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informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

Noc kostelů 2012 ve Kvasicích
Letošní třetí ročník celostátní akce Noc kostelů otevřel večer 1. června brány
více než 1200 českých a moravských kostelů, současně probíhal také v Rakousku, na Slovensku a v Estonsku. Pozvání na tuto akci v našem městečku vzbudilo otázku, co nového a dalšího bude možné ve třech kvasických duchovních
stáncích ještě vidět a zažít.
Římskokatolická farnost nabídla volnou prohlídku nejstarší historické stavby v obci, filiálního kostela na hřbitově. Návštěvníkům se dostalo kvalitního
výkladu historie a doplnila jej prodejní výstava keramiky Evy Syslové. Starobylý interiér je uzpůsoben k příležitostným bohoslužbám, možná i k dalším
příležitostem, kde se setkává kultura s historií.
Ve farním chrámu Panny Marie Nanebevzaté předcházela večernímu programu mše sv. s komentovaným výkladem, určená pro nejširší veřejnost. Její
účastníky poctilo osobní přivítání od Joachima Adama, hraběte z Rottalu.
Historická postava chtěla přiblížit iniciátora tohoto kostela, z jehož rozhodnutí byl položen základní kámen ke stavbě v roce 1730. Tato událost byla naposledy nenápadně oslavena při 250. výročí v roce 1980. *)
Vlastní program otevřel malý varhanní koncert Anny Šebestíkové. Zazněly v něm skladby barokních autorů Jahanna Pachelbela a Dietricha Buxtehude, závěrem ještě svižná Widorova Toccata z 20. století. Pak už se příchozí
mohli podle vlastní volby buď nechat provázet s odborným výkladem, anebo
se volně pohybovat v prostorách svíčkami osvětleného chrámu. Připomeňme, že autoři obrazů Rainer, Raab či Schauberger patřili ke špičkám tehdejší umělecké elity a ke zhlédnutí jejich výtvorů běžně jezdíme stovky kilometrů daleko. Na levé oratoři bylo možné
letos zhlédnout výstavu historických tisků. Kancionály, modlitební knihy, příručky a jiná duchovní literatura, jakož i sbírky příležitostně vydávaných obrázků pocházely výlučně z uchovaných rodinných
skvostů místních farníků. Dobově sahají
až do 18. století. Pro kladný ohlas bylo
rozhodnuto výstavu ještě po nějaký čas
ponechat k dispozici dalším zájemcům.
Poprvé byla v tomto roce zpřístupněna
i oratoř na pravé, epištolní straně kostela.
Její interiér tvoří depozitář obrazů z různých sakrálních staveb farnosti, dále historické rekvizity, užívané při dřívějších
slavnostech i při běžném provozu kostela. Všechny předměty jsou pečlivě zdokumentovány a chráněny novým bezpečnostním systémem. Rozhledem na večerní a noční městečko a jeho okolí se mohli návštěvníci potěšit z výšky 27 metrů
vysokých zvonic, tentokrát z obou chrámových věží. Nabízel se také tradičně
pohled do kostelní lodi z kůru, návštěva
sakristie a tzv. Božího hrobu, běžně otevíraného jen o velikonočních svátcích.

Červen
2012
Cena 10,- Kč

Noc kostelů vyvrcholila koncertem kvasické scholy a farní kapely pod
vedením Anny Šebestíkové. Toto hudební těleso si již úspěšně razí cestu i
za hranice farnosti. Stále platí nabídka k talentované veřejnosti na rozšíření jeho řad. Akce, které využily stovky návštěvníků, skončila v katolických
kostelech před půlnocí.
Také místní sbor Československé církve husitské nabídl stejně jako v minulých ročnících Noci kostelů dveře do svého kostela z 30. let minulého
století otevřené. Kromě prohlídek v něm připravila ke zhlédnutí různé zajímavosti, ať už nástěnky o historii i současnosti církve, nebo výstavu kreseb Marie Šuterové. Již tradičně byl program doplněn akcí pro děti, letos
v podobě promítání filmu s možnosti přenocování před sobotním výletem. Podobně jako v římskokatolických kostelech nebyla v Husově sboru
o návštěvníky nouze.
Jiří a Václav Dosoudilovi
*) Nápad a realizace stavby velkolepého barokního chrámu ve venkovském panském sídle je oceňován jako výjimečný a pozoruhodný. Dodnes
četně komentovaný návštěvníky „kde se to tu vzalo?“. Bez zámku a nového kostela by naše městečko skutečně dodnes bylo jen větší dědinou. Sáhneme-li po historických knihách a článcích, nejčastěji nalezneme negativní pohled na pány z Rottalu z časů jejich působení na Moravě za doby pobělohorské rekatolizace. Ve světle kvasického případu lze tento povrchní
černobílý pohled přehodnotit. Položme si otázku, jestli by někdo z dnešních třicátníků dokázal realizovat a dovršit účelovou stavbu tohoto měřítka, vyzdobenou díly předních umělců a zároveň ji zabezpečit na dlouhou
dobu ekonomickou soběstačností. Lze usuzovat na velkou schopnost, šlechetnost a zbožnost hraběte Joachima Adama (1708 - 1746), jehož ostatky
jsou uloženy v kryptě zmíněného barokního chrámu. Věnujme mu i dnes
zasloužený obdiv, vzpomínku či modlitbu.
fotoreportáž pokračuje na str. 16

Pohled z jedné ze dvou věží kostela na Kvasice.

www.kvasice.cz

Foto: R. Nelešovská.
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Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
ze všech záměrů a aktivit, které nyní realizujeme nebo vyhodnocujeme,
vás jistě nejvíce bude zajímat průběh přípravy a realizace komunitní kompostárny a zajištění separační techniky pro svoz, ukládání a zpracování bioodpadu od občanů a Obce Kvasice. Našim přáním bylo, aby se vše podařilo zrealizovat do jara a včas zahájit sezonu s novou technikou a technologií. Zůstalo jen u nesplněného snu, protože termíny a realizaci přípravy
nejsme schopni ovlivnit.
Na komunitní kompostárně, která nám vyroste na travnaté ploše za objektem ČOV, v současné době probíhá sečení, přípravné práce a budování
sjezdu. Větší problém ale vidím ve zprovoznění separační techniky, kterou
sice již máme doma, ale docela nečekaně se nám vyrojilo druhé kolo problémů. Myslel jsem si, že vyřízením dotace, výběrovým řízením na dodavatele a dovozem techniky skončí přípravné práce a budeme se moci věnovat skutečné a potřebné práci ve službách našim občanům. Zprovoznit a
sladit techniku s obsluhou, vychytat mouchy, zabezpečit záměr legislativně, fakturačně s vyhodnocením a medializací, tím se kolotoč, ze kterého se
nám chvílemi až zatočila hlava, aktivoval a přibrzdil. Celá separační technika zahrnuje traktor s čelním nakladačem, bubnové síto, štěpkovač, překopávač, elektrocentrálu a avii s možností nasazení a výměny 12 kontejnerů.
Věřím, že nakonec vše dobře dopadne a co nejdříve zahájíme kompostování a služby občanům u nás i v okolních obcích. O připravenosti a spuštění provozu vás budeme včas a průběžně informovat obvyklým způsobem.
Z dalších akcí chci informovat o mém slibu dokončit kanalizaci U Rybníčka. Úkol se podařil, nyní je kanalizace v celé trase dokončena a zprovozněna až do ČOV. Okolo stávajících i nových rybníků ve spolupráci Moravského rybářského svazu o. s. MO Kvasice a Obce Kvasice budujeme naučnou stezku, která je již od 1. června 2012 občanům přístupná.
Přeji Vám, všem našim občanům a čtenářům, krásné léto, odpočinkovou dovolenou a pevné zdraví.
Váš starosta, Lubomír Musil

Avie s výměnnými kontejnery.

Foto: OÚ Kvasice.

Osívačka kompostu a překopávač - rotavátor na prohnětení bioodpadu. Foto: OÚ Kvasice.

Přehled poskytnutých příspěvků
– neinvestičního transferu z rozpočtu Obce Kvasice
na rok 2012 organizacím a spolkům k 25. 5. 2012
Částka
v Kč

Organizace

Účel použití

TJ Sokol Kvasice

36.000

Pronájem tělocvičny, úhrada dopravného
na sportovní víkend rodičů a dětí, nákup
vybavení spojeného se sport. činností, oddíl
šachů (ceny, startovné atd).

FC Kvasice

200.000

Úhrada provozních nákladů (fin. úřad, el.
energie, plyn, telefony), registrace, údržba
hřiště, sportovní a zdravotní potřeby, praní
dresů, pronájmy hřiště atd.

ZO ČZS Kvasice
(zahrádkáři)

4.000

Úhrada cestovních nákladů při návštěvě
zahradnických výstav, zakoupení věcných
darů atd.

KVZ Kvasice
(střelci)

15.000

Ceny do soutěže na dětský den, Údržba
a provoz střelnice atd.

Myslivecké sdružení
Kvasice

10.000

Krmivo pro zvěř, nákup bažantích kuřat,
kulturní činnost.

Sportovní klub Kvasice

15.000

Startovné, nájem tělocvičny, nájem sportovní
haly, nákup dresů, ceny na turnaje atd.

Vodácký klub Kvasice o.s.

10.000

Ochranné pomůcky, vesty, pádla a výbava
pro děti.

MRS, o.s. MO Kvasice
(rybáři)

15.000

Nákup vzduchovadla pro rybochov, nákup
přístroje na analýzu vody, Projekt: Naučná
stezka, ceny a občerstvení na dětské závody.

Český svaz včelařů, o.s.
Okresní výbor Kroměříž
ZO Kvasice

5.000

Oslavy 80-ti let od založení ČSV
v Kvasicích.

MIKROREGION JIŽNÍ HANÁ
zve všechny seniory a jejich příznivce
v sobotu 15. září 2012 od 9:00 hodin

do Kvasic
na 3. ročník

HER SENIORŮ
MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ
Traktor s čelním nakladačem a štěpkovač.

Foto: OÚ Kvasice.

POKUD MÁTE ZÁJEM SE DO HER ZAPOJIT A TÍM REPREZENTOVAT OBEC KVASICE, PŘIJĎTE SE ZAPSAT DO 31. 7. 2012
NA MATRIKU OBCE (p. Horová).

www.kvasice.cz
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Velikonoční výstava

Májová veselice

Ve dnech 31. 3. 2012 a 1. 4. 2012 se v sále Sokolovny v Kvasicích uskutečnila tradiční „Velikonoční výstava“. Byla zde k vidění spousta překrásných výrobků žáků Mateřské školy v Kvasicích, Základní školy v Kvasicích,
Základní umělecké školy Otrokovice, Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice a Domova se zvláštním režimem z Kvasic.
Sobotní program doplnil Bartošův dětský soubor ze Zlína. Děti se zde
představily se svým vystoupením věnovaným jaru a tradicím s tímto spojenými. Vystoupení malých tanečníků bylo velmi pěkné a na závěr svého vystoupení představili divákům své pásmo, za které získali řadu ocenění. Byli
bychom rádi, kdyby za své téměř hodinové vystoupení děti sklidily bouřlivý
potlesk, ale bohužel se musely spokojit s potleskem hrstky kvasických občanů, kteří měli zájem zhlédnout tento soubor. Naštěstí nezájem občanů neubral na kvalitě vystoupení a nadšení dětí vystoupit u nás v Kvasicích a ti,
co přišli, viděli, jak malí umělci
umí vystoupit i před téměř prázdným sálem, aniž by na sobě dali
cokoliv znát.
Nedělní část výstavy byla věnována tradičním řemeslům. Představili se zde košíkáři, řezbáři,
byly zde k vidění í výrobky z pedigu, kraslice, výšivky, textilní výrobky a paličkování. Kdo měl zájem zpestřit si nedělní procházku návštěvou výstavy, jistě nebyl
zklamán.
Tímto děkujeme dětskému
souboru, že přijal naše pozvání, a
dále všem, kteří se podíleli na realizaci „Velikonoční výstavy“.
Za kulturní komisi
Jana Koželová
Velikonoční výstava.

Jako každým rokem
i letos se, 19. května,
v naší obci konala tradiční Májová veselice.
Na úvod zde vystoupily
dva taneční páry z Tanečního klubu Gradace
z Kroměříže. Vystoupení tanečníků provázela slovem paní Alena
Starečková, která představila jednotlivé tance i jejich vznik a historii. Taneční páry předvedly ukázky standardních i latinskoamerických tanců. Vystoupení
těchto mladých tanečníků bylo naprosto uchvacující a u mnohých diváků vzbudili velký obdiv. K poslechu a tanci celým večerem provázela hudební skupina
One Classic, která svým Májová veselice.
Foto: Aleš Judas.
hudebním repertoárem
oslovila starší i mladší návštěvníky Májové veselice. Každý si zkrátka přišel na své. Kdo chtěl, mohl tančit, kdo neholdoval tanečnímu umění, mohl
jen tak si zabroukat tu svou oblíbenou písničku.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě Májové veselice a zejména Zahradnictví Kohout za vkusnou živou výzdobu
sálu sokolovny.
Za kulturní komisi Jana Koželová

Velikonoční výstava.

Foto: Aleš Judas.

Májová veselice.

Foto: Aleš Judas.

Bartošův dětský sbor ze Zlína.

Foto: Aleš Judas.

Májová veselice.

Foto: Aleš Judas.

www.kvasice.cz
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Usnesení
z 31. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 8. března 2012
259/ Rada obce souhlasí s rozkopáním chodníku a komunikace před domem
čp. 212 v ul. M. Krasického, ve vlastnictví Vítězslava Kvasničky, za účelem
opravy vodovodní přípojky za podmínek stanovených ve smlouvě.
260/ Rada obce souhlasí se vstupem firmy AQUATEST a.s., Geologická 4,
152 00 Praha 5 na obecní pozemek parc. č. 1202/1 v k. ú. Kvasice za účelem provedení geologického průzkumu prostřednictvím mělkých průzkumných sond v rámci projektu „Rebilance zásob podzemních vod“.
261/ Rada obce souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o jeden rok Marii Trvajové, Kvasice, Osmek 463.
262/ Rada obce doporučuje ZO schválit kupní smlouvu mezi Obcí Kvasice a Marií Přidalovou, Hajniště 107, Nové Město pod Smrkem na odkup
pozemku parc. č. 1170/4 v k. ú. Kvasice o výměře 21 m2 za cenu 1,- Kč.
263/ Rada obce doporučuje ZO schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
o místních poplatcích.
264/ Rada obce doporučuje ZO schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kvasice.
265/ Rada obce souhlasí s úpravami v provozovně kadeřnictví na nám.
A. Dohnala čp. 25 p. Ivanou Machovskou, za podmínky, že úpravy budou
provedeny na vlastní náklady a nebude požadováno snížení nájemného.
266/ Rada obce schvaluje výsledky inventur majetku Obce Kvasice za rok
2011.
267/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin Obce Kvasice za IV. čtvrtletí 2011.
268/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin MŠ Kvasice za 4. čtvrtletí 2011.
269/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin ZŠ Kvasice za 4. čtvrtletí 2011.
Usnesení
z 32. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 14. března 2012
270/ Rada obce Kvasice:
1. projednala výsledek jednání hodnotící komise, která provedla posuzování a hodnocení nabídek na akci „ Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Kvasice a okolí“ u podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané dle § 38 zákona č.137/2006 Sb. a schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí:
1. Milan Rigó, IČ: 68 66 18 94
2. HAGEMANN a. s., IČ: 26 82 69 25
3. KAROSERIA a. s., IČ: 46 34 74 53
4. SOFI SERVIS s. r. o, IČ: 27 70 28 71
2. Pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle bodu 1.
3. Pověřuje starostu obce, po uplynutí zákonné doby pro podání námitek,
k podpisu kupní smlouvy dle nabídky vybraného uchazeče.

Usnesení
Usnesení
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 15. března 2012 v 17.00 - 19.50 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kvasice
87/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
88/ ZO schvaluje smlouvu č. UZSVM/BKM/3924/2011-BKMM mezi
ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno a Obcí Kvasice o bezúplatném převodu nemovitosti parc. č. 1097/7 v k. ú. Kvasice.
89/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice
a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na umístění plynárenského zařízení „Reko VTL Kvasice, přechod Panenský potok“ na obecním pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. Kvasice v délce 1 m. Věcné břemeno
je zřízeno úplatně za cenu 100,- Kč + DPH 20 %.
90/ ZO schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/BKM/1944/2011-BKMM
mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno a Obcí Kvasice o prodeji id.
1/6 pozemků parc. č. 286/30 a 286/31, oba v k. ú. Nová Dědina Obci
Kvasice za cenu 500,- Kč.
91/ ZO schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Kvasice a Marií Přidalovou,
Hajniště 107, Nové Město pod Smrkem na odkup pozemku parc. č. 1170/4

v k. ú. Kvasice o výměře 21 m2 za cenu 1,- Kč.
92/ ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Kvasice za rok 2011 ve výši
145.269,43 Kč, z toho v hlavní činnosti 122.623,59 Kč a v doplňkové činnosti 22.645,84 Kč a přidělit jej do rezervního fondu.
93/ ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ Kvasice za rok 2011 ve výši
51.548,97 Kč, z toho v hlavní činnosti 38.440,73 Kč a v doplňkové činnosti 13.108,24 Kč a přidělit jej do rezervního fondu.
94/ ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 2/2012.
95/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Kvasice č. 1/2012 o
místních poplatcích.
96/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Kvasice č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kvasice.
97/ ZO schvaluje podání výpovědi smlouvy o stálém právním zastoupení, uzavřené mezi Obcí Kvasice a společníky advokátní kanceláře Ritter – Šťastný se sídlem Riegrova 12, Olomouc, JUDr. Petrem Ritterem a
JUDr. Zdeňkem Štastným.
98/ ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
99/ ZO bere na vědomí zprávy o finanční kontrole v ZŠ a MŠ Kvasice.
100/ ZO schvaluje peněžní dar starostovi obce Lubomíru Musilovi ve výši
100% měsíční odměny ve výplatě za měsíc březen 2012 za aktivity a mimořádné úsilí spojené s realizací investičních akcí obce Kvasice v roce 2011.
Usnesení
z 33. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 22. března 2012
271/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 3 v ul. Cukrovar čp.
159 Petře Caletkové, Kvasice, Dolní 230, od 1. 4. 2012 na dobu určitou jeden rok.
272/ Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy na obecní byt č. 8 v
ul. Cukrovar 159 v Kvasicích ke dni 31. 3. 2012 a uzavření nájemní smlouvy s Liborem Galatíkem, Kvasice, Cukrovar 159, na obecní byt č. 11 v ul.
Cukrovar 159 v Kvasicích od 1. 4. 2012 na dobu určitou jeden rok.
273/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 8 v ul. Cukrovar 159 Petře Štanglicové, Kvasice, Nová 447, od 1. 4. 2012 na dobu určitou jeden rok.
274/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Lence
Vaňharové, Kvasice, Cukrovar 159.
275/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Janě
Otevřelové, Kvasice, Cukrovar 159.
276/ Rada obce souhlasí se zabudováním digestoře v obecním bytě č. 1 v
ul. Kroměřížská 459 za podmínky, že otvor bude vyvrtán a zapraven a nebude poškozena fasáda domu a práce budou provedeny na vlastní náklady
nájemce bytu p. Marcely Sedláčkové.
277/ Rada obce doporučuje ZO schválit záměr prodeje obecního pozemku
parc. č. 256/3 v k. ú. Kvasice o výměře 815 m2 .
278/ Rada obce schvaluje platový výměr ředitelce Mateřské školy Kvasice, okr. Kroměříž, příspěvková organizace, Miluši Koláčkové, dle předloženého návrhu.
279/ Rada souhlasí s postavením lešení na obecním pozemku parc. č. 1464
v k. ú. Kvasice před domem čp. 710 v ul. Mariánov v době od 27. 3. do 10.
4. 2012 za podmínek stanovených ve smlouvě.
280/ Rada obce bere na vědomí peněžní dary MŠ Kvasice ve výši 2.000,- Kč
od Tomáše Zpěváka, Kvasice, Kroměřížská 314 a ve výši 2.000,- Kč od Dany
Machovské, Příčná 614, účelově vázaný na nákup 25 ks dětských polštářů.
Usnesení
z 34. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 29. března 2012
281/ Rada obce schvaluje pro realizaci záměru „Dopravní a technická infrastruktura pro 12 RD, lokalita Kvasice“ – přípojky vody, plynu a kanalizace firmu HARKO s.r.o, Trávník 140, 767 01 Kroměříž.
Usnesení
z 35. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 5. dubna 2012
282/ Rada obce souhlasí s udělením licence na veřejnou linkovou dopravu vnitrostátní pro dopravce ČSAD Vsetín a.s., linku 820 224 Luhačovice – Zlín – Kroměříž – Brno – Praha.
283/ Rada obce souhlasí s udělením licence na veřejnou linkovou dopravu
vnitrostátní pro dopravce ČSAD Vsetín a.s., linku 820225 Valašské Klobouky – Slavičín – Luhačovice – Zlín – Brno – Praha.
284/ Rada obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o stálém právním zastoupení, uzavřený mezi Obcí Kvasice a Advokátní kanceláří Ritter – Šťastný,
Riegrova 12, 772 00 Olomouc.
285/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 3/2012.
dokončení na str. 5
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pokračování ze str. 4
286/ Rada obce souhlasí s použitím znaku obce Kvasice ve znaku Vodáckého klubu Kvasice o.s.
287/ Rada obce souhlasí s provedením výměny žákovských lavic a židlí v
jedné třídě ZŠ Kvasice v hodnotě max. 75.000,- Kč. Finanční prostředky
na úhradu budou čerpány z rezervního fondu ZŠ Kvasice.
288/ Rada obce zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově
čp. 25 v Kvasicích o výměře 48,8 m2 od 1. 8. 2012 s účelem využití gynekologická ordinace.
289/ Rada obce ruší usnesení č. 271 z 33. jednání Rady obce Kvasice ze
dne 22. 3. 2012.
290/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 3 v ul. Cukrovar 159,
Kvasice, p. Heleně Venské, Kvasice, Cukrovar 273, na dobu určitou od 10.
4. 2012 do 31. 3. 2013.
291/ Rada obce bere na vědomí zřízení logopedické třídy v MŠ Kvasice
od školního roku 2012/2013.
292/ Rada obce schvaluje navýšení počtu dětí v MŠ Kvasice na 28 dětí v
běžných třídách, 14 dětí v logopedické třídě, a to na dobu neurčitou.
293/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo č. V-04/04/2012 mezi Obcí Kvasice a HARKO s.r.o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž na dodávku a montáž
technické infrastruktury lokality Bělovská: NTL plynovod, pitný vodovod
a kanalizaci za cenu 1.900.950,- Kč vč. DPH.
Usnesení
z 36. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 19. dubna 2012
294/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Janě Brázdilové,
Kvasice, Cukrovar 159 do 30. 6. 2012.
295/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi firmou VEGI, s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 Kroměříž a Obcí Kvasice na akci „Kvasice, skládka Lochy – monitorování skládky po rekultivaci“ za cenu 99.912,- Kč vč. DPH.
296/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Miroslavu Nakládalovi, Kvasice, Cukrovar 159.
297/ Rada obce schvaluje přidělení druhé popelové nádoby Jarmile Dupalové, Kvasice, Cukrovar 273.
298/ Rada obce schvaluje finanční odměnu vedoucímu odboru Romanu
Berdníkovi dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, za plnění mimořádných úkolů při přípravě a
realizaci lokality pro bydlení Pod Strážným a dalších investičních akcí, vyplacenou v termínu duben 2012.
Usnesení
z 37. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 3. května 2012
299/ Rada obce schvaluje rozpočet MŠ Kvasice na rok 2012.
300/ Rada obce souhlasí se záborem části obecního pozemku parc. č.
152/1 v k. ú. Kvasice PhDr. Petrem Nyplem za účelem umístění kontejneru na střešní krytinu za podmínek stanovených ve smlouvě.
301/ Rada obce souhlasí s vybudováním sprchového koutu v obecním bytě
č. 11 v ul. Cukrovar čp. 159 Liborem Galatíkem, za podmínky konzultace
technologie před zahájením prací s pracovníkem OÚ Kvasice, práce budou provedeny na vlastní náklady a po skončení nájmu zařízení zůstane
bezplatně v majetku obce.
302/ Rada obce schvaluje použití částky 120.000,- Kč ze stávajícího rozpočtu ZŠ Kvasice na čerpání mzdových prostředků v kategorii nepedagogických zaměstnanců na rok 2012.
303/ Rada obce souhlasí s vydáním potvrzení o prodloužení funkčního období ředitele ZŠ Kvasice Mgr. Ladislava Škrabala, od 1. 8. 2012 na dobu
určitou šest let.

Máte problém se svou pletí?
Nevíte, jaké přípravky používat v péči o pleť?
Mám pro vás dobrou zprávu - Kadeřnictví PAWKA pro vás zavedlo novou službu, a to kosmetické poradenství v péči o pleť
+ denní nebo večerní líčení, které je zcela zdarma.
Kosmetika MARY KAY, kterou používám, je vysoce kvalitní,
cenově dostupná a vhodná i na citlivou pleť.
Domluvte si se mnou schůzku na hodinku krásy péče o pleť
a přesvědčte se sami o účinnosti této profesionální kosmetiky.
Budu se těšit na vaši návštěvu.
Pavlína Smolinková – tel.: 723 983 675

O knihovně
Tak jako každý rok připravila i letos knihovna řadu akcí. A to nejenom
besedy, ale také pásmo pohádek. Letos v září bude znovu pořádána úspěšná sbírka pro fenky a pejsky z útulku Na Čápce v Kroměříži. A věřte mi,
že nepřispívají jen dospělí, ale také děti. Nerozpakují se podělit o svoje peníze s opuštěnými zvířátky.
Oblíbené jsou i nadále Dny otevřených dveří, kdy se může každý zaregistrovat zdarma. Každoročně si také připomínáme nejkrásnější svátky roku,
Vánoce. Knihovna doplňuje svůj knihovní fond průběžně, penězi na něj
přispívá Obecní úřad v Kvasicích. A tak si mohou své oblíbené tituly najít
nejen velcí, ale též malí a nejmenší čtenáři a čtenářky. A opravdu je z čeho
vybírat. Přes klasická díla až po dobrodružnou literaturu.
Knihovna spolupracuje jak se základní školou, tak i se školní družinou.
K pravidelným návštěvníkům patří i děti z mateřské školy a klienti Domova se zvláštním režimem v Kvasicích.
Ještě bych chtěla připomenout, že v půjčovních hodinách jsou zde k dispozici dva počítače pro veřejnost. Za jejich využití se neplatí.
Proto přijďte do knihovny.
Rita Králíková, knihovnice

NEJMÉNĚ TŘI VÝHODY PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE
VIDĚT MNOHEM VÍC PRÁVĚ TADY A TEĎ

SE VSTUPENKOU
NA VÝSTAVU
MÁTE O ZÁŽITKY
POSTARÁNO

...

U pokladny zakupte vstupenku na výstavu - čímž ušetříte
až 50 Kč - a užijete si vše, co letošní neopakovatelná sezóna
v Květné zahradě nabízí.

VÝSTAVA V ROTUNDĚ JE PŘÍSTUPNÁ
KAŽDÝ DEN V ČASE 10.00 18.00 hod.
VSTUPNÉ ACTIS EFFECTOR / Entrance fee
dospělí / adult
dě / children
senioři / senior

110 Kč
70 Kč
90 Kč

zvýhodněné rodinné vstupné / family

250 Kč

žáci středních škol a studen

- výpravy (min. 15 osob)

50 Kč
60 Kč

dospělí - výpravy (min. 15 osob)

90 Kč

senioři - výpravy (min. 15 osob) ve dnech Po, Út, St, Čt

70 Kč

VÝSTAVA BEZ PRŮVODCE.
V RYTMU, KTERÝ VYHOVUJE PRÁVĚ VÁM.

CREATED BY THE LIGHT

EXHIBITION ENTRY JUNE 5 AUGUST 26
EVERY DAY 10 a.m - 6. p.m

Do not miss the unique chance to visit the impressive inside of rotunda that will be beau fully
transformed by the means of illuminated objects created by Stanislav Vajce.
This connec on of the precious historical architecture with the 21st century modern art is
going to be an unforge able experience which is impossible to repeat at a diﬀerent place.
THERE ARE AT LEAST THREE BENEFITS WITHIN THE TICKET:
The tour around the Flower Garden is included, as a thank you for your interest.
You might par cipate crea vely. Objects are interac ve and you have an opportunity
to change the colorful mood of the space, create a picture by moving it freely etc.
Inside rotunda, there is a pleasant atmosphere which oﬀers a welcome refreshment
during summer days.
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TVOŘENO SVĚTLEM

PŘÍLEŽITOST

NECHAT SE OKOUZLIT
KRÁSNÝM INTERIÉREM
ROTUNDY
S ATMOSFÉROU
SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ
A INSTALACÍ

ZÁBAVA

NA INTERAKTIVNÍ
VÝSTAVĚ POTĚŠÍ
VŠECHNY VĚKOVÉ
KATEGORIE
SLEDUJTE, TVOŘTE,
INSPIRUJTE SE!

PROHLÍDKA
KVĚTNÉ ZAHRADY

SKUPINY - zvýhodněné vstupné:
dě a žáci základních škol - výpravy (min. 15 osob)

ACTIS
EFFECTOR

LETNĚ RELAXUJTE
V NEJZACHOVALEJŠÍ
BAROKNÍ ZAHRADĚ
NA SVĚTĚ
PAMÁTCE UNESCO
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Odpoledne ke Dni matek
V sobotu 12. května 2012 uspořádala kulturní komise při Obecním úřadu v Kvasicích ve spolupráci s Mateřskou školkou v Kvasicích
a Rodinným centrem Kalíšek odpoledne ke Dni matek.
Na pódiu sálu sokolovny jsme
jako první přivítali děti ze třídy Sluníček se svým pásmem písniček a
básniček. Všechna tato malá sluníčka nám rozzářila úsměv na tvářích
svou roztomilostí, ale i tím, jak jsou
odvážná vystoupit před zaplněným
sálem. Poté na pódium přicupitaly děti ze třídy Broučků. Šikovným
Broučkům se jejich vystoupení také
velmi povedlo a na závěr nám všem
předvedli, jak se umí zavrtět v rytmu zumby. A po Broučcích už pódium patřilo třetí třídě dětí ze školky, barevným Pastelkám. Pastelky k
nám vyskočily z maminčiny kabelky
a malovaly svou krásnou básničku.
Aby nám Pastelky ukázaly, jak jsou
šikovné a hravé, na závěr svého představení si připravily říkanku. Byla
velkým překvapením i pro samotné
paní učitelky, neboť o tomto přídavku neměly ani tušení.
Všichni jsme se rozloučili s dětmi
ze školky bouřlivým potleskem a pomalu se na své vystoupení chystala
mladá a nadějná sportovkyně Kristýnka Gazdová. Předvedla cvičební sestavu aerobiku, kterou zvládla

naprosto bravurně, a nám nezbývá
než Kristýnce popřát hodně sportovních úspěchů, nejen jí, ale i zbytku jejího týmu.
Po Kristýnčině sportovním výkonu snad každý z nás dostal chuť
na čokoládu, protože na samotný závěr představení zatančily děti z Rodinného centra Kalíšek na písničku Čokoláda.
Vystoupení dětí bylo velmi krásné a dojemné. Každý z nás dospělých byl okouzlen bezprostředností
a šikovností dětí a i ta slzička dojetí
a pýchy se ukázala v nejednom oku
dospělých návštěvníků.
Všechny děti sklidily velký potlesk a na konec se rozutekly, s malým dárečkem, za svými maminkami, tatínky, babičkami a dědečky,
zkrátka všemi, kteří přišli podpořit
své nejmenší milované.
Po zbytek odpoledne nás provedla svými písněmi, ale i průvodním slovem, skupina Návraty z Tlumačova.
Věříme, že toto odpoledne věnované našim maminkám a nejen
jim, bylo příjemným pohlazením
po duši, vždyť maminka je jen jedna, právě ta naše milovaná, která nás
provází životem, zahrnuje nás láskou
a porozuměním, na kterou tak rádi
vzpomínáme.
Za kulturní komisi Jana Koželová

Odpoledne ke Dni Matek.

Foto: J. Brázdilová.

Odpoledne ke Dni Matek.

Foto: J. Brázdilová.

Kristýnka Gazdová.

Foto: J. Brázdilová.

Odpoledne ke Dni Matek.

Foto: J. Brázdilová.

Odpoledne ke Dni Matek.

Foto: J. Brázdilová.

Odpoledne ke Dni Matek.

Foto: J. Brázdilová.
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Opouštějí naši školu
Ve školním roce 2003 - 2004 jsem shodou okolností začal učit na kvasické základní škole a oni získávali první známky a razítka do deníčků v
první třídě. Řeč je o letošních deváťácích. V době, kdy vyjde tento článek, to bude jejich poslední z 90 měsíců, které museli na základní škole absolvovat. Připomeňme si, o koho tu jde.
Horní řada zleva: Vojtěch Ševčík, Pavel Šenkyřík, Erik Vavřík, Dalibor Huťka, Radek Pospíšil, Rostislav Kadlčík, Dalibor Chudoba, Marek Zlámal, Jakub Byrtus. Prostřední řada: Radim Halámek, Lukáš Vymětalík, Veronika Karasová, Erika Zpěváková, Radana Marková, Dominika Kopčilová, Anežka Přijalová, Jana Štěpáníková, Kristina Ševčíková, Lucie Karasová. Dolní řada: Kristýna Slaná, Jana Valová, Barbora Gabrhelíková,
Nikola Fialová, Barbora Gajdošíková, Denisa Kampfová, Lenka Němečková, Denisa Podaná a Barbora Šebestíková. Focení se pro nemoc neúčastnila Marie Řachová.
Z devětadvaceti žáků jich nejvíce, a to 10, odchází na Střední školu hotelovou a služeb v Kroměříži. Následuje Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži – 5 žáků, Obchodní akademie Kroměříž – 4, Střední průmyslová škola Zlín a SOŠ Otrokovice – 3, Obchodní akademie Zlín
– 2, SOŠ a Gymnázium Staré Město a Střední zdravotnická škola Kroměříž po jednom žákovi. Přejeme budoucím středoškolákům hodně snahy,
píle a dobrých výsledků.
Mgr. Jiří Machovský

VAŠE NÁZORY
Úklid hájíčku po druhé
Slunečný květnový pátek si vybrala naše skupina přátel s dětmi k další fázi
úpravy „hájíčku“. Cílem bylo upravit prostory a vybudovat posezení. Předtím jsme však museli odklidit posekané křoviny, které byly navezeny na již
vyčištěném místě. Dostaly se tam zřejmě z místa, kde končí křížová cesta,
protože to bylo čerstvě upraveno a vysekáno. Tímto bychom chtěli apelovat
na lidi, aby si dali tu práci a odvezli odpad tam, kam patří, na místo k tomu
určené, tudíž do sběrného dvora. Jinak byl hájíček po podzimní akci čistý.
Zpět ale k brigádě. Odvezli jsme zbylou suť, posekali trávu a dali se
do úpravy okolí ohniště. Myšlence vybudování stálého posezení brání strach
z vandalismu. Máme ale v plánu posezení vyrobit a nezbude nám než doufat, že si lidé budou naší práce vážit. Budeme rádi, když místo bude využíváno k dobrému účelu a každý po sobě uvede prostory do původního stavu.
Příjemný páteční podvečer jsme zakončili opékáním špekáčků. Dětem
se po celou dobu akce hájíček a jeho okolí velmi zamlouvalo. Našly si tam
své skrýše, hrály různé hry a po celou dobu jsme o nich „prakticky nevěděli“. I tento poznatek ukazuje, že jsme na dobré cestě a naše práce má smysl.
Lukáš Hora a kolektiv

Úklidová parta z Hájíčku.
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Mateřská škola Kvasice informuje o své činnosti
Děti vynášely Moranu……a přivítaly jaro
Na jaře, 2. dubna 2012, jsme ve školce podnikli výpravu k řece Moravě, abychom společně vyhodili zimu a mohli naplno přivítat jaro. Nejenže děti musely ujít pořádný kus cesty, ale ještě k tomu nesly Moranu. S
doprovodem pěkné básničky „Teď nám, sluníčko, jen hřej a do podzimu
sílu dej“ a máváním jsme poslali slaměnou Moranu na dlouhou plavbu.
Díky krásnému počasí a všude kolem se probouzejícímu jaru se výlet skvěle vydařil a doufáme, že se zvyk stane naší každoroční tradicí.

koatletické olympiády, které se zúčastnily i děti z ostatních mateřských
školek. Pozvánku jsme obdrželi od paní ředitelky z MŠ Karolín, kde se
každoročně pořádá tato událost. Soutěžilo se ve třech disciplínách. První
byla hod míčkem, druhá běh na 20m a třetí skok do dálky. Krásným překvapením ale bylo zahájení a ukončení olympijskou hymnou a slavnostní vyvěšení praporu. Děti - závodníci - se praly statečně a za tento nelehký souboj byly ohodnoceny diplomem, medailí a sladkým domácím perníčkem. Akce se velmi zdařila a těšíme se na další rok.
Ředitelka M. Koláčková a kolektiv MŠ

Velikonoční tvoření v MŠ
Ve čtvrtek 15. března 2012 pozvaly učitelky rodiče a děti do mateřské
školy na společné „Velikonoční tvoření“. Připraveno pro ně bylo několik
nabídek činností, které se, jak jinak, vztahovaly k Velikonocům. Děti pyšně sledovaly, jak se rodičům práce daří, a radily a pomáhaly. Nakonec se
všichni věnovali zdobení vajíček - vyzkoušeli si voskovou techniku, lepení těstovin nebo třeba sypání máku na vaječné výfuky. Děti mezitím samostatně kreslily a stříhaly - slepičku s vajíčky, zdobily papírová vejce,
nebo se podle nálady a zájmu přidaly k práci rodičů. Děti měly pro své
i společné výrobky s rodiči přichystány oseté misky se vzrostlým jarním
osením, do kterého se kytičky, ovečka, vajíčka i panáček náramně hodily. Nezapomeňme i na tradiční splétání tatarů, které samozřejmě nechybělo pod vedením pana Bartoníka z Kvasic. Ve školce nám tak vznikla
překrásná jarní - velikonoční výstavka z výrobků pěkně stráveného společného odpoledne. Dlouho však výstavka nezůstala, protože se děti i rodiče už těšili, jak si svými výrobky vyzdobí své domovy.
Návštěva hasičů ve školce
Opět po roce, 17. května 2012, zavítali místní hasiči mezi děti do naší
školky. Nejdříve mezi děti přišel pan vedoucí hasičů, který si s dětmi povídal o hasičích, rozebíral s nimi, co by se mělo udělat, když spatří požár.
Nacvičili jsme si evakuaci, kdyby ve školce hořelo, a děti mohly vyzkoušet, jaké to je volat hasiče. Požár byl likvidován pomocí dvou proudů a
k hašení dojela dokonce celá jednotka hasičů z Kvasic
Děti se doslova vrhly a nemohly se dočkat, až z proudnic sundají hasiči pěnotvorné nástavce a budou si moci sami zastříkat. Doufáme, že si
hasiči společné dopoledne s námi užili nejméně tak jako my. Těšíme se
opět za rok do školky.
Besídky ke Dni matek v MŠ Kvasice
Nejen všechny maminky, ale i děti a paní učitelky se vždy velmi těší
na besídku ke Dni matek. Dnem oslavy byly 15. a 17. květen 2012 a my
jsme již s předstihem vše s dětmi připravovali. Přišli se podívat nejen maminky, tatínkové a sourozenci, ale i prarodiče. Maminky a ostatní členové rodin se postupně začali scházet ve třídě „sluníček, broučků a pastelek“, která byla vyzdobena malovanými srdíčky, kytičkami a dětskými pracemi. Besídku děti zahájily scénkami, tanečkem či písničkou s klavírem
pod vedením svých paní učitelek. Děti pro milé maminky vyrobily dárečky, které v závěru besídek přinesly maminkám. Chtěla bych moc poděkovat rodičům a personálu mateřské školy, kteří pomáhali při přípravě
na dny besídek a akci na sokolovně.

Vynášení Morany.

Foto: MŠ Kvasice.

Velikonoční tvoření.

Foto: MŠ Kvasice.

Hasiči v MŠ.

Foto: MŠ Kvasice.

Děti z MŠ Kvasice na návštěvě v zahradnictví
Letos jsme si také vyšli na návštěvu do zahradnictví pana a paní Kohoutových v Kvasicích. 23. května 2012 na nás čekal pan zahradník, který nám vyprávěl o svém povolání, o rostlinách, ukazoval nám okrasné
stromky a květiny, jejich plody a semínka. Ukazovali jsme si sázení, zalévání a hledali jsme, kde jsou jejich semínka schovaná. Dozvěděli jsme
se, jak to funguje, aby semínka rostlin vyrostla. Viděli jsme takovou malinkou „ mateřskou školku” a pozorovali jsme různé traviny.
Pozorovali jsme květiny, které jsou určené na výsadbu na balkón či
do zahrady. Vonělo to tady rozkvetlými květinami krásně jarně. Různé
druhy květin byly zbarvené do oranžových, žlutých, červených a rubínových barev.
Snad i my si potom ve školce zasadíme „svoji“ kytičku, o kterou se budou
děti starat, zalévat je a počkáme, jestli se nám odmění. Nebude to hned,
ale budeme pozorovat, co se bude dít. Zkusíme být dobrými zahradníky.
Děkujeme rodině Kohoutových, kteří nám návštěvu v zahradnictví domluvili. Poznali jsme něco nového, viděli jsme něco pěkného a už víme,
jaká je práce zahradnice či zahradníka.
Letní olympiáda
V pondělí dne 28. května 2012 se Mateřská škola Kvasice účastnila leh-
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Celostátní finále v Hradci Králové

Besídka ke Dni matek v MŠ.

Foto: MŠ Kvasice.

Přibližně před půldruhým rokem slavily dívky ze Základní školy Kvasice pro ně nebývalý úspěch, když se jim podařilo ve dvou kategoriích dobýt ve Zruči nad Sázavou republikový primát v dívčím futsalu. Se snahou
co nejlépe navázat na loňský výsledek vstoupila obě družstva (mladší = 6.
a 7. třída, starší = 8. a 9.) i do 2. ročníku soutěže, která nese název Školská
futsalová liga. V moravském finále se celek starších vypořádal s konkurencí domácí Církevní ZŠ Veselí nad Moravou, ZŠ Nové Město na Moravě i
ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem a z druhého místa za ZŠ Klegova Ostrava dokráčel na závěrečný turnaj. Ten si již o několik týdnů dříve zajistil i soubor mladších žákyň, když za sebou nechal týmy Gymnázia Vítkov
a CZŠ Veselí nad Moravou.
Republikové finále v Hradci Králové se uskutečnilo v pátek 13. dubna.
Ve dvojhale Slavia poměřily starší dívky své síly se ZŠ Pasířská Jablonec
nad Nisou 0:0, ZŠ v Domcích Trutnov 4:1, MŠ a ZŠ Studenec 0:1 a ZŠ
Klegova Ostrava 0:1 a obsadily konečné 3. místo. Ještě lépe se vedlo mladším žákyním, které po úvodní porážce s velkým favoritem ZŠ Vrchlabí 1:4
zvedly hlavy a udolaly Základní školy V Domcích Trutnov i Mládežnickou
Trutnov shodným výsledkem 1:0. Stříbrné a bronzové medaile byly krásnou odměnou a nepochybně velkou motivací do budoucna. Tým starších
reprezentovaly: Anežka Přijalová, Michaela Balharová, Pavlína Pecinová
(1 gól), Kristýna Slaná (2 branky), Nikola Šišková (1 gól), Nikola Fialová
( vyhlášena nejlepší brankářkou ve své kategorii) a Simona Nakládalová.
Sestava mladších: Karolína Malenovská (nahrávky na všechny góly), Nicola Pomališová, Eliška Ševčíková (2 branky), Denisa Zapletalová (1 gól),
Kateřina Psíková, Lucie Svobodová a brankářka Jana Pokojová.
Kategorie 9. třída
1. ZŠ Klegova Ostrava
2. MŠ a ZŠ Studenec
3. ZŠ Kvasice
4. ZŠ V Domcích Trutnov
5. ZŠ Pasířská Jablonec nad Nisou

Besídka ke Dni matek v MŠ.

Foto: MŠ Kvasice.

Kategrorie 7. třída
1. ZŠ Vrchlabí
2. ZŠ Kvasice
3. ZŠ V Domcích Trutnov
4. ZŠ Mládežnická Trutnov

12 bodů
9 bodů
4 bodů
3 bodů
1 bodů

9 bodů
6 bodů
3 bodů
0 bodů
Mgr. Jiří Machovský

Olympiáda na Karolíně.

Foto: MŠ Kvasice.

Tým starších holek ze ZŠ Kvasice.

Foto: ZŠ Kvasice.

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ
Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Olympiáda na Karolíně.

Foto: MŠ Kvasice.

Za kompletní autovrak vyplatíme Kč 500,-
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Nová žákyně ve IV. třídě
Základní školy speciální Kroměříž

Gabriela Vránová.
Od 1. března 2012 nastoupila
do IV. třídy ZŠS, která se nachází v
budově místní základní školy, nová
žákyně, malá slečna z Kvasic, Gabriela Vávrová. Ve třídě ji vřele přivítaly a svou pozornost a speciálně pedagogickou péči a podporu jí věnují třídní učitelka Mgr. Kateřina Boráňová, asistentka pedagoga Monika Augustinová a v situacích, kdy je
to potřeba, také asistentka k žákovi s
autismem Helena Krčová. Gábinka
je v současné době žákyní 4. ročníku
a je vzdělávána podle Rehabilitačního vzdělávacího programu ZŠS.
Gábinka si na novou třídu rychle zvykla a také její spolužáci ji bez
problémů přijali do svého kolektivu.
Adaptace Gábinky byla jednodušší
i díky pomoci její maminky, která jí
do školy přinesla její oblíbenou panenku a CD s oblíbenou hudbou.
Nejraději má písničky z pohádek a
jednoduché lidové písničky. Při ranní hudební chvilce doprovází hru
na flétnu nebo kytaru bubnováním
na buben.
Při rozumové výchově a smyslové výchově pracuje Gábinka buď
ve speciální židli v lavici, nebo na žíněnce. Při práci v lavici nacvičuje cílený pohyb rukou. Nacvičuje reakce
na pokyny „vezmi“ a „dej“. Nejradě-

Foto: ZŠ spec. Kroměříž.
ji pracuje s různými hmatovými pytlíčky a balónky. Při činnostech na žíněnce Gábinka sleduje obrázky zvířat - pejska, slepičku, krávu, kočku.
Gabča se učí tyto obrázky poznávat.
Prohlíží si fotky spolužáků. S vedením paní učitelky si prohlíží dětské
knížky, vnímá četbu jednoduchých
básniček a pohádek.
Tyto činnosti jsou pro Gábinku
dost namáhavé. Relaxuje po nich
ve „slunečnici“ či vhodně napolohovaná na žíněnce, kde si může hrát s
oblíbenými hračkami. Mačká listy
časopisu, manipuluje s ozvučenými
hračkami či „blikajícími“ světelnými pomůckami. Oblíbila si i hrazdičku se zavěšenými ozvučenými
nebo lesklými předměty. Gábinka
ráda maluje. Roztírá prstové barvy
na plochu papíru. V tělesné výchově
pozitivně přijímá masáže zad a nohou. Paní učitelky u ní využívají různé prvky somatické bazální stimulace. Slunečné počasí využívají k procházkám do okolí školy.
Na závěr bych zde chtěla uvést, že
s maminkou a rodinou nové žákyně
je velmi dobrá spolupráce a přejeme
jí ve škole mnoho úspěchů.
Mgr. Lenka Nebuchlová
a kolektiv učitelek IV. třídy,
ZŠ speciální

Canisterapie v Domově pro
osoby se zdravotním postižením
Kvasice
Jak se Adélka učí podávat pomocnou tlapku
Od posledních Vánoc má náš Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice novou obyvatelku. Fenka labradorského retrívra Adélka je heboučce chlupatá, celá hnědá a nesmírně učenlivá. Děti v ní našly oddanou
kamarádku pro mazlení i společnici pro řádění. Naším cílem je vychovat
z Adélky psa pro canisterapii.

Co je to canisterapie?
Canisterapii lze definovat jako léčebný kontakt psa a člověka. Jedná se
o speciální metodu zoorehabilitace, která slouží k podpoře psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se využívá přítomnosti psa
a jeho pozitivního působení na zdraví člověka. Jedná se o podpůrnou formu psychoterapie, která je výhradně založena na kontaktu člověka se psem
a vzájemné pozitivní interakci. Canisterapie klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních, přičemž
působení na fyzické zdraví je druhotné a zahrnuje spíše složku motivace.
K čemu canisterapie slouží?
U dětí s různým stupněm mentálního postižení slouží canisterapie k udržení jejich delší pozornosti. Canisterapeutický pes je nápomocen při rehabilitačním cvičení, a to speciálně při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky a uvolňování spasmů atd. Hrou s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování
se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty
a je to důvěrník, kamarád a věrný společník
U tělesného postižení je „canisterapie“ využíváno především k rehabilitaci, pejsek motivuje postiženého ke cvičení, je zdrojem ke zlepšení komunikace s okolím. Při starosti o pejska se odvede pozornost od vlastních potíží. Důležité je, že pejsek prolamuje bariéry osamělosti.
Své místo má canisterapie i u autistických dětí. Je velmi důležitá především pro jejich styk s okolním světem. Pejskové plní roli určitého prostředníka mezi lidmi a okolním světem a přispívají k jejich duševní rovnováze, snižují pocit osamění. Prostřednictvím pejska lze dosáhnout zlepšení projevů autismu.
Co je to polohování?
Metoda polohování existuje ve fyzioterapii už dlouho, konkrétně od 50.
let 20. století. Laicky řečeno, vychází z principu, že pokud se pacient sám
nemůže pohybovat, musíme jím pohybovat my, abychom zabránili vzniku proleženin, uvolnili blokace, procvičili a protáhli svaly a umožnili další
rozvoj pohybu. U klientů, jejichž těla jsou v křeči nebo nepohyblivá, není
možné cvičit, ale pouze pacienta uložit na určitou dobu do určité polohy
(na bok, na záda, zkřížit nohy, natáhnout a podložit paži apod.).
Kvalifikovaný fyzioterapeut ví, jak může klientem manipulovat a jaké
cíle tím sleduje. A právě v hlavách fyzioterapeutů se zrodila myšlenka zapojit do polohování psy a položit je vedle klienta tam, kde normálně leží
podpůrné polštáře. Při této metodě se užívá několik poloh, při níž se klient přikládá ke psovi, v ideálním případě k více psům.
Jak to zvládá Adélka?
Adélka má velmi klidnou a mírnou povahu. V krátké době se naučila
rozpoznávat specifika jednotlivých uživatelů. Ví, komu musí ustoupit z cesty, protože je nevidomý, a s kým naopak může řádit bez omezení. Citlivě
rozpozná, komu může jen něžně olíznout ruku a s kým se může přetahovat o aport. Umí už základní povely, ale ještě je třeba ji důsledně cvičit v
jejich dodržování. Postupně začínáme trénovat i polohování, a to se Adélce i klientům moc líbí.
Některé odborné zdroje tvrdí, že rezidentní forma terapie, kdy zvíře žije
přímo s klienty v domově, není pro psy vhodná. Důvodem je, že zvíře nemá
jednoho pána a nedostatek odpočinku může vyvolat problémové chování.
Proto má naše Adélka útočiště v jedné z kanceláří, kde má pelíšek pro nerušený odpočinek a relaxaci, dokonce má možnost přímého výběhu na zahradu. Další pelíšek má v
pokoji u svých oblíbených uživatelek a zde je její místo i pro spaní v noci.
Adélku jsme dostali jako sponzorský dar, ale péče o ni je finančně náročná. Hotovost je potřeba především na krmivo a veterinární péči. Zaměstnanci Domova
pro osoby se zdravotním postižením Kvasice přispívají na krmení
z vlastních prostředků a pomohlo nám také již několik sponzorů.
Úspěch měla i Velikonoční sbírka.
Při výstavě v kvasické sokolovně
darovali místní občané do kasičky
1.108 korun, za což jim patří naše
Adélka roste jako z vody.
upřímné poděkování.
Foto: DZP Kvasice.
Michaela Hrdinová
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Letošní ročník Valašky byl ve stylu boot camp

Na Valašce bylo fajn.

Foto: Sylva Chybová.

POZOR! Právě jsme se vrátili z Chvalčova, kde jsme strávili krásné dny
od 25. – 26. května 2012. Přináším Vám nejčerstvější zprávy o řádění nejodolnějších kvasických dětí a rodičů z této tak žádané akce. Letos to byl již
5. ročník a ani tentokrát nás naše zkušená a ostřílená vedoucí paní Lenka
Gazdová nezklamala. Ti, co odjížděli na chatu Valašku s tím, že si odpočinou, změnili svůj názor hned po obědě. Letošní ročník byl totiž ve stylu boot camp, což je jednoduše řečeno - vojenský výcvik. Paní Lenka ho
ale zakódovala a nesl jméno: Ať žijí Leontýnky a skřítkové! Ještě jsme ani
nestihli strávit rajskou omáčku a už jsme coby skřítci a Leontýnky zatloukali hřebíky, stavěli hrad, nosili tašku (i když jen školní), hledali Jouzovy
žampióny, pokrývali střechu, podávali kopretiny, podepisovali se na stěnu
a překousávali žížaly. Odměnou každé Leontýnce a skřítkovi byl Pribiňáček, teď už ale nevím, jestli to byl ten pravý z Posázaví. Jisté ale je, že všechny Leontýnky a skřítkové po něm měli zažívací problémy a museli vyhledat WC bábu. Nebojte, to byla jen další kreativní hra paní Lenky. Úkolem
týmů bylo přenést natrhaný toaletní papír od WC báby do svého záchodu.
Nebylo to však tak jednoduché - po celou dobu na hráče doráželi dotěrní
bacili střevní chřipky, kteří hráčům brali jejich životy. Zachránit je mohla
jen Zácpa, která se čas od času objevila a jejich životy jim vrátila. Hra byla
vyčerpávající jak pro týmy, tak i pro samé bacily. Vítězné družstvo obdrželo, jak jinak, než toaletní papír. Po krátké přestávce, která byla věnovaná
rychlému občerstvení ve formě rychle opečeného a rychle snězeného špekáčku, následoval kouzelník Halabala se svým asistentem. Karetní kouzla a
přenesení ohně pouhým pohledem byla jedinečná a originální. Ovšem největší úspěch si duo kouzelníků (Ondřej a Jirka Smolinkovi) sklidilo žonglováním s tzv. flower sticks. O tom, že to není tak snadné, jak to vypadá,
jsme se mohli každý přesvědčit po vystoupení. Lehké nebylo ani podávání a posléze házení vajíčkem. Čtyřicet kusů vajec bylo rozbito na skořápky i přes současnou vajíčkovou krizi. Sportovní příznivci pak zkusili štěstí
ve fotbale a v badmintonu. Některým se badminton tak zalíbil, že je budete moc vidět přes letní sezónu trénovat ve kvasických ulicích. Tma je však
brzy vyhnala. Ne však do postelí, ale k další činnosti. Pro ještě větší zpříjemnění už tak idylické nálady jsme si vyrobili lampiónky ze zavařovacích
sklenic a barevného papíru. Při zpěvu a kytaře Martiny Smolinkové jsme si
konečně trochu odpočinuli. Ještě nás však čekaly tajenky, které nám po vyluštění oznámily, že klid, který konečně nastal, byl jen zdánlivý. Valaška
se ocitla v ohrožení – v okolních lesích se skrývají padouši, které budeme
muset ráno vypátrat a zničit. Člověk by řekl, že už může jít v klidu spát, ale
ti nejodvážnější si ještě prošli stezku odvahy. Ráno se celé rodiny vydaly
po stopách padouchů. Zneškodnit takové nepřítele nebylo vůbec jednoduché. Kolik nábojů bylo potřeba na takové zloduchy! Díky spolupráci byla
Valaška opět v bezpečí. Nejlepší pronásledovatelé byli vyhlášeni a mohlo
se pokračovat dál. Střílení ze vzduchovek za asistence tatínků sklidilo velký úspěch nejen u kluků, ale i u některých dívek. Odměnou za tak vyčerpávající dopoledne nám byl dobrý oběd a aspoň půlhodinka oddechu. Vojenský výcvik ovšem ještě nebyl u konce. Čekal na nás ještě provazový labyrint a slepá bába. A pak už se každý těšil malé odměně, diplomu a sladké medaili. Všichni účastníci Vám určitě rádi potvrdí, že i vojenský výcvik
ve společnosti správných lidí, za skvělého počasí a pod vedením tvrdého
avšak nejlepšího generála je vlastně velice příjemná záležitost. POHOV!
Sylva Chybová

Na Valašce bylo fajn.

Foto: Sylva Chybová.

Na Valašce bylo fajn.

Foto: Sylva Chybová.

Na Valašce bylo fajn.

Foto: Sylva Chybová.
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Stavění májky
a pálení čarodějnic
Stavění májky se pro hasiče stalo společenskou událostí a příležitostí se
všichni sejít. Tuto tradici jim před čtyřmi lety předali obyvatelé z Bělovské ulice, kde ji spolu se svými známými udržovali dvě desítky let. Májky,
které dnes vnímáme jako oslavu příchodu jara, jsou vlastně dozvuky pohanských magických obřadů. Postavit májku je dost těžká a náročná práce. Předchází tomu několikadenní přípravy. Sehnat pěkný smrk, dopravit
ho na místo, nazdobit a za pomocí silných chlapců postavit. Vztyčit májku do vzduchu není snadný úkol. Někteří k tomu využívají jeřáb, ale naši
hasiči používají tyče, lana, žebřík nebo kozu.
Letošní stavění probíhalo v sobotu 28. 4. 2012 odpoledne. Svítilo krásně
sluníčko, ale stavění počasí moc nepřálo, vál silný vítr. Naši hoši si nakonec
velmi dobře poradili pod vedením p. Pospíšila i za přítomnosti a podpory
veřejnosti. Nezabránil tomu ani výjezd hasičů k požáru ve Střížovicích, který byl oznámen v průběhu stavění. Všem zdatným mládencům děkujeme.
Potom pokračovala volná zábava, kterou doprovázela hudební skupina FLIRTT pod vedením p. Klapila. Nechybělo ani občerstvení a klobásky z udírny. Po šesté hodině se začali slétat k ohni čarodějnice a čarodějové ze všech koutů Kvasic.
„Čarodějky, je náš den, oprašte koště a pojďte ven!“ Takové bylo motto
kvasických čarodějnic poslední dubnovou sobotu. Že máme v Kvasicích
abnormální výskyt čarodějnic a čarodějů, o tom se mohla většina z vás přesvědčit. Vál příznivý vítr, a proto po roce opět všechny přiletěly. Staré čarodějnice přivedly s sebou čarodějnickou drobotinu. Sraz byl před Kalíškem, kde každý dostal svoji jmenovku s rokem narození. Potom následoval průvod Kvasicemi k hasičské zbrojnici - v čele s vycpanou čarodějnicí.
Zde byl připraven program pro děti, tanec a zábava. Ověřovali jsme si pravost čarodějnic a čarodějů. Měli jsme pro děti nachystaný kouzelný měšec,
kde poslepu hledaly netopýry a myšky, absolvovaly slalom na koštěti, běh s
myší na lopatě, chůze v dračích botách a jiné čarodějnické hry. Na všechny děti čekala sladká odměna. Nejvíce děti bavilo přemístění lentilek z jednoho talíře na druhý pomocí slámky.
Za doprovodu hudby a tanečního rejdění vzplála vatra a papírová čarodějnice byla upálena. Pokus byl i o živou čarodějnici, ale ta se z bratrových klepet vysmekla. Následovala hostina, kde se podávala myší specialita, cukroví a svatební koláčky. Tímto čarodějnice definitivně ukončily
magickou filipojakubskou noc a svůj
úkol pro tento rok splnily. Za světla
hořící hranice se všechny rozletěly
do tmavé noci, aby se příští rok znovu slétly. Pěkným zpestřením byla
jízda na koníkovi a ohňostroj. Myslím, že dětem se to moc líbilo a čarodějnický slet se nám vydařil. Zásluhou na tom mělo nejen příznivé
počasí, ale také všichni, kteří přišli a
dobře se bavili. Všem sponzorům patří poděkování – Obci Kvasice, hudební skupině FLIRTT, JUDr. Rajčanovi, panu Kelnarovi a také všem
Kvasická čarodějnice. Foto: R. Nelešovská.
zúčastněným.
Jana Šišková

Stavění májky.

Foto: R. Nelešovská.

Stavění májky.

Malé čarodějnice.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: J. Brázdilová.

Čarodějnice, čarodějové.

Foto: R. Nelešovská.

Skupina Flirtt.

Foto: R. Nelešovská.
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Čtení pohádek pokračuje
Jednou z činností, kterou charita zařadila do svého programu, je čtení
pohádek pro děti ve věku 4 - 8 let. Čtení pohádek probíhalo ve společenské místnosti na faře každý poslední pátek v měsíci od 16.30 hod. Děti přicházejí v doprovodu dospělých osob, maminek, ale i tatínků, babiček, tet.
Všichni jsou vítáni.
Čtení pohádek bylo radou charity svěřeno paní Marii Ešlerové, která
je v tomto erudovaná. Připravuje pro děti program ve spolupráci s paní
R. Králikovou, jež nám zapůjčuje z místní knihovny vybranou literaturu.
Po pohádce následuje výtvarná nebo rukodělná činnost, malování, kreslení, vystřihování aj. Zapojily se také seniorky paní Trvajová, Marie Ševčíková, Zdeňka Petříková, které myslí na děti s pamlskami a malými dárky. Nechyběla návštěva ani O. Petra Klimeše, který akci podporuje. Nepřišel nikdy mezi děti s prázdnou. Přinesl obrázky a na vánoční posezení plný talíř
valašských koláčů – frgálů. Dětem moc chutnaly, takže mu a jeho hostům
po návratu ze zpovědnice toho ke kávě a čaji moc nezbylo.
Poslední čtení se uskutečnilo v dubnu. Děti se dostavily v maškarním
úboru, převládala zvířátka - od růžového motýlka po pejsky, kočičku, myšku, berušku, srnečka atd. Na dětské hlavičky je obstarala paní učitelka
Dana Malenovská ze základní školy. Následovaly tanečky při hudbě, Jožinkovi Kohoutovi a Tomáškovi Malenovskému se do tance moc nechtělo, ale nakonec se nechali převahou pěkných holčiček vyburcovat. Pak se
děti vydaly na okraj parku a kreslily na betonový chodník výjevy z pohádek a pohádkové bytosti. Princezny sice převládaly, ale nechybělo ani sluníčko, hvězdičky a měsíc. Škoda, že to časem spláchnul déšť. Byly to pěkné umělecké výtvory.
Nová sezóna s pohádkou bude zahájena opět v charitě v měsíci říjnu.
Uvedeme program v Kvasických novinách a ve vitríně na náměstí, kterou
doporučuji sledovat i pro jiné akce charity.
Květa Koutňáková – ředitelka Charity Kvasice

Poslední čtení proběhlo v maškarních úborech.

si, že čtení pro děti nebo čtení dětí
v ZŠ je hodně opomíjená (bohužel)
„disciplína“. Při loučení se rozcházíme s dobrým pocitem, zážitky, těšíme se na další překvapení za měsíc!
Na závěr chci všem maminkám,
babičkám popřát krásné, ničím nerušené prázdniny. V říjnu - poslední pátek v 16:30 hod. - se těším na

3. ročník „Podvečerního předčítání s pohádkou“ v charitní místnosti na faře. Rádi mezi sebou přivítáme nové malé posluchače pohádek
s jejich maminkami!!!
Díky patří paní knihovnici R. Králíkové za spolupráci a zapůjčení dětské literatury.
Marie Ešlerová

Dětský den na střelnici
Již krásné ranní počasí slibovalo, že v sobotu 26. května bude hezký den,
a to Den Dětí na kvasické střelnici. Úderem jedné hodiny odpoledne začali první mladí soutěžící měřit své síly ve střelbě ze vzduchovky na terč, kovové panáčky a také v hodu granátem. Mezi další disciplíny, zejména pro
ty nejmenší, patřil hod míčky a obručemi na lva s čápem, lovení rybiček a
jablek ve vodě, stříkání hadicí na kuželky a minigolf. Za jejichž přípravu a
organizaci bychom chtěli poděkovat SDH Kvasice. Děti si v samotném závěru také vyzkoušely, jaké je to stříkat vodu z hasičského auta. K již tradičně velmi oblíbeným atrakcím patří jízda na laně a také na motorovém člunu, které pro soutěžící i ostatní děti zajistili naši kamarádi z Vodních sportů Otrokovice. O novinku se postaralo ZD Kvasice, které k této příležitosti přivezlo tři roztomilá telátka. Pro hladové závodníky i jejich rodiče bylo
po celou dobu připraveno bohaté občerstvení.
Těší nás, že tato akce pořádaná KVZ Kvasice ve spolupráci s dalšími kluby
se může pochlubit velkým zájmem jak z řad malých soutěžících, kterých letos bylo více než sto čtyřicet, tak i jejich rodičů a ostatních návštěvníků. Děkujeme všem sponzorům a těm, kteří se na přípravě dětského dne podíleli.
Za KVZ Kvasice Jaromír Chytil
Střelecká soutěž
Mladší dívky:
Adéla Sedlářová
Natálie Grajová
Dominika Kubíčková
Mladší chlapci:
Radek Kahaja
Slavomír Bartoš
Martin Šafařík

Starší chlapci:
Tomáš Machala
Emil Pospíšil
Erik Kubíček
Starší dívky:
Kristýna Aladzasová
Petra Brázdilová
Jana Pokojová

Foto: Charita Kvasice.

S pohádkou je vždycky hezky
Poslední pátek v dubnu 2012 končil 2. ročník „Podvečerního předčítání s pohádkou“ pro děti od 4 – 8 let.
Dovolím si trochu zauvažovat, proč
jsem se do této smysluplné činnosti pustila. Dílem je to vlivem mého
bývalého povolání (učitelka v mateřské škole), dílem dobré zkušenosti z doby, kdy jsem, byť krátkou
dobu, vedla toto pohádkové čtení v
Tlumačově (tehdy pod SKZ Tlumačov). Na maminky i děti moc ráda
vzpomínám. Proč ale takové pohádkové předčítání pro nejmenší děti i
teď? Vím, cítím, že mně teď, když
jsem v důchodu, tato činnosti chybí – čtené slovo mi chybí, obohacovat tím dětské vnímání, poznání. Já
jsem totiž po celou svou pedagogickou činnost v MŠ moc ráda pracovala se čteným slovem! Miluji vnášet

do textu dramatické prvky, rytmus,
zpěv, improvizovaný pohyb. Někdy
jsem si připadala, že ani nepatřím
do této přetechnizované doby, doby
CD a jiných didakticko-technických
„vymožeností“. Ale i přesto jsem si
s touto svojí „úchylkou“ jako učitelka v MŠ bohatě vystačila (a pokud
při předčítání byl v dosahu klavír,
byla jsem ve svém živlu). Když mám
teď víc volného času, zkusila jsem
předčítání s pohádkou pro kvasické
nejmenší děti (v doprovodu maminek, babiček). Moc si vážím těchto
lidiček, kteří si ze svého volna „ukradou“ každý poslední pátek v měsíci hodinku, aby se svými ratolestmi
prožili společné chvíle s pohádkovou knihou. Zpestřením jsou vždy
různé výtvarné či rukodělné činnosti, skromné občerstvení. Přiznejme

Dětský den.

Foto: A. Judas.

U hasičů.

Foto: A. Judas.
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80 let Husova sboru

Slavnostní otevření 1932.

Otevření - vpředu biskup Stibor.
V letošním roce bude slavit Náboženská obec Církve československé husitské
v Kvasicích 80. výročí postavení a otevření Husova sboru. Sbor byl slavnostně otevřen 7. srpna 1932 biskupem Ferdinandem Stiborem za účasti osmi duchovních
z okolních náboženských obcí a přibližně
tří a půl tisíce lidí.
Hlavní den oslav připadne na sobotu 4. srpna 2012. Celodenní program se
zatím připravuje, ale již teď vás můžeme předběžně pozvat do nově vymalovaného Husova sboru na slavnostní bohoslužby, které bude sloužit brněnský biskup ThDr. Petr Šandera, na koncert mladé talentované kytaristky Evy Henychové, nebo na přednášku o vzniku Církve
československé (husitské) v Kvasicích a Před Husovým sborem.
okolí. K tomuto výročí také vyjde publikace s pracovním názvem „80 let Husova sboru v Kvasicích“, ve které se
o Husově sboru mimo jiné dočtete:
„Tento sbor stavěla láska. Bylo to nevídané nadšení venkovanů, kteří si zamilovali Ježíše Krista. Nikdo již dnes nespočítá jejich nezištnou obětavost a
lásku, všechny starosti, práci i náklady, které zde byly v tak krátkém čase vynaloženy. Nákladná stavba na dně starého řečiště, nekonečná navážka materiálu místy až 4 m hluboko. Tisíce a desetitisíce hodin, obětavá práce, tisíce
fůr navážky, kamene, stavebního materiálu, který byl vozen koníčky a kravkami věrných a nadšených. Tuto lásku dovede sčítat již jen Pán. Nezůstalo
nám o tom podrobných zápisů, neboť nikdo si nedovolil vyčíslit práci a oběti, protože by větší čísla o záslužnosti mohla urážet ty, kteří pro svou sociální tíseň, či nedostatek zdraví nemohli soutěžit se zdravými, či zámožnějšími. Každý dělal, co mohl. Byly tu u mnohých stovky a tisíce hodin zdarma.
Nejen Kvasice, ale všechny okolní vesničky vydaly obětavé bratry a sestry:
Nová Dědina, Bělov, Karolín, Sulimov, Vrbka, Střížovice, Bařice, Velké Těšany, Trávník, ano i ze Žlutavy a Halenkovic přicházela účinná pomoc pracovní i finanční. Kolik zde bylo shromážděno vdoviných haléřů a nejedny ruce
upracovaných staříčků a stařenek si zde vysloužily mozoly.“ Lubomír Pliska
Historické fotografie k článku dodal pan L. Pliska.

Účastníci otevření HS - duchovní Kuba, Stibor, Kuchař, Kocián a Dočkal, Hutař, Plachý, Vašina.

Současný interiér Husova sboru.
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Letos poprvé žehnání
motorkářům
15. dubna 2012 O. Petr Klimeš po krátké pobožnosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí požehnal svěcenou vodou před kostelem řidičům motorek a jejich strojům před novou sezónou. Byla mezi nimi i řidička paní Petra Zpěváková, které to za motorkou moc slušelo. Také P. Petr je
řidič motorového vozidla, což dosvědčil okružní jízdnou Kvasicemi. Vzhledem k nepříznivému počasí byl překvapen vysokou účastí a disciplinou řidičů. Po vrácení strojů různé výkonnosti a značek do svých domovů se sešli
motoristé v restauraci Pod Kaštany ke krátké debatě. Škoda jen, že nešel s
nimi i O. Petr, kterého by určitě rádi ve svém kruhu přivítali. Ti, kteří mají
obavy, že řidiči tímto aktem budou bezhlavě riskovat a spoléhat jen na Boží
ochranu, jsou na omylu. Právě naopak, jedná se o zavedení nové tradice v
Kvasicích, která je již jinde samozřejmostí a uvědomění si nebezpečí, které tento sport doprovází, o čemž svědčí mnohé pomníčky u cest v obci a v
okolí. Proč by vedle tradiční pouti hasičů, myslivců nemohla být akce pro
motoristy. Hlavně se však jedná o sblížení lidí se stejným zájmem. Každý
je natolik uvědomělý, že zbytečně nehazarduje se svým zdravím a životem,
které jsou nejcennější devizou. Mezi řidiči jsou přece otcové dětí, které je
doprovázely, i když některé spokojeně spaly v kočárku před farou. Bylo to
příjemné odpoledne, za což patří dík nejen P. Petru Klimešoví, ale i motoristům, kterým přejme mnoho radosti z rychlé jízdy bez nehod.
Květoslava Koutňáková

většina obyvatel je nekřesťanského
vyznání, zjistíme, že Japonci nemají zdaleka tolik dovolené a svátků
jako Evropané. Avšak i přes zákonně stanovený řád odpočinku a slavení v současných společenských zřízeních snad ještě křesťanské Evropy
mohou vznikat a skutečně i existují
tendence zaměstnavatelů krátit délku oddechu a dovolených, ale i měnit jejich rytmus u svých zaměstnanců. Je to samozřejmě z největší části
dáno touhou po zbohatnutí, vytváření co největšího zisku zaměstnavatelů, což je zase jedním z důsledků
prvotního hříchu a narušené lidské
přirozenosti. Je to touha po moci a
penězích, neomezenosti, ovládání
druhých, jejímž jádrem je zkreslená
představa být jako Bůh. Nic nového
pod sluncem, vždyť k tomu samému
lákal ďábel první lidi v pozemském
ráji a ti také po této chuti zatoužili,
podlehli, a tím zranili celou lidskou
rodinu s důsledkem pro budoucí generace. Démonické a nebezpečné je
na tom všem v nové době to, že mohou být pracující lidé nespravedlivě
psychologicky vykořisťováni a manipulováni i přes legislativně vyhlášené právo na oddech a odpočinek.
A kdo se této praxi ze zásady nepodvolí, může si třeba někde marně
hledat zdroj obživy nebo očekávat i
ukončení pracovního poměru s udáním jiného, narychlo ušitého důvodu. Důležitá však není jen rekreace
a obnova sil našeho těla, ale i generální úklid a pokoj naší nesmrtelné
duše. Udělat si čas na svého Tvůrce,
který nás zve k opravdovému životu
už zde na zemi a jednou na věčnosti. Ztišit se, zajet na hlubinu Boží a

uslyšet Jeho hlas. Jen v tichu svého
srdce Jej můžeme více zaslechnout.
Je to konkrétní hlas k nám, pro naši
situaci. Ježíš Kristus je nejen pravý
Bůh, ale i člověk, a nazval nás svými
přáteli. Je nejen náš Pán, ale i bratr. A jako bratr a nejlepší přítel chce
s námi sdílet každou chvíli našeho
života. Touží, aby nás nejen obohacoval ze svého božství těmi nejlepšími dary, a my jsme se chytli Jeho
pomocné ruky, ale také chce, abychom si uvědomovali Jeho solidaritu s lidstvím, vždyť se stal člověkem. Nemusíme komunikovat jen s
viditelným světem, ale i s neviditelným Bohem v nás. Udělat si na něho
čas, a tak si také s Ním a díky Němu
odpočinout. On se nám chce přiblížit a odpočinout si v našem čistém
srdci zase s námi. Jak to také sdělil
sv. Faustyně Kowalské: „ Pán mi dal
poznat, jak velice se mu nelíbí upovídané duše. V takové duši si neodpočinu. Ustavičný hluk mě unavuje
a duše v tomto hluku nerozliší můj
hlas.“ Milí čtenáři, kdo nevydrží být
sám se sebou v tichu, protože ještě
nezačal naslouchat milosrdnému
Bohu ve své duši a dosud nezaslechl Jeho hlas, ať se Mu pokusí otevřít a naslouchat. Nemůžeme čekat
pravé výsledky tohoto Božího dialogu s námi, když jsme to dosud nezkusili nebo si pravidelně nenajdeme pro tuto tajemnou komunikaci
čas. Uvidíme, že nejen načerpáme
duchovní a duševní sílu, obnovíme
se, ale také si takto s Pánem odpočineme a naše duše opět omládne a
zkrásní. To Vám všem ze srdce přeje, vyprošuje a žehná
P. Petr III.

Svatý Jan Nepomucký
z pohledu uctívání v Kvasicích
Žehnání motorkám a motorkářům.

Foto: M. Davidová.

Milí občané
a všichni lidé dobré vůle,
blíží se čas prázdnin a dovolených, který také náleží do rytmu pozemského života a je spojený s oddechem od práce, relaxací a načerpání nových sil. Již ve Starém zákoně
máme přikázaný odpočinek od Hospodina, který je zaznamenaný např.
ve druhé a třetí knize Mojžíšově (Ex
a Lv) a zopakován v páté knize (Dt).
Sedmý den měl odpočívat od práce i
veškerý dobytek a o to více tedy člověk, který je stvořen k Boží podobě.
Hospodin také přikázal slavit určité
svátky a slavnosti a jednou za sedm
let vyhlásil konat tzv. milostivý rok,
milostivé léto. Ví, že je to dobré,
aby si člověk nejen odpočinul a byl

motivován s novou chutí do práce,
ale aby měl také větší časový prostor pro setkání se svým Bohem a
s lidmi, udělat si čas pro druhé a
konat i milosrdné skutky. Křesťanství postupně vneslo do společnosti ještě dokonalejší řád pro odpočinek, oddech a konání dobrých skutků. Vždyť evangelní milosrdenství je
více než dobrá spravedlnost. Dnes
jsme v trávení volných chvil dále, a
to nejen díky vědeckému a technologickému pokroku, ale je zapotřebí si uvědomit, že je to plod pronikání kvasu evangelia do světa, který
však souvisí i s tím pokrokem. Když
se podíváme např. na Japonsko, kde

Podle církevního kalendária je 16.
květen zasvěcen Janu Nepomuckému. Jedná se o českého světce světového významu, kanonizovaného v
roce 1729. Socha na náměstí v Kvasicích naproti budovy staré školy pochází z roku 1723 a nechal ji postavit hrabě Joachim Adam Rottal, který se v roce 1730 rozhodl ke stavbě
velkolepého chrámu, který zasvětil
Nanebevzetí Panně Marii a sv. Janu
Nepomuckému. Svědčí o tom výjev
obrazu od Václava Vavřince Reinera
nad hlavním oltářem. Kostel byl posvěcen 17. července 1740. Také jeden
ze tří zvonů vtažený do věže v roce
1734 nesl jméno světce. Za 1. světové války byl zrekvírován. K jeho
obnovení došlo v roce 1929, jenže
ve 2. světové válce ho stihl stejný
osud. V roce 1990 posvětil arcibiskup Mons. Jan Graubner nově pořízený zvon ze sbírek farníků, který
nese název Jan Nepomucký.
V Kvasicích bylo v roce 1755 obnoveno Bratrstvo sv. Jana Nepo-

www.kvasice.cz

muckého. Jedná se nejstarší spolek v obci.
Dle záznamu ve farní kronice se
na svátek sv. Jana Nepomuckého konávalo po mši svaté v kostele procesí k soše sv. Jana Nepomuckého s
uctěním jeho památky a s krátkou
pobožností. Vzhledem ke vstřícnosti
a pochopení P. Petra Klimeše mohla být za jeho účasti tato tradice letos obnovena. Ještě před obřadem se
uskutečnila ve společenské místnosti na faře přednáška o životě světce.
Joachim Adam Rottal je pochován v hlavní kryptě kostela. Do stavby se pustil ve svých 22 letech, svou
pozemskou pouť ukončil v 38 letech
na zámku v Kvasicích. Na náhrobní desce v kostele umístěné za hlavním oltářem je v německém jazyce napsáno: Zde odpočívá Joachim
Adam, hrabě z Rottalu, jehož nákladem byl farní kostel v Kvasicích
vybudován. Narozen 1708, zemřel
23. září 1746.
Květoslava Koutňáková
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Fotoreportáž z noci kostelů 1. 6. 2012

Prohlídka římskokatol. kostela s průvodcem.

Foto: R. Nelešovská.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Foto: R. Nelešovská.

Hřbitovní kostel.

Pan Dosoudil jako Joachim Adam hrabě z Rottalu.

Foto: R. Nelešovská.

Jedna z výstav v kostele.

Foto: R. Nelešovská.

Noc kostelů v Husově sboru.

Foto: R. Nelešovská.

Promítání pohádek v Husově sboru.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: R. Nelešovská.

Noc kostelů doplnil i koncert kvasické scholy a farní kapely. Foto: R. Nelešovská.
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Pomoc potřebným
Společenství seniorek při místní Charitě bylo osloveno knězem
Mgr. Petrem Utíkalem po jeho nástupu do Kvasic 2010, zda se seniorky připojí k pletení obvazů pro malomocné do nemocnic Afriky a Indie, kde tato zákeřná nemoc sužuje velké množství dospělých i dětí.
Tato akce probíhá celostátně již
pět let a v naší obci a přidružených
farnostech (Těšnovice, Zlámanka)
bylo upleteno ve výše uvedeném
roce 200 ks obvazů a v následujícím roce již 530 ks a v roce 2012
bylo upleteno 705 ks obvazů. Nejvíce žen, které tuto činnost vykazují,
je z naší obce, mezi nimi jsou také
ženy sokolky a dále to jsou ženy z
okolních obcí - Nová Dědina, Bařice, Kostelany, Trávník, Soběsuky a
Zlámanka. Celou pletací základnu
tvoří 15 žen. Za tuto bohulibou činnost, velkou obětavost a projevující se skutky vám všem děkujeme.
Tyto pletařky pracují dobrovolně
a zdarma. Jsou však ještě občané,
kteří přispívají finančně na nákup
příze, na poštovné a dopravu. Hotové obvazy odevzdáváme v Přerově na společném setkání všech pletařek z celé Moravy a Slezska. Le-

tos to byla již pátá „dopletná“, které se v hotelu Pegas zúčastnilo, jako
každý rok, 90 žen. Hotové obvazy se
soustřeďují v Kyjově, v občanském
sdružení OMEGA plus, a po pečlivém zabalení se odesílají poštou v
balících do 35 nemocnic v Africe a
Indii. Za rok 2011 bylo odesláno 104
balíků po 335 ks obvazů. Jen poštovné celkem činilo 154 653 Kč, na které přispěla Charita Olomouc, Ostrava, Hradec Králové a Brno.
Velké množství seniorů účinně
doprovázejí toto velké a náročné
dílo svými modlitbami. Finanční
zabezpečení této akce, především
nákup potřebné bavlněné příze, zabezpečila naše místní Charita. Část
finančních prostředků je také poskytnuta z Tříkrálové sbírky, za což
všem dárcům děkujeme.
Děkujeme všem, kteří se zapojili
v naší obci a přidružených farnostech do tak potřebné a smysluplné
činnosti pro trpící závažnou nemocí
na opačné straně zeměkoule.
„Cokoliv jste učinili jednomu z
těchto nepatrných, nemocných bratří, mě jste učinili“. (Matouš).
Charita – společenství seniorů

naší spolupráce za Charitní pečovatelskou službu hradí náklady na energie, odvoz odpadu, zajišťuje opravy střediska a prostory, ve kterých se středisko provozuje, nám poskytuje bezúplatně.
Sociální služby se v současnosti potýkají s velkými finančními problémy a bez takovéto pomoci na místní úrovni by byla ohrožena jejich existence. Na tomto místě tedy docházíme k hlavnímu důvodu, proč tento článek
vznikl. Rádi bychom Obci Kvasice, jejím představitelům a zástupcům, vřele poděkovali za podporu, kterou nám poskytují. Díky ní může být služba
v obci zachována. Výpomoc obce pro nás neznamená pouze finanční zajištění, ale také potvrzení toho, že služba je žádána, potřebná a obec je s ní
spokojená. Dík patří také pracovnicím Leoně Pecinové a Blance Petříkové, které péči na středisku v Kvasicích zajišťují. Radka Křupková, DiS.
vedoucí Charitní pečovatelské služby Kroměříž

Podpořte obnovu staré památky
na hřbitovním kostele!
Hřbitovní kostel v Kvasicích se nachází na jednom z posledních výběžků chřibských vrchů. Podle závěrů odborníků z průzkumných prací při
jeho generální opravě v 90. letech 20. století patří mezi nejstarší dochované církevní památky na Moravě. Dle zápisů ve farní kronice bylo vybavení kostela v minulosti velmi bohaté, neboť do doby vysvěcení nového kostela na náměstí v roce 1740 sloužil jako farní. Původně zde byly tři oltáře,
jeden hlavní a dva boční. V současné době probíhá restaurace hlavního oltáře hřbitovního kostela. Jedná se o velmi vzácnou, starou památku. Jeho
oprava je náročná, a to nejen z historického hlediska, ale i ekonomického. Státní příspěvek, o který farnost požádala na opravu oltáře, ani sbírky
v kostele nepokryjí předpokládané náklady. Prosto se obracím na všechny
kvasické občany bez rozdílu vyznání o podporu akce, aby tato vzácná památka mohla být v kostele na hřbitově co nejdříve instalována.
Příspěvky je možno zasílat na číslo účtu 1480064349/0800 nebo předat
osobně P. Petru Klimešovi na faře nebo v sakristii před nebo po mši svaté,
v neděli před osmou nebo devátou hodinou, ve středu a v pátek před šestou
nebo sedmou hodinou. Na požádání bude vystaven doklad. P. Petr III.

Besedy se spisovatelkou
Květoslavou Koutňákovou

Setkání pletařek v Přerově.

Foto: Charita Kvasice.

Poděkování za podporu
Pečovatelská služba má v obci Kvasice již dlouholetou historii. Od roku
2006 je jejím zřizovatelem Oblastní charita Kroměříž. Na tomto středisku
pracuje podle aktuálních potřeb jedna nebo dvě pracovnice v sociálních
službách (pečovatelky), které jsou současně zkušenými pedikérkami. Jako
základní úkony nabízíme našim uživatelům např. pomoc při osobní hygieně, podávání jídla, dovoz obědů, vyřizování nákupu a pochůzek a úklid
domácnosti. Tyto služby poskytujeme osobám se zdravotním či tělesným
postižením a seniorům s cílem dopomoci k jejich setrvání v domácím prostředí, čímž se snažíme přispívat k lepší kvalitě jejich života. Z nadstandardních služeb je nejoblíbenější pedikúra. Obě pracovnice jsou školené
v technice tzv. mokré pedikúry, jsou zvyklé provádět i složité pedikérské
ošetření nohou, tudíž jsou nejen u našich seniorů velice žádané a oblíbené.
Od roku 2010 se na rozpočtu služby začala finančně podílet i Obec Kvasice, což nám umožnilo velice pozvednout podmínky, ve kterých pracovnice vykonávají svou práci – pořídil se služební automobil, středisko se zcela vybavilo odpovídajícím nábytkem, vymalovalo se. Obec také od počátku

V Domově se zvláštním režimem v Kvasicích žije 69 uživatelů. Jen velmi
malá část z nich má nějaká bližší pouta ke Kvasicím - třeba proto, že zde
bydleli nebo měli příbuzné. Proto nás vždycky potěší, když se mnozí z našich uživatelů nezajímají jen o praktické věci života, například kde si mohou nakoupit, zajít ke kadeřnici, na poštu či do knihovny, ale mají rovněž
zájem o současné dění v našem městečku i o jeho historii. V rámci pestré
škály aktivizačních činností jsme proto využili její nabídky a pozvali do domova na besedu spisovatelku paní Květoslavu Koutňákovou. Spisovatelku,
která ve svých knihách historii Kvasic skvěle zachytila.
První beseda se uskutečnila již na podzim minulého roku. Pro velký
úspěch nás paní Koutňáková navštívila i letos v dubnu. Zaměření každé
besedy bylo jiné. Bylo velmi zajímavé pozorovat reakce našich uživatelů
na to, jak je tato skvělá spisovatelka dokázala zaujmout svým osobitým projevem i četbou ukázek ze své knižní tvorby. Na závěr obou besed odpověděla paní Koutňáková na zvědavé dotazy posluchačů. Protože však nebylo možné probrat všechna témata, která naše uživatele zaujala, domluvili
jsme si s touto zajímavou dámou další setkání na podzim letošního roku.
Jménem uživatelů domova bych chtěla paní Koutňákové touto cestou srdečně poděkovat za její návštěvy v domově i za to, že jim věnuje svůj volný
čas a rozdává radost. Lenka Machalová, aktivizační pracovník DZR Kvasice

Pozvánka
Domov se zvláštním režimem Kvasice letos oslaví 60 let od svého vzniku.
Oslava se uskuteční v úterý 26. června 2012. Dopolední kulturní program bude
probíhat od 9:30 do 11:00 hodin, odpolední v době od 13:30 do 17:30 hodin.
Současně bude probíhat Den otevřených dveří, kdy se návštěvníci budou moci
podrobněji seznámit s životem v domově.
Při prohlídce domova Vás s výkladem doprovodí zaměstnanci domova.
Občerstvení zajištěno.
Zájemci si budou moci zakoupit výrobky z chráněné dílny.
Všichni jsou srdečně zváni!
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Chceme vrátit řeku Moravu do podvědomí občanů
K naší obci neodmyslitelně patří řeka Morava. A k řece Moravě patří vodáci. Proto jistě mnoho z nás uvítalo, že v roce 2010 obnovil svoji činnost Vodácký
klub Kvasice. Jeho členové začali instalací nového mola a dnes už mají u kvasického bývalého Svazarmu vybudovanou pěknou a hlavně funkční základnu.
S jedním ze zakládajících členů a se současným předsedou klubu, Radkem
Kahajou, jsme si povídali o historii vodáctví v naší obci a přes dnešní dění u
Moravy jsme se dostali i k plánům do budoucnosti.

Co je hlavní náplní Vodáckého klubu Kvasice? Jaké máte cíle?
Hlavní náplní Vodáckého klubu Kvasice o.s. je vrátit řeku Moravu
do povědomí občanů Kvasic. I když řeka v obci už mnohokráte napáchala spoustu škod při ničivých povodních, dokáže být i krásná a lidem sloužit k odpočinku formou sportu nebo zábavy. Náš cíl je nejen rozvoj sportu na řece, ale také ochrana přírody, udržování a ochrana zeleně, udržování čistoty na březích řeky.

V které hlavě se zrodil ten výborný nápad znovuobnovit vodáctví v Kvasicích? Zdravé jádro jistě tvoříte vy a vaše rodina. Nebo je tomu jinak?
Nápad založit Vodácký klub Kvasice o.s. a tím se pokusit obnovit vodáctví v obci Kvasice jsme měli s mým bratrem Tomášem Kahajou. Brzy
jsme se přesvědčili o tom, že to byl dobrý nápad - a to hlavně díky lidem,
kteří se k nám přidali. Ze třech zakládajících členů se klub rozrostl na 15
skvělých lidí, díky kterým se nám daří budovat krásné zázemí Vodáckého
klubu Kvasice o.s.

Co bylo na začátku nejtěžší? Jak jste získali první lodě i další vaše vybavení, které máte na základně?
Na začátku určitě běhání po úřadech, kde se vše, co jsme chtěli, vždy nesetkalo s pochopením. A tak trvalo pomalu rok, než se nám podařilo získat pronájem pozemku pro molo a loděnici. S loděnicí nám velmi pomohla firma TROJEK a.s., s umístěním nám pomohla Obec Kvasice v čele se
starostou panem Musilem.
Většinu lodí na naší loděnici jsme si osobně postavili, ale také se k nám
postupně vrací vybavení, které bylo 20 let ve výpůjčce na loděnici ve Vnorovech - pramice pro vodácký kroužek nebo třeba i lodě zapomenuté v garážích nebo stodolách.

Jak jste se dostal k vodáctví? Měl jste už nějaké zkušenosti z minulosti
nebo jste teď začínal „od nuly“? Co Vás k vodě přitahuje?
Ve svých 9 letech jsem byl poprvé na vodáckém táboře pořádaném vodáckým oddílem Svazarmu, kde jsem pod vedením pana Jaroslava Pospíšila zažil skvělý týden v přírodě u vody. Od té doby jsem navštěvoval vodácký
kroužek až do doby jeho zrušení v roce 1992. Tam jsme se sice něco na vodě
naučili, ale po 20 letech jsme si připadali jako nováčci, i když to hlavní se
nezapomíná. V měsíci červnu pojedeme s bratrem Tomášem své zkušenosti vyzkoušet na umělý kanál do Českých Budějovic, kde nás samozřejmě
čeká i něco nového, co si tady na klidné vodě jen stěží můžeme vyzkoušet.

Kolik má vodácký klub členů? Přijímáte nové členy?
Vodácký klub Kvasice o.s. má 15 členů a příjem členů je vždy schvalován členskou schůzí.

Můžete čtenářům přiblížit historii vodáctví v Kvasicích?
První stará loděnice byla zbourána roku 1969, když ji roku 1968 nahradila budova Svazarmu, kde se přesunulo zázemí vodáků. Zde od roku 1983
vedl vodácký kroužek pan Jaroslav Pospíšil. Tyto roky jsou nám také inspirací pro vedení vodáckého kroužku, který jsme založili pod křídly Vodáckého klubu Kvasice o.s., a rádi si počteme ve stránkách staré vodácké kroniky. Naše nová loděnice se po 40 letech vrátila na místo staré loděnice.

Vodník Čanda.

Foto: p. Král.

Kde získáváte finance na svoji činnost? Máte i nějaké sponzory?
Vodácký klub Kvasice o.s. je financován z členských příspěvků a také
z veřejné finanční podpory Obce Kvasice. Sponzory oficiálně zatím nemáme a určitě se nebráníme, pokud by měl někdo zájem o podporu mladých vodáků v Kvasicích.

Pan Radek Kahaja.

Foto: vodáci Kvasice.

V měsíci květnu začal fungovat i vodácký kroužek pro děti a mládež. Noví
mladí členové jsou jistě příslibem budoucnosti klubu. Kolik dětí projevilo zájem
„pádlovat“ po řece Moravě? Co na děti v kroužku čeká? Na co se mohou těšit?
Samozřejmě nejde provozovat klub bez mladé krve - mladých vodáků, a
tak od začátku chceme své zkušenosti předat dětem ve vodáckém kroužku. Ve vodáckém kroužku je chceme učit jízdě na lodích jako kajak, kanoe, raft, ale hlavněji učit jízdu a ovládání závodní pramice. Na pramicích
se pořádají závody a tam bychom s dětmi rádi reprezentovali náš klub, ale
také obec Kvasice.
Správný vodák musí umět přežít v přírodě, a proto nesmí v kroužku chybět věci jako: postavit stan, rozdělat oheň, uvařit jídlo atd. Kroužek je vždy
v pátek v 15.00 hod. V kroužku je nyní 19 dětí. Když budou mít děti zájem,
můžou se přijít podívat a přihlásit se.
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Spolupracujete s dalšími vodáckými kluby i s jinými organizacemi v obci?
Kvasice jsou skvělá obec, kde se všichni znají a rádi si pomáhají. To platí i mezi spolky a organizacemi. S vodáckými kluby v okolí máme v plánu
vytvořit nějakou místní ligu, kde chceme prověřovat dovednosti dětí ve vodáckém kroužku. Ale to je zatím v jednání.
Život u Moravy začíná ožívat i akcemi, které klub pořádá. Za nedlouho
nás čeká první KVASICKÁ NECKIÁDA. O co přesněji půjde? Co dalšího
se bude u vody dít?
PRVNÍ KVASICKÁ NECKIÁDA - jedná se o soutěž netradičních plavidel, tedy o humornou akci, kde si může každý postavit zábavné nebo jinak
zajímavé plavidlo, s kterým se odprezentuje dne 23. června 2012 na řece
Moravě v přístavišti Vodáckého klubu Kvasice o.s.. Každá posádka plavidla bude mít za svoji odvahu jídlo a pití zdarma. Samozřejmě bude i bohatý doprovodný program jako práce POLICIE ČR, DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ KVASICE, spousta her pro malé i velké děti a také lávka odvahy
pro dospělé. Celý den bude hrát k poslechu a večer i k tanci živá hudba.
Další akcí bude KŘEST MLADÝCH HÁČKŮ a také ukončení vodácké sezóny ZAMYKÁNÍ ŘEKY MORAVY.

Odemykání Moravy.

Foto: R. Nelešovská.

Na vodě.

Foto: R. Nelešovská.

Mladí vodáci při údržbě lodí.

Foto: R. Nelešovská.

Vodáci Kvasice.

Foto: R. Nelešovská.

Jaké má klub plány do dalších let? Kde získáme aktuální informace o
dění v klubu?
Do budoucna máme v plánu vybudovat sjížďák do vody pro větší motorové lodě a tímto se připravit na prodloužení a splavnění Baťova kanálu do Kroměříže. Dále chceme obnovit vodní lyžování v kvasickém úseku řeky Moravy.
Veškeré informace o dění v klubu jsou na stránkách sdružení
- www.vodackyklubkvasice.estranky.cz/
Velmi si vážím toho, že ožívá zájem o naši krásnou řeku. Tímto bych rád osobně poděkoval všem členům Vodáckého klubu Kvasice o.s. za skvělou a obětavou
práci, bez které by se nám nepodařilo vybudovat za dva roky tak skvělé zázemí.
Všem občanům Kvasic děkuji za podporu našeho klubu a moc si přeji, aby
se na akcích pořádaných Vodáckým klubem Kvasice hezky pobavili a prožili
krásné chvíle na břehu naší řeky Moravy.
Otázky připravila Renáta Nelešovská
Kdo je Radek Kahaja?
Narodil se 25. září 1980 v Kroměříži. Vyučil se v oboru řezník, uzenář,
prodavač. Je ženatý a má dvě děti. Pracuje jako dělník ve firmě MITAS
a.s. v Otrokovicích. Mimo vodáctví ho baví péče o zahradu a domácí zvířectvo, jízda na kole a pěší turistika.

Odemykání Moravy.

Foto: p. Král.

Odemykání Moravy.

Foto: p. Král.
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Jak se chystá rybářská sezóna
Jakmile po zimě vysvitne byť jen pár paprsků slunečního svitu, každý rybář po dlouhé zimní odmlce plánuje své nastávající výpravy k vodě, probírá se svým rybářským vybavením, uspořádává si jej, čistí a doplňuje. Čte si
různé články v časopisech, popřípadě na internetu, když se zadaří, navštíví třeba i veletrh v Brně nebo v Praze. Skromnější brousí po obchodech s
rybářským sortimentem a škrábou se za uchem, jakou to návnadou a náčiním by letos ty své potencionální úlovky obelstili. Zdatnější si pak ty různé rybí laskominy připravují sami doma. Zodpovědní si pak můžou navíc
pobrukovat, že mají splněny své rybářské povinnosti a brigádní činnost.
Jak ale vypadá začátek roku a jarní období pro ty, kteří naši organizaci
udržují v chodu? Nahlédněme jen očkem v pár informativních bodech (vyjma pravidelných pátečních pracovních setkání a jednání při měsíčních výborových schůzích) na ten začátek letošní.
Sezona 2012 začala pro výbor sérií akcí, kterou odstartovalo školení nových rybářů, jenž proběhlo v kanceláři MO Kvasice pod vedením p. RDNr.
Drbala dne 18. 2. 2012. Proškoleni jakožto noví členové byli: Martina Zemanová, Katarína Kotlebová, MUDr. Martina Vlčková.
Dále následovala 29. 2. 2012 „spojená přednáška“ pro děti z obou rybářských kroužků - jak v Kvasicích, tak i v Tlumačově pod taktovkou pana Pavla Šálka v klubovně Mladých ochránců přírody v Hulíně. Ta měla za úkol
dětem přiblížit zejména malé pěvce v zahradách a okolí a péče o ně. Zajisté je jen k dobru každého malého rybáře, pokud se při návštěvě u vody
orientuje alespoň v těch nejzákladnějších druzích ptačí říše. Šlo již o druhé setkání. (Neopomenu připomenout i pravidelné setkávání vedoucích s
dětmi ve třídách a v terénu).
Výroční členská schůze 4. 3. 2012 zabrala taktéž mnoho příprav, času i
úsilí. Jak bylo již v minulém čísle Kvasických novin předesláno, šlo o výroční schůzi volební. Uskutečnila se tentokrát v sále sokolovny. Nový výbor byl zvolen v tomto složení: 1. předseda: Černoch Petr; 2. místopředseda: Majda Eduard; 3. jednatel: Štrof Petr; 4. hospodář: Kuchař Vladimír; 5. zástupce hospodáře: Bc. Janoštík Jiří; 6. pomocník hospodáře:
Janoštík Josef; 7. účetní: Mgr. Pergl Aleš; 8. pokladník: Čermák Pavel;
9. člen výboru: Hopan Petr (vedoucí RS); 10. člen výboru Marčík Radomír;
11. člen výboru: Ing. Marčík František; 12. člen výboru: Brázdil Vladimír;
13. kultura a propagace: Tomis Jiří; KRK: předseda: MUDr. Slovák Jan,
člen: Večerka Miroslav, člen: Machovský Zdeněk; vedoucí mládeže: Krejčí Jaroslav, MUDr. Francek Lumír, Zálešák Roman. Tímto bychom znovu rádi poděkovali zejména panu Radomíru Marčíkovi za jeho dosavadní
skvěle odvedenou práci ve funkci předsedy organizace s přáním dlouhého
zdraví, rodinných i rybářských úspěchů a další vítané spolupráce s výborem MO Kvasice. Novému složení výboru patří naopak přání k podobně
zdárnému vedení a dobré spolupráci a symbióze - jak mezi sebou samotnými, tak i s rybářskou veřejností a nadřazenými orgány.
Sérii brigád pak odstartovala 6. a 7. 3. 2012 oprava hnízd pro tření ryb
Davidem Vavrušou. Následná instalace a průběžné kontroly už mají pod
palcem hospodář, zástupce hospodáře a jejich pomocníci. Na tuto akci
navázaly tradiční sobotní hromadné brigády od 10. 3. 2012 do 7. 4. 2012.
Od tohoto data již mohou rybáři plnit své brigádní povinnosti individuálně jen po předchozí domluvě v kanceláři.
Informačně: dne 29. 3. 2012 na svazovém výboru MRS bylo zamítnuto
podání žádostí na MZe ohledně 24 hodinového lovu na revírech.(Při hlasování bylo 20 ANO; 29 se zdrželo; 25 NE). Na setkání byl přítomen za MO
Kvasice zástupce hospodáře pan Jiří Janoštík. Na schůzce rybářské stráže dne 30. 3. 2012 byly dohodnuty a sjednoceny postupy při kontrolách jejich členů. Dohodnuta byla i letošní spolupráce s Policií České republiky
na namátkových i případně společných kontrolách kolem vod štěrkoviště.
Napuštěním rybochovných zařízení MO Kvasice u Cukrovaru začala
každodenní starost hospodáři a jeho pomocníkům jak s nasazováním ryb
do těchto rybníčků u Cukrovaru a jejich krmením, tak i s násadou na samotné štěrkoviště. Osobně bych vyzdvihnul letošní úspěch v sehnání opravdu hezké násady candáta, s jejímž sháněním se dlouhodobě marně potýká velké množství organizací v republice, té naší nevyjímaje. Samozřejmě
že práce, zejména hospodáře pan Vladimíra Kuchaře a jeho pomocníka
(pravé ruky) Josefa Janoštíka, zahrnuje i mnohem větší škálu aktivit - nejen opravy a čištění rybníčků na Krajině, u Cukrovaru, pozemky MO Kvasice u štěrkoviště, ale i údržba podél všech břehů jezera i ve vodní ploše.
Za jejich obětavou práci patří nesmírný dík a poklona.
Dík patří i nejmenším rybářům z Kvasic, kteří nám pomohli při své vycházce do přírody 14. 4. 2012, spojené s praktickou ukázkou nasazování
ryb na rybochovná zařízení, posbírat velké množství odpadků z břehů štěrkoviště. Také kroužek mladých rybářů z Tlumačova obešel tradičně svůj

6. Sokolínský Jan,
Sokolínský Jakub,
Ševčík Pavel.
Lovilo se
od 7:00 do 10:30
hod. (závod byl
o 1 hod. zkrácený pro zhoršující se počasí). Celkem se ulovilo 21
ks ryb. Oceněny
za účast pak byly
všechny děti. Poděkování patř í
sponzorům, pořadatelům, závodníkům a všem zúčastněným za příjemnou atmosféru.
Podrobnosti,
fotodokumentaci, případná viTři nejlepší v dětských rybářských závodech.
dea a komentázleva: E. Kubíček, D. Zeman a P. Kravec.
Foto: rybáři Kvasice. ře ke všem dosud
zmiňovaným ak„rajón“ a zahltil sběrný dvůr svou cím i přibližné termíny plánovaných
pěknou porcí nasbíraných odpadků. událostí naleznete na stránkách FisDne 1. 5. 2012 byla provedena hermania Kvasice (www.fishermakontrola parkování PČR na štěrko- nia.webgarden.cz).
Jak vidno, koncem května je toho
višti. Kontroly budou pokračovat i
nadále. Pokyny k parkování jsou k docela požehnaně. Co se splněných
dispozici na stránkách Fishermania akcí pro výbor týče a nastávajících
Kvasice i v tištěné podobě v kance- také. A sezona je v plném proudu.
Ryby berou doslova jako o život a
láři MO Kvasice u okénka.
Výbor MO Kvasice za přispě- v kanceláři MO Kvasice se debatuní Obce Kvasice a Obce Tlumačov je, tiskne, rozesílá, hodnotí, plánuuspořádal pro dítka na oplátku Jarní je, konzultuje.
Při „kouřové“ vyjdu ven a sleduji
dětské závody. Konaly se 12. 5. 2012
na rybníčcích u Cukrovaru za doce- tiché blázny (mé kolegy), kteří prola uspokojivého počasí. Výsledky zá- jíždějí kolem v naložených autech či
vodů byly takovéto: Účastníků bylo v plné polní na kolech. Mávají, ky24 lovících + přesně nezjištěný po- nou na pozdrav, někteří hvízdnou
čet rybářského potěru (asi 8). Sou- nebo se i staví na kus řeči a všichtěžilo se tentokrát jen v jedné kate- ni „razí na ně“! A v tu chvíli si řígorii a to v počtu ulovených ryb. 3 kám - vědí vůbec, co pro ně a jejich
ks ryb – Kubíček Erik a Zeman Da- děti tihle všichni ochotní a schopní
vid (losovali o 1. – 2. místo), 2 ks lidé vlastně dělají? Pro jistotu jim
ryb – Kravec Petr, Ševčík Pavel, So- to teď v několika bodech alespoň
kolínský Jakub a Sokolínský Jan (los za uplynulý začátek roku s přáním
Petrova zdaru připomenu i písemo 3. místo).
Konečné pořadí: 1. Kubíček Erik; nou formou.
Jiří Tomis ml.
2. Zeman David; 3. Kravec Petr; 4. –

Pavel Ševčík se svým úlovkem.
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zení listí a očištění cyklostezky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Z činnosti JSDH Kvasice
Požár trávy Kroměříž – Hulín
Dne 17. 3. 2012 ve 12:06 nám byl nahlášen požár trávy u odpočívadla mezi městy Kroměříž a Hulín. Na místo události jsme vyjeli vozidlem
Tatra CAS20 v počtu 1+5 spolu s jednotkou HZS Kroměříž a jednotkou
SDH Hulín.
Na místě požáru bylo zjištěno, že hoří tráva u odpočívadla. Naše jednotky pomocí vysokotlakého proudu provedly hašení požáru. Po uhašení se
jednotky vrátily zpět na základnu.
Požár větrolamu Kroměříž - Skaštice
Dne 17. 3. 2012 ve 14:56 nám byl nahlášen požár trávy ve větrolamu mezi
Kroměříží a Skašticemi. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS20
v počtu 1+5 spolu s jednotkou HZS Kroměříž a jednotkou SDH Kroměříž.
Na místě požáru bylo zjištěno, že hoří na dvou místech drobný porost a
tráva pod větrolamem. Jednotky pomocí vysokotlakého proudu provedly
hašení požáru. Po uhašení jsme se vrátili zpět na základnu.
Požár osobního auta a garáže na Nové Dědině
Dne 17. 3. 2012 v 16:52 nám byl nahlášen požár osobního automobilu
a garáže na Nové Dědině.
Na místo události jsme vyrazili vozidlem Tatra CAS20 v počtu 1+5.
Na místo události jsme dorazili první, následovaly dvě cisterny jednotky
HZS Kroměříž. Následně bylo zjištěno, že došlo k požáru garáže, kde byl
zaparkován osobní automobil. K uhašení požáru došlo ještě před příjezdem jednotek hasičů zahradní hadicí.
Na místě se provedlo ohlední místa požáru termokamerou. Následně
jsme byli vráceni velitelem zásahu zpět na základnu. Na místě zůstala jen
jedna cisterna jednotky HZS Kroměříž na došetření celé události.
Požár trávy v Bělově
Dne 21. 3. 2012 ve 14:52 nám byl nahlášen požár trávy v Bělově. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS20 v počtu 1+4 spolu s jednotkou HZS Otrokovice a jednotkou SDH Otrokovice.
Na místě požáru bylo zjištěno, že hoří drobný porost a tráva. Jednotky
pomocí vysokotlakého proudu provedly hašení požáru. Po uhašení jsme se
vrátili zpět na základnu.
Požár zahrady Velké Těšany
Dne 23. 3. 2012 v 18:08 nám byl nahlášen požár zahrady ve Velkých Těšanech. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS20 v počtu 1+5 spolu se dvěma cisternami HZS Kroměříž a jednou cisternou SDH Kroměříž.
Na místě požáru bylo zjištěno, že v zahradě hoří drobný porost a tráva.
Naše jednotka provedla hašení pomocí vysokotlakého proudu. Následně
bylo požářiště překontrolováno pomocí termokamery. Po uhašení jsme se
vrátili zpět na základnu.
Požár osobního automobilu ve Kvasicích
Dne 24. 3. 2012 v 7:57 nám byl nahlášen požár osobního automobilu
ve Kvasicích. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+5 spolu s jednou cisternou HZS Kroměříž.
Na místě zásahu bylo zjištěno, že došlo k požáru v motorovém prostoru
osobního automobilu. Naše jednotka provedla hašení v dýchací technice a
pomocí vysokotlakého proudu. Po uhašení jsme se vrátili zpět na základnu.
Technická pomoc - odstranění spadlé větve
Dne 22. 4. 2012 jsme byli požádáni starostou Kvasic o technickou pomoc při odstranění spadlé větve z cesty v parku. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS 20 v počtu 1+5. Jednotka provedla pořezání spadlé
větve a její odstranění z cesty a poté se vrátila zpět na základnu.

Roj včel v dutině kaštanu u kapličky ve Kvasicích
Dne 21. 5. 2012 v 14:25 hod. nám byl nahlášen roj včel v dutině kaštanu u kapličky ve Kvasicích. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra
CAS-20 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se v dutině kaštanu nachází roj včel. Vzhledem k blízkosti lékařského střediska
a velkému pohybu osob a zvláště dětí, bylo přistoupeno k rychlé likvidaci
roje. Pomocí odsavače byl roj postupně zlikvidován a místo bylo ošetřeno
přípravkem na hubení hmyzu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
Požár dřeva v ulici Mariánov
Dne 25. 5. 2012 v 0:46 hod. nám byl nahlášen požár dřeva v ulici Mariánov.
Na místo jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+5 a Avia DA-12
v počtu 1+2, následně jsme byly posíleni vozidlem z HZS Kroměříž a HZS
Otrokovice. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o hořící hromadu uskladněného dřeva na zahradě rodinného domu. Před příjezdem hasičů bylo dřevo téměř uhašeno za pomocí zahradní hadice. Velitelem zásahu bylo nařízeno rozebrání části uskladněného dřeva a jeho ochlazení. Následně byl celý prostor zkontrolován termokamerou. A místo zásahu předáno majiteli. Jednotka se poté vrátila zpět na základnu.
Pavel Ředina, starosta SDH Kvasice

Oprava automobilu Avia
Rozhodnutí o opravě našeho automobilu padlo v době, kdy byl prodán
starý automobil CAS obci Bělov a s vedením naší obce bylo dohodnuto,
že peníze z prodeje půjdou na obnovu techniky.
A tak v měsíci listopadu byl náš automobil Avia odhlášen z výjezdové pohotovosti. Poté následoval odjezd do opravny AUTOKOM Tečovice. Zde
byla provedena oprava podvozku, výměna brzd, výměna vstřikovacího čerpadla atd. Po návratu z opravy byl celý automobil odstrojen. Poté započaly
práce v kabině a na nástavbě - jednalo se vesměs o výměnu shnilých dílů a
vytvoření nových. Přece jenom už naše avie slaví svůj 31. rok. Jakmile byla
opravena nástavba, byly dodělány další kastlíky a kabina. Tak jsme automobil přesunuli do blízkého zemědělského družstva, kde byl nastříkán. Po vytvrzení barvy se opět přesunul na hasičskou zbrojnici. Následovalo zapojení elektroinstalace ve voze a nástavbě, osazení výstražného zařízení na střechu a zadní část vozu. Poté již nebránilo nic postupnému nastrojení samotné nástavby. Bylo provedeno kompletní přečalounění všech sedáků. Veškeré původní dřevěné kryty byly vyměněny za nové. Schránky na vybavení byly kompletně předělány podle potřeb jednotky. Také přibylo nové vybavení – jako např. kalové čerpadlo Honda, které je nyní umístěno na plně
výsuvném platu, a motorová pila Partner. Dýchací přístroje byly přesunuty do prostoru pro posádku a jsou taktéž na vysouvacím platu. Všechny
schránky na vybavení dostaly LED osvětlení. Na samotný závěr opravy
byla avie polepena reflexním pruhem, kódovým značením a znakem obce.
V měsíci květnu byly práce konečně hotovy. A opět jsme mohli naši avii
hrdě zařadit do výjezdové pohotovosti. Tato oprava stála 70 000 Kč. Práce na této opravě probíhaly víceméně svépomocí - kromě opravy podvozku, nástřiku a závěrečného polepení reflexním pruhem.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obci Kvasice za finanční podporu a
všem členům SDH Kvasice, kteří se na opravách podíleli. Společně doufáme, že avie nám bude sloužit alespoň dalších 30 let.
Pavel Ředina, starosta SDH Kvasice

Požár remízku u Střížovic
Dne 28. 4. 2012 ve 16:50 nám byl nahlášen požár remízku u Střížovic.
Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS20 v počtu 1+5 spolu s
jednotkou HZS Kroměříž.
Na místě požáru bylo zjištěno, že hoří drobný porost a tráva. Naše jednotka pomocí vysokotlakého proudu provedla hašení požáru. Po uhašení
jsme se vrátili zpět na základnu.
TP - spadlý strom na cyklostezce Kroměříž - Kvasice
Dne 29. 4. 2012 v 14:30 hod. nám byl nahlášen pád stromu na cyklostezku
Kroměříž - Kvasice. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v
počtu 1+5. Po příjezdu k cyklostezce jsme museli odstavit vozidlo a na místo zásahu dojít kilometr pěšky. Na místě zásahu jsme zjistili, že se jedná o
pád několika velkých větví ze stromu, které zablokovaly celou cyklostezku. Postupně byly spadlé větve odřezány motorovou pilou, došlo k odkli-

Opravená Avia.

www.kvasice.cz

Foto: SDH Kvasice.
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AMATÉRSKÉ
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU

Kácení májky 2. 6. 2012

Hraješ na kytaru a zpíváš folk, folkrock, tremp, country nebo pop?
Je Ti více jak 14 let?
Jsi rodák, nebo žíješ v Kvasicích?
Přijdi potěšit i ostatní do ozvučeného sálu v Kvasicích.
Skladby mohou být i vlastní, skupiny jsou vítány.
Zájemci, přihlaste se do 15. června na tel.: 608 753 742
nebo e-mail: amaterskezpivani@seznam.cz
Předpokládaný termín akce na přelomu měsíce září - říjen.
Kácení májky.

Foto: A. Judas.

Vodácký klub Kvasice o.s.
Vás srdečně zve na

PRVNÍ KVASICKOU NECKIÁDU
Termín: sobota 23. Června 2012 od 13:00
Místo: loděnice Vodáckého klubu
Program:
x
x
x
x
x
x
x

Soutěž netradičních plavidel a korábů o pohár Vodáckého klubu
Ukázka práce Policie ČR za účasti psovoda nebo policejního člunu
Demonstrace záchrany tonoucího v řece v podání SDH Kvasice
Přeběh lávky odvahy (hodnotná cena pro nejlepšího borce nebo borkyni -)
Projížďky na lodích vlastními silami nebo s motorem
Nejen pro děti bude připraven bohatý doprovodný program
Při západu slunce reprodukce živé hudby v podání kapely FLIRT a RELAX

Kvalitní a chutné občerstvení zajištěno!!

Každá posádka přihlášeného plavidla dostane jídlo a pití zdarma!!

Soutěž v řezání.

Foto: SDH Kvasice.
SDH Kvasice

Obec Kvasice

190. VÝROČÍ VZNIKU NEJMLADŠÍ OBCE OKRESU KROMĚŘÍŽ
80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OBCI

KULTURNÍ DNY KAROLÍNY
OSLAVY OBCE
KAROLÍN
KAROLÍN 5. - 7. 7. 2012
1822

1932

Program oslav
Hurá na pentle.

Foto: A. Judas.

Čtvrtek 5. července 2012

Sobota 7. července 2012

17:00 hod. – Slavnostní schůze
sboru dobrovolných hasičů Karolín

9:00 hod. – Otevření výstavy
10:00 hod. - Slavnostní bohoslužba

Uctění památky zemřelých
rodáků obce

13:30 hod. –Vystoupení
s klaunem pro děti

15:00 hod. – Námětové cvičení
Hasičských sborů okrsku Kvasice

16:00 hod. – Ukázka hasičské
techniky

17:00 hod. – Taneční veselice
s dechovou muzikou

Pátek 6. července 2012
15:00 hod. – Beseda nad knihou
„Karolínské příběhy“
autora Stanislava Opravila

Otevření výstavy
“Ze života v obci“

20:00 hod. – kulturně-sportovní
areál Karolín
DISKOTÉKA – Radia Zlín +
vystoupení Davida Deyla s kapelou

HANAČKA


24:00 hod. – Zakončení oslav
slavnostním ohňostrojem

Hasiči připravili pro děti soutěže.

Foto: A. Judas.

ٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻ
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Trénink Taekwon-Do
s Mistrem Thomasem Denisem
Dne 10. března 2012 se ve velké tělocvičně ZŠ v Kvasicích uskutečnil přátelský trénink Taekwon-Do dětí i dospělých s dlouhodobým trenérem anglické reprezentace Taekwon-Do, Mistrem Thomasem Denisem – VII. dan.
Začátek tréninku dětí byl zaměřen na obecnou všestrannost, rozvoj pohybových schopností a dovedností i na rozvoj koordinace a obratnosti. Poté
následovaly jednoduché techniky kopů do lap (kopacího terče) i složitější
techniky kopů s obratem, které si děti vyzkoušely i do žíněnek. Závěr tréninku pak byl věnován začátečnickým sestavám (tulům).
Po tomto tréninku dětí následoval trénink dospělých, který byl v úvodu
věnován silovo-vytrvalostním cvikům. Ve druhé části tréninku se nacvičovaly techniky pro sportovní boj a závěr byl opět věnován sestavám (tulům).
Děkujeme vedení ZŠ Kvasice za umožnění tohoto přátelského tréninku
i všem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci a přípravě. Lubomír Pliska

Roman Brázdil, únor, Družstevní

Eliška Řepová, únor, Osmek
Společný trénink.

Foto: A. Judas.

Koupím moped Jawa Stadion nebo Jawetta nebo motocykl Jawa Pionýr v jakémkoliv stavu. Případně i náhradní díly.
Telefon 603 904 036.

Společenská kronika
Nikola Dubcová, březen, Dolní

Tereza Dohoráková, únor, Zahradní

Metoděj Klement, březen, Krajina
www.kvasice.cz
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Společenská kronika
Životní jubileum

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 8. srpna uplyne 15 let
od úmrtí naší maminky paní

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Červenec
Marie Daňková
Jan Rotrekl
František Nakládal
Josef Hejda
Bohumil Běhula
Anna Brázdilová
Marie Sládková
Julie Regentová

Zahradní
Krajina
Nová
Nová
Parková
Parková
Mariánov
A. Dohnala

85
65
75
75
75
65
90
75

Kroměřížská
Mírová
Krajina
Krajina
Krajina
Horní
Parková

65
70
65
65
65
65
70

Zdeňky Zatloukalové,
která nás opustila ve věku 50 let.
Stále vzpomínají
Mirek, Eva, Petr s rodinami
a Zapletalovi

Statistika ze sčítání lidu, domů a bytů 2011

Srpen
Marie Rajčanová
Marie Podaná
Viktor Pospíšil
Františka Hánová
Pavel Horný
Zdenka Deáková
Eliška Kožuchová

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
Kvasice (okr. Kroměříž)
26. 3. 2011(1)
Obyvatelstvo celkem

Září
Karel Kunovský
Jindřich Doležel
Svatopluk Šedivý
Eva Grebeníčková
Jiří Szeticzka

Mírová
Horní
Kroměřížská
Husova
Parková

60
65
75
70
60

1. 3. 2001 3. 3. 1991

2 273

2 285

2 307

v tom
pohlaví

muži

1 153

1 142

1 137

ženy

1 120

1 143

1 170

v tom
druh
pobytu

trvalý

2 261

2 283

2 307

12

2

.

19

7

.

1 110

1 158

1 077

dlouhodobý

z celku cizinci
Narození v obci
trvalého bydliště

(Zveřejněny jsou pouze jména jubilantů, kteří dali redakci písemný souhlas)

Obyvatelstvo podle věku
Kvasice (okr. Kroměříž)

Období: 26. 3. 2011

Navždy nás opustili

26. 3. 2011(1) 1. 3. 2001
Obyvatelstvo celkem

únor - duben 2012
Ondrej Plaucha
František Kučera
Milada Ondrová
Zdenka Dvořáková
Ing.Václav Fleissig

Období: 26. 3. 2011

únor
březen
duben
duben
duben

U Rybníčka
Dolní
Kroměřížská
Včelín
Krajina

0 - 14 let

v tom ve
věku

(zveřejněny jsou pouze jména zesnulých občanů, jejichž rodiny daly matrice
k vyvěšení parte)

Vzpomínka

15 - 64 let
65 a více
let včetně
nezjištěno

3. 3. 1991

2 273

2 285

2 307

celkem

304

385

495

muži

156

196

274

ženy

148

189

221

1 587
842
745
382
155

1 562
811
751
338
135

1 461
726
735
351
137

227

203

214

celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy

(1) – předběžné výsledky

27. dubna 2012 uplynulo 10 let
od úmrtí pana

Jana Vojteka,
který by se dne 24. května 2012
dožil 50-ti let.
Vy, kteří jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Na manžela a tatínka
stále vzpomínají manželka Jitka
a dcery Gabriela a Zuzana.

UPOZORNĚNÍ: Redakce Kvasických novin nezodpovídá za správnost údajů uveřejněných v rubrice Společenská kronika. Údaje poskytuje Matrika
Obecního úřadu Kvasice.
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