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SLOVO STAROSTY

Děti z mateřské školy při svém vystoupení u rozsvěcování vánočního stromu.

ZAHÁJILI JSME KOMPLEXNÍ
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
V letošním roce zahájil Statní pozemkový
úřad ve spolupráci s obcí a katastrálním úřadem
komplexní pozemkové úpravy v naší obci.
V měsíci září proběhlo zjišťování průběhu hranic
pozemků v terénu. Šetřeny byly vlastnické
hranice na obvodu komplexních pozemkových
úprav, to jsou hranice katastrálního území,
hranice zastavitelného a zastavěného území
obce. Podkladem pro zjišťování hranic je stávající
katastrální operát. Výsledky pozemkových úprav
budou sloužit k zpřesnění a obnově katastrálního
operátu a budou zahrnuty do projektu, který by
měl být hotov v lednu příštího roku. Upřesněny
byly také hranice katastrálních území mezi
obcemi Kvasice a Střížovice, kde v historii došlo
nepřesností k překrytí hranic katastrálních
území obcí. Bylo tedy nutné stanovit hranici
jednu společnou. Jednání proběhlo i mezi

obcí Kvasice a Nová Dědina. Důvodem bylo
vytýčit hranice rekultivované skládky Lochy,
která se rozkládá v obou katastrálních územích,
a dohodnout se, aby celá původní skládka byla
nově v katastrálním území obce Kvasice. Obec
Kvasice skládku rekultivovala, udržuje a provádí
monitoring nepropustnosti. Stávající stav
komplikoval provoz a případný jakýkoliv zásah
včetně povolovacích režimů.
Toto byla jen první etapa pozemkových
úprav. Dokončení se předpokládá do čtyř až
pěti let. O všech následujících etapách, které se
týkají pozemkových úprav, vlastníků pozemků,
ekologické stability v území a podobně, budete
včas informováni a kontaktováni. Do dalších
prací zasáhne i sbor zástupců jmenovaných
z občanů Kvasic.

ZÁCHRANA SOKOLOVNY JE NA DOBRÉ CESTĚ
V listopadu byl dokončen převod sokolovny
do majetku Obce Kvasice. To je první, ale přitom
nejdůležitější krok k záchraně tohoto kulturního
a sportovního stánku. Stavba je na pokraji
životnosti a její obnova bude potřebovat hodně
financí a nemalé úsilí. Není to otázka jednoho
roku, ale více let. Začít se musí nejdůležitějšími,
neodkladnými, záchrannými a statickými
pracemi, aby se stav budovy dále nezhoršoval,

www.kvasice.cz

ale naopak stabilizoval. Statika a zajištění proti
vnikání dešťových vod do stavby je prvotní fáze.
V návrhu rozpočtu na příští rok již počítáme
s první částkou pro financování obnovy naší
sokolovny. Sled prací bude stanoven podle
důležitosti a termíny realizace tak, aby nebyl
ochromen provoz a rozvoj obce.
texty: L. Musil

V á ž e n í
spoluobčané,
rok
2017
je téměř za
námi a opět
utekl
jako
voda. Často
si říkáme, že
máme přece
“času
dost”,
ale když se
ohlédneme
zpět, udiví nás, jak čas rychle plyne, a že
jsme vlastně nestihli vše, co jsme chtěli,
protože jsme si mysleli, že máme čas. Čas se
však „nemá”, čas se „dělá”. Proto záleží jen na
každém z nás, na co si čas uděláme. A pokud
jsme si na nějakou činnost či člověka nenašli
čas, znamená to, že to pro nás nebylo
natolik důležité, abychom si čas udělali.
Nebo si neumíme uskládat priority. Všichni
máme k dispozici 24 hodin každý den.
V tom je život spravedlivý. Čas si nemůžeme
koupit, půjčit, uspořit či vrátit jej zpět.
Každý minuta, která uběhne, je nenávratně
pryč. Nezáleží proto na tom, zdali jsme
lékaři, učitelé, uklízečky či vědci. Záleží
na tom, jak umíme s časem hospodařit
a využívat jej. Ne nadarmo umí nejvíce
vytížení lidé s časem nejlépe hospodařit.
Čas je nejvzácnější komodita, kterou
máme. Proto bych byl rád, kdybychom se
jej všichni naučili využívat v náš prospěch
a našli si čas na činnosti a lidi, kteří jsou
opravdu důležití. Kdo je se sebou a svým
životem spokojený, nemá potřebu zabývat
se pomluvami, tím, kdo co řekl, udělal,
neudělal či měl udělat, kdo kolik vydělává,
kdo zhubnul či kdo se rozvedl. Zaměřme se
tudíž každý sám na sebe, ať jsme my sami
se sebou a svým životem spokojení. Kdo je
totiž spokojený, nemá potřebu řešit životy
ostatních v negativním slova smyslu. A ve
finále jsou všichni šťastnější. Do nového
roku 2018 vám všem přeji, abyste si vážili
času, který máte, a dokázali jej využít pro
svou spokojenost. Mějte také hodně zdraví,
dobré nálady, tolerance a pochopení pro
sebe i pro ostatní a zaměřte se na to, co je
pro vás důležité. Těším se na setkání s vámi
- ať už při formálních nebo neformálních
příležitostech.
S úctou, váš starosta Lubomír Musil
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KVASICKÝ OŘEŠÁK JE STROMEM ROKU 2017! PODAŘILO SE!
„Strom je jednoslabičné slovo, ale
skrývá celý svět pohádek a zázraků.“
(T. Heuss).
Napětí započalo dnem 15. září, kdy
jsme odeslali všech 10 104 hlasů sesbíraných v anketě. Čas letí jako voda a byl
tu 5. říjen, den slavnostního vyhlášení
ankety. Nadace Partnerství, která strom
roku pořádá, sídlí v Brně. Pozvala všech
12 finalistů do ekologického vzdělávací
centra Otevřená zahrada. Byli jsme provedeni jejich základnou. Objekt využívá
všemožné ekologické poznatky a technologie ke svému nízkoenergetickému
chodu. Mají zde i zajímavou komunitní
zahradu – vše uprostřed Brna pod Špilberkem. Přiblížil se večer, čas slavnostního vyhlášení ankety. Všichni jsme se
přemístili do brněnské hvězdárny na
Kraví hoře. Zde proběhlo slavnostní vyhlášení za účasti činovníků města Brna,
Ministerstva životního prostředí, vedení a organizátorů z nadace Partnerství,
finalistů soutěže a jejich hostů.
Pořadí začali vyhlašovat od třetího

místa, takže napětí gradovalo, ale vyhlášené počty hlasů nás posouvaly
výš a výš. Až to přišlo. Vítězem ankety
Strom roku 2017 se stává KVASICKÝ
OŘEŠÁK. Celá kvasická delegace je na
nohou a propuká v jásot, vítězství je
naše. Cenu předával náměstek ministra
životního prostředí pan Vladimír Dolejský. První cenou v soutěži je odborné
ošetření stromu od firmy PROSTROM
Bohemia s.r.o. a finance získané z hlasování cca 30.000 Kč. Jeho vítězství
jsme oslavili setkáním v parku dne 12.
října. Chtěl bych poděkovat všem příznivcům, kteří podpořili strom svými
hlasy.
Ořešák bude v únoru jako vítěz národní ankety zastupovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety
Evropský strom roku 2018. Hlasování
bude probíhat elektronicky. Podrobné
informace zveřejníme na webových
stránkách obce Kvasice.
Krásné Vánoce a úspěšný rok 2018!
text: Z. Zapletal

RESO KONČÍ
Dobrovolný svazek obcí RESO
Hulín, který zajišťuje svoz tříděného odpadu v naší obci, vstupuje
k 1. 1. 2018 do likvidace. RESO
prohlásilo, že bude pro smluvní
partnery svou činnost vykonávat
do 31. 12. 2017. V nejbližší době
bude probíhat výběrové řízení na
novou svozovou firmu. V souvis-

losti s touto skutečností neočekáváme žádné velké změny, které by
výrazně narušily současný průběh
svozu. Možnou změnou by mohl
být termín svozu, který se může
přesunout na jiný den a hodinu podle časových možností nového
partnera. O dalším průběhu vás
budeme informovat.

DOSTALI JSME POCHVALU ZA ROZMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH MÍST
V měsíci říjnu nás poctila kontrolou Česká inspekce životního
prostředí. Kontrolovala a hodnotila mimo jiné čistotu veřejných
prostranství,
shromažďování
a nakládání s komunálními a nebezpečnými odpady. Zajímala
se o technické zázemí sběrného
dvora, provoz a účetnictví. Pracovníci inspekce také chtěli vidět roz-
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místění a kapacitu sběrných míst
tříděného odpadu v intravilánu
obce. Závěrem komise konstatovala, že kromě upřesnění textu na
tabulkách kontejnerů pro identifikaci druhu odpadů (opraveno
při kontrole) nemá žádné další
připomínky k ochraně životního
prostředí a zdraví v obci. Systém
plošného rozmístění a odvoz kon-

tejnerů hodnotila velmi kladně.
Pro dobrou dostupnost, zapracování do území a zpevnění nově
vytvořené plochy pro kontejnery
sběrného místa v ulici Hráza jsme
dostali pochvalu. Umístění všech
sběrných míst není v rozporu
s předpisy o ochraně životního
prostředí. Pochvala patří především vám, občanům, za to, že

nevznikají černé skládky, zodpovědně třídíte odpady a přispíváte
každý svou měrou k ochraně životního prostředí a čistotě v obci. Pro
rok 2018 jsme nezvýšili poplatky
za svoz komunálního odpadu, zůstávají na stejné ceně, i když jsou
náklady na svoz vyšší, než kolik je
vybraná částka od vás, od občanů.
texty: L. Musil
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CO NÁS ČEKÁ V POSLEDNÍM ROCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ PŘI ZVELEBOVÁNÍ OBCE
Zhodnocení letošního roku
i po stránce výstavby v obci nechám jako obvykle do březnového čísla. Snad jen malou zmínku
o tom, co se letos podařilo navíc.
Velmi špatný stav komunikací
v ulici Mírová a Husova nás dotlačil k ráznému řešení - bezodkladně provést opravu povrchů
komunikací, obrubníků, kanalizačních vpustí a uzávěrů. I při
této úsporné variantě se podařilo ulice velmi slušně opravit a renovovat. Ale teď zpět k tématu,
co nás čeká příští rok.
Rekonstrukce Horní ulice
bude pokračovat i příští rok
Nejnáročnější dopravní stavbou
posledních let v obci je bezesporu
rekonstrukce ulice Horní, která postupně zahrnuje nové rozvody elektřiny a kabeláží, veřejné osvětlení,
rozhlas, chodníky, sjezdy od nemovitostí, komunikaci, parkovací stání,
novou kanalizaci po obou stranách
ulice a terénní úpravy. Do dnešního dne jsou dokončeny rozvody
elektro, veřejné osvětlení, rozhlas
a chodníky po obou stranách ulice.
Je dokončeno územní řízení pro dopravní stavby (chodník u hřbitova,
komunikaci, parkovací stání a sjezdy od nemovitostí). Připravujeme
dokumentaci pro stavební řízení,
které by mělo proběhnout v 1. polovině příštího roku. V této době by

se měla provést oprava kanalizace
firmou VaK Kroměříž. Ve druhé polovině roku chceme zahájit realizaci
dopravních staveb v této ulici. Mimo
dalších úprav by mělo při stavbě
vzniknout 31 nových parkovacích
stání po obou stranách, musí se
však zrušit kolmá parkovací stání ve
spodní části ulice, která nemají potřebné parametry pro bezpečné najíždění a vyjíždění automobilů a jsou
v rozporu s technickými normami
a vyhláškou. Vzhledem k tomu,
že realizačně a finančně bude do
stavby zasahovat i společnost Ředitelství silnic Zlínského kraje a Vodovody a kanalizace Kroměříž, odvíjí
se i termíny zahájení a dokončení
od jejich možností a kapacit. Skloubit posloupnost prací při výstavbě
bude velký oříšek.

cesty, je realizace tohoto projektu
velmi potřebná a my se nevzdáváme.
Jistě jste si všimli, jak probíhají
dokončovací práce na rekonstrukci
rozvodů NN, veřejného osvětlení
a rozhlasu v ulicích Zahradní, Příčná, Čtvrtky a Bělovská. Trochu se to
dodavatelské firmě zkomplikovalo,
když byla v říjnu povolána na kalamitu a obnovení dodávky elektřiny
do obcí Hostýnských vrchů po větrné smršti v říjnu letošního roku, práce u nás tak musely být ve veřejném
zájmu přerušeny. I přes problémy
budou v příštím roce pokračovat
kabelizace v ulici Krajina. Stavba
bude velmi rozsáhlá plošně, termínově i finančně. V současné době
se připravuje projektová dokumentace, přesný termín realizace ještě
stanovit nelze. Na práce bude navaPokračujeme v projekčních zovat oprava komunikace, chodníků
a parkovacích stání, ale to již předbípracích na komunitní dům
Jak jsem se již minule zmínil, tro- háme do roku 2019 a dál.
chu se nám komplikují práce na
Pod Strážným se staví čtyři
výstavbě komunitního domu, konkrétně přípravné a projekční práce, domy
Výstavba rodinných domů v ulihledáme s projektantem takové
řešení, které by zabezpečilo potřeb- ci Pod Strážným pokračuje a nyní
ný přístup a příjezd k domu včetně jsou v podstatě 4 hrubé stavby
technické infrastruktury. Nicméně domů provedeny. Je trochu škoda,
děláme všechno proto, aby v příštím že ne všech šesti, ale dobré přitom
roce k realizaci došlo. Společnost je, že to jsou čtyři domy ve směru
E.ON musela změnit systém připoje- od obce bez proluky. To je signál
ní objektu na síť. I přes velká úskalí pro obec, aby v příštím roce moha problémy, které se nám staví do ly pokračovat přerušené práce na

veřejné infrastruktuře (zatím v délce postavených domů). Jedná se
o chodník, veřejné osvětlení a rozhlas. Sjezdy od nemovitostí si provedou stavebníci svépomocí. Musíme
zabezpečit soulad prací tak, aby při
půdorysném umístění sjezdů byly
respektovány požadavky stavebníků a po stránce výškového umístění požadavky obce. S vlastníky
bude včas jednáno a termíny včas
oboustranně upřesněny.
I v příštím roce bude pokračovat revitalizace zámeckého parku
a zeleně v Kvasicích a to druhou
a třetí etapou. Nejvíce exponované
a náročné práce budou probíhat
v zimním období v době vegetačního klidu. Výsadba a údržba včetně
ošetření pak v průběhu roku, kdy by
měla být celá revitalizace dokončena.
Výčet akcí je v souladu se strategickým plánem obce, který podchycuje potřeby občanů a obce
v dlouhodobém horizontu. K těm
přibývají i takové, které je nutné řešit
takzvaně za pochodu, tedy nad rámec a co nejdříve z důvodu bezpečnosti, životního prostředí, případně
jiných závažných důvodů. Všechny
stavby se provádí v obci za provozu,
věnujte proto velkou pozornost hlášením, značení a obecním médiím,
aby nebyla ohrožena bezpečnost
našich občanů a provoz v obci.
text: L. Musil

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA A EL. TŘÍDNÍ KNIHA V ZŠ KVASICE
Od 1. září 2017 přešla naše základní
škola na nový elektronický systém
Edookit. V rámci systému využíváme
jednak matriku žáků, elektronickou
třídní knihu pro všechny třídy školy
a elektronickou žákovskou knížku
pro žáky 3. - 9. třídy.
Do tohoto systému mají přístup
kromě vyučujících i žáci a také
jejich rodiče. Rodiče i žáci mohou
přes tento systém jednoduše
komunikovat se zástupci školy,
kontrolovat prospěch, docházku,
změny v rozvrhu, sledovat předem
ohlášené písemné práce a být
informováni o událostech ve škole.
Po přihlášení do systému vidí
rodiče stručný přehled zpráv,
přehled docházky (přítomnost ve
škole, pozdní příchod, absence),
hodnocení (oranžovým puntíkem
jsou zvýrazněny známky, které nebyly
ještě rodiči otevřeny), případné

domácí úkoly a rozvrh (oranžovou
barvou je v rozvrhu označena
hodina, u které došlo ke změně,
většinou se jedná o suplování,
výměnu nebo spojení hodiny).
Pokud má rodič více dětí ve škole,
vidí na hlavním panelu všechny své
děti (oddělené modrými lištami).
V levé části rodičovského
portálu je sekce Zprávy, která
slouží pro zobrazení přijatých/
odeslaných
zpráv,
oznámení
a upozornění. Rodič vidí i zprávy
určené svým dětem. Nepřečtené
objekty jsou značeny oranžovou
barvou, přečtené modrou. Dále je
v levé části sekce Hodnocení, kde
mohou rodiče sledovat prospěch
svého dítěte v jednotlivých
předmětech. V sekci Písemky
jsou zobrazeny termíny minulých
i nadcházejících písemných prací.
Žáci jsou o ohlášené písemné práci

informováni vyučujícím v hodině
a v systému Edookit jde pouze
o další připomenutí. Výraznou
výhodou,
kterou
umožňuje
elektronická třídní kniha, je náhled
rodičů do třídní knihy, kde rodiče
vidí učivo probírané v dané hodině.
Výrazným zefektivněním celého
vzdělávacího procesu pro rodiče
i žáky je pohled na vždy aktuální
rozvrh žáka. Téměř každý den
zadává zástupkyně ředitele do
rozvrhu drobné i výraznější změny
z důvodu suplování výuky, výměny
hodin, spojení tříd, školní akce či
ředitelského volna nebo prázdnin.
Každý žák vidí svůj aktuální rozvrh.
Všechny změny v rozvrhu jsou
zvýrazněny oranžovou barvou.
Důležitou součástí systému Edookit
jsou informace o docházce,
respektive absencích žáků. Rodiče
mají přes tento systém možnost

předem odeslat avízo o absenci
jejich dítěte ve škole a není třeba
telefonovat do školy a „nahánět“
třídního učitele jinou formou.
Po příchodu do školy je ovšem
vždy potřeba přinést omluvenku
zapsanou v klasické papírové
žákovské knížce.
Chci poděkovat všem vyučujícím
ZŠ Kvasice, že se velmi aktivně
zapojili do implementace a rozjezdu
nového elektronického systému
na škole. Chci poděkovat rodičům
i žákům, že tento systém využívají,
pravidelně navštěvují a komunikují
s vyučujícími. V případě problémů
s tímto systémem se nebojte obrátit
na třídní učitele nebo vedení školy.
Předpokládám, že funkce systému
Edookit budeme v budoucnu
rozšiřovat
a
zlepšovat
tím
i komunikaci mezi školou a rodiči.
text. F. Látal
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HRY SENIORŮ
Mikroregion Jižní Haná je svazek
obcí v okresu Kroměříž a okresu
Zlín, jeho sídlem je Tlumačov, nám.
Komenského 170 (KIS Tlumačov).
Cílem je spolupráce členských obcí
s regionálními agenturami na mikroregionálních projektech a spolupráce
v oblasti kultury a sportu. Sdružuje
celkem 4 obce: Chropyně, Hulín, Kvasice a Tlumačov. Byl založen v roce
2000.
Hry byly zahájeny slavnostně krátce po 9. hodině předsedkyní mikroregionu paní Boženou Hrabalovou,
která je zároveň místostarostkou
Chropyně. Všechny přítomné pozdravili také hlavní představitelé obcí
a měst mikroregionu.
Bylo přichystáno 8 soutěží: tréno-

vání paměti, slalom – štafeta (převoz
kostek na dětských kolečkách), hod
balónu na basket. koš, střelba florbalovou hokejkou na branku, bowling,
vyšívání srdce, chytání rybiček a skládání puzzle.
Po ukončení soutěží byl čas na
oběd a kulturní vystoupení každé
obce či města.
V 13.30 hodin byly vyhlášeny výsledky. Opět proběhla divácká soutěž, tentokráte doplněná o anketní
otázku, zda senioři chtějí i nadále
zachovat ráz her nebo chtějí změnu.
99 % se vyjádřilo pro stejný program.
Hlavní rozhodčí, paní Libuše Staňková a její pomocník pan Florián,
zveřejnili, pro zajímavost, i statistiku
úspěšnosti v jednotlivých soutěžích:

slalomem nejrychleji projeli Kvasice I.,
v trénování paměti se „blýsklo“ družstvo Kvasice II., nejlepší trefu do bask.
koše měli senioři z prvního družstva
Tlumačov, Kvasice II. bravurně zvládly
bowling, rybičky nejvíce braly Chropyni II., senioři z Kvasic v nejkratším
čase poskládali puzzle, výbornou
mušku při střelbě na branku předvedlo družstvo Kvasice II. a vyšívat
umí nejlépe a nejrychleji tlumačovští
senioři z prvního družstva.
Pak se už rozproudila volná zábava.
Děkujeme vedení ZŠ Tlumačov za
vstřícný přístup při přípravě her, žákům školy za asistenci při soutěžích,
zaměstnancům údržby a obecního
úřadu za pomoc, paní Kotlabové
a Zaoralové za skvěle zvládnutý pro-

voz malého bufetu. V neposlední
řadě velké „díky“ patří všem seniorům
za reprezentace obcí . Další hry se budou konat v Hulíně.
Konečné pořadí:
1. Kvasice II. (82 bodů) ve složení
Rybnikář Zdeněk, Dvorníková Jarmila, Vymyslická Anna, Zapletalová
Božena, Zapletalová Olga, 2. Kvasice
I. (81 bodů) ve složení Stránský Miroslav, Dřímalová Eva, Konečná Viera,
Řehůřková Milada, Zapletalová Božena, 3. Tlumačov I. (79 bodů), 4. Hulín I.
(73 bodů), 5. Tlumačov II. (64 bodů), 6.
Hulín II (59 bodů), 7. Chropyně II. (58
bodů) a 8. Chropyně I (56 bodů).
Renáta Nelešovská
vedoucikis@tlumacov.cz

ZŠ KVASICE SE ZAPOJILA DO PROJEKTŮ ETWINNING
Používání cizího jazyka ke komunikaci a zvyšování digitální
gramotnosti jsou klíčové dovednosti 21. století, které musí
dnešní škola rozvíjet. Tento fakt
byl jeden z důvodů, proč jsme
se rozhodli zapojit v letošním
školním roce do mezinárodní
spolupráce formou eTwinnigových projektů. Dalším důvodem
ovšem je, že účast na projektech
motivuje žáky k výuce cizích jazyků a umožňuje jim komunikaci
v praxi.
eTwinning je platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně komunikovat,
spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Partnerské
školy si společně vytvoří projekt a ke
společné práci využívají informační a komunikační technologie. Děti
a mládež jsou sice zvyklí používat
digitální technologie, ale využívají je
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především ke hraní a nezávazné komunikaci. eTwinning jim přináší zcela nový způsob jejich využití: online
spolupráci, vytváření online prezentací, vytváření videí a digitálních knih.
Projekty slouží především k výměně zkušeností a dovedností, ale také
značně obohacují tradiční způsob výuky. Teoretické znalosti z anglického
jazyka mohou žáci aplikovat v praxi,
a tím se z angličtiny stává dorozumívající prostředek mezi partnerskými
školami v celé Evropě.
V letošním školním roce budou
v naší škole probíhat dva projekty, na
kterých budou žáci pracovat v průběhu celého školního roku.
První projekt nese název Open the
Windows! Greetings from my Hometown. Na tomto projektu budou
pracovat žáci a žákyně 7. B společně
s žáky z Itálie, Makedonie, Řecka, Albánie, Nizozemí, Turecka, Itálie, Rumunska, Polska a Slovenska. V tomto

projektu budou mít děti 5 úkolů. Prvním z nich je představení naší školy
v krátkém videu, dále budou mít žáci
za úkol získat informace o ostatních
partnerských školách. Avšak hlavním
cílem tohoto projektu je vytvoření
pohlednic, které pak pošleme našim partnerským školám. Všechny
pohlednice budou ručně dělané
a budou obsahovat popis pohlednice, krátkou historii obce Kvasice a to
vše v anglickém jazyce. Naše škola,
po skončení projektu, obdrží obálku
s několika pohlednicemi ze všech
partnerských škol, které pak vystavíme v prostorách školy. Tímto projektem se děti dozvědí o historii a tradicích v jiných zemích a také si osvojí
nová slovíčka v anglickém jazyce.
Druhý projekt se jmenuje What
about us! Tento projekt by měl naučit děti především autonomii, využívání informačních technologií,
toleranci a respektu vůči jiným kul-

turám a získat informace o tradicích
jiných zemí. V tomto projektu budou
s dětmi ze 7. A spolupracovat děti
z Itálie, Španělska a Polska. Úkolem
bude několik prezentací, které budou
vytvářeny v průběhu celého školního
roku, jde zejména o prezentace naší
školy, obce, českých svátků, festivalů,
českého jídla a prezentace našeho regionu. Finálním produktem bude digitální knížka, která bude obsahovat
naše oblíbené tradice nebo nějakou
tradiční českou pohádku, to vše samozřejmě v anglickém jazyce. Práce
na projektu budou probíhat zejména
skupinově nebo individuálně.
Pevně věřím, že vytváření projektů
se zahraničními školami se stane na
ZŠ Kvasice brzy tradicí a že jimi žáky
motivujeme ke zdokonalení nejenom anglického jazyka, ale i znalostí
informačních technologií a týmové
práce.
text: D. Janíková
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PROJEKT 72 HODIN V DZR KVASICE
12. až 15. říjen letošního roku
patřil celonárodnímu projektu 72
hodin. Již pátý rok v tuto dobu
přicházejí mladí lidé s nápady, jak
být v rámci dobrovolnických aktivit prospěšní svému okolí. Může
jít o práci na veřejném prostranství,
péči o přírodu či pomoc druhým
lidem.
V rámci tohoto projektu přijely
13. října do Domova se zvláštním

režimem v Kvasicích děti z osmé
a deváté třídy Církevní základní školy Kroměříž. Měly připravený bohatý
program, kde bylo místo na společné písničky, klavírní koncert, různé
hry či povídání si s našimi klienty.
Kluci pracovali spíše venku - hrabali
listí na zahradě a schovávali lavičky.
Do domova tak navzdory podzimu přišlo mládí, radost a smích.
Mladí lidé ukázali, že mají nejen

dobré nápady a jsou ochotní
udělat něco navíc, ale prokázali
vysokou míru empatie a sociální
zralosti, které jsou při vzájemné
komunikaci mezi lidmi nezbytné.
Praktickou pomoc dětí ocenili jak
klienti, tak pracovníci.
Během sladké svačiny, kterou připravily naše paní kuchařky, byl také
prostor pro povídání o duševním
zdraví a problémech, které život

s duševním onemocněním přináší.
Myslím, že toto setkání bylo pro
všechny strany obohacující, a ráda
bych poděkovala Církevní základní
škole v Kroměříži za to, že v dětech
rozvíjí chuť pomáhat druhým, a dětem z obou tříd a jejich třídním učitelkám za vzornou přípravu a milé
setkání.
text: M. Vymazalová

SPORTOVNÍ SERVIS ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zářijové závody v přespolním
běhu v Bystřici pod Hostýnem představují zahájení sportovní sezóny
žáků na II. stupni. Také v letošním
roce jsme na biatlonový areál Bedlina, kde se soutěž konala, vyslali
početné zastoupení. Nejlepšího
výsledku v soutěži družstev jsme se
dočkali v kategorii mladších dívek
(Bára Chybová, Karolína Škrabalová,
Tereza Škrabalová - všechny 7. ročník, Hedvika Bláhová, Zuzana Horsáková a Eliška Šišková - všechny
6. ročník). Děvčata se umístila na 4.
místě mezi 8 celky. Mezi jednotlivci
dosáhl nejhodnotnějšího výsledku Petr Pecina (9.), který zopakoval
skvělé 2. místo z loňského roku.
Velmi příjemným překvapením bylo
další medailové umístění Tomáše
Stránského (7. A). Ten si v kategorii
mladších žáků doběhl pro 3. příčku.
Mezi děvčaty se nejvíce dařilo Báře
Chybové (7. B) a Zuzaně Horsákové
(6.), které obsadily 8., respektive 12.
místo.
Výraznějším kolektivním úspěchem byl říjnový bronz z okresního
finále v minikopané (hraje se na
polovinu fotbalového hřiště v počtu
brankář a 6 hráčů) hochů v Kroměříži. Cestou k medailím dokázali naši
žáci přehrát ZŠ Albertova Kroměříž
(Zachar) 5:0 (branky vstřelili Miroslav
Samohýl, Jaroslav Šiška, Adam Kochaníček 2, Petr Pecina), remizovali
se 3. ZŠ Holešov 1:1 (A. Kochaníček).

Porazili ZŠ U Sýpek Kroměříž 11:3 (J.
Šiška 2, Josef Pecina, Martin Berka
2, Šimon Němeček 2, P. Pecina 3,
M. Samohýl). V semifinále podlehli
ZŠ Slovanu Kroměříž 1:4 (J. Pecina) a v utkání o 3. místo tentokrát
přehráli soupeře ze skupiny 3. ZŠ
Holešov 4:2 (P. Pecina 2, J. Šiška, Š.
Němeček). Na úspěšném vystoupení týmu se ještě podíleli Jan Oblouk
(brankář, 9. třída), Vojtěch Knoll (7.
A), Michal Kahaja (7. B) a Ondřej Malenovský (9.).
Svých úvodních fotbalových
turnajů se zúčastnili rovněž mladší
hoši v rámci školské futsalové ligy
a děvčata při turnaji v minikopané.
Chlapci na turnaji v Uherském Hradišti drželi ještě minutu před koncem posledního zápasu proti ZŠ
a MŠ Zlín postupovou remízu, ale
konec jim bohužel nevyšel. Jediným
střelcem v našich barvách byl Michal Kahaja. Ani děvčatům se jejich
vystoupení v Kroměříži nepovedlo
podle představ. Ze čtyř zápasů zvítězily jen jednou a to na medailové
příčky nestačilo. Jedinou hráčkou
zapsanou ve střeleckých statistikách
byla Lucie Kučerová (8.), která v turnaji skórovala dvakrát.
Největší radosti na sportovním
poli jsme se dočkali v polovině listopadu. Výběr hochů z druhého
stupně sehrál velmi úspěšný turnaj
v okresním finále v halové kopané
v Morkovicích. S přehledem zvládl

svou skupinu, kde porazil ZŠ Koryčany 3:0 (P. Pecina 2, poslední gól byl
vlastní), 3. ZŠ Holešov 2:0 (J. Šiška, P.
Pecina) a ZŠ Oskol Kroměříž 5:2 (J.
Šiška 2, A. Kochaníček, P. Pecina 2).
V semifinále přehrál Gymnázium
Kroměříž 2:0 (P. Pecina, A. Kochaníček) a až ve finálovém zápase padl

s velkým favoritem ze ZŠ Slovan
Kroměříž 1:3 (M. Samohýl). V týmu,
který si za své účinkování vybojoval
stříbrné medaile, ještě hráli Jan Oblouk (brankář, 9.), Šimon Němeček
(8.), Martin Berka a Michal Kahaja
(oba 7. B).
text: J. Machovský

ČINNOST MLADÝCH KVASICKÝCH HASIČŮ
Od posledního čísla Kvasických
novin se mnoho změnilo, nastartovali jsme znovu kroužek „Mladí záchranáři“. Se stávajícími členy ještě
do konce roku stihneme například
„Čajový dýchánek“, tam si děti uvaří vlastní čaj ze svých nasbíraných
šípků a jiných surovin. Zúčastníme

se uzlovací soutěže mladých hasičů
v Nové Dědině. Poslední středa v letošním roce bude ve znamení loučení s rokem 2017, zavzpomínáme
a patřičně to oslavíme.
Na příští rok chystáme několik
exkurzí, soutěží, společných výletů
a jiné akce. Zaměříme se na pro-

-hlubování znalostí z mnoha oblastí
(například požární prevence, hašení,
první pomoc a jiné), prove-deme
první pasování nových mladých
hasičů.
Kdo k nám přijde, tak určitě nebude litovat. Může se podívat na naši
techniku a něco si i vyzkoušet. Více

informací získáte na našich webových stránkách www.sdhkvasice.cz
v sekci „Mladí hasiči“, nebo přímo
u nás a to každou středu od 17:00 –
18:00 hodin v hasičské zbrojnici. Už
teď se na vás budeme těšit.
text: R. Smolinka
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PODZIM JSME DĚTEM VE ŠKOLCE ZPESTŘILI SPOUSTOU AKCÍ
Divadelní představení v MŠ
Ve středu 11. října přijelo do
mateřské školy divadlo Kašpárek
s pohádkou „Podzim s veverkou
Zrzečkou“. V pohádce o zvířátkách
děti viděly, jak je důležité mít dobré
kamarády a jak si kamarádi v životě
pěkně pomáhají.
Cvičení v základní škole
Podzimní den 20. října navštívili
všichni předškoláci Základní školu
v Kvasicích, a to 2. třídu pod vedením paní učitelky Hudcové. Děti si
společně udělaly sportovní dopoledne v tělocvičně, které je moc bavilo. Všichni se moc těšili a byli spokojení. Děkujeme, že jsme mohli přijít
mezi vás školáky a také děkujeme
paní učitelce Hudcové za pozvání.

Zubní prevence

hlédly obrázky i živé zvířátko – krá- si s dětmi, co v tomto období děláme
líčka. Přednáška byla velmi zajímavá a jak svátek probíhá. Děti jsme také
V úterý 24. října v dopoledních a všichni se těšíme na další setkání. navnadily naší každoroční akcí, jako
hodinách nás v naší školičce naje vydlabávání dýní, což s tímto svátvštívil zubní preventista pan Forejt, Hudební vystoupení
kem souvisí. 2. listopadu od 14 hodin
který dětem krásně povídá o zubní
jsme se sešli s rodiči v jednotlivých
Ve středu 1. listopadu nás na- třídách a pustili jsme se do vydlaprevenci. Budeme se těšit na jeho
vštívil pan Čapčuch s vystoupe- bávání dýní. Fantaziím se meze nedalší návštěvu.
ním hudebního pásma s kytarou kladly. Rodiče také přinesli nejrůzněja s ukázkou obrázků. Děti si s ním ší pochutiny z dýní a ovoce pro děti.
Máme rádi zvířata
mohly společně zazpívat a také za- Poté tatínci odnesli hotové dýně na
Státní veterinární správa připra- tančit jednoduché tanečky a hra na zahradu a rozsvítili jsme je. S dětmi
vila pro děti v mateřské škole vzdě- tělo jim také cizí nebyla. Naučily se jsme si připravily také malé překvalávací projekt s názvem „Máme rádi nové písničky a naopak zopakovaly pení v podobě pásma písniček a bászvířata“. Cílem je pěstovat u dětí i ty známé. Pro děti to bylo příjemné niček. Všichni jsme se ale netrpělivě
kladný vztah ke zvířátkům a předat zpestření dne.
těšili na vystoupení kouzelníka, které
jim zábavnou a hravou formou zánás čekalo ve školce. Děti byly nadkladní informace o zvířatech nejen Dýňová slavnost
šené z kouzel a triků a také z živých
hospodářských, ale také volně žihrdliček, které si mohly pohladit a drjících a chovaných v domácnosti.
Tak jako každý rok, tak i letos jsme žet na ruce. Celkově se akce velmi
První návštěva veterinární lékařky s dětmi slavili svátek všech zesnu- vydařila a těšíme se na další.
u nás proběhla 30. října. Děti si pro- lých, takzvané Dušičky. Povídali jsme
text: kolektiv učitelek MŠ

VÝLET NA DĚLOSTŘELECKOU TVRZ BOUDA
První víkend v září jsme opět věnovali rodinnému výletu, tentokrát
na dělostřeleckou tvrz Bouda, která
je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v České republice budovaných v rámci československého
opevnění proti Německu. Nachází
se v nejjižnější části Orlických hor.
Tento výlet byl procházkou historií, kdy nás dělostřeleckou tvrzí
provázel svým poutavým výkladem pan průvodce. Vyprávěl nám,
jak se takové opevnění stavělo,
za jakým účelem bylo vystavěno,
a poodhalil nám důmyslnost celé
tvrze. Mohli jsme si například prohlédnout různé náboje do zbraní,
skladiště munice, ale i ubikaci pro
vojáky a důstojníky, kteří zde sloužili. Celá prohlídka tvrze byla velmi
naučná a každý z nás si s sebou odnesl hluboké zážitky a úctu k těm,
kteří dokázali takovou stavbu vybudovat.
text: J. Koželová
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Z FOTBALOVÉHO TRÁVNÍKU
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi krátké ohlédnutí za
skončenou podzimní částí sezony.
Začneme u mládežnických celků.
Družstva žáků se nám přes léto
podařilo doplnit hráči z klubu FK
Lubná a Sk Tlumačov. Tím se nám
podařilo hlavně u starších žáků doplnit mužstvo nejen početně, ale
i kvalitně. To se samozřejmě projevilo i na výsledcích a po podzimní části figuruje mužstvo starších žáků na
druhém místě se ztrátou 1 bodu na
vedoucí Bojkovice. Mladší žáci získali
za podzim jen tři body, ale v této ka-

tegorii nejde o výsledky, ale o radost
ze hry a získání nových fotbalových
dovedností.
Dorostenecké mužstvo se muselo pro podzimní část vypořádat
s odchodem klíčových hráčů do
vyšší věkové kategorie, a to se na
mužstvu dosti výrazně projevilo
(zejména výsledkově). Dorostu patří
nelichotivá poslední příčka v tabulce. Věřím, že se přes zimní přestávku
podaří mužstvo stabilizovat a v jarní
části budou výsledkově výrazně lepší.
B mužstvo se jako nováček

okresního přeboru umístilo na 10.
místě se ziskem 15 bodů. Na nováčka soutěže to není špatný výsledek,
nicméně vedení očekávalo bodový
zisk alespoň 20 bodů. Také předvedená hra a nasazení v některých zápasech (Těšnovice, Skaštice B) neodpovídala úrovni okresního přeboru.
A mužstvo postoupilo do krajského přeboru Zlínského kraje, kde
se například střetává s mužstvy Luhačovic, Bystřice pod Hostýnem,
Holešova, Chropyně, Rožnova pod
Radhoštěm a podobně. Musím celé
mužstvo pochválit nejen za zisk 18

bodů, ale také za předváděnou hru
zejména na domácím hřišti. Doma
jsme prohráli pouze jedno utkání s Velkými Karlovicemi a to díky
spoustě promarněných šancí. Na
jaře věřím v další pěkný bodový zisk
a minimálně klidný střed tabulky.
Veškerá utkání Zlínského krajského
přeboru lze sledovat na internetu na
www.tvcom.cz
Závěrem chci nejen všem našim věrným fanouškům popřát
hezké a klidné Vánoce a mnoho
štěstí do nového roku 2018.
text: F. Klement

ZÁSAHOVÝ DENÍK JSDH KVASICE
Požár v Lubné
Dne 14. září ve 21:43 hodin
nám byl vyhlášen požární poplach, jednalo se o požár pergoly
u rodinného domu v obci Lubná.
Na místo události jsme vyjeli
vozidlem CAS 20 T815 v počtu
1+5. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že se jedná o požár
pergoly, na místě již byli místní
dobrovolní hasiči a hasiči HZS ze
stanice Kroměříž. Požár byl již pod
kontrolou a téměř zlikvidován.
Naše jednotka byla po domluvě
s velitelem zásahu odeslána zpět
na základnu.

1+3. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná
o vosí hnízdo v podbití rodinného domu.
Část podbití byla rozebrána
a vosy zlikvidovány přípravkem
na hubení hmyzu. Poté bylo podbití opět složeno a jednotka se
vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc - odstranění
popadaných stromů

Dne 30. října v 7:12 hodin nám
byl vyhlášen poplach, jednalo se
o odstranění popadaných stromů
na cyklostezce Kvasice-Kroměříž.
Na místo události jsme vyjeli
Technická pomoc - likvidace
vozidlem CAS 20 T815 v počtu
obtížného hmyzu Kvasice
1+4. Po příjezdu na místo události
bylo všech 6 spadlých stromů na
Dne 16. září v 16:42 hodin nám cyklostezce postupně rozřezáno
byl vyhlášen poplach. Jednalo se pomocí motorové pily a odklizeo likvidaci vos v podbití rodinné- no mimo cyklostezku.
ho domu v ulici Krajina.
Na místo události jsme vyjeli
vozidlem CAS 20 T815 v počtu

PF 2018
Zaměstnanci
Obce Kvasice
vám přejí krásné vánoce
v kruhu nejbližších
a v roce 2018
hodně zdraví,
životní spokojenosti
a splněných přání.
7
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120 LET OD ZALOŽENÍ MARIÁNSKO-ALŽBĚTINSKÉHO SPOLKU
Letos 18. září uplynulo 120 let od
založení Mariánsko-Alžbětinského
spolku. Zakladatelkou byla Marie
von Thun v roce 1897 a zároveň byla
do roku 1920 jeho předsedkyní. Vystřídala ji paní Amalie Proskowetz.
Zaměření spolku bylo především
charitativní, pomoc chudým rodinám, sirotkům, seniorům a nemocným lidem. Sponzoři byli především
příslušníci z rodu Thun-Hohenstein
a rodina Proskowetzova, kteří spolek
zachránili před finančním úpadkem
v době první světové války. Dle možností přispívali i další členové spolku
a farníci prostřednictvím pokladničky sv. Antonína vyhrazené pro tento
účel v kostele a sbírkami. Počátkem
první světové války v roce 1914 byla
zřízena ozdravovna v domě č. 36 pro
raněné vojáky a rekonvalescenty.
Spolek rozšířil svou působnost na
osvětu a kulturní akce, jeho působení bylo během druhé světové války
zastaveno. Dodnes se zachovala
protokolní kniha Mariánsko-Alžbětinského spolku. Poslední zápis je

v ní z 15. ledna 1941. Pro zajímavost
cituji vybrané texty z některých zápisů a vzhledem k blížícím se Vánocům o poskytování vánoční nadílky.
V roce 1940 podporuje Mariánsko-Alžbětinský spolek celkem 21
chudých a potřebných. Dává se většinou obyčejná podpora 2x chléb
a 4x mléko. Dětem a nemocným
se přidává krupice a rýže a ve výjimečných případech i maso. Dává
se též nějakou dubu cukr, půl kila
na osobu, dětem 1 kg. Vánoční nadílka obsahovala vánočku a půl kila
masa. V roce 1939 obohatil vánoční
nadílku pan mlynář Tomášek, 20 kg
mouky. Tak bylo rozhodnuto poskytnout vánoční nadílku i těm, kteří nebyli zahrnuti do pravidelné podpory,
a to na osobu půl kila masa a sádla,
2 kg mouky a vánočku. Kde jsou děti
1 kg masa a sádla, 2 vánočky a 2 kg
mouky. V roce 1921 byly na Vánoce
zakoupeny všem podporovaným
spolkem papuče a obdrželi po 1
metráku uhlí, které nabídl spolku p.
Wiedermann za výhodnou cenu, ale

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
Podzimní prázdniny jsme si tentokrát zpestřili výletem do Prahy.
Našim cílem bylo Divadlo Broadway a muzikálové představení Muž
se železnou maskou. Každý z nás
zcela jistě tento příběh znal z televizního zpracování, nicméně jsme
všichni odjížděli do Prahy natěšení
a plní očekávání, jaké vlastně bude
hudební zpracování tohoto klasického příběhu? A koho budeme mít
v obsazení a bude se nám vůbec
muzikál líbit? Napadaly nás různé
otázky, nicméně po usazení do
křesel divadla a po zaznění prvních
úvodních tonů bylo zcela jasné, že

každý bude zcela pohlcen uměním
hudebníka Michala Davida, který stál za hudebním provedením
příběhu. V hlavní roli se představil
nadějný herec David Gránský, dále
jsme měli to štěstí a mohli jsme
zhlédnout Mariana Vojtka, Bohouše
Josefa, Václava Vydru a další. A jaké
to vlastně bylo? Jedním slovem
ÚŽASNÉ. Herecké výkony, pěvecké
výkony, scéna, texty písní, melodie,
to všechno lze vyjádřit opravdu
jedním slovem ÚŽASNÉ.

i s kamením. Paní předsedkyně nechala ušít pro chudé košile.
Ze zápisu z roku 1933 – obec Kvasice daruje chudým 12 kg žita, které
bylo původně pro nezaměstnané.
Zároveň se navrhuje, aby obilí bylo
u p. Morkese upraženo, rozděleno
do sáčků a rozdáno chudým jako
kávová náhražka. Pan Morkes upražil
žito bezplatně a daroval i sáčky.
Z deníku paní Anny Chmelinové
povoláním učitelky:- V Kvasicích byl
založen na podporu chudiny spolek
Alžbětinek, jeho členky vyhledávaly nejchudší lidi v obci a udílely jim
podporu, především v podobě poživatin, obnošeného šatstva apod.
O Vánocích pořádaly Alžbětinky ve
spolupráci se školou vánoční nadílku v sále panské hospody. Všechny
školní děti obdržely sáček cukroví
a vánočku. V sáčku byl i pomeranč,
násadka a několik špiček do pera.
Chodily jsme si pro sáček v řadě
podle seznamu pana řídícího, hlasitě
poděkovaly a políbily komtese, která
sáčky rozdávala ruku. Pro vybrané

velmi chudé děti byly pod vánočním
stromkem balíčky šatstva a bot, šály
a čepice. Ty pletly členky spolku na
společných schůzkách, šaty a oblečky pro děti šily místní švadleny z materiálu darovaného ze zámku. A tak
ve třídě polovina dětí po Vánocích
chodila stejně oblečena. Děvčata
mimo barchetových šatiček dostávala i barevné zástěrky. Mně se ty
zástěrky moc líbily a každé Vánoce
jsem toužila dostat také takovou,
i když jsem doma měla řadu krásných listových zástěrek s plisovanými volánky, které mi tatínek dovážel
z Vídně. (Ze vzpomínek na Kvasice,
dětství a mládí, 1903-1919)
Činnost Mariánsko-Alžbětinského působení byla obnovena jako
Mariánsko-Alžbětinské společenství
s charitativním a duchovně vzdělávacím zaměřením v roce 2013.
Pohodu u svátečně prostřeného
stolu plného dobrot, radost z dárků,
krásné zážitky a požehnaný nový rok
přeje
K. Koutňáková

V KNIHOVNĚ
SE STÁLE DĚJE NĚCO NOVÉHO

Tak jako v minulých letech, tak
i letos doplnila knihovna svůj fond
o řadu zajímavých titulů. V nabídce najdete knihy pro dospělé i pro
mládež. Nezapomněla jsem ani
na vaše nejmenší dětičky. Finanční obnos na knížky dostávám od
obecního úřadu. A tady je na místě
moje poděkování.
Knihovna pořádá tematické besedy pro mateřskou školu, základní
školu, školní družinu a pro domov
text: J. Koželová zvláštního režimu. Uspořádala
jsem i Dny otevřených dveří, kdy je

zápisné zdarma. Čtenáři a čtenářky,
kterým je nad 70 let a ti, kteří vlastní průkaz ZTP, mají vstup do obou
půjčoven rovněž zdarma. Stálý zájem je také o knihy, které mají studenti jako doporučenou četbu.
K nadcházejícím vánočním svátkům bych Vám všem chtěla popřát
především ničím nerušenou pohodu. A v nadcházejícím roce 2018
stálé zdraví. Zachovejte knihovně
přízeň a přijďte si vypůjčit zajímavé,
poučné nebo veselé knihy.
text: R. Králíková

PYL ZÁSOBUJE ORGANISMUS ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝMI LÁTKAMI
chuť
Včelaři pyl odebírají zvláštním zařízením před vletem včel do úlu nebo
až po zpracování včelami, které do
něj přidávají své žláznaté výměšky,
a následně jej vrství do buněk a průběžně zalévají medem, aby mohly
probíhat enzymatické a jiné procesy.
Původní pyl se mění na pyl plástový,
který je trvanlivější než pyl rouskový.
Po zpracování pylu včelami a změnami v buňkách se již jedná o včelí
Pyl má nakyslou až nahořklou produkt. Pro léčebné účinky má větší

Květový pyl lze pro svůj obsah
vitaminů, stopových prvků a dalších látek považovat za vitamínovou bombu s omlazujícími účinky. Pyl je jemný prášek, nejčastěji
žluté barvy, který nám příroda
nabízí na všech kvetoucích rostlinách. Včely jej sbírají a nosí na
posledním páru nohou, v takzvaných „rouskách“ do úlu. Proto se
mu někdy říká pyl rouskový.
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hodnotu pyl plástový než pyl rouskový odebraný včelám před vletem do
úlu.
Pyl je nakyslé až nahořklé chuti, různé druhy pylů mají rozdílnou
chuť, barvu a liší se i tvarem a velikostí pylových zrn.
Pylová zrna jsou pohlavní buňky
kvetoucích rostlin, které se vytvářejí
v květech v prašnících na konci nitkovitých tyčinek. Po dozrání prasknou
a přenášejí se vzduchem a hmyzem
na pestíky samičích květů. Největší

podíl na opylování mají včely, kterých
je na světě 30 tisíc druhů, z nichž většina žije samotářsky. Jen několik druhů, mezi něž patří i včela medonosná, je hmyzem společenským.
Pyly rozdělujeme do tří skupin
Včely z pylu a medu zpracovávají
kašičku, která je nezastupitelným
bílkovino-vitamínovým pokrmem
pro larvy včel a trubců. Pyl obsahuje
bílkoviny, sacharidy, volné mastné
kyseliny, minerální látky, vitamíny,

zpravodajství
nukleové a organické kyseliny, éterické oleje, pylové enzymy, růstové regulátory, barviva, chuťové látky a podobně. Laboratorně bylo zjištěno, že
ve 100 gramech pylu se nachází tolik
esenciálních aminokyselin, jako je
v 500 g hovězího masa. Denní dávku
aminokyselin člověka by pokrylo 15
až 30 gramů pylu.
Švýcarští vědci rozdělili jednotlivé druhy pylů do tří skupin
na:
- dobré pyly: z ovocných stromů, lučních květů, vrb a jív, kaštanů, hořčice,
máku, řepky a jetele
- střední pyly: z lísky, olše, topolu,
buku, jilmu, javoru, pampelišky, chrpy
a z ostatních květin
- špatné pyly: z jehličnatých stromů
Jiný příklad. V lidské krvi bylo zjištěno 24 stopových prvků, z nichž je
24 obsaženo ve včelích produktech,
v pylu je jich více než 12. Obecně
lze říci, že stopové prvky, enzymy
a vitamíny obsažené v pylu jsou
schopny vytvořit v lidském organismu odolnost proti různým infekcím.
Dále urychlují léčení různých nemocí
a předcházejí i účinkům vyčerpání a stárnutí. Pyl používají i výkonní
sportovci, horská služba, těžce pracující, polárníci a tak dále. Vhodný je
i pro starší lidi a také pro děti.
Pyl, podobně jako med, ztrácí svoji
hodnotu při teplotě 40 až 50°C. Nejlépe se uchovává sušením při teplotě
35°C. Skladuje se v hermeticky uzavřených nádobách, nebo v sáčcích
z mastného papíru, v zatavených igelitových pytlících, uložených v led-
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ničce při teplotě 3 až 4 °C, chráně- kosti. Sám jej používal a dožil se více
než 90 let. Dále zjistil, že zlepšuje
ných před světlem.
Pyl působí proti bakteriím
chuť k jídlu, urychluje metabolismus,
Lékařské dlouhodobé výzkumy
Pyl v domácí lékárně a farmacii upravuje střevní potíže, má antibio- jsou zaměřené na účinky při léčení
Mezi lidmi jsou velmi málo známé tické účinky, zlepšuje zrak a psychiku prostaty a alergií. Bakteriostatický
vzácné vlastnosti pylu vhodné pro člověka atd.
účinek je pravděpodobně způsoben
lidský organismus. Vědecky bylo proDá se využívat také jako doping látkami, které do pylu dávají včely.
kázáno, že žádný biologický a fyzio- místo kávy, tabáku a alkoholu. Švéd Daleko účinnější proti bakteriím je
logický proces v lidském organismu Upmark a urolog Johnsson potvr- plástový pyl.
neprobíhá bez látek, které jsou ob- zovali léčivé účinky při onemocnění
Obecně lze říci, že pyl zásobuje
saženy v pylu. Člověk si sice tyto po- prostaty a při střevních problémech. organismus životně důležitými látkatřebné látky zajišťuje prostřednictvím Léčí zácpu, ale také působí proti prů- mi, pečuje o střeva a reguluje trávení,
hodnotné potravy, jako je ovoce, jmu a stimuluje činnost žaludku. Díky zvyšuje tělesnou a duševní výkonzelenina, maso, minerální vody a tak svému antibiotickému působení re- nost, posiluje nervy, pečuje o kůži zedále, kdo však z nás sleduje, aby tyto guluje činnost střev a ničí růst škod- vnitř, léčí záněty horních cest dýchadůležité látky měl v každodenním jíd- livých mikrobů. Ovlivňuje psychiku cích i močových cest. Používání pylu
le? Výsledkem toho je malá odolnost a uklidňuje nervy, snižuje hladinu prospívá celkové kondici lidí i zvířat.
lidí proti různým onemocněním, kte- cholesterolu v krvi, podporuje tvorPyl zatím není oficielně uznán
rým lehce podlehnou zvláště děti bu červených krvinek, zvyšuje spor- jako léčivý prostředek. Nejsou zatím
a starší lidé. Potřebné látky můžeme tovní a pracovní výkony a celkovou známé lékařské a vědecké podklady
tělu dodávat právě přírodním včelím vitalitu člověka, Pyl pomáhá vyléčit o jeho ověřeném používání. V souproduktem, jakým je pyl.
nachlazení, akné, vysoký krevní tlak, časné době je hlubší vědecké bádání
Používání květového nebo plásto- nervové poruchy, vředy, chudokrev- zaměřeno na účinky pylu při léčení
vého pylu není u nás příliš rozšířeno. nost a podobně. Dokonce zvyšuje prostaty a alergií.
text: J. Novák
Pyl se používá v čerstvém nebo suše- i výkonnost závodních koní a podílí
ném stavu, nejčastěji smíchaný s me- se na vyléčení rakoviny u zvířat.
dem, mateří kašičkou, tvarohem, jogurtem, mlékem a tak dále. Vhodné
Několik receptů doporučených léčiteli
je používat pyl čerstvý. Pozor, pokud
je pyl plesnivý, tak se nesmí používat
Pyl s medem
vůbec, obsahuje toxické látky.
Smícháme 130 g sušeného pylu v 1 kg medu. Pylovou terapii aplikujeme
v délce jednoho měsíce podáváním dvou malých lžiček medu s pylem.

Pyl zlepšuje chuť k jídlu
Používání pylu pro léčebné účinky
se stalo módním v 50. a 60. letech
20. století, podobně jako používání
mateří kašičky. V 70. letech se většina
včelařů v západní Evropě zaměřila na
sběr pylu, nejvíce ve Francii, kde byl
velkým jeho propagátorem A. Caillas.
Ten považoval pyl za zázračnou potravinu, která napomáhá dlouhově-

Pyl s medem
Část čerstvých pylových zrn nasypeme do sklenice a zalijeme vodou. Po
nabobtnání pylu rozmícháme na hustou kaši a přidáme asi 1/5 medu. Vše
řádně rozmícháme. Doporučuje se užívat ráno před jídlem a večer asi hodinu
po jídle jednu kávovou lžičku pylové kaše s medem, která se zapíjí mlékem.
Pleťová maska
Pyl se rozmíchá s tvarohem, vajíčkem, mlékem a jogurtem. Pak se nanese na
tvář, nechá se působit 30 minut. Masku odstraňujeme vlažnou vodou.

V KVASICÍCH SE NOVĚ SCHÁZÍ KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
Myslivecký spolek Kvasice se vedle běžné myslivecké činnosti, které není málo, začal věnovat i práci
s mládeží. Díky podpoře Českomoravské myslivecké jednoty, obce
Kvasice a Honebního společenstva
se od září 2017 schází kroužek mladých myslivců a přátel přírody pod
názvem Kvasičtí Jestřábi. Děti se
potkávají každé pondělí v krásném
areálu Myslivny v Kvasicích, samy si
vymyslely název kroužku a pracujeme i na logu.
Dětem na našich setkáních přibližujeme dění v přírodě, různorodou
činnost myslivců v honitbě v průběhu roku a také práci lesníků. Postupně se věnujeme mysliveckým
tradicím i jednotlivým oblastem
myslivosti. Děti se již naučily popsat
bažanta a srnce mysliveckou mluvou. A vědí, jaké myslivecké zařízení

se používá k jakému účelu.
V září jsme navštívili střelnici Klubu vojáků v záloze v Kvasicích. Přiblížili jsme si zásady bezpečného
zacházení se zbraní a měly možnost
vyzkoušet si střelbu z malorážky.
Tímto děkujeme KVZ za poskytnutí
střelnice.
Protože se nevěnujeme jen myslivosti, ale celé přírodě, tak jsme
byli i u rybářů. Zúčastnili jsme se
výlovu rybníků. Tady jsme se dozvěděli, proč se výlovy dělají, jaké
ryby v Kvasicích můžeme „potkat“,
ale i jaké jsou zajímavosti a rekordy
v České republice.
V nejbližší době začneme chodit
do krmelce přikrmovat zvěř v období nouze a také budeme sypat ptáčkům do krmítka.
Přestože se během zimy nedá
moc být venku, máme v plá-

nu spoustu aktivit. Seznámíme mskvasice.webnode.cz.
se s lesnickou technikou, výcviI během roku mezi sebou rádi přikem loveckých psů, sokolnictvím vítáme další mladé přátele myslivosa spoustou dalšího. Naše aktivity ti a přírody.
můžete sledovat na facebooku
MYSLIVOSTI A PŘÍRODĚ ZDAR!
„Kvasičtí Jestřábi“ nebo na webu
text: Vladana a Zbyněk
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VODÁCKÝ ROK JE ZA NÁMI, A TAK JE NA ČASE BILANCOVAT….
Vodácký klub Kvasice se v roce
2017 podepsal pod nemálo akcí,
díky čemuž obohatil kulturní život
v naší obci.
První akcí byl šipkový turnaj Memoriál Radima Hutaře, kdy více než
37 soutěžících změřilo své šipkové
umění ve hře 501 Double Out v restauraci Art-Club Bowling Kvasice.
Další akcí bylo Odemykání řeky
Moravy 2017 v Loděnici v Kvasicích,
kde jsme jako správci loděnice a přístaviště převzali klíč od řeky Moravy.
Tím nám bylo dáno vodníkem Čandou právo užívat náš úsek řeky.
V měsíci červnu jsme uspořádali
druhý ročník Kvasického festivalu
dračích lodí, ve kterém změřilo své
síly 12 týmů. Velmi nás mrzí, že tento závod naše obec nepodpořila tak,
jak jsme očekávali od obce s více
než 2200 obyvateli, která se brzy
otevře Baťovu kanálu a v nejbližším
období očekává vzrůst cestovního
(vodního) ruchu. Proto jsme museli
oslovit i obce v okolí Kvasic. Nejvíce
nás podpořila Obec Střížovice, její
starosta byl hrdý na to podporovat
takovou akci a dokonce sám sestavil
tým za obec Střížovice. Nebudeme
si nalhávat, když řekneme, že na
všech závodech, kterých se Vodácký
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Klub Kvasice zúčastní, každé město
a dokonce i obce takovou akci s hrdostí podporuje.
Samozřejmě i Obec Kvasice nás
podpořila, a to s vybudováním zázemí pro sportovce v tomto závodě.
Přesto závody byly z pohledu nás,
valné většiny týmů i diváků hodnoceny jako velmi vydařené. Nejvíce se
všem líbilo krásné prostředí našeho
úseku Moravy, kde se závody konaly. Také bylo kladně chváleno zázemí
našich závodů díky novým obecním
stanům a hlavně naší vyhlášené pohostinnosti.
Další akcí byla Pouť v naší obci, kdy
jsme pro veřejnost otevřeli naši loděnici a rádi jsme přivítali každého,
kdo se za námi stavil. Jako správní
hostitelé jsme pro každého hosta
připravili ochutnávku ze 4 druhů piv
od pivovarů Zubr, Záhlinice a samozřejmě i piva kvasického.
Abychom sezonu ukončili, museli
jsme řeku Moravu uzavřít. To se nám
povedlo v sobotu 7. října, kdy se na
nás přišlo podívat sluníčko i v tak
velice chladném počasí. Za účasti
vodníka Čandy jsme uzavřeli řeku
Moravu. Tento rok nám na Zamykání
Moravy zahrála i živá skupina a myslím, že to mělo úroveň a dle všech

to bylo super….
A mohli bychom tento rok uzavřít?
Naštěstí ne…
Vodácký klub byl osloven, aby své
prostory zapůjčil týmům Kanoistka
Přerov a Dragon Force Přerov. Tyto
dva týmy závodí na celorepublikové, dokonce i světové úrovni sportů,
ve kterých vynikají. Kanoisté z Přerova zaujímají nejvyšší příčky v republikových a evropských soutěžích
a Dragon Force Přerov reprezentovalo naši republiku v Mistrovství
světa dračích lodí klubových týmů
v Benátkách, odkud dovezli mnoho
nejvyšších umístění. Naše prostory jim byly poskytnuty bezplatně,
opakovaně a bez finančních náhrad,
přesto byly pro nás přínosem. Získali jsme mnoho cenných zkušeností
a především mnoho přátel. A o ty
jde v našem sportu především.
Jsme rádi, že si náš úsek řeky Moravy
vybrali ke svému reprezentačnímu
soustředění a náš klub i loděnice se
takto mohly i třeba pasivně podílet
na jejich výsledcích.
V letních měsících nás ještě dvakrát navštívil příměstský tábor z Otrokovic a bylo pro nás ctí dětem
ukázat z vodní hladiny náš krásný
tok řeky Moravy.

Díky našim kamarádům a přátelům v tomto sportu jsme mohli
dosáhnout z našeho pohledu velmi
skvělých výsledků. Jezdíme za tým,
který má v každém závodě nejvyšší
ponor a věk, a i přesto si dokážeme
každou jízdu pořádně vychutnat
a naplno užít.
Vodácký klub Kvasice se zúčastnil
celkem 6 závodů dračích lodí v seriálu mistrovství ČR, kde jsme získali
jak za náš tým, tak i za spřátelené
týmy, se kterými jsme si vzájemně
vypomáhali, krásná umístění. Náš
tým Dragon boat Kvasice se zúčastnil závodů v Přerově, Kvasicích,
Hranicích, Otrokovicích, Jedovnici
a Znojmě.
Na závěr se patří poděkovat všem,
kdo nám v této sezóně jakkoliv pomohli. Bez přátel a kamarádů by nešlo dělat takové akce.
Kolektiv členů Vodáckého klubu
Kvasice se na vás těší i v příštím roce
na loděnici v Kvasicích, kde pro vás
připraví spoustu hezkých akcí. Je jen
na vás, zda podpoříte náš klub svou
účastí a tím nám dáte impuls pokračovat ve veřejných akcích nejen pro
občany Kvasic. AHÓÓÓJ …
text: R. Kahaja
foto: VK Kvasice
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SVATOMARTINSKÝ KOŠT VÍNA
Již sedmý ročník Svatomartinského koštu vína proběhl letos právě na
svátek svatého Martina. Sportovní
klub Kvasice připravil pro účastníky
vše, co k akci patří. Sál musí být patřičně vyzdoben a na stolech kromě
skleniček nesmí chybět sýr a chleba na zajedení mezi jednotlivou
degustací. Ochutnávku jedenácti
vzorků vína představil profesionální
sommelier. Svatomartinskou husu
a další pochutiny k vínu připravila
firma DOOT. K poslechu a tanci zahrálo DUO GAUDEON. Po zajímavé
tombole se dobrá zábava stupňovala a nikdo nesledoval čas a to,
že je již druhý den. Vše jednou ale
musí skončit, aby něco jiného začalo. A tak poté, co jsme se rozloučili s posledními hosty, se již nyní
připravujeme na příští, osmý ročník
Svatomartinského koštu vína.
text: A. Judas

K Vánocům přeji za Sokol všem pevné nervy v předvánočním shonu,
klidně strávené svátky v rodinném kruhu a s přáteli.
Do nového roku přeji pevné zdraví a prožití co nejvíce pohodových a klidných dnů.
Aleš Judas

POSLEDNÍ ZÁVODY A KŘEST HÁČKŮ
V září jsme vyrazili sbírat zkušenosti na naše poslední závody
letošní sezóny do Račic za Prahu.
Konalo se tam 12. mistrovství ČR
dračích lodí d´Račice 2017. Vše se
odehrávalo v Labe Aréně Ústeckého kraje. Nově zrekonstruovaný
areál disponuje uměle vybudova-

ným kanálem se závodní dráhou
o délce 2 000 metrů. Kromě domácích šampionátů zde probíhají
i vrcholné mezinárodní akce jako
Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v kanoistice nebo rychlostním veslování. Závodů jsme se zúčastnili se ctí a obsadili 12. místo.

Na začátku podzimu jsme pokřtili členy kroužku na háčky –
tedy všechny, kteří ještě křestem
neprošli. Háček je v posádce kanoe ten, kdo sedí vepředu. Má na
starosti číst vodu, hlásit kormidelníkovi všechny překážky a také
zajišťuje usilovným pádlováním

pohon lodi.
Kromě nových háčků jsme pokřtili také naši dračí loď, jejíž opravu se nám podařilo dokončit.
Děti jí vybraly jméno Kotvička.
Celou akci u vody jsme zakončili
opékáním špekáčků.
text: K. Kahajová
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5. PROSINCE ZAČÍNÁ MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI
Krajem kráčí Mikuláš… Obdarovává děti a vlastně i dospělé, kteří se těší z dětské
radosti. I vy se letos můžete
stát Mikulášem a nepotřebujete k tomu ani plnovous, ani
mikulášskou čepici. Pokud se
od úterý 5. prosince zapojíte
do celorepublikové Mikulášské
sbírky Společnosti pro ranou
péči, nejenže podpoříte rodiny
dětí s postižením a službu rané
péče, která těmto rodinám
pomáhá, ale budete také obdarováni. Třeba voňavým perníčkem, třeba pocitem, že jste
podpořili dobrou věc.
Mikulášská sbírka Společnosti
pro ranou péči se letos uskuteční už popáté – v ulicích několika
měst budete opět moci potkat
dobrovolníky se speciálně označenými čepicemi a s pokladničkami.
Vhodíte-li do pokladničky drobný
příspěvek, podpoříte službu rané
péče pro rodiny dětí s postižením.
Každý, kdo přispěje, bude odměněn perníčkem nebo drobným
dárečkem, které připravily ochotné ruce našich podporovatelů.
Jen paní Radmila Juřičková z Olo-

mouce pro nás napekla přes šest
set rybiček s ukrytým vzkazem pro
potěchu duše.
Ze svého okolí asi každý zná několik rodin, které o dítě s postižením pečují. Raná péče je pro tyto
rodiny velmi důležitá. Ve chvíli, kdy
rodiče po narození dítěte zjistí, že
se jejich dítě nevyvíjí, jak je obvyklé, nebo prokáže-li se u dítěte závažná diagnóza či významný hendikep, ocitají se ve velmi náročné
životní situaci. Absolvují bezpočet
vyšetření, žijí v obavách a nejistotě. Významnou pomocí může být
v těchto okamžicích právě raná
péče. Probíhá to tak, že poradkyně dojíždějí přímo do konkrétní
rodiny. Podají rodičům potřebné
informace, jak co nejlépe stimulovat vývoj dítěte, jak s ním komunikovat, zapůjčí vhodné pomůcky
a hračky, předají důležité kontakty na další odborníky, věnují se
i zdravým sourozencům.
Jedna z maminek popisuje svou
zkušenost se službou takto: „K
letáčku střediska rané péče jsem
se dostala během rehabilitačního
programu. Po týdnu, kdy jsem si
připouštěla, že máme opravdu dítě

s postižením, jsem zvedla telefon
a zavolala. Začala velmi příjemná
a užitečná spolupráce. Po úvodní
návštěvě nám byla přidělena konzultantka, která mě nadchla svou
srdečností a snahou pomoct. Do té
doby se na naši dceru všichni dívali
zvědavě jako na speciální případ.
Poradkyně ale dcerku vnímala jako
šikovnou roztomilou holčičku. Neřešila, co je špatně, ale jak jí a nám
pomoct to zvládnout. Na každou její
návštěvu se těšíme. Vždy nám poskytne nové podněty, probereme, co
se podařilo a zabralo. Diskutujeme
o aktuálních problémech. Je osvobozující mluvit s někým, komu toto
téma není nepříjemné a nedívá se
na mě s lítostí a současně s pocitem
úlevy, že jeho se to netýká.“
Je třeba říct, že služba rané péče
je pro rodiny bezplatná. Jen část
finančních zdrojů na její poskytování získává Společnost pro ranou
péči prostřednictvím dotací jednotlivých krajů obcí, proto hraje
Mikulášská sbírka při financování
služby velmi významnou úlohu.
Do Mikulášské sbírky se můžete zapojit i jinak: pokladničku lze umístit v prostorách

vašeho pracoviště, obchodu,
firmy, restaurace, hotelu nebo
třeba na vánočním večírku.
Stačí oslovit konkrétní středisko rané péče ve vašem regionu
(www.ranapece.cz) a domluvit organizační podrobnosti.
Sbírka probíhá do konce roku
2017.
Přispět může však úplně kdokoli,
a to:
• formou darovacích SMS: stačí odeslat jednorázovou darovací
SMS ve tvaru DMS DOMOVJEDOMA na číslo 87777. Přispívat lze
také pravidelně každý měsíc po
dobu jednoho roku. Stačí odeslat
SMS ve tvaru DMS ROK DOMOVJEDOMA na telefonní číslo 87777
a každý měsíc bude dárci automaticky odečtena částka 30 Kč. Více
na www.darcovskasms.cz;
• nebo zadáním platby na sbírkový účet Společnosti pro ranou
péči č. 244900080/0300.
Všem, kdo Mikulášskou sbírku
jakkoli podpoříte, patří obrovský
dík!
text: P. Matyášová

ZÁVĚR ROKU V CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
S blížícím se koncem roku i v naší
službě pomalu rekapitulujeme
roční dění. Do konce října dosáhl
počet našich klientů čísla 97, již
tradičně s převahou žen. Nejvíce
zájemců o naše služby nás kontaktuje prostřednictvím rodinných
příslušníků. Nejčastěji pak v době,

kdy se jejich příbuzný léčí v nemocnici.
Službu zajišťuje aktuálně 9 stálých pečovatelek, které se všechny
pravidelně po týdnu střídají i ve
středisku v Kvasicích. Během tohoto roku jsme pečovatelský tým ve
třech případech obnovili. Uživate-

lům jsme poskytli již téměř 7 800
hodin péče, nejčastěji využívaným
úkonem byla tradičně pomoc při
hygieně. Novinkou je od září 2017
pak změna názvu našeho poskytovatele. Počínaje 1. 9. 2017 došlo
k přejmenování Oblastní charity
Kroměříž na Charitu Kroměříž.

A na co se můžeme těšit v roce
2018? Krajský úřad Zlínského kraje nám schválil rozvojový záměr,
budeme tak v roce 2018 posíleni
o další pracovnici.
text: R. Hejdová

MĚNÍ SE ZÁKON OHLEDNĚ DÁVEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Rádi bychom vás informovali
o tom, že senát schválil v polovině
srpna novelu zákona č. 329/2011
Sb. o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením. Ta nabude
účinnosti 1. ledna 2008. Přinášíme
vám zásadní změny, které novela
přináší:

bude žádat o odpuštění 10% spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy
jak společně posuzovaných osob,
tak ani žadatele. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla
bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože
se předpokládá, že automobil je
využíván všemi členy rodiny.

Zcela se ruší prokazování majetku společně posuzovaných osob
Snižuje se limit pro nárok na
při žádostech o příspěvek na zvlášt- příspěvek na pořízení zvláštní poní kompenzační pomůcku.
můcky u její ceny, a to z 24 000 korun na 10 000 korun.
V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku neSnižuje se doba k podání opě-
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tovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 na 7 let, přičemž
toto snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po
roce 2012.

dla postupně snižován při rostoucí
výši násobku životního minima.
Nejméně však bude příspěvek činit
100 000 Kč. Zabrání se tím takovým
excesům, kdy příspěvek na nákup
motorového vozidla byl přiznán
Nově se stanoví výše příspěvku například ve výši 10 000 Kč.
na nákup motorového vozidla podle příjmu společně posuzovaných
Zvyšuje se příspěvek na mobiliosob tak, že u společně posuzova- tu ze 400 Kč na 550 Kč a novela záných osob do 8 násobku životního kona obsahuje i další technická vyminima činí příspěvek 200 000 Kč. lepšení a zpřesňuje některé pojmy.
Při příjmu, který překračuje 9 násobek životního minima, se příspěvek
text: H. Stieberová
snižuje na 180 000 Kč. Takto je příspěvek na nákup motorového vozi-
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z matriky, ostatní

NAROZENÍ

SVATBY

Jan Machovský, srpen

Dušan Odehnal a Lenka Skopalová, září

BLAHOPŘÁNÍ

Jiří Malenovský a Ivana Ševčíková, listopad
24. ledna 2018 oslaví
60. narozeniny
pan Miloslav Koupil.
Všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody přejí kamarádi
a zaměstnanci Domova se zvláštním
režimem Kvasice.

14

Vánoční varhanní koncert
Anny Šebestíkové
25. 12. 2017 v 17:30 v kostele Panny
Marie Nanebevzaté ve Kvasicích.
Vstupné dobrovolné bude věnováno
na konto Likvidace lepry
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, VÝLOV RYBNÍKŮ
I NÁSADA CANDÁTŮ SE LETOS VYDAŘILY
Na konci léta nastal pro kvasické
rybáře jejich každoroční shon, který
započal 2. září „Memoriálem Františka Pospíšila 2017”. Ten se tradičně konal v našem revíru Morava 13C. Letošní ročník doprovázela slabá účast
závodníků, kterou ovšem nahradily
velice dobré výsledky účastníků:
DRAVÁ RYBA
1. Šimčák Adam, štika 58 cm
BÍLÁ RYBA
1. Pecina Miroslav, 1465 cm
2. Šimčák Adam, 919 cm
3. Šimčák Stanislav, 705 cm
KAPR + AMUR
1. Ševela Petr, 5 ks, 251 cm

2. Trvaj Vlastimil, 3 ks, 219 cm
3. Vedra Marek, 2 ks, 175,5 cm
NEJVĚTŠÍ KAPR
1. Vedra Marek, 93,5cm
Již týden nato se utkali naši mladí rybáři na dětských rybářských
závodech, které se konaly v našem
rybochovném zařízení. Ty letošní
doprovázela rekordní účast našich
malých závodníku jak z řad rybářů,
tak i nerybářů. Počasí přálo a celé
dopoledne se podařilo nad očekávání.
RYBÁŘI ZAČÁTEČNÍCI
1. Francek Mathias
celková délka 445 cm

2. Vrbecký Simon
celková délka 411 cm
3. Kočendová Veronika
celková délka 283 cm
RYBÁŘI POKROČILÍ
1. Tumová Eliška
celková délka 571 cm
2. Zeman David
celková délka 408 cm
3. Dočkal Rostislav
celková délka 372 cm
NEJVĚTŠÍ KAPR
1. Klimek Vojta, 58 cm
Vyvrcholením letošní sezóny byl
tradiční výlov našich rybníčků, který proběhl 14. října. Akci jako každý

rok doprovázela dobrá nálada všech
přítomných - jak lovících, tak i diváků. Všechny vylovené ryby byly bez
újmy přesunuty do našeho štěrkoviště, kde nám, jak doufáme, budou
dělat radost z úlovku při rybářských
vycházkách.
V podzimních měsících proběhla
taká násada candáta a dále násada
úhořů monte, a to dokonce pod dohledem úředníků z Krajského úřadu
ve Zlíně.
Kvasičtí rybáři děkují všem za pomoc a podporu v uplynulé sezóně
a již teď se těší na tu nadcházející.
text: P. Hopan
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vánoční strom

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ZAHÁJILO ADVENTNÍ ČAS
Jakmile se začalo 1. adventní neděli smrákat, na náměstí se shromažďovalo stále větší množství lidí. Všichni se už totiž těšili na rozsvěcování
vánočního stromu, které zahájí adventní čas a symbolizuje, že do Štědrého dne zbývají ještě tři adventní neděle. Děti ze základní a mateřské
školy už netrpělivě čekaly na svá vystoupení, aby rodičům, prarodičům
i přihlížejícím zazpívaly, zatancovaly a zarecitovaly. Slavnostního projevu
se opět ujal starosta Lubomír Musil, popřál všem klidné svátky a hodně
zdraví a síly do nového roku. Požehnané vánoce popřáli i místní kněží.

www.kvasice.cz

Starosta s dětmi opět odpočítával poslední vteřiny do rozsvěcení stromu, který tentokrát pochází z obecního pozemku před základní školou.
Všechny děti zároveň vypustily balonky s vánočními přáními, aby doletěly
k Ježíškovi. Celý kulturní program, stánky s občerstvením, čajem na zahřátí a svařákem, zorganizovala kulturní komise v čele s Janou Koželovou.
Ještě dlouho po rozsvěcení stromu bylo náměstí plné místních lidí, kteří
v přátelské atmosféře trávili první adventní neděli.
foto: OÚ
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