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V Kvasicích žiji od narození, od 3.
června 1984. Nejprve jsem chodil do
místní mateřské školy, pak devět let
do Základní školy Kvasice a poté čtyři
roky na Arcibiskupské gymnázium
do Kroměříže. Po ukončení gymnázia
jsem se rozhodl jít studovat do
Olomouce na Přírodovědeckou
fakultu, obor učitelství matematiky
a fyziky. Byla to v podstatě jasná
volba. Matematika mě bavila už
od mateřské a základní školy, v
Kvasicích jsem měl výbornou učitelku
matematiky paní Gašpárkovou.
Fyziku jsem si k matematice vybral
z toho důvodu, že je to podle mne
jeden z nejnáročnějších předmětů,
ovšem velmi logický, který popisuje
zákony a jevy, které se dějí kolem nás.
Výběr těžkého studijního dvouoboru
se ukázal jako velmi dobrý.
Absolventů učitelství fyziky je v celé
republice velmi málo a jsem rád, že
jako budoucí ředitel ZŠ Kvasice mám
tuto otázku vyřešenu. Po dokončení
magisterského studia jsem se rozhodl
pokračovat ve studiu na vysoké škole
v Olomouci dál na tzv. doktorském
studiu obor Didaktika fyziky. Zde se
mi opět osvědčilo být odvážný a
přihlásil jsem se do výběrového řízení
proti svému vysokoškolskému učiteli,
kterému zrovna končila smlouva.
Výběrové řízení jsem vyhrál a tak
jsem se ze studenta stal učitelem.
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Nejprve jsem byl lektor a po získání
titulu Ph.D. odborný asistent. Na
Přírodovědecké fakultě jsem učil řadu
fyzikálních předmětů pro budoucí
učitele fyziky. Především předměty
týkající se školních fyzikálních
pokusů. Na vysoké škole je ovšem
úkolem
pedagoga
především
vědecky bádat, díky tomu jsem měl
možnost přednášet na konferencích
po celém světě (například šestkrát
v Chicagu v USA, v Irsku, ve Velké
Británii, v Litvě, na Maltě a podobně).
Jelikož učitelů fyziky je málo, byl
jsem požádán vedením Slovanského
gymnázia v Olomouci, zda bych
neučil na částečný úvazek fyziku na
jejich gymnáziu. Nabídku jsem přijal a
souběžně se svou prací na Univerzitě
jsem učil i fyziku.
Život se ovšem neustále mění,
na Přírodovědecké fakultě je zájem
o vědu a výuka jde do ústraní, což
pro učitelské obory není nejlepší.
Rozhodl jsem se, že se vrátím zpět
do Zlínského kraje, pokud to bude
možné někam poblíž Kvasic. K mému
úžasu byl zrovna vypsán konkurs na
ředitele ZŠ Kvasice. Po rozhovorech s
mými přáteli z Kvasic jsem se rozhodl
přihlásit do konkursu, který jsem
vyhrál a následně jsem byl jmenován
Radou obce do funkce ředitele ZŠ
Kvasice od 1. srpna.
text: Mgr. František Látal, Ph.D.

Vážení občané a milí čtenáři
Kvasických novin,
žijeme v zemi, kde se typicky
nejen pro střední Evropu, střídají
čtyři roční období. Stalo se již
rutinou, že Vám vždy na přelomu
dvou období přinášíme nové
číslo novin, ve kterých najdete
spoustu
zpráv,
zajímavostí,
akcí, informací o výstavbě,
zvelebování a v neposlední
řadě o kultuře v naší obci. Týká
se to záměrů jak připravovaných, tak i těch, které jsou dnes již
minulostí, ale je vhodné se k nim vrátit, připomenout anebo
vyhodnotit případnou odezvu. Informovanost občanů o dění v
obci a regionu je velmi důležitá pro správnou komunikaci mezi
úřadem a veřejností. Jedním z nástrojů dobré správy je i naše
periodikum „Kvasické noviny“. Proto také všechny informace
a zprávy o dění vková
obci, samozřejmě včetně výstavby, nelze
pojat jako vychloubání, s očekáváním nějaké pochvaly nebo
prezentování zásluh, ale naopak jako povinnost zveřejnění
informací
foto:aJ.záměrů
Hlavin široké veřejnosti. A tak i dnes, v polovině
roku, chci několika větami provést malý náhled do plánu,
vyhodnotit dokončené záměry a nastínit další směry a cíle.
Podařilo se nám dokončit tzv. Oranžové hřiště a chodník ulici
Kroměřížská. Obě byly dotované, první společností ČEZ, a.s.,
druhá Státním fondem dopravní infrastruktury. Snažíme se
reagovat na prezentaci dotačních programů a vyhodnocovat
potřebnost jejich případné plánované realizace. Je důležité
předem zvážit potřebu, možnosti financování a budoucí využití
díla. Těší mě, že se nám daří záměry uskutečňovat i v souladu
se strategickým plánem obce. Nenadarmo se říká: „připraveným
přeje štěstí“, proto právě přípravě věnujeme zvýšené úsilí. Z celé
škály připravovaných akcí bych rád na tomto místě jmenoval
IV. etapu revitalizace náměstí A. Dohnala, která u „Renty“
zakončí opravu celého náměstí, rekonstrukci NN, veřejného
osvětlení a rozhlasu včetně nových zádlažeb chodníků v ulici
Horní, Mírová a Včelín. Chystáme již další etapy, které se budou
realizovat postupně až do roku 2019. Další náročnou akcí, která
je v přípravné a projektové fázi, je rekonstrukce komunikace
a parkovacích ploch v ulici Horní, kterou budeme i finančně
budovat s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Dnes máme již
kompletní dokumentaci na revitalizaci zámeckého parku a
zeleně v obci, budeme čekat na vyhlášení příslušného dotačního
programu. V těchto dnech se dokončuje průzkum mezi občany,
z důvodu možnosti soukromého kompostování v kompostérech
pořízených také s dotací. Samozřejmě naše kompostárna tím
nekončí, stále platí možnost dovozu trávy do sběrného dvora.
Závěrem, protože se blíží čas prázdnin a dovolených, Vám
chci popřát jejich krásné prožití, načerpání energie na další
náročné období a hlavně celý průběh prožijte ve zdraví a vždy
se šťastným návratem domů.
Váš starosta Lubomír Musil

cena: 10 Kč
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SKUTEČNÝ FANDA ŠPLHU A DÁRCE PAMĚTNÍ DESKY
Po půl roce se vracím s připomínkou odhalení pamětní desky
Bedřicha Šupčíka. Při slavnostním
odhalení bylo řečeno, že pamětní
desku věnoval Sokol Brno II. Ono
to není tak úplně pravda. Skutečný
dárce z osobních důvodů nechtěl,
aby se jeho jméno objevilo při tomto slavnostním okamžiku. S panem
Bedřichem Lovákem, tak zní jméno
pravého dárce, jsme byli od začátku
v kontaktu a byl velmi nápomocen
přípravám k odhalení desky. Ve svém
úctyhodném věku se vydal 13. dubna na cestu z Hradce Králové do Kvasic. Po příjezdu jsme společně s paní
Květou Koutňákovou zašli do muzea
Kvasic, kde se našemu hostu dostalo
odborného výkladu nejen o historii

Kvasic. Dále jsme ukázali umístění
pamětní desky na fasádě budovy sokolovny a lípu, kterou nám také daroval. Na závěr této, bohužel krátké
návštěvy, nás přijal starosta obce Lubomír Musil. Mluvili jsme o šplhu, o
Bedřichu Šupčíkovi, jak vznikl nápad
s darováním pamětní desky a také o
životě. Pan Lovák opět prokázal jaký
je fanoušek a věnoval obci Kvasice
a Sokolu Kvasice, bronzový odlitek
štítku na vysazenou lípu. Pan starosta mu na památku věnoval předměty se znakem Kvasic. Pan Lovák
je skromný člověk, který jde zarytě
za svou vizí. Založil několik velkých
soutěží ve šplhu napříč republikou.
Je příkladem sportovce, pro něhož
věk není překážkou. Vždyť se šplhem

začal ve svých 62 letech a dodnes je pomoci nohou) za 15 sekund.
zapsán v Guinessově knize rekordů,
kdy jako sedmdesátiletý vyšplhal na
text: Aleš Judas
osmimetrové lano bez přírazu (bez
foto: oú kvasice

CHODNÍK V ULICI KROMĚŘÍŽSKÁ SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI
V předjaří letošního roku byla zahájena realizace stavby: „Oprava
chodníku ulice Kroměřížská, Kvasice“. Práce na bezbariérovém chodníku probíhaly v souladu se schváleným harmonogramem prací a dne
28. dubna 2016 byl vydán kolau-

dační souhlas. Od té doby oficiálně
slouží občanům.
Stavba byla spolufinancována
Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 575.000 korun.
Nový chodník navazuje na síť již
zbudovaných chodníků v ulici Dol-

ní, Horní a náměstí Antoše Dohnala.
Jeho vybudováním se bezbariérově
zprovoznil přístup z centra obce až k
vile. Pěšky se také občané dostanou
po novém chodníku do domova se
zdravotním postižením, Vilaparku,
na poštu a k bytovce v Cukrovaru.

Stavba vyhovuje ve všech parametrech podmínkám bezbariérového
přístupu, což ocení hlavně starší občané a obyvatelé domova se zdravotním postižením.
text: Lubomír Musil

VE ŠKOLE ZAČNOU OPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Také během letošních prázdnin
bude v prostorách školy čilý
pracovní ruch. Týkat se bude
především pavilonu A, kde jsou
situovány třídy I. stupně a prostory,
které využívá speciální škola.

Jedná se o opravu sociálního
zařízení v přízemí a I. patře. Vlastním
předmětem stavebních prací bude
výměna stávajících zařizovacích
předmětů v sociálním zařízení,
včetně zdravotechniky (kanalizace,

voda), výměna obkladů a dlažeb, opravu. Za tento vstřícný postoj a
výměna kabin WC, oprava omítek, dlouhodobou podporu školy jsme
maleb a nátěrů.
opravdu velice rádi.
Velké díky směřuje i tentokrát
				
Obci Kvasice, která ponese na
text: vedení ZŠ Kvasice
svých bedrech většinu nákladů na

ZA ZASEDÁNÍ, ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ ROZHODLI
obec pro letošní rok neobdržela dotaci na
zastupitelé schválili darovací smlouvu mezí
nákup nového hasičského auta pro místní SDH obcí a Zlínským krajem na bezúplatný převod
Kvasice. V dubnu byla proto podána nova žádost pozemku ve výměře 31 m². Z důvodu umístění
o dotaci na příští rok
účelové komunikace k DZR Kvasice je potřeba
upřesnit hranice pozemků a udělat majetkové
občané Kvasic mohou využívat domácí kom- vypořádání mezi obcí a Zlínským krajem. Obec
postéry. Aby obec získala dotaci, musí být mini- pozemek v roce 2004 získala od kraje bezúplatmálně 250 zájemců
ně, nyní jej kraji „vrací“ taktéž bezplatně. Cena pozemku činí 826 korun.
příjemci investičních i neinvestičních dotací
z rozpočtu obce jsou podle dodatku smlouvy
budova Sokolovny je ve špatném stavu a T.J.
nově povinni poskytovat informace (články a Sokol nemá peníze na její opravu a údržbu. Proto
fotografie) o činnosti své organizace do Kvasic- byl na zastupitelstvu předložen návrh darovací
kých novin. Přesné podmínky jsou k dispozici na: smlouvy, aby byla budova včetně pozemku a
www.kvasice.cz/kvasicke-noviny.html
hřiště bezúplatně převedena do majetku obce
Kvasice. Obec bude objekt postupně opravovat,
finanční výbor projednal předložené žádosti aby jej i nadále mohli lidé využívat ke sportovním
o poskytnutí veřejné finanční podpory. Celková a kulturním akcím. Darovací smlouvu ale musí
částka požadavků byla 943 050 korun, zastupitelé schválit Župa hanácká a Česká obec sokolská v
schválili částku 776 300 korun
Praze.
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v místní mateřské a základní škole byl proveden finanční audit. Došlo ke kontrole vedení
účetnictví a způsobu čerpání rozpočtu. V nákladech a výnosech nebyly shledány žádné nesrovnalosti a účetnictví je v pořádku.
zastupitelé schválili podle nařízení vlády číslo
352/2015 navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
dlouholetá auditorka paní Ludmila Pospíšilová odchází do starobního důchodu a už s ní
nebude uzavřena smlouva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Novou auditorkou se
stává paní Milena Laková, se kterou obec uzavře
smlouvu o spolupráci.
text: J. Hlavinková
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VE ŠKOLCE BUDE NOVÁ KOUPELNA
V polovině dubna byl dokončen
projekt na rekonstrukci sociálního
zařízení v mateřské škole, který vypracovala projektová kancelář Ing. arch.
Radka Pavlackého, a tak mohlo být ve
spolupráci se zřizovatelem vyhlášeno
výběrové řízení, které určí, která z firem
bude rekonstrukci realizovat.
Rekonstrukce by měla podle plánu
probíhat od 27. 6. do 21. 8. 2016, takže
částečně zasáhne i do provozu mateřské školy. Věříme však, že ve spolupráci
s rodiči vše proběhne podle plánu a
bez komplikací a děti ze tříd Pastelek
a Sluníček se budou moct těšit na
nové koupelničky. Rekonstrukce se
bude provádět v těchto dvou třídách

záměrně a to z toho důvodu, že je zde
již dlouholetý problém s odpadem a
zápachem z kanalizace. Současně také
čekáme na novelizaci školského zákona, který počítá v nejbližších několika
letech s příjímáním dvouletých dětí
do mateřských škol a tak bude možná
nutné upravit vybavení tříd a sociálního zařízení úplně podle jiných kritérií,
aby vyhovovalo i nejmenším dětem.
Našetření dostatečného množství
financí pro rekonstrukci sociálního
zařízení v dalších dvou třídách bude
trvat několik let, ale jistě se i děti z Berušek a Motýlků nových koupelniček
dočkají.
text a foto: Klára Strýcová

Od září se děti z Pastelek a Sluníček mohou těšit na nové koupelničky.

PŘIPRAVUJEME CELKOVOU REKONSTRUKCI HORNÍ ULICE
Ulice Horní je jednou z nejstarších
v obci. Její stáří však již delší dobu
nekoresponduje se současným
stavem a vytížením komunikace,
parkováním vozidel a bezpečným
pohybem osob po přilehlých chodnících. Velmi náročná rekonstrukce
byla zahájena v roce 2015 opravou
pravé strany chodníku. Letos bude
provedena kabelizace NN, veřejné-

ho osvětlení, rozhlasu a chodníku
na levé straně. Součástí stavby budou i stožáry veřejného osvětlení.
Na tyto práce máme zpracované
projektové dokumentace a vydána
stavební povolení. Nyní probíhají výběrová řízení na dodavatele
stavby. Zároveň je dle skutečného
stavu a zhodnocení provést opravu kanalizačních přípojek a to jen

REVITALIZACI NÁMĚSTÍ
DOKONČÍME PŘED POUTÍ
Po třech úspěšných etapách revitalizace náměstí, z nichž dvě byly
vybudovány s dotační podporou,
bychom rádi čtvrtou etapou, sice
už bez dotace, ale zato kompletně dokončili revitalizaci náměstí v
obci Kvasice. Realizace se postupně dotkla zeleně, parčíku, zastávek,
mobiliáře (lavičky, odpadkové koše,
nástěnky a podobně) zámeckého parku, kanalizace, komunikace,

chodníků a veřejného osvětlení. Výstavbě předcházela samostatná akce
kabelizace NN celého náměstí, které
realizovala obec se společností E.ON,
a.s. Poslední etapa bude realizována
v červenci letošního roku a to tak,
aby byla dokončena včas před poutí.
Rozsah navazuje na dokončenou II.
Etapu a to rekonstrukcí komunikace
a chodníku až po obchod Renta.
text: Roman Berdník

ŠKOLA ZÍSKALA
INTERAKTIVNÍ TABULE
Naše škola by ráda touto cestou
poděkovala zastupitelům obecního
úřadu a sponzorům školy, že mohla dovybavit učebny interaktivními
tabulemi. Nyní se interaktivní tabule nachází v každé kmenové třídě.
Výuka se tím stává atraktivnější, zábavnější. Zbývá nám ještě vybavit
odborné pracovny, a to fyziku, příro-

dopis a jazykovou učebnu.
Chtěla bych vás také seznámit s
novinkou, která je připravena od 1.
9. 2016: školní družina bude rozšířena na tři oddělení, takže více rodičů
může své dítě do družiny přihlásit.
O děti zde bude postaráno do 16
hodin.
text: Zdenka Gašpárková

v šířce nového chodníku před jeho
realizací. V této době byly provedeny zkoušky únosnosti a skladby
stávající komunikace jako podklad
pro zahájení projektových prací pro
vydání územního rozhodnutí na komunikaci, parkovací stání a terénní
úpravy. Tato část bude realizována
se společností Ředitelství silnic Zlínského kraje včetně financování a

termín realizace je stanoven na rok
2018. Před tím je však nutné ještě
provést opravu kanalizačních řadů v
celé délce ve spolupráci se společností VaK Kroměříž s návazností na
stávající kanalizační přípojky. Termín
celkového dokončení je naplánován na rok 2018.
text: Roman Berdník

ZASTUPITELÉ ROZDĚLILI 776 300 KČ
Příjemce dotace
Český svaz včelařů Kvasice
Český zahrádkářský svaz Kvasice
FC Kvasice (fotbalový klub)

částka v Kč
10 000
3000
250 000

Klub vojáků v záloze

15 000

Moravský rybářský svaz M. O. Kvasice

25 000

MTB Chřiby (pumptrack)

10 000

Myslivecký spolek Kvasice

20 000

Sportovní klub Kvasice
Tělocvičná jednota Sokol Kvasice

5 500
160 000

Vodácký klub Kvasice

40 000

Oblastní Charita Kroměříž

50 000

Oblastní Charita Kroměříž, charita Kvasice

2 000

Centrum pro dětský sluch TAMTAM

5 800

Centrum pro zdravotně postižené

5 000

Rodinné centrum Kalíšek

20 000

Naděje Otrokovice

10 000

Středisko ranné péče Olomouc

5 000

Sociální služby Uherské Hradiště, DZR Parková 21

10 000

Sociální služby Uherské Hradiště, DZR Cukrovar 304

25 000

Rudolf Korytář

15 000

Římskokatolická farnost Kvasice

70 000

Sbor dobrovolných hasičů Kvasice

20 000
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I V KVASICÍCH JSME NA GÁBINU HRDÍ
Hudební soutěž Eurovision Song
Convest představuje do rozsahu i
sledovanosti největší nesportovní
akci ve světě. Jednotlivé přenosy
sleduje až 250 milionů diváků. Ve
Stockholmu sledovalo letošní přenos více než 50% obyvatel. Kromě
haly Cloben, kde soutěž probíhala,
byl plně obsazen i sousední fotbalový stadion s kapacitou 40 000 míst,
vybavený pouze velkoplošnou obrazovkou. Mimo Austrálie se letos
vysílalo poprvé v USA a Číně.
Píseň I Stand, švédsko-irských
autorů byla vybrána odbornou porotou ČT, ze 40 autorských skladeb
Poté bylo třeba vybrat vhodného
interpreta. Volba padla na Gabrielu
Gunčíkovou, která splňovala nejen
mimořádné hlasové a osobností
požadavky náročné písně, ale má
velké zkušenosti s vystupováním na
velkých pódiích především s americkou kapelou Trans Siberian Orchestra nebo v rámci projektu Rock
Meets Classic – za dva roky to bylo
cca 150 koncertů v halách s kapacitou 5 až 20 000 míst. Další devízou
byly jazykové znalosti.

Gábinka velkolepou nabídku přijala, ale stanovila si své určité podmínky. Na grafickém ztvárnění písně se
podílel česko-švédský tým specialistů různých profesí. Gábinku doprovázeli do Švédska mimo členů zabezpečovacího týmu, PR manager
a novinářka.
I Stand (zvedám se ze dna) vyhovovala naší zpěvačce nejen hudebně, ale i obsahově. Vypráví o ženě,
která prochází klikatou cestou svého života, po řadě omylů a pádů, se
odráží od samotného dna, nalézá
znovu svou vnitřní sílu a stoupá výš
a výše. Je to určitá alegorie, kterou
prošla i naše mladá zpěvačka. Náhlá
sláva, která ji však nikdy nestoupla
do hlavy, ale i pády, závist, nečestné
nabídky, které odmítala, manipulace
s výsledky, které nečekala, jí na nějakou dobu znechutily věnovat se
vysněné pěvecké dráze. Naštěstí to
nebylo nadlouho, našli se přátelé, a
to nejen doma, ale i ve světě, kteří
ji pomohli získat ztracené sebevědomí, propracovat se dál a obohatit
svým darem světové publikum. Samozřejmě že to není zadarmo, ale

především díky její velké houževnosti, důslednosti a odpovědnosti,
kterou projevila i ve Stockholmu.
Bílá barva šatů (v podstatě se stává
další promítací plochou) symbolizuje nevinnost a čistotu, změna v
purpurový nádech je v důsledku
zranění a utrpení, bloudění v temnu života, aby se znovu změnila v
původní bílou a k návratu do kraje
světla a krásy. Tuto atmosféru umocňuje šperk (korál) na jejím krku, který
zvětšuje svůj objem. Svázané vlasy
symbolizují okovy, rozpuštěné pak
svobodu.
„Na červeném koberci“ poskytla
rozhovor 30 novinářům a po postupu do finále absolvovala jeden a půl

trvající tiskovou konferenci. Byla pozvána na českou ambasádu a přijata
českým velvyslancem ve Stockholmu. V rámci festivalu vystoupila 2x
ve stockholmském Hard Rock café.
Průměrná sledovanost v ČR byla
336 000, s tímto číslem nelze vyhrát. To, že obdržela 25 místo, není
podstatné jako skutečnost, že jako
první český zástupce se probojovala až do finále. A pokud moderátor
Libor Bouček vyzýval, že Jankovice,
kde má Gábinka Gunčíková trvalé
bydliště, mohou slavit, dodávám, že
i Kvasice, odkud pochází, prožila své
dětství a první umělecké začátky.
text: Květa Koutňáková

ZRESTAUROVANÝ OLTÁŘ BUDE VE HŘBITOVNÍM KOSTELE
Mnozí občané, kteří nejsou návštěvníky římskokatolických bohoslužeb, se ptají, kde je nyní umístěn
a kdy bude instalován zrestaurovaný historický oltář a vrácen do původního hřbitovního kostela. Odborníci z památkového ústavu již
před nedávnem stanovili přesnou
lokaci, kde by měl být zrestaurovaný
oltář umístěn. Mimo jiné také stanovili podmínky pro instalaci, především zabezpečení hřbitovního

kostela. Původně jsme plánovali ve
spolupráci s nadřízenými církevními
orgány, že oltář bude přechodně
umístěn v některém z církevních
muzeí (Arcibiskupské muzeum v
Olomouci nebo na zámku v Kroměříži), než se získají prostředky pro
splnění podmínek Památkového
ústavu. Doposud je oltář přechodně umístěn u restaurátorů. Pro velký zájem občanů Kvasic, aby byl co
možná nejdříve instalován v Kvasi-

PŘIJĎTE SI ZATRÉNOVAT
NA PUMPTRACK
Letošní sezónu na pumptracku
jsme zahájili jarní údržbou. Nechybělo nadšení, ale první oprava se
nevydařila, jelikož jsme neměli s
údržbou žádné zkušenosti. Proto
jsme požádali kluky z DIRTY PARKS
(stavitele) o zaškolení. Díky nim se
dráha podařila dostat do kýženého
stavu. Další údržbu již budeme tak
schopni provádět dle potřeby svépomocí.
Novinkou na pumptracku jsou
tréninky vedené zkušenými jezdci,
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určené pro děti jakéhokoliv věku.
Tréninky probíhají vždy v pondělí v
17:00 jedenkrát za 14 dní. Zváni jsou
všichni, kteří se chtějí něčemu přiučit. Stačí mít kolo, kde lze dát sedlo
hodně nízko. Podrobnější informace najdete vždy na facebookových
stránkách (pumptrack kvasice).
Další chystaná akce bude 28. srpn,
kdy proběhne závod na pumptracku zařazený do česko-slovenské
pumptrackové série závodů.
text: J. Klement

cích, jsme pro zabezpečení hřbitovního kostela získali dotaci od obce
Kvasice. Byla vybrána osvědčená
firma, která podobné zabezpečení
prováděla i ve farním kostele. Proto
do konce třetího čtvrtletí letošního
roku 2016 bude hřbitovní kostel
zabezpečen zámečnicky a elektronicky s monitorováním a odpovídající signalizací. Následně pak by měl
být historický oltář převezen včetně

výroby doplňkových dílů pro instalaci a umístěn ve hřbitovním kostele. Oltář, stejně jako další inventář
hřbitovního kostela i sám hřbitovní
kostel je majetkem římskokatolické
farnosti Kvasice a díky obecní dotaci
tak bude oltář instalován a zůstane v
Kvasicích bez zapůjčení ke shlédnutí
v některém z církevních muzeí.
text: P. Petr

KVASICKÁ POUŤ
Zastupitelstvo obce Kvasice Vás srdečně zve
na tradiční Kvasickou pouť, která se uskuteční ve dnech

13. 8. – 14. 8. 2016.
SOBOTA 13. 8. 2016

- pouťové atrakce
- vystoupení skupiny historického šermu
BISKUPŠTÍ MANOVÉ – zámecký park
- hudební vystoupení skupiny HUBERTUS – zámecký park
NEDĚLE 14. 8. 2016
- pouťové atrakce
- vystoupení krojované hudby VLČNOVJANKA – zámecký park
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PRVNÍ PLES SPORTOVCŮ SKLIDIL ÚSPĚCH
Co by byl začátek roku bez plesové sezóny? A protože je o takové
akce v Kvasicích nouze, domluvily
se tři kvasické spolky, že uspořádají
ples. Jelikož organizátoři preferují
sport, nemohl být název jiný než
PLES SPORTOVCŮ. T. J. Sokol Kvasice, FC Kvasice a HC Kvasice již několik měsíců před akcí ladili průběh
prvního ročníku, tak aby nasadili
pomyslnou laťku dost vysoko a návštěvníkům se ples líbil, dlouho na

něj vzpomínali a těšili se na ročník
druhý. Jak to dopadlo, může posoudit každý, kdo tam byl. Ale nyní od
začátku. 5. března navečer se začínal
sál sokolovny v Kvasicích plnit hosty, kteří si koupili svou vstupenku v
předprodeji. Sál byl zcela zaplněn.
Po úvodních skladbách skupiny
Loordes Forte, se za hostitele slova
ujal Richard Šiška, Zdeněk Reiskup
a Aleš Judas. Všem popřáli hlavně
pěknou zábavu, šťastnou ruku při

výběru lístků do tomboly a obdiv
nad plesovým oblečením téměř
všech přítomných. V tu chvíli již nebránilo nic bujaré zábavě. Přestávku
vyplnila ukázka mladých nadějí v
latinskoamerických
standartních
tancích. Veselí se stupňovalo a to
byl pravý čas na připravené netradiční soutěže. Velký úspěch slavil
biatlon, u kterého se nejen účastníci dobře bavili. Taneční parket ani
bufety nebyly nikdy prázdné. Při lo-

sování tomboly byl čas na oddych.
Ti co nevyhráli, vyhrají třeba příště
a v tomto duchu se pokračovalo v
plesání až téměř do ranních hodin.
Poděkování zaslouží všichni, kteří
se podíleli na přípravách i průběhu
celé akce. A pokud se vám hostům
ples líbil, budeme se na vás těšit při
dalším ročníku. Již nyní plánujeme,
čím vás překvapit a potěšit.
text: Aleš Judas

ŠIBŘINKY DOPROVÁZELA BUBLINOVÁ SHOW
Sokolské šibřinky patří k nejtradičnějším každoročním akcím v Kvasicích. Ani letošek nebyl výjimkou a
tak se na sále místní sokolovny 27.
února sešla spousta krásných masek a kostýmů v doprovodu rodičů
a prarodičů. Podle zájmu je vidět,

že se hlavně děti těší, až vystaví na
obdiv své převleky, zasoutěží si a zatancují se svými kamarády i dospěláky. Každý rok se pořadatelé snaží
zajistit jiný program, který by děti
zaujal a bavil. Letos k nám zavítala
dvojice z divadla Koráb. Návštěvní-

kům předvedli bublinovou show, pro pořadatele. Těšíme se na vás a
soutěže s balónky, taneční soutěže vaše masky opět příští rok i s novým
a samozřejmě byla i přehlídka všech programem.
masek. Nechyběla ani velká tomtext: Aleš Judas
bola, aby si co nejvíce dětí odneslo
foto: A. Judas, P. Bohmová
domů nějakou tu drobnost. Dětský
úsměv je ta největší odměna nejen
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MORAVA JE OPĚT ODEMKNUTÁ
V měsíci dubnu proběhlo již tradiční ,,odemykání“ řeky Moravy, které už pátým rokem připravuje náš
Vodácký klub. Odemykání je svátkem, kterým začíná vodácká sezóna. O program se postarala skupina
Nuntius Regis, která svým vystoupení přenesla dobu středověku k nám
na loděnici, předvedli tehdejší dobové tance a souboje na ostří meče.
Za jejich vystoupení děkujeme.
Za doteků krásného slunečného
počasí, již přichází v dáli vodník Čanda, držící svůj zlatý klíč. Po přivítání

s vodáky a krátkém proslovu, odemknul náš úsek řeky Moravy, předal
klíč k řece a zahájil tak vodáckou
sezónu.
Ve vodáckém klubu je i letos možnost zapůjčit si loďku a náš úsek řeky
Moravy si osobně projet. V případě
zájmu náš informujte přímo na loděnici nebo na našich stránkách
www.vodackyklubkvasice.estranky.cz
Text: Zuzana Vojteková
Foto: VK Kvasice

VANDALOVÉ OHROZILI MAJETEK A ZDRAVÍ LIDÍ
8. května o půl třetí ráno se neznámá partička pachatelů snažila
ukrást naši májku.
Přitom byla vyrušena naší obětavou spoluobčankou, která je z balkonu přilehlého činžovního domu
zahlédla a voláním odehnala. Zároveň jsme byli upozorněni, že se nám

někdo snaží ukrást májku. Okamžitě
jsme se s několika členy dostavili na
místo k hasičárně. Pachatelé byli již
samo sebou pryč. Májka sice stála,
ale po obhlídce jsme zjistili, že je
kmen do značné míry poškozen a
hrozil by nekontrolovatelný pád.
Tudíž by mohlo dojít k ohrožení ma-

jetku a zdraví našich spoluobčanů.
Májku jsme se proto rozhodli pokácet sami. Přivolanou plošinou jsme
uvázali lana a zbývající kmen stáhli
do bezpečného prostoru. Poté jsme
zjistili, že naši pachatelé mají hodně
nízké IQ a vůbec nevědí, co dělají.
Májku nařezali kolem dokola, čímž

hrozil pád v podstatě kdykoliv a
kterýmkoliv směrem. Zároveň zvažujeme možnost podání trestního
oznámení na neznámého pachatele
z obecného ohrožení.
text: P. Ředina

RYBÁŘI VOLILI NOVOU VÝBOROVOU KOMISI
Na počátku března letošního
roku proběhla u Kvasických rybářů
důležitá událost. A tou byla volební schůze nových členů výborové
komise, kteří budou plnit funkce a
zastupovat Moravský rybářský svaz,
z. s., pobočný spolek Kvasice v následujícím volebním období.
V měsících březnu a dubnu taktéž
proběhly každoroční brigády na rybochovném zařízení našich rybníků
u cukrovaru, kde si členové plnili
svoje brigádní povinnosti při ob-

starávání chodu a běhu rybochovu
pod vedením našeho hospodáře
pana Kuchaře. Po dokončení těchto
brigádnických činností byly rybníky
napuštěny a zarybněny rybí osádkou.
Na začátku měsíce dubna se také
uskutečnila každoroční vycházka
dětských spolků kolem Kvasického
štěrkoviště s cílem naučit naši mládež dodržovat pořádek a čistotu u
tak pěkného vodního zdroje.
Začátkem měsíce května byly

také odstraněny plovoucí stromy,
které díky větru putovali štěrkovištěm, a znemožňovaly rybářům lovit
ze svých oblíbených míst.
Nově zvolený výbor:
Předseda:
Majda Eduard
Jednatel:
Štrof Petr
Hospodář:
Kuchař Vladimír

Místopředseda:
Vrbecký Zdeněk
Pokladník:
Šiška Richard
Vedoucí rybářské stráže:
Hopan Petr
Výdej povolenek a místenek:
Foltýn Richard, Pik Vojtěch
Člen výboru:
Čermák Pavel
text: Petr Hopan

OBYVATELÉ MOHOU MÍT KOMPOSTÉRY ZDARMA, STAČÍ PODAT ŽÁDOST
Obec Kvasice v současné době ky obci přiznány, budou komposMnožství odpadu sesbíraného v obci za rok 2015:
uvažuje o záměru získat finanční téry k dispozici ke konci roku 2016,
papírové a lepenkové obaly
9 490 kg
prostředky z Operačního program popřípadě na začátku roku 2017.
papír a lepenka
18 524 kg
životního prostředí, určené na náplastové obaly
23 001 kg
kup kompostérů pro své občany.
Jedná se o:
skleněné obaly
2 740 kg
plastový kompostér o objemu
Předběžná žádost složí k průzkusklo
21 065 kg
předběžně 900 l
mu poptávky a zúčastnění občané
oděvy
6 643 kg
žadatel musí mít trvalý pobyt na
budou v případě schválené dotace
pneumatiky
4 640 kg
území obce Kvasice
a většího zájmu upřednostněni.
směsi betonu, cihel a tašek
45 500 kg
žadatel není dlužníkem obce
Kompostéry slouží k podstatnému
železo a ocel
720 kg
biologicky rozložitelný odpad
268 430 kg
žadateli bude kompostér zapůjčen
zrychlení kompostování a lze v nich
směsný komunální odpad
361 980 kg
k bezplatnému užívání na základě
zužitkovat přes 30 % odpadu z doobjemný odpad
139 120 kg
jednoduché smlouvy o výpůjčce
mácností, snížit tím náklady na odvoz domovního odpadu a tím se i
významně podílet na řešení problePOKUD MÁTE O KOMPOSTÉR ZÁJEM, ODEVZDEJTE NÁVRATKU NA OBECNÍM ÚŘADĚ.
matiky hospodaření s odpady.
Na papír napište své jméno a příjmení, adresu, telefon, e-mail a připojte svůj podpis.
Pokud budou finanční prostřed-
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MYSLIVCI BILANCOVALI NA VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI
Myslivecký spolek Kvasice pořádal Výroční členskou schůzi. Jako
každoročně jsme se sešli na Myslivně v krásném prostředí Vilaparku
u cukrovaru. Při zahájení schůze
zazněly slavnostní lovecké fanfáry v
podání tria trubačů z kvasického a
žlutavského sdružení.
Po přivítání hostů a všech přítomných přednesl předseda Pavel
Brázdil hodnotící zprávu sdružení za
uplynulý myslivecký rok 2015/16. Ve
zprávě zazněly výsledky hospodaření, chovu, lovu, ale také hodnocení
brigádnické činnosti a zhodnocení
práce na úseku kynologie a střelectví. Dalším bodem programu byl

návrh provozního řádu a finanč- schváleny oba dva výše citované doního plánu pro nastávající období kumenty nutné pro činnost spolku.
2016/17. Jsou to dva nejdůležitější
dokumenty, kterými se řídí činnost
spolku v průběhu roku.
Poté zazněla zpráva předsedy
Kontrolní a revizní komise pana
Daňhela. Zpráva vyzněla pozitivně a v hospodaření spolku komise
nenašla žádná vážná pochybení či
rozdíly. V diskusi, která se rozvinula
po přečtení zpráv, zaznělo mnoho
příspěvků na téma ochrany přírody,
přemnožení černé zvěře, zachování
přírodních biotopů až přes ,,venčení
pejsků,“ v honitbě.
V samém závěru diskuse byly

text a foto: Pavel Brázdil

KRÁL STŘELCŮ BYL STEJNĚ JAKO LONI Z HULÍNA
V letošním roce jsme opět pořádali v Kvasické skale soutěž ve střelbě z útočné pušky vz. 58 (samopal),
kde si mohli zastřílet i zájemci bez
zbrojního průkazu z řad široké veřejnosti. Soutěž probíhala pod dozorem členů Klubu vojáků v záloze
Kvasice. Každý střílející byl pod dohledem instruktora i majitele zbraně, který mu pomáhal při nesnázích

a kontroloval ho při střelbě. Střílelo
1. místo:
se na terč ve vzdálenosti 50 metrů,
Stanislav Novotný z Hulína
kdy každý měl 3 zkušební výstřely
2.místo:
a poté 10 ran soutěžních. Všichni
Radim Stránský z Kostelan
účastníci si vedli velmi dobře a jejich
3.místo:
výsledky tomu odpovídaly. Nakonec
Stanislav Brázdil z Kvasic
se nás sešlo 40, z čehož je vidět, že o
akce tohoto druhu je čím dál větší
Také proběhla doplňková soutěž
zájem. Na „bednu“ se nakonec do- ve střelbě ze vzduchovky na čas na
stali:
kovové panáčky, kdy vedle sebe stří-

leli vždy dva střelci a kdo shodil svou
sestavu jako první, postupoval do
dalšího kola. Vítězem této doplňkové soutěže se nakonec stal Jaroslav
Smutný z Hulína.
Gratulujeme všem zúčastněným
k jejich výsledkům a těšíme se na
vás zase za rok.
text: David Kelnar

DO KVASIC ZAVÍTALA DÁMSKÁ ŠATNA
Opět jsme se mohli těšit na další divadelní
inscenaci. Tentokrát pozvání přijal Divadelní
spolek z Kroměříže se svým představením nazvaným Dámská šatna z autorského pera Arnošta Goldflama.
Už z názvu je lehce patrno, o čem asi komedie pojednává, ale diváci, kteří přišli, byli napjati
a plní očekávání. A opravdu se bylo na co těšit.
Všichni jsme se dozvěděli, že nejdůležitějším
místem v divadle je vlastně dámská šatna. Zde

se během představení připravují na svoji roli
úspěšné i méně úspěšné herečky, které řeší obvyklé i méně obvyklé životní peripetie, prožívají tady přípravu na premiéru, ale i každodenní
rutinu repríz. Věříme, že komedie
Dámská šatna všem zpříjemnila páteční večer a snad vyloudila i úsměv na tváři.
text: J. Koželová

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN VSTUPUJE DO 71. SEZONY
(PR) - Zlínští divadelníci již mají
nachystanou kolekci titulů, kterou
sestavili pro nové divadelní předplatné na sezonu 2016/2017.
„Zajímá nás, zda se nám podaří uchránit rodinu před rozpadem
(Srpen v zemi indiánů), nenaletět
pokryteckým šmejdům (Tartuffe),
uvěřit velkým vizím v čase krize (Já,
Baťa) a přitom nebýt za blbce (Blbec
k večeři). Chceme věřit, že každé zlo
bude nakonec odhaleno a potrestáno (Past na myši) a že ženy a muži
přestanou vést své nesmyslné boje
(Noc na Karlštejně). Ale chceme si
také s úsměvem připomenout, že

bychom nikdy neměli zapomínat na
Dobré mravy, protože jedině v klidném a otevřeném dialogu můžeme
najít svou kotvu Mezi nebem a ženou,“ přibližuje nový dramplán zlínského divadla jeho umělecká šéfka
Hana Mikolášková.
Předplatné je právě v prodeji a
diváci mohou opět vybírat z jeho
několika typů podle svých časových
možností. Majitelé předplatného
uvidí tituly s více než 40% slevou
oproti jiným divákům. „Chceme zdůraznit, že letos se předplatné vyplatí
více než kdykoli jindy,“ podotýká ředitel zlínské scény Petr Michálek.

Kromě výhodné ceny mohou
předplatitelé čerpat mnoho dalších
bonusů: kromě stálého místa v hledišti podle jejich přání a pevných
termínů mají přednostní právo rezervace na všechna představení
včetně vybraných hostů, program
na dva měsíce dopředu a divadelní zpravodaj „Tady a teď“ jim bude
doručován do schránky zdarma a
také mohou využít oblíbené služby
hlídání dětí zdarma u odpoledních
předplatitelských skupin. Více informací najdete na www.divadlozlin.
cz.
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zpravodajství

NA KVASICKU JE 43 VČELAŘŮ
Včelaři vykonávají záslužnou a nenahraditelnou činnost
ve prospěch celé společnosti a
přírody hlavně tím, že chovají
včely. Většina lidí si myslí, že se
včely chovají za účelem získávání medu a včelích produktů, jako
je vosk, mateří kašička, propolis
a včelí jed. Hlavní význam chovu
včel je však jejich opylovací činnost, která je klíčová pro zemědělství a těžko se dá srovnat s
čímkoliv jiným. Hodnotu opylování odhalují ekonomové v celosvětovém měřítku na 1,3 miliard
dolarů. Odhadují, že více jak 80
% plodin z evropské unie závisí
na opylování hmyzem, především včelami.
Po českém medu je sháňka i v
zahraničí
Téměř 97 %n včelařů v naší republice je organizováno v jednom
z nejstarších včelařských spolků,
který byl založen před více než 140
lety. V roce 2016 má 53 000 členů,
1099 včelařských spolků a 77 spolků okresních. Ovšem pro včelaře,
kteří jsou si vědomi, že hlavním
cílem chovu včel je jejich opylovací činnost, je přeci jen med a včelí
produkt hlavním důvodem, proč
je chovají. Pravý česká a moravský
med má dobrý zvuk nejen u nás, ale
i v zahraničí. Je po něm velká po-

ptávka. V roce 2014 bylo v česku 603
392 včelstev, které vyprodukovaly 7
132,5 tuny medu a 253 tun vosku.
Podobně jako ostatní včelařské organizace u nás, přešla v souvislosti
s novým zákoníkem na spolkovou
činnost i Základní organizace Kvasice a byla zapsána ve spolkovém
rejstříku. Výbor naší včelařské organizace provedl v průběhu roku
2015 přechod od písemného styku
s ústředími a okresními orgány přechod na formu elektronickou, která
funguje přes takzvaný centrální informační systém.
Včelařství se na kvasicku rozrůstá
V posledních letech se nám daří
získávat pro včelaření nové zájemce
(Kvasice – 3, Střížovice – 2, Trávník
– 1, Vrbka – 1). Výbor včelařského
spolku velmi úzce spolupracuje s
obecními úřady obcí, které jsou v
působnosti naší včelařské organizace. Zvláště lze vyzvednout spolupráci s obecním úřadem Kvasice,
Střížovice, Bařice – Velké Těšany a v
posledních letech s Bělovem. Dobrá
spolupráce je i s včelařskou organizací Kroměříž a Krajským úřadem
ve Zlíně, který každoročně finančně
podporuje začínající včelaře. Kvasickou základní organizaci řídí pětičlenný výbor a kontrolní činnost provádí
tříčlenná komise. Obvod působnos-

ti je rozdělen do pěti úseků, v jejichž
čele jsou zkušení včelaři-důvěrníci,
mající včelstva v příslušném úseku,
kteří zabezpečují styk včelařů s výborem. Důvěrník mimo jiné sleduje
zdravotní stav včelstev, zabezpečuje
preventivní ošetřování v průběhu
roku, zve členy na schůze, přednášky, včelařské akce a podobně.
Včelstva jsou zdravá
Největší zdravotní problémy způsobuje včelstvům roztoč varroa a
mor včelího plodu. V průběhu celého
roku provádějí včelaři monitorování
svých včelstev a každým rokem je v
lednu prováděno veterinární vyšetření na zjištění roztoče varroa a u podezřelých včelstev i na mor včelího
plodu. V roce 2016 byla obě vyšetření
všech 306 včelstev našeho obvodu
negativní. V této souvislosti připomínám, že preventivní ošetření proti
roztoči, varroa nemá v žádném případě vliv na kvalitu medu a včelích
produktů. Navíc se provádí v době
mimo snůškové období. Horší situace nastane, pokud se objeví v obvodu nebo v sousedních okresech mor
včelího plodu. Nemoc lze likvidovat
jen antibiotiky, ale jejich použití naše
veterinární předpisy zakazují. Zbývá
jen velmi drastický způsob. Spálení
včelstev, úlů a veškerého včelařského
zařízení a potřeb.

V květnu se vytáčí med
Květen oplývá krásou přírody a
bývá pro včely měsícem největší
snůšky nektaru, ze kterého v úlech
zpracovávají med. Matka klade intenzivně až 2 000 vajíček denně,
množí se nejen včely – dělnice, ale
i trubači. Včelař podle potřeby vychovává nové matky a vytváří nová
včelstva. Mnohým včelařům, kteří
včas neprovedli proti rojová opatření, se začnou včely rojit. V závěru
května kvetení stromů, kteří a mnohých rostlin končí. Včelař odebírá z
úlů medové plásty a vytáčí vonící a
lahodný květový med.
text: Jindřich Novák
Počty včelařů v jednotlivých
obcích na kvasicku:
Kvasice
Bělov
Nová Dědina
Bařice
Velké Těšany
Vrbka
Sulimov
Karolín
Střížovice
Trávník
Ostatní

10
4
1
6
4
3
1
1
3
5
5

KRÁLÍČEK KNIHOVNÍČEK PŘEDSTAVIL DĚTEM KNIHOVNU
S Mateřskou školou Kvasice a s
Mateřskou školou Karolín jsme se
sešly na Seznámení s knihovnou.
Králíček Knihovníček jim vyprávěl,
jak se mohou stát čtenářkami a
čtenáři. Řekl jim, jak jsou knihy v regálech řazené. Děti samy doplnily,
jak se má s knížkami zacházet. Pak
správně řekly, kdo publikace píše a
kdo je ilustruje. Seznámila jsem je
s oběma odděleními a s půjčovní
dobou. Pak jsme společně opravili
omyly v knížce. Autoři to popletli a
tak napsali, že například maminkou

pejska je vrána. Děti hned opravily,
že je to fenka. Také věděly, že želva
není tatínkem lva, že kravička nemá
tatínka vrabčáka. Správně uhodly,
kdo je tatínkem kravičky, ovečky a
kočičky. Pak jsme si přečetli pohádku O nespokojených zvířátkách. Ta
si vyměnila role. Například slepička
Pipka se snažila hlídat housata. Ta
jí ale uplavala. Husa Trajda se zase
marně pokoušela snést slepičí vajíčko. Koník samozřejmě nepochytal ve stáji myši. Čuník chtěl povozit
děti místo koníka, ale vyklopil je

do louže. Kočička neuhlídala dvůr.
Nakonec všechno vyřešil moudrý
hospodář. Vrátil zvířátka k tomu, co
nejlíp umí od přírody. Děti si odnesly poučení, že máme mít svoji
práci rádi a zároveň si máme vážit
práce jiných. Dál následovala pohádka O Karličce. Ta chtěla být nejprve trpaslíčkem a potom největší
na celém světě. Obojí se ale pro ni
nehodilo. Nakonec byla ráda, že se
mohla vrátit k tomu, jaké byla dříve.
A co z toho plyne? Všichni jsme se
dozvěděli, že nejhezčí věci na světě

se mohou splnit i bez kouzel. Třeba
mít rád svoji maminku. Děti prokázaly, že umějí hádat i hádanky. Pustili
jsme si pohádku „Jak se Honza učil
latinsky“. Nakonec si děti prohlédly
dětské oddělení a knížky v něm. Každé si našlo tu svoji. Dětem se akce
líbily. Oceňuji nelehkou a zodpovědnou práci paní učitelek. Je vidět,
že si s dětmi dobře rozumí.
text: R. Králíková

NOVINKY ZE „ZÁMKU“ ANEB CO SE UDÁLO NOVÉHO
Velikonoční beseda v kvasické
knihovně – 24. března
Paní knihovnice Rita Králíková nás
přivítala v kvasické knihovně. Beseda,
kterou pro nás tentokrát připravila,
byla věnována Velikonocům, jejich
významu a zvykům s nimi spjatý-
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mi. Nejdříve nám vysvětlila význam
jednotlivých dnů v týdnu před velikonočními svátky. Pak jsme si připomenuli tradice, jako je koupání v potoce, svěcení velikonočních pokrmů,
otevírání pokladů, pálení čarodějnic,
pálení velkých ohňů a jiné. Také jsme

vyslechli několik jarních básniček a
říkanek v podání paní knihovnice i
krátkou povídku O Aničce a Vítkovi, kteří tráví velikonoční svátky u
babičky a dědy, kde se seznamují s
tradicemi i neznámými slovy, jako je
šlahačka nebo řehtačky. Tradiční zá-

věr besedy patřil poslechu povídky
Aféra s křečkem, jež podle povídky
Jaroslava Haška namluvil František
Filipovský. Hezky jsme se naladili na
velikonoční svátky a paní Králíkové
za krásnou besedu děkujeme a rádi
přijdeme znovu.

zpravodajství z DZR
Vítání jara + vyhlášení výsledků turnaje v šipkách „ Přesná
muška 2016 “ - 5. dubna
Krásné jarní (téměř letní) počasí
zdobilo naši první letošní akci venku. Jaro jsme vítali společným posezením venku za zpěvu lidových písní
a reprodukované hudby. Občerstvili
jsme se opékanými špekáčky a šťávou a zároveň jsme tuto příležitost
využili k vyhlášení výsledků turnaje
v šipkách
„Přesná muška 2016 “. Turnaj v
šipkách probíhal tradičně od ledna do března 2016. Každý měsíc se
uskutečnilo jedno soutěžní kolo.
Soutěžící odházeli celkem 27 hodů.
Letošního ročníku se zúčastnilo 38
startujících. Vítězem se stal pan F.
Žaludek, který s přehledem a téměř
stobodovým náskokem porazil druhého pana M. Koupila a třetího pana
F. Ondrašíka. Z žen se nejlépe umístila slečna J. Hrbáčková na krásném
5. místě. Díky sponzorským darům
jsme mohli zúčastněné soutěžící
odměnit sladkými odměnami a
prvních deset startujících obdrželo
i drobné věcné ceny.
Bowling – 19. dubna
Po delší pauze, způsobené změnou provozovatelů Bowlingu ve
Kvasicích, jsme se rozhodli na přání
našich uživatelů opět bowling navštívit. A udělali jsme dobře. Nový
provozovatel prostory bowlingu
vylepšil. Nejen, že interiér vypadal
mnohem lépe než předtím, ale nekuřáci jistě přivítali, že se ve vnitřních prostorách již nekouří. Také ob-
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sluha byla ještě pozornější než dříve
a proto nám hodinka hry utekla jako
voda. Vzhledem k počtu zájemců o
hru, jsme si pronajali obě bowlingové dráhy. Všichni účastníci si vyzkoušeli hned několik sad hodů. Některým se dařilo lépe, jiným méně, ale
pobavili se všichni, byť někteří hráli
bowling poprvé. Ti fyzicky zdatnější
házeli své hody sami, ostatní méně
fyzicky disponovaní využili při svých
hodech podpory a pomoci aktivizační pracovnice a pracovnic přímé
obslužné péče. Po sportovních výkonech se všichni s chutí občerstvili
a po té jsme se vraceli zpět do domova, pod dojmem příjemně stráveného sportovního odpoledne.
Hudební dopoledne s panem
Šedivým – 21. dubna
Čas opravdu dle lidového rčení
běží jako voda. Ani jsme se nenadáli a opět je tu duben a s ním spjatá
návštěva pana Karla Šedivého v našem domově. Letos jsme společně
počítali, že tato návštěva je již šestá.
Přesto se naši uživatelé znovu velmi
těšili na povídání a písničky pana
Šedivého o Karlu Hašlerovi. Další
díl pokračování pořadu měl název „
Pátrání po potomcích Karla Hašlera“.
Posluchači se v tomto díle dozvěděli
více o životních osudech synů pana
Hašlera. Pan Šedivý velmi poutavě
vylíčil vyprávění prof. Václava Žilky,
který se náhodně při svém koncertním turné v Jižní Americe setkal právě s jedním z nich. Krásné vyprávění
doplnil písněmi Karla Hašlera, které
si rádi zazpívali i posluchači. Letošní

hudební dopoledne bylo výjimečné
i tím, že pozvání na hudební dopoledne přijala i spisovatelka paní Květoslava Koutňáková, paní Marie Ešlerová, která působí jako dobrovolnice
v našem domově a také naše bývalá
vedoucí kuchyně paní Marie Machalová. Pan Šedivý opět prokázal svůj
hudební i vypravěčský um, který
velkým potleskem ocenili uživatelé
našeho domova, ale i pozvaní hosté.
Stavění Máje – 28. dubna
Krásné slunečné dopoledne provázelo letošní stavění Máje. V rámci výtvarných činností připravila s
předstihem aktivizační pracovnice
paní Zavřelová s uživateli pestrobarevné krepové růžičky a také plastové pentličky na ozdobu májky. Náš
pan údržbář nám májku připravil ke
zdobení a mohli jsme začít. Zdobili
jsme nejprve vršek a pak i věnec. Každý, kdo se zdobení zúčastnil, si na
ni mohl připevnit růžičku, či pentli.

Zájemců bylo naštěstí dost a tak
byla májka brzy krásně ozdobená.
Ti, kteří se přišli pouze podívat, se
zase mohli vyhřívat na lavičkách na
sluníčku a pozorovat, jak ostatním
zdobení jde a k tomu poslouchat
reprodukovanou hudbu. Ozdobená májka pak čekala pouze na pomoc pracovníků Obecního Úřadu
ve Kvasicích, kteří nám již tradičně
pomáhají májku postavit. Těsně po
jedenácté hodině dopoledne byla
májka slavnostně vztyčena a po
celý měsíc květen nám bude zdobit
zadní trakt našeho domova. Stavění
májky přihlíželo téměř celé osazenstvo domova, tedy jak uživatelé, tak
i zaměstnanci. Na závěr chceme
poděkovat pracovníkům Obecního
Úřadu ve Kvasicích, bez jejichž pomoci by se nám jen těžko podařilo
zajistit vztyčení májky tradičním
způsobem.
text a foto: Lenka Machalová

Vynášení Morany – 10. března

V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SI UŽÍVÁME JARO
Zima nám sice letos ukázala svou
vlídnější tvář, přesto se zvláště naši
klienti těšili na příchod jarního období. Konečně můžeme společně
objevovat krásy naší velké zahrady.
Zjišťujeme, co se přes zimu na zahradě změnilo či kde rostou voňavé
květiny. Posloucháme zpěv ptáků a
snažíme se nastavit tvář prvním paprskům hřejivého sluníčka.
Některé paní pečovatelky rády
pracují na zahradě a vyznají se v
různých druzích květin a bylinek.
Proto připravují pro naše klienty celou řadu aktivit jako například plnění truhlíků hlínou, sázení voňavých
bylinek či okrasných květin, čištění
záhonků od plevele a samozřejmě
dostatečné zalévání zasazených
rostlin. Těchto činností se v různé
míře účastní velká část klientů. Jeden zvládne spoustu věcí sám, druhý třeba pomáhá paní pečovatelce

a třetí třeba jen pozoruje dění kolem
sebe a vnímá vůni zeminy či kvetoucích rostlinek.
Několik aromatických bylin budou mít na zahradě blízko kuchyně
i naše paní kuchařky, které nám pak
jistě připraví chutné pokrmy. Těšíme
se na osvěžující mátový nápoj nebo
třeba pažitkovou pomazánku.
V nadcházejícím období však nebudeme jen na zahradě, ale budeme poznávat i svět kolem nás. Někteří klienti například rádi jezdí do
kina. Naposledy jsme se byli podívat
na Decibely lásky s písničkami oblíbeného zpěváka Michala Davida. V
květnu nás pak čeká jarmark v Kroměříži, kde budeme nabízet své výrobky. Zúčastníme se také aukce pro
tréninkovou kavárnu v Uherském
Hradišti, kam přispějí naši klienti
svými fotografiemi na téma „jaro“.
V červnu pak budeme držet pěsti

našemu zpěváku Davidovi, který vy- klientů.
stoupí na soutěži Nad oblaky aneb
Těšíme se, že se na některé akci
Každý může být hvězdou, tentokrát třeba setkáme a společně si vychutve Vsetíně. A se svými fotografiemi náme radost ze života.
budou o ceny bojovat další z našich
text: Ivana Lisztwanová Krčmová

DOBROVOLNÍCI SESBÍRALI
V LESE 17 PYTLŮ ODPADKŮ
Nejen majitelé lesů, myslivci, lesní správci, ale také milovníci přírody stále bojují s tím, že lidé vyhazují odpadky do lesů. Jako by nebylo
dost nádob na sběr plastů, sklad,
papíru a oblečení, ale dnes už je
v každé větší obci sběrný dvůr. Tak
proč odhazovat plasty či dokonce
pneumatiky do lesa?
Kuba, Vojta, Ondra, Slávek a Štěpán se stále ještě zimní sobotu,
rozhodli pro jarní úklid Hájíčku a

prostoru u vysílače. Nestačili se divit, co jsou lidé schopni do přírody
vyhodit a kolik odpadků po sobě
nechat. Celkem naplnili 17 pytlů a
na odvoz si museli zavolat pomoc.
Kluci sice byli unaveni, ale zároveň nadšení z dobře odvedené
práce. Kdyby si každý takový úklid
vyzkoušel, určitě by si rozmyslel,
kde nepotřebné věci a odpadky
odloží. A to neplatí jen pro Hájíček.
text: M. Knollová
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DÍVKY JSOU V FUTSALOVÉ LIZE VELMI ÚSPĚŠNÉ
Sportovní disciplínou, ve které jsme si poslední dobou zvykli
na příznivé zprávy, je dívčí fotbal.
Postup do republikového finále
školské futsalové ligy byl tentokrát
snazší, než jsme čekali. Vítězství 8:0
v konferenčním finále střední Moravy nad ZŠ Bratrství Bystřice pod
Hostýnem je sice lichotivé, ale nemělo by svádět k přehnanému optimismu. Na finálový turnaj jsme se
v kategorii starších dívek probojovali po čtyřech letech a jakýkoliv skalp
soupeřů bude nesmírně cenný.
Úspěšně navázaly naše fotbalistky
také na podzimní postup v turnaji
Coca Cola Cup. Jedná se o turnaj
základních škol v klasickém fotbale
o jedenácti hráčích. Dubnové 2. kolo
zavedlo náš celek do Slavičína, kde si
změřil své síly s vítězkami okresních
kol Zlínského kraje. Výhry 3:0 nad
ZŠ Horní Bečva a 1:0 nad ZŠ Slavičín
Vlára posunuly dívčí tým do dalšího
turnaje, ve kterém se představí ve
společnosti dvou přeborníků z Moravskoslezského kraje a vítěze z kraje
Olomouckého. Postupující do republikového finále v Olomouci bude
znám v době uzávěrky tohoto čísla.

Dalším sportem, v němž pravidelně soupeříme na okresní úrovni je
Pohár rozhlasu v atletice v Kroměříži.
Po podzimním vynikajícím 4. místě
děvčat v atletickém čtyřboji se bohužel nemůžeme pochlubit podobným úspěchem. Družstvo je zde
reprezentováno zpravidla osmi až
devíti závodníky, kteří mohou zasáhnout do jedné nebo dvou disciplín
a maximálně mohou přidat ještě.
Umístění družstva v horní polovině
pořadí nám bylo tentokrát zapovězeno. Nicméně mezi jednotlivci se
určitě hezky vyjímají některé dílčí
úspěchy jednotlivců. Například 3.
místo Petra Peciny (7. třída) ve skoku dalekém nebo 5. a 7. místo Dominiky Kubíčkové (7.) taktéž v dálce
respektive hodu míčkem v kategorii
mladších žáků. Mezi staršími určitě
potěšilo 5. a 8. místo Sáry Paťhové
(9.) v běhu na 800m a skoku vysokém a další 8. místo Kristýny Gazdové (8.) ve skoku do dálky. Mezi hochy
zase zaujalo 5. a 6. místo Radka Pospíšila (9.) ve skoku do dálky a běhu
na 60m a 9. místo Radka Kahaji (9.)
ve vrhu koulí.
text a foto: J. Machovský

OKRESNÍ KOLO VE ŠPLHU
V únoru se osm žáků ze Základní
školy v Kvasicích zúčastnilo okresního kola ve šplhu na tyči.
Každý závodník výšku 4,5 metru
absolvoval celkem třikrát, našplhal tedy celkem 13,5 metru, což je
určitě velmi slušný výkon. A kdo se
pustil do boje s časem i soupeři?
V dívčím družstvu to byly Kristýna
Gazdová, Daniela Klapilová, Domi-

nika Kubíčková a Kateřina Šibíková.
Chlapci bojovali ve složení Štěpán
Duda, Radek Pospíšil, David Skácel
a Pavel Štanglica. I když se naši závodníci neumístili na medailových
pozicích, určitě si zaslouží obdiv i
poděkování za reprezentaci školy.
foto: K. Jeřábková

LAPBOOK, INTERAKTIVNÍ
KNIHA NA KOLENOU
Žáci 5. B tvoří v rámci projektu
„moje tělo“ vlastní interaktivní knihu, která obsahuje nejen základní
poznatky o lidském těle, ale také
spoustu zajímavostí, křížovek, testů
a interaktivních cvičení. Tvorba knihy se prolíná do více předmětů. Ve
výtvarné výchově a pracovních činnostech žáci stříhají, vybarvují a lepí
jednotlivé části knihy. Titulní stranu
tvořili žáci podle vlastní fantazie
v základech práce s počítačem. V
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přírodovědě pak s jednotlivými informacemi pracujeme, procvičujeme učivo formou testů a křížovek.
Během projektu si žáci změřili vitální
kapacitu plic, systolický a diastolický
krevní tlak i srdeční tep. Fotodokumentace s naměřenými hodnotami
je součástí každého lapbooku. Netradiční zpracování učiva bylo pro
žáky velmi zábavné a už nyní se těší
na další téma.
text: Helena Vysloužilová

ŽÁCI TRÉNOVALI KOMUNIKACI
V květnu absolvovali žáci 7. ročníku osobnostní kurz na Tesáku v Hostýnských vrších. Co si pod termínem
osobnostní kurz představit? Jednalo
se o soubor aktivit, které směřovaly
k rozvoji komunikace a spolupráce
mezi žáky a posilování přátelských
vztahů uvnitř třídy. Žáci byli většinou rozděleni do menších skupin,
v nichž museli spolupracovat a
řešit společně zadaný úkol nebo
problémovou situaci. Ve skupinách
chlapci a dívky sestavovali portrét
pachatele, zachraňovali posádku
létajícího koberce nebo absolvovali
turnaj v lesním golfu. Na vycházce

z Tesáku na Troják zase pátrali po
zlatých kamenech. Některé z nich
nesly indicie, podle nichž sestavovali heslo, které souviselo s danou
oblastí. Třídní učitel Jaroslav Pospíšil
se na oplátku snažil identifikovat
své svěřence podle osobních erbů,
které si žáci vytvořili podle svých zájmů a zálib ještě ve škole. Co napsat
závěrem? Asi přání, aby se ukázalo,
že vynaložené úsilí nebylo zbytečné.
Myšlenka podobných akcí má své
opodstatnění a myslím, že by bylo
žádoucí toto společné snažení dál
rozvíjet.
text: J. Machovský
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DĚTI SE VE ŠKOLCE NENUDÍ, MAJÍ SE STÁLE NA CO TĚŠIT
Naše školka pořádá každoročně
spoustu akcí, na které se děti vždycky moc těší. Například v březnu jsme
se s dětmi loučili se zimou a tak jsme
se vydali hodit do Moravy Morenu.
Děti se podílely i na její výrobě, dokonce pomáhaly navazovat barevné
stuhy na proutky, kterými mávaly
cestou k řece. Akce se všem líbila i
přesto, že byla velká zima.
V polovině března jsme připravili
pro děti a jejich rodiče velikonoční dílny. Snažili jsme se navodit ve
všech tu správnou velikonoční atmosféru. Rodiče společně se svými
ratolestmi měli možnost si nabarvit
vajíčko, nebo vytvořit spoustu dekorací, která souvisí s Velikonocemi. S
radostí si vše odnášeli domů. Účast
rodičů na akcích bývá vždy velká a
my jsme moc rádi, že jsou aktivní a

spolupracují s námi.
Do mateřské školy také často
zveme různá divadelní představení.
V dubnu tomu nebylo jinak a děti
přišel rozveselit a pobavit kouzelník Waldini. Uměl děti velmi zaujmout, zapojoval je do svých kouzel
a některá jim dokonce prozradil. Ke
svým kouzlům měl i živého králíka
a holuba, což se dětem velmi líbilo.
Děti si z tohoto vystoupení odnesly
upřímný úsměv na tváři
Na konci dubna proběhl samozřejmě i zápis do mateřské školy. Letošní rok měli rodiče k dispozici volnou třídu Pastelek, kde si děti měly
možnost hrát v přítomnosti učitelky,
popřípadě se zeptat na informace k
chodu školky.
Také nesmíme zapomenout na
krásný Den maminek, a proto opět

proběhly besídky. Ty se uskutečnily v
průběhu čtrnácti dní. V prvním týdnu
děti dojaly maminky ze třídy Motýlků a Pastelek a v druhém týdnu svá
vystoupení ukázaly děti ze Sluníček
a z Berušek. Děti byly moc šikovné a
paní učitelky na ně právem hrdé.

V polovině května jsme měli také
zpestření v podobě muzikoterapie.
Dětem byly ukázány nejrůznější a
netradiční hudební nástroje, které
si mohly i samy vyzkoušet a i si na
ně zahrát.
text: Radka Štípová, foto: MŠ Kvasice

KLIENTI SE UČÍ, JAK SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO ŽIVOTA
Sociálně terapeutická dílna je
jednou ze šesti služeb poskytovaných lidem s mentálním a kombinovaným postižením NADĚJÍ v Otrokovicích. Jedna se o ambulantní
službu poskytovanou od pondělí
do pátku od 7:30 do 18:00 na třech
různých místech ve třech různých
programech. Jedná se o keramický
a textilní ateliér, kavárnu a „svačinkárnu“. Díky pravidelným linkám
autobusu je služba dobře dostupná
i občanům Kvasic. V současné době
ji využívají dva občané, další o ní
uvažuje. Nabízíme klientům získání
potřebných dovedností a návyků,

které je nutné si vypěstovat, aby
mohli získat zaměstnání. Pro lidi s
mentálním postižením je vyhledávání vhodného pracovního uplatnění velmi obtížné – na chráněném
i na volném trhu práce. Klienti se v
sociálně terapeutické dílně učí základním dovednostem jako docházet v čas, když nemohou přijít, tak
se omluvit, učí se být zodpovědní
za přidělenou činnost, vydržet pracovat v určitém časovém horizontu,
pracovat tempem, které jim jejich
zdravotní stav a okolnosti dovolí,
avšak zároveň činnosti dokončovat.
Učí se také pracovat v týmu, umět

ocenit práci druhých, nechat si poradit, nebo naopak pomoci druhému. Každý pak rozvíjí svůj potenciál
v programu, který je mu blízký – v
ateliéru se může věnovat rukodělným činnostem - výrobě dekoračních předmětů z textilu, keramiky,
molitanu či papíru. Důležitá je pro
klienty zpětná vazba, že je o jejich
výrobky je zájem. Proto navštěvujeme jarmarky v okolí, ale také sami
pořádáme jarmarky dílen v zahradě
Domu NADĚJE v Otrokovicích. Naše
akce se těší velké oblibě u veřejnosti. Dalším programem je tréninková
kavárna, kde klienti obsluhují hosty,

musí s nimi komunikovat, připravují
kávu, dezerty, míchané nápoje, ve
„svačinkárně“ pak zkouší provoz,
který je nejvíce podobný režimu
gastroprovozu (dodržování hygienických pravidel a norem a podobně). Posláním sociálně terapeutické
dílny je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením
pomoc při zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Dále
pak podporu směřující k samostatnému životu mezi lidmi a uplatnění
v běžném zaměstnání.
text: Renata Zezulková

SLUŽBA RANÉ PÉČE POMÁHÁ I V KVASICÍCH
Nejen ve Kvasicích, ale i po celém
Zlínském kraji působí terénní služba
rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Raná péče pro
Moravu a Slezsko, jak zní název, je součástí obecně prospěšné společnosti
s celorepublikovou působností Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Raná péče je služba určená rodině, které se narodí dítě se slucho-

vým postižením. Poradce (sociální
pracovník) dojíždí v pravidelných
intervalech do rodiny. Škála toho, co
může poradce rodině nabídnout je
široká, od předání informací o problematice sluchového postižení,
sociálních příspěvcích až po instruování, doprovázení a rady, jak dítě rozvíjet, jak s ním komunikovat a jak nejlépe kompenzovat jeho handicap.

Raná péče je služba dobrovolná,
rodič nás může kontaktovat telefonicky nebo emailem a následně se
dohodne termín úvodní konzultace,
která proběhne v domácím prostředí dítěte a rodiny. Služba je dle zákona o sociálních službách poskytována bezplatně a je určena pro rodiny
s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením do 7 let věku dítěte.

Raná péče je poskytována terénně,
poradce rané péče dojíždí do rodiny.
Služba rané péče je v tomto kraji poskytována již 11. rokem. Raná péče
pro Moravu a Slezsko je součástí organizace Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s., která poskytuje komplex služeb pro osoby se sluchovým
postižením (www.detskysluch.cz).
text: Miroslava Francová

DOBROVOLNÁ CHARITA PŮJČUJE KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Dobrovolná charita Kvasice od roku
2014 využívá prostory v obecní budově na adrese A. Dohnala 25 (u autobusového nádraží). Zde půjčujeme
zdravotní a kompenzační pomůcky elektrické polohovací lůžko, antideku-

bitní matraci na postel i podložku do
vozíku, invalidní vozík, chodítko, berle,
stolek k lůžku, provazový žebřík k lůžku, sedačku do vany, schůdky do vany,
toaletní židli, podložní mísu, močovou
láhev či nástavec na WC.

V měsíci březnu a dubnu jsme se
zapojili do sběru oděvů, prádla a látek, kterou pořádala Oblastní charita
Kroměříž. Občané Kvasic a okolních
obcí měli možnost darované věci
přinést na sociální středisko a od-

tud jsme věci převezli do Kroměříže.
Děkujeme všem, kdo se do sbírky
zapojili. Vaše darované věci dále
slouží potřebným. Další sběr oděvů
se uskuteční na podzim.
text: Marie Gazdošová
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NABÍZÍ LASKAVOST A VSTŘÍCNOST
Pečovatelská služba pracující pod
hlavičkou kroměřížské Oblastní charity je zájemcům k dispozici již více
než 13 let, své služby poskytuje od
15. října 1992. Středisko služby naleznete díky finanční podpoře obce
i přímo v Kvasicích. Cílem Charitní
pečovatelské služby je dopomoci k
tomu, aby mohli senioři či osoby se
zdravotním postižením nad 27 let
i přes snížení soběstačnosti zvládnout život ve svém domově. S žádostí o zahájení péče v domácnosti
se mohou lidé obracet na telefonní
čísla: 731 462 662 a 734 237 839.
Pomoc nabízíme zejména s denní
hygienou, v koupelně či na lůžku, s
polohováním na lůžku či orientací
v domácnosti, s nácvikem pohybových dovedností, podáním stravy,
s vyzvednutím receptů u lékaře,
pravidelnými nákupy, doprovody,
ale i s pravidelným úklidem. Kromě
fyzické pomoci se klientům dostane
také poradenství v oblasti kompen-

začních pomůcek, dávek k zajištění
jejich potřeb a další sociální poradenství. Pracovnice služby přistupují
ke klientům bez rozdílu, s úsměvem
a lidským přístupem, v úzké spolupráci s členy rodiny klientů služby.
Jejich cílem je také co nejvíce ulevit
tíži pečujících, kteří tak mohou na-

dále docházet do práce nebo jim
pečovatelky několikrát v týdnu uleví
v jejich náročném poslání.
Mimo svou hlavní činnost nabízí
Charitní pečovatelská služba pomoc
také pečujícím osobám, a to pořádáním Svépomocné skupiny. V kroměřížské kanceláři (Malý Val 1552)

se schází jedenkrát v měsíci lidé,
kteří pečují o blízké ve svých domovech. Sdílí vzájemně své zkušenosti,
učí se od pracovnic Charitní pečovatelské služby, získávají potřebné
rady a informace a neposlední řadě
si tu odpočinou a zjistí, že ve své
mnohdy těžké situaci nejsou sami.

RANÁ PÉČE POMÁHÁ RODINÁM S POSTIŽENÝMI DĚTMI
Ráda bych Vám představila službu střediska rané péče, která působí
i Kvasisích. Posláním Střediska rané
péče SPRP Olomouc je poskytování odborné pomoci a poradenství
rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem.
Provázíme rodiny v obtížné životní
situaci a usilujeme o to, aby mohly
vychovávat dítě v jeho přirozeném

prostředí. Služba je poskytována
bezplatně a je určena rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením v raném věku, tj.
od narození do 7 let.
Hlavním cílem je podpora rodiny
a podpora vývoje dítěte v jeho přirozeném prostředí, s ohledem na
jeho specifické potřeby. Fungujeme
zejména jako terénní služba - pra-

videlné návštěvy klientských rodin,
odborné konzultace pro rodiče,
podpora a provázení rodiny v jejím
přirozeném prostředí. Ambulantně
poskytujeme konzultace v prostorách střediska jako doplněk terénní
formy. Klientským rodinám poskytujeme bezplatné funkční vyšetření
zraku prováděné instruktory stimulace zraku. Půjčujeme speciální po-

můcky, hračky, literaturu. Pomáháme při podpoře psychomotorického
vývoje dítěte a výběru předškolního/
školního zařízení, poskytujeme kontakty na další odborníky.
Více informací naleznete na
webových stránkách www.ranapece.cz nebo nás můžete kontaktovat
na čísle 775 583 359.
text: Ladislava Schmiedová

RUDOLF KORYTÁŘ JEDE ZA DALŠÍMI ÚSPĚCHY
Několikanásobný Mistr České republiky v Truck Trialu, Rudolf Korytář,
zkouší nové odvětví motoristických
sportů, a to rallye neboli rychlostní
závody. V minulých dvou letech,
kdy se o rallye začal zajímat, pomalu
získával nové zkušenosti a zážitky, i
když ne vždy radostné. Jeho ‚‚Tatrovka‘‘ totiž technicky nevyhovuje rych-

lému sportu a je nutné ji upravit.
V září minulého roku se se čtyřkolou zúčastnil závodu Baja 300 Bohemia v Milovicích u Nymburka po
boku i několika dakarových závodníků jako např. M. Kolomý a M. Macík
ml., také pak s bratry Svobodovými,
kteří také dříve jezdili Truck trial. Tento závod bohužel nedokončil z již

uvedených důvodů. Letos tedy se
svými dvěma syny přestavuje auto
tak, aby se vyrovnalo profesionálům.
Mezi úpravy patří třeba posunutí
těžiště auta více ke středu, výměna
tlumičů kol za sportovní, zkrátka od
motoru až po nástavbu.
Dále pak se se svou druhou, osmikolovou tatrou účastní českých

závodů, v nejbližší době je to Velká
cena Mohelnice 21. a 22. května,
která je velmi oblíbená.
Přejeme tedy Korytářům hodně
štěstí a úspěchu v získávání dalších
titulů snad i za hranicemi České republiky.

V KVASICÍCH OCENILI NEJHEZČÍ VÝZDOBU
Komise ČZS Kvasice prošla a prohlédla si
paní Sadílková, Krajina č. 393
květinovou výzdobu domků a oken našich
paní Davidová, Krajina č. 344
spoluobčanů v letním období roku 2015. Z
pan Sedlářová, U Rybníčka 138
velkého množství hezky naaranžovaných oken
a předzahrádek komise vybrala bez určeného
Vyhodnoceným dámám blahopřejeme a
pořadí následující tři nejhezčí:
děkujeme všem ostatním, kteří se rovněž sna-
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ží o hezkou výzdobu svých příbytků. Ocenění
byli odměněni zahrádkářskými potřebami na
Výroční členské schůzi ČZS Kvasice v březnu
letošního roku.
text: Václav Mucha
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DĚTI JARNĚ TVOŘILY V ART CLUBU
Vzhledem k tomu, že se letos nekonala velikonoční dílna, uspořádali
jsme ve spolupráci s Bowling- Art
Clubem jarní dílnu. Nesla se v duchu
eko-tvoření. Děti využívaly materiály,
které by jinak bývaly vyhodily do tříděného odpadu.
Seznámila jsem je s některými běžně
používanými technikami jako například zjednodušený sítotisk za použití
mřížky a zubního kartáčku namočeného v metalické barvě,
koláž na šablonu beránka, kde děti
vyzkoušely svou jemnou motoriku
při stříhání barevných letáků a lepení.
Velký zájem vzbudily raznice s jarními motivy, při kterých jsme objevili

možnosti, jak „vypěstovat“ klobásový
tulipán. Děti si namalovaly akrylovými barvami berušky z ořechových
skořápek a dokonce se inspirovaly
jinými brouky, které před Bowlingem
na hřišti vyfotily a podle předlohy
namalovaly. Miluji, když děti umí prolomit hranice fantazie a přijít s něčím
novým.
Bylo to moc příjemně strávené odpoledne, na které navážeme letním
tvořením. Aktuální informace sledujte na webových stránkách Kvasic nebo na Facebooku Bowling-Art
Clubu.
text a foto: P. Böhmová

„A“ MUŽSTVO ZTRÁCÍ NA VEDENÍ TŘI BODY
rek – ukončení hostování, Nguyen
Tomáš – ukončení hostování. Dále
zůstávají zranění Šilinger Ondřej a
Kovář Martin. Na hostování přišli: Janoštík Radek, Rec Miroslav, Mrkvica
Tomáš.
V jarní části sezony předvádí „A“
mužstvo výborné výkony a zatím
odehrálo 6 utkání, ve kterých dokázalo 5x zvítězit a pouze 1x odešlo
poraženo. Díky tomu se nyní nachází na vynikajícím druhém místě
se ztrátou tří bodů na vedoucí FC
Strání.
V „B“ mužstvu došlo v zimní přestávce k výměně na trenérském po-

stu. Z pracovních důvodů odstoupil
pan Vrána Mojmír a na jeho místo nastoupil pan Harvánek Milan.
Mužstvo zahájilo přípravu na konci
ledna a taktéž absolvovalo zimní
soustředění ve Velkých Karlovicích.
V rámci přípravných zápasů se utkalo například s FK Lubnou nebo Mysločovicemi. Na jaře zatím mužstvo
jen vítězí a postupně se dotahuje na
lídra tabulky z Břestu.
Mužstvo dorostu zatím v jarní části svými výkony zaostává za podzimní částí sezony a již si připsalo dvě
porážky – s Kněžpolí a s Koryčany.
Nyní je mužstvo druhé o bod za Ko-

ryčany a věřím, že se ještě o vítězství
v soutěži porve.
Starším žákům se zatím v soutěži příliš nedaří a jsou na 10. místě.
Mladší si vedou lépe a postupně se
ze zadních pozic prokousávají do
středu tabulky. Bohužel si musím
opět postesknout nad přístupem
některých rodičů, kteří jako trest používají zákaz fotbalu místo toho, aby
raději zakázali počítače. Srdečně zvu
všechny fanoušky na domácí utkání
našich celků, přijďte podpořit naše
kluky!

Kvasičtí zahrádkáři uspořádali níci ochutnávali a po dlouhých despolu s místním mysliveckým sdru- batách stanovili následující pořadí:
žením tradiční již jedenáctý Košt
1. Emil Pospíšil – Kvasice
pálenek v klubovně ve Vilaparku.
2. Jaromír Pospíšil – Kvasice
Svými vzorky se přišlo pochlubit 27
3. Josef Zapletal – Kvasice
4. Jaroslav Hána – Kvasice
pěstitelů z Kvasic, Tlumačova i Otrokovic. Jejich pálenky měly téměř
5. Pavel Buráň – Otrokovice
všechny vysokou úroveň a většině
Odměnou pro vítěze byly plasnávštěvníků velice chutnaly. Účast- tové sudy různé velikosti na zalo-

žení kvasu. Současně prvních deset
obdrželo pamětní diplom výboru
ČZS. O občerstvení a obsluhu se
postaraly paní Bartůsková, Gregorová a Chudobová. Účastníci si mohli
zakoupit ohřívané uzeniny, čepované pivo, kávu a na stolech měli k zakusnutí různé drobnosti, které dámy
připravily. Součástí koštu byla i malá

tombola, která byla zpestřením celé
akce. Výbor ČZS blahopřeje všem
vítězům a děkuje též všem, kteří se
o průběh celého koštu zasloužili.
Doufám, že se příští košt, pokud
bude dostatek ovoce, přijde pochlubit ještě více přátel dobrého moku.
Václav Mucha,
předseda ČZS Kvasice

Vážení fotbaloví příznivci, rozběhla se nám jarní část sezóny a tak mi
dovolte krátké ohlédnutí za zimní
přestávkou a dosavadním průběhem jarní části soutěže.
„A“ mužstvo začalo zimní přípravu
v polovině ledna, v rámci přípravy
absolvovalo soustředění ve Velkých
Karlovicích a také několik přípravných utkání se soupeři z Krajského
přeboru (Napajedla, Chropyně, Otrokovice, Morkovice).
V kádru došlo k několika změnám, mužstvo opustili: Pluhař Jiří –
ukončení hostování, Kučera David
– ukončení hostování, Kubík Ma-

text: Filip Klement

KOŠT PÁLENEK

I DÍTĚ MUSÍ MÍT SVŮJ VLASTNÍ CESTOVNÍ DOKLAD
Rodinné dovolené jsou spojené s cestováním do zahraničí a
znamenají vyřizování cestovních
dokladů. Pro cestování s dětmi do
zahraničí již čtvrtým rokem platí,
že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad.
Cestovní pas pro dítě do 15 let
stojí 100 korun a má platnost 5 let.

Po většině států Evropy můžete
cestovat pouze s platným občanským průkazem. Můžete vyjed do
zemí Evropské unie, ale i do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za
vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 korun a doba

jeho platnosti je 5 let. Vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu trvá maximálně 30 dnů.
O doklad pro dítě žádá rodič na
nejbližším obecním úřadě s rozšířenou působností. Není nutné přikládat fotografii, tu pořídí přímo na
úřadě úředník. V případě, že chcete
s dítětem cestovat mimo Evrop-

skou unii, je dobré informovat se u
zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu do
země s nezletilým dítětem. Další
podrobnosti najdete na stránkách
www.mzv.cz v sekce „Cestujeme“.
zdroj: ministerstvo vnitra
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z matriky

NAROZENÍ

Maxmilián Dobeš
20. 3. 2016

Štěpán Odehnal
20. 3. 2016

BLAHOPŘÁNÍ

Jindřich Bubeník
3. 4. 2016

VZPOMÍNKY

10. června oslaví náš milovaný tatínek a dědeček, pan

Antonín Češek

krásné životní jubileum 75 let.
Rádi bychom mu popřáli hodně zdraví a síly do dalších let.
Dcera Marta, zeť Radek a vnuci Honza a Šimon

Jiřinka Zlámalová – Zahradní ulice
Roman Heník – Kroměřížská ulice
Marie Andrýsková – Čtvrtky
František Skopal – Zahradní ulice
Marie Šupčíková - Cukrovar

MARIE EBNEROVÁ Z ESCHENBACHU JE VE SVÉ DOMOVINĚ ZAPOMENUTA
března na besedě spojené s ukázkami z její tvorby. Zaujaly již úryvky ze
vzpomínkové prózy má dětská léta.
Dětství malé komtesy nebylo právě
idylické: otec třikrát ovdověl, teprve
čtvrtá žena se mohla dětem dlouhodobě věnovat a Marii podporovat v jejím zájmu o literaturu. I tak
bylo její dětství provázeno strachem
o matku. Po sňatku s bratrancem
Mořicem Ebnerem z Eschenbachu
se zdálo, že její tvorba, zpočátku kritikou zatracovaná, bude spíš škodit
jeho pověsti a kariéře úspěšného
vojenského vynálezce. Když však
začal projevovat nespokojenost se
stavem rakouské armády, byl předčasně penzionován. Teprve potom
začal více oceňovat manželčinu literární činnost, dokonce komponoval
písně na texty například Heinricha
Heineho, ale i své ženy.

12. března 2016 uplynulo 100
let od úmrtí výjimečné ženy, spisovatelky Marie Dubské z Třebomyslic, provdané Ebnerové z
Eschenbachu. Přestože se narodila v nedalekých Zdislavicích
u Kroměříže a rodný kraj s jeho
obyvateli zůstal středobodem
její literární tvorby. Naší „moravské Boženě Němcové“ se dnes u
Nejuznávanější žena Rakousnás nedostává zasloužené pokého umění
zornosti, psala totiž německy.
První literární úspěch přinesl v
Byla nominována na Nobelo- roce 1876 Marii román „Božena“ –
příběh obětavé české vychovatelky,
vu cenu
V kvasickém Středisku sociální inspirovaný i českými spisovatelčičinnosti a duchovní kultury jsme nými chůvami (Pepinka z Kroměřína slavnou spisovatelku, nomino- že, Aniša z Trávníka). Roku 1879 se
vanou v roce 1911 na Nobelovu vyučila hodinářkou, celý život bucenu za literaturu, vzpomínali 8. dovala svou sbírku starých hodinek,
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které i opravovala. Po spisovatelčině
smrti byl výtěžek z prodeje sbírky
věnován na výstavbu a provoz školky ve Zdislavicích. Tato spisovatelčina velká životní záliba se odrazila
v próze „Hodinářka Lotti“, po jejímž
vydání se autorka stala jedním z
nejrespektovanějších německy píšících tvůrců. Snad nejslavnějším a
nejčastěji vydávaným dílem Marie
je její povídka „Krambambuli“ z roku
1889. Dojemný příběh psa a jeho
dvou pánů patří k tomu nejhezčímu
a nejpůsobivějšímu, co kdy bylo napsáno o vztahu lidí a psů. Tato díla s
řadou dalších se zasloužila o uznání
Marie jako autorky 1. řádu, evropské kulturní osobnosti. V roce 1899
jí byla udělena Rakouská cena za
umění a vědy jako první ženě. V roce
1901 získala jako první žena čestný doktorát na univerzitě ve Vídni.
Do okruhu jejích známých a přátel
patřila i Berta Kinská – Suttnerová,
poctěna roku 1905 jako první žena
udělením Nobelovy ceny za mír. Spisovatelka vnímala problémy doby i
lidí, stupňoval se její strach z dalšího
vývoje událostí. Její myšlenky k nám
promlouvají dodnes: „Obávám se, že
se naše století bude nazývat stoletím prolhanosti. Právo silnějšího je
největším bezprávím. Jen to, co jsi

dostal darem je tvým skutečným
majetkem. Tomu, kdo nic nezná,
nezbývá než všemu věřit. Z našeho
snu o pokroku civilizace jsme se již
nyní zcela určitě probudili.“
Její domov chátrá
Marie Ebnerová z Eschenbachu
je pohřbena v rodinné hrobce v
milovaných Zdislavicích. Zámek
Dubských v roce 1934 koupila rodina manažera Baťových závodů Jos.
Hlavničky, od roku 1947 byl zámek
využíván jako drůbežárna, pak zemědělský sklad, po restituci v roce
2000 a následném vystěhování
ústavu sociální péče začala jeho devastace, která trvá dosud.
I v Kvasicích dnes najdeme „památku“ na spisovatelčinu rodinu. Na
staré fotografii zdislavického zámku
můžeme vidět lavičky, které jsou
dnes nepietně „uloženy“ u sklepa
v blízkosti kvasického zámku. V německém periodiku Frankfurter Allgemeine Zeitung vyšel 19. července
2013 článek „Ve Zdilavicích. Marie
Ebnerová z Eschenbachu je ve své
domovině zapomenuta.“ Byla by
velká škoda, kdyby se tato kritická
slova zcela naplnila. Především je to
naše škoda.
text: Anna Zlámalová
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MÍSTO STŘELBY SE ZE STŘELNICE OZÝVAL DĚTSKÝ SMÍCH
Klub vojáků v záloze opět uspořádal
dětský den na místní střelnici. Počasí bylo
nádherné a tak se vypravilo soutěžit 128
dětí. Na střelnici jich ale bylo mnohem
více, protože i ty nejmenší děti, které se
nemohly zúčastnit soutěží, si všechna
stanoviště, kromě střelby ze vzduchovky,
vyzkoušely také. Soutěžilo se v hodu granátem, ve střelbě na terč a na figurky a v
hodu na plechovky. Kromě zábavy se děti
seznámily i s jednotkou rychlého nasazení
policie ČR z Kroměříže a mohly si prohlédnout jejich výstroj a vybavení. Místní sbor
dobrovolných hasičů pomáhal dětem na

stanovišti, kdy si mohly vyzkoušet trefit
proudem vody plastové kuželky. Svaz dobrovolných hasičů Otrokovice zase dětem
nachystal slaňování na laně a Vodní sporty
Otrokovice zajišťovaly jízdu po Moravě na
motorovém člunu. Pomáhaly jako vždy i
manželky členů. Oficiální program končil
v pět odpoledne, děti dostaly za odměnu
špekáček, limonádu a sladkosti a rodiče si
mohli pochutnat klobáse z udírny. Výherci
v každé kategorii obdrželi věcné ceny od
sponzorů, jimiž byly místní živnostníci a firmy a také obec Kvasice.
text a foto: J. Hlavinková

Umístění v jednotlivých kategoriích
Mladší dívky:

Starší dívky:

1. Markéta Judasová
2. Veronika Kučerová
3. Natálie Daňková

1. Dominika Kubíčková
2. Sabina Věrná
3. Lucie Kučerová

Mladší chlapci:

Starší chlapci:

1. Martin Vávra
2. Tadeáš Cífka
3. Jan Zavřel

1. Petr Štanglica
2. David Skácel
3. Pavel Štanglica

Kvasické noviny, čtvrtletník. Periodický tisk samosprávního celku. Vydavatel a místo vydání: Obec Kvasice, náměstí Antoše Dohnala 18, 768 Kvasice,
IČ: 287385. Náklad: 550 ks. Vedoucí vydání: Jana Hlavinková. Grafika a DTP: Lukáš Dostalík. Tisk: Typoservis, Holešov. Ev. č.: MK ČR E 14182.
Pokud chcete zveřejnit fotografii miminka, ze svatebního obřadu, vzpomínku či blahopřání, foto a text zasílejte na email: jhlavinkova@seznam.cz.
Redakce je oprávněna nevyžádané příspěvky upravit či zkrátit. Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři. Uzávěrka příštího vydání je 20. 8. 2016.
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čarodějnice

ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ JE KAŽDÝ ROK LEPŠÍ A LEPŠÍ
Letošní poslední duben stojí za více než krátký článek. Z pohledu maminky bych moc a moc
chtěla poděkovat lidem podílejícím se na tak vydařeném dni, jako byl ten dětský Filipojakubský.
Organizace naprosto dokonalá. Odpoledne začalo tím, že si čarodějové a čarodějnice si při zapsání vybrali jméno, kterým je oslovovali po zbytek
dne, prohlédli si soutěžní stanoviště a skutečně
netrpělivě postávali před oficiálním zahájením
sletu čarodějnic v blízkosti hasičárny.
Mám velkou představivost, ale polovinu čarodějnic-organizátorek jsem nepoznala. Takže za
jejich masky a kostýmy také uděluji nejlepší magickou známku.
Při zábavných soutěžích, kdy se každý mohl
stát vítězem, se smály děti i publikum. Jen jsem
měla pocit, že děti potřebují větší interakci přihlížejících v podobě povzbuzení a potlesku. Někdy

www.kvasice.cz

se při krkolomných průletech zatáčkou musely
zvedat padlé klobouky, ale do cíle doletěli všichni. Na závěr předvedly dvě půvabně nosaté čarodějnice ladný průlet cílem a sklidily potlesk těch
menších začínajících a nedostatečně nosatých.
Ve stínu pod stromy se obdivovaly děti zvířátkům, které v žádné jeskyni či doupěti nesmí
chybět. Kousek opodál stála hora pro odvážné.
Odměnou za její zdolání byly kroutící se žížalky,
na kterých si čarodějnické děti pochutnaly.
Při tanci a módní přehlídce se přihlížející kochali půvabnými křivkami zkušených a milými
variacemi menších „čaramůr“ (tak říkají čarodějnicím podomácku).
Když došlo na zkoušku znalostí z historie čarodějnictví, mnohdy i dospělí poradci zaváhali.
Kdo však dokončil test názvosloví a kulturních
souvislostí, byl náležitě odměněn podnosem vy-

braných lahůdek a nápojem nejistého původu.
Rejdění nebralo konce ani při „historickém“
tanci Makarena kolem postavené májky. Když už
se slunce přiklonilo k západnímu kopci, byl čas
na vynesení rozsudku nad neposlušnou ženou,
prohlášenou za čarodějnici. Při upalování její figuríny se vznášely do vzduchu černé kousky její
hříšné duše. Když se oheň uklidnil pod pečlivým
dozorem vrchního paliče, špekáčkoví nadšenci
si nad ním s chutí upekli uzenky. Jen škoda, že
kolemjdoucí do ohně dříve odhodili své plastové
kelímky. Technické zázemí bylo vyhovující, košů
dostatek, jen ten lidský faktor občas pokulhává.
Čarodějnické veselí pokračovalo do večerních
hodin a mě nezbývá než ještě jednou zvednout
palec a poděkovat za parádní odpoledne.
text: P. Böhmová, foto: J. Hlavinková
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