byli posíleni
profesionální jednotkou ze stanice Otrokovice. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že strom zablokoval oba jízdní pruhy. Postupně byly spadlé kmeny a větve odřezány motorovou pilou, došlo k odklizení listí a očištění vozovky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Požár v Bělovské ulici.

Foto: archiv SDH Kvasice.

Vyhledávání osoby u teplárny v Otrokovicích
Dne 30. března 2011 v 21:54 hod. nám byla nahlášena technická pomoc
vyhledávání osob u teplárny v Otrokovicích. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události jsme
byli požádáni o spolupráci se složkami IZS (policie, záchranná služba) při
hledání osoby. Před zahájením pátrání byla osoba nalezena městskou policií. Zásah byl ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Požár firmy na zpracování plastů v Chropyni
Dne 8. dubna 2011 v 5:29 hod. nám byl nahlášen požár průmyslového
areálu v Chropyni. Jednotka na místo události jela v počtu 1+3 dopravním
automobilem Avia. Vozidlo Tatra CAS-20 zůstalo na základně v pohotovosti pro případ dalších událostí pro okres Kroměříž. Na místě jednotka
prováděla přečerpávání vody z místního zámeckého rybníku do přilehlého
kanálu, který byl využit pro plnění cisteren. Po příletu vrtulníku byli naši
hasiči nasazeni na plnění Bambi vaku, který byl zavěšen pod vrtulníkem.
Bambi vak o objemu více než 900 litrů vody byl následně plněn v tříminutových intervalech. Piloti provedli celkem 137 shozů vody. V odpoledních
hodinách jsme byli požádáni o příjezd na místo zásahu také s vozidlem Tatra CAS-20, a to především kvůli střídání zasahujících hasičů a také provádění kyvadlové dopravy vody tímto vozidlem. Hasiči, kteří přijeli vozidlem
Tatra, byli postupně nasazeni na třetí bojový úsek. Hasební práce byly prováděny jak ze země, tak z okolních střech a z automobilové plošiny AP 27
na podvozku Tatra 148. Zásah na tomto úseku byl velmi náročný, jelikož
vítr unášel zplodiny hoření právě přes tento úsek. Proto byli zasahující hasiči nuceni pracovat v dýchacích přístrojích, což je dosti fyzicky náročné.
Na tomto úseku jsme působili do ranních hodin. Posléze byla jednotka přesunuta na bojový úsek 1, kde se nacházelo nejintenzivnější ohnisko požáru. V 11 hod. dopoledne byla jednotka poslána zpět na základnu. Na místě zásahu jsme nepřetržitě zasahovali téměř 29 hodin a vystřídalo se celkem 12 členů naší jednotky.

Likvidace roje včel u rodinného domu v ulici Bělovská
Dne 17. května 2011 v 18:45 hod. nám byl nahlášen roj včel na zahradě rodinného domu v ulici Bělovská. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se na stromě u rodinného domu nachází velký roj včel, který ohrožoval rodinu s dětmi. Pomocí odsavače na včely byl roj postupně zlikvidován a místo bylo ošetřeno přípravkem na hubení hmyzu. Poté se jednotka
vrátila zpět na základnu.

Z činnosti SDH Kvasice
Kvasický masopust
V sobotu 5. března 2011 v 9:00 hodin ráno vyrazil z hasičské zbrojnice
již tradiční masopustní průvod. Kromě dvou zkušených vodičů medvědů
se svými šelmami jste v průvodu mohli zahlédnout již tradiční masky jako
je ženich s nevěstou, řezník s pašíkem, fotograf, vězni, myslivec a lehká
děvčata. Průvod začínal jako vždy na ulici Krajina a postupně prošel celé
Kvasice. Celý průvod masek se v odpoledních hodinách v pořádku vrátil
na hasičskou zbrojnici.
Všem, kteří nám přispěli do našich kasiček, moc děkujeme. Část výtěžku byla věnována na charitativní účely pro Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Kvasicích.
První kolo v požárním sportu okrsku Kvasice
Dne 21. května 2011 od 14:00 hod. proběhlo první kolo v požárním sportu okrsku Kvasice. Po delší odmlce přijalo SDH Kvasice právo pořádat tyto
závody. Závod proběhl na cvičišti za pálenicí, kde byl pro závodníky připraven výborný terén a celé zázemí. Na startu se posléze představila družstva
mužů z Kvasic, Velkých Těšan, Sulimova, Vrbky, Kostelan, Bělova, Nové
Dědiny a Karolína. Poté následovala kategorie žen a v té se nám představily družstva z Kostelan, Vrbky a Sulimova. V letošním roce zvítězilo v prvním kole v kategorii mužů družstvo Bělova a v kategorii žen družstvo Vrbky. Reprezentovat náš okrsek v okresním kole, které proběhne 18. 06. 2011
na atletickém stadionu v Kroměříži, bude v kategorii mužů družstvo Bělova a v kategorii žen družstvo Kostelan.
Pavel Ředina, starosta SDH Kvasice
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Stavění máje bylo za
asistence čarodějnic, kácení
provázela nepřízeň počasí
Stavění máje patří na konci dubna v Kvasicích již k tradici. Letos poprvé se k této události připojilo i pálení čarodějnic. V pátek 29. dubna
2011 se v odpoledních hodinách začaly slétat na určené místo nejen místní malé i velké čarodějnice začaly. Po příletu i té poslední proběhla jejich
prezentace a připnutí jmenovky na šaty každé z nich. Následovalo společné foto a startování košťat na hromadný přelet nad Kvasicemi. Bohužel se
až do poslední chvíle nepodařilo sehnat povolení od letového dispečera, a
proto musel celý průvod jít k místní hasičské zbrojnici pěšky. Zde čekala
na malé čarodějky sladká odměna. Poté mohly i s ostatními přihlížet snaze místních dobrovolných hasičů o vztyčení májky. Za správného dirigování, které nesmí u takové akce chybět, se dílo bez problémů podařilo a fábory na špici máje se mohly vesele pohupovat ve větru. Ale to ještě zdaleka nebyl konec všem radovánkám. Vzplála hranice a v jejím středu plameny pohltily jednu z čarodějnic. Ty, které ohni unikly, se za doprovodu hudby daly do tance a veselého křepčení. Všichni přítomní měli rovněž možnost vyslechnout historii stavění máje a pálení čarodějnic. Po celé odpoledne až do pozdních nočních hodin bylo možno využít připraveného občerstvení, klobásky z udírny nebo si opéct špekáček. Májka stojí, čarodějnice odlétly, ale za rok se určitě znovu vrátí!
V sobotu 28. května 2011 se za velmi deštivého počasí kvasická májka
skácela za asistence hasičů k zemi. Tentokráte se nepodařilo paní Vaculíkové ukořistit kvasický znak, hasiči si ho dobře ohlídali.
Snad jen z důvodu špatného počasí byla účast občanů na kácení májky velmi malá. Možná by nebylo moc od věci popřemýšlet pro příští rok
o doprovodném programu.
Aleš Judas a Renáta Nelešovská

Vám nabízí
• nitě, záplaty, tkaničky, zipy, nažehlovačky
• ložní prádlo
• školní potřeby
• a další
Najdete nás v budově na nám. A. Dohnala ve dvoře za květinářstvím
paní Pospíšilové.
Otevírací doba: Po-Pá 8 – 12 13 - 16

OBEC KAROLÍN
A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAROLÍN
Vás srdečně zvou
na IX. ročník Kulturních dnů Karolíny 2011
Program:

středa 29. 6. 2011 - Kaplička v Karolíně
19,00 hod. SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
na počest zakladatelky obce Karolín hraběnky
Karolíny Lamberkové ze Šternberka a
za zemřelé rodáky z obce Karolín
pátek 1. 7. 2011 - kulturně-sportovní areál Karolín
zač. 21.15 hod. celovečerní vystoupení skupiny ARGEMA

sobota 2. 7. 2011
14.00 hod. - vystoupení skupiny historického šermu BERENDAL
16.45 hod. - kladení věnce u kapličky
17.00 hod. - kulturně-sportovní areál
Karolín

„VELKÁ ČERVENCOVÁ NOC“
s dechovou hudbou

HULÍŇANÉ
Kvasické čarodějnice.

Foto: A. Judas.
Mediální partneři:

si Vás dovoluje pozvat
na tradiční

Mysliveckou noc
Kvasice 30. července 2011, 20.00 hod.
Sokolská zahrada
Kácení májky.

Foto: R. Nelešovská.

Hudba: CLASSIC Kroměříž
Ybohatá tombola Ykvalitní nápoje Yzvěřinové speciality
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Společenská kronika
Děti narozené únor - duben 2011
Lukáš Adaszewski
Lucie Judasová
Adrian Horňák

březen
duben
duben

Životní jubileum

Dolní
Družstevní
Cukrovar

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Svatby únor - duben 2011
Diamantová svatba
Zdeněk a Lidmila Špačkovi

Červenec
duben

Krajina

Olga Hartmannová
Marie Daňková
Eva Světlíková

M. Krasického
Dolní
Včelín

65
75
75

Srpen
Josef Novotný
Vladimír Bouda
Jana Štěbrová
František Kunc
Zdeněk Kohout
Josef Bušík
Zdenka Machalová

Mírová
Osmek
Zahradní
Mariánov
Tlumačovská
Krajina
Mírová

65
75
65
75
65
75
75

Krajina
Včelín
A. Dohnala
Osmek
Horní
Hráza
Krajina
Tlumačovská
Včelín
Krajina

75
65
85
80
65
80
75
60
70
65

Září

Lukášek Adaszewski

Stanislav Dohnal
Zdeněk Švenda
Zdenka Škutková
Zdeněk Staněk
Hana Šedivá
Věra Šlopcová
Ludmila Veselá
Jana Skopalová
Vojtěška Hrabicová
Božena Šimková

Navždy nás opustili
březen - duben 2011
Marie Skácelová
Vlasta Sirová
Josef Trvaj
Jarmila Rozsypalová

Cukrovar
Kroměřížská
Osmek
Kroměřížská

březen
březen
duben
duben

Vzpomínka
Dne 1. května 2011 tomu bylo
neuvěřitelných 10 let,
co nás náhle opustil
náš milovaný syn, tatínek,
bratr, synovec a přítel pan

Lucinka Judasová

Jiří Novák
z Kvasic.
S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomíná maminka a celá rodina.
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Adrianek Horňák
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