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OSLAVY K OSMDESÁTI LETŮM OTEVŘENÍ HUSOVA SBORU V KVASICÍCH
Náboženská obec Církve československé husitské v Kvasicích oslavila 4. srpna 2012 osmdesáté výročí postavení a slavnostního otevření Husova sboru. Slavnostní bohoslužbu sloužil brněnský biskup
ThDr. Petr Šandera. Oslav se zúčastnili i duchovní jiných náboženských obcí brněnské diecéze: vikář
Vikariátu Brno Mgr. Miroslav Kubíček, PaedDr. Zdeněk Kovalčík,
Mgr. Marek Ryšánek, Ing. Pavel Pospíšil, Mgr. Iva Pospíšilová. Během
slavnostní bohoslužby byli pokřtěni
i dva chlapci – Metoděj Pliska a Daniel Zajíček.
Po bohoslužbě jsme se zaposlouchali do duchovní hudby, kdy nás
zpěvem obdaroval za varhanního
doprovodu bratr farář Paedr. Zdeněk Kovalčík. Následovala přednáška bratra Mgr. Marcela Sladkowského o vzniku Církve československé
(husitské) v Kvasicích a na Kroměřížsku a prezentace publikace „80 let
Husova sboru v Kvasicích“.
Poté jsme si všichni pochutnali
na výborném gulášku a dobrých zákuscích, které ochotně napekly naše
sestry. Při kávě a minerálce jsme si
srdečně popovídali a navázali osob-

Oslav se zúčastnili i mnozí duchovní.

ní kontakty s přáteli a hosty, kteří
přišli a přijeli nejen z Kvasic, ale i z
okolních náboženských obcí.
Po bohatém občerstvení program
pokračoval koncertem charismatické zpěvačky a kytaristky Evy Henychové, která svými písněmi dokázala zasáhnout srdce mnohých posluchačů.
Podvečerní závěr oslav byl věnován těm nejmenším, na které nebylo
zapomenuto. V pohádce Ježek a sněhulák děti zažily velké dobrodružství
s jedním zvědavým a neospalým ježkem, které se mohlo stát na kterékoliv naší zahrádce. Tímto maňáskovým představením „Divadla plyšového medvídka“ oslavy skončily.
Existují dva druhy vděčnosti –
pouhý záblesk, jež cítíme, když něco
dostáváme, a hlubší a setrvalý pocit
za to, co dáváme. Děkujeme našemu
bratru faráři Mgr. Lubomírovi Pliskovi za to, co nám dává. Děkujeme
za dary povzbuzení, za péči o děti,
za pochopení ke stáří, za naslouchání, rady, za uznání a toleranci. Těmito dary obdaroval bezpočet lidí, které za devět roků v Kvasicích a jeho
okolí poznal.
Rada starších
Náboženské obce CČSH v Kvasicích

Foto: R. Nelešovská.

Součástí oslav byla i výstava o Husově sboru v Kvasicích. Foto: R. Nelešovská.

Koncert Evy Henychové.

Foto: R. Nelešovská.

Pohádka „Ježek a sněhulák“.

Foto: R. Nelešovská.
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Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
konec prázdnin je nezadržitelně tady. Určitě všechny děti, které s nadšením nedočkavě počítaly poslední školní dny před jejich nejdelším dvouměsíčním svátkem v roce, nyní rozčarovaně prožívají poslední volné dny
prázdnin a nevěřícně kroutí hlavou, jak je možné, že tak rychle přišel konec lenošení. To naopak rodičům ty dva měsíce přidaly i nějakou vrásku
a vytáhly z peněženek a účtů nemalé obnosy ve snaze naplánovat a prožít
co nejlépe společnou dovolenou a celé dva měsíce se svými dětmi, na které jim v průběhu roku pro práci, domácnost a další aktivity a činnosti moc
času nezbývalo. Odměnou jim však mohou být bezelstné rozzářené oči odpočinutých a zdravím překypujících jejich ratolestí. Věřte, že spokojenost
dětí je odměnou tou největší. Všechny prožitky se vrátí už jen ve vzpomínkách. Dalo by se o tom psát hodně obšírně, ale to bych mohl omezit dalším zajímavým příspěvkům prostor a o to Vás ochudit nechci.
Léto nás potrápilo, u vody potěšilo horkými až tropickými dny, nicméně
všem nám začíná každoročně se opakující další období. Dětem škola, ať se
na ni těší nebo ne, nám dospělým přináší velké pracovní úsilí v zaměstnání,
v domácnosti i v soukromém životě. Snad jsme na to načerpali dostatek sil.
Chtěl bych Vám, rodičům, dětem a všem našim občanům do babího léta,
pokud přijde, a podzimního období popřát hodně zdraví, úspěchů, pohody,
příjemného lidského chování a tolerance. Myslete již dnes v duchu prožitků z prázdnin na dárky pro Vaše nejbližší, po kterých touží, nebo je potřebují a také určitě potěší. Vánoce tu budou, než se nadějeme.
Lubomír Musil, starosta obce
Zastupitelstvo obce Kvasice prodlužuje termín pro podání nabídek do výběrového řízení na prodej stavebních pozemků v ul. Pod Strážným v Kvasicích do 31. 10. 2012. Více na internetových stránkách obce a informační
desce obce na nám. A. Dohnala.
Obec Kvasice zveřejnila záměr prodeje bytové jednotky 2 + 1 č. popisné 318/5 (objekt pošty Kvasice) za cenu 500 000,-Kč. Bližší informace
na OÚ Kvasice.

Zpráva Policie ČR za I. pololetí
roku 2012 – obec Kvasice
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní odbor Kroměříž
Pomáhat a chránit

Preventivně informační skupina

Trestných činů
Přestupků

5
73

Přestupky v dopravě – řešeno blokovou pokutou 59
Překročení rychlosti o méně než 20 km/h v obci
8
Překročení rychlosti o více jak 20 km/h v obci
3
Řidič nebyl připoután
11
Spolujezdec nebyl připoután
2
Špatný technický stav vozidla (např. sjeté pneu, prasklé čelní sklo, propadlá TK + emise)
22
Neměl povinnou výbavu ve vozidle
1
Nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
2
Neměl u sebe řidičský průkaz
2
Neměl rozsvícena světla
3
Neměl lékařské potvrzení
2
Ohrozil svou jízdou jiného řidiče
1
Parkoval na chodníku
1
Telefonoval za jízdy
1
Přestupky v dopravě – jízda pod vlivem alkoholu - 2
- řidič na malém motocyklu nadýchal 0,32 promile alkoholu
- řidič nákladního automobilu nadýchal 0,51 promile alkoholu
Z celkového počtu 61 přestupků v dopravě 6 přestupků způsobily ženy, zbytek muži.
Přestupky proti majetku - 8
- natankoval 23 litrů benzínu v hodnotě 800,- Kč a odjel bez zaplacení
- natankoval 40 litrů benzínu v hodnotě 1.523,- Kč a odjel bez zaplacení
- na taneční zábavě odcizil peněženku z odložené kabelky – škoda 600,- Kč
- odcizil nepojízdný vrak motocyklu – škoda 500,- Kč
- v restauraci odcizil volně odložený mobilní telefon – škoda 2.700,- Kč
- v restauraci odcizil z odloženého batohu mobilní telefon – škoda 2.900,- Kč
- přisvojil si nalezený telefon (ztracený na ulici) – škoda 3.400,- Kč
- přisvojil si nalezený telefon (ztracený v autobuse) – škoda 900,- Kč
Přestupky proti občanskému soužití - 3
- slovně urážel matku
- fyzicky napadl svou družku
- slovně napadal známou
Ostatní přestupky proti pořádku – 1
- pokousání psem
Trestné činy
- nepodával daňová přiznání v souvislosti s podnikatelskou činností
- neplatil výživné na své děti
- ukradl volně odložené osobní věci na diskotéce – škoda 23.750,- Kč
- vloupal se do rodinného domu a kradl tam – škoda 4.500,- Kč
- řídil automobil, přestože měl soudem vysloven zákaz řízení

V červenci proběhla demolice zchátralých budov bývalého cukrovaru. Na
uvolněném místě zbuduje firma NVB Line s.r.o. prostory pro podnikání.
Foto: J. Brázdilová.

Dopravní nehody
Dopravní policisté řešili v katastru obce Kvasice pět dopravních nehod.
- tři nehody způsobili řidiči tím, že se dostatečně nevěnovali řízení a ze
zadu narazili do před nimi jedoucích vozidel
- další nehodu způsobila řidička, která v křižovatce nedala přednost v jízdě automobilu jedoucímu po hlavní silnici
- u poslední nehody řidič osobního automobilu přehlédl při odbočování
vlevo mladíka jedoucího na malém motocyklu
por. Mgr. Simona Kyšnerová v. r., tisková mluvčí
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KVASICKÁ POUŤ

Cimbálová muzika Dubina.

Starosta obce L. Musil s hanáky.

Foto: R. Nelešovská.

Vlčnovjanka.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: J. Brázdilová.

V sobotu 11. srpna 2012 a neděli 12. srpna 2012 se konala v naší obci
tradiční „Kvasická pouť“. Sobotní odpolední program byl zahájen cimbálovou muzikou Dubina, která i za nepřízně počasí vyhrávala všem k poslechu a dobré náladě. Po oba tyto víkendové dny byla instalována na náměstí Ant. Dohnala výstava sférických fotografií pana Tomáše Bartůska a jeho
uměleckých kolegů. Většina návštěvníků této expozice byla okouzlena originálností zpracování fotografií míst z celého světa. Počasí přálo kvasickému hodkování zejména v neděli, kdy už od rána byla obloha bez mráčků
a nic nebránilo tomu, abychom si užili hodkování a pouť plnými doušky.
V neděli po ranní mši svaté bylo dále zpřístupněno v kostele Nanebevzetí
Panny Marie oratorium, kdy návštěvníci mohli zhlédnout, mimo jiné, i obrazy barokních malířů z počátku a konce 18. století. Odpolední čas Kvasické pouti už patřil krojované hudbě Vlčnovjanka, která hrála svým příznivcům na Sokolské zahradě až do večerních hodin.
Věříme, že každý, kdo přišel navštívit tu naši Kvasickou pouť, si zde našel to své, ať už v podobě zábavy na pouťových atrakcích, koupí třeba perníkového srdíčka, či jen tak prožít příjemně den obklopen svými přáteli při
poslechu cimbálu nebo krojované hudby. Závěrem už jen stačí říci: „ČÍ SÚ
HODKY, NAŠE!“ a příští rok na shledanou…
Za pořadatele Jana Koželová, MgA. Olin Šebestík a Ing. Richard Šiška

Pouťová atrakce.

Pouťová zábava na Sokolské zahradě.

Foto: A. Judas.

Foto: archiv obce.
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žádné informace, návod, jak ji zhotovit. Tak jsem to stylem pokusů a omylů pořád zkoušel. Až jednou jsem, pomocí speciálního programu, uspěl.

Fotografuji pro lidi

Co se sférickou fotografií fotí? Lidé asi moc ne.
Lidé moc ne, ale fotil jsem tímto stylem svatbu. Jinak se fotí nejen exteriéry, ale i interiéry, tj. školy, nemocnice, restaurace, hotely, autosalony, auta, letadla, atd. Takže vlastně úplně všechno. Nejlepší a nejvhodnější jsou samozřejmě turistické atrakce a destinace.
K tomu to má blízko virtuální prohlídka?
Určitě, sférická fotografie, když se dá na internet, tak se zobrazí jako
virtuální prohlídka. Návštěvník nevidí celou fotku, vidí jen část, ale pomocí myši si může pohled otáčet všude dokola, nahoru, dolů…
Specializuješ se na sférické fotografie?
Ano, většinu fotek fotím právě takto, ale snažím se fotit u toho i klasické fotografie - život na ulici, památky, život lidí.

Rozhovory se staly nedílnou součástí Kvasických novin. Ráda oslovuji zajímavé lidi, kteří v životě něco dokázali a mají co říct o sobě a svém životě.
V tomto čísle novin budu zpovídat fotografa, cestovatele, dobrodruha a zejména kvasického rodáka, Tomáše Bartůska (33 let). V sobotu a v neděli,
11. a 12. srpna 2012, vystavoval na náměstí A. Dohnala v Kvasicích, v době
konání hodů, své sférické fotografie.
Tomáši, setkáváme se v malém parčíku před budovou obecního úřadu obklopeni tvými sférickými fotografiemi. Jsem ráda, že nic nenamítáš na to,
že ti budu tykat, na našem rozhovoru to přidá v neformálnosti. Popsala
jsem tě jako fotografa, cestovatele, dobrodruha. Kdo tedy jsi?
Kdo jsem, co mě baví? Teď momentálně, protože se to hodně mění,
mě baví cestování, sporty jako např. surfing s padákem. Zrovna tento
sport mě přivádí také k cestování, protože tady moc „nefouká“. Všeobecně mě baví adrenalinové sporty. „Živí“ mě programování internetových webových stránek a focení sférických fotografií. Na základě těchto
fotografií jsem i vybudoval portál VIRTUAL TRAVEL CZ, na kterém
tyto fotky umísťuji.
Kdo přišel s nápadem uspořádat v Kvasicích výstavu?
Nápad to byl současného místostarosty Ing. Richarda Šišky. Původně
jsme chtěli fotografie instalovat ve sklepení radnice, je tam krásný prostor. Není tam vhodné osvětlení a bylo by náročnější na toto místo přivést lidi, protože by fotky nebyly „na očích“. No a pak nás napadlo udělat to tady, na zrekonstruovaném náměstí. Místo je to super, zjistili jsme,
že by se sem vešlo 2x tolik fotek, takže příště toho přivezu víc.
Určitě jsi slyšel jen kladné ohlasy.
Ano. Vždy, když jsem sem přišel, tak se mě lidé ptali, jestli jsem autor, a že se jim fotografie líbí. Tyto fotky jsou jiné než klasické a lidé je
zkoumají, ptají se, jak vznikly.
Jak se tvé netradiční fotografie nazývají?
Jsou to speciální fotografie, tzv. sférické (z anglického sphere = koule). Tato fotografie zobrazuje celý prostor o úhlu záběru 360 x 180º, čímž
vzniká zajímavé zkreslení, kde se rovné linie prohýbají. Nic z daného místa nechybí, je tam úplně všechno. To je rozdíl oproti klasické fotografii.
Jak tato fotka vznikne?
Fotograf se pomocí panoramatické hlavy, na kterou je umístěný fotoaparát, postupně otáčí dokola a fotí. Většinou fotografuje na místě 6 fotek kolem dokola. Předposlední nafotí nebe a úplně poslední zem a pak
to všechno pomocí počítače spojí do jedné sférické fotografie.
Jaký je další rozdíl mezi klasickou fotkou a sférickou?
Klasická fotka je jen malý výřez reality. Sférická zachytí úplně všechno, nejde na ní nic skrýt. Člověk si tedy musí najít takové místo či objekt, které je pěkné nebo zajímavé ze všech stran.
Začínal jsi určitě s klasickou fotografií. Jak si přišel na tento styl?
Fotit jsem začal na svých cestovatelských toulkách s foťákem na film.
Hodně jsem fotografoval v Americe, kam jsem odešel ve svých 19 letech.
Každý volný víkend jsem jezdil do hor a fotil a fotil. Pak jsem na internetu objevil sférickou fotografii a moc se mi líbila. Bohužel v té době nebyly

Fotíš spíš na zakázku nebo pro radost?
Je to vlastně napůl. Většinou fotím na zakázku a část peněz, které vydělám, investuji do cestování. Vybírám si atraktivní místa, která lidi navštěvují, a nejen ty. Na cestách fotím materiál pro svoji databanku, a tím
zvyšuji archiv fotografií na svých web stránkách. Nové fotky, to je to, co
chtějí lidé vidět. Také se stane, že si návštěvník mého portálu prohlédne
fotky v databance, některé se mu líbí a stane se mým zákazníkem. Cestování mi zajišťuje nové fotografie, nové návštěvníky stránek a návštěvnost stránek mě také živí. Dělám to de facto pro lidi.
Jsou nějaké záporné reakce na tvé fotografie?
Někteří fotografové neuznávají sférické foto, ale mně to nevadí. Lidem
se zase líbí a to je hlavní.
Co rád fotíš?
Zajímavé památky - interiéry, exteriéry. Hory, vodopády…
Patříš také mezi ty fotografy, co si ráno přivstanou, aby nafotili východ
slunce?
Určitě. Spoustu fotografií mám právě při východu slunce, kolikrát trávím venku i noc, abych nafotil i hvězdy.
Jak jsi vůbec k fotografování přišel? Jaké byly tvoje první snímky? Inspiroval tě někdo známý nebo v rodině?
První fotoaparát jsem dostal od rodičů a pokud si dobře vzpomínám,
první fotky jsem vyfotil v prvním ročníku na střední škole, když jsem jel
na školní výlet do Anglie. Určitě to nebyl žádný zázrak, ale pak jsem se
začal zajímat o to, co udělat, aby byly fotky pěkné. To bylo až s nástupem digitální fotografie.
Jsi samouk? Nebo jsi studoval odbornou literaturu nebo jsi navštěvoval
kurz?
Jsem samouk. Moc jsme ani literaturu nestudoval, focení je podle mě
abstraktní věc a člověk to musí mít v sobě.
Kdy tě začalo fotografování živit?
Stalo se to krátce po tom, co jsem dokázal udělat první sférickou fotografii. Vznikla naše první virtuální prohlídka. Zjistili jsme, že je v této
oblasti „díra“ na trhu, no a začali nabízet své služby. Byli jsme mezi prvními v naší republice, později přibyly ještě 4 firmy a v současné době je
nás přes 200. Ale my si pořád držíme první místo a doufám, že to tak zůstane. Podnikat jsem začínal s kolegou z Prahy, který se staral o obchod
a já o výrobu - fotografování - a z toho vyplývající služby pro zákazníky.
Nějaký čas už ale řídím firmu sám, spolupracovník vážně onemocněl.
Jaké byly začátky tvého podnikání?
Začátky nebyly zase tak těžké, protože, jak už jsem řekl, jsme byli u nás
na trhu první. Kolega byl dobrý obchodník, takže se nám dařilo. Za 6 let
byly nějaké krize, ale dá se to.
Pociťuješ nyní dopad finanční krize?
Jak říkám, jde to. Ale byly i lepší roky.
Výstava ve Kvasicích není určitě tvoje první.
Jasně, že ne. V roce 2008 jsme měli první větší výstavu ve Foto Škoda v Praze a od té doby jsme absolvovali přes 20 výstav. Nejprestižnější
byla na letišti Praha - Ruzyně, kde jsme měli výstavu ½ roku v terminádokončení na str. 5
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pokračování ze str. 4
lu 2. Další „nej“ výstava byla na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech.
Jinak fotky už navštívily různá místa v republice. Tady mám první výstavu, jsem rád, že můžu ukázat moje fotografie právě zde.

Chystáš se v nejbližší době někam vycestovat?
Chci projet autem Evropu. Láká mě navštívit Balkán a Turecko, Istanbul, Makedonii, Albánii, Řecko, Maďarsko a Bulharsko. Navštívit 6 nových zemí, ve kterých jsem ještě nebyl.

Získal jsi už nějaké ocenění za své fotografie?
Jedna fotka, která je také součástí této výstavy, „Mlýn z Rymic“, byla
v roce 2008 oceněna v San Franciscu na výstavě sférických fotografií.

Spravuješ web stránky obce Kvasice. Jsi správcem i jiných portálů?
Ano, děláme pár větších i menších projektů.
Chtěl bys na závěr vzkázat něco svým fanouškům, občanům Kvasic?
Děkuji za kladné ohlasy na výstavu. Určitě nebyla poslední, třeba příští rok bych instaloval i své klasické fotografie. Na přípravu mám rok. Pokud někdo nestihl shlédnout výstavu, všechny fotografie najde na webu
virtualtravel.cz.
Děkuji za rozhovor. Renáta Nelešovská

Kdyby za tebou přišel kluk nebo holka, že by se chtěl také věnovat tomuto focení, co bys mu doporučil? S jak velkou finanční investicí má počítat?
Určitě digitální zrcadlovku, rybí oko a panoramatickou hlavu. Cenově
přijde nižší třída na min. 40.000 Kč + software.
Dosáhl jsi v tomto oboru všeho, co jsi chtěl? Nebo máš ještě nějaké cíle?
Nedosáhl. Řekl bych, že teprve začínám. Chtěl bych cestovat a fotit,
abych alespoň za rok navštívil čtyři země. Tím bych měl na svém portálu stále něco nového. Také bych rád rozšířil firmu.
A teď k tvému cestování. Cestuješ sám?
Ano. Někdy i ve 2, ale většinou sám.

Výstava fotografií.

Foto: archiv OÚ.

Výstava fotografií.

Foto: J. Brázdilová.

Výstava fotografií.

Foto: J. Brázdilová.

Vzpomeneš si, kde jsi všude byl?
V poslední době jsem dělal cestu na Srí Lanku, do Indie, Nepálu. Rok
před tím byl Vietnam, Laos, Kambodža. A předloni Jamajka a USA.
Kde se ti nejvíc líbilo?
Nejvíc mě zaujala Srí Lanka. Je to země po občanské válce, lidé jsou
tam otevření, šťastní, že válečné útrapy skončily. Je tam krásná příroda,
památky a výborná kuchyně.
Kde jsi podle sebe pořídil nejlepší snímky?
To bylo možná zase na Srí Lance.
Všimla jsem si, že dost často jsou na tvých fotkách hory.
To mě právě baví - šlapat po horách, zdolávat jejich vrcholky. V každé zemi to nejde, ale třeba na Jamajce jsem zdolal nejvyšší horu, na Srí
Lance to byla druhá nejvyšší.
Bavilo by tě cestovat a nefotografovat?
Bavilo, určitě ano. Dokonce když cestuji a jsem na jednom místě více
dní, tak jeden den nefotím. Dívám se na svět kolem sebe jen svýma očima, ne přes objektiv.
Baví tě víc cestovat nebo fotit? Dá se na to vůbec odpovědět?
Fotografování a cestování mě baví stejně.
Proč vůbec fotíš?
Chci lidem předat informace o svých cestách, o místech, která jsem
navštívil. Na fotkách se snažím zachytit úplně všechno. Fotím pro lidi,
kteří nemohou cestovat, ať už mají důvody finanční nebo zdravotní.
Měl jsi někdy při cestování strach? Šlo ti někdy o život?
Zatím vyloženě strach ne, ale asi nejnebezpečnější všeobecně je doprava. V některých zemích nejsou žádná pravidla silničního provozu. Ale i
když cestuji dost nevýhodně, protože mám u sebe dost drahou techniku,
zatím mě nikdo nepřepadl a neokradl.
A co veselý příběh z cestování?
Veselý zrovna nemám, ale spoustu zajímavých zážitků. Na cestách člověk potká kamarády, s kterými je v kontaktu. Setkáte se se zajímavými
lidmi, z některých se pak stanou dobří přátelé.
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Usnesení
z 38. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 24. května 2012
304/ Rada obce schvaluje provozní řád sběrného místa tříděného odpadu ve Kvasicích.
305/ Rada obce souhlasí s postavením lešení před domem čp. 201 v ul. Kroměřížská a ul. Osmek ve vlastnictví Anděly Dočkalové za podmínek stanovených ve smlouvě a v rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace.
306/ Rada obce schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 48,8 m2
v budově čp. 25 na nám. A. Dohnala v Kvasicích firmě GYNEZE s.r.o.,
Ztracená 72/19, Kroměříž, za cenu 585,- Kč/m2/rok za účelem provozování gynekologické ordinace, od 1. 8. 2012.
307/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok p.
Jarmile Omelkové, Kvasice, Cukrovar 159.
308/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin Obce Kvasice za 1. čtvrtletí 2012.
309/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin ZŠ Kvasice za 1. čtvrtletí 2012.
310/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin MŠ Kvasice za 1. čtvrtletí 2012.
311/ Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemků registrovaných v honebním společenstvu mezi Obcí Kvasice a Zemědělským podnikem Kvasicko a.s., Trávník 123 za roční nájemné 61.070,- Kč a přihlášku Obce
Kvasice za člena honebního společenstva Kvasicko.
312/ Rada obce schvaluje smlouvu č. 11085964 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Komunitní kompostárna Kvasice“ ve výši 94.783,- Kč.
Usnesení
z 39. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 31. května 2012
313/ Rada obce schvaluje nárůst zaměstnanců obce v obecním úřadu o
jednoho pracovníka – údržbáře, a to ze současných 14 zaměstnanců na 15
zaměstnanců, s platností od 1. 6. 2012.
314/ Rada obce doporučuje ZO schválit celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
315/ Rada obce schvaluje mandátní smlouvu mezi Obcí Kvasice a Ing.
Vladimírem Navrátilem, Karolíny Světlé 3377, Kroměříž na provedení
autorského dozoru a investorsko inženýrskou činnost na realizaci stavby „Dopravní a technická infrastruktura pro 12 RD, lokalita Bělovská,
Kvasice a přípojky pro 12 RD, ul. Pod Strážným, Kvasice“ za cenu max.
30.000,- Kč vč. DPH.
316/ Rada obce schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kvasice, které se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2012 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kvasicích: zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady obce, majetek obce – smlouvy, závěrečný
účet obce Kvasice za rok 2011, prodej pozemků Pod Strážným, diskuse, usnesení, závěr.
Usnesení
ze 40. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 14. června 2012
317/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Libuši Šibíkové, Kvasice, Osmek 463.
318/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Renátě Daňkové, Kvasice, Cukrovar 159.
319/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Jiřímu Machovskému, Kvasice, Husova 642.
320/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Milaně Kunčarové, Kvasice, Cukrovar 159.
321/ Rada obce schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Kvasice a Ladislavem Kyliánem, Vltavská 4, 625 00 Brno, na pronájem části obecního pozemku parc. č. 170/2 v k. ú. Kvasice o výměře 1.700 m2 na dobu 7 dnů
v době konání Kvasické pouti v letech 2013 – 2016 za cenu 60.000,- Kč.
322/ Rada obce nesouhlasí s celkovou uzavírkou silnice II/367 Kvasice –
Kotojedy a III/36740 Kvasice – Otrokovice (směr Bělov) dne 23. června
2012 z důvodu pořádání akce Moraviaman Triatlon 2012, ani s objízdnou
trasou z důvodu úplného uzavření průjezdu obcí a výjezdu z obce ve směru na Tlumačov, Otrokovice, Kroměříž, Nová Dědina.
323/ Rada doporučuje ZO schválit podmínky oznámení o výběrovém řízení na prodej 12 stavebních pozemků ulice Pod Strážným, Kvasice.
324/ Rada obce schvaluje dodavatele na ošetření 4 ks stromů v zámeckém parku firmu Radovan Kučera – ořez stromů, U Letiště 1271, Holešov za cenu 29.880,- Kč vč. DPH.

325/ Rada obce doporučuje ZO schválit návrh zadání nového územního
plánu obce Kvasice.

Usnesení
Usnesení
ze 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 21. června 2012 v 17.00 - 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kvasice
101/ Zastupitelstvo obce Kvasice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
102/ Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
103/ Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 256/3, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kvasice o výměře 815 m2 firmě NVB LINE s.r.o. Zámostí 42, Otrokovice za cenu 35,- Kč/m2 . Nabyvatel uhradí cenu převodu Katastrálnímu úřadu Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž.
104/ Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice a ZP Kvasicko a.s., Trávník 123, 767 01 Kroměříž na uložení zemního kabelu VN na obecních pozemcích parc. č. 277/12,
609/9, 1476/1 a 1480 všechny v k. ú. Kvasice, dle GP č. 945-66/2012 ze
dne 23. 4. 2012, pro připojení bioplynové stanice k elektrizační soustavě
za jednorázovou úplatu 3.000,- Kč.
105/ Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje podmínky oznámení o výběrovém
řízení na prodej 12 obecních stavebních pozemků parc. č. 1146/3, 1146/4,
1146/5, 1146/6, 1146/7, 1146/8, 1146/9, 1146/10, 1146/11, 1146/12, 1146/13,
1146/14 v k. ú. Kvasice v ulici Pod Strážným.
106/ Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje zveřejnění záměru prodeje 12
obecních stavebních pozemků parc.č. 1146/3, 1146/4, 1146/5, 1146/6,
1146/7, 1146/8, 1146/9, 1146/10, 1146/11, 1146/12, 1146/13, 1146/14 v k.ú.
Kvasice v ulici Pod Strážným.
107/ Zastupitelstvo obce Kvasice:
1. Schvaluje zadání územního plánu Kvasice dle přílohy č. 1
2. Bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů
sousedních obcí a připomínek uplatněných při projednání návrhu zadání
územního plánu Kvasice dle přílohy č. 2.
108/ Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje pro rok 2012 dotaci těmto sdružením:
1. MRS MO Kvasice o.s. 33.000,- Kč.
2. RC Kalíšek 12.000,- Kč
109/ Zastupitelstvo obce Kvasice zrušuje usnesení č. 97 z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 15. 3. 2012.
Usnesení
z 41. jednání Rady obce Kvasice, konaného 28. června 2012
326/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu č.UZSVM/BKM/3931-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. 624/12 v k. ú. Kvasice, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace.
327/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 10 v ul. Cukrovar
čp. 159, Kvasice, Kateřině Sedláčkové, Mariánov 251, Kvasice, od 1. 7.
2012 na dobu určitou jeden rok.
328/ Rada obce souhlasí s rozkopáním chodníku a komunikace před domem čp. 202 v ul. M. Krasického, Kvasice, ve vlastnictví Filomeny Palové a Mileny Pospíšilové, za podmínek stanovených v rozhodnutí Silničního správního úřadu Kvasice.
329/ Rada obce nedoporučuje ZO schválit záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1463/4 v k. ú. Kvasice Ludvíku Kozlovi, Kvasice, Packov 161.
330/ Rada obce souhlasí se zateplením domu čp. 499 v ul. Mírová, Kvasice, ve vlastnictví manželů Aladzasových, za podmínek stanovených
ve smlouvě.
331/ Rada obce nesouhlasí s přidělením druhé popelnice Jiřímu Krejčí,
U Rybníčka 637, Kvasice.
332/ Rada obce souhlasí s nákupem nového nábytku do čtvrté třídy MŠ
Kvasice v ceně cca 150.000,- Kč. Finanční prostředky na úhradu budou
čerpány z rezervního fondu MŠ Kvasice.
dokončení na str. 7
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pokračování ze str. 6
Usnesení
ze 42. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 16. července 2012
333/ Rada obce zrušuje usnesení č. 312 z 38. jednání Rady obce ze dne
24. 5. 2012.
334/ Rada obce schvaluje smlouvu č. 11085964 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Komunitní kompostárna Kvasice“ ve výši
94.783,- Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
335/ Rada obce schvaluje smlouvu č. 11086474 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Kvasice a okolí“ ve výši 129.662,- Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
336/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 4/2012.
337/ Rada obce souhlasí se záborem chodníku před domem čp. 41 v ul.
Dolní v obci Kvasice, ve vlastnictví Heleny Tomaštíkové, ve dnech 13. –
23. 8. 2012 za podmínek stanovených ve smlouvě.
338/ Rada obce schvaluje:
1. Mysliveckému sdružení Kvasice zakoupení věcného daru do tomboly
na Červencovou noc v hodnotě 1.000,- Kč,
2. FC Kvasice zakoupení věcného daru do tomboly po fotbalovém utkání v rámci Kvasické pouti v hodnotě 1.000,- Kč.
Usnesení
z 43. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 22. srpna 2012
339/ Rada obce schvaluje čerpání finanční částky do výše 86.000,- Kč z
fondu rezerv a rozvoje MŠ Kvasice na vybavení a zabezpečení 4. třídy MŠ.
340/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin Obce Kvasice za 2. čtvrtletí 2012.
341/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin ZŠ Kvasice za 2. čtvrtletí 2012.
342/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin MŠ Kvasice za 2. čtvrtletí 2012.
343/ Rada obce doporučuje ZO schválit kupní smlouvu mezi Obcí Kvasice a firmou NVB LINE s.r.o., Zámostí 42, Otrokovice o prodeji obecního pozemku parc. č. 256/3, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Kvasice, o výměře 815 m2 za cenu 35,- Kč/m2 .
344/ Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. V-04/04/2012,
uzavřené mezi Obcí Kvasice a firmou HARKO s.r.o., Trávník 140, 767
01 Kroměříž.
345/ Rada obce schvaluje změnu druhu pozemku parc. č. 953 v k. ú. Kvasice z vodní plochy na ostatní plochu z důvodu realizace části veřejného
kanalizačního řadu na tomto pozemku.
346/ Rada obce doporučuje ZO schválit bezúplatný převod pozemku
parc. č. 1002 v k. ú. Kvasice o výměře 76 m2, druh pozemku ostatní plocha od ÚZSVM do vlastnictví obce Kvasice z důvodu přítomnosti veřejného kanalizačního řadu na tomto pozemku.
347/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Renátě Mošťkové, Kvasice, Kroměřížská 459.
348/ Rada obce schvaluje ukončení nájmu místnosti ZO ČZS na nám. A.
Dohnala ke dni 31. 8. 2012.
349/ Rada obce schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kvasice, které se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2012 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kvasicích: zahájení, kontrola usnesení,
zpráva o činnosti rady obce, smlouvy, obecní majetek, hospodaření ZŠ a
MŠ Kvasice, místní akční skupina Jižní Haná, diskuse, usnesení, závěr.
350/ Rada obce schvaluje MRS o.s. Kvasice zakoupení věcného daru
do tomboly na Rybářské závody dne 8. 9. 2012 v hodnotě do 1.000,- Kč.

„Včelínská olympiáda“ – spolupráce
DZP Kvasice a ZŠ speciální Kroměříž
Letní měsíce červenec a srpen
jsou obdobím hlavních prázdnin,
na které se všechny děti moc těší,
protože si odpočinou od školních
povinností, ale tím pádem se v žádné
základní škole, ani v Základní škole
speciální Kroměříž, v této době nic
moc zajímavého neděje. Vzhledem
k tomu jsem si velmi lámala hlavu
nad tím, o čem napsat do následujícího čísla Kvasických novin. Na zajímavý nápad mě přivedlo sledování 30. letních olympijských her v
Londýně, za jejichž uskutečněním
se ukrývá spolupráce nepředstavitelného množství lidí.
Hned jsem si vzpomněla, že před
prázdninami, dne 15. června 2012,
se všichni naši žáci ze třídy III., části Základní školy speciální, mohli se
svými učitelkami zúčastnit také takové malé „Olympiády speciálních
škol“ v krásném prostředí Střediska volného času VČELÍN v Bystřici pod Hostýnem. Poděkovat za to
můžeme pracovníkům DZP Kvasice, kteří nás v rámci spolupráce
na toto „hravé soutěžní dopoledne“ nejen pozvali, ale ochotně zajistili na akci i dopravu a doprovod
jednoho pedagogického pracovníka.

Akce začínala v 9:00 hod. dopoledne a trvala přibližně dvě hodiny,
během nichž si děti mohly vyzkoušet svou zdatnost v různých disciplínách, které pro ně nachystali
pracovníci Střediska volného času.
Družstva žáků jednotlivých tříd ze
základních škol speciálních postupně obcházela jednotlivá stanoviště
a za splněné úkoly dostávali žáci záznam do předem připravených kartiček. Mezi zajímavé „olympijské“
disciplíny patřila střelba hokejkou
na bránu, házení malých kroužků
na trny, „opičí“ dráha, hod na koš
a na terč, slalom s gymbalem, běh
kolem celého hřiště, skok do dálky
a stavění hradu z měkkých kostek.
Někteří žáci plnili úkoly zcela samostatně, jiným se to dařilo pouze
s pomocí a vedením svých pedagogů. Všichni ovšem byli svými spolužáky radostně povzbuzováni. A samozřejmě si zasloužili jak dobrou
svačinku, tak diplomy a jiné drobné
ceny. A protože nám počasí po celou dobu přálo, bylo krásné slunečné dopoledne, mohli jsme jet všichni
příjemně unavení a spokojení domů.
Za Základní školu speciální
Mgr. Lenka Nebuchlová

Oprava
V Kvasických novinách - červen 2012 - jsme na str.10 pod fotografií
žákyně otiskli špatné jméno. Místo správného jména Gabriela Vávrová
jsme uvedli Gabriela Vránová. Omlouváme se. Redakce Kvasických novin.

Olympiáda v Bystřici pod Hostýnem.

Foto: ZŠ speciální.

Olympiáda v Bystřici pod Hostýnem.

Foto: ZŠ speciální.

Poděkování
Pan Pavel Pik, občan Kvasic,
daroval na oddělení
Transfúzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice a.s.
dne 12. června 2012 svou krev již po padesáté.

Děkujeme!
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MŠ Kvasice
„ŠKOLKA“ V PŘÍRODĚ… Jak jsme byli v Beskydech...
Škola v přírodě se konala ve dnech od 4. - 8. června 2012. V den příjezdu
na nás před chatou Martiňák v Horní Bečvě přivítal celý personál a děti ze
základní školy z Frýdku - Místku, které zrovna měly pobyt ve stejném termínu jako my. Pomohli nám přenést zavazadla a hračky pro děti. Po celou
dobu pobytu se nám střídavě nebo i současně věnovali a připravili jsme si
pro děti velmi pestrý program.
Ubytovali jsme se v pokojích, převlékli do „domácího“ a vyrazili do společenské místnosti, abychom se vzájemně seznámili.
Škola v přírodě pro nás byla v duchu „Indiánského léta“,stavěli jsme stany, hledali jsme stopy v lese a indiánské znaky na stromech. Ze zábavných
her jsme se seznámili s „Deštivou procházkou“, „Náčelníkem“ či s „Hudební skupinkou lesních rohů“.
Na venkovním hřišti měly děti možnost hrát míčové hry, sbírat zajímavé kamínky a stavět si týpí.
Procházkou přes krásný les jsme se dostali až k vyhlídce, kde jsme poznali lesní studánku, značení tras a vyhlídku do údolí Horní Bečvy. Zkrátka, stále bylo něco nového, zajímavého, čím se děti zabavily. Určitě jim prospělo, že byly aspoň tento krátký čas bez rodičů. Musely si trošku dávat
pozor na své věci, poslouchat, co mají dělat. Měly 5x denně jídlo včetně
teplých večeří a po celý den připravený čaj k pití. Paní kuchařky vařily velmi chutně. Jistě by stálo zato, abychom navštívili tento krásný kraj znovu.

Děti měly zdravý respekt k ohni a k tomu, která nebezpečí obnáší ohniště.
Všichni jsme si pochvalovali odpolední akci a budeme se těšit opět
na příští rok.
Chtěla bych rodiče pochválit a poděkovat, že si našli čas a byli ochotni
podniknout společné odpoledne a pomohli při chystání a úklidu táboráku.
MŠ Kvasice
Miluše Koláčková, ředitelka školy

Školka v přírodě.

Foto: MŠ Kvasice.

Výlet za koníčky.

Foto: MŠ Kvasice.

Pasování školáků
V úterý 12. června 2012 proběhlo v Mateřské škole Kvasice pasování
předškolních dětí a slavnostní rozloučení s budoucími školáky. Děti nastoupily slavnostním pochodem za zvuku cinkajících zvonečků. Všechny
děti a rodiče mohli zhlédnout tři krásné pohádky o princezně, králi a zlobivém drakovi.
Loutkové divadlo zahráli herci, kteří si šikovně do pohádek zapojili nejen rodiče, ale i celé publikum.
Nálada byla výborná a všichni jsme se dobře bavili.
Děti byly potom slavnostně pasovány šerpami, dostaly pohádkovou
knížku o Dášeňce a drobný dáreček na památku. Na nové školáky se budeme těšit!
Děti ze školky navštívily Pohádkový les
V měsíci červnu přijely děti z Mateřské školy Kvasice na Pohádkovou
dědinu do Nové Dědiny.
Průvodci byly pohádkové postavičky z pohádek a večerníčků, které zavedly děti mezi čerty, loupežníky, duchy a víly. Našly zde i Šípkovou Růženku a
vodníka, Jeníčka a Mařenku a spoustu dalších postav. Trasa vedla od mateřské školy přes celou vesnici až do cíle na dětské hřiště mateřské školy. Zde
děti našly ukrytý malý poklad, který si potom ve školce společně rozdělily.
Ohlasy na tuto akci byly veliké, a tak jsme se rozhodli, že se budeme snažit jezdit na tyto akce s dětmi každým rokem. Děkujeme.
Malý výlet za koníčky
Dne 20. června 2012 byly děti z Mateřské školy Kvasice navštívit koně,
o které se stará a je majitelkou paní Kelnarová. Byla tak hodná, že jsme si
společně s dětmi mohli prohlédnout stáje, jízdárnu a děti se dozvěděly zajímavosti o koních, jejich životě, potravě, potřebné péči a zároveň se svezly na poníku či větším koníčkovi.
Děti již od malička tak mohou překonávat strach a díky jízdě na koni se
učí i správnému držení těla.
Děti se v prostředí jízdárny cítily velmi dobře. Anketa dětí z MŠ Kvasice: Jak se ti jezdí na koníčku? „Dobře, já to mám ráda.“ A bojíš se ho?
„Ne, vůbec.“ „Mně se líbí, jak těmi kopýtky dupe.“ „Mně se líbí, jak on mě
masíruje na zádech. Nebojím se jezdit.“
Do jízdárny nikdy nepřicházejí děti s prázdnou. Koníčkům vždycky přinesou nějakou dobrůtku za to, že je tak krásně všechny povozili.
Rozloučení s rodiči a dětmi táborákem
Společné setkání dětí a jejich rodičů při společné akci s opékáním špekáčků se uskutečnilo v pátek 22. června 2012 na areálu v Kvasicích.
Akce nám umožnila lépe se navzájem poznat a zkvalitnit spolupráci rodičů s mateřskou školou.
Na opékání špekáčků jsem si vybrali krásné předletní odpoledne, šikovní tatínci s předškoláčky nařezali dřevo a připravili vše proto, aby se nám
oheň a akce vydařily.
Všichni rodiče si donesli pochoutky a slíbené polínko, kterým ke společnému ohni přispěli.

Střípky z Domova pro osoby se
zdravotním postižením Kvasice
U nás v domově se pořád něco děje, jak by řekl klasik. Konec školního
roku jsme oslavili výletem do Bystřice pod Hostýnem, kde jsme se zúčastnili prvního ročníku Speciální olympiády ve Středisku volného času Včelín. Děkujeme pracovníkům střediska za perfektní organizaci a příjemně
prožitý den. Ani letní vedra nás nezastavila a dokonce jsme si na začátku
léta „přitopili“ s našimi přáteli ze SDH Kvasice, kteří k nám zavítali v plné
výzbroji k radosti všech uživatelů. A protože jsou v našem domově hasiči
oblíbení, 2. 8. 2012 se uskutečnilo taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, na cvičný poplach vyhlášený dopoledne reagovaly jednotky HZS z Kroměříže a Otrokovic a SDH Kvasice. Cvičení bylo
přínosné pro obě strany, naši uživatelé si vyzkoušeli evakuaci z budovy a
hasiči si zmapovali prostředí pro případ zásahu. Jsme rádi, že cvičení proběhlo, a určitě jej budeme chtít někdy v budoucnu opakovat.
V průběhu prázdnin samozřejmě probíhaly běžné aktivity, pochopitelně
v prázdninovém duchu, slavily se narozeniny, probíhaly různé drobné i větší opravy v budově i kolem ní, uživatelé i pracovníci pokračovali v tréninku naší už 11 měsíční fenky labradorského retrívra Adélky. Tradiční „Kvasickou pouť“ jsme letos prožili opět aktivně. Díky panu Kyliánovi se svezli naši uživatelé na kolotočích. A v závěru prázdnin se všechno soustředilo
na Letní slavnost, která proběhla 26. 8. 2012 a která je pro naše uživatele
signálem blížícího se školního roku.
Pořád se bude něco dít v našem domově i nadále a o tom se dočtete v
příštích Kvasických novinách. Pokud budete chtít být aktuálně „v obraze“,
sledujte nás na webových stránkách www.dzp-kvasice.estranky.cz .
Renata Kojecká, vedoucí DZP Kvasice a kolektiv zaměstnanců

www.kvasice.cz
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Noví prvňáčkové
Prázdniny uběhly jako voda a máme tady opět začátek nového školního roku 2012/2013.
V pondělí 3. září se otevřely dveře základní školy a do budovy vstoupili žáci naší školy. Mezi nimi jsme mohli vidět přicházet ty nejmenší - naše
nové prvňáčky - v doprovodu svých rodičů a prarodičů.
Ve společenské místnosti je přivítal pan ředitel s panem starostou a také
se s nimi přišla rozloučit paní ředitelka z mateřské školy. Poté si děti odvedla do první třídy jejich třídní učitelka.
V letošním roce zasedlo do lavic 30 dětí. 22 dětí z Kvasic, 1 ze Střížovic, 2 z Vrbky, 1 ze Sulimova, 3 z Karolína a 1 z Nové Dědiny. Tedy 14
chlapců a 16 děvčat.
Všem žákům 1. třídy přejeme hodně štěstí a úspěchů, aby ten jejich krok
do první třídy byl radostný a úspěšný. Dagmar Štěbrová – třídní učitelka

Noví prvňáčci.

Letní slavnost pod lípami letos
už potřetí
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice v neděli 26. 8. 2012
opět otevřel své brány a přivítal stovku účastníků a pozvaných hostů tradiční Letní slavnosti pod lípami. Součástí akce byl Den otevřených dveří. Uživatelé domova se na akci těšili a velmi pilně se připravovali, někteří
sami pozvali návštěvníky k sobě domů na návštěvu. Ukazovali, jak a kde
žijí, povídali o tom, co dělají, jak pracují, jak tráví volný čas, co jim dělá radost. Prohlídka domova probíhala jako běžná návštěva u kohokoliv z nás.
Nedělní odpoledne bylo provázeno živou hudbou v podání pana Kozánka, zajímavými atrakcemi byl tradiční skákací hrad, facepainting a projížďky na koni. Návštěvníci si mohli opět odnést krásné karikatury, které vznikaly pod rukama karikaturisty z časopisu Trnky Brnky pana Ivana
Křemečka. V programu se objevily dvě novinky - policisté z Oddělení speciální kynologie, kteří se svými psy předvedli ukázky práce psovoda a policejního psa. Neméně zajímavým pak bylo společné bubnování a muzicírování s občanským sdružením Rytmus pro život, které vtáhlo do hry velkou část návštěvníků.
Děkuji všem pracovníkům domova za přípravu akce, lidem, kteří nám
přišli nezištně pomoci ve svém volném čase, a také pochopitelně všem vystupujícím. Také děkuji všem sponzorským firmám, které akci podpořily.
Bez všech jmenovaných by akce nemohla proběhnout tak příjemně a úspěšně. Akci si můžete připomenout ve fotoalbu: http://2009dzpkvasice.rajce.
idnes.cz/Letni_slavnost_26.8.2012
Před třemi lety jsme doufali, že prvním ročníkem slavnosti začínáme
tradici zajímavé akce, která se stane součástí života Kvasic. Jsme rádi, že
se naše představy naplňují a že naši uživatelé a všichni v domově jsou součástí života v Kvasicích. Příští rok se těšíme na shledanou na IV. ročníku
Letní slavnosti pod lípami.
Renata Kojecká, vedoucí DZP Kvasice

Foto: archiv ZŠ.

Vítáme nový školní rok
I v Kvasicích dnem 3. září 2012
začal pro všechny žáky školy nový
školní rok.
Prázdninám je tedy definitivně
odzvoněno skončily dny zaslouženého volna, doba dovolených je nenávratně v nedohlednu.
I letos, stejně jako v minulosti,
se na zahájení výuky pečlivě připravovali i všichni zaměstnanci školy.
Během prázdnin byly vymalovány
chodby 1. stupně, provedeny drobné
opravy uvnitř školy, uklizeny prostory celé budovy, umyta všechna okna.
Díky sponzorskému daru jsme
mohli nechat rekonstruovat dětský mobiliář (průlezky a skluzavka
- hrad) na nádvoří. Místo původně
plánované likvidace z důvodu nevyhovující bezpečnosti a z nedostatku finančních prostředků na jeho
opravu se tak stal opět bezpečným
místem především pro zábavu dětí
ze speciální školy a školní družiny.
Díky těmto krokům tak mají žáci
možnost trávit převážnou část svých
dětských let v pestřejším, bezpečnějším a vkusnějším prostředí.
Byl bych moc rád, kdyby byly děti
všímavější a ohleduplnější ke všem
změnám, které jsou v dnešní době
stále víc a víc finančně náročnější.
Je tedy na nich, jak svým chováním
ke všem novotám ve škole podpoří naši snahu stále vylepšovat místa, v nichž denně společně trávíme

spoustu času.
Během prázdnin doznaly podstatných změn k lepšímu i WEB stránky školy. Díky paní učitelce Jitce Konečné, jež nad jejich realizací strávila mnoho hodin své dovolené, jsou
teď informace o dění ve škole ucelenější, přehlednější, podrobnější,
plastičtější a estetičtější. Ostatně, posuďte sami, až se jimi budete probírat na adrese www.zskvasice.cz. Přivítáme vaše názory, konkrétní rady
a připomínky.
K drobným změnám dochází také
v personálním obsazení učitelů. Z
důvodu nemoci paní učitelky Hudcové byla už z „nekonečných prázdnin“ povolána do učitelského sboru
paní učitelka Linhartová.
Chci z tohoto místa poděkovat
všem zaměstnancům za náročnou
a obětavou práci během uplynulých
dnů, bez jejich přístupu, píle a pečlivosti by jistě škola nebyla taková, jakou ji máme dnes.
Na prahu nového školního roku
chci popřát všem našim žákům i
zaměstnancům, aby i tento rok byl
pro ně alespoň stejně úspěšný jako
ty, na něž se pak ještě dlouho vzpomíná jen a jen v dobrém. Ať se všem
podaří během následujících dnů splnit i ta nejtajnější a zdánlivě nesplnitelná přání.
Mgr. Ladislav Škrabal
ředitel školy

Ukázka práce psovoda a policejního psa.

www.kvasice.cz

Foto DZP Kvasice.

Nádvoří zámku.

strana 10

Kvasické noviny

KULTURNÍ KOMISE PŘI OBECNÍM ÚŘADU
V KVASICÍCH
Vás zve na tradiční rozsvícení vánočního stromku,
které se uskuteční dne 2. 12. 2012 v 16,30 hodin
na náměstí Ant. Dohnala, a adventní koncert
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

První KVASICKÁ NECKIÁDA –
druh zábavy, který v obci chyběl

Dětské divadelní představení
v Kalíšku
Školní rok v Rodinném centru Kalíšek skončil den po vysvědčení. Všechny děti, které navštěvují kroužky v Kalíšku, se oblékly do kostýmů a rodičům, přátelům a kamarádům zahrály, zazpívaly, zatančily a zacvičily tři
malé pohádky: O třech prasátkách a nenasytném vlkovi, O třech kůzlátkách a zlém obru a Rapunzel. S krásnými kulisami, které namalovala paní
Marie Šuterová, se nám podařilo zahrát divadelní představení, ze kterého
měli všechny děti i dospělí radost, a dokonce se ani nikdo „nesekl, že nebude hrát“, a hráli jsme z plných sil i plic.
Děti za odměnu dostaly vysvědčení a pak jsme se všichni rozešli na prázdniny, které se všem snad vydařily a při kterých jsme si všichni odpočinuli.
Všem dětem přejeme úspěšné a radostné zahájení školního roku jak ve školce, tak ve škole a děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.
Za Rodinné centrum Kalíšek Barbora Plisková

Letní soustředění Taekwon-Do
v Kvasicích a v Jedovnici
Ani tento rok se malí bojovníci Taekwon-Do nevyhnuli víkendovému soustředění, konaném na konci školního roku v kvasické tělocvičně ZŠ, na kterém měli opět možnost si zdokonalit své bojové techniky. Pod vedením zkušených trenérů pana Lukáše Martiníka – IV. dan a Romana Hanáka – 1.
dan zažili zábavné, náročné a krásné tři dny plné kopů a úderů, zajímavých
a vtipných her, bojových sestav a cviků na obecnou všestrannost, rozvoj
pohybových schopností a dovedností i na rozvoj koordinace a obratnosti.
Někteří z nich pak ještě 19. srpna odjeli na týdenní tábor Taekwon-Do
do Jedovnice, který se tentokrát konal ve vojenském stylu a drilu. Malí kvasičtí „taekwonďáci“ prožili náročné noční bojovky a soutěže, fyzicky vyčerpávající tréninky i smrtící běh CI5. Navíc měli možnost složit zkoušky
na vyšší technické stupně, čehož využili, a tak si domů kromě unavených
těl a modřin odnesli i jinou barvu pásků, neboť před zkušební komisí obstáli a „napáskovali“ na pěkných 64 a 65 bodů.
I když tréninky byly vskutku velmi náročné na fyzičku, přesto se všichni těší jak na příští Taekwon-Do soustředění, tak i tábor. Lubomír Pliska

Soustředění v Jedovnici.

Foto: RC Kalíšek.

Vítězné plavidlo Buma Team.

Foto: R. Nelešovská.

Vodácké „AHOJ“ se ozývalo v sobotu odpoledne 23. června 2012 u základny kvasických vodáků, u řeky Moravy, velmi často. To když diváci zdravili posádky plavidel na historicky první KVASICKÉ NECKIÁDĚ.
Bylo se na co dívat. Celkem 17 plavidel vyrazilo, pro někoho na dlouhou,
pro jiného na krátkou, plavbu. Byly to: Jamajka, Trosečníci, Piráti z Krajiny, Homeless, Sáňky v létě, Narozeniny, Pobřežní hlídka, Lidojedi, Postel, Tank, Poseidon a Sirény, Vozík na munici, Plaváček, Posezení na Titaniku, Buma Team, Trampové a Dan a Adam. Ne všichni dopluli do cíle,
dvě plavidla se potopila hned po startu. Ale to vůbec nevadilo. Šlo hlavně o to, abychom se pobavili. Diváci v tajném hlasování rozhodli, že první
místo obsadila posádka na plavidle pod názvem Buma Team (auto), druhé místo si vybojovaly Narozeniny (dort) a Homeless (bezdomovci) skončili na místě třetím.
Součástí programu bylo také zdolání lávky odvahy. Odvážlivci soutěžili
v kategorii dospělí a děti. Dospěláci se snažili, ale i tak jich většina skončila v řece Moravě. Děti byly o něco šikovnější. Byla to náramná podívaná.
Všichni, soutěžící i přihlížející, se hodně nasmáli. Zejména je všechny pobavily tři neúspěšné pokusy přejití lávky pana Zdeňka Vaňhary. Nejrychlejším
soutěžícím nad 18 let byl Petr Vykydal s časem 9,06 s. Pořadí děti: 1. Tereza Kojatíková 10,00 s, 2. Jan Augustin 10,03 s a 3. Pavel Štanglica 10,07 s.
Místní sbor dobrovolných hasičů ukázal, že si umí poradit nejen s ohněm, ale i s vodou. Hasiči bezchybně předvedli ukázku záchrany tonoucího v řece Moravě. Poděkování jim patří také za zajištění bezpečnosti
na vodě během celé akce.
Neckiádu zpestřili i příslušníci Policie ČR. Ukázali přítomné veřejnosti výsledky výcviku psovoda a dvou služebních policejních psů. Děti dostaly možnost posadit se do policejního auta a vyzkoušet si neprůstřelnou
vestu a pouta.
Pan Pechal -„Bořek s bagrtraktorem“- nechal děti nastoupit do své kabiny
a předvedl, jak se nabírá velkou lžící voda nebo téměř potopené plavidlo.
To už se blížil večer, který patřil hudební skupině Flirtt. Hudební „pecky“ jako „Svařák“ či „Když se chlapi u nás poperou“ roztančily téměř
všechny přítomné.
Během večera vyrostly u řeky Moravy tři stany. Mladší generace si protáhla neckiádu až do nedělních ranních hodin.
První KVASICKÁ NECKIÁDA se organizátorům vydařila. Krásné počasí přilákalo k Moravě velké množství lidí nejen z naší obce, ale i ze širokého okolí. Určitě nelitovali, že přišli. Mnozí už teď přemýšlí o tom, že
se narok aktivně neckiády zúčastní. Organizátorům patří velké DÍKY. Mé
osobní poděkování patří Pavlu Knedlovi, který mi umožnil vyfotografovat
plavidla z motorového člunu brázdící řeku Moravu.
Celou akci vyhodnotil vedoucí Vodáckého klubu Kvasice o.s. Radek Kahaja, když napsal na jejich web stránku: „Děkuji všem sponzorům akce a
všem, kdo nám s akcí pomáhali. Mile nás překvapila velká návštěvnost, a
tak se budeme i do budoucna snažit v KVASICKÉ NECKIÁDĚ pokračovat, a tím založit novou humornou tradici na řece Moravě v Kvasicích.“
Renáta Nelešovská
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Plavidlo Narozeniny.

Foto: R. Nelešovská.

Ukázka výcviku psa.

Foto: R. Nelešovská.

Plavidlo Poseidon a Sirény.

Foto: R. Nelešovská.

Zdolávání lávky odvahy.

Foto: R. Nelešovská.

Plavidlo Plaváček.

Foto: R. Nelešovská.

Předávání cen.

Foto: R. Nelešovská.

SDH Kvasice - záchrana tonoucího.

Foto: R. Nelešovská.

Vítězové lávky odvahy.

Foto: R. Nelešovská.
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Srdečně Vás zveme na

PRVNÍ SVATOHUBERTSKOU MŠI
se slavnostním průvodem,
která se koná dne 14. října 2012 v 11,00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích.

Oratoř
Po několika letech byla odhalena pro širší veřejnost tajemství, která
ukrývala oratoř (oddělené čestné místo v kostele, se samostatným přístupem, určeno v dřívějších dobách pro šlechtu, duchovní kleriky a řeholníky) na evang. straně v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí v Kvasicích. Zpřístupnění oratoře povolil O. Petr Klimeš již ke dni Noci kostelů.
Na jeho podnět několik obětavců provedlo úklid prostoru, uspořádali deponované exponáty, a tak vznikla malá obrazárna. Většinou marně budete
hledat u obrazů podpisy autorů vystavených děl, jedná se však o díla rozrůzněného časového úseku 18. a 19. století. V té době se malíři na svých
obrazech nezvěčnili z pokory, neboť za tvůrce považovali Boha a sebe pouze za prostředníky, tvořící pomocí Ducha svatého. Jsou zde obrazy ze zrušeného velehradského kláštera z doby josefínské reformy, kde působil i Ignác Raab (1715 - 1787), malíř vrcholného baroka a rokoka. Tvořil především obrazové cykly ze života světců. Neznámý autor byl až do roku 1974
i u tří hlavních obrazů v kostele. Až při restauraci akademickou malířkou
Marií Bognerovou z Valašského Meziříčí a po konzultaci s odborníky prof.
Dr. Jaromírem Neumanennem DrSc a Pavlem Preisem byl jednoznačně
určen Václav Vavřinec Reiner (1689 - 1743), malíř vrcholného baroka, jehož působnost se na Moravě nepředpokládala, takže se jednalo o velkolepý objev minulého století. Kvasický kostel se stal magnetem pro mnohé
umělce, historiky i studenty diplomových prací.
Vedle Panny Marie a Ježíše Krista znázorňují obrazy další starozákonné
postavy a světce křesťanského nebe i církevních hodnostářů. Některé obrazy již prošly rukou restaurátora a visí na stěnách farního kostela. Např.
obrazy sv. Jana Křtitele, sv. Markéty, Pěti mučedníků, sv. Víta aj. V současné době je u restaurátora hlavní oltář z hřbitovního kostela. Některé předměty dříve zdobily vnitřek hřbitovního kostela a kapličky.
Mezi vystavené předměty patří také 8 ozdobných polychromovaných
dřevěných podstavníků s motivy různých řemeslných cechů a dvě červené
korouhve s motivem sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána, které se nosily
v procesích např. Božího Těla.
Zvon pochází z roku 1631 a je zasvěcený ke cti svatého Kříže. Podle nápisu uvedeného na zvonu se usuzuje, že jej darovala kvasické farnosti urozená paní Anna Neymannová, rozená Rousecká z Eyvane, majitelka svobodného podsedku v Kvasicích, zakoupeného od urozené paní Aliny Bruntálské v roce 1625. Na zvonu je vyznačen kříž se dvěma postavami a nápis:
TENTO ZWON GIEST SLIT DIEDINIE EIWANI Z NAKLADEM WSSECZKEI - OBCZE A. 1631 ZA F – WAWRZIN STVDN-PVRM- GIAKVBA ZILAKA BARTONIE ZABRANSKYHO IANA HVLECZKY GIRY
HOSSTIALA. Jedná se o nejstarší zachovaný zvon v Kvasicích ušetřený
pro své staří a přímluvu vlivných osob rekvizice za 1 a 2. světové války.
Možná se vyskytne mezi veřejností otázka, proč došlo k otevření oratoře až po tolika letech. Jeden z důvodů byl, že nebyla zajištěna řádná ochrana před odcizením vzácných předmětů, což bylo opodstatněno. Vždyť to
není ještě tak dávno (rok 2001), kdy bylo uloupeno pět vzácných obrazů
z chodby fary (Jáchym Adam Rottal od neznámého tyrolského malíře, Jáchym Adam Rottal a jeho žena Marie Josefa Rottalová roz. Sterrnbergová od barokního malíře Kubáta, včetně světícího biskupa kostela Jakuba
Adama Lichtenštejna a obraz sv. Petra). Po obrazech zůstaly jen rámy. Velká ztráta pro farnost i obec. Pachatel dosud neznámý. V současně době je
kostel včetně oratoří zajištěn elektronickým bezpečnostním zařízením, o
čemž se přesvědčil i pan starosta L. Musil, který obě oratoře navštívil ještě před poutí, se zájmem si prohlédl vystavené exponáty a akci podpořil.
Návštěvníky lákala i prosklená knihovna se starobylými svazky, kterou
založil Matěj Moritz (1711 - 1782), většinou se jedná o teologické svazky
v latině, v němčině a hebrejštině. Původně měla 775 svazků. Matěj Moritz
působil ve farnosti od roku 1734 a je pochován v jedné z hrobek v kostele
i se svou matkou. Sám napsal knihu o historii Kvasic a jeho okolí nazvanou Vetera moderrnaque analecta Quasicena - spis obsahuje církevní sta-

tistiku a popisuje důležité dějinné události městečka až do roku 1769 - a
Einleitung zu einer Piltcher Historie von Mathias Moritz.
Soupravu betlémských figur z pol. 20. století, ukrytou ve skříni, můžete
zhlédnout při návštěvě kostela o vánočních svátcích, k nimž patří i vystavené pokladničky andělíčka a černouška, při vhození mince kývají hlavičkou, takže přitahují především děti.
Před vstupem na oratoř si mohli příchozí prohlédnout Boží hrob, který bývá zpřístupněn k adoraci pouze o Velikonocích na Velkých pátek a
Bílou sobotu a je součástí kostela od jeho vysvěcení v roce 1740. Dřevěná kulisová stavba znázorňuje Křížovou cestu a je po nedávné restauraci.
Již za Noci kostelů byla oratoř s obrazy hojně navštívena, ale poutní den
Nanebevzetí Panny Marie předčil veškerá očekávání, zájem byl mimořádný mezi lidmi různé věkové kategorie. Těm, kterým nevyšel čas k prohlídce během pouti, nemusí být smutní, oratoř bude opět zpřístupněna při nejbližší slavností události. Všem, kteří se zasloužili o zprovoznění oratoře a
zajištění provozu o kvasické pouti, patří upřímné poděkování.
Květoslava Koutňáková

Milí farníci a všichni lidé dobré vůle,
pro mnohé z nás počáteční dny tohoto měsíce září představují hektické období. Prvního září jste mnozí vypustili své děti do školních lavic, s čímž jsou spojené staronové starosti. Končí čas prázdnin a dovolených a možná se s jistou dávkou nostalgie ohlížíte zpět po dnech odpočinku. Mohou se tak do našeho prožívání vloudit pocity smutku z
toho již uplynulého a také obavy z toho, co nového nás čeká. Vnímat
však toto období především jako chmuru, by zajisté bylo velkým ochuzením. Ve vzpomínkách z úvodních dnů nových školních roků bývá
často uložen prožitek pravidelného „rituálu“ rozdávání nových sešitů. První nepopsaný list vždy budil respekt a zároveň v sobě skrýval výzvu k naplňování ideálů, přinejmenším k úhledné úpravě až do poslední stránky. Čistý list papíru se pro nás může stát výmluvným symbolem
budoucích dnů, které jsou pro nás příležitostí, abychom je v kráse naplnili. Přeji vám všem, rodičům, dětem, prarodičům, …, abyste s odvahou a pečlivostí začali psát řádky každodenního života tím nejhezčím
písmem, jaké umíte. A hlavně pozor na kaňky. Při této příležitosti mi
dovolte, abych pozval děti nejen z věřících rodin, ale i ty, kteří nepraktikují víru nebo nejsou pokřtěni, ale chtěli by získat základní přehled a
poznání o křesťanské víře a o Bohu, základy rozumového vhledu do tajemství duchových bytostí-andělů, vyprávění o Ježíši Kristu a cestě milosti, k výuce náboženství, která probíhá na základní škole. Můžete se i
během měsíce září k výuce přihlásit prostřednictvím svých třídních učitelů nebo prostřednictvím mě.
Šťastné vykročení do nových dnů vyprošuje P. Petr III.

Jak chránit naše seniory?
Již delší dobu jsme se v Domově
se zvláštním režimem v Kvasicích
zamýšleli nad možnostmi uskutečnit pro naše uživatele besedy, které
by byly zaměřeny na jejich bezpečnost na silnicích, na ochranu před
falešnými podnikavci a také na požární ochranu.
Bezpečně se pohybovat po veřejných komunikacích je důležité nejen
pro děti, ale i pro dospělé. Oslovili
jsme Policii ČR v Kroměříži se žádostí o uspořádání besedy v našem
domově na toto téma. Z našich zkušeností dobře víme, že mnozí naši
uživatelé se při pohybu po veřejných pěších i dopravních komunikacích nechovají zrovna podle předpisů. Často přecházejí vozovku na nevhodném místě, nerozhlíží se, když
silnici přecházejí apod. Pan Zdeněk Patík, který besedu v domově
připravil, je člověk, jenž ve své profesi pracuje již několik let. Besedy o
bezpečnosti silničního provozu pořádá především pro děti školou po-

www.kvasice.cz

vinné. Přesto se mu však podařilo odlehčenou formou výkladu zaujmout i naše uživatele a upozornit
je na mnohé nástrahy, které je mohou na cestách potkat.
Také požární ochraně jsme věnovali jedno sobotní odpoledne. Naši
uživatelé si přímo v hasičské zbrojnici v Kvasicích prohlédli techniku,
kterou hasiči disponují. Seznámili se
s jejich nelehkou prací a dozvěděli
se spoustu zajímavých informací.
Někteří z návštěvníků si vyzkoušeli i hasičskou výzbroj.
Tyto dvě akce proběhly v červenci
a srpnu. Další beseda se zatím připravuje a proběhnout by měla v druhé polovině měsíce září. Protože je o
tento způsob setkání zájem ze strany našich uživatelů i přednášejících,
budeme se snažit připravit jejich pokračování také v příštím roce. Vždyť
osvěty zaměřené na ochranu našich
seniorů není nikdy dost.
Lenka Machalová,
aktivizační pracovník DZR Kvasice
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Kvasice mají naučnou stezku
„Stezku jsme se rozhodli vybudovat ve spolupráci s občanským sdružením
Moravský svaz – místní organizace Kvasice proto, že lokalita je místními lidmi velmi oblíbená a vyhledávaná. Díky tabulím se budou moci všichni dozvědět o historii tohoto místa a také o rybnících a vodních plochách, které slouží jako biokoridor,“ říká starosta Kvasic Lubomír Musil.
„Záměrem k získání dotací z rozpočtu Zlínského kraje a následné vybudování naučné stezky byl prohloubit v návštěvnících dané lokality zájem o celkovou ochranu životního prostředí,“ potvrzuje již bývalý předseda MO Kvasice pan Radomír Marčík.
Na tabulích je zmíněna i historie této lokality od dob sídla „Proskovců“,
které dnes slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Popsána
je zde také zajímavým způsobem éra a osud místního Cukrovaru.
Ing. Jiří Janoštík se velkou měrou zasloužil o perfektní sestavení a popisu
základních druhů obyvatel zvířecích, ptačích, rybích i rostlinných zástupců,
na které zde lze narazit.

Jedna z tabulí na naučné stezce.

Foto: A. Judas.

A nyní trochu k lokalitě a její historii:
Ke stávajícím dvěma rybníkům (horní a dolní), které slouží Moravskému
rybářskému svazu o.s., místní organizaci Kvasice k rybochovným účelům,
přibyly v roce 2009 dva rybníky, které nyní slouží jako krajinotvorný prvek a
je zázemím především pro bezobratlé živočichy a obojživelníky. Tyto nádrže
mají charakter mokřadního a vodního biotopu. Jedná se o trvalou vodohospodářskou stavbu, která má zvýšit biodiverzitu krajiny, zadržuje vodu v krajině a kompenzovala i dopad spojený s ukládáním odpadu na životní prostředí. Při její výstavbě byla totiž použita vytěžená zemina jako nosný zdroj zeminy na rekultivaci skládky. Celá soustava je napájena potokem Panenský.
Na stránkách www.fishermania.webgarden.cz, které se nyní staly oficiálními
stránkami MO Kvasice, se lze s těmito rybníky, jejich stavbou, náklady, financemi, dotacemi i okolní výsadbou apod. seznámit podrobněji. K nahlédnutí je
zde také video, které dochovává vzpomínku na jejich výstavbu v roce 2009.
Naučná stezka samotná, dlouhá zhruba kilometr, začíná u vstupu do parku. Projdete dál pod náručím kaštanů a můžete se kochat statnými vzrostlými stromy obepjatými břečťanem. Další tabule je u chaty myslivců, dvě u
chaty rybářů a poslední dvě u panenských rybníků. Všechny jsou (o rozměru cca 120 x 100cm) instalovány ve dřevěných rámech se stojany připevněnými do země, zastřešeny a natřeny ochranným nátěrem.
Výsadba zeleně již v současnosti dodává těmto vodním prvkům svoji nezaměnitelnou tvář. Možná tak trochu napovídá, jak se dále budou její rysy vyvíjet. Okrasné kameny a orobinec jsou zpestřením pro pastvu oka. Instalované lavičky a udržované chodníčky a břehy s odpadkovým košem nejsou samozřejmostí. Je to péče místních rybářů a jejich příznivců.
Již neodmyslitelný šum aerátorů v srdci areálu připomíná zvuk fontán. Veverky, kachny, drobní pěvci, ryby, užovky a spousta jiných obyvatel tohoto ráje
provázejí návštěvníky (umějící se chovat v přírodě) svou přítomností doslova na každém kroku. Tabule s naučnou, vesměs přírodní tématikou, zajímavým popisem a fotografiemi jsou tzv. třešničkou na dortu.
Inspirací k výstavbě naší naučné stezky nám byly i ostatní naučné stezky
v okolí, které rostou jako houby po dešti. Jde o časem již ověřenou a celosvětově rozšířenou formu osvěty veřejnosti a propagace přírody jako takové.
Rybníčky vždy lákaly a lákají spoustu obyvatel k jejich návštěvě, jsou jako
stvořené pro relaxační procházku nebo třeba na procházku s dětmi. Nyní je
k jejich návštěvě o to větší důvod.
Vezměte i vy své ratolesti a zkuste jim touto nenásilnou a přesto zajímavou

formou přiblížit, rozvinout či upevnit jejich znalosti, dovednosti a nasměrovat je správným směrem k přístupu k přírodě jako takové. A vezměte možná
i ty odrostlejší. No, a kdyby je to zas až tolik „nebralo“, zkuste je alespoň poprosit, aby nám naši novou naučnou stezku nechali v takovém stavu, v jakém
se dnes nachází, třeba i pro jejich následné potomky.
Za Fishermanii a MO Kvasice Jiří Tomis

Kvasický domov slavil
Když se slaví takové kulaté výročí, jako je 60. let od založení kvasického Domova pokojného stáří (následně Domova důchodců, Domova pro seniory a v současné době
Domova se zvláštním režimem), je
třeba oslavu řádně připravit. Proto
jsme s přípravami započali již v měsíci lednu letošního roku. Bylo nutné nejen zajistit a připravit kulturní
program na celý slavnostní den, ale
také dostatek finančních prostředků potřebných pro zajištění této významné události. Na tomto místě
je třeba poděkovat místním podnikatelským subjektům, Obci Kvasice, ale i dalším soukromým firmám
se sídlem mimo Kvasice za poskytnutí peněžních i nepeněžních sponzorských darů. Díky nim jsme mohli zajistit hodnotný kulturní program
po celý slavnostní den.
Oficiální zahájení oslavy proběhlo v pátek dne 26. 6. 2012 v 9,00 hodin ráno před budovou domova. Vedoucí domova pan Milivoj Novák
ve svém krátkém projevu připomněl
některé významné mezníky v historii vývoje domova. Účastníky oslav
rovněž pozdravil ředitel Sociálních
služeb v Uherském Hradišti pan
Mgr. Bronislav Vajdík a mimo jiné
popřál všem přítomným příjemné
prožití celého dne. V našem středu
jsme přivítali hosty z ředitelství Sociálních služeb Uherské Hradiště a
Sociálních služeb města Kroměříže,
starostu obce pana Lubomíra Musila, vedoucí ostatních zařízení sociálních služeb z Uherskohradišťska,
zástupce sponzorujících firem, bývalé zaměstnance - důchodce - a samozřejmě kvasické občany. S průběhem připraveného programu seznámila diváky paní Lenka Machalová. Poté se již rozběhl připravený
kulturní program. V dopolední čás-

ti návštěvníci postupně zhlédli kulturní vystoupení dětí ze zdejší mateřské, základní a základní umělecké školy. Se svou „troškou do mlýna“ se také přidali členové dramatického kroužku z našeho domova.
Členky místní TJ Sokol, které si žertovně říkají SOKOLKY „Stařenky“,
předvedly své sportovní vystoupení a sklidily velký potlesk. Závěrem
dopoledního programu vystoupilo
duo začínajících kytaristů P. Slavík
a O. Zdražil.
Odpolední program patřil cimbálové muzice Dubina, kterou doplnilo
komponované pásmo šermířské skupiny Berendal. Vystoupení cimbálové muziky přilákalo příznivce dobré
lidové hudby. Mnozí z nich si s Dubinou nejen zazpívali, ale našli se i
tací, kteří nedbali na horké sluneční
paprsky a dali se do tance.
V průběhu celého dne si mohli návštěvníci oslav v rámci Dne otevřených dveří projít a prohlédnout objekt domova. Domovem je provázeli
a výklad o historii i současnosti podávali zaměstnanci domova.
V místnosti klubovny byly vystaveny výrobky, které zhotovili naši klienti v rámci aktivizačních činností. Návštěvníci tak měli možnost přesvědčit se na vlastní oči, jak klienti našeho domova bydlí a tráví svůj volný
čas. Nabídky využila řada návštěvníků. Udělali radost nejen zaměstnancům domova, ale též uživatelům,
kteří se v rámci příprav na oslavy zapojili do výzdoby interiéru domova.
Z ohlasů návštěvníků po skončení
akce lze usuzovat, že se oslava „narozenin“ vydařila. Krásné letní počasí,
které nás po celý slavnostní den provázelo, bylo jen pomyslnou třešničkou na narozeninovém dortu našeho domova.
Milivoj Novák, vedoucí domova

Vystoupení členů dramatického kroužku.

www.kvasice.cz

Foto: DZR Kvasice.

strana 14

Kvasické noviny

Vyhodnocení soutěže „O nejhezčí Z činnosti SDH a JSDH Kvasice
květinovou výzdobu roku 2012“
Soutěžní komise ČZS Kvasice koncem července t. r. prošla a prohlédla
si květinovou výzdobu domků a předzahrádek v naší obci. Z mnoha uchazečů o nejlepší umístění komise nakonec rozhodla takto:
1. místo - paní Diatková Bronislava, Dolní 247
2. místo - pan Kohout Zdeněk, Tlumačovská 286
3. místo - paní Pospíšilová Marta, Krajina 581
S potěšením konstatujeme, že naši občané, až na výjimky, věnují květinové výzdobě svých příbytků velkou péči, což je znát i na hezkém vzhledu našeho městečka.
Vítězům k jejich umístění blahopřejeme. Jejich snaha bude odměněna
věcnými cenami ve formě zahrádkářských potřeb na výroční členské schůzi ČZS v únoru 2013.
Děkujeme i všem ostatním, kteří se starají výzdobou svých obydlí a z
nichž by si většina také zasloužila za svou práci ocenění od nás i od svých
spoluobčanů.
Václav Mucha, předseda ČZS Kvasice

1. místo paní Diatková Bronislava, Dolní 247.

Foto: A. Judas.

2. místo pan Kohout Zdeněk, Tlumačovská 286.

Foto: A. Judas.

O pohár starosty obce
Dne 16. června 2012 od 14:00 hod. se konaly závody O pohár starosty obce Kvasice. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to starší žáci 11-15 let
a mladší žáci 6 - 11 let. Do závodu se nám přihlásilo celkem 12 družstev.
V průběhu závodu jsme mohli vidět jak excelentní výkony, tak i ty méně
povedené, ale i tak všechna družstva úspěšně dokončila a nikdo nebyl diskvalifikován. Během celé soutěže nám počasí přálo, a tak se i po dokončení soutěže děti osvěžily skokem do nádrže s vodou.
Mladší žáci
Starší žáci
1. Cetechovice
23,93
1. Sazovice
13,82
2. Vrbka
23,98
2. Nová dědina B
15,59
3. Litenčice
53,74
3. Nová dědina A
17,44
4. Kvasice
1:03,81
4. Lubná
27,47
5. Lubná
1:30,77
5. Litenčice B
31,26
6. Litenčice A
33,91
7. Kvasice
52,98
Výcvik práce na vodě
V pátek 27. července 2012 proběhla teoretická část výcviku, a to na stanici HZS ZLK v Otrokovicích. Zde se hasiči seznámili s bezpečnostními
pravidly pro práci na vodě, povinným vybavením, základními způsoby záchrany tonoucích se osob a vyhledáváním utonulých osob atd. Nedílnou
součástí tohoto školení bylo také stavba a použití norných stěn. K tomuto účelu přijelo speciální vozidlo ze stanice Kroměříž, které je právě určeno k řešení takových událostí. Ve voze je umístěna norná stěna o délce až
130m, separační zařízení pro filtraci ropných látek, kanálové ucpávky atd.
V sobotu 28. července 2012 probíhal praktický výcvik na splavu v Uherském Ostrohu. Zde jsme pod dozorem školitelů z HZS zkoušeli vše, co
jsme v pátek probírali teoreticky. A to:
- vstup do neznámé vody
- zásady chování ve vodě
- plavání v plovací vestě
- záchrana tonoucího
- záchrany osob a sebezáchrana z vodní hladiny
- způsoby jízdy na člunech a pádlování
- rozdíly prací a záchrany na klidné a divoké vodě
- zacházení u případu s podezřením na poranění krční páteře
Na závěr cvičení pro nás školitelé připravili modelové situace událostí a
my jsme je museli vyřešit. Poté následovalo vyhodnocení a závěr.

Výcvik ve vodě.

Foto: inet Otrokovice.

Roj včel v dutině kaštanu u kapličky v Kvasicích
Dne 21. května 2012 v 14:25 hod. nám byl nahlášen roj včel v dutině kaštanu u kapličky v 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.

3. místo paní Pospíšilová Marta, Krajina 581.

Foto: A. Judas.

Roj včel na stromě u základní školy
Dne 30. května 2012 v 15:26 hod. nám byl nahlášen roj včel na stromě
u základní školy v Kvasicích. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra
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CAS-20 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se na borovici u základní školy usadil roj včel. Vzhledem k blízkosti základní školy
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.
Planý poplach - požár bioplynové stanice Střížovice
Dne 6. června 2012 v 2:42 hod. nám byl nahlášen požár bioplynové stanice u obce Střížovice. Na místo jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+5, následně jsme byli posíleni vozidlem z HZS Kroměříž. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o hořící hořák zbytkového bioplynu na místní bioplynové stanici. Jednotky vyčkaly příjezdu zodpovědné osoby za zařízení a následně se vrátily zpět na základnu.
Technická pomoc - přívalové deště
Dne 12. června 2012 v 22:55 hod. jsme byli starostou obce požádáni o
technickou pomoc. Na nově budované ulici Pod strážným došlo vlivem silného a dlouhotrvajícího deště ke splavování zeminy a postupnému zaplavování zahrádek obyvatel na Bělovské ulici, která s nově budovanou ulicí sousedí. Na místo události jsme vyjeli v počtu 1+4. Po příjezdu na místo jsme
započali vykopávat strouhy a budovat menší hrázky, díky kterým voda stékala z polí do kanalizace. Tím jsme zabránili zaplavování zahrad a obydlí. Celá akce byla ukončena krátce po 1 hodině ráno, kdy ustal intenzivní
déšť a přítok vody z polí již nebyl tak silný. Poté jsme se vrátili zpět na základnu. Starosta obce setrval na místě do dvou hodin ráno. Ještě ve tři hodiny ráno byla celá oblast zkontrolována.
Požár na zámku
Dne 21. června 2012 v 10:30 hod. nám bylo nahlášeno, že hoří na zámku. Po menších problémech jsme se dostavili na místo požáru, kde už byli
profesionální hasiči z Kroměříže a Otrokovic. Zůstali jsme na místě jako
záloha. Jednalo se o požár ve strojovně výtahu - pod střechou. Po skončení jsme se vrátili na základnu.
Technická pomoc - odstraňování popadaných stromů
Dne 2. července 2012 v 1:21 hod. nám byl nahlášen pád stromu na cestě mezi obcemi Vrbka a Kostelany. Na místo události jsme vyjeli vozidlem
Tatra CAS-20 v počtu 1+5. Už v průběhu cesty jsme museli 4x zastavovat
vozidlo a cestu si vyčistit, protože jsme narazili na popadané stromy. Jednalo se převážně o ovocné stromy, které minimálně z poloviny zasahovaly
do komunikace. Spadlé větve a stromy byly postupně ořezány a my jsme
mohli pokračovat. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o
pád stromu, který zablokoval celou komunikaci. Postupně byl strom odřezán motorovou pilou, došlo k odklizení listí a očištění komunikace. Poté
byla jednotka vyzvána operačním střediskem, aby pokračovala dále po cestě na Kostelany kvůli dalším hlášeným pádům stromů. Postupně jsme narazili na dva duby a jeden smrk. Jednalo se o vzrostlé stromy. Tyto stromy
vždy zablokovaly celou komunikaci. Postupně byly odřezány a komunikace uklizena. V průběhu tohoto zásahu bylo celkem pořezáno a odklizeno
8 stromů. Jednotka se ve 3:45 hod. vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc - odstraňování spadlého stromu
Dne 6. července 2012 v 14:40 hod. nám byl nahlášen pád stromu na cyklostezku Kvasice - Otrokovice. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+5. Na místě zásahu jsme zjistili, že se jedná o pád
vzrostlého stromu, který zablokoval celou cyklostezku. Postupně byl spadlý strom a větve odřezány motorovou pilou, došlo k odklizení listí a očištění cyklostezky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc - obří hnízdo vos
Dne 9. července 2012 v 14:26 hod. jsme byli požádání o likvidaci obřího
vosího hnízda. Hnízdo se nacházelo na půdě obecního úřadu v Kvasicích.
Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o opravdu obří kousek, kdy
toto hnízdo mělo na délku více než metr. Bylo přistoupeno k rychlé likvidaci, naštěstí hnízdo bylo již prázdné. Pomocí odsavače bylo postupně zlikvidováno. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc - odstraňování spadlé větve v Kvasicích
Dne 14. července 2012 při návratu z námětového cvičení na Nové Dědině jsme si všimli, že došlo k pádu větve kaštanu v aleji stromů na Kalvárii v Kvasicích. Větev zčásti blokovala vozovku, a proto bylo rozhodnuto o
jejím odstranění. Po nahlášení dané události na krajské operační středisko
bylo přistoupeno k likvidaci této větve. Ta byla postupně rozřezána a odklizena z vozovky. Na závěr bylo celé místo zameteno. Poté se vrátila jednotka spět na základnu.
Taktické cvičení - požár Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice
Bylo 09:58 hodin, když krajské operační středisko zlínských hasičů přijalo oznámení o požáru v bytové jednotce pětipatrového objektu pro osoby se zdravotním postižením v Kvasicích na Kroměřížsku. Podle oznamovatelky se v objektu nacházelo 26 osob. Na místo hlášené události byly vy-

slány jednotky profesionálních hasičů stanic Kroměříž a Otrokovice posílené místní jednotkou dobrovolných hasičů. Jako první se na místo požáru dostavila jednotka z Kvasic, následovaná ve zhruba minutových intervalech hasiči obou profesionálních jednotek. Celkem se k objektu sjely čtyři cisternové automobily. Úkolem zasahujících hasičů bylo, ve spolupráci
s personálem, provést evakuaci klientů, lokalizovat a následně likvidovat
požár na použití dvou útočných proudů a také provést podrobný průzkum
objektu s cílem nalézt pohřešovanou osobu. Cílem cvičení bylo tedy prověření součinnosti jednotek určených v prvním stupni požárně poplachového plánu při lokalizaci a likvidaci požáru v objektu se zdravotně postiženými osobami.
Požár výrobny pelet Záhlinice
Dne 8. srpna 2012 v 5:47 nám byl ohlášen požár v Záhlinicích ve firmě
na výrobu pelet. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 S2R Tatra 815 v počtu 1+5. Při dojezdu na místo události na místě již zasahovala jednotka HZS Kroměříž s jednou cisternou CAS 24 a automobilovým
žebříkem a jednotka HZS Holešov s cisternou CAS 15. Následně dorazily
na místo události jednotky HZS Otrokovice, JSDH Záhlinice, JSDH Holešov, JSDH Tlumačov, JSDH Kurovice. Zasahující jednotky nasadily 3 hasicí proudy a po sražení plamenů byla následně rozebírána střecha objektu a dohašována skrytá ohniska požáru. Celá likvidace požáru trvala asi 1
hodinu. Následně se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Na dohlídku
požářiště byly na místě události ponechány 2 jednotky hasičů.
Planý poplach - požár RD Kvasice
Dne 25. srpna 2012 ve 12:26 hod. nám byl nahlášen požár rodinného
domu v Kvasicích. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 S2R Tatra 815 v počtu 1+4 a DA 12 Avia A30 v počtu 1+4. Po dojezdu na místo
události bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení odpadu. Postupně
na místo události dorazily jednotky HZS Kroměříž s CAS 24, HZS Otrokovice CAS 32 a JSDH Otrokovice. Po zdokumentování se vrátily všechny jednotky zpět na základny.
Pavel Ředina, starosta SDH

Letní dětský tábor již podruhé

Děti z letního dětského tábora.

Foto: Ondřej Zdražil.

TJ Sokol Kvasice uspořádala ve dnech 23. – 27. 7. 2012 již druhý Letní
dětský tábor s denní docházkou. Je příjemné prožít prázdninový týden s
dobrou partou kamarádů. Bylo nás 38 dětí ve věku 6 až 11 let.
Děcka vytvořila bezvadnou partu, byla aktivní a nadšená, a tak mohl být
naplněn celý plánovaný program.
Společně jsme si hráli, soutěžili, díky vodákům jezdili na lodičkách. Navštívili jsme Archeoskanzen Modrá, prohlédli pamětné místo Velehrad a
s tichou závistí si zařádili na dětském hřišti plném průlezek, houpaček, labyrintů a lanových pyramid. Krásný den jsme prožili v Chropyni, na zámku u Ječmínka (mimochodem - děti dostaly pochvalu za bezvadnou kázeň
a také znalosti) i perfektním koupališti.
Týden uběhl jako voda, a tak přišlo i diskotékové loučení. Tam vynikla
především děvčata se svými tanečními kreacemi.
Chceme touto cestou poděkovat rodičům, vodákům, p. Štanglicovi a
všem, kteří svou vstřícností, ochotou, finančními příspěvky i drobnými dárky pomohli tento tábor uskutečnit.
Osobně děkuji p. Linhartové i studentům Katce a Ondrovi, bez kterých
by tábor nemohl proběhnout a neměl by ani tu „ správnou šťávu“.
Zdražilová Ludmila
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100 LET OD ZALOŽENÍ TJ SOKOL KVASICE

Hostinec u Zlaté koruny, rok 1926.

Foto: archiv Sokol Kvasice.

V těchto dnech tomu bude právě 100 let, kdy vídeňský br. Rudolf Machač
a učitel Jaroslav Zlámal dali úspěšně základ založení TJ Sokola v Kvasicích. Jakých bylo zmíněných 100 let, jaká je současnost a jaká bude budoucnost? Odpovědi právě na tyto otázky se dočtete v následujících odstavcích.
První ustavující schůze proběhla 29. září 1912. Starostou se stal br. A.
Nakládal, náčelníkem R. Řezníček, do výboru byli zvoleni bři.: F. Švenda,
J. Zapletal a A. Svoboda. Zažádali židovského obchodníka p. A. Siebenscheina o zapůjčení sálu. Ten s ochotou vyhověl a od října začali definitivně cvičit. Roku 1913 br. Beňa přednesl „O významu tělocviku pro ženy“ a
dal podnět k založení ženského odboru. Téhož roku proběhla také první
tělocvičná akademie a první veřejné cvičení, které otevřelo mnoha lidem
oči. Od roku 1914 do roku 1918 se rozvoj Sokolu kvůli válce zastavil. Mnoho členů šlo bojovat, sokolovny ztichly. Začalo pronásledování ze strany
rakouské vlády, která mnoho sokolských vůdců uvěznila. Po 28. říjnu 1918
na sutinách starého Rakouska Sokol vztyčil svůj prapor a zorganizoval své
členstvo k obraně svobody mladého státu. 1919 - byla jednota osamostatněna. Pořádáno okrskové veřejné cvičení, slavnostní akademie. Koncem
roku 111 členů. 1920 - začalo se s velkostatkem jednat o pronájmu hostince U Zlaté koruny. O prázdninách pořádán „dětský den“ a veřejné cvičení.
Od podzimu pronajat hostinec, začalo cvičení v malé tělocvičně. Ke konci
roku 120 členů. 1922 - tělocvična opatřena nářadím, zakoupen klavír, sokolská knihovna má již 388 svazků. Počet členů 147. Mimo to vychováváno 94 žáků a 27 dorostů. Divadelní odbor sehrál 10 představení ve 13 reprisách. Byl vydán památník „10 let Sokola v Kvasicích 1912-1922“, který tvořil stručný výtah kronik. Po dobu oslav byla výstava všeho, co se týkalo Sokola. 1923 - zakoupen pozemek na Zádvoří. Zařízeno němé kino.
1924 - činnost v tomto roce poklesla. V červnu veřejné cvičení. Sehráno
historické drama J. F. Karasovo „Otec božího lidu“. 1925 - lhostejnost a
nezájem členů je na ústupu. Pořádána dětská besídka a tělocvičná beseda
s bohatým programem. 1926 - pořádáno veřejné cvičení, na kterém vystoupil člen br. Bedřich Šupčík. Byla schválena a provedena koupě hostince „U
zlaté koruny“ od velkostatku. 1927 – pořádán maškarní ples, tělocvičná a
hudební beseda. Ze stájí na dvoře sokolovny vytvořena tělocvična resp. kinosál. 1928 - pořízeno loutkové divadlo. Jednota přivítala T. G.. Masaryka
a sestry a bratři se zúčastnili uvítání i v Kroměříži. 1929 - odehrálo se několik divadelních představení „Světa pán v županu“. Každou neděli hodiny tance. 1930 - na vlastní žádost odchází po 17 letech v jednotě starosta
A. Nakládal. 1931 - pořízena zvuková aparatura do kina. Začíná se projevovat hospodářská krize. 1932 – 1935 - byly pořádány akce s pravidelností
minulých let. Rozloučení s čestným předsedou a spoluzakladatelem Sokola v Kvasicích A. Nakládalem. Otevřen nový hudební pavilon na sokolské
zahradě. 1936 - slavnostní přivítání presidenta Dr. Edvarda Beneše v Kvasicích. Pořádány dětské letní radovánky s večerní veselicí, velký maškarní
letní karneval s osvětlením. 1937 - 25. výročí založení jednoty. Oslavy začaly šibřinkovou zábavou a dětskými šibřinkami. Započata výstavba přísálí, galerie, oprava vodovodu, toalet, chodby. V červenci akademie na počest
otevření nových prostor sokolovny. V červnu okrskové veřejné cvičení, večer na počest 25let ohňostroj. V září slavnostní rozloučení s T. G. Masarykem – bratrem Osvoboditelem.
Čerpáno z knížky 25. let Sokola ve Kvasicích.
Roky 1938 až 1989 nelze popsat. Kroniky a zápisy z výborových schůzí
se ve větší míře nedochovaly.

Tělocvičná jednota SOKOL Kvasice byla jednou z prvních , která pro
roce 1989 byla opět zařazena pod ČOS župu Hanáckou, která zahájila
svou práci. Členská základna odsouhlasila na svém jednání zařazení pod
SOKOL. Výbor pracoval ve složení: Božena Konečná – starostka, s. Jana
Hapalová – jednatelka, br. Josef Ondra – místostarosta, Stanislav Dohnal
– pokladník, Josef Stašek - zástupce sportů, s. Marie Vaculíková - zástupce za ženské složky a br. Sv. Hájek – mužské složky. Sokolovna a její místnosti byly v dezolátním stavu. Nájemcem sokolovny byla Jednota Kroměříž, která za dobu 30 let nájmu vůbec do zařízení a budovy neinvestovala.
Finanční prostředky na opravu tak velké nemovitosti neměla ani TJ, ani
župa Hanácká a ani ČOS. Proto nezbylo než vzít úvěr od banky. Přízemí
budovy se opravilo, ale nedařilo se provést rekonstrukci v prvním patře budovy. Tělocvičná jednota Sokol převzala také v té době na svém pozemku
budovu kina, která již v té době nebyla provozuschopná. Cvičení rodičů a
dětí, žaček, mladších žen, starších žen probíhalo i v minulých letech, a tak
bylo snadné jej obnovit. Obnovila se šibřinková akce a konají se pravidelně do dnešní doby. V roce 1994 se konal XII. Všesokolský slet. Vzkřísila
se vzpomínka na tyto velkolepé akce a uspořádal se „Sokolský den“, který se konal na sokolské zahradě. Zúčastnilo se 200 cvičících a byli to také
cvičící z ostatních TJ okresu. Z kulturních akcí se zahájily večery „Posezení u písničky“, které se konaly každé dva měsíce. Dále se pořádal dětský
den, výšlap na Brdo, vánoční běh Kvasicemi a mnohé další akce. Na konci roku 2001 začaly přípravy na oslavu 90 let založení Sokola v Kvasicích.
Oslavy 90 let založení Sokola Kvasice se vydařily, občanům se připomnělo
založení této organizace, která vždy byla v Kvasicích nejsilnější společenskou složkou. Její činnost přinášela prospěch a kulturu všem občanům. 11.
března 2005 celý výbor TJ Sokola Kvasice odstoupil a nový výbor byl všemi přítomnými členy zvolen dle návrhu: - starosta Tělocvičné jednoty Sokol Kvasice br. Ing. Vysloužil Ivo, místostarostka s. Hájková Milena, jednatel br. Ing. Psík Radomír, br. Pospíšil Emil, s. Korvasová Sylva, s. Tomaštíková Helena, náčelnice s. Willertová Kamila, s. Pospíšilová Anna, s. Mgr.
Tomaníková Anna. Výbor pokračoval v tradici šibřinek. Bohužel skončil
oddíl házené-žačky.
V současné době je výbor ve složení: starosta TJ Sokol Kvasice br. Ing.
Vysloužil Ivo, místostarostka s. Hájková Milena, jednatel br. Judas Aleš, s.
Tomaštíková Helena, s. Pospíšilová Anna, br. Pospíšil Emil. Sokol má 110
členů, kteří se druží v klubech SK Kvasice, šachový oddíl Kvasice, cvičení
starších a mladších žen a zdravotní cvičení. Cvičení děti a rodiče skončilo
kvůli malému zájmu. Z minulých let se stále drží tradice šibřinek. Antukové hřiště se upravilo pro další sporty - nohejbal, volejbal, tenis. SK Kvasice začal pořádat sportovní a kulturní akce. Letos čeká zájemce poprvé turnaj v bowlingu. Proběhne druhý ročník Svatomartinského koštu vína. Příští rok proběhne už potřetí turnaj ve stolním tenisu, podruhé turnaj v pexesu, x-tý ročník turnaje v malé kopané. A opět první letní bigbeat. Sestra
Zdražilová pořádala letos už podruhé s velkým úspěchem příměstský tábor
pro děti. Výbor pokračuje v drobných opravách na budově a celkovém majetku. Snaží se sehnat prostředky na celkovou rekonstrukci budovy a také
na zbudování víceúčelového hřiště. Tak, aby se sokolovna a sokolská zahrada stala odpovídajícím dějištěm kulturních a sportovních akcí pro všechny občany obce. Stále totiž v Kvasicích chybí adekvátní sportovní hřiště
a bohužel žádné ani v dohledné době vzniknout nemá. Přejme do dalších
let TJ Sokolu Kvasice, aby se podařilo mnoho z vizí, které si předsevzala.
A aby stále byli lidé, kteří chtějí dělat něco pro ostatní bez vlastního prospěchu. Protože v prvé řadě je potřeba lidí a až potom peněz. Aleš Judas

Budova Sokolovny dnes.

www.kvasice.cz

Foto: R. Nelešovská.
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Kvasice a slavní sportovci
V neděli 12. srpna 2012 skončily v
Londýně Třicáté letní olympijské hry.
Jistě na ně budou nejen sportovní fanoušci dlouho vzpomínat.
Je více než příhodné si připomenout, že první československou zlatou medaili vybojoval Bedřich Šupčík,
který své dětství prožil v Kvasicích, v
disciplíně zvané „šplh na laně“. Stalo se to v roce 1924 v Paříži. V Kvasických novinách jsme již o tomto výborném sportovci psali, ale jistě nebude na škodu si připomenout jeho
životní dráhu.

Bedřich Šupčík.
Jméno Bedřich Šupčík je v současné době prakticky neznámé.
Stejně tak je v dnešní době pro většinu lidí směšná myšlenka, že by
jedna z olympijských disciplín byl
šplh na laně. Přesto tato atletická
disciplína byla součástí olympiády
a právě díky šplhu a sokolu Bedřichu Šupčíkovi získalo Československo historicky první zlatou olympijskou medaili.
Co o tomto vítězství ve šplhu
prohlásil samotný zlatý olympionik
Bedřich Šupčík? „Člověk dře na hrazdě, na bradlech, na kruzích, pak dobře zvládne takovou lehkou věc, jako je
šplh, a najednou tolik slávy. Vždyť já
to trénoval už jako kluk, když jsem
bosý lezl po stromech.“

Vítězství ve šplhu bez přírazu
na osmimetrovém laně v čase 7,2
sekundy se může zdát ve srovnání s
ostatními sporty bezvýznamné, nicméně i tak mu nelze odepřít váhu.
Například známý Jiří Guth-Jarkovský jeho vítězství ocenil takhle: „Třicet let jsem o to pracoval, aby naše
vlajka zavlála nad stadiónem olympickým, aby nám zahráli naši hymnu - avšak marně. Věděl jsem a říkal
jsem si vždy, že pouze sokolové mohou
toho docíliti. A také teprve dnes zásluhou sokolstva má touha byla splněna.
Děkuji vám, bratři!“
Bedřich Šupčík se narodil 22. října 1898 v početné české rodině kočího Františka a jeho ženy, vídeňské
Češky, Terezie (rozené Mareschové)
v Trumau u Vídně v Rakousku. Bedřich vyrůstal u tety Evy Skaličkové
(sestry jeho otce Františka Šupčíka) v Kvasicích u Kroměříže, která
se pro něj stala „adoptivní matkou“.
Zde také Bedřich Šupčík začal cvičit v Sokole. Po návratu z I. světové
války se usadil jako domovník Bánské a hutní společnosti v Brně, kde
se započal intenzivně věnovat tělovýchově v místní Sokolské jednotě – Sokol Brno I.
Bedřich Šupčík se do nominace
na VIII. olympijské hry v Paříži v
roce 1924 dostal až na poslední chvíli. Na otevřeném stadionu v Colombes na této olympiádě pak 20. července ve šplhu bez přírazu v čase
7,2 sekundy získal zlatou medaili.
Na olympiádě v Paříži získal kromě zlaté medaile za šplh ještě jednu
bronzovou medaili, tentokrát za víceboj. Další zlatou olympijskou medaili se mu už získat nepodařilo, nicméně na další olympiádě v Amsterodamu v roce 1928 získal stříbrnou
medaili v soutěži gymnastických
družstev. Kromě toho byl Bedřich
Šupčík úspěšný i na jiných soutěžích než na olympiádě, v roce 1926
v Lyonu a v roce 1930 v Lucembursku získal titul mistr světa v soutěži gymnastických družstev. V roce
1930 navíc získal stříbrnou medaili ve cvičení na kruzích. S vrcholo-

vou sportovní kariérou se Bedřich
Šupčík rozloučil po mistrovství světa v roce 1931, kde získal třetí místo na kruzích a páté na bradlech.
V roce 1948 jej postihl infarkt a
na naléhání rodiny se přestěhoval
z Prahy do klidného prostředí Horosedel. Zanedlouho jej však stihl další infarkt, který jej odkázal
do invalidního důchodu. Tehdy se
o pomoc a podporu v nouzi obrátil
ke Státnímu výboru pro tělovýchovu
a sport, který se k němu však obrátil zcela zády – jako příslušník Sokola byl nepohodlný. Třetí infarkt
se mu stal osudným a z písecké nemocnice se domů nikdy nevrátil. Zemřel 11. července 1957 ve věku nedožitých 59 let. Je pohřben v urnovém háji na novém hřbitově v Mirovicích u Písku.
zdroj informací: Wikipedie; http://
www.mr-sport.cz/bedrich-supcik/
Další zmínku o Kvasicích nalezneme v knize „Dana a Emil Zátopkovi vypravují“. V knize na straně 39,
v kapitole „Trénink, strava – výkon
dává“ se píše:
Mé opakované sprinty by mi již
tenkrát nikdo nevymluvil. Měl jsem
spíš jiné obavy: abych při té námaze netrpěl podvýživou. Na lístky
bylo tak málo jídla, že i nesportovci těžko žili bez balíků z domova.
Mně naši nemohli posílat nic, protože byli v zabraném území a sami
měli málo. Přiživoval jsem se aspoň mizerným bramborovým gulášem, který byl bez lístků. Po chabém obědě jsem ho snědl i tři porce, až mi z toho bývalo zle. Možná,
že to bylo přehnané, mně to ale nikdy nenapadlo. Asi proto, že jsem
tehdy všechno rád přeháněl.
Jednu dobu jsem měl štěstí. Pracoval jsem s velice hodným, všestranným sportovcem z Kvasic. Jmenoval se Fanyn Janiš. Chytal při fotbale, hrával odbíjenou, trochu házel
koulí a hlavně si nosil do práce dvě
svačiny. Jednu pro sebe a jednu pro
mne. Někdy jsem zhltnul obě. Aby
to nebylo zadarmo, rozjel jsem se k
nim o dovolené na žně a úplně jsem
se vykrmil. Snažil jsem se i pomáhat v hospodářství, ale moc jsem se
v tom nevyznal. Když jsem poprvé

Emil Zátopek.
zapřáhl krávy, nemohly se ani pohnout, jak byly důmyslně zašněrované jedna k druhé. Jednou mě pustili ke dřevu, a než se na mě přišli podívat, pořezal jsem a poštípal všechno – i to, co mělo zůstat celé.
Vyznával jsem tehdy dva extrémy: zarputilost v tréninku a nestřídmost v jídle. Výsledek byl kupodivu radostný. Moje výkonnost rostla od závodu k závodu. Na protektorátním mistrovství jsem byl čtvrtý
na 1500 m časem 4:07 min. Hned
nato jsem se zlepšil o další tři vteřiny a při Národních štafetách u nás
ve Zlíně jsem svým výkonem přivedl do varu všechny diváky…..

Mgr. Zuzana Polišenská
nabízí
individuální
i skupinové kurzy výuky
anglického jazyka
pro všechny znalostní
úrovně od začátečníků
až po pokročilé.
Nabídka se vztahuje
na všechny věkové
skupiny.
V případě zájmu volejte
777 676 181.

Pozvánka na divadelní představení
U příležitosti 100. výročí
založení TJ Sokola v Kvasicích
sehraje divadelní kroužek
z Hvozdné představení

„KDYŽ SE ZHASNE“.

Korespondenční lístek se známkou s B. Šupčíkem.

Zapůjčeno z muzea Kvasice.

www.kvasice.cz

Tuto úspěšnou komedii můžete
zhlédnout 6. října 2012
v sále sokolovny od 18:45 hod.
Po představení je připraveno
občerstvení.
Srdečně Vás zve TJ Sokol Kvasice.
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FC KVASICE
PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR - podzim 2011
4. turnaj

Datum
29. 9. 2012 Sobota

Začátek
10:00 hod.

5. turnaj

7. 10. 2012 Neděle

10:00 hod.

KVASICE
Zdounky - Morkovice
Koryna - Kvasice
Kvasice - Morkovice
Zdounky - Koryna

6. turnaj

13. 10. 2012 Sobota

10:00 hod.

MORKOVICE
Morkovice - Koryna
Kvasice - Zdounky
Zdounky - Morkovice
Koryna - Kvasice

Začátek
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 11:30 hod.
ml. 13:00 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11.15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.

Soupeř
Spartak Hluk - FC Kvasice

FC Kvasice - Jiskra St. Město

Začátek
12:15 hod.
13:00 hod.
12:30 hod.
12:00 hod.
11:30 hod.
11:30 hod.
11:00 hod.
10:30 hod.

Soupeř
Fotbal Kunovice ,,B,, - FC Kvasice (UT)
FC Kvasice – Sokol Nedakonice
FC Koryna - FC Kvasice
FC Kvasice – FK Uh. Ostroh
Nedachlebice – FC Kvasice
FC Kvasice - FC Strání
FK O. N. Ves - FC Kvasice
Buchlovice – FC Kvasice

Začátek
15:30 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.
13:30 hod.

Soupeř
Fryšták - FC Kvasice
FC Kvasice - Sokol Újezdec-Těšov
Sokol Mladcová - FC Kvasice
FC Kvasice – Dolní Němčí
Nedachlebice - FC Kvasice
FC Kvasice – Sokol Žalkovice
FK O. N. Ves - FC Kvasice
Sokol Březolupy - FC Kvasice

Začátek
15:30 hod.
15:30 hod.
10:00 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
10:15 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.
13:35 hod.

Soupeř
Litenčice - FC Kvasice ,,B,,
Šelešovice - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Bařice
Zářičí ,,B,, - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Dřínov
SKHS Kroměříž ,,B,, - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Lubná ,,B,,
Těšnovice ,,B,, - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Kyselovice ,,B,,

MORKOVICE
Kvasice - Morkovice
Zdounky - Koryna
Morkovice - Koryna
Kvasice - Zdounky

ŽÁCI KRAJSKÁ SOUTĚŽ - podzim 2012
Kolo
7.

Datum
22. 9. 2012 Sobota

8.

29. 9. 2012 Sobota

9.

6. 10. 2012 Sobota

10.

13. 10. 2012 Sobota

11.

21. 10. 2012 Neděle

1.

27. 10. 2012 Sobota

2.

3. 11. 2012 Sobota

FC Kvasice - FC Koryna
FK Uh. Ostroh - FC Kvasice

SK Slov. Vikt. Bojkovice - FC Kvasice
FC Kvasice – Sokol Nedakonice
FC Kvasice - SK Boršice

DOROST KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. ,,B,, - podzim 2012
Kolo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Datum
22. 9. 2012 Sobota
30. 9. 2012 Neděle
7. 10. 2012 Neděle
14. 10. 2012 Neděle
21. 10. 2012 Neděle
28. 10. 2012 Neděle
3. 11. 2012 Sobota
10. 11. 2012 Sobota

MUŽI I. A TŘÍDA sk. B - podzim 2012
Kolo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Datum
23. 9. 2012 Neděle
30. 9. 2012 Neděle
7. 10. 2012 Neděle
14. 10. 2012 Neděle
21. 10. 2012 Neděle
28. 10. 2012 Neděle
3. 11. 2012 Sobota
11. 11. 2012 Neděle

MUŽI ,,B,, III. tř., sk. B - podzim 2011
Kolo
7.
15.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Datum
23. 9. 2012 Neděle
28. 9. 2012 Pátek
30. 9. 2012 Neděle
7. 10. 2012 Neděle
13. 10. 2012 Sobota
21. 10. 2012 Neděle
27. 10. 2012 Sobota
3. 11. 2012 Sobota
10. 11. 2012 Sobota

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ
Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní autovrak vyplatíme Kč 500,www.kvasice.cz

Kvasické noviny

strana 19

Diana Ševčíková, květen, Dolní

Veronika Pospíšilová, červen, Bělovská

Vojtěch Skopalík, květen, Dolní

David Krupka, červenec, Bělovská

Leona Obdržálková, červen, Družstevní
Patrik Ventluka, červenec, Družstevní

Lukáš Krejčí, červen, U Rybníčka
www.kvasice.cz
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Společenská kronika
Svatby květen - červenec
Monika Sládková, Kvasice a Bohumír Zavadil, Kroměříž. Svatební obřad
se konal v červnu v kostele sv. Mořice v Kroměříži.
Zuzana Sedláková, Poprad a Petr Zatloukal, Kvasice. Svatební obřad se konal v červenci v Loučné nad Desnou.
Veronika Welterová, Kvasice a Jiří Machovský, Kvasice. Svatební obřad se
konal v červenci na Pustevnách (na louce).
Iveta Olbertová, Kvasice a Aleš Dohnalík, Kvasice. Svatební obřad se konal v červenci na radnici v Kroměříži.

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Říjen
Hedvika Davidová
Františka Foltýnová
Jarmila Malaníková
Zdenka Zaoralová
Josef Štanglica

Mariánov
A. Dohnala
Parková
Parková
Mariánov

85
85
70
75
75

Husova
Husova
Mírová
Mariánov
Mariánov
Včelín
Včelín
Včelín
Husova

60
70
80
60
70
60
60
65
60

Včelín
Mírová
Parková
Včelín
Krajina
Parková
Krajina
Mírová
Krajina
Boční
Dolní

85
60
70
80
60
70
70
65
65
60
65

Listopad
Jarmila Pátková
Ladislav Zapletal
Ludmila Mikulková
František Radoch
Jiří Řezníček
Helena Řehůřková
Helena Kahajová
Stanislav Lysák
Irena Koutňáková

Prosinec
Štěpánka Šumberová
Ludmila Petříková
Pavel Horák
Jarmila Skácelová
Marie Vykydalová
František Žaludek
Eva Zapletalová
Jiřina Řehůřková
Jaroslav Rozsypal
Vladimír Zapletal
Jaroslava Novotná

novomanželé Zavadilovi

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

Navždy nás opustili
květen - červenec 2012
Vojtěch Adamovič
Antonín Brázdil
Zdeněk Špaček
Petr Vykydal

květen
červen
červenec
červenec

Mírová
Parková
Krajina
Krajina

Vzpomínka

novomanželé Zatloukalovi

Už je to 15 let, co nás opustila naše drahá
maminka, babička a prababička paní

Hedvika Brázdilová.
Vzpomíná dcera Alena s dětmi
a pravnoučata Hedvika, Johanka, Vojta a Ondra.

Uzávěrka příštího vydání novin je 25. 11. 2012

novomanželé Machovští

novomanželé Dohnalíkovi
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