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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
kdekomu
by
se
mohlo
zdát,
že aktivní sezóna
prací
všeobecně
i na obecním úřadu
letos končí, ale to
by nebyla pravda
a
na
zmýlenou
nehrajeme. Naopak
příznivé
podzimní
počasí nám přálo a i nadále přeje a my toho
patřičně využíváme. Podařilo se nám dokončit
pumptrack u sportareálu a v současné době
finišujeme s pracemi na oranžovém hřišti
u školy. Děti už jsou nedočkavé a ve škole se
ptají, kdy bude zahájen provoz. Nehodláme
Jarmark výrobků dětí z mateřské školy poutal velkou pozornost. Více na str. 16
to protahovat, tak určitě hned, jak to jen bude
ková
možné
po stránce čistého přístupu. A aby toho
nebylo málo, pustili jsme se ještě do opravy
komunikace a parkovacího stání v Uličce. Zdejší
obyvatelé si to zaslouží. Práce nám trochu
foto: J. Hlavin
Práce v Uličce jsou v plném proudu. na projíždějící auta a také nákladní vozidla,
komplikuje dožitá kanalizace, ale její opravu
Nejenže bude zpevněná plocha napojena která tudy občas projedou a nebudou mít
nám při této stavbě uhradí VaK Kroměříž. Ten
na stávající asfaltovou silnici, ale také bude omezený průjezd. Obrubníky budou v místě
stav byl opravdu velmi neuspokojivý. Všechny
vybudována nová kanalizace.
vjezdu zapuštěny a budou převyšovat hormí
zemní práce konané pod širým nebem vyžadují,
“Ještě před zahájením rekonstrukce jsme hranu komunikace o dva centimetry. Okolí
aby k nám bylo počasí milosrdné. Zatím se daří
provedli kamerovou zkoušku, abychom ověřili nové silnice bude oseto trávou. Po dobu
a já věřím, že vše zvládneme dokončit. Již dnes,
kvalitu kanalizačních trubek. Byly v havarijním rekonstrukce bude v části připojovacího
kdy zima ještě ani nezačala, si přejeme, aby
stavu, a proto byla zakázka rozříšena úseku dočasně omezena doprava. Příjezd ke
nás dlouho netrápila, protože hned v únoru
o vybudování nové sítě. Tu bude hradit stavbě je z ulice Packov. Práce byly zahájeny
chceme začít s chodníkem v Kroměřížské ulici.
VaK Kroměříž, a. s. jakožto vlastník,” vysvětlil 29. října a do konce roku bude vše hotovo
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme
a stavba předána obci Kvasice jakožto
starosta Lubomír Musil.
na druhý pokus získali dotaci 575 000,- Kč. Někdy
Komunikace v Uličce bude mít zpevněný vlastníkovi.
se vyplatí neházet flintu do žita a jít za cílem
povrch z vodopropustné betonové dlažby
znovu. Nám se to podařilo. V příštím roce nás
o šířce 5 metrů. Povrch byl navržen s ohledem
text a foto: Jana Hlavinková
čeká velká akce a to kabelizace NN v obci
a oprava chodníků. Celkem se to týká deseti ulic do
konce roku 2019, což je většina obce. V roce 2016
to budou ulice Mírová, Horní a Včelín. To jen tak
pro rozjezd sezóny. Kompletní shrnutí letošního
roku jako obvykle připravím do březnového čísla.
Těší mě, že se podařilo uskutečnit hodně dobrých
a prospěšných věcí pro obec a naše občany.
Užívejme si adventu, který nás dovede až ke
Štědrému večeru a buďme ohleduplní nejen
k sobě, ale i ke svému okolí. Važme si toho
nejdůležitějšího co máme, našich blízkých
a svého zdraví.
Přeji Vám, všem našim občanům, z celého
srdce příjemné prožití svátků, odpočinek,
pohodu a v příštím roce hodně zdraví, štěstí
a také ohleduplnosti vůči svému okolí.
Váš starosta Lubomír Musil

V ULIČCE BUDE NOVÁ CESTA I KANALIZACE

www.kvasice.cz

cena: 10 Kč
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U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ BUDE I ORANŽOVÉ
V blízkosti základní školy vyrostlo Oranžové hřiště. Obec jej mohla
vybudovat díky příspěvku z Nadace
ČEZ a budou jej moci využívat nejen
děti ze základní školy v rámci tělesné výchovy, ale i místní obyvatelé
pro rekreační sporty.
“Na víceúčelové hřiště v grantovém řízení Oranžové hřiště jsme
získali nadační příspěvek 800 000
korun. Zbytek nákladů uhradíme
z rozpočtu,” uvedl starosta Lubomír
Musil.
Stavba bude sloužit pro volejbal,
nohejbal, tenis, malou kopanou,
streeball, hokejbal, florbal, brusle-

ní, basketball, badminton a další
míčové aktivity. Povrch hřiště tvoří umělý trávník zelené a červené
barvy. Jeho rozloha je 36,16×18,1
metrů. Jsou zde umístěny branky
na malou kopanou, basketbalový
koš a uprostřed hřiště je síť. Areál je
oplocen do výšky tří metrů v podélném směru a pěti metrů v příčných
směrech. Do výšky 65 centimetrů
je lemováno mantinelem z plastu.
Hřiště není přizpůsobeno pro osoby
s omezenou schopností pohybu.
text a foto: Jana Hlavinková

OBEC NAPODRUHÉ
ZÍSKALA DOTACI
I když se obci nepodařilo získat na
poprvé dotaci na opravu chodníků
v Kroměřížské ulici, na podruhé už
byla úspěšná. Ze Státního fondu
dopravní infrastruktury obdržela
částku 575 000 korun. Nový chodník
zvýší bezpečnost chodců a bude
bezbariérový. Stávající je totiž velmi
poničen pokládkou inženýrských
sítí.
“Chodník je v těsné blízkosti
velmi vytížené silnice, chodí
tudy děti do školy, senioři
k lékaři a také handicapovaní.
Chceme
tak
omezit
rizika,

zvýšit komfort a také dopravní
bezpečnost,” vyjmenoval starosta
Lubomír Musil.
Podle demografického průzkumu
v obci žije 2 237 obyvatel, z toho
10 handicapovaných, 418 seniorů
starších 65 let a 319 dětí do 14 let.
Rekonstrukce povrchu stávajícího
chodníku
bude
provedena
v délce 243 metrů. Odvodnění
bude původní a nová část bude
navazovat na nový chodník vedoucí
na náměstí A. Dohnala.
text: Jana Hlavinková

ZE ZASEDÁNÍ, ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ ROZHODLI
Celkové náklady na vybudování pumptracku
Místní základní škola požádala obec
dosáhly výše 380 000 korun.
o poskytnutí finančního příspěvku na asistenta
pedagoga. V první třídě jsou dvě děti, které
Zastupitelé schválili partnerskou smlouvu potřebují asistenta, avšak škola obdržela peníze
mezi Kvasicemi a Místní akční skupinou Jižní pouze na jednoho. Druhý bude částečně hrazen
Haná. Obec a skupina mezi sebou uzavřely z prostředků úřadu práce. Ten však nepokrývá
partnerství. Listina upravuje vzájemná práva celé náklady. Proto škola dostane od obce
a povinnosti smluvních stran.
jednorázový příspěvek pro rok 2015 ve výši
50 000 korun.
Centrum pro dětský sluch Tamtam
z Olomouce požádalo obec o finanční příspěvek
Příprava strategického plánu obce je v plném
ve výši 2 800 Kč na péči, kterou od nich využívá proudu. Podílela se na něm rada, zastupitelstvo
jedna rodina z Kvasic. Aby mohly být finance i veřejnost. Do plánu, části SWOT byly zahrnuty
vyplaceny podle podmínek o poskytnutí veřejné připomínky, návrhy, upravená textová část
finanční podpory, musí být podaná do 20. února a zpracována strategie včetně harmonogramu.
téhož roku. Zastupitelé se dohodli, že pokud Po veřejném projednání bude ještě prodiskutován
bude žádost podaná do 20. února 2016, budou na poradě starosty a nakonec by měl být (pokud
peníze poskytnuty i za předchozí rok.
se to stihne) schválen na prosincovém veřejném
zasedání.
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Zastupitelé schválili systém komunitního
kompostování, kdy bude kompost použit
k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
Budova v Kroměřížské ulici 459 je ve
vlastnictví obce. V domě by měla být do konce
roku vyměněna okna. Nejdřív ale budou
aktualizované cenové nabídky a vybrána nejlepší.
Pečovatelská služba už nemůže poskytovat
pedikérské služby široké veřejnosti. Mohou je
využívat pouze občané, kteří využívají jejich
dalších služeb. Ostatní se musí obrátit na
soukromé pedikérky.
text: Jana Hlavinková
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1. ČESKOSLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ BEDŘICH ŠUPČÍK
MÁ V KVASICÍCH PAMĚTNÍ DESKU
Bedřich Šupčík (1898 – 1957)
se padesát osm let od své smrti
dočkal pamětní desky na budově sokolovny, kde jako dítě
cvičil. V Kvasicích prožil část
svého dětství a zde zaznamenal své první sportovní úspěchy. Ty poté zúročil v roce 1924
na olympijských hrách v Paříži,
kde jako první československý
sportovec vyhrál zlatou medaili.
Bylo to v disciplíně šplh na laně
bez přírazu. To ale nebyl jeho
poslední fenomenální sportovní
úspěch...
Vychovávala jej teta

Nikdo se neodvážil s ním soupeřit
V Kvasicích navštěvoval základní
školu a začal cvičit v Sokole. Pro zajímavost uvedu, že byl spolužákem
spisovatele Jindřicha Spáčila. Cituji
z jeho vzpomínek: „Bedřich byl veselý, dobře tělesně fundovaný chlapec,
chytrý, vtipný. Od mládí však pronásledovaný těžkou oční chorobou.
O to více v něm bylo houževnatosti
a touhy prorazit v životě, dostat se
vzhůru a uplatnit se. Jeho výkony na
kruzích, bradlech a koni nás uváděly v úžas, jeho nevelká postava byla
samý sval, žádná tělocvičná disciplína nebyla pro něho náročná. Dlouho nebylo nikoho v řadách našeho
členstva, kdo by se odvážil s ním
zápasit, až po čase, když přišel do
jednoty pekařský pomocník Bedřich
Chudoba. Bedřich Šupčík byl dobrý
kamarád, v němž se síla a obratnost
snoubily s dokonalými povahovými
rysy, byl vždy ochoten pomoci, kde
bylo třeba“. Ještě v roce 1922 byl
Bedřich Šupčík členem kvasického
Sokola.

Bedřich Šupčík, český sportovní
gymnasta, první československý
olympijský vítěz, se narodil 22. října
1898 v Trumau u Vídně, v početné české rodině. Tatínek František
Šupčík byl kočí, maminka vídeňská
Češka - Terezie rozená Mareschová.
Bedřich Šupčík byl vychován u své
tety Evy Skaličkové, sestry tatínka,
v Kvasicích. Rodiče přispívali na jeho
výchovu. Posléze chtěli chlapce
vrátit, teta chtěla jeho rodičům vyhovět, ale neuspěla. Bedřich se toJako první Čechoslovák vybotiž vzbouřil a utekl za ní na nádraží. joval zlatou medaili
„A víte co“, řekla prý tenkrát ta hodná teta z Kvasic rodině svého bratra,
Po návratu z první světové války
„Vy si nechte peníze a já si nechám se odstěhoval do Brna, kde pracochlapce“.
val jako domovník v báňské a hutní

Pamětní desku věnovali obci Kvasice jeho fanoušci z Hradce Králové Pražské Předměstí a Brna II. Také zaslali do Kvasic lípu, která je zasazena v sokolské zahradě. Po rekonstrukci sokolovny, kde Bedřich
Šupčík začínal cvičit, bude určitě důstojným místem pro pamětní
desku tohoto vynikajícího sportovce. Kromě pamětní desky je také
zmínka o Bedřichu Šupčíkovi v Muzeu Kvasice. Pamětní deska byla
zhotovena ve zvonařské dílně pana Jana Hajtmana, Nový Hradec
Králové. Grafický list, uložen v Muzeu Kvasice, je od pražského akademického malíře Miroslava Míči. Za všechno patří vřelý dík, především panu Bedřichu Lovákovi z Hradce Králové.

Bedřichu Šupčíkovi se dostalo veškerých poct.

Miroslav (na fotografii), syn Bedřicha Šupčíka, řekl: „Za svého života
se otec podobného slavnostního okamžiku nedočkal. Jsem velmi
potěšen, že jeho památka nebyla zapomenuta. Já sám jsem byl
v Kvasicích pouze jednou a to velmi dávno. Můj otec zde prožil své
dětství a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě slavnostního odhalení pamětní desky podíleli“.

společnosti a stal se členem brněnského Sokola, který ho v roce 1924
vypravil na VIII. olympijské hry do
Paříže, kde jako první Čech a Čechoslovák získává první zlatou medaili
ve šplhu na laně (dnes již neexistující disciplína) bez přírazu. Stalo se tak
20. července na stadionu v Colombes v čase 7,2 sekundy na osmimetrovém laně. Další medaile byla bronzová za víceboj. (Poprvé se ve šplhu
na laně soutěžilo na I. OH v Aténách
v roce 1896, naposledy pak v Los
Angeles v roce 1932.) Do nominace
pro VIII. olympijské hry se dostal na
poslední chvíli. Krátce po návratu
z OH v Paříži se oženil s Marií Ledinskou a založili v Brně rodinu. Později

přesídlili do Prahy. Marie Ledinská se
po ukončení školní docházky dostala do služeb na Orlík ke Schwarzenbergům. Po sňatku odešla za manželem Bedřichem do Brna , kde byla
přijata jako vychovatelka do rodiny
ředitele Báňské a hutní společnosti.
V roce 1925 se narodila dcera Alena,
dcerka Věruška zemřela v osmi letech, syn Miroslav se narodil v roce
1938 a mohli jsme ho přivítat v Kvasicích i s jeho synem Miroslavem.
Bedřich získal v roce 1926 titul
mistr světa v soutěži gymnastických družstev v Lyonu. V roce 1928
to byla stříbrná medaile na IX. OH
v Amsterdamu v soutěži gymnastických družstev, 4. mís-
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to na bradlech a 6. v kruzích.
V roce 1930 v Lucemburku obhájil titul mistra světa v družstvech
a skončil druhý na kruzích. Poslední mezinárodní vystoupení
v roce 1931 přineslo Bedřichovi
bronz na kruzích a páté místo na
bradlech.
Třetí infarkt byl osudný
V době 2. světové války a po
ní se živil jako obchodní cestující
s hasičskými přístroji. V roce 1948 jej
postihl první infarkt a na naléhání
rodiny se přestěhovali do klidného
prostředí Horosedel, odkud pochá-

zela jeho žena. V této obci mu odhalil pamětní desku v roce 2003. Druhý
infarkt ho odkázal do invalidního
důchodu. Tehdy se o pomoc a podporu obrátil ke státnímu výboru pro
tělovýchovu a sport, ale nepochodil.
Začal si přivydělávat jako pojišťovací
agent. Třetí infarkt se stal pro něho
osudným. Zemřel v Písku ve věku
58 let. Je pohřben v urnovém háji
na hřbitově v Mirovicích u Písku. Od
roku 1993 se koná v Příbrami každoročně memoriál Bedřich Šupčíka ve
šplhu na laně.
text: Květa Koutňáková,
Jana Hlavinková
foto: Jana Hlavinková

Miroslav Šupčík si povídá s místními obyvateli.

HOJNÁ ÚČAST PŘEDPOVĚDĚLA VELKOU OBLÍBENOST PUMPTRACKU
Krásné počasí, téměř letní teploty
a slunce avizovaly velkou účast na
slavnostním otevření pumptracku,
které se uskutečnilo v neděli 4. října.
Odhadem se sešlo asi 150 účastníků všech věkových kategorií. Nejvíce zastoupenou skupinou však
byly děti, což se dalo očekávat,
neboť charakter areálu je cílen pri-

márně na tuto skupinu. Po slovních
projevech a slavnostním přestřižení pásky předvedli „rajdři“ v čele
s Dušanem Antalíkem a Tomášem
Kudrnáčem první část exhibice na
dřevěné rampě. Kluci se postupně
osmělovali a předváděli náročnější skoky a triky, což u přihlížejících
vyvolalo velké nadšení. Pokračovali

Slavnostního otevření se ujal starosta Lubomír Musil.

jsme dětskými závody již na naší hlíněné dráze, kde malí jezdci soupeřili
o postup ve své věkové kategorii.
Ať už byli, nebo nebyli úspěšní, na
všechny čekala odměna ve formě
sladkostí a drobných dárečků z řady
cyklopříslušenství. Po finálových
bojích se ještě jednou představili
„rajdří“ se svou krásnou exhibicí

Areál bude sloužit zejména dětem.

Myslivecký spolek Kvasice Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná 30. 1. 2016 od 20 hodin
v sále sokolovny ve Kvasicích.
Hudební produkci obstará skupina KARA.
Vstupné 80,-Kč.
Občerstvení: kvalitní vína z jižní Moravy,
„Liščí nora“ a něco malého k zakousnutí
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a ukázali všem, že na kole se dají dělat obdivuhodné kousky. Tím jsme
oficiální otevírání ukončili. Mnozí
však zůstali ještě mnohem déle
a užívali si podzimní odpoledne
u nás na dráze.

I holčičky rády jezdí na kole.

text a foto: Jakub Klement

vodácký klub
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PUTOVNÍ TÁBOR MORAVA 2015
Nedílnou součástí našeho vodáckého roku je i putovní tábor s členy
Klubu mladých vodáků. Letos jsme
putování po řece absolvovali již potřetí. Zvolení úseku řeky pro letošní
tábor bylo poměrně jednoduché.
V předchozích letech jsme sjížděli
střední úsek řeky Moravy Chomoutov – Kvasice, letos byl v plánu dolní
úsek řeky Kvasice – Lanžhot, soutok
Moravy a Dyje.
Tábor se uskutečnil v termínu 1.8.
– 7.8. 2015 v celkovém seskupení
čtrnácti dětí a devíti dospělých. Připraveni a plni odhodlání z dalšího
zdolávání poměrně těžké vody na
Moravě, jelikož Morava je vodáky
označována za „línej volej“, jsme na
svých lodích naložených bagáží tak
jak se jezdívalo po staru, vyplouvali
od naší loděnice. V první táborový den nám počasí příliš nepřálo,
vzhledem k velmi silnému větru
v protisměru jsme měli všichni
opravdu co dělat, abychom lodě
udrželi v pohybu. S jednou zastávkou v Napajedlích, prohlídkou po
okolí a načerpáním sil na další cestu
jsme nakonec ujeli krásných 22 km
do prvního tábořiště.
Tábor byl rozvržen na šest dní na
vodě, abychom dojeli k samotnému
soutoku. Dolní úsek Moravy není

První táborová noc.

pro vodáky úplně jednoduchý. Každý jez i splav se musí přenášet poměrně složitě, takže nic není sjízdné
pro radost vodáků. Podél řeky nejsou žádné kempy, takže jsme byli
celý týden odkázáni sami na sebe
a na našeho řidiče s doprovodným
vozidlem, který nás zásoboval potravinami a pitnou vodu. Celý náš
tábor doprovázel nízký stav vody
a neutuchající vedro.
Ovšem všechno má své pro i proti. Panenská příroda podél koryta
řeky je neskonale tichá a nádherná.
Proplouvali jsme chráněnou krajinnou oblastí, kde se nachází přírodní
památka Osypané břehy, které leží
na řece Moravě asi 3 km severozápadně od Strážnice v přírodním
parku Strážnické Pomoraví. Těsně
sousedí s velkou pískovnou a národní přírodní památkou Váté písky,
které se přezdívá Moravská Sahara. Jedná se o tři původní meandry
řeky Moravy, jež zde vytvářejí strmé
až 13 m vysoké písečné stěny. Čistá
voda a písčité břehy jsou jako stvořené pro přírodní koupání. Po krátkém odpočinku v těchto krásných
místech jsme pokračovali v našem
putování.
Vzhledem ke stále nižšímu stavu
vody, kdy se za hodonínským jezem

Plavební komora ve Spytihněvi.
sjíždění na lodích měnilo v pěší vodní turistiku, jsme usoudili, že poslední tábor rozbijeme na samotě u lesa
v Mikulčicích. Vysněný cíl soutoku
Dyje s Moravou jsme tedy nepokořili. Naše vyčerpání, žádná voda a čtyřicetistupňová vedra nám to prostě
nedovolily. Poslední dny táboření
jsme využili k návštěvě hodonínského koupaliště a Slovanského hradiště v Mikulčicích – národní kulturní
památky z doby velkomoravské
a místo působení Cyrila a Metoděje.
Vlakem jsme se dopravili v pátek
zpět do Tlumačova, kde nás čekaly
odvozy zpět na loděnici.
Vodácký klub děkuje panu starostovi Lubomíru Musilovi, který se
s námi byl osobně rozloučit při odjezdu na loděnici a Obci Kvasice za
finanční podporu, s jejíž pomocí se
můžou putovní tábory uskutečnit.
Zároveň také děkuji celému dospělému doprovodu za jejich obětavost.
text: Zuzana Vojteková
foto: Kateřina Kahajová

DÁRCI 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

ROMAN
KIRILENKO
daroval na oddělení Transfuzní
služby a hematologie Kroměřížské
nemocnice a. s.
70 krát bezplatně krev.
Český červený kříž udělil panu

MIROSLAVU
BLABLOVI
Zlatý kříž 3. třídy
za 80 bezplatných odbrů krve.

Chcete být neodolatelná při
každé příležitosti?
Nabízím:

silvestrovské, plesové a slavnostní líčení.
Dále líčení na svatbu, pracovní pohovor
či focení.
Jana Hlavinková, tel.: 602 569 267

5

4 | 2015

vodácký klub

KVASIČTÍ VODÁCI UKONČILI SEZONU, VODNÍK ČANDA ZAMKL ŘEKU
Tak jako v předchozích letech
i tento rok pro nás byl plný akcí
a zážitků. Na jaře jsme sezónu zahájili odemknutím našeho úseku
řeky Moravy. V červnu jsme pořádali
již čtvrtý ročník Kvasické neckiády
a Moravu jsme změnili v přehlídkové
molo vašich dovedností a nápadů.
V červenci se posádka vodáckého
klubu prezentovala na Otrokovické Zubr desítce 2015 – Mistrovství
dračích lodí, odkud si dovezli krásné třetí místo. V srpnu jsme vyrazili
s dětmi z vodáckého kroužku na putovní tábor Morava 2015, který byl

Na výletě v Uherském Hradišti.

velmi úspěšný a nezapomenutelný.
Dne 3. října jsme závodem Pohár v jízdě turistické kánoi ukončili
vodácký rok. Závodních posádek
bylo celkem 11 ve dvou kategoriích.
Počasí nebylo příliš vlídné, ale i přes
silný vítr řeka nabádala k dobrým
výkonům. V kategorii do 18 let se
umístily: 3. místo-Kristýna Gazdová
a Nikola Pomališová, 2. místo-Hana
Dubinová a Klára Skácelová, 1.místo-Barbora Kochaníčková a Zuzana
Zdražilová. V kategorii nad 18 let se
umístili: 3. místo-Jaroslav Tomaník
a Miroslav Mičák, 2. místo-Tomáš

Kahaja a Tomáš Nelešovský, 1. místo-Zuzana Vojteková a Radek Kahaja, kteří své první místo obhájili již
potřetí. Všem zúčastněným i umístěným gratulujeme.
Letos nás na akci přijeli podpořit
členové klubu Dragon Boat Events
z Přerova, se kterými spolupracujeme v rámci vodáckého kroužku. Přivezli nám desetimístnou dračí loď,
na které se příští rok v loděnici v Kvasicích pojede závod seriálu mistrovství republiky. Příznivci, návštěvníci
i děti měli možnost vyzkoušet si jízdu
na této lodi. I posádka našeho klubu

Vodácký klub Kvasice z.s. tímto děkuje všem za přízeň, kterou
nám projevujete a pomoc při akcích v tomto roce. V nadcházející
sezóně se na vás budeme opět
těšit.
text a foto: Zuzana Vojteková

Vítězové Poháru v jízdě na turistické kanoi v kategorii do 18 let.

Letos vodníka Čandu přivezly děti na dračí lodi. Poté velkým klíčem zamkl řeku.
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předvedla svou spanilou jízdu.
Celý den se schýlil ke konci a bylo
na čase dát řece klid. Celou akci
ukončilo symbolické otočení klíčem
za účasti vodníka Čandy, který tímto
vzal řeku Moravu do své péče až do
jarních měsíců.

zpravodajství
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NAD KVASICEMI SE VZNÁŠELI DRACI
Letošní drakiáda sklidila velký
úspěch. Na poli mezi Kvasicemi
a Novou Dědinou se obloha hemžila draky. A přibližně sedmdesát
dětí se snažilo dostat toho svého
nahoru a udržet jej ve vzduchu co
nejdéle, aby si jej mohla hodnotící
komise co nejlépe prohlédnout. Posuzovala se barevnost, délka ocasu,
domácí výroba, originalita či velikost draka. Akce zajímala nejen děti,
ale i rodiče, kteří svým potomkům
pomáhali dostat draka do vzduchu. Kulturní komise ve spolupráci

s Charitou Kvasice přichystala dětem i doprovodný program. Ten zajímal zejména nejmenší dětí. Mohly si
zkusit hod kroužkem na cíl, skákání
v pytli či prolézačku. I když byla zima
a foukalo, děti na poli strávily celé
odpoledne. Zahřát se mohly teplým
čajem a opéct si špekáček. Nakonec
byli vítězové všichni. Každý účastník
totiž obdržel za účast na památku
diplom a také drobnou sladkost.
text a foto: Jana Hlavinková

Za skákání snožmo v pytli si děti mohly vzít bonbon z dračí hlavy.

Každý chtěl mít
nejkrásnějšího draka.

Tatínkové byli mnohdy
zapálenější než jejich děti.

Nejmladší účastník drakiády malý Lukášek s rodiči.

MUŽSTVO A MÁ NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY ZA POSLEDNÍ ROKY
Podzimní část sezóny je za námi,
a tak mi dovolte malé zhodnocení
dosavadních výsledků jednotlivých
mužstev. Začneme družstvy žáků.
Mladší žáci jsou se ziskem 6 bodů
zatím na 12. místě. Bohužel doplácí
na nedostatek starších žáků. Musí
proto zaskakovat ve vyšší věkové kategorii a pak jim nezbyde dost sil na
bodové úspěchy ve své. Starší žáci
se se ziskem 13 bodů umístili po
podzimní části na 9. místě. Zlepšené
výkony v závěru sezóny ale naznačují, že na jaře budou určitě stoupat
tabulkou vzhůru.
Největší radost nám ale po podzimní části soutěže dělá mužstvo
dorostu, které s jedinou porážkou
a ziskem 38 bodů ve 14 zápasech
suverénně vede tabulku. Mužstvo
pod vedením zkušených trenérů
pana Daňka a pana Zapletala táhne
za jeden provaz a kráčí k historickému úspěchu v podobě 1. místa
na konci sezóny. Výkony některých

jednotlivců jsou příslibem do budoucna.
B mužstvo se umístilo se ziskem
17 bodů na 4. místě. Zatím tedy nepředvádí výkony, které jsme si přáli,
ale snad do jarní sezóny nastoupí
s větší chutí a podzimní neúspěch
napraví.
A mužstvo se se ziskem 26 bodů
umístilo na 5. místě. Jde o nejlepší
podzimní výsledek za dlouhá léta
a nebýt dlouhodobých zranění klíčových hráčů (Večerka Jiří, Šilinger
Ondřej), tak by bodový zisk mohl
být ještě vyšší.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem trenérům, vedoucím mužstev,
členům výboru a hráčům za jejich
práci v podzimní sezóně. Také velice děkuji věrným fanouškům, kteří
s námi absolvují i venkovní zápasy,
za jejich podporu.
Všem přeji klidné prožití závěru
roku.
text a foto: Filip Klement
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SDH Kvasice

ZÁSAHOVÝ DENÍK SDH KVASICE
Požár kůlny v Tlumačově
V pátek 11. září ve 21:48 nám byl
nahlášen požár kůlny u rodinného
domu v obci Tlumačov. Na místo události jsme vyrazili vozidlem
CAS20 Tatra 815 v počtu 1+5.
Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že došlo k požáru kůlny
o rozměrech cca 2x2 metry v zahradě u rodinného domu. První na místě zasahovala místní jednotka SDH
Tlumačov. Dále HZS Zlínského kraje,
stanice Otrokovice a JSDH Kvasice.
Po zdokumentování jsme se vrátili
zpět na základnu.
Ve školce jsme likvidovali vosí
hnízdo
V podělí 14.září ve 14:57 nám bylo
nahlášeno vosí hnízdo v mateřská
škole. Na místo události jsme vyjeli
vozidlem CAS 20 T815 v počtu1+3.
Na místě bylo zjištěno, že se
v prostoru mezi okapem a podbitím
nad hlavním vchodem do školky nachází vosí hnízdo. Bylo přistoupeno
k jeho likvidaci a ošetření místa přípravkem na hubení hmyzu.
Požár nakladače u Kvasic
V úterý 29. září v 8:40 nám byl nahlášen požár dopravního prostředku na poli směrem na Novou Dědi-

nu. Na místo události jsme vyrazili
vozidlem CAS20 Tatra 815 v počtu
1+3.
Po příjezdu na místo události byl
zjištěn požár kolového nakladače.
K hašení bylo použito dvou vodních
proudů, vlivem požáru došlo k poškození hydraulických hadic. Unikající olej byl zasypán sorbenty. Na
místě události jsme zasahovali spolu
s jednotkami HZS Zlínského kraje ze
stanic Kroměříž a Otrokovice.

V ZÁVODECH O POHÁR STAROSTY
JSME SKONČILI DRUZÍ

V neděli 13. září od 15:00 hodin
se konaly závody O pohár starosty
obce Kvasice. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích a to starší žáci 11-15 let
a mladší žáci 6-11 let. Do závodu se
nám přihlásilo celkem 9 družstev.
Závody proběhly na dva pokusy.
V průběhu závodu jsme mohli vidět jak excelentní výkony, tak i ty
méně povedené, ale i tak všechna
družstva úspěšně dokončila a nikdo
Lanový naviják nový pomoc- nebyl diskvalifikován. Během celé
ník kvasických hasičů
soutěže nám počasí přálo, a tak se
V letošním roce byl pro potřeby i po dokončení soutěže děti osvěžily
jednoty SDH Kvasice zakoupen la- skokem do nádrže s vodou.
nový naviják, který je namontován
na vozidle Tatra CAS-20. Naviják
značky COMEUP, typ Rhino 12 má
tažnou sílu 5000 kg a s použitím dodaného příslušenství jsme schopni zvýšit tažnou sílu až na cca 10
000 kg. K nákupu tohoto zařízení
nás vedly především častější technické zásahy (popadané stromy,
odstraňování překážek apod.), kde
z hlediska bezpečnosti zasahujících
je využití tohoto zařízení nezbytné. Členové jednotky byli s navijákem a jeho obsluhou již seznámeni
a můžeme tedy potenciál zařízení již
naplno využít.

V letošním roce obdržela jednotka SDH Kvasice účelovou neinvestiční dotaci ze Zlínského kraje, a to ve výši 7 000 korun. Tato dotace
byla využita na nákup osobních ochranných prostředků pro člena
jednotky a doplnění věcných prostředků. Zakoupen byl jeden pár zásahové obuvi Prabos DEAMON fire protector a dále 100 kg pěnidla do
vozidla Tatra CAS-20. Za poskytnutí dotace vřele děkujeme, velmi si jí
vážíme.
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Mladší žáci:
1. Machová
2. Nová Dědina
3. Vrbka
Starší žáci:
1. Vrbka
2. Kvasice
3. Machová
4. Záhlinice
5. Přílepy B
6. Přílepy A

20:33
20:49
25:16
18:16
19:58
23:23
26:66
31:47
1: 24:88

SOUTĚŽILI JSME V HASIČSKÉM
SILOVÉM VÍCEBOJI

Začátkem října jsme se zúčastnili
prvního ročníku závodu TFA Napajedla. Co je to TFA? TFA hasičský silový víceboj - pro hasiče se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěž
v kategorii muži a ženy. Závodníky
na trati čekalo napojení dvou spojů
B na PS12 a roztažení hadic do délky
30m, překonání dvoumetrové bariéry, překlopení traktorové pneu 4x
tam, 4x zpět (ženy menší pneu), výstup na věž cca 4m a vytažení 20kg
závaží (ženy 10kg), figurina 80kg

Dotace ze Zlínského Kraje 2015

Výsledky:

(muži 20m, ženy 10m), hammerbox
(muži 60, ženy 30), vynesení hadice
B (ženy C) v harmonice do kostelních schodů (51 schodů). A to v plné
výstroji (vícevrstvý zásahový oblek,
zásahové boty, rukavice, přilba a dýchací přístroj). Závodů se účastnilo
celkem 46 mužů a 7 žen.
Náš nejlepší účastník Tomáš Kolomazník se umístil na krásném
5. místě s časem 2 minuty 47 vteřin
a 54 setin. Dalšími účastníky byli.
Pavel Ředina s časem 4 minuty
28 vteřin a 68 setin
a obsadil 40. místo.
A Michal Pechal
s časem 4 minuty
30 vteřin a 47 setin
obsadil 41. místo.
Závod to byl opravdu velmi náročný,
ale všichni účastníci závod dokončili
a nikomu se nic nestalo.
text: Pavel Ředina
foto: SDH Kvasice

zpravodajství z DZP a MŠ
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ROK 2015 V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KVASICE
S blížícím se koncem roku v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Kvasice rekapitulujeme
a hodnotíme uplynulé období.
V posledním čísle Kvasických novin roku 2014 jsme čtenáře informovali o projektu Zvyšování kvality
života uživatelů sociálních služeb se
zdravotním postižením ve Zlínském
kraji. Jeho cílem bylo mapování
reálných potřeb našich uživatelů,
materiálně-technické vybavení zařízení a také podpora vzdělávání
pracovníků v moderních trendech
poskytování sociálních služeb lidem
se zdravotním postižením. Závěrečná etapa projektu probíhala v letošním roce. Nejzásadnější byla analýza
kvality života uživatelů, zejména
s přihlédnutí k možnostem, které
poskytuje obec a nejbližší okolí.
Výstupem projektu je Koncepce
rozvoje sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením poskyto-

vaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje v období 2015
-2020. Cílem koncepce je zejména
podporovat vznik návazných sociálních služeb (například chráněná dílna) a sociálních služeb komunitního
typu (chráněné bydlení). Jedním
z cílů je také úprava stávající kapacity zařízení zřizovaných Zlínským
krajem. V současné době je ve
schvalovací fázi rozvojový plán našeho zařízení na období 2016-2020,
ve kterém jsme zohlednili konkrétní
představy našeho zařízení, protože především naši pracovníci vědí,
jaké individuální potřeby naši klienti
mají. Změnou od příštího roku bude
ukončení poskytování sociální služby denní stacionář s kapacitou jednoho místa, a to k 31. 1. 2016.
Letošní rok přinesl díky výše popsaným skutečnostem našim klientům spoustu změn. Někteří byli
v létě poprvé u moře. Souvisela

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK,
VYLETĚL SI DO OBLAK
Najít vhodné počasí na pouštění draků nebylo v tomto školním roce vůbec jednoduché. Ukázalo se ale, že děti mají rychlé nožky, a tak i v téměř
úplném bezvětří dokázaly dostat své draky do oblak.

s tím delší příprava, kdy se učili jezdit
hromadnými dopravními prostředky, někteří se v rámci nácviku vydali
na pár dní do lázní, na veřejné koupaliště, do kina, na výstavy. Připravili
jsme také několik pobytů pro maximálně dva až tři klienty, abychom
jim mohli věnovat maximální individuální péči. My, pracovníci, jsme
byli často příjemně překvapeni, co
všechno sami zvládnou, když dostanou příležitost.
Život lidí v ústavním zařízení je
často ovlivněn mnoha různými pravidly, která v běžném životě v rodině
nepotřebujeme. V sociální práci jim
říkáme ústavní prvky. Naší snahou
je tyto prvky rozpoznávat a v co
nejvyšší míře odstraňovat tak, aby
se život našich klientů co nejvíce
podobal životu v rodině. Z tohoto
důvodu také chceme náš domov
rozdělit na jednotlivé domácnosti.
Ti, kteří mezi sebou mají kamarádAž zazvoní zvoneček,
rozsvítí se stromeček.
Malý dárek rozbalte si
a na všechny vzpoměňte si.
Pak vykročte rovným krokem
za tím krásným novým rokem.

ské a přátelské vztahy, tak dostanou
možnost vytvořit společenství blízkých lidí, se kterými jim bude dobře.
Život v samostatných domácnostech také bude posilovat samostatnost klientů a rozvíjet schopnosti
související s péčí o sebe a svůj domov. Společně s klienty se těšíme
na to, že se budeme více setkávat
třeba v obchodě nebo na akcích
obce, jako byl letos Den přírody.
Velmi rádi jsme se stali hostiteli na
naší zahradě a užívali jsme si, že jste
k nám zavítali.
Doufáme, že v dalším roce se
nám podaří zrealizovat plány, které
naše klienty alespoň o krůček přiblíží běžnému životu nebo ke splnění alespoň některých jejich přání.
Jsme součástí života kvasické obce
a samozřejmě přivítáme Váš zájem o
život v domově. Rádi Vás přivítáme
jako hosty i jako dobrovolníky.
text: Ivana Lisztwanová Krčmová
Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje.
Ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází.

Krásné prožití svátků vánočních přeje kolektiv MŠ Kvasice.

MALÍ PLAVÁČCI
Také v letošním roce se naše děti přihlásily do předplavecké výuky na Plaveckém bazéně v Kroměříži. Na 25 dětí čekalo 10 lekcí, při kterých se učily
základům plavání. Na konci každé lekce si pak za odměnu mohly pořádně
v bazénku zařádit. Odvaha a píle dětí se pak projevila na získaném „mokrém
vysvědčení“.

KRTEK A KOLO
Začátkem října čekala na děti pohádka z Maňáskového divadla Hodonín. Kašpárek a jeho kamarád Krtek si pro děti připravili opět nová dobrodružství, ve kterých nikdy neschází důležité ponaučení. Na pohádku se
přišly podívat také nejmenší děti, které ještě do školky nenastoupily a děti
z 2. třídy ZŠ Kvasice s třídní učitelkou Hudcovou.
Tímto jí děkujeme za spolupráci.

text a foto: Klára Strýcová
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NA DĚTI ČEKALY NOVÉ PANÍ UČITELKY DÝŇOVÁ ZAHRADA
1. září přivítaly v MŠ Kvasice dětičky hned tři nové paní učitelky – Andreu Ephraimovou, která nastoupila do logopedické třídy Motýlci, Martinu Šimkovou, která pracuje ve třídě Berušky, kde jsou naše nejmladší děti,
a Kateřinu Goldmannovou, která vypomáhá paním učitelkám při pobytu
venku ve třídě Sluníčka. Věříme, že se paním učitelkám v naší školce bude
moc líbit a přejeme jim krásný první školní rok.

V pondělí 2. 11. se zahrada mateřské školy již počtvrté rozzářila svítícími
dýněmi. Rodiče se svými dětmi připravili dýňová a jablečná pohoštění, která navzájem ochutnávali při dlabání dýní ve své třídě. Překrásné výtvory pak
všichni společně rozsvítili na školní zahradě, kde děti vystoupily s krátkým
pásmem podzimních písní a básní. Akce přilákala také několik rodin dětí,
které již naši mateřskou školu nenavštěvují, což nás velmi potěšilo. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a těšíme se na další společné akce.

text a foto: Klára Strýcová

NOVINKY ZE „ZÁMKU“ ANEB CO SE UDÁLO NOVÉHO
Hudební odpoledne a vyhlá- chozích ročnících soutěže, která
šení výsledků „ Sportovec roku probíhala čtyřkolově. Začínali jsme
2015 “ - 12. srpna
v květnu prvním kolem a každý následující měsíc, tedy červen, červeTropické teploty nám letos nedo- nec a srpen, jsme přidali další kolo
volily, abychom si hudební odpole- soutěže. A jak se letos soutěžícím
dne spojené s vyhlášením výsledků vedlo? 1. místo obsadil pan Frantiseniorského čtyřboje „ Sportovec šek Žaludek , 2. místo pan František
roku 2015 “ užili ve venkovních pro- Ondrašík a 3. místo pan Jan Knotek.
storách našeho domova. Před hor- Z žen se nejlépe umístnila paní Jarkým sluncem jsme se uchýlili do jí- mila Vaculíková na 6. místě. Všichni
delny ve II. poschodí, kde nám svým soutěžící si zaslouží obdiv a uznání
zpěvem a hrou na klávesy zpříjem- za to, že dokázali překonat nejen
nil odpoledne pan Kubíček. Všich- své fyzické handicapy, ale třeba
ni si ovlažili svá hrdélka výbornou i svou lenost. Každý soutěžící obdrovocnou šťávou a pustili se spolu žel drobnou motivační odměnu ze
s panem Kubíčkem do zpěvu zná- sponzorských darů a všichni účastmých lidovek. Ač to na začátku akce níci hudebního odpoledne se díky
vypadalo pouze na posezení se zpě- sponzorům mohli osvěžit zmrzlinou.
vem, někteří z našich uživatelů se na
závěr akce pustili i do tance. Nutno
Zájezd na Modrou a Velehrad
ocenit, že v tomto horkém dnu by – 18. srpna
se to dalo považovat za sportovní
výkon. A když už jsem u těch sporPo dvou týdnech tropických
tovců, samozřejmě že většina účast- veder se konečně obloha zatáhla
níků odpolední akce netrpělivě a přišel vytoužený déšť a ochlazení.
čekala na výhlášení výsledků „ Spor- Snad trošku nevhod pro náš zájezd,
tovec roku 2015 “. Letošního ročníku ale vše již bylo připraveno a zařízese zúčastnilo rekordních 41 startu- no, a tak jsme jeli navzdory nepříjících. Soutěžilo se ve čtyřech dis- znivému počasí. Trasu na Modrou
ciplínách. Hod míčem na koš, hod jsme absolvovali přes Bunč a mohli
kroužků na cíl, hod petanquovými se tak pokochat krásnou okolní
koulemi na cíl a hod na plechovky. přírody. Na Modré jsme si dali maUvedené disciplíny se vzhledem lou svačinku a navštívili jsme Živou
k fyzickým schopnostem našich uži- vodu, což je sladkovodní botanická
vatelů nejlépe osvědčily již v před- expozice. Nejprve jsme si poslechli
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několik slov od průvodkyně o vzniku
a významu Živé vody a prohlédli si
expozici maket ryb, vycpaných exponátů vodních ptáků a hlodavců.
Pak jsme se přesunuli, někteří po
schodišti a jiní výtahem, do 3 metry
hlubokého podzemí. Zde je vybudován skleněný tunel, kterým lze
pozorovat obyvatele zdejšího rybníka. Jsou to trofejní kapři, štiky, sumci,
candáti, úhoř nebo největší sladkovodní ryba – vyza velká. Zdejší vyzy
mají délku okolo 2 metrů. V přírodě,
především v Rusku, dosahují délky až 10 metrů. Skleněný tunel byl
pro všechny velkým zážitkem, který
pokračoval návštěvou dalšího podzemního patra, tentokrát 6,5 metrů

pod zemí. To jsme se nacházeli na
samotném dně rybníka. Zde jsme
pozorovali nejen ryby, ale i potápěče, který prováděl kontrolu průzorových oken. V této části je umístněno
i velké akvárium se želvami, raky
a některými menšími druhy ryb.
Plni dojmů a už i vyhládlí jsme se
uchýlili do krásného stylového občerstvení, které sousedí s místním
Archeoskanzenem. Zde jsme si
pochutnali na tradičních řízcích,
občerstvili se kávou či zmrzlinou
a prožili zde polední siestu. Déšť sice
neustával, přesto jsme se vydali autobusem dále na Velehrad, kde jsme
obdivovali částečně zrekonstruovanou baziliku. Pro mnohé to byl

Na Modré v skleněném tunelu pod místním rybníkem.

zpravodajství z DZR
opravdu silný zážitek a přirovnávali
krásu zdejší baziliky k chrámu Sv. Víta
v Praze. Z Velehradu jsme zamířili
do Spytihněvi, kde jsme zakončili
náš výlet posezením v restauraci
Kavárna u Přívozu. Něco dobrého
si dopřáli všichni. Někdo si dal obří
sladký pohár, jiný hranolky a smažený sýr a labužníci místní specialitu –
grilované koleno! Venku stále pršelo,
přesto nám zbylo ještě tolik energie,
že jsme si v autobuse cestou domů
zpívali známé lidovky. A přes naše
počáteční obavy, jak tento výlet dopadne, je nutné dodat – dopadl na
výbornou!
Hudební odpoledne „Rozloučení s létem “ - 8. září
Rozloučení s příliš horkým létem.
Tak by se dala nazvat naše další
kulturní akce. Paradoxem však je,
že právě v den konání našeho hudebního odpoledne nám počasí
příliš nepřálo. Museli jsme se místo
posezení venku u táboráku spokojit
se zázemím v jídelně ve druhém poschodí. Dle reakcí našich uživatelů
to nikoho neodradilo, ba naopak,
veselá nálada panovala po celou
dobu akce. Aby ne, vždyť po delší pauze vystoupili jako hosté naši
přátelé „důchodci z Kvasic“ pod vedením paní Jany Doležalové a pana
Jaroslava Davida. Zpívalo se i maličko tančilo, každý si rád pochutnal na
křupavých špekáčcích, ale všichni
nedočkavě očekávali vyhlášení výsledků „Kuželkářské ligy 2015“.
Letošního soutěžního ročníku se zúčastnilo 47 startujících
z řad našich uživatelů a zaměstnanců. Soutěž probíhala ve třech kolech, od června do srpna. V každém
kole musel soutěžící odházet devět
platných hodů. A jak to letos dopadlo? Na prvním místě se umístnil pan
F. Ondrašík (uživatel DZR), na dru-
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hém místě paní L. Machalová
(aktivizační pracovnice DZR) a na
třetím místě pan P. Krutil (uživatel
DZR). Všichni soutěžící obdrželi malou sladkou odměnu a soutěžící na
1. - 10. místě i drobné věcné ceny
od sponzorů. I přes nepřízeň počasí
a díky skvělým hudebníkům mohli
účastnici prožít příjemné odpoledne.
Sportovní hry seniorů v Kroměříži – 16. září
Krásné slunné dopoledne plné
zábavy si pro seniory připravili v Domově se zvláštním režimem Strom
života v Kroměříži. Letošní Sportovní
hry seniorů nesly název „Zpátky do
školy“. Také náš domov byl pozván,
aby se zúčastnil. Pozvání jsme rádi
přijali a kdo se zúčastnil, jistě nelitoval. Vzhledem ke složení soutěžních
týmů se organizátoři akce rozhodli,
že letošní hry nebudou brány jako
soutěžní, ale pouze prezentační. Nikomu z pěti zúčastněných domovů
tato skutečnost nevadila, ba naopak,
opadla tréma a všechny disciplíny
probíhaly v uvolněné atmosféře.
Sportovní disciplíny byly velmi
originální. Celé družstvo nejprve
muselo prokázat znalosti zeměpisu
a poskládat puzzle mapy ČR. V matematice jsme pomocí tužky spojovali čísla a vytvořili tak krásný obrázek květiny. Následovalo kreslení
stromů dle vlastní fantazie křídou na
tabuli, hodina zpěvu lidových písní
(sborově) a nakonec přestávka. Ta
se líbila všem, neboť si „žáci“ mohli
mokrou houbou házet na obrázek
pana ředitele.
Velký dík patří vedení a zaměstnancům DZR Strom života za to,
jak krásnou akci připravili. Díky kostýmům, které nás nenechaly na pochybách, že jsme skutečně ve škole,
výbornému občerstvení (včetně
klasické svačiny dříve narozených

dětí – chleba se sádlem) se podařilo a tou je přehlídka umu seniorů, ale
uspořádat setkání seniorů, kteří se především setkávání se seniorů
po celé dopoledne skvěle bavili.
z různých domovů Sociálních služeb Uherského Hradiště a také
Posezení v pizzerii – 1. října
z Valašska (Karolinky, Luhačovic či
Rožnova pod Radhoštěm).
Letošní druhá náštěva Pizzerie
Šest seniorů letos našlo odvahu
Mušketýr se velmi podobala té prv- vystoupit před početným publikem
ní. Tedy částečně. Poprvé jsme zde s písněmi, básněmi, vyprávěním,
šli s tím, jak se bude uživatelům tato tancem nebo scénkou. Náš domov
aktivita líbit. Z ohlasů jsme věděli, že reprezentovala paní Brigita Zelená
se akce líbila a navrhli jsme tedy její se svým pěveckým vystoupením naopakování. Zájemci byli tentokrát zvaným „Vzpomínky na cesty “. Paní
lépe připraveni. Již dopředu nám Zelená se svou dcerou v mládí ráda
hlásili, kdo má na co chuť a co si ur- cestovala a společně poznaly velký
čitě objedná. Někteří zůstali u toho, kus Evropy. Publiku se představila
co měli při minulé návštěvě, ale ti ukázkami 12 písní v jejich rodném
odvážnější vyzkoušeli i něco nové- jazyce. Zazněla čeština, slovenština,
ho. Dobrá káva, poháry, nealko pivo, němčina, polština, francouzština,
limonády i hranolky. Tak to byla nej- angličtina, italština, chorvatština, ručastější přání. Milá obsluha pizzerie munština, maďarština, ukrajinština
jen doplnila hezké posezení. Spo- a moravský dialekt. Porota byla letos
kojeni jsme se vraceli do domova, spíše formálně zastoupená předa protože mlsat láká všechny gene- staviteli Krajského úřadu ve Zlíně
race, nebyli jsme zde naposled!!!
a nechyběl ani loňský host pan Jiří
Helán.
Vinobraní – 8. října
Celou akci pod patronátem Krajského úřadu ve Zlíně zajišťoval opět
Hudební doprovod na letošním stoprocentně Domov pro seniory
„Vinobraní“ zajistilo u nás populární Buchlovice. Jako hudební doprovod
duo LaMa. Laďa s Martinem byli vře- vystoupila dechová hudba Buchlole přivítáni. Výzdoba z vinné révy do- vjané a také dětský folklórní soubor
konale navodila atmosféru. Občers- Děcka z Buchlovic. Více než 300
tvení v podobě chlebíčků, hroznů, seniorů z různých domovů prožilo
slaného pečiva a nealkoholického pěkné říjnové odpoledne a pořadavinného nápoje uspokojila i nároč- telům akce tak patří velký dík.
né účastníky.
Kromě zpěvu známých lidoJeště nekončíme
vých písní došlo i na písně na přání
a krátké okénko vážné populární
V našem domově se stále něco
hudby. To si na chviličku Laďa od- děje a do konce letošního roku nás
ložil harmoniku, posadil se za klavír čeká ještě několik větších společena Martin na své housle zahrál krásné ských i kulturních akcí. V listopadu
melodie pánů W. A. Mozarta a J.S.Ba- k nám zavítá skupina Návraty z Tlucha. Pak přišly opět ke slovu lidovky mačova, půjdeme na předvánoční
o víně a pro personál zahráli muzi- besedu do kvasické knihovny nebo
kanti i píseň z TV seriálu Vinaři. Jedlo se pobavíme při karaoke show. V
se a zpívalo a nikomu se nechtělo prosinci budeme již tradičně péct
končit. No a tak jsme si to vlastně a zdobit perníčky, pak nás navštíví
nějak představovali.
Mikuláš se svou družinou, vánoční
atmosféru nám pomůže vykouzlit
Barvy života – 21. října
skupina LaMa a také vánoční besídka a závěr roku bude patřit SilLetošní XI. ročník Barev života vestrovské veselici. No a pak už se
v Boršicích u Buchlovic byl opět můžeme těšit na to, co nám přinese
poněkud jiný než předchozí dva rok 2016.
ročníky. Organizátoři upustili od
soutěžního klání a částečně se
text a foto: Lenka Machalová
vrátili k původní formě této akce
Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavíme tvář, ten dotek má něhu.
Vyloudí úsměv a otupí zlost,
tak přejeme všem lidem, ať vloček je dost!

Posezení při poslechu hudby.

Uživatelé a zaměstnanci DZR ( zámek ) Kvasice
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PROFESOR CHADIMA PŘEDNÁŠEL O JANU HUSOVI
Dynamičnost,
spontánnost
a neformálnost, tak lze hodnotit
projev vysokoškolského profesora Th.Dr. Martina Chadimy
Th.D. Po celou dobu přednášky Mistr Jan Hus - cesta bez návratu
- dokázal udržet své posluchače
v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Kvasicích bdělé a pozorné.
Oživil nám politické, církevní
i společenské poměry 15. století, ve
kterých Jan Hus žil, včetně postojů

vlivných osob. Jan Hus se narodil
v roce 1371 v Husinci u Prachatic.
O jeho dětství se toho moc neví.
Studoval na pražské univerzitě. Na
artistické fakultě získal mistra svobodných umění. Po studiích na teologické fakultě byl vysvěcen na kněze. Veřejné působil nejprve v Praze,
v kapli Betlémské a později, když
byl z Prahy vyhoštěn, tak na Kozím
Hrádku. Přes velký počet svých příznivců z různých společenských vrstev se církvi znelíbil a musel vykonat

cestu do Kostnice, kde měl obhájit
svá počínání a díla. Po dlouhém
vězení, fyzickém i psychickém vyčerpání ho církevní koncil odsoudil
k trestu smrti upálením. Mistr Jan
Hus zemřel na hranici 6. července 1415 se slovy Mariánské písně
a chvále Ježíše Krista. Popel z jeho
ostatků byl vhozen do vod řeky
Rýna, přestože se naskytovala možnost i do Bodamského jezera. I to
bylo promyšlené - zabránit Čechům
k vytvoření poutního místa.
Jen málo osobností v českých

dějinách bylo a je tak oslavováno
či zatracováno jako Jan Hus. Stal se
symbolem české náboženské reformace. Nebyl sice sám, kdo chtěli napravovat církev a společnost
v duchu evangelia. Byl však jediný,
kdo v Čechách získal mimořádnou
odezvu a uvedl dějiny do pohybu.
Za katolickou církev to byl papež
Jan Pavel II. a kardinál Miloslav Vlk,
kteří se zasloužili o nový pohled na
Jana Husa.
text: Květa Koutňáková

Přednáška se konala ve svátek 17. listopadu 2015, v době 26. výročí
od pádu totalitního režimu ve východní Evropě.
Pořadateli akce - Církev československá husitská v Kvasicích
a Mariánsko-Alžbětinské společenství obce Kvasice. Je to důkaz toho,
že naše obec je osvícená a ekumenická. Dr. Martin Chadima přijel
do Kvasic na pozvání Mgr. Lubomíra Plísky, faráře Husitského sboru
v Kvasicích.
Osobnost Mistra Jana Husa - jeho láska k Bohu, lidem a pravdě je
živá i po 600 letech od jeho upálení a oslovila mnoho zájemců, a to
nejen z Kvasic, kteří si nenechali působivou přednášku ujít, což projevili
v diskuzi i soukromými dotazy na lektora.

MÁME NOVÉ KNIHY I NOVÉ ČTENÁŘE
Milé čtenářky a čtenáři, chtěla
bych Vám všem poděkovat za přízeň, kterou věnujete knihovně. Knihovní fond obsahuje hodně nakoupených knížek, ale také těch, které
jste Vy sami nesobecky darovali.
A proto si je mohou přečíst i ostatní
čtenáři.
Jistě jste zaznamenali, že se letos,
tak jako každoročně, konaly Dny
otevřených dveří a to jak v oddělení
pro dospělé čtenáře, tak i v dětském
oddělení. Víte, že v tyto dny je zápisné na celý rok zdarma. Znovu se
přihlásilo velké množství zkušených
čtenářů, ale také čtenáři úplně noví.
Chtěla bych připomenout, že návštěvníci knihovny, kterým je nad 70
let a ti, kteří vlastní průkaz ZTP mají
vstup běžně zdarma.
Obecní úřad přispívá pravidelně
penězi na nové tituly jak pro děti, tak
i pro odrostlejší knihomoly a knihomolky. Knihovna má své webové
stránky a to na adrese www.knihovnakvasice.cz. Na nich si můžete přečíst jak o novinkách, tak o ostatních
zajímavých titulech.
Na tomto místě bych chtěla rovněž zmínit úspěšnou spolupráci se
základní školou, mateřskou školou,
školní družinou i s Domovem zvláštního režimu ve Kvasicích. Paní uči-
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telky i sestřičky z domova se o své
svěřence příkladně starají a hodně
se jim věnují. Na dětech je vidět, že
čtou a mají přehled.
V letošním roce se dětem velmi
líbila beseda z knihy Karla Čapka
Povídání o pejskovi a kočičce. Četli
jsme si O pyšné noční košilce a O panence, která tence plakala. Pyšnou
noční košilku se podařilo napravit
a panenka se měla přímo královsky
s hračkami, které děti ztratily nebo
pohodily venku. Žáčci a žákyně, které tuto pohádku s chutí poslouchali,
si už jistě dají na své hračky pozor.
V listopadu a v prosinci proběhnou v knihovně besedy s názvem
Těšíme se na Vánoce. Povíme si
o vánočních zvycích, adventu
a adventních tradicích. Také o tom,
proč se zdobí vánoční stromek a pochopitelně nezapomeneme ani na
Ježíška, který roznáší dětem dárky.
Zmíníme se o čertu a Mikulášovi,
o svátečních jídlech na Štědrý den,
o zlatém prasátku, koledování a čarování.
Na závěr mi dovolte, abych Vám
popřála klidné a pohodové Vánoce.
A v novém roce 2016 hodně zdraví a
štěstí. Těším se na shledanou s Vámi.

Přednášející profesor Martin Chadima s Květou Koutňákovou.

MONOGRAFIE „REINER“
JE V KVASICKÉM MUZEU

Od počátku listopadu vlastní kvasické muzeum monografii „REINER“,
dílo historika umění profesora Pavla
Preisse. Vydalo je v roce 2013 vydavatelství Academia. „Dosud se nikdy
o žádném českém malíři neobjevila
tak reprezentativní a současně obsáhle odborně zpracovaná monografie.“ (více na www.academia.cz)
Dvoudílná publikace velkého
formátu má 1200 stran a stovky
skvělých i detailních barevných reprodukcí. Potvrzuje se velmi silné
tvrzení, že „Reiner je snad největší
malířský génius, který z Čech vyšel“
(- jak napsal v 18. století jeho životopisec a zakladatel dějepisu umění
v Čechách Jan Quirin Jakus).
Autorem toho náročného díla je
text: Rita Králíková historik umění prof. Pavel Preiss, kte-

ré reprezentuje 9 let práce.
Od Václava Vavřince Reinera
(1689-1743, autor oltářních obrazů
v našem kostele), tohoto geniálního umělce, máme tři oltářní obrazy:
Immakulátu se sv. Janem Nepomuckým v souladu se zasvěcením
kostela, a dva obrazy na bočních oltářích – sv. Rodinu se sv. Jáchymem
a Stigmatizaci sv. Františka (viz. str.
864-869 této monografie).
Přijďte se do muzea podívat, jak
úžasné dílo V.V.Reiner vytvořil a obdivovat se tolikeré kráse.
Jediné Reinerovo dílo na Moravě
je v našem kostele. Tato fakta římsko-katolická farnost dosud neakceptovala.
text: Marie Šuterová
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PATŘÍ K OBLÍBENÝM AKCÍM
Místní organizace letos na počátku září připravila rybářské závody
jak pro dospělé, tak pro děti. Účast
byla hojná, dokonce přijeli rybáři
i ze vzdálenějších míst, například
ze Zlína či Zdounek. Na závody se
mnohdy přišla podívat celá rodina. Zatímco tatínkové se syny lovili
ryby, maminky a babičky mohly využít posezení a dát si třeba makrelu
nebo uzená žebra. O týden později
se konaly závody určené dětem
a i zde byla vysoká účast. Je vidět, že
dnešní děti nezajímají pouze počítače a televize, ale také příroda, a že
si tento koníček v rodině předávají z
generace na generaci. A stejně tak
jako se mezi myslivci najdou ženy,

tak stejné je to i mezi rybáři. Důka- Kategorie bílá ryba:
zem je Eliška Tumová, která v dětské 1. Václav Šidlík
celková délka ulovených ryb 1091cm
kategorii chytla největšího kapra.
2. Adam Šimčák
Celkové výsledky mužských
celková délka ulovených ryb 678 cm
rybářských závodů Kvasice 2015 3. David Dosoudil
celková délka ulovených ryb 496 cm
Kategorie kapr amur:
1. Jaromír Červenka
Kategorie největší kapr:
3ks kapra v délce 172cm
1. Lukáš Musil kapr s délkou 80 cm
2. Adam Šimčík
3ks kapra v délce 160cm
Výsledky dětských závodů Kva3. Lukáš Musil
sice 13. září
2ks kapra v délce 158cm
Kategorie největší kapr:
Kategorie dravá ryba:
1. Eliška Tumová
délka kapra 54 cm
nebyl žádný úlovek

Kategorie v největším počtu ulovených ryb:
1. Tomáš Kvasnička
11 kusů s délkou 247 cm
2. Marek Večerka
9 kusů s délkou 157 cm
3. David Melichárek
7 kusů s délkou 130 cm
Závodů se zúčastnilo 27 mladých
rybářů, kteří ulovili celkem 66 kusů
ryb.
Mimo soutěž se pokoušelo ulovit
svou první rybu dalších 17 rybářů.
text a foto: Jana Hlavinková

PĚKNĚ ZASLOUŽENÝ ŠPEKÁČEK
ANEB VÝŠLAP NA BRDO

Správná návnada je velmi důležitá.

Jak dnes už vím, koná se v našem
městečku každoročně výlet rodin s
malými i většími dětmi na rozhlednu Brdo. Letos jsme se zúčastnily s
naší dcerou a vybaveny termoskou
s čajem a párem špekáčků jsme vyrazily na Bunč. Tam na nás již čekali
ostatní, také vybaveni do sychravého počasí. Přestože se nás počasí
pokusilo potrápit, příjemná nálada
nám pomohla snadněji dosáhnout
cíle. Z rozhledny pravda daleko vidět nebylo, leda za nejbližsí vršek a
tak jsme se zanedlouho vydali kou-

sek níže k odpočívadlu, kde jsme se
zahřáli u rozdělaného ohně, opekli
špekáčky, děti si zahrály v lese poblíž
pár her a šlo se domů.
Musím říci, že když se sejde dobrá
parta lidí, je jedno, že fouká studený
vítr, nebo zebe nos. Za sebe i dceru
děkuji za příjemně strávený den. A s
těmi, kteří letos nešli nebo s námi z
nějakého důvodu nemohli jít, se těšíme na shledanou na příští sezónu.
text: Pavla Böhmová

NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA NA VALAŠCE
Kdo nestihl olympiádu v Londýně
2012 a nepomýšlí na 31. letní olympijské hry v Riu 2016, měl šanci zúčastnit se 7. ročníku řádění na chvalčovské chatě Valaška. A olympiáda
to byla díky precizní přípravě prezidentky valašské olympiády Lence
Gazdové a spol. se vším všudy. Na
seřadišti nechyběli mezinárodní rozhodčí, vlajky jednotlivých týmů ani
olympijský oheň. Po zapálení olympijského ohně šest týmů z Německa, Ukrajiny, Japonska, Finska, Itálie a
Česka slíbilo, že bude bojovat čestně a dodržovat zásady sportovního
ducha a hry fair play. Každý sportovec opravdu bojoval v rytířském duchu pro čest svého družstva a žádná
z disciplín nebyla překážkou. Každý
se sportovně vypořádal s během
na lyžích a bruslích, i když sněhové
podmínky nebyly zrovna ideální.

Akorát tažní psi trochu vrčeli, když
měli tahat boby po travnatém svahu. Chůze na netradičních chůdách
byla ovšem pro některé výzvou, kterou nakonec bravurně zvládli. Hod
polínkem nebo těžkou koulí, běh
na čas nebo pár šťouchů kroketu
splnil každý na jedničku. Závěrečná
štafeta družstev byla poslední disciplínou sportovního klání a taky poslední disciplínou před nečekanou
jarní bouřkou. Tu rozhodčí využili
k vyhodnocení a rozdělení olympijských medailí. Po krátké bouřce
nám na stupně vítězů i na samotné
vítěze svítilo sluníčko. Aby ne! Každý
olympionik dostal rovnou několik
pravých olympijských medailí a diplomů. S potěšením můžu říct, že
hry proběhly bez problémů, navíc u
žádného soutěžícího nebyly prokázány známky dopingu. Trochu do-

pingu by ale někteří potřebovali při
luštění šifrovaných zpráv Morseovy
abecedy. Velkou srandu jsme si užili
při soutěži dospěláků. Ti si vyzkoušeli jednu z olympijských disciplín
- lyžování. A aby to měli ještě těžší,
byli na lyže připoutáni hned dva závodníci. Pod vedením nejmladšího
účastníka olympiády všichni úspěšně zdolali vytyčenou trať a dojeli do
cíle. Tým dětských rozhodčích vyhlásil výsledky a odměnil vítěze.
Večer pak patřil opékání špekáčků
a přátelskému posezení olympioniků. Dospělí účastníci her měli šanci procvičit svou mysl v přiřazování
českých přísloví k jejich opravdovému významu. Odměnou všem pak
byla zábavná tombola. Za zmínku
stojí pár cen, které šťastlivci mohli
vyhrát, např. výlet do Alp, výlet do
Tater, myčka nádobí, jazykový kurz

nebo permanentka do fit centra.
Nedělní dopoledne patřilo honbě za pokladem spojené s plněním
úkolů. Dobrodruzi házeli na plechovky, stříleli prakem nebo vyráběli papírové vlaštovky, jejichž délku
doletu hned vyzkoušeli. Zdánlivě
lehká disciplína, ve které dobrodruzi vyzkoušeli své čichové buňky
a přiřazovali dózičky vůní k ovoci či
květu, byl těžký oříšek.
Společné foto završilo náš super
víkend v Hostýnských vrších a my
se už dnes těšíme na příští rok na
další dobrodružství se super partou,
kde slovo NUDA je velká neznámá.
Touto cestou bych chtěla jménem
všech olympioniků poděkovat Lence Gazdové, Marcele Knollové a jejich nejužšímu organizačnímu týmu.
text: Sylva Chybová
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SVATBA

z matriky

BLAHOPŘÁNÍ
“Místo člověka v životě není vyznačeno tím, co ví,
ale tím, co chce a co dokáže.”
V těchto dnech se dožívá naše kamarádka a přítelkyně

BOŽENKA KONEČNÁ
významného životního jubilea.

Martina a Dalibor Valouškovi

V mládí aktivně sportovala, později se věnovala
cvičitelské činnosti. Nejprve dětem a současně
ženám, dnes vede cvičení starších dam. Její akitivita
nekončila pouze v tělocvičně. Jako funkcionářka
tělovýchovné
jednoty
významně
ovlivnila
znovuobnovení sokolského života v obci.
Milá Boženko, děkujeme Ti za nesmírnou obětavost
a čas, který jsi nám věnovala. Přejeme Ti stálé
zdraví, rodinnou pohodu, dobré mezilidské vztahy,
toleranci a pochopení. A v neposlední řadě trvalou
vitalitu, která nás společně přivede do tělocvičny.
Tvoje holky.

NAROZENÍ

VZPOMÍNKY
Dne 14.12.2015 tomu
bude 25 let, co si
Pán života i smrti
k sobě povolal moji
milovanou maminku,
babičku, paní

ZDEŇKU
HOROVOU.
S láskou i na tatínka vzpomíná
dcera Eva Zapletalová,
vnuci Ladislav,
Eva Kahajová s rodinou,
Mirek a Petr Zatloukalovi s rodinami.

Dne 11. 11. 2015
uplynul už 1 rok,
co nás opustil můj
milý manžel, tatínek,
strýc, švagr, pan

JOSEF ZAPLETAL.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále s láskou vzpomínají
Eva a Ladislav Zapletalovi
a také Eva Kahajová s rodinou,
Mirek a Petr Zatloukalovi s rodinami
a celá rodina Zapletalova.
Petr a Marek Slovákovi
21. 7. 2015

Tobiáš Opravil
31. 7. 2015
Dne 10. října 2015
uplynulo 10 let
od smrti pana

LADISLAVA
VOBEJDY.
Vzpomínají dcery Miroslava, Božena
a Ladislava a vnoučata s rodinami.

Jiří Prchal
4. 8. 2015

Matyáš Daněk
8. 8. 2015

Klesly ruce pracovité, zemdlené –
dotlouklo srdce znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti, milý tatínku, za všechno vřelý dík.

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. 2. 2016.
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DEN PŘÍRODY PŘICHYSTAL SPOUSTU PŘEKVAPENÍ
Tak jako v loňském roce i letos
kvasické spolky pořádaly Den přírody. Premiérově se k pořádání zajímavého dne přidal i Domov pro
osoby se zdravotním postižením
v Kvasicích. Akce probíhala na dvou
stanovištích. Jedno bylo umístěno
v zahradě domova a všichni účastníci si zde mohli vyzkoušet lukostřelbu
na cíl pod vedení instruktorů. Dalším stanovištěm byla Smyslová zahrádka. Zde bylo připraveno spousta smyslových kvízů jak hmatových,
čichových, tak i vyplétání obrázku,
pexeso pro nevidové a další aktivity, kterých se mohli účastnit i klienti místního domova. Druhá část
Dne přírody byla situovaná opět do
parčíku, kde byli připraveni další reprezentanti spolků. Zejména včelaři
byli nachystaní se svými záludnými
otázkami, které děti zvládly hravě
zodpovědět. Děti měly možnost
vidět i prosklený úl, takže na vlastní
oči mohly sledovat, jak včelky pracují. Zejména úl měl velký úspěch
u návštěvníků, protože málokdo ví,
jak vlastně včelky žijí. Nedaleko stanoviště včelařů bylo umístěno další

velmi atraktivní stanoviště. Původně
to měla být jen malá dílnička, kdy si
pan místostarosta bláhově myslel,
že vyrobí dětem pár zajíčků z březového dříví, ale jak to na světě chodí:
člověk míní a život mění. Během
okamžiku se stanoviště změnilo
v pravou a nefalšovanou stolářskou
dílnu, kdy se pila nestačila ani na
malý okamžik zastavit. Pan Zapletal měl plné ruce práce, aby dětem
mohl připravit a nařezat dříví na
zajíčky. Kdo šel kolem mohl slyšet
intenzívní zatloukání hřebíků a přebírání těch nejlepších kousků pro
svého zajíčka. Program Dnu přírody
ve dvou blocích zpestřili i pracovníci
záchranné stanice z Hluku. Ti předvedli své opeřené svěřence v rekonvalescenci, ale i ty, kteří se již nemohou vrátit do volné přírody. Jako
malé překvapení přivezli s sebou
vydru. Děti byly nadšené, že mohly
na vlastní oči pozorovat, jak se vydra
pohybuje, čím se živí a také si vyposlechly i velmi poutavé povídání.
Pokud návštěvníkům vyšla chvilička
volného času a měli chuť, mohli
také zkusit střelbu ze vzduchovky.

U stanoviště rybářů bylo připraveno
další soutěžní stanoviště. Zde děti
podle obrázků poznávaly říční ryby,
ale také si mohly vyzkoušet práci
s mikroskopem. Pan Drbal byl opět
vzorně připraven na malé návštěvníky a ukázal dětem spoustu zajímavostí ze světa ryb. Byl to krásný den
zalitý sluncem a každý, kdo navštívil
tuto akci spolků, určitě nelitoval.
Na závěr děkujeme všem, kteří se

na Dni přírody podíleli:
Obci Kvasice, Domovu pro osoby
se zdravotním postižením Kvasice,
Moravskému rybářskému svazu o.z.,
místní organizaci Kvasice, Mysliveckému sdružení Kvasice, Českému
svaz včelařů, o.s., ákladní organizaci
Kvasice
text a foto: Jana Koželová
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vánoční strom

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU V OBRAZECH

Starosta s nevidomým zpěvákem Davidem.

Čert s Mikulášem rozdávali
hodným dětem sladkosti.

V kostele měla adventní koncert Konzervatoř evangelické akademie z Olomouce.

Děti se rodičům pochlubily
svými výtvory.

Děti ze základní školy si nacvičily taneček.

Na slavnostní rozsvěcení se přišla podívat polovina Kvasic.

www.kvasice.cz

Poslední přípravy před vystoupením
dětí z mateřské školy.

Zahrál žesťový kvintet konzervatoře Kroměříž.

Počasí se vydařilo, nebyl mráz. Zato předloni pršelo.

Kvasické noviny

