Kvasické
noviny

Letošní masopust měli v režii opět dobrovolní hasiči. Více na zadní straně.

ŠKOLKA POTŘEBUJE NOVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
školky Klára Strýcová.
Nové sociální zařízení se týká tříd
Sluníček a Pastelek. V koupelně je
také spolu s dětskými umyvadly
potřeba přidat ještě jedno tak, aby
jej učitelka měla ve své úrovni.
Současný sprchový kout je příliš
vysoko a učitelky do něj musí děti
vysadit, což není komfortní. Také se
budou měnit rozvody, bude nová
dlažba, zruší se skleněná přepážka,
děti budou mít zrcadlo v takové
výši, aby se v něm viděly, a přibudou
nové věšáčky na ručníky. Současné

ková

Hlavin dřevěnými
topení je ažfoto:
přílišJ. zakryté
deskami, takže se místnost tolik
nevyhřeje a více se protopí.
„Nynější lehátka mají starou
železnou konstrukci a je fyzicky
velmi náročné je přenášet a skládat
na sebe,“ řekla Strýcová. Nová
budou mít lehčí konstrukci, pevnou
podložku s molitanovou matrací.
Půjdou na sebe naskládat tak, aby
se matrace a lůžkoviny navzájem
nedotýkaly.
text: J. Hlavinková

HASIČI ČEKAJÍ NA DOTACI NA NOVÉ AUTO
Na
prosincovém
zasedání
zastupitelstva
bylo
hlavním
tématem technický stav avie sboru
místních dobrovolných hasičů.
Vystoupil velitel hasičů Pavel Ředina
a vysvětlil přítomným, jaká úskalí
skýtá zastaralé auto.
„Hlavním důvodem pro obnovu
vozového parku je stáří stávajícího
vozidla, má 36 let, rok výroby je 1980.
Největším problémem je zhoršená
spolehlivost a bezpečnost posádky
při výjezdech,“ uvedl Ředina.
Hasiči
požádali
zastupitelé

www.kvasice.cz

2016
SLOVO STAROSTY

foto: Pavla Böhmová

V mateřské školce čekají děti
i paní učitelky velké změny.
Vše je ale zatím ve fázi příprav
a chystání projektu. Rekonstrukce
se bude týkat sociálních zařízení
a vzduchotechniky a také je potřeba
koupit nová lehátka.
„Školka je více než třicet let stará
a má původní sociální zařízení.
Do místnosti se nám vrací zápach
z kanalizace, potřebujeme zázemí
rozšířit o WC a umyvadlo pro
děti a také nový sprchový kout,“
vyjmenovala zastupující ředitelka
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o přidělení 500 000 korun na nákup
nové avie. Zastupitelé peníze na
nákup schválili ještě před tím, než
se naskytla možnost podat žádost
o dotace na Ministerstvo vnitra.
Jedná se o účelovou investiční
dotaci na dopravní automobily
a požární zbrojnice pro jednotky SDH
obcí. Pro Zlínský kraj je vyčleněno
13,5 milionu korun.
„Nyní budeme do konce dubna
čekat, jestli dotaci dostaneme.
Pokud ne, bude auto zakoupeno
z obecního rozpočtu,“ vysvětlil Ředina.

Nákupem
nové
techniky
hasiči
docílí
hlavně
zvýšení
bezpečnosti posádky, efektivnost
zrychlení
dojezdových
časů,
hospodárnosti vozidla a snížení
spotřeby pohonných hmot a emisí.
V neposlední řadě bude vozidlo
spadat do kategorie do 3500 kg,
tudíž k jejímu řízení bude stačit
řidičský průkaz skupiny „B“, a tak jej
může řídit každý člen jednotky.
text: J. Hlavinková

Vážení a milí spoluobčané,
jsem velmi rád, že vám
v tomto čísle můžu
nabídnout
kompletní
plány až do roku 2020. Já
i zastupitelé máme velký
zájem na tom, aby se nám
tady všem dobře žilo,
neustále jsme zlepšovali
prostředí,
ve
kterém
se pohybujeme. Zasvětili
jsme vás do našich plánů
a požádali vás, abyste
se také podíleli na tom,
aby nám tady bylo dobře.
Svými nápady a podněty
jste mohli přispět ke
vzniku
strategického
plánu.
Zahrnuli
jsme
do něj všechny priority
a ty budeme postupně
realizovat. Není to ale jen o
materiálních věcech, život v
obci můžete podpořit i svojí
účastí na akcích, které pro
vás místní spolky či kulturní
komise připraví. Vždyť kde
se nejlépe zapomíná na
všední starosti než mezi
přáteli. Těším se, jak obec
po zimě více ožije, bude
spousta kulturních akcí,
budete moci začít využívat
pumptrack, Oranžové hřiště,
cyklostezku či se projít
v našem krásném zámeckém
parku. Nezapomínejte také,
že úsměv vás nic nestojí
a přeci jím můžete někomu
pomoci zpříjemnit den.
S úctou Lubomír Musil

cena: 10 Kč
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STRATEGICKÝ PLÁN POČÍTÁ V PRŮBĚHU PĚTI LET
S TÉMĚŘ TŘICETI INVESTIČNÍMI AKCEMI
Aby se obec mohla rozvíjet, potřebuje strategický plán. Ten je důležitý nejen proto, aby vedení obce
vytýčilo priority, ale slouží také jako
podklad při zabezpečování dotací.
Mapuje potřeby investic do stávajícího majetku a jsou v něm zahrnuty
nejdůležitější investice pro udržitelný rozvoj obce.
Nyní byl plán aktualizován. „Dokument je v podstatě živý organismus,
který není nikdy zcela definitivně
uzavřen. Je možné jej kdykoliv měnit podle potřeb a priorit a upřesňovat zastupitelstvem navrhovaná
opatření. Může se například změnit

i priorita, kterou se bude obec ubírat,“ vysvětlil vedoucí odboru Roman Berdník.
I občané mohou poskytnout
podněty, co je dle jejich názoru
potřeba v obci vylepšit či změnit.
S největšími investicemi se počítá
v letech 2018 – 2020. Hlavním úkolem vedení obce je získat dostatek
finančních prostředků. V řadě projektů se bude usilovat o využití dotací z Evropských fondů či od státu.
Plán je vypracován pro roky 2015
– 2020.
foto a text: Jana Hlavinková

Projekty realizované v současné době:

Přehled hlavních cílů strategického plánu pro období 2017 – 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opláštění autobusových zastávek
pojízdný chodník K Rybníčku
parkoviště ve Školní ulici a pod hřbitovem
odstranění domu v křižovatce ulice A. Dohnala a Dolní
(kvůli špatnému rozhledu do křižovatky)
kabelizace obce
chodníky v ulicích Bělovská, Příčná a Čtvrtky
školní hřiště s oválem
oprava kolumbária a hřbitovní zdi
zázemí pro denní pobyt seniorů
domov pro seniory s deseti byty
dokončení opravy kapličky Vrážisko
řešení odvodu srážkových vod při přívalových deštích
umístění bankomatu v obci
revitalizace stromů v zámeckém parku

Dřevěný plot odděluje příjezdovou cestu od zahrady v délce 20
metrů. Zastupitelé tak vyslyšeli návrh vedení mateřské školky, kdy
se po zahradě potulovali bez dozoru psi a kočky a také ti, co nemají
na pozemcích školky co dělat. Další úpravy zeleně zahrady mateřinky budou probíhat na další tři etapy. První z nich bude dokončena
do konce března.

Začala rekonstrukce chodníku v Kroměřížské ulici.

Probíhá oprava střechy na bytovce ve Vilaparku.

V letošním roce se také začne s rekonstrukcí chodníků v délce 155
metrů v ulici Včelín a kabely ze sloupů budou dány do země.
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Rekonstrukci čeká levá strana chodníků
v Mírové ulici v délce 290 metrů.

Rekonstrukci chodníků čeká i levá strana
v Horní ulici v délce 380 metrů.

HORNÍ ULICE BUDE BEZPEČNĚJŠÍ

Dokončí se poslední část revitalizace náměstí A. Dohnala, nový
chodník včetně kanalizace bude ve směru od sokolovny po křižovatku. Práce začnou v průběhu letních prázdnin.

Na začátku ledna se uskutečnilo
jednání vedení obce s Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje ohledně provozu v Horní ulici. Je zde obrovský
provoz, projíždějí tudy kamiony,
cyklisté jezdí po chodníku a u cesty
jsou popraskané domy.
„Z jednání vyplynulo, že musíme
vypracovat projekt pro územní řízení, včetně komunikace, chodníku,
zelených ploch. Musíme nechat
zmapovat stávající sítě v zemi a nechat kamerou prověřit stav kanalizace,“ vysvětlil vedoucí odboru Roman
Berdník.

Podle ŘSZK je ve dvou třetinách
případů u státních komunikací
III. třídy špatná průjezdnost a bezpečnost. Vše je ale teprve na začátku. Obec bude usilovat o to,
aby byla projektová dokumentace
a územní rozhodnutí připravena
co nejdříve. Poté ŘSZK samostatně
zajistí stavební povolení. Termín realizace závisí na finančních prostředcích Zlínského Kraje, nejdřív však
v roce 2018.
text: Jana Hlavinková

POPLATKY ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATKY ZE PSŮ
Sazba poplateku ze psů za kalendářní rok:
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky ze psů se budou
vybírat od 2. března 2016 do 31. března 2016 v úřední dny - v pondělí a ve
• u prvního psa v rodinném domě
100,- Kč
středu od 7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod.
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě
150,- Kč
Sazba poplatku za odvoz odpadu:
• za prvního psa chovaného v bytovém domě
200,- Kč
Sazba poplatku pro občana, který má trvalý pobyt v obci 600,- Kč. • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě 		
300,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeni novorozenci v roce, ve kterém se narodili.
Děti do 18 let 450,- Kč. • za prvního psa chovaného v obvodu obce – části Chlum, Nový Dvůr, Pod
60,- Kč
Studenti do 26 let na základě potvrzení o studiu 450,- Kč. Cihelnou a Cihelna
Občané nad 75 let 300,- Kč. • za druhého a dalšího chovaného psa v obvodu obce – části Chlum, Nový
Občané, kteří se zdržují v zahraničí déle jak 3 měsíce, nutno doložit doklad Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna
90,- Kč
nebo čestné prohlášení 300,- Kč. • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 		
60,- Kč
Poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března nebo ve dvou
• za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidnísplátkách - do konce měsíce března a do konce měsíce srpna.
ho, starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným
Občané, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo ro- zdrojem příjmu
90,- Kč
dinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba - 		
V letošním roce musí každý držitel psa při placení poplatku vyplnit tis600,- Kč,
kopis Ohlášení k místnímu poplatku ze psů. Tiskopis si můžete stáhnout
tento poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března.
z internetových stránek a přinést na Obecní úřad Kvasice již vyplněný.
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NEBUĎME BEZOHLEDNÍ
K NAŠEMU OKOLÍ
Ačkoliv vyznívá titulek poněkud mnohoznačně, smyslem článku je
upozornit na nešvar, který obtěžuje mnohé občany Kvasic. Jedná se
o uklízení respektive absenci uklízení exkrementů při venčení domácích mazlíčků. I když jde o problém týkající se celé obce, na tomto
místě se zaměřím na jediné místo a tím je prostranství před základní
školou. Přestože na každého pejskaře z obou stran chodníku vedoucího ke škole hledí cedule s nápisem: „Zákaz vodění psů, přestože
každý z psích poplatníků vlastní od obecního úřadu sáčky pro tyto
účely určené, nacházíme zde neustále menší nebo větší výtvory, které
se méně ostražitým jedincům lepí na boty, popř. kola kočárků a rozhodně nepřispívají k důstojnosti areálu. Situace je o to smutnější, že
se dotyční při upozornění kolikrát velmi diví, že je jim něco vytýkáno. V horším případě se dají do hádky snad s pocitem, že tak brání
čest svých čtyřnohých kamarádů. Snažně vás proto žádáme, jakmile se zmiňovaná příhoda stane, nedělejte, že jste si ničeho nevšimli,
a uveďte místo do původního stavu. Moc děkujeme.
Vedení školy

NEOHROŽUJTE BEZPEČNOST
DĚTÍ V AREÁLU ŠKOLKY
Ředitelství mateřské školy Kvasice žádá rodiče a návštěvníky školky,
aby z důvodu bezpečnosti dětí respektovali pomalý vjezd do areálu
mateřské školy.
Z důvodu bezpečnosti dětí a pro bezproblémové zásobování školky
bychom byli v budoucnu nuceni vjezd do areálu školy opatřit značkou
„zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům“.
Vjezd do areálu školy by měla povolena pouze vozidla opatřena
speciální parkovací kartou. Děkujeme za pochopení.
Vedení MŠ

DÁRCE KRVE
„Krev je nejcennější tekutina na
světě, kterou přes veškerý vědecký
pokrok nelze jakkoliv nahradit.
Darování krve je jedinečným darem
člověka člověku, dárce vstupuje do
léčby nemocného a umožňuje tak
zachránit ohrožený život,“ Lubomír
Musil, starosta.

Vážený pan

VLADIMÍR
OPRAVIL
daroval na oddělení
Transfuzní služby
a hematologie
Kroměřížské nemocnice, a. s.

50 krát
bezplatně krev.
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K ZÁPISU PŘIŠLO HODNĚ DĚTÍ,
BUDOU DVĚ PRVNÍ TŘÍDY
V letošním školním roce probíhal zápis do prvních tříd ve čtvrtek
28. ledna, který je velkou událostí v
životě každého dítěte.
Všechny paní učitelky 1. a 2. stupně se na tento den pečlivě připravovaly, ale také žáci 9. třídy, kteří vítali
děti v maskách zvířátek.
Děti plnily drobné úkoly ve třídách u kočičky, krtečka a myšky, tím
dokazovaly svou připravenost a zralost na školní práci.
Celý zápis probíhal v prostorách naší školy, budoucí prvňáčci si

prohlédli také tělocvičnu, družinu
a počítačovou třídu. Všechny děti
byly šikovné, dostaly pamětní listy
spolu s bonbony a drobnými odměnami, které vyrobili jejich budoucí
spolužáci ve školní družině.
Zapsáno bylo celkem 43 dětí
a 7 rodičů požádalo o školní odklad.
Vzhledem k předpokládanému počtu 36 žáků budou v příštím školním
roce 2016/2017 otevřeny 2 první
třídy.
text a foto: Anna Tomaníková

UDĚLALI JSME SI VÝLET
DO VÁNOČNÍ VÍDNĚ
V prosinci se již tradičně stává naší
cílovou destinací Vídeň – vánočně
vyzdobená, vánočně naladěná
a plná vůně punče a pečených
kaštanů. Ani letos tomu nebylo jinak.
Z Kvasic jsme vyjížděli v mlze,
která nás doprovázela téměř až do
cíle našeho putování. Vídeň nás však
přivítala nejprve nesměle vykukujícím sluníčkem, nakonec se vyklubal krásný slunečný, i když chladný
den. Po prohlídkách historických

památek (Schönbrunn, Gloriette,
Hofburg), po procházce po Kohlmarktu a ulicí Graben jsme se blížili
k Stephansdomu. A odtud je to už
jen pár kroků k budově parlamentu
a vídeňské radnici, kde probíhá největší trh v hlavním městě Rakouska
– Wiener Christkindlmarkt. To byla
třešnička na dortu celé naší výpravy
za historií Vídně.
text: Dagmar Březíková

PODZIMNÍ A ZIMNÍ SPORTOVNÍ
SOUTĚŽE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Úvodním kláním školního sportovního kalendáře byl přespolní běh
v Bystřici pod Hostýnem, který se
konal v biatlonovém areálu Bedlina.
V konkurenci výhradně městských
škol si z našich družstev vedli nejlépe starší hoši, kteří obsadili 6. místo.
Z výkonů jednotlivců stojí určitě za
připomenutí 7. místo Petra Peciny
(7. třída) v kategorii mladších žáků
a 10. místo Radka Pospíšila (9.) mezi
staršími žáky.
Následně se atletická pozornost
přesunula do Kroměříže na závody
v atletickém čtyřboji. Tady za to pořádně vzaly naše starší žákyně, jimž
chyběl pověstný kousek ke skvělé
třetí příčce. Nakonec z toho byly jen
nepopulární „brambory“ (4. místo) v
soutěži družstev a vynikající bronz
pro Sáru Paťhovou v jednotlivcích.
Z fotbalových turnajů chlapců,

ať už se jednalo o Coca Cola cup ve
fotbale v Tlumačově nebo Školskou
futsalovou ligu ve Veselí nad Moravou, tentokrát žádný úspěch nerezultoval. Naopak dívkám se povedla
odveta v turnaji Coca Cola cup proti
soupeřkám ze ZŠ Oskol Kroměříž. Po
loňském nezdaru se stejným soupeřem si tentokrát s chutí zastřílely
a po jednoznačném výsledku 4:0 se
mohou těšit na pokračování v jarní
fázi soutěže.
V nejbližší době se žáci a žákyně
II. stupně mohou těšit na 6. ročník
školní pingpongové ligy, která startuje v polovině února, a pravděpodobně začátkem dubna bychom
mohli znát jména vítězů. Další soutěží bude okresní finále ve šplhu pro
dívky a chlapce 6. - 9. tříd.
text a foto: Jiří Machovský

SÁRA PAŤHOVÁ SE ZÚČASTNILA
ANGLICKÉ OLYMPIÁDY
Olympiáda anglického jazyka
základních škol se konala v únoru
v Kroměříži v Základní škole Zachar.
Naši školu reprezentovala žákyně
9. třídy Sára Paťhová.
Okresního kola se zúčastnilo celkem 9 žáků. Soutěž měla dvě části.
V první části měli žáci mluvit na
dané téma a reagovat na otázky
zkoušejících, v druhé části studenti
porovnávali obrázky.
Soutěžní otázka zněla „My town/
village, my country“ – Mé město/

vesnice, moje země. Žákyně se s velkou vervou pustila do vyprávění. Její
přednes byl soustředěný a plynulý.
I přesto, že byla dobře připravena,
sehrála svoji roli i psychická zátěž,
která ovlivnila celkové umístění. Ale
i tak, 6. místo je úspěchem. Děkuji
tímto Sáře za vzornou reprezentaci
naší školy a přeji další úspěchy při
studiu nejen anglického jazyka.
text: Martina Chodilová
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myslivecký spolek, vodácký klub

NA MYSLIVECKÝ PLES DORAZILI HLAVNĚ PŘESPOLNÍ
Poslední lednovou sobotu se
v sále sokolovny konal Myslivecký
ples. Večer zahájili trubači pod vedením Radka Šolera a myslivci slavnostně nastoupili za zvuků fanfár.
Sál, přísálí i balkony byly obsazeny do
posledního místa, k tanci hrála skupina Kara a v modrém salonku bylo
připraveno pohoštění, kde se podá-
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val řízek z divočáka s bramborovým
salátem, dále pečený divočák se zelím a knedlíkem. Každý, kdo ochutnal
některou specialitu, dostal slosovatelný lístek. Tyto lístky byly slosovány zvlášť po hlavní tombole a vítěz
získal hodnotnou zvěřinovou cenu
od Mysliveckého spolku Kvasice.
V hlavní tombole bylo téměř 80 cen,

které se skládaly z dárkových košů
od sponzorů a zvěřinové ceny od
Mysliveckého spolku Kvasice.
Hlavní cenou byl celý divočák,
2 kusy srnčí zvěře, 8 zajíců, 24 bažantů, 16 divokých kachen a jedna divoká husa. Celý ples se nesl v přátelském duchu a končil po druhé
hodině ranní. Jak už je ve Kvasicích

zvykem, tak nadpoloviční většina návštěvníků je z okolních měst a vesnic.
Myslivci z Kvasic děkují všem
sponzorům a návštěvníkům plesu,
kteří nás přišli podpořit a ocenit snahu, kterou jsme při přípravě plesu
vynaložili.
text: Petr Vaculík
foto: Soňa Stančíková
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POHÁR SE STĚHOVAL DO BYSTŘICE
Čtvrtou lednovou sobotu proběhl v sále sokolovny tradiční, již pátý
ročník turnaje ve stolním tenisu. Popularita tohoto sportu ani turnaje
neklesá, ba naopak. Sportovní klub
Kvasice, který akci pořádá, připravil
již tradičně pro účastníky bohaté občerstvení a také hezké věcné ceny.
V dopoledních hodinách se turnaj
pořádal pro naši mládež. Zúčastnilo se ho šestnáct chlapců a také tři
dívky. Hoši byli rozděleni podle věku
do dvou kategorií po osmi. V každé
kategorii se hrálo ve dvou skupinách, z nichž se postupovalo do
vyřazovacího pavouka. V kategorii
mladších chlapců se na třetím mís-

tě umístil Vojta Knoll, druhé místo
obsadil Lukáš Krčma, na místě prvním se umístil Tadeáš Stránský, který
kráčí ve šlépějích svého dědečka.
V kategorii starších chlapců vybojoval třetí místo Martin Němec, druhý
byl Jan Hrtůs a první se umístil Adam
Bilík. Dívky hrály systémem každá
s každou. Na třetím místě se umístila Bára Chybová, druhé místo patří
Evě Galatíkové a první místo a skvělou formu potvrdila Monika Novotná. Všechny ,,děti“, které přišly, jsou
příkladem pro ostatní, kteří zůstali
doma u televize a tabletů. Odpoledne patřilo dospělým kategoriím.
Mužů se zúčastnilo 22, seniorů 13

a kvasických žen 5. Muži byli rozlosováni do skupin, z nichž postoupilo
šestnáct nejlepších do vyřazovacího
pavouka. V boji o třetí místo uspěl
Tomáš Krčma, který porazil loňského
vítěze Vaška Randůška. Ve velkém finále nakonec stříbrnou příčku obsadil Jiří Krčma. Vítězem, který si krom
jiného odnesl na rok putovní pohár,
se stal Roman Žídek z Bystřice pod
Hostýnem. V kategorii seniorů každý
rok přibývá počet účastníků. Opět
hráli ve skupinách a dvanáct jich
bojovalo ve vyřazovacím pavouku.
Třetí příčku obsadil domácí Miroslav
Stránský, druhý byl Ludvík Kadera
a zlatou medaili obdržel Dalibor

Bartoník. Ženy hrály v jedné skupině
a čtyři postoupily, jak jinak, do vyřazovacího pavouka. Třetí místo
na bedně patří Hance Koukalové,
druhý stupínek připadl po dramatickém boji Veronice Matulíkové.
Nejvyšší stupínek a již zmíněnou
formu potvrdila Monika Novotná.
Všem, kteří se zúčastnili, patří velké
díky a obdiv. Tradiční turnaj je pojat
jako sportovně-kulturní akce a její
účastníci to také tak berou. Zahrají
si „pinec“, setkají se se svými známými a proberou, jak jde život, třeba
u štamprle slivovice.
text a foto: Aleš Judas
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MEMORIÁL RADIMA HUTAŘE V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH
Děkujeme za podporu a sponzor- Na další setkání se budeme těšit
Třetí lednovou sobotu se v Art lepší žena turnaje si po těžkém boji
klubu bowlig Kvasice pořádal již odnesla paní Helena Vysloužilová. ský dar Obci Kvasice, Art klubu bow- v dalším ročníku.
ling Kvasice a všem zúčastněným.
text a foto: Zuzana Vojteková
šestnáctý ročník turnaje v elektro- Gratujuleme oceněným.
nických šipkách. Memoriál je tradiční vzpomínkovou sešlostí přátel,
kamarádů a příznivců této hry. Do
hry se může zapojit každý nadšenec
a neregistrovaný hráč elektronických šipek. Letošní ročník byl svou
účastí velmi vydařený, zapojili se
i mladší ročníky z blízkého okolí, počet hráčů tak byl velmi uspokojivý.
Zúčastněných hráčů bylo celkem 23,
z toho 5 žen. Časově i emocionálně
vyčerpávající turnajové utkání má
i letos svého právoplatného vítěze
a držitele putovního poháru Memoriálu Radima Hutaře v elektronických šipkách.
Celkové umístění: 3. místo – Jan
Hujíček, 2. místo – Aleš Chrastina,
1. místo – Franta Huňař. Cenu nej-

ZÁSAHOVÝ DENÍK SDH KVASICE
Ve stodole byla nevybuchlá vyvázli bez zranění, jeden byl lehce
munice
popálen, intoxikován zplodinami
hoření a v šoku. Po prvotním ošetV pátek 1. ledna 2016 v 11:32 jsme ření hasiči byl předán do další péče
byli požádání o asistenci Policii ČR posádce zdravotnické záchranné
v obci Lubná. Na místo události služby. Naše jednotka byla nasazena
jsme vyrazili vozidlem CAS-20 Tatra na hašení střechy hlavního objektu
815 v počtu 1+5.
a především ochranu sousedního
Hasiči v součinnosti s policisty domu, aby nedošlo k rozšíření na
zajistili okolí místa nálezu minomet- další budovy. Zároveň jsme prováného granátu, který našel majitel děli hašení přilehlých hospodářpozemku při bourání staré hospo- ských stavení a garáží. Zásah jsme
dářské budovy. Po vytýčení místa prováděli v dýchací technice. Po
zásahu jednotka odjela zpět na svou prvotním uhašení jsme se vrhli na
základnu. Profesionální hasiči vyčkali celkovou likvidaci, rozebírání zana místě až do příjezdu policejního sažených konstrukcí a dohašování
pyrotechnika, který nalezený granát skrytých ložisek hoření. Po desáté
zajistil.
hodině jsme odjeli zpět na stanici.
Ostatní jednotky pokračovaly v likviV Chrášťanech hořel rodinný dačních pracích.
dům
Hrozil pád štítové zdi
V pátek 29. ledna 2016 v 19:10
nám byl ohlášen požár rodinného
V sobotu 30. ledna 2016 v 9:21
domu v obci Chrášťany. Na místo nám byl vyhlášen poplach a opět
události jsme vyjeli vozidlem CAS- jsme vyrazili do Chrášťan. Vyjeli
20 Tatra 815 v počtu 1+5. K hořícímu jsme vozidlem CAS 20 T815 v poobjektu se postupně sjely jednotky čtu 1+5. Po příjezdu na místo jsme
profesionálních hasičů z Kroměříže vystřídali jednotku SDH Hulín. Po
a Holešova, které posílily jednot- provedené prohlídce objektu statiky dobrovolných hasičů z Kvasic, kem bylo nařízeno stržení narušené
Hulína a Kroměříže. Celkem bylo štítové zdi domu. Její pád by mohl
nasazeno šest cisternových vozidel ohrozit sousední objekt. Společa automobilní žebřík. Na místo udá- ně s jednotkou HZS Kroměříž jsme
losti přijel i řídící důstojník z centrál- z koše automobilového žebře poní stanice Zlín. V době vzniku požáru mocí trhacích háků postupně štítose v objektu nacházeli tři muži. Dva vou zeď rozebrali. Po předání místa
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zásahu majiteli jsme se vrátili na totiž vysoušela blízké hořlavé matezákladnu.
riály a ty se následně vznítily. Škoda
způsobená požárem byla určena
Fóliovník začal hořet od kou- v předběžné výši 5 000 korun.
řovodu kotle
Vítr poškodil plechovou střeV neděli 7. února 2016 v 5:21 byl chu
hasičům ohlášen požár zahradnictví v Kvasicích. Areál zahradnictví je
V úterý 9. února v 17:37 jsme byli
rozlehlý, a proto byl nahlášen požár- vysláni k zajištění poškozené plení poplach profesionálním hasičům chové střechy na staré škole v Kvasiz požární stanice Kroměříž a Otroko- cích. Na místo události jsme vyrazili
vice a dobrovolným hasičům obcí vozidlem CAS-20 Tatra 815 v počtu
Kvasice a Tlumačov. Na místo přijelo 1+5.
celkem pět automobilových stříPo příjezdu jsme zajistili okolí, aby
kaček. První jednotka hasičů přijela nedošlo k případnému zranění při
k požáru v 5:28. Průzkumem zjistili, pádu části střechy. Přes Krajské opeže hoří polovina fóliovníku a pla- rační středisko ve Zlíně jsme si vyžámeny ohrožují sousední fóliovník. dali pomoc profesionálních hasičů
Hasiči rozvinuli jeden vodní útočný s plošinou. Následně ve spolupráproud C a požár uhasili. Ohněm po- ci s obcí Kvasice a profesionálními
škozený fóliovník má tvar dlouhého hasiči z Kroměříže jsme pomohli při
obdélníku délky 20 metrů a šířky zajištění plechové střechy deskami.
5 metrů. Vytápění je v kotli dřevem Následně se jednotky vrátily na své
a uhlím. Požárem byla zničena po- základny.
lovina plochy krycí fólie, pracovní
stoly a sazenice paprik a okrasných
text: P. Ředina a R. Žemlička
květin. Plameny poškodily i část krycí fólie sousedního fóliovníku.
Během požáru a následné likvidace nedošlo ke zranění osob. Na místo se dostavila Policie České republiky a vyšetřovatel hasičů. Požár vznikl
tím, že nebyla dodržena bezpečná
vzdálenost hořlavých materiálů
a konstrukcí od kouřovodu kotle.
Teplota od ocelového kouřovodu

zpravodajství z MŠ
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POSLEDNÍ TŘI MĚSÍCE BYLY PRO DĚTI VE ZNAMENÍ PŘEKVAPENÍ
Konec roku byl v mateřské škole
tradičně plný překvapení a nadílek, které byly letos opravdu bohaté. Sladký balíček čekal na děti od
Mikuláše, který nás navštívil spolu
s čertem a andělem. Mikuláš si přinesl svou Knihu hříchů, aby namátkou nedal balíček někomu, kdo by si
jej nezasloužil, a tak děti s napětím
čekaly a pokukovaly po sobě, jestli se náhodou mezi nimi nenajde
někdo, koho by si čert chtěl vzít
s sebou. Nikdo se však nemusel ničeho obávat. Když společně zazpívaly vzácné návštěvě veselé písničky
a slíbily, že i příští rok budou hodné,
odnesly si za odměnu od Mikuláše
plnou náruč dobrot.
Nejenom Mikuláš se dočkal vystoupení od dětí. Každá třída si
s paní učitelkami pečlivě připravila vánoční besídku pro maminky,
tatínky a ostatní rodinné příslušníky.

V některé třídě se zpívalo a recitovalo, jinde se hrála pohádka a všude
bylo hodně veselo. Rodiče dostali
na závěr od dětí vánoční přáníčka.
Po besídce si společně sedli a při
poslechu koled se veselili.
Během vánočních prázdnin navštívil mateřskou školu Ježíšek. Když
se děti v pondělí 4. ledna vrátily do
školky, byla v každé třídě pod nazdobeným stromečkem hromada dárků. Všichni netrpělivě čekali, až přijdou do třídy ostatní kamarádi, aby
se společně mohli podívat, co jim to
tam vlastně Ježíšek nadělil. A bylo
toho spoustu – nové velké dřevěné
kostky, které jsou u dětí velmi oblíbené, lego Duplo, nová stavebnice
převody, dopravní značky, cihlová
stavebnice, různé geometrické řetězy, společenské hry, dětská leporela a mnoho dalšího. Děkujeme
Ježíškovi, rodičům dětí, sponzorům

a především zřizovateli – Obci Kvasice, za to, že společně udělali dětem
ve školce tak krásné Vánoce.
Na děti čekalo na začátku roku
ještě jedno překvapení – pohádka
O Sněhurce. Představení si nenechaly ujít ani děti z první třídy ZŠ
Kvasice, a tak společně s napětím
čekaly, zda krásná Sněhurka zvítězí nad zlou macechou. Pohádka se
všem moc líbila a všichni se moc
těší na další představení, která nás
v tomto roce čekají.
Předškolní děti ještě stihly v lednu
navštívit Základní školu Kvasice, kde
si vyzkoušely, jaké to je být školákem. Nejdříve jim prvňáčci ukázali,
co už všechno umí, a potom jim pomáhali plnit úkoly zadané paní učitelkou z 1. třídy, za které je odměnili
razítkem. Na závěr si všechny děti
společně zazpívaly veselou písničku
a přednesly básničky. Dětem se ve

škole líbilo a moc se těší, až z nich
budou opravdoví školáci.
Po jarních prázdninách na úterý
9. února nemohlo mnoho dětí
radostí ani dospat. Čekal je totiž
Masopustní karneval. Přijít ráno
do vyzdobených tříd v co nejoriginálnějších kostýmech rozzářilo
nejedny oči. Během dne jste mohli
v prostorách mateřské školy potkat
královnu Elzu i s princeznou Annou, piráty, Červenou Karkulku, víly,
kašpárky, Sněhurku i různá strašidla.
Všichni s radostí i malými obavami
čekali návštěvu medvěda se svým
doprovodem. Děti si připravily písničky, které medvěda rozveselily,
a tak si i ti nejmenší mohli utřít slzičku a statečně si s chlupáčem zatancovat. Děkujeme členům SDH
Kvasice za jejich spolupráci.
text a foto: kolektiv MŠ Kvasice

O DĚTI S VADAMI ŘEČI JE
VE ŠKOLCE DOBŘE POSTARÁNO
Je známo, že stále více přibývá
dětí s nesprávnou výslovností. Bohužel ale také stále více roste počet
dětí s těžkou vadou řeči, především
s opožděným vývojem řeči. Děti
z Mateřské školy Kvasice mají obrovskou výhodu. V naší škole je totiž zřízena logopedická třída, která
umožňuje poskytnout dětem denně individuální logopedickou péči
v době, kdy druhá učitelka pracuje
s dětmi ve třídě. Velkou výhodou
této třídy je také snížený počet
dětí, který umožňuje individuální

přístup. Cílem logopedické péče je
odstranit projevy narušené komunikační schopnosti a podpořit rozvoj
opožděného vývoje řeči. Logopedie
se však nezabývá jen výslovností
a slovní zásobou, ale rozvíjí děti ve
všech oblastech. Individuální logopedickou péči poskytují dětem vysokoškolsky vzdělané učitelky – logopedky ve spolupráci s odborníky
Speciálně pedagogického centra
pro děti s vadami řeči v Kroměříži.
text: Andrea Ephraimová
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LYŽAŘSKÝ KURZ 7. TŘÍDY VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
Účastníkům letošního lyžařského výcvikového kurzu brnkala paní
Zima pěkně na nervy. Se sněhem
to vypadalo všelijak jen ne dobře
a teplota také ne a spadnout pod
nulu. Naštěstí i letos k nám byla
nakonec příroda shovívavá, a tak
jsme se mohli odpoledne 3. ledna
postavit na svah a zahájit výuku jízdy na dlouhých prknech. Sjezdovka
Horal se stala na šest dní (3.-8. ledna) naším tréninkovým prostředím.

A i když tomu zpočátku někteří pesimističtěji založení účastníci nechtěli
věřit, závěrečný závod ve slalomu
zvládli všichni (20 žáků ze 7. a 2 z 9.
třídy). Ovšem lyžování nebylo zdaleka jedinou náplní našich dní. Síly se
měřily také v bowlingu, teoretických
znalostech zimních sportů, stolním
fotbálku nebo uklízení pokojů. A jak
si jednotliví adepti vedli? Podívejte se
na přehled těch, co slavili úspěchy.
text a foto: J. Machovský

První družstvo:
1. D. Zapletalová,

2. R. Přikryl,

3. K. Honešová

Druhé družstvo:
1. K. Grebeňová,

2. N. Grajová,

3. P. Pecina

Třetí družstvo:
1. D. Malenovský,

2. V. Pomališ,

3. P. Tomaštíková

Stolní fotbal (7 týmů):
1. N. Grajová, D. Kubíčková,
2. D. Malenovský, P. Strašák,
3. O. Malenovský, V. Pomališ
Teoretické znalosti zimních sportů (22 účastníků):
1. A. Gerych,
2. D. Malenovský,
3. D. Zapletalová
Bowling (22 účastníků):
Levá dráha:
1. J. Šiška
2. R. Přikryl
Pravá dráha:
1. N. Grajová
2. T. Roschová

3. D. Zapletalová
3. A. Daňková a N. Grebeňová

Úklid pokojů (6 pokojů):
Pokoj ve složení: A. Gerych, T. Hartmann a P. Strašák

NOVINKY ZE „ZÁMKU“ ANEB CO SE UDÁLO NOVÉHO
Na prahu roku 2016 zdravíme všechny čtenáře Kvasických
novin. Rádi bychom vás opět
informovali o tom, co je u nás
v Domově se zvláštním režimem
v Kvasicích nového. Cílem naší
práce je umožnit našim uživatelům žít opravdu plnohodnotný
život a aktivizační činnosti jsou
jednou z oblastí, která má k naplnění tohoto cíle pomoci.
Hudební dopoledne se skupinou Návraty – 5. listopadu

V rámci prezentace prací našich
uživatelů široké veřejnosti jsme se
rozhodli uspořádat prodejní předvánoční výstavu. Kvasičtí občané si
mohli prohlédnout a také zakoupit
krásné vyšívané polštáře nebo prostírání s různými motivy, jednobarevné polštáře, pletené i háčkované výrobky (čepičky pro miminka,
postavičky zvířátek, košíčky s květinami, jehelníčky a další), či obrázky
vyrobené technikou rozžehlování
voskovek na výkres. Přesto, že jsme
doufali ve větší zájem o naši výstavu,
nelze ji hodnotit záporně. Všichni,
jež výstavu navštívili, vysoce hodnotili kvalitu provedení jednotlivých
výrobků a také si většina návštěvníků zakoupila alespoň malou drobnost. Výstava tedy splnila svůj účel:
ukázat, že někteří naši uživatelé jsou
velmi schopní a kreativní lidé. Velký
dík patří i zastupitelům Kvasic, kteří
nám umožnili v prostorách obecní
klubovny výstavu uspořádat.

Za oknem podzimní mlha, že by
se dala krájet, ale u nás na jídelně
rozkvetlá louka. Skupina Návraty
k nám tentokrát zavítala s programem nazvaným „Voňavé písničky“.
Písně o růžích, konvalinkách, bílé
orchideji nebo pampeliškách, to je
jen namátkou výčet květin v písních
skupiny Návraty. Průvodní slovo
v podání paní Janoštíkové, prokládané vtipy, působilo jako osvěžení.
Většina písní byla našim posluchaVánoční beseda v kvasické
čům známá a rádi si je s Návraty knihovně – 26. listopadu
zazpívali. Hodinka příjemné hudby
utekla jako voda. Za oknem byla stáNavštívit kvasickou knihovnu, kde
le ta hustá mlha, ale v srdcích mno- na nás vždy čeká usměvavá a milá
ha posluchačů jistě hřálo sluníčko.
knihovnice paní Rita Králíková, je
skutečně potěšením. Také v letošPředvánoční výstava v Obecní ním předvánočním čase si pro naše
klubovně Kvasice – 10. a 11. lis- uživatele připravila zajímavou besetopadu
du o Vánocích a vánočních zvycích.
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Myslím, že není na škodu si připomenout význam vánočních svátků,
tradic a navodit si každý v sobě tu
správnou sváteční náladu. Paní Rita
Králíková nám v duších naladila
správnou vánoční atmosféru. Nejen
předčítáním o vánočních zvycích,
čtením vánočních příběhů a poslechem povídek či pohádek. Na závěr
besedy vzpomněla svou návštěvu
na vystoupení pana režiséra Zdeňka Trošky v Kroměříži. To se teprve
rozběhla diskuse. Naši uživatelé byli
zvědaví, o čem beseda byla, a paní

Mikulášská nadílka.

knihovnice se snažila přiblížit co nejlépe celé vystoupení pana Trošky.
Z knihovny jsme odcházeli vánočně
naladěni a s úsměvem na tvářích
pod dojmem vyprávění historek
pana Trošky v podání paní knihovnice. Děkujeme!
Mikulášská nadílka – 4. prosince
Mikuláš a jeho družina zavítali po
roce do našeho domova. Pokud byli
loni čerti divocí, ti letošní je ješ-

zpravodajství z DZR
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tě trumfli. Byli doslova jako „utržení
z řetězu“. Nikoho nenechali na pokoji. Skákali, lomozili, některým uživatelům zpřeházeli postele, za jinými
do postele vlezli, no peklo. Mikuláš
s andělem měli plné ruce práce, aby
všechny obdarovali a neposlušné
čerty zahnali. Nejhorší hříšníky totiž čerti dali do obrovského pytle a
chtěli odnést do pekla. S vypětím
všech sil Mikuláše i anděla nakonec
žádný hříšník v pekle neskončil. Naopak všichni, kdo se chtěli pobavit,
si mohli s celou Mikulášskou družinou zatančit a zazpívat na jídelně
ve druhém poschodí. Probíhala zde
také společenská hra „tanečky kolem židlí“, která měla velký úspěch.
O kvalitní hudbu a zpěv se staral již
tradičně všemi oblíbený harmonikář
pan Laďa Pospíšil. Také on měl velkou zásluhu na tom, že na letošního
Mikuláše budeme v našem domově
ještě dlouho vzpomínat.

počet bodů, které může soutěžící
získat je 60 bodů. Vítěz letošního
ročníku pan Jaroslav Zelinka jich
získal 48. Přičemž jak personál, tak
i vedení domova se shodlo na tom,
že některé otázky byly opravdu těžké nebo skrývaly takzvané „chytáky“.
Vyhlášení výsledků kvízu jsme chtěli
zprostředkovat našim uživatelům
společně s malým hudebním předvánočním dárkem. Bohužel jeden
z muzikantů, kteří měli vystoupit,
onemocněl, a proto jsme zvolili
náhradní „domácí řešení“ celé situace. Aktivizační pracovnice paní
Lenka Machalová zahrála na kytaru
oblíbené lidové písničky na přání
posluchačů. K poslechu se podávaly perníčky, které si uživatelé upekli
a nazdobili ještě před Mikulášem.
Pak už následovalo očekávané vyhlášení výsledků kvízu „Kdo ví, odpoví 2015“. Všichni soutěžící obdrželi větší či menší motivační věcné
ceny od sponzorů, dle pořadí. Na
Hudební odpoledne + vyhlá- závěr hudebního odpoledne jsme si
šení výsledků kvízu „ Kdo ví, od- opět za doprovodu kytary zazpívali
poví 2015 “ - 8. prosince
vánoční koledy.
Kvíz „ Kdo ví, odpoví “ má v našem
domově již letitou tradici. Letošní
ročník kvízu měl opět tři kola, která
probíhala v měsících říjnu a listopadu 2015. V každém kole soutěžící
odpovídají na deset otázek, přičemž
si mohou vybírat ze tří možných
odpovědí. Otázky jsou z různých
oblastí historie, sportu, filmu, lidových tradic, zeměpisu, hudby, přírodopisu aj. O kvíz je mezi našimi
uživateli velký zájem. Letošního
ročníku se zúčastnilo 54 uživatelů
(celkový počet uživatelů DZR Kvasice je 69). Každá správná odpověď je
obodována dvěma body. Maximální

Vánoční besídka.

Vánoční besídka – 18. prosince
Počasí venku připomínalo spíše jarní měsíce než prosinec, ale
vánoční svátky se blížily každým
dnem. Vánoční besídka měla nejen pobavit, ale i vánočně naladit
všechny posluchače. Nejprve vystoupily se svým programem děti
ze Základní školy ve Kvasicích pod
vedením paní učitelky Anny Tomaníkové. Měly připraveny básničky,
písničky a hudební vystoupení. Děti
byly velmi nadané, zahrály nám na
zobcovou flétnu a na klavír. Mladší

Masopust.
i starší děvčata si připravila i taneční vystoupení. Po dětech vystoupil
dramatický kroužek našeho domova. Prezentoval se vánočními básněmi, zpěvem koled a písní s vánoční
tématikou, vystoupila zde se svým
programem paní Brigita Zelená (reprezentovala náš domov v Barvách
života 2015 v Boršicích u Buchlovic)
a na závěr besídky zazpívali členové
dramatického kroužku vlastní píseň
s názvem „Vánoční zámecká“. Všichni posluchači ocenili velkým potleskem pěkně připravený program
besídky a speciální dík patří vedení
Základní školy ve Kvasicích za spolupráci s naším domovem.

stoupení dua LaMa vždy skvěle spolupracují. Hned od prvních písní se
hlásili a přednášeli muzikantům svá
hudební přání. A že jich bylo. Laďa
s Martinem vyplnili všechna hudební přání i když někdy bojovali s textem písně. Sami pak říkali: „Řekněte
si o písničku, když vy ji zazpíváte, tak
my vám ji zahrajeme.....“. Ale nutno
dodat, že se jednalo pouze o pár
ne příliš známých písní. Ty ostatní
zahráli a zapívali tak, jak jsme zvyklí, tedy perfektně, profesionálně.
Stejně úžasné bylo i krátké okénko
vážné hudby. Myslím, že bouřlivý
aplaus byl dostatečným signálem
pro muzikanty, že se posluchačům
jejich vystoupení velmi líbilo. NěkteTři králové – 6. ledna
ří uživatelé osobně děkovali muzikantům a vyslovili přání, aby k nám
S novým kalendářním rokem při- do domova přijeli opět brzy zahrát.
cházejí i nové kulturní, společenské
a sportovní aktivity. Návštěva Tří
Masopust aneb vodění medkrálů symbolicky startuje roční plán věda – 5. února
aktivizačních činností v našem domově. Tři králové jako vždy navštíVšichni v domově byli v očekávili nejen všechny uživatele našeho vání, jaký bude letošní medvěd. Po
domova, ale i personál. Zahráli, za- několika letech, kdy jsme měli „medpívali a všechny uživatele odměnili vědici“, se této role opět zhostil muž.
sladkou mandarinkou. Snažili se Medvěd byl tedy vysoký, trošku
rozveselit každého, koho potkali, méně statný, než jeho předchůdce,
a v mnoha případech se to oprav- zato však divoký, že medvědář měl
du povedlo. Letos nás překvapil náš místy plné ruce práce ho udržet.
uživatel pan Bartoš, který dopro- Celá masopustní družina navštívila
vázel Tři krále, hrál na svou kytaru nejen všechny uživatele domova,
a zpíval spolu s nimi.
ať už na pokojích nebo na jídelnách
či klubovně, ale i všechen personál
Hudební dopoledne se skupi- domova. Za doprovodu kytary se
nou LaMa – 12. ledna
hrálo a zpívalo po celém domově.
Někteří uživatelé si chtěli dokonce
Naši oblíbení muzikanti Laďa zatančit s medvědem nebo jeho
a Martin nás navštívili hned na za- doprovodnou družinou.
čátku letošního roku, aby rozdávali
radost hudbou. Naši uživatelé při vytext a foto: Lenka Machalová
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DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAČÍNÁ NOVÝ ROK
Adventní období ukončilo rok
2015 a my všichni v domově jsme
stanuli na prahu nového. Úvod roku
nám zpříjemnila firma MODIKOV,
s.r.o. Hulín, jejíž zaměstnanci podpořili díky firemní vánoční sbírce
naše klienty finančním darem. Bude
využit na zakoupení rehabilitačních
kompenzačních pomůcek.

Letošní rok je pro nás očekávaným obdobím, které navazuje na
změny uskutečněné v uplynulých
letech, a zároveň jistě přinese další
výzvy a změny. Jak pro pracovníky,
tak pro klienty. Všechny změny probíhají s jediným cílem. Umožnit našim klientům prožít život v podmínkách a s prožitky, které odpovídají

jejich přáním a také potřebám.
Aby ale nebylo vše jen o změnách, tak jsme 11. února vyrazili
na tradiční Zimní sportovní hry na
Hostýn, které organizují Sociální
služby Kroměříž. A určitě se velmi
rádi naši klienti zúčastní akcí pořádaných obcí Kvasice. Těšíme se, že
budeme mít příležitost na podzim

přivítat občany Kvasic zase u nás
v domově na Dni otevřených dveří
a Dni přírody. O termínu budete
včas informováni.
Přejeme všem občanům Kvasic
úspěšný a radostný rok 2016.
text a foto: Ivana Krčmová

SENIOŘI ZAKONČILI ROK 2015 NĚKOLIKA ZÁJEZDY
V měsíci září jsme absolvovali
zájezd do Beskyd na Pustevny, které jsou neoblíbenějším turistickým
střediskem se sochou Radegasta
– pána Beskyd a celého Moravskoslezského kraje. Socha Radegasta se
nachází v polovině cesty z Pusteven
na Radhošť, jedná se o slovanského
boha slunce, hojnosti a úroda je

PŘEDNÁŠKA
FAIR TRADE
Fair-trade = spravedlivý obchod, zákaz dětské práce, nepoužívat pesticidy…tedy pěstovat zdravé potraviny.
V úterý 19. 1. se uskutečnila
na naší základní škole beseda
pro žáky 7. až 9. ročníku, kterou
si pro nás připravili zástupci
Střední školy hotelové a služeb
v Kroměříži. Během prezentace
se žáci dozvěděli o spravedlivém obchodování, zhlédli
videa k dané problematice
a na závěr ochutnali různé fairtradové produkty.
text: Markéta Suchánková
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jedním z nezaměnitelných symbolů
Radhoště. Počasí nám v tento den
nepřálo, byla velká mlha, takže nebylo vidět do okolí.
Další zájezd byl do Hodonína na
výstavu. Letos jsme byli trochu zklamáni oproti minulým letům, jedna
část výstavy byla znepřístupněná.
Ale nám to nevadilo, počasí nám
přálo a i při příjemném posezení při
kafíčku a dobrém zákusku či koláčku
panovala dobrá nálada.
Poslední zájezd roku 2015 se
uskutečnil do nedalekého Zlína.
Navštívili jsme muzeum pana Samohýla se starými veterány aut,
motocyklů, kol a s poutavým vyprávěním jednoho ze zaměstnanců.

Navštívili jsme i továrnu, kde se auta
připravují, než dostanou svou vlastní podobu. Počátkem roku 2016
a to v únoru, jsme se vydali na první
letošní zájezd, kdy jsme jeli do Olomouce na výstavu korunovačních
klenotů pořádané k 700. výročí narození Karla IV. Vlastivědné muzeum
v Olomouci připravilo jako první
v České republice tuto unikátní výstavu. Výstava přibližuje nejen život
a dílo jednoho z nejvýznamnějších
panovníků středověké Evropy, ale
také epochu lucemburské vlády na
Olomoucku a to od nástupu Jana
Lucemburského na český trůn roku
1310 až do počátku husitských válek. Výstavní sál je rozčleněn do šesti

oddílů, každý je věnován samostatnému tématu. Je zde prezentováno
více než dvě stě nejrůznějších exponátů z období vrcholného středověku, které pocházejí především
z území Olomouckého kraje. Vrcholem výstavy jsou repliky českých
korunovačních klenotů, například
Svatováclavské koruny, královského
žezla a jablka. Závěr výstavy je věnován vládě českého a římského krále
Václava IV., nejstaršího syna Karla IV.
Jak vidíte, kvasičtí senioři mají
krásné kulturní vyžití za cestami plného poznání a již se všichni těšíme
na další zajímavé výlety.
text: JV

ZIMNÍ RADOVÁNKY
Letošní zima nám nepřála mnoho mrazivých dní vhodných k zimním radovánkám. Ale když zamrzl
rybník, kdo měl nohy, utíkal si na
něj zabruslit, klouzat se a sledovat,
jak se hraje hokej. Sněhuláků jsem
moc neviděla. Sníh zpočátku nelepil
a když už byl kvalitní, počasí se změnilo a začal tát. Náš sněhulák vydržel
jen pár dní. Měl ovšem vedle sebe

netradičně dětskou sáňkovací lopatu, v případě, že by se chtěl někde
klouzat. Nestihl to, chudák, využít.
Nejpřirozenějším pohybem pro
člověka je chůze. Při procházení
parkem to někdy vypadalo, že lidé
v Kvasicích zapomněli, že jej máme.
Nikde ani živáčka, jen občas proběhne nějaký ten sportovec. Zajímalo by mě, jestli jste si toho také

všimli…
Má výzva zní: běžte načerpat
energii letitých stromů, zkuste je pojmenovat, objevujte vykukující jarní
kytky a z hluboka dýchejte. Svěží
jaro všem!
text: Pavla Böhmová

volný čas
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VYSTAVTE SVÁ DÍLA V ART CLUBU
Pokud jste příznivci společenského života a kultury, jistě vám neunikla nová tvář kvasického bowlingu
s přízviskem Art Club. Pan Pavel, který pochází z Brna, má uměleckého
ducha a chce lidem přiblížit, že setkání přátel může být povzneseno
jinak než jen nad kouř hospodského
dýmu. Umožňuje vedle sportovního
vyžití také rozličné výstavy. Vystavovali už umělci, neumělci, dospělí
i děti a lidé se na obrazy, fotografie
a časem možná i další umělecké
předměty chodí dívat.
Osobně jsem měla tu čest v únoru

vystavovat své malby. A od vernisáže jsem se těšila na kritiku návštěvníků, kteří komentovali jednotlivé
obrazy, své pocity při pohledu na ně
a nálady, které jim mé starší i novější
malby navozovaly. Tímto upřímně
děkuji za příležitost vystavovat.
Pokud máte trochu odvahy, zájem zjistit, co by veřejnost řekla
o vaší tvorbě, neváhejte a domluvte
si svou výstavu. Umění je ve všech
podobách pro lidi, tak nač plnit jen
šuplík?
text: Pavla Böhmová

Kulturní komise letos opět připravila novoroční bruslení. Účast byla
opravdu velká a pestrá. Od malých bruslařů až po zkušené. Část
ledové plochy si vyčlenili hokejisti a rozehráli velký souboj. Jiní pilovali své krasobruslařské umění. Všichni byli z akce velmi nadšení,
protože vánoční svátky mohli zakončit příjemným protáhnutím na
ledové ploše.

JÓGA ANEB CESTA K SEBELÁSCE
Od února se pravidelně v pátek
večer setkávají v klasickém Kalíšku
nejen příznivci jógy, ale také lidé,
kterým schází vnitřní klid a třeba je
trápí nějaké zdravotní potíže. Nejsem žádný zkušený jogín, ale vím, že
pokud tělo, hlava a srdce nejsou zajedno, projeví se to dříve či později
na zdraví.
Lektorka Mirka má příjemně mystický hlas a svým projevem a někdy
s lehkou dopomocí dokáže i začátečníka dostat do pozic, které by býval sám doma nikdy neudělal.
Já osobně jógu považuji za nejkomplexnější fyzickou a duševní
i duchovní aktivitu, která dokáže
uklidnit, naladit a harmonizovat člověka. Myslím si, že pokud bychom
všechny děti naučili meditovat, byl
by náš svět krásný a život veselejší.

V začátcích to nemusí být jednoduché, jak jste někteří z vás jistě na
vlastní kůži poznali, protože udělat
některý cvik a zároveň nepřestat
dýchat je o vysoké koncentraci. Trocha cviku ale brzy přinese své plody.
Pomůže vám to rozproudit lymfu,
krevní oběh, zlepšit zažívání a harmonizovat dech i myšlenky, které
v józe bývají jen příjemné.
Věděli jste třeba, že denně byste
měli strávit asi 20 minut v horizontální poloze s hlavou níže než srdce,
až na výjimky?
Pro mě je takzvaná „svíčka“ úžasně uvolňující polohou.
Přeji všem bytostem, ať jsou šťastny.
text a foto: Pavla Böhmová

NENÁVIST JE TAM, KDE NENÍ ÚCTA K ČLOVĚKU
Nenávist je tam, kde není úcta
k člověku je název článku v Týdeníku Kroměříž, ročník 14, číslo
50, rok 2015, Lindy Sigmundové
o P. Gűntheru Ecklbauerovi, OMI,
katolickém knězi. Jsou to slova, kterými nás oslovuje. P. G. Ecklbauer
působil i ve farnosti v Kvasicích, v letech 1992-1994. Pochází z Rakouska, z Linze. Netajil se tím, že jeho
touhou bylo stát se misionářem.
A tak po devíti letech pastorační
služby v kroměřížské farnosti u Panny Marie odešel na misie. Šest a půl
roku žil v Pákistánu, pak následoval
Libanon a Egypt.
Pří navrácení z cest do Evropy
neopomíná navštívit kroměřížskou
i kvasickou farnost, a to nejen za

účelem, aby se rozdělil o své získané zkušenosti a nevšední zážitky
z misijních cest po Blízkém východě, ale i proto, že nás má ve svém
srdci. Jeho přednášky jsou nevšední
a působivé. Navíc můžeme obdivovat u P. Gűnthera jeho plynulou
a výstižnou češtinu. Bylo tomu tak
i v listopadu roku 2015 .Kroměříž
navštívil 13.listopadu .aby v kostele
Panny Marie vyprávěl o svých cestách a životě na Blízkém východě.
Z kvasické farnosti jsme si mnozí
nenechali ujít příležitost být účastníky přednášky i mše svaté, kterou
v kostele Nanebevzetí či Blahoslavené Panny Marie v Kroměříži 15. listopadu 2015 celebroval. Po mši svaté
jsme se s ním sešli krátce v sakristii

kostela osobně. Přivítal nás jako své
známé srdečným stiskem ruky a vřelými slovy.
Článek píši v den, kdy Kvasicemi procházejí koledníci Tříkrálové
sbírky 2016. Právě to byl P. Gűnther,
který nás vyzval k tomu, abychom se
zapojili do této dobročinné akce, iniciátor Arcidiecézní charita Olomouc,
a tak se stala Tříkrálová sbírka i v naší
obci již tradicí. Z jedné Tříkrálové
sbírky jsme zaslali do Pákistánu na
misie částku 20 000 k podpoře jeho
aktivit. V oblasti, kde působil, byl nedostatek vody.
S P. Gűnthrem jsme uskutečnili
také několik poutních zájezdů, byly
to především do Rakouska a také
na Svatý Kopeček u Olomouce a do

Křtin.
V neděli 3. ledna 1993 byla sloužena v římskokatolickém kostele
v Kvasicích na náměstí ekumenická bohoslužba za novou Českou
republiku, na které se rovnocenně
podíleli P. Gűnther Ecklbauer a Miroslav Kučera, tehdejší farář z Husova
sboru.
I přes krátkou působnost v naší
farnosti se P. Gűnther zapsal natrvalo do našich myslí a jsme mu vděčni,
že na kvasickou farnost a její farníky
nezapomíná. Přijměte jeho požehnání a pozdravy, které kvasickým
farníkům i občanům zasílá.
text: Květa Koutňáková
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z matriky

NAROZENÍ

Viola Kočařová
16. 11. 2015

Lucie Brázdilová
19. 11. 2015

Markéta Strnadová
3. 12. 2015

VZPOMÍNKY
Od příštího vydání budou v Kvasických novinách opět uvedená jména

zesnulých

budou

pouze

občanů.
jména

Zveřejněni
těch,

jejichž

rodiny s uveřejněním souhlasí či daly obci
k dispozici parte pro vyvěšení.
Sára Opravilová
17. 12. 2015

Tatiana Zatloukalová
18. 12. 2015

REKLAMA V KVASICKÝCH NOVINÁCH
Cena za inzerci 1 cm² = 10 Kč + DPH 15 %.
Základní rozměry inzerce
- 5 cm × 7 cm = 350 Kč
- ¼ stránky A4 = 1 400 Kč
- ½ stránky A4 = 2 800 Kč
- celá strana A4 = 5 600 Kč
Ceny jsou bez DPH 15 %.
Jednoduchá textová inzerce by měla být zpracována v programu Microsoft Word.
Výstupním formátem pro složitější (grafickou) inzerci je soubor PDF v profilu CMYK a s rozlišením 300 dpi. V tomto
případě musí být písmo převedeno do křivek.
POPLATEK ZA BLAHOPŘÁNÍ, PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKU
- text (jednorázová cena) 50 Kč, fotografie 25 Kč
Texty a fotografie zasílejte na email jhlavinkova@seznam.cz. Částku uhraďte na obecním úřadě.
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PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ, TURNAJ V PEXESU ZAČÍNÁ

Malí, velcí, tlustí, tencí – ti všichni
se sešli jednu únorovou sobotu v sokolovně z jednoho důvodu - zahrát
si pexeso. Letos to vypadalo jako
na bleším trhu. Plno lidí se hemžilo

prohru nesli o mnoho hůře chlapci.
Některá slzavá údolí nebrala konce.
Držím palce, aby se naučili prohrávat.
V životě to budou jistě potřebovat.
Co se některých šampionů z loňského roku týče, šli si tentokráte pro
ceny útěchy celkem záhy. Ale děti se
nenudily, protože u vedlejších stolů
si mohly soustředěně vykreslit mandaly nebo namalovat barvami na
sklo obrázky na památku.
Na vítěze čekala odměna v podobě medailí a pohárů, kalendářů
a dalších praktických věcí a dobrot.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem umístěným i neumístěným
soutěžícím za krásné pexesové boje
a za výbornou atmosféru v sále, kterou zde všichni zúčastnění vytvořili.
mezi stoly a pokud nehráli, tak po- Bylo to krásné sobotní odpoledne
vzbuzovali nebo doplňovali tekuti- a za rok se těšíme na shledanou.
ny a pochutiny svým favoritům.
text: P. Böhmová a J. Koželová
Emoce sršely po každé výhře
foto: P. Böhmová
i prohře a zvláštní pro mě bylo, že

Výsledky turnaje:
0 - 7 let:
1.
2.
3.

Natálie Houšťová
Kája Chybová
Štěpán Prokop

8 - 14 let:
1.
2.
3.

Lucie Kučerová
Barbora Janečková
Jiří Švec

15 - 100 let:
1.
2.
3.

Petra Janečková
paní Úlehlová
Jana Koželová ml.

Super finále:
1.
2.
3.

Petra Janečková
Natálie Houšťová
Lucie Kučerová

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. 5. 2016.

15

1 | 2016

masopustní průvod

VESELÝ PRŮVOD MAŠKAR OPĚT ROZDÁVAL RADOST
průvodem.
Loňský masopustní den byl od
rána malinko slunečnější, ale letos
se sluníčko také nenechalo zahanbit
a vyšlo něco po desáté. Masopustní
průvod byl veselý, jinak by to v té
zimě ani nešlo… a nejrušnější ulice
Touto básničkou jsme si zkraco- Krajina dávala příležitost se zastavit
vali doma čas před masopustním a zakousnout koblížek i chlebíček.
„Maškary chodily,
medvěda vodily,
já jsem se bál.
Držte ho, maškary,
aby mě na cáry
neroztrhal.“

www.kvasice.cz

Na Osmeku jsme kromě koláčků
a příspěvků do kasičky přispěli i my
– a to přáním k 70. narozeninám. Vedle úsměvů a tradičního pohlazení
medvěda bylo vidět i jiné projevy
vděčnosti a štěstí. Jeden pán, stojící
v hloučku masek, řekl: „Já vás mám
tak rád!“
Je pěkné, že tradice se udržují.

A tím se i lidé, kteří už takzvaně „ven“
nechodívají, setkají s novými i známými tvářemi z řad dobrovolného
sboru hasičů.
Pokud vás zajímá více z průvodu,
nahlédněte na stránky hasičů pro
více fotografií.
Tak na shledanou zase příští rok!
text a foto: Pavla Böhmová

Kvasické noviny

