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Neckiáda byla jednou z nejvydařenějších akcí letošního léta.

V POLOČASE ROKU PRACUJEME
BEZ ODDECHU
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První polovina roku se přehoupla do druhé a při té příležitosti
bych Vás rád v krátkosti seznámil
s průběhem realizace našich akcí
na zvelebování obce.
Nejrozsáhlejší akcí poslední
doby je zateplení Základní školy
Kvasice a rekonstrukce kotelny.
Práce byly zahájeny již v minulém
školním roce a nyní stavba finišuje
v souladu s harmonogramem prací. Dodržet jej musíme, abychom
nepřišli o dotace, ale také přejít
včas na nový systém vytápění tak,
aby provoz školy nebyl omezen
nebo nějak negativně dotčen.
Škola má již dnes nový kabát, dokončení kotelny nám trochu komplikují čápi, kteří se nemají k pravidelnému odletu na jih. Dosud byli
vždy přesní. Ale věřím, že to vše
zvládneme, nikdo změnu nepozná
a dotaci udržíme. A nyní hodně o
sportu v obci. Pro cyklisty hračičky
byl dokončen areál „pumptrack“
v sousedství sportareálu. Někteří
z vás si již zařízení vyzkoušeli.
Věřím, že se bude hodně užívat
a hlavně bezpečně. Dalším sportovištěm ve fázi přípravy je „oranžové
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hřiště“, které chceme situovat místo stávajícího, nevyhovujícího školního. Náklady budou dosahovat
hodnoty jeden milion osm set tisíc
korun. Abychom v tom finančně
nebyli sami, a jak vyplývá z názvu
„oranžové hřiště“, řešíme dotaci
s firmou ČEZ ve výši jeden milion
korun. Jedná se o víceúčelové hřiště s povrchem z umělého trávníku
včetně oplocení. Bude sloužit pro
volejbal, nohejbal, tenis, malou
kopanou, streetball, hokejbal, florbal, bruslení a ostatní míčové hry.
V rámci války nevyhovujícím a nebezpečným chodníkům jsme už
letos vybudovali další část chodníku v Horní ulici a bezbariérový
vstup do zdravotnického zařízení.
Bohužel dotaci na chodník v Kroměřížské ulici zatím nemáme, ale
jsme připraveni a v dalším kole ji
získáme. Pro zdokonalení plánování a zajišťování možných dotací
pracujeme v současné době na
vyhotovení strategického plánu
rozvoje obce Kvasice. Podklady
pro případné příspěvky, názory
a návrhy byly přístupné veřejnosti
Pokračování na straně 3.

Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou nenávratně za
námi a ve škole se již zase pravidelně
z reproduktorů, které vystřídaly klasické
zvonění, ozývají známé písničky, ohlašující žákům vyučující hodinu nebo očekávanou přestávku. Až dva měsíce pauzy pro
školáky i předškoláky je na lenošení dost
dlouhá doba. Proto také první dny školního roku jsou pro naše kantory náročnější,
ale zároveň rutinní profesní záležitostí. Na
rozdíl od většiny školáků předškoláci do mateřské školy chodí, až na
výjimky, rádi. Kde jinde by si mohli tak báječně hrát a bavit se. Starší,
rodičovské generaci, se trochu ulevilo, ale zase ne nadlouho. Práce
kolem domů a na zahradách nám vrcholí a zaměstnání prožíváme
snad stále ve větším šturmu. A to se navíc mílovými kroky blíží Vánoce. Myslím, že všichni víte, o čem mluvím. Vše musí být pod taktovkou
manželek uklizeno, nachystáno, nakoupeno. Teprve v zimním období
foto: J. Hlavinková
se trochu uklidníme,
odpočineme a alespoň malinko zrekapitulujeme, co se nám podařilo a co ne. Nezapomeňte se za podařené aktivity
pochválit, protože ne vždy to za nás někdo udělá. Řekneme si také:
„Co se nepodařilo, asi nebylo až tak důležité nebo může zůstat na příští rok“. To jen tak na zpestření, abyste mi u toho článku neusnuli.
Z jiného konce bych se chtěl několika větami vrátit k letošní kvasické pouti, která je naší každoroční, nejnáročnější akcí. Každý rok se členové kulturní komise, zastupitelé, pracovníci obce a spousta dalších
lidí snaží vymyslet, pozměnit a zdokonalit program a organizaci naší
pouti. Myslím, že se rok od roku lepšíme. Lunapark a stánky přitahují
stále více dětí i dospělých z velkého okolí. Víkendový program byl akcemi takřka nadupaný. Chtěl bych touto cestou, za sebe i veřejnost,
poděkovat všem organizátorům pouti, kteří svým dílem ke zdárnému
průběhu přispěli. Byla to organizačně i časově náročná práce bez nároku na nějaký honorář. Ale i ten vlastně byl a to ve formě hřejivého
pocitu po skončení pouti, že to vše klaplo a nakonec i dopadlo na
jedničku.
Pouť probíhala i v zámeckém parku a to mě navádí na další myšlenku. Máme krásný, památkově chráněný park, v posledních letech mu
věnujeme hodně času a práce. Přesto se však rozmohla jízda parkem
na kolech. Stává se nejen nebezpečnou pro cyklisty i chodce, ale zároveň se ničí povrch mlatových chodníků. Jejich údržba je dosti složitá
a náročná. I když vím, že se nejedná jen o naše občany, protože hodně
cizích cyklistů odbočí z cyklostezky, přesto bych rád, kdyby našich kolařů přes park jezdilo co nejméně. Važme si tohoto dědictví a snažme
se jej zachovat i pro další generace.
U ekologie ještě chvíli zůstanu. Voda v Kvasicích nám mnohdy přináší velké obavy a dokonce i problémy. Přesto bych vás chtěl vyzvat
k šetření s vodou jak z vodovodu, tak i ze studní. Neplýtvejme jí, je to
nenahraditelná tekutina, bez které se nedá žít.
Závěrem bych vám chtěl popřát pěkné podzimní období, využijte
načerpané energie z prázdnin k plodné práci, v duchu rodinné pohody a ve zdraví.
Váš starosta Lubomír Musil

cena: 10 Kč
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ŠKOLA MÁ NOVÝ KOTEL NA BIOMASU A JE ZATEPLENÁ
Díky aktivitě zřizovatele Základní
školy Kvasice – Obci Kvasice – byla
získána finanční dotace na rekonstrukci kotelny a zateplení budovy
školy. Od dubna tak mohla nastoupit firma ROVINA Hulín, která
ve výběrovém řízení zvítězila, aby
realizovala projekt s přechodem na
biomasovou kotelnu. Zároveň se
uskutečnily práce na zateplení budovy. Většina stavebních prací probíhala za plného provozu školy, bez
jediného dne, kdy by učitelé a žáci
museli svou vzdělávací či zájmovou
činnost přerušit.
Samotná kotelna byla od základu

přestavěna, zastaralé plynové kotle,
které již dosloužily, byly odstraněny
a prostory byly soustavně připravovány na instalaci dvou výkonných
zařízení na spalování obnovitelných
zdrojů – peletek (drobných válečků
z lisovaného tvrdého dřeva). Dle
požadavků investora, jež byly do
projektu zapracovány, bylo nezbytné zvolit takový postup, aby byly
splněny požadavky Ministerstva
pro životní prostředí pro snížení
emisí vypouštěných spalováním do
ovzduší a celkovou úsporu finančních prostředků při výrobě tepla
a ohřevu teplé vody. V rámci pří-

Nová barevná fasáda nahradila starou šeď.

pravných prací tak byly vybudovány
nové rozvody, provedena elektroinstalace, vyměněny odpady, dlažby
i výměníky teplé užitkové vody.
13. července tak mohl být
spuštěn zkušební provoz kotelny
a proškolena samotná obsluha automaticky řízených kotlů. Zařízení
funguje naprosto samostatně, bez
nutných zásahů lidských rukou. Vše
je řízeno počítačem, včetně přísunu
paliva do kotlů. Jedinou povinností
obsluhy je provádění pravidelné
kontroly řídící jednotky, udržování
bezprašného a čistého prostředí
v samotné kotelně a jednou za tři

dny vynesení minimálního množství popela, který spalováním biomasy vznikne.
Věřím, že samotný chod kotelny bude naprosto bezproblémový
a škola tak ušetří nemalé finanční
prostředky, které bude moci využít
v budoucnu pro dokončení realizace letos započatého projektu obnovy sociálních zařízení pro žáky.
text: Mgr. Ladislav Škrabal,
ředitel školy
foto: archiv ZŠ Kvasice

Nový kotel přinese škole také značnou finanční úsporu.

ZE ZASEDÁNÍ, ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ ROZHODLI
Obec získala do svého majetku stavidlo na
Panenském potoce. Kvasice majetek získaly tak,
že nejprve bylo na úřední desce půl roku vyvěšeno oznámení o nalezené věci na parcelách číslo
194/1, 190 a 1472/2 v katastru obce. Za celých
šest měsíců se nepřihlásil žádný majitel, a tudíž
obec nechala vypracovat znalecký posudek.
Stavidlo bylo oceněno na 20 970 Kč. Zastupitelé
jednoznačně schválili zařazení stavby do majetku obce. Objekt bude uzamykatelný, zpracuje se
provozní a regulační řád a klíče bude mít obec
Kvasice, Střížovice a Moravský rybářský svaz Kvasice.
Zastupitelé taktéž schválili nájemní smlouvu mezi obcí Kvasice a Moravských rybářským
svazem, kdy rybáři mohou využívat rybníky za
účelem rybolovu až do 30. 6. 2065 za nájemné
100 korun za rok.
Dům sociálních služeb Návojná podal žádost, aby obec poskytla neinvestiční dotaci ve výši
6 000 korun pro jejich uživatele pana VR, který je

občanem Kvasic a zároveň uživatelem domova.
Rada zastupitelům doporučila schválení žádosti
a také se tak stalo. Peníze budou použity na financování provozních výdajů vzniklých poskytováním sociálních služeb.
Roman Berdník seznámil členy zastupitelstva
s nařízením vlády č.52/2015, které navyšuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva.
V květnu provedla auditorka Ludmila Pospíšilová přezkoumání hospodaření obce Kvasice
za rok 2014. Ve zprávě stojí, že nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Předseda finančního výboru
Pavel Ševčík seznámil členy zastupitelstva se závěrečným účtem za rok a s účetní závěrkou za rok
2014.
V minulém volebním období měla obec
Kvasice svého stálého zástupce v MAS Jižní Haná.
Byl jím zastupitel Richard Šiška. Ten byl navržen,
aby funkci vykonával i v současném období a zastupitelé jej opět zvolili do funkce.
Zastupitelé dosadili do funkce třetího člena

finančního výboru Tomáše Kahaju. Ten nahradil
zesnulého Jaroslava Malenovského.
Radek Smolinka seznámil členy zastupitelstva o výsledku kontroly kontrolního výboru,
která proběhla v květnu na obecním úřadě. Kontrolovalo se, zda se průběžně plní usnesení zastupitelstva a rady. Vše bylo v pořádku.
Zastupitelé pověřili starostu Lubomíra Musila jednáním s výborem TJ Sokol Kvasice o převodu nemovitého majetku Sokola do vlastnictví
obce. Členové Sokola na své schůzi se shodli na
tom, že budova by měla být převedena do majetku Kvasic, která se ve velmi špatném stavu.
TJ Sokol Kvasice, Česká obec sokolská ani Župa
Hanácká nemá na opravu finanční prostředky.
Případná rekonstrukce budovy bude pro obec
znamenat velkou finanční zátěž. Převod sokolovny do majetku obce bude časově náročná
a dlouhodobá záležitost.
text: Jana Hlavinková

Zastupitelé vás srdečně zvou na své další zasedání, které se koná ve čtvrtek 17. září v 17 hod.
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V POLOČASE ROKU PRACUJEME BEZ ODDECHU
na obecních webových stránkách
a informační desce obce. Je trochu
škoda, že žádné nápady nepřišly
a občané nechávají vše jen na svých
zastupitelích. V současné době jsme
v 1. fázi, kdy máme diagnostikováno co je v obci dobré a co nás pálí.
V další části budeme záměry usměr-

ňovat podle potřeb obce a občanů
až do roku 2020. O těchto věcech
bude jednat zastupitelstvo obce na
svých zasedáních. Mimo rámec našich investičních záměrů, ale aktuálně mi dovolte malé zamyšlení. Bojujeme za snížení hladiny řeky Moravy.
Myslím, že kromě zátopových a od-

tokových problémů s vodou vyvstává problém další. Zadržením vody
v tomto suchém létě voda téměř
bez průtoku zahnívá a nepříjemně
zapáchá. A to nemluvím o kvalitě
vody. I to je důvod proč bojovat
proti vyšší hladině vody v Moravě.
Utvrzuje mě to v tom, že konám pro

obec správně.
Závěrem bych chtěl připomenout, že se opravdu jedná jen o poločas prací v obci. Máme toho v obci
před sebou ještě hodně, ale o tom
až příště.
text: Lubomír Musil, starosta

PO PRÁZDNINÁCH OPĚT STOJÍME NA PRAHU DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU
Úterkem 1. září nastal po extrémně teplých prázdninách pro žáky
Základní školy v Kvasicích nový
školní rok, stejně jako pro 16 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny,
6 správních zaměstnanců a 4 pracovnice školní kuchyně. V řadách
pedagogických pracovníků nedošlo
tentokrát k výraznějším změnám, ke
své práci se po prázdninách vracejí
všichni, kromě paní učitelky Herzové, s níž byl ukončen pracovní poměr pro nadbytečnost vzhledem
k tomu, že z ekonomických důvodů
musely být spojeny dvě třídy třetího
ročníku.
Řadou na pohled patrných změn
prošla zvenčí i uvnitř i samotná budova školy. Už během závěrečných

měsíců loňského školního roku v samotné škole i v jejím okolí probíhal
čilý pracovní ruch, kdy pracovníci
firmy ROVINA Hulín realizovali za plného provozu projekční plány rozsáhlé rekonstrukce kotelny a zateplení budov školy. Po mnoha letech
má tak škola i jiný vzhled, klasická
brizolitová šeď 80. let byla nahrazena živějšími a oku jistě lahodícími
pastelovými barvami. Z finančních
prostředků dlouhodobě a cíleně
spořených z běžného rozpočtu školy zajistilo vedení první fázi rozsáhlých rekonstrukcí sociálních zařízení.
Na základě zpracované projektové
dokumentace prováděla během
prázdnin firma HARKO Trávník, jež
zvítězila ve vypsaném výběrovém

řízení, rozsáhlou výměnu odpadů,
dlažeb, obkladů i samotného sanitárního zařízení pro žáky 2. stupně.
Snad se zmodernizované prostředí všem, kteří ho budou používat,
bude líbit. Oběma firmám patří velké uznání za opravdu kvalitně odvedenou práci.
Je mou povinností i letos touto
cestou poděkovat všem zaměstnancům školy za práci v uplynulém
školním roce. Bez jejich svědomitého přístupu k plnění úkolů by se
totiž nemohly uskutečnit všechny
plánované akce. Slova díků patří
i zřizovateli – obci Kvasice – za péči,
kterou škole poskytuje.
Přejme si, aby i nadcházející školní
rok byl z hlediska efektivity vzdělá-

vací práce pro nás všechny rokem
úspěšným, rokem splněných přání a předsevzetí. Realizace všech
představ žáků i rodičů závisí však
především na jejich zodpovědném
přístupu k povinnostem, jež jsou na
všechny v souvislosti s výukou a domácí přípravou kladeny.
Na prahu nového školního roku,
pro mou zástupkyni i mě samotného toho posledního před odchodem na zasloužený odpočinek, chci
popřát všem žákům, pedagogickým
pracovníkům i správním zaměstnancům, aby i tento rok byl pro ně
rokem, k němuž se budou nejen oni
ve svých vzpomínkách vracet.
Mgr. Ladislav Škrabal,
ředitel školy

HODY SE OPĚT STALY NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ AKCÍ ROKU
Kvasické hody jsou tradiční událostí, na kterou se těší nejen místí, ale
kvůli nim se ten den vracejí do obce
i kvasičtí rodáci, kteří už zde nebydlí.
Kdy jindy totiž potkat všechny známé a příbuzné na jednom místě.
Hody začínají vlastně už pátečním

příjezdem kolotočů. V sobotu program zahájili šermíři. Předvedli bitvu
o krásné dámy a nejvíce nadšené
byly děti. Mohly se totiž nejen na
zbraně podívat, ale pod dohledem
profesionálů si i zašermovat. Poté
k tanci a poslechu zahrála kapela

Sobotní program začal ukázkou historického šermu.

Šediváci z Přerova a bohaté po- se představila kapela Vlčnovjanka
hoštění připravil Jaroslav Chudoba s dirigentem Pavlem Nevařilem.
z Kvasic. Svézt na kolotočích se mohli dospělí i děti nejen přes den, ale
				
i v noci. Noční lunapark na odstavtext: Jana Hlavinková
ném parkovišti v ulici Hráza sklidil
foto: Jana Hlavinková,
veliký úspěch. V neděli ve 13 hodin
Jana Koželová

Dobové kostýmy a zbraně doplňovaly atmosféru.
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Návštěvíci se mohli posílit masem z grilu ...

Šerm si chtěli vyzkoušet nejen kluci,
ale i holky.

... a vychlazeným pivem.

V neděli zahrála a zazpívala Vlčnovjanka.

Všichni si chtěli potěžkat meče.

Bohatý program nabídl dětem malování na obličej
a mohly si pohladit i poníka.

Kolotoče jsou stále velmi oblíbené.

Kulturní komise při Obecním úřadu v Kvasicích
ve spolupráci s místními organizacemi myslivců, rybářů, včelařů a Domovem pro osoby se zdravotním postižením Kvasice
Vás srdečně zvou na

DEN PŘÍRODY
dne 12.9.2015 v 10,00 hodin do parku u Cukrovaru v Kvasicích.
Přijďte se za námi pobavit a užít si dne plného zajímavostí a soutěží. Občerstvení zajištěno.
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MYSLIVCŮM BUDU VYPLÁCET ZÁSTŘELNÉ, ŘÍKÁ VOJTĚCH KUBÍK
Vojtěch Kubík je předsedou
Zemědělského podniku Kvasicko a. s., který hospodaří na
téměř dvaceti katastrech obcí
na Kroměřížsku. Podnik se také
věnuje chovu skotu, produkci
mléka a vybudoval bioplynovou
stanici ve Střížovicích. Předseda
v rozhovoru hovoří o tom, jaký
vliv má zemědělská výroba na
život v okrese, jak evropská unie
reguluje zemědělce a také mluví
o soužití s myslivci.

tomu nerozumí, a proto k nám se
dováží více než 65 % mléčných
výrobků ze zahraniční produkce.
A naše mlékárenské výrobky stojí, protože Německo má Kaufland
a Lidl a ten prodává německé mléčné výrobky. A holandské řetězce
jako je Ahold prodávají své výrobky
a naše nejdou na odbyt. To oni potřebují, oni nepotřebují naše zemědělství, oni nás potřebují jen jako 10
milionů nových spotřebitelů svých
výrobků. Naše výrobky prodáváme
ve většině obchodních řetězců. NaJakým způsobem je závislá příklad náš sýr stojí 8 korun, ale v řevýše dotací, které dostanete od tězcích se prodává za 18 – 20 korun.
státu a z Evropské unie, na vý- A stejně strkají dopředu německé
nosech?
a polské výrobky.
Čím větší máme výnos, tím dostaneme relativně méně dotací.
Každý „vagabund“, který má zarostlé
a neobdělané pole dostane plošnou
dotaci. Berou stejné peníze jako my.
Právě že Evropská unie nepotřebuje,
abychom vyráběli vice. Chtějí, abychom nehnojili, neobdělávali půdu,
zatravňovali a chovali se jako ti „vagabundi“. Oni poškozují naše porosty úletem zrn z plevele, protože se
o své pozemky řádně nestarají. Živíme se prodejem výrobků a vypěstované produkce a abychom zaplatili
naše lidi a mohli pořizovat techniku,
musíme výrobu intenzifikovat. To
znamená, že musíme hnojit, kultivovat, orat, udržovat půdu ve výborných fyzikálních vlastnostech,
pak musíme přihnojovat, ošetřovat
plodiny a udržovat je ve zdraví. Což
po nás Evropská unie nepotřebuje.
Ona dotuje všechny stejně, i toho,
kdo provozuje černý a zelený úhor.
Ale to nikdo nekontroluje, nikdo

Co vám evropská unie ještě
nařizuje, abyste dosáhli na dotace?
S ohledem na naše půdní podmínky je v porovnání s okresem
náš podnik na průměrné úrovni
z hlediska bonity půdy. Většina půdy
je svažitá, takzvaně erozně ohrožená. Předpisy nám zakazují, že sem
nesmíme sít kukuřici. Musíme sít na
půdách, které jsou rovinaté. „Na horách“, jak nazýváme svažitou půdu
na Vrbce a v Karolíně, nesmíme sít
kukuřici, řepu a sóju, aby nedocházelo k půdní erozi. Když sejeme do
půdy s nižší bonitou a potřebujeme
dosáhnout větších výnosů, musíme
hnojit. My na rozdíl od jiných podniků produkujeme obrovské množství
živočišné výroby. Máme své dojnice,
mlékárnu a dáváme veškeré mléko
do naší mlékárny. Máme asi 770
kusů krav, které produkují chlévskou
mrvu, případně kejdu. A to je to,

co na jedné straně všichni kritizují,
protože jim to smrdí, ale na druhou
stranu Pražáci tvrdí, že nedáváme
do půdy organickou hmotu a tím
pádem klesá úrodnost půdy. To je
nesmysl. 50 % půdy ročně hnojíme
organickými hnojivy, to znamená,
chlévskou mrvou či kejdou. Tu aplikujeme po žních. V té době jsou
v Kvasicích hody a lidé si stěžují, že
to smrdí. Ale lidé si neuvědomují, že
tak začíná vonět chleba.

horka, je správná vlhkost a řepka
„meduje“. Já jsem včelař, mám dvacet včelstev a musím říci, že letos je
zázračný rok.
Zemědělci jsou často kritizováni, že nestřídají zemědělské
plodiny. Kolik plodin střídáte
vy?

Střídání plodin je pro nás základ.
Na rozdíl od soukromých zemědělců střídáme pět až šest plodin.
V jakém poměru používáte or- Máme 350 hektarů pícnin, což je
ganická a anorganická hnojiva? vojtěška či jetel. Vojtěšku musíme sít
na rovině, protože má kořeny hluboEvropská unie nám předepsala, ké až čtyři metry.
kolik procent můžeme hnojit dusíkem s původem organickým a kolik
Myslivci a zemědělci jsou dvě
můžeme hnojit anorganickým. Což skupiny, které stojí proti sobě,
je močovina, ledek. To je předpis. My jaké máte vztahy s myslivci?
nemůžeme překročit hranici nákupu hnojiv z toho důvodu, že máme
Náš podnik investoval 400 000
dostatek svých organických hnojit. korun, aby zaplatil vlastníkům půdy
Řekli, že na hektar půdy nesmíme nájem na používání půdy za účespotřebovat více než 172 kg dusí- lem uplatnění mysliveckého práva.
ku. My můžeme koupit jen takové Což nikdo neplatí, jenom my. Já
množství, abychom nepřekročili pocházím z myslivecké rodiny, můj
hranice dusíku do půdy. To zname- tatínek a můj bratr byli myslivci.
ná, že my bychom potřebovali hno- Z těchto důvodů jsem k myslivcům
jit ještě více, což nesmíme. Dokonce velmi tolerantní a největší nepřátelé
nesmíme na určitých půdách orat, myslivosti jsou bývalí členové zenapříklad na svažité půdě nad 5 % mědělského podniku, které nebudu
se nesmí orat. Oni nám to zakáza- jmenovat, kteří byli špatní dělníci,
li, protože nás chtějí omezit, snížit špatní technici, špatně hospodařili
úrodnost půdy a sléhavost, což má a zbankrotovali. A teď kritizují. Česza následek nižší obsah vzduchu komoravská myslivecká jednota
v půdě. Oni nás nepotřebují. Řepku je příkladem popření všech práv.
stejně kupují všechnu v Němec- V podstatě se jedná o zločineckou
ku. Kalousek a Klaus blábolí něco organizaci, v právním státě by měli
o žlutém sajrajtu, a kdyby nebylo zasáhnout orgány činné v trestním
řepky, tak včelaři na Kvasicku nemají řízení. Myslivci by si měli uvědomit,
žádnou snůšku. Řepka začíná kvést že my s nimi jednáme jako s novozačátkem dubna, to ještě nejsou rozenětem. Jejich hlavním problé-
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mem je lenost. Škody, které nám
způsobuje černá zvěř, jsou problém.
Kdybych byl egoista, řekl bych jim,
že nemají právo vstoupit na naše
pozemky. My bychom správně měli
dát myslivcům výpověď a udělat
konkurz. Ale já na to nemám čas.

rozhovor
je za tím lenost. My se podílíme na
postupném zazvěřování. Starosta
Musil je jedním z racionálních myslivců a dohodl jsem se s ním, že za
každého střeleného divočáka bude
odměna 100 korun.

Myslivci poukazují na to, že
Proč tedy některým myslivec- se seče právě v době kladení
kým sdružením dáváte bažanty? mláďat a před rychlými stroji
s několikametrovým záběrem
Podporujeme myslivce jedno- nemají šanci utéct…
rázovou výpomocí, aby si mohli
Myslivci mají právo mláďata a zvěř
odchovat bažanty a vypustit je do
volné přírody. Divočák cítí hnízdo z polí vytlačit. Letos jsme zlikvidovabažantů i malého zajíčka a sežere li pouze jedno mládě. Všem před
ho. Divočáci jsou škůdci jak pro mys- zahájením senoseče hlásíme, že se
livce, tak pro nás. Myslivci je střílí, do- bude síct prostřednictvím obecním
kud mají místo v mrazáku. Jakmile úřadů. A pracovitý a slušný myslivec
jej mají plný, přestanou. Je pravdou, si vezme psa, prochodí s ním napříže slepička nemá tak silný pud vodit klad vojtěšku, a vytlačí všechna mlámláďata. Viděl jsem desítky uměle ďata ven. Vím o těch, kteří nejsou líní
odchovaných bažantů, kteří za se- a opravdu to tak udělají. Je to naše
bou vodili kuřátka. A šlo to. Hlavně zákonná povinnost hlásit termíny

NOVÝ AREÁL PRO CYKLISTY

sečení a máme na strojích i plašiče. sata. Jednak lidem smrdí a hlavně
My víme, že bereme peníze z dotací. nemůžu po celém okrese sehnat zaměstnance, protože nikdo nechce
Kam se podíváte, všude je v živočišné výrobě pracovat. Dokonce jsem zaměstnanci, který krmí
samá řepka…
prasata, přidělil služební auto, aby
Řepku pěstujeme asi na třinácti mohl dojíždět z Kroměříže. U traktoprocentech pozemků, což je repub- ristů máme věkovou strukturu lepší,
likový průměr. Řepka je v tuto dobu mladší, do čtyřiceti let. To je také jeuž prodaná, Němci ji všechnu vy- den z hodnotících bodů při poskykoupili. Musíme pěstovat to, co žádá tování dotací. Ale v živočišné výrobě
trh, protože žijeme v období tržního máme pracovníky nad padesát let.
hospodářství, nikoliv plánovaného. Mohli jsme mírně zvýšit platy, protoMléko prodáváme se ztrátou, pěs- že se trochu zvýšila produktivita. Na
tovat prasata se také nevyplácí. Ži- druhé straně nám stroje berou právočišná výroba je prodělečná. Stát ci. Jsou stále složitější na obsluhu,
a Evropská unie podporují dotace- my je neumíme pořádně znormomi agroturistiku a stavbu gruntů, vat. Traktorista, který byl zvyklý dělat
což je podle mě plýtvání finančními práci 8 hodin, s výkonným strojem ji
stihne za 5 hodin. A nemůžu mu říci,
prostředky.
aby šel zbytek pracovní doby dělat
Jak je to se zaměstnanci? Je nějakou jinou práci, když je kvalisložité získat do zemědělství fikovaný jako traktorista. Přesto se
máme dobře, a jak říká Václav Klaus,
pracovní sílu?
„Kdo si stěžuje, je neschopný osel“.
text: Jana Hlavinková
Nikdo v Kvasicích „nechce“ pra-

MO KVASICE pořádá

Dětské podzimní
rybářské závody
• 13. 9. 2015
• od 7.00 hodin
• Na rybníčcích
u cukrovaru

V sousedství sportareálu vyrostlo nové “hřiště” pro cyklisty. Jedná se
o takzvaný pumptrack, což je typ dráhy, který používá jako hnací sílu
kola pohyb narohu a dolů místo šlapání do pedálů. Dráha je vhodná
pro všechny věkové kategorie cyklistů i typy a velikosti kol. Pumptrack
je zábavná forma nácviku rovnovány a ovládání jízdního kola.

KLUB VOJÁKŮ V ZÁLOZE SLAVÍ PATNÁCTÉ VÝROČÍ
Klub byl založen před dvaceti lety
pod hlavičkou Svazu technických
sportů a činnosti Hanácké Athény,
po pěti letech se sloučil s Klubem
vojáků v záloze. Název zůstal stejný,
i když dnes už zejména mladší členové vojáci nejsou.
„Střelnice byla v Kvasicích odjakživa, původně patřila SVAZARMu.
Když jsem klub zakládal, obešel
jsem pár stálých členů a dohodl se
s nimi, že do toho půjdeme. Aby
vůbec mohla střelnice fungovat,
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museli jsme vyřídit veškerá povolení. Balistickou a provozní zprávu,
povolení od Policie ČR a také jsme si
střelnici od obce pronajali na dobu
padesáti let,“ popisuje začátky Zdeněk Zapletal a pokračuje: „nejdříve
jsem musel vzít křovinořez a vysekat třímetrovou lebedu, abychom
vůbec viděli, jak pozemek vypadá.
Navozili jsme spoustu zeminy, abychom srovnali povrch. Dnes považuji střelnici za dobudovanou, více
možnosti rozšíření nemáme, jsme

limitováni velikostí pozemku.“
Dnes má klub 18 členů. Mladší
členové jsou velmi aktivní a činní,
začali se věnovat oblastním soutěžím, až si vystříleli účast na republikové soutěži. S Klubem vojáků
v záloze z Halenkovic pořádá klub
společné akce a střelnici využívá
i Westernový klub z Otrokovic.
Klub pořádá akce i pro veřejnost.
Jednou z nich je velmi oblíbená
soutěž ve střelbě ze samopalu také
dělá dětský den s country večerem.

Mezi tradiční akce patří Klubový
přebor, Kvasická skala a Memoriál
Jiřího Machaly, který byl spoluzakládajícím členem. Členové klubu se
mohou zúčastnit rodinného klání.
Přivedou si manželku či partnerku
a společně soutěží.
„Snažíme se ke střelbě přitáhnout
mladší generaci, aby dokázala využít
toho, co jsme vybudovali,“ nastínil
plány Zapletal.
text: Jana Hlavinková

zpravodajství
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KVASICKÝ ČÁP BÍLÝ VYVEDL MLÁDĚ
Po dvou letech nezdaru se nad
Kvasicemi opět rozezněl klapot mláděte čápa bílého. Svědkem toho
všeho byla i webová kamera, kterou
se podařilo umístit do věže husitského kostela a propojila tak Kvasice živým obrazem do internetu. Šlo
hlavně o to, co nejpodrobněji zaznamenat hnízdění nového čapího
páru a mít nejpřesnější informace

pro další pozorování v následujících
sezónách.
O kvasickém čápovi se můžeme
z různých zdrojů dozvědět, že jeho
hnízdo má evidenční číslo 835.
V sezóně 2014 čáp nestihl zahnízdit, nevyvedl mladé a bránil své
teritorium. Avšak předloňská sezóna 2013 byla přímo katastrofální, naštěstí s dobrým koncem. Samec se

trvale zranil a snůška vajec musela
být uměle odchována v záchranné
stanici v Buchlovicích. Nakonec se
podařilo odchovat všechna 4 mláďata a příběh dál pokračuje, protože se pravděpodobně jedno z kvasicko-buchlovických mláďat letos
vrátilo a poprvé odzkoušelo nově
zbudovanou hnízdní podložku
u zámeckém parku buchlovického

zámku. Kroužkování čápů se v širším
okolí Kvasic neprovádí, proto zůstanou další životní příběhy našich
čápů z Kvasic příjemnou záhadou.
Pojďme si připomenout letošní
příběh našeho čápa:
• začátek dubna - čáp přiletěl,
navštěvuje hnízdo
• 21. dubna - zahnízdění čapího
páru
• 10. května - začíná sezení na
vejcích
• 19. června - už je vidět mládě
• červen/červenec - další čáp
„narušitel“ lítá u hnízda
• 12. sprna - mládě poprvé vylétá
z hnízda
Za hnízdní sezónu 2015 tak od
poloviny dubna do konce srpna
proběhlo zatím nejpodrobnější nepřetržité sledování hnízdění čápa na
kvasickém komíně základní školy, a
proto je třeba poděkovat všem zúčastněným, zejména za velkou pomoc Husitskému sboru a sdružení
Cyrilek.NET.			
			
text a foto: Pavel Král

V POŽÁRNÍM ÚTOKU SKONČILI HASIČI UPROSTŘED
První srpnovou sobotu jsme se
zúčastnili závodů O pohár starosty
obce Kostelany v požárním útoku.
Závody se běžely za zkrácenou
trať tudíž jen na „2 B“ cca 65 metrů.
Na závodech bylo k vidění celkem
16 týmů mužů a 5 týmů žen. K vidění byly jak ty velmi povedené pokusy, tak i ty méně. Náš tým byl složený
převážně z dorostenců, kteří ještě
loni závodili v dětské kategorii star-

ších žáků. Bohužel díky špatně nasazenému koši se nám pokus moc
nevydařil. S celkovým časem 23:07
sekund jsme se umístili na 8. místě.
Nejlepší v kategorii mužů skončili
kluci z Nové Dědiny s časem 15:61
sekund. V ženské kategorii holky
z Vrbky s časem 24:03 sekund.
text: Pavel Ředina
foto: Jana Hlavinková
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OTROKOVICKÁ ZUBR DESÍTKA 2015 – MISTROVSTVÍ DRAČÍCH LODÍ
Když jsme se dozvěděli, že se
v sobotu 18. července konají v Otrokovicích závody na desetimístných
dračích lodích, byla to pro nás vodáky jednoznačná výzva. Sestavili jsme
tým a prezentovali jak náš klub, tak
i obec Kvasice. Závodilo se v kategoriích: FIRMY/FUN/SPORT, závod
na 200 metrů a duelový závod na
100 metrů.
Sestavená jedenáctičlenná posádka v podání: Tomáš Nelešovský,
Petr Sedláček, Tomáš Mičák, Miroslav Mičák, Jan Brázdil, Jaroslav Tomaník, Tomáš Kahaja, Radek Kahaja,
Dana Vašíčková, Zuzana Vojteková
a nejmladší člen jako bubeník Ondřej Kahaja, který držel svůj tým
v tempu. Kormidelník dračí lodě byl
každé posádce na jednotlivý závod
přidělen.
Naše posádka se prezentovala

v kategorii FUN BASIC. Zúčastnili
jsme se jak závodu na 200 metrů, tak
i duelového závodu na 100 metrů.
I přes velmi vysoké teploty jsme
ze sebe všichni vydali všechny naše
síly, celodenní závody nás rychle vyčerpávaly. V závodu na 200 metrů,
jsme jeli celkem pět startů a v naší
kategorii FUN BASIC jsme nakonec
vybojovali krásné třetí místo. V duelovém závodu na 100 metrů jsme
jeli pouze jeden start, závod byl vyřazovací, tedy bez umístění.
Tyto závody pro nás byly první
zkušeností a přivezli jsme si první
medaile. V budoucnu bychom se
chtěli účastnit více závodů a zařadit
se tak do seriálu Gragon boats.

Vybojovali jsme krásné třetí místo.

text a foto: Zuzana Vojteková
Vodácký klub Kvasice

Naše motto.

Do boje o medaile jsme dali všechno.

Sbor dobrovolných hasičů Kvasice si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na soutěž mladých hasičů v požárním útoku

O pohár starosty obce Kvasice
která se bude konat v neděli 13. 9. 2015 od 15:00 hod. na travnatém hřišti u pálenice ve Kvasicích.
Informace k soutěži:
Od 13:30 hod. - příjezd a prezentace družstev. 14:00 hod. - nástup a zahájení soutěže.
Soutěž proběhne dle pravidel STM poháru. Soutěžit se bude v kategorii starší (11-15 let) a mladší (6-11 let).
Časomíra bude elektronická na sklopné terče. Dráha travnatá, kolem základny betonová dlažba.
Občerstvení zajištěno.
Ceny za umístění ve všech kategoriích:
1.místo pohár +věcná cena
2.místo pohár +věcná cena
3.místo pohár +věcná cena
4.věcná cena
5. věcná cena
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Účast družstva prosím nahlaste nejpozději do 11. 9. 2015
na tel: 732 677 570 nebo
email: sdhkvasice@seznam.cz. Děkujeme.
Na vaši účast se těší SDH Kvasice.
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ZAČALA FOTBALOVÁ REVOLUCE A S NÍ I NOVÁ SEZÓNA
Vážení sportovní přátelé,
skončila nám sezóna 2014/2015
a vstupujeme do nové 2015/2016.
Začátek se nese v duchu fotbalové
revoluce – odpadá veškeré papírování (zápisy o utkání, registrace
přestupů a hostování). Vše bude
nyní probíhat pomocí počítače
a internetu. I přes počáteční problémy (hlavně v malých klubech) je to
výrazný krok kupředu, který přinese
jak úsporu času, tak i peněz.
Do nové sezóny vstupujeme
s družstvy mladších a starších žáků
(krajská soutěž), dorostu (krajská
soutěž), A mužstva (I. A. třída) a B

mužstva – okresní soutěž. V realizačních týmech jednotlivých mužstev
nedošlo k žádným změnám.
Soutěž žáků začíná 24. 8. a tréninkové dny zůstávají stejné – pondělí
a čtvrtek. Rádi přivítáme nové mladé fotbalové naděje, s dotazy se
můžou rodiče obracet na pana Zikmunda Jaroslava, tel: 608 305 801.
Soutěž dorostu odstartovala 9. 8.,
naši dorostenci zvítězili v Uherském
Brodě 5:4. V letní přestávce skončili v mužstvu pouze Vavřík Tomáš
a Brázdil Michal (přechod do mužů).
Ze žáků mužstvo doplnili Machala
Tomáš, Pospíšil Radek, Samohýl To-

máš a Slavík Daniel.
B mužstvo začne soutěž 24. 8.
a odehraje na podzim pouze 9 zápasů. V okrese došlo k reorganizaci
soutěže a rozdělení účastníků ze
dvou do tří skupin. Kádr mužstva
zůstává téměř beze změn.
A mužstvo se začalo připravovat
na novou sezónu od 15. 7. V rámci
přípravy sehrálo tři přípravná utkání
a to: Kvasice: Tlumačov 6:1, Kvasice
: Napajedla 3:1 a Kvasice : Kojetín
1:3. Sezóna začala 2. 8. pohárovým
utkáním v Mladcové, kde jsme zvítězili 2:1. Co se týká pohybu hráčů
v kádru oproti jarní sezóně, odešel

na hostování do FK Chropyně Pospíšil Martin a kariéru dočasně ukončil
Vymazal Ladislav. Příchody: Brázdil
Michal (z dorostu), návrat po půlroční pauze Močička Leoš, návrat
po zranění Zapletalík David, Pluhař
Jiří (hostování z Těšnovic), přestup
hráčů Šilingera a Stojaníka.
Všechny fanoušky zvu na naše
domácí mistrovská utkání.
S pozdravem sportu zdar.
text a foto: Filip Klement,
předseda FC Kvasice

ŽÁCI SE V ATLETICKÉ SOUTĚŽI MEZI KONKURENCÍ NEZTRATILI
Atletický čtyřboj a Pohár rozhlasu jsou tradiční atletické závody,
kterých se v rámci okresního kola
každoročně zúčastňuje atletický
výběr ze žáků II. stupně. Ve čtyřboji
čeká soutěžící sprint na 60m, běh na
střední trati (podle věku a kategorie
v rozmezí 600m až 1500m), z technických disciplín skok daleký nebo
vysoký a hod kriketovým míčkem,
popřípadě vrh koulí. V rámci soutěže o Pohár rozhlasu jsou jednotliví
závodníci zapsáni do jedné nebo
dvou disciplín, které jsou stejné jako
ve víceboji, a navíc může jednotlivec
nastoupit také do štafety. V obou
soutěžích je nejdůležitější výsledkovou informací pořadí družstev, ale
zvlášť pro žáky a jejich vyučující je
neméně zajímavé i porovnání jednotlivců v konkrétních disciplínách.
V měsíci květnu si tedy naši začínající atleti změřili své síly se stejně
starou konkurencí na atletickém
stadionu v Kroměříži. Naši školu
tentokrát reprezentovala následující
sestava: ze 6. třídy: Dominika Kubíč-

ková, Terezie Ševčíková, Natálie Grajová, Nikola Přecechtílková, Andrea
Daňková, Petr Pecina, Jaroslav Šiška.
7. třída: Adéla Masná, Michaela Marčíková, Veronika Marčíková, Monika
Novotná, Kristýna Gazdová, Tomáš
Hora, Petr Štanglica, Martin Černošek, Petr Koukola, Pavel Machala.
8. třída: Sára Paťhová, Denisa Najkrová, Barbora Kochaníčková, Hana Dubinová, Zuzana Zdražilová, Denisa
Zapletalová, Radek Pospíšil, Radek
Kahaja, Dominik Huťka. 9. třída: Jana
Pokojová, Eliška Ševčíková, Karolína Malenovská, Daniel Slavík, Jan
Daněk, Ondřej Přikryl, David Vajďák
a Jakub Knoll. Ze spousty výkonů
a výsledků se zaměřme nejdříve na
celkové umístění našich žáků v rámci náročného Atletického čtyřboje. Nejcennějším výsledkem bylo
umístění Daniela Slavíka na celkové
2. příčce v kategorii starších žáků.
Dařilo se také mladším žákyním
Michaele Marčíkové a Adéle Masné, které skončily na 9. a 10. místě,
9. místo si mezi mladšími žáky vy-

bojoval také Tomáš Hora a naší štafety, které vybojovaly jedno třetí
nejúspěšnější starší žákyní byla Sára a jedno čtvrté místo.
Paťhová na 12. příčce.
Na závěr chci poděkovat panu
Při pohledu na konkrétní disci- učiteli Pospíšilovi, který žáky na
plíny potěšilo druhé místo Daniela zmiňované závody pravidelně přiSlavíka ve starších a dělené druhé pravuje. A žákům chci popřát radost
místo Tomáše Hory a Jaroslava Šiš- z pohybu ať už při atletice nebo jiné
ky v mladších žácích ve sprintu na sportovní aktivitě.
60 metrů. Jana Pokojová získala ve
text a foto: Jiří Machovský
vrhu koulí jedno 2. a jedno 3. místo. Její spolužáci
Jan Daněk a Daniel Slavík
se v téže disciplíně umístili na děleném 5. místě.
Denisa Najkrová překvapila 15 centimetrovým
zlepšením osobního rekordu ve skoku vysokém,
které stačilo na 4. místo.
O čtvrté místo ve výšce se
v rámci čtyřboje podělily
také Michaela Marčíková
a Adéla Masná. Posledně
jmenovaná ještě přidala
dvě 5. místa v běhu na
Kvasičtí žáci při atletickém čtyřboji
600 metrů. A neztratily se
na kroměřížském stadionu.
ani chlapecké sprinterské
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DÍVKY PO SEDMI LETECH TRIUMFOVALY V MINIKOPANÉ
Poslední sportovní soutěž letošního školního roku, na níž se představili zástupci ZŠ Kvasice, dopadla
přesně podle našich přání. Turnaj
v minikopané dívek skončil triumfem kvasických barev stejně jako
před dlouhými sedmi lety. Tehdy
nás na fotbalovém trávníku reprezentovaly např. Eliška Bendová, Alena Koukalová, Tereza Vysloužilová
nebo Gábina Gunčíková. To jejich
současné nástupkyně se teprve
rozkoukávaly v 1. respektive 2. třídě
nebo si ještě hrály ve školce. Řeč

je o následující jedenáctce. Pozici
brankářské jedničky už několik sezon s přehledem zastává Jana Pokojová (9. třída). Obrannou dvojici
tvořily Denisa Zapletalová s Terezou
Prechtlovou, které doplňovala Libuše Přijalová (všechny 8. třída). Úkol
záložníka, který toho hodně oběhá,
zastávala střídavě Adéla Masná (7.)
a Sára Paťhová (8.). Největší kreativec týmu má jméno Karolína Malenovská (9.) a útočnou vozbu tentokrát představovaly Monika Novotná,
Eliška Ševčíková, Denisa Najkrová

a Veronika Marčíková.
Turnaje se kromě Kvasic účastnily
ještě ZŠ Slovan Kroměříž, ZŠ Bratrství
Bystřice pod Hostýnem a ZŠ Oskol
Kroměříž a přesně v tomto pořadí
jsme se se svými soupeři střetli. Největší překážka se do cesty postavila
hned na úvod. Kroměřížský Slovan.
Byl to také jediný protivník, který se
proti našemu celku dostal do vedení. Naštěstí další branky střílela už
jen děvčata v oranžovočerné kombinaci, tedy ta z Kvasic. Výsledek 4:1
byl nečekaný, pro Slovan krutý, ale

z našeho pohledu skvělý start do
turnaje. Šance, která se nesměla
pustit. Výhry 2:0 nad Bystřicí a 2:1
s Oskolem znamenaly plný bodový
zisk a sympatickou sportovní tečku
za stávajícím školním roce.
Konečné pořadí turnaje: 1. Kvasice
2. Slovan Kroměříž 3. Oskol Kroměříž 4. Bystřice pod Hostýnem. Střelkyně našeho týmu: Monika Novotná (5 branek), Karolína Malenovská
(3 góly).
text: Jiří Machovský

ZÁSAHOVÝ DENÍK JEDNOTKY SDH KVASICE
Popadané větve zkomplikovali dopravu
V sobotu 15 srpna ve 21:57 nám
byly nahlášeny spadlé větve na silnici mezi Kvasicemi a Otrokovicemi
směr přes Bělov. Na místo události
jsme vyjeli vozidlem CAS-20 Tatra
815 v počtu 1+5. V průběhu cesty
jsme narazili na pár míst s popadanými větvemi. Ty byly vždy odstraněny a jednotka se přesunula dále.
Postupně jsme projeli cestou až do
Otrokovic. Zde došlo k rozlomení
vzrostlé bílé vrby, která zasahovala
částečně do komunikace. A byla
také znečištěna komunikace větvemi a listím o délce cca 50 m.
Po odklizení nás operační důstojník poslal na další spadlý strom,
tentokrát na komunikaci mezi Tlumačovem a Otrokovicemi před sjezdem na Baťov. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že se jedná o dopravní
nehodu. Do spadlé větve částečně
najelo osobní vozidlo a bylo poškozeno. Posádka vozidla nebyla zraněna. Na místě jsme řídili dopravu,
zabezpečili místo nehody a vyčkali
příjezdu Policie ČR.
V mezičase před příjezdem policie jsme byli informováni, že cca 500
metrů od nás je hlášen pád dalšího
stromu přes komunikaci. Jednotka
se tedy rozdělila a provedla odklizení spadlého stromu. Po příjezdu
Policie a zdokumentování dopravní
nehody jsme odklidili spadlé větve
a vrátili se zpět na základnu.
Déšť zaplavil silnice, na vozovku spadla větev
Ve středu 5. srpna v 18:57 nám
byla nahlášena událost v Dolní ulici, kde došlo vlivem silného deště
a větru k zatopení vozovky a pádu
elektrického vedení u rodinného

domu. Na místo události jsme vyjeli
vozidlem CAS-20 v počtu 1+4.
Na místě již zasahovala jednotka
HZS Zlínského kraje, stanice Kroměříž. Po příjezdu pohotovostní služby
E.on se jednotka přesunula na náměstí A. Dohnala, kde došlo k pádu
větší větve ze stromu. Po odklizení
větve se jednotka dále přesunula
na ulici Hráza, kde bylo provedeno
očištění vozovky a chodníku od nánosů splaškové vody z kanalizace.
Po ukončení úklidu jsme se vrátili
zpět na základnu.
U Střížovic hořel kombajn
V pondělí 3. srpna v 17:23 nám byl
ohlášen požár kombajnu a slámy na
poli nedaleko Střížovic.
Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS-20 Tatra 815 v počtu 1+5.
Na místě bylo zjištěno, že došlo k požáru kombajnu a následnému požáru pole o rozloze cca 50x150metrů.
Pomocí několika vodních proudů
byl požár během půl hodiny uhašen. Na místě jsme zasahovali spolu
s jednotkami HZS Zlínského kraje,
ze stanic Kroměříž a Otrokovice.
Následně po zdokumentování celé
události se jednotky vrátily zpět na
základny.
Osobní auto zavalil strom,
byly v něm děti
V pátek 24. července v 20:41 vyjela naše jednotka k nahlášenému
pádu stromu na osobní automobil
cca 200 metrů za Kvasicemi směr
Nová Dědina.
Jednotka vyjela vozidlem CAS-20
v počtu 1+5. Při příjezdu již na místě
zasahovala jednotka HZS ZLK, stanice Kroměříž. Při velké bouři došlo
k pádu stromu na projíždějící osobní
automobil, ve kterém cestovala čty-

řčlenná rodina s dětmi. Řidička utrpěla menší zranění a byla ošetřena
rychlou záchrannou službou, děti
vyvázly z události bez zranění.
Naše jednotka spolu s profesionálními kolegy postupně pomocí
motorových pil odstraňovala popadané větve. Následně bylo možné
hlavní kmen stromu bezpečně pomocí navijáku převrátit a rozřezat.
Celé místo bylo uklizeno, a jednotky
se přesunuly o cca 300 metrů výše,
kde mezitím spadly další větve. I ty
byly společnými silami odstraněny
a jednotky se mohly vrátit zpět na
základny.
Po příjezdu na základnu zasahující členové jednotky prováděli údržbu techniky a výstroje, když došlo
k dalšímu nahlášení poplachu a to
opět na technickou pomoc.
Ve 22:27 nám byl nahlášen spadlý strom přes cestu za Kvasicemi
směrem na Karolín. Strom byl pomocí motorové pily odstraněn,

místo uklizeno a jednotka se vrátila
na domovskou základnu.
Poblíž cyklostezky hořelo pole
V pondělí 6. července 16:50 nám
byl nahlášen požár pole blízko cyklostezky u Kvasic. Na místo jsme
vyjeli vozidlem CAS-20 v počtu 1+5.
Na místě události bylo zjištěno, že
došlo k technické závadě na elektrickém vedení a následnému požáru pole s obilím u sloupu vysokého
napětí o rozloze cca 2x1 metr, který
se již nerozšiřoval. Naše jednotka vyčkala odpojení elektrického vedení
pracovníkem pohotovostní služby
E.ON a následně provedla dohašení
požáru. Na místo události se dostavila také jednotka HZS Zlínského
kraje ze stanice Kroměříž. Po zdokumentování došlo k předání provozovateli a poté se jednotky vrátily
zpět na základnu.
text: Pavel Ředina

DĚTI REPREZENTOVALY ŠKOLU
V SOUTĚŽI MLADÝ CYKLISTA
Na dopravním hřišti v Kroměříži
jsme se ve čtvrtek 21. května zúčastnili dalšího ročníku dopravní soutěže Mladý cyklista. Soutěžilo se ve
čtyřech disciplínách. Nejprve si děti
vyzkoušely své znalosti z oblasti silničních předpisů formou písemného testu. Teoretické znalosti si pak
všichni ověřili v praxi pod přísným
dohledem Policie ČR. Součástí soutěžního dopoledne bylo i úspěšné
zvládnutí obtížné zkoušky z oblasti
zdravovědy. V závěru celé soutěže
se pak konala jízda zručnosti, při níž

děti zdolávaly nelehké překážky. Náročného klání se zúčastnila i Základní škola Kvasice, kterou reprezentovali čtyři žáčci 4. ročníku – Nikola
Švecová, Tereza Marešová, Jakub
Hartl a Jan Polášek. Z celkového
počtu 9 škol se umístili na krásném
4. místě. Děti si odnesly spousty nových zážitků a zkušeností. Už teď se
všichni zúčastnění těší na další ročník a za reprezentaci naší školy jim
patří velké poděkování.
text: Lenka Janošková

11

3 | 2015

zpravodajství

KLIENTI DZP KVASICE BUDOU NA POBYT V ITÁLII DLOUHO VZPOMÍNAT
V pátek 12. června jsem společně
se dvěma kolegy a deseti klienty
Domova pro osoby se zdravotním
postižením Kvasice (Cukrovar) vyrazila směr Itálie do letoviska Alba
Adriatica. Po cestě se k nám přidali kamarádi a kolegové z domovů
v Uherském Brodě a v Kunovicích
Na Bělince. Pak jsme již jeli do Mikulova a v podvečer jsme překročili
hranice s Rakouskem. Autobus řídili
sympatičtí řidiči, kteří nám často
zastavovali, abychom se mohli protáhnout a pustili nám také komedii
Babovřesky 3. Klienti dlouhou cestu
autobusem zvládli bez větších problémů a během večera postupně
usínali. Ráno jsme se probouzeli již
na území Itálie.
V letovisku Alba Adriatica na nás
čekal pěkný apartmánový dům blízko moře. Po několikahodinovém vybalování, odpočinku a občerstvení
se někteří klienti vydali na své první
koupání v moři. Nejprve vstupovali
do vody opatrně a s bázní, ale postupně si na moře a vlny zvykli. Jejich radost a nadšení se nedá slovy
popsat. Měli jsme s sebou dostatek
balónů, lehátek a dalšího vybavení
do vody, takže jsme v moři i na pláži
mohli stále něco dělat. Někteří z nás
se také opalovali nebo sbírali kamínky a mušle z horkého písku.
Abychom se však jenom neváleli
u vody a poznali i něco málo z Itálie, dohodli jsme si během pobytu

s paní delegátkou malý výlet. Ochotně nás vyvezla do kopců do starého
městečka Tortoreto Alta. Obdivovali
jsme starověké hradby a úzké uličky,
podívali jsme se i do kostelíka Santa
Maria della Misericordia, který byl
postaven okolo roku 1348.
Během pobytu jsme samozřejmě
také několikrát vyzkoušeli tamní
zmrzlinu, která je nepřekonatelná.
Zajímavou novinkou pro nás byl točený zmrzlinový jogurt, který nám
prodavač ozdobil podle našich přání. Klienti si velice oblíbili kombinaci
nugátu a lentilek a my s kolegy naopak ovoce s karamelem.
Aby nebylo zážitků málo, tak se

ROZŠÍŘILI JSME KNIHOVNU
O NOVÉ TITULY
Vážení čtenáři,
ráda bych vám představila nové
knižní tituly, které obohatily naší
knihovnu. Najdete mezi nimi čtení
pro nejmenší děti, pro školáky, ženy
a všechny, které zajímá tajemství
znamení zvěrokruhu. Nabízím vám
stručný popis knih. Přijďte si vybrat,
těším se na setkání s vámi.
Jak pejskové farmařili – krásná
výpravná kniha pro první čtení, je
bohatě ilustrovaná.
Co mi řekneš, pohádko? – přečtěte si o tom, jak se šneček Uli ztratil,
jak se lvíček posmíval, nebo jak
pejsek Alíček mlsal. Velká písmena
a rozverné vyprávění čeká nejen na
ty nejmenší čtenáře.
Ovečka Kudrlinka – roztomilé
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příběhy pro malé děti, u kterých se
určitě nebudou ani na chvíli nudit.
Dějiny českých zemí nejen pro
školáky – od Sámovy říše až po konec komunismu. To je obsahem
této jedinečné publikace. Poučí se
z ní nejen děti, ale spoustu zajímavého se mohou dozvědět rodiče,
babička či dědeček.
Jsem citlivá bytost – dojemné
a pravdivé příběhy dívek z celého
světa. Zcela ojedinělý titul, který stojí
za přečtení.
Láska ve znamení zvěrokruhu –
nevíte, jak nají pravého partnera?
Jak s ním komunikovat? Tato knížka
vám určitě poradí, jak nešlápnout
vedle.
text: Rita Králíková

čtyři klienti zúčastnili tzv. pizza párty
ve stylu zaplať a sněz, co zvládneš.
Jiní si pronajali čtyřkolo a vyrazili
na projížďku po cyklostezce kolem
pláže. Další dva si pak dohodli výlet
do městečka Norcia, kde je čekaly
ochutnávky čokolády a uzenin.
Večer jsme si vždy společně
povídali o zážitcích a kolega nám
k příjemné atmosféře přispěl hrou
na kytaru. Věřím, že pro většinu kli-

entů byl pobyt v Itálii silným zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat.
Na závěr bych ráda poděkovala
obci Kvasice, která věnovala domovu finanční dar a umožnila tak dvěma klientkám bez vlastních příjmů,
aby se mohly pobytu zúčastnit.
text a foto:
Ivana Lisztwanová Krčmová

VÝLET DO GALERIE DĚDA
PRADĚDA A K VODOPÁDŮM
Blížil se závěr školního roku a tak
jsme se rozhodli, že si jej zpříjemníme zajímavým výletem. Byla sobota 27. června a už v 7 hodin ráno
byl přistavený autobus, který byl do
posledního místečka zaplněný nadšenými turisty, a mohlo se vyrazit na
cestu za poznáním. První část výletu
byla věnována Galerii děda Praděda
v Jiříkově. Sice trošku poprchalo, ale
procházka a podívaná na vyřezávané sochy ze dřeva byla velmi hezká
a poutavá. Bylo zde vystaveno nespočet betlémů, nejdelší vyřezávaný
obraz dějin národa českého, mohli
jsme si pohladit i hrůzostrašné draky, přejít různé lávky a zhlédnout
i strašidelné živé výry. Malí turisté
při procházce galerií objevili několik
dřevěných kolotočů, na které s velkou chutí naskočili, a z těch starších,
kdo měl kus odvahy a duši dítěte, se
taky velmi rád povozil. Velmi se nám
zde líbilo, ale to už byl nejvyšší čas
se pomalu přesunout k plánované
turistické vycházce k Rešovským

vodopádům. Nikdo netušil, co nás
na této vycházce čeká. Při příjezdu
k vodopádům se krásně vyčasilo
a my všichni s úsměvem vyrazili
k druhé etapě dne. Nejdříve jsme
putovali lesem a pak se po chvíli
před námi objevily v celé své kráse
Rešovské vodopády. Byla to velmi krásná podívaná na to, co za
nádheru dokáže příroda vykouzlit.
Procházka podél vodopádů byla
sice trochu víc náročná, ale touha
pohybovat se v krásné přírodě byla
větší, tak všichni, jak malí, tak velcí,
jak mladší, tak starší, vyrazili na prozkoumání vodopádů. Všichni jsme
se shodli na tom, že to byla velmi
pěkná procházka cestou necestou, lesem, kdy jsme měli to štěstí
a mohli jsme ochutnat borůvky. To
už se pomalu přiblížil závěr celého
výletu a spokojení, plní zážitků jsme
vyrazili k našim domovům.
text: Jana Koželová,
Veronika Matulíková
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MORAVŠTÍ MADRIGALISTÉ ROZEZNĚLI KOSTEL V KVASICÍCH
V podvečer 21. června se nesly
kostelem Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Nepomuckého v Kvasicích
lahodné zpěvy členů pěveckého
tělesa Moravských madrigalistů
z Kroměříže, kteří byli pozváni Mariánsko-Alžbětinským společenstvím
Obce Kvasice na počest 275. výročí
od vysvěcení kostela.
Se členy souboru jsme prožili nejen krásný podvečer v kostele, kde
byli po zásluze odměněni potleskem přítomných, kteří si nenechali
ujít tuto vzácnou příležitost. Byli zde
hosté nejen z Kvasic, ale také z Kroměříže, Tlumačova či Pelhřimova.
Rovněž posezení ve Středisku sociální činnosti a duchovní kultury přítomné vzájemně obohatilo. Mladý
dirigent MgA. Jiří Kadavý byl plný
optimismu a my se mohli dozvědět
nejen o práci v souboru, ale také se s
námi rozdělil o radostnou rodinnou
událost, že očekává potomka.
Ve sboru působí lidé různých
profesí, a to nejen z Kroměříže. Jedná se nejen o milovníky zpěvu, ale
také obdařené pěveckým nadáním,

neboť jinak by nemohli v souboru,
kde je kladen důraz na hlasovou
výchovu jednotlivých členů, uspět.
Za svou téměř pětapadesátiletou
historii se sbor může pochlubit více
než 500 koncerty a vystoupením
doma i v zahraničí.
Německo je zemí,
kam jsou zváni nejčastěji, v roce 2000
v této zemi účinkovali
v Křesťanském pavilonu na celosvětové
výstavě EXPO. Získali
mnohá ocenění.

v Bratislavě obor hra na klavír a diri- ských madrigalistů je od ledna 2015.
gování. Po ukončení studia pracuje
Výtěžek z koncertu byl předán farjako pedagog hlavního oboru hra nosti v Kvasicích na opravu kostela.
na klavír na Konzervatoři P. J. Vejva- Všem děkujeme za podporu.
novského v Kroměříži. Dirigentem
a uměleckým vedoucím Moravtext: Květa Koutňáková

MgA. Jiří Kadavý
(1993)
Již v průběhu studia na konzervatoři
Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži
získal mnohá ocenění v mezinárodních
klavírních soutěžích.
Úspěšně ukončil studia na Vysoké škole
múzických
umění

PŘI LETOŠNÍ NOCI KOSTELŮ BYL PODCENĚN JEJICH SKUTEČNÝ VÝZNAM
I letos se u nás v květnu konala
Noc kostelů, do které se zapojila
i římsko-katolická farnost Kvasice.
Tradice se k nám rozšířila z Německa a Rakouska po roce 2009. Jejím
cílem je pozvání široké občanské
veřejnosti ke sdílení duchovního
rozměru života. Děje se tak prostřednictvím programů, které seznamují
s historií kostelů, promlouvají slovem i hudbou a účastí na liturgiích.
Je to úkol záslužný, pro pořadatele
náročný, ale i velmi zodpovědný.
Aby oslovil, je potřebí o obsahu přemýšlet a dobře jej zkoordinovat.
Kvasice se pyšní dvěma významnými kulturními památkami Moravy.
Ty byly letos také k vidění při příležitostí Noci kostelů. Dokonce byla
při příležitosti 275 let od vysvěcení
barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého
otevřena v muzeu Obce Kvasice
expozice.
Hřbitovní kostel Nanebevzetí
Panny Marie je mnohem starší. Při
komentované prohlídce jsem se od
průvodce dozvěděla, že nejstarší
částí je presbytář z roku 1426 a loď
kostela je z roku 1575. Kometovaný výklad pominul výsledky práce

odborníků památkářů, kteří v 90. letech minulého století prováděli generální opravu a archeologický průzkum kostela (Kniha Kvasice z roku
2005, str. 80-88, autoři Petr Klapil
a Květoslava Koutňáková). Fragment
fresky v presbytáři byl datován Dr.
Vítkovským z Prahy před rok 1230,
což je období rané gotiky (12301350). Jak si ale vysvětlit, že v lodi
kostela (údajně přistavena v roce
1575) jsou dvě gotická okna s lomeným obloukem a kružbou ve tvaru
jetelového lístku, což je typický znak
rané gotiky, a gotický portál bočního vchodu? V protější zdi směrem
k Vrážisku je dokonce jedno románské okénko, půlkruhově zakončené,
špalety navenek i dovnitř rozevřené,
nejužší otvor v síle zdi.
V barokním kostele byl při Noci
kostelů na lavicích a na panelu text,
který uváděl poznatky z roku 1936,
kdy nebyla známa jména stavitele, malířů, sochařů a dalších umělců, což se nezakládá již na pravdě.
V rámci rekonstrukcí kostela v letech
1972 - 1974 za administrování děkana Josefa Pikny prováděla čištění
obrazu nad hlavním oltářem akademická malířka Marie Bognerová

z Valašského Meziříčí. Po konzultacích s odborníky prof. Dr. Jaromírem Neumannem DrSc. a Pavlem
Peissem byl autorem jednoznačně
určen Václav Vavřinec Reiner (16891743), jeden z největších monumentálních českých malířů baroka.
(Kniha Kvasice str. 91)
V kvasické knihovně je k zapůjčení kniha Dějiny českého umění
2 od počátku renesance do závěru
baroka, nakladatelství Academia,
Praha 1989. str. 453 Zdeněk Kudělka:
„ … konvexně prohnutá vstupní fasáda s nakoso postavenými věžemi
kostela v Kvasicích, stavitel Tomáš
Sturmer … týž Sturmer vyskytující
se převážně na Přerovsku v letech
1720-1752 je jako stavitel doložen
u několika dalších Rottalových podniků například kostela na Hostýně
(1721-1748).“ Pavel Preiss str. 601:
„… jeho tři obrazy do kostela v Kvasicích na oltáře z let 1737-40 vznikly jistě zhruba současně. V souladu
s patrociniem je na hlavním z nich
snad nejvyšší Reinerův výkon v této
oblasti. Představuje Imakulátu se
sv. Janem Nepomuckým a anděly
v jemné a převážně chladné tonalitě. Neobvykle štíhlý formát ještě

zdůrazňuje architektura posilující
klasicizující přízvuk, který byl pozdním Reinerovým olejům vlastní.
Ostatní dva Sv. rodina se zdůrazněním objednavatelova patrona
Jáchyma a Stigmatizace sv. Františka, jsou podstatně slabší a zřejmě
dílenské www.academia.cz: „Reiner
je snad největší malířský genius,
který z Čech vyšel. Jeho myšlenky
jsou vznešené, jejich uspořádání
plné působnosti. Tento velký duch
se především projevuje v jeho freskových malbách, v nichž jej sotva
některý malíř předčil.“ Napsal v 18.
století životopisec a teoretik umění
Jan Qvirin Jahns. Prorockou platnost jeho slov prokazuje v těchto
týdnech vydaná monografie, kterou
napsal historik umění profesor Pavel
Preiss. Dvoudílná publikace velkého
formátu má 1200 stran textu a 100
barevných reprodukcí.
Při letošní Noci kostelů byl podceněn skutečný význam obou kostelů v Kvasicích a zamlčeny výsledky
průzkumů z 90. let 20. století, na kterých se podílel i osvícený kvasický
farář P. Josef Pikna.
text: Marie Šuterová
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V OŠČADNICI JSME BYLI VZÁCNÝMI HOSTY
Oščadnica nás okouzlila. Čerstvý
vzduch, nádherná příroda, milí lidé.
Obec se nachází v oblasti Malé Fatry,
pod masivem Velká Rača (1236 m),
v okrese Čadca. Žije zde 6 000
obyvatel. Jedná se nejen o známé
poutní místo v severozápadním Slovensku s řadou sakrálních památek,
ale také o středisko letní a zimní rekreace.
Osvěženi vodou kysuckého pramene, který v Oščadnici vyvěrá,
jsme serpentinami, lemovanými 14
zastaveními křížové cesty, vystoupili

ke kostelu na Kalvárii, kde se konala
mše svatá. Pan farář všechny poutníky, kvasické jmenovitě, přivítal a jako
vzácní hosté z Moravy jsme měli
přednost se ukrýt před kapkami
deště uvnitř kostela, kde jsme měli
vyhrazena místa k sezení. Vzhledem k velkému počtu přítomných
se všichni dovnitř malého kostela
nevešli. Pak byla pro nás připravena komentovaná prohlídka farního
kostela, který se nachází v obci a je
zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie.
Ondrej Rasavec, správce oščadnické

farnosti, nás upřímně zval na pouť,
která se koná 15. srpna, tak jako
v Kvasicích. Oba kostely, kapličky,
křížová cesta a památníky jsou udržované.
Velkolepá podívána se nám naskytla, když jsme se vraceli k autobusu před návratem domů. Byla totiž
sobota, den svateb a v Oščadnici se
konaly hned tři. Před kostelem vyhrávala cimbálovka s krojovanými
muzikanty. I když jsme šli z cukrárny,
nabízené svatební koláčky a cukroví jsme neodmítli včetně přípitku

svatebčanům pro štěstí. Přesvědčili
jsme se opět, že je to o lidech, jak
k sobě přistupují a umějí se obětovat. A nezáleží na národnosti. Vraceli jsme se plni dojmů a s přáním
opětovné návštěvy tohoto krásnou
přírodou obdařeného a produchovněného místa.
Velký dík patří paní Tinkové a jejím
příbuzným, kteří se nám po celou
dobu věnovali a paní Rybové, která
nám na cestu připravila sladkosti.
text: Květa Koutňáková

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. 6. v naší mateřské škole. Celá škol- pěkná tečka. Pevně doufáme, že se
ka oslavovala Den dětí, kterého se celý program rodičům a ostatním
zúčastnila také paní učitelka Hudco- rodinným příslušníkům líbil a těšíme
vá s dětmi z 1. třídy ZŠ Kvasice a paní se na příští rok.
učitelky a děti z MŠ Nová Dědina.
Děti sbíraly za splněné úkoly razítka, která pak „vyměnily“ za medaili,
diplom a zmrzlinu. Pro prvňáčky
nebylo vůbec nic těžkého všechny
překážky splnit, a tak se rychle ujali
nejmenších kamarádů a pomohli
jim zmrzlou odměnu také vysoutěžit. Poděkování patří také maminPastelky a Motýlci na výletě na Modré.
kám – Šárce Skopalíkové a Vlaďce
Klementové, které nám pomohly
mětní list, nasadili si aktovku a roz- s organizací na školní zahradě a příloučili se se svojí školičkou krásnou pravou stanovišť.
písničkou. Všem přejeme hodně
úspěchů v základní škole a těšíme
Maminky od dětí dostaly dáse, až se k nám do školky přijdou po- rek k svátku
chlubit svým prvním vysvědčením.
Pro děti z MŠ Kvasice byl Svátek
Dvojitý výlet
matek opravdu velkým dnem. Dlouho se připravovaly na vystoupení,
Na konci června děti vyrazily na které bylo pro tu nejmilovanější
výlet a některé hned dvakrát. Děti ze osobu na světě – pro maminku. Vytřídy Pastelky a Motýlci namířily do stoupení se povedla na 200%. Děti
archeoskanzenu na Modré, kde si ze všech tříd si pro maminky přinenechaly ujít krásnou Živou vodu chystaly taneční vystoupení, písně,
a měly možnost si rybky nakrmit. básně a také cvičení. Závěrem byla
Zahrada byla plná her.
Před odjezdem nikdo nezapomněl sladká pusa pro maminky- což byla
navštívit stánek se suvenýry a koupit
si něco na památku.
Výlet na Modré.
Mladší děti ze Sluníček a Berušek
zamířily do Podzámecké zahrady
Pasování mečem na školáky
v Kroměříži, kde se projely vláčkem
a na závěr navštívily stánek se zmrzJiž čtvrtým rokem zažili děti linou. Druhý den navíc čekal na děti
a rodiče z naší mateřské školy paso- ještě výlet do „Pohádkové“ Nové
vání na školáky, které je již tradičně Dědiny.
zahájeno loutkovým představením
divadla Tilia z Hranic. Po tom, co se
Děti vyměnily razítka za zmrvšichni zasmáli u pohádky, přišla zlinu
ta nejdůležitější a nejočekávanější
chvíle – pasování mečem. Všichni
Zahrada plná dětí a soutěžních
Děti si na památku odnesly diplomy.
školáčci dostali tričko, knížku a pa- disciplín. Tak to vypadalo v pondělí
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Lesní skřítkování a vílování na Nikomu ale voda nevadila, protože
Kamínce
lesní bytosti nejsou z cukru, aby se
rozpustily. Všechny programy byly
Děti z MŠ Kvasice se vydaly na nejen skvělou zábavou, ale i přínoDeštivý ostrov na Kamínce jako skří- sem, ať už se jedná o vědomosti,
tci a víly s lesními vládkyněmi Da- fyzickou kondici, objevování a tvonulkou, Klárkou a Bětuškou a přijaly ření něčeho nového, či pro zlepšení
svá nová jména. Vyrobily si čelenky, vztahů. Přijely za námi i děti, které jet
lucerny, herbáře, postavily domečky nemohly. „Lesní karneval, diskotéka
v lese, hledaly poklady, od skřítků a opékání s rodiči, tak to bylo “fakt
dostaly nové převleky a medaile super “ – vyprávěly si děti.
s dárky. Lesní vládkyně jim sesílatext: kolektiv MŠ Kvasice
ly chvílemi slunce a chvílemi déšť.
foto: archiv MŠ Kvasice

Berušky si pro maminky připravily vystoupení.
Červen v loděnici a loučení „špekouny“ a pak se loučili s paní
s paní učitelkou Danulkou
učitelkou Danulkou Večerkovou.
Loučení bylo pro ni nečekané, všichNa začátku června si Motýlci ni měli radost, že děti nic neprozraz MŠ Kvasice, jejich sourozenci a ro- dily. Bylo to milé a dojemné, rodiče
diče pod zkušeným dozorem pana a paní učitelka Klára Strýcová přišli
Tomáše Kahaji vyzkoušeli plavbu na s velkým motýlím dortem, fotoknimotorových člunech po řece Mo- hou, kyticemi a jinými dárky. Díky
ravě v loděnici v Kvasicích. Některé našim přátelům, Katce a Tomášovi
děti se dokonce odvážily i na kajaky Kahajovým, kteří nám ne poprvé
a rodiče s učitelkami jen pozoro- poskytli azyl, máme krásný prožitek.
vali jejich nadšení. Všichni si opekli Moc jim děkujeme a chválíme!

Zasloužená odměna na Kamínce

NOVINKY ZE „ ZÁMKU“ ANEB CO SE U NÁS UDÁLO NOVÉHO
27. května - Kácení máje
Letošní „Kácení máje“ provázelo nepříznivé počasí. Déšť nás sice
nezastihl, ale posezení venku by
si naši uživatelé jistě neužili, neboť rtuť teploměru dosáhla pouze
14 °C. Rozdělili jsme tedy naši tradiční akci na dvě části.
Ta první se odehrávala venku
u májky. Za doprovodu harmonikáře Ládi Pospíšila jsme se tancem
okolo ní s naší májkou rozloučili.
Někteří naši uživatelé a zaměstnanci tedy tančili, jiní pouze přihlíželi
v uctivé vzdálenosti, aby na kácení
májky dobře viděli. Za pomoci našeho údržbáře, zaměstnanců Obecního úřadu Kvasice a uživatele našeho
domova pana Cabana došlo ke skácení májky.
Poté jsme se přesunuli do jídelny ve II. poschodí, kde probíhala
druhá část naší akce. V jídelně si
všichni pochutnali na opečených
špekáčcích. Za doprovodu harmoniky jsme si společně zazpívali
spousty známých lidovek. Došlo
i na písničky na přání a tanečky. Počasí nám letos sice nepřálo,
avšak přesto jsme tradici dodrželi
a již se těšíme na její pokračování
v příštím roce.

28. května - Jarmark Sociál- oblíbené cukrárny Gabriela.
ních služeb v Kroměříži
4. června - Sportovní den na
Hned druhý den nás čekala další střelnici Kvasice
akce. V letošním ročníku pouze prodejní stánky reprezentovaly jednotliPro zpestření aktivizačních činvá zařízení Sociálních služeb Kromě- ností jsme v letošním roce zařadili
říž a Uherské Hradiště. Letos poprvé do kalendáře kulturních, společense upustilo od vystoupení uživatelů ských a sportovních akcí i Sportovní
z jednotlivých zařízení. Je však nut- den na střelnici Klubu vojáků v záno říci, že skutečnost byla způsobe- loze Kvasice. Zájemce z řad našich
na technickými problémy s pódiem, uživatelů jsme podle jejich fyzické
konkrétně chybějícím zastřešením. zdatnosti rozdělili do dvou skupin.
Naši uživatelé, členové dramatické- Ti zdatnější vyrazili na střelnici pěšky
ho kroužku, se na vystoupení opět po hrázi řeky Moravy v doprovodu
pečlivě připravovali. Nakonec jim dvou pracovnic obslužné péče.
však bylo líto, že nemohou před- Méně fyzicky zdatní uživatelé byli
vést, co se naučili. Rozhodli jsme postupně na střelnici převezeni
se tedy jejich snahu ocenit a pro autem. Na střelnici nás již očekával
zájemce z jejich řad jsme uspořádali pan Petr Machala, člen KVZ Kvasikrátký dopolední výlet na jarmark. ce, který celou akci zaštítil. Všichni
Na jarmarku jsme si postupně pro- účastníci se nejprve po cestě občerhlédli všechny stánky. Nejvíce času stvili kávou, limonádou a oplatkem,
jsme samozřejmě strávili u stánku přičemž pan Machala prezentoval
našeho domova, abychom pod- zbraně, které se na zdejší střelnici
pořili naše pracovnice paní Skáce- nejčastěji používají. Byla to perkusní
lovou a Ševčíkovou. Děvčata se při zbraň, Winchestrovka, pistole, revolprezentaci výrobků velmi snažila ver a samopal. Naši uživatelé si moha měla úspěch, neboť některé vý- li vyzkoušet střelbu ze vzduchovky
robky z rukou našich uživatelů po- na panáčky a také hod granátem
putují dokonce do zahraničí, kon- na cíl. Nutno dodat, že někteří byli
krétně do Polska a také vzdáleného velmi úspěšní a překvapili nejen doJaponska. Aby to byl výlet, jak se provodný personál, ale i své kolegy
patří, zamířili jsme se občerstvit do a mnohdy i sami sebe. Po sportov-

ních výkonech jsme se s chutí pustili do oběda, který byl z domova
přivezen ve várnicích. Polévka i guláš s chlebem chutnaly všem. Jak
podotknul jeden z našich uživatelů:
„ ... v přírodě chutná mnohem lépe
každé jídlo“. Důkazem toho bylo
i to, že někteří si rádi přidali (Mexický
fazolový hrnec umí naše kuchařky
opravdu skvěle!). Po obědě následovala chvilička oddychu. Pak už
pokračoval Sportovní den zpěvem
známých lidovek a trampských písní za doprovodu kytary aktivizační
pracovnice. Sluníčko krásně hřálo
a Sportovní den se chýlil ke konci.
Zpáteční cestu absolvovali všichni
uživatelé ze zdravotních důvodů
autem. Některým z nich se ani nechtělo odjíždět. Reakce účastníků
Sportovního dne v ranní komunitě
následujícího dne nás přesvědčily
o tom, že se jim tato akce opravdu
líbila. Závěrem je potřeba vyslovit
poděkování panu Petrovi Machalovi, který našim uživatelům věnoval
svůj volný čas a DZP Kvasice za zapůjčení osobního automobilu k přepravě uživatelů. A ještě něco: akci na
střelnici natáčel pro krátkou prezentaci Sociálních služeb v Uherském
Hradiště kameraman TV Slovácko
a je tedy zdokumentovaná nejen na
fotografiích.
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zpravodajství z DZR
byté dojmy jsme v domově předali
ostatním uživatelům v ranní komunitě. Myslím, že o zájemce na další
dopolední výlet do Květné zahrady
nebude nouze. Tentokrát zvolíme
jinou trasu, abychom poznali další
zákoutí této historické památky.
23. června - Návštěva Pizzerie
Mušketýr

Den na střelnici zdokumentovala i TV Slovácko.
17. června - Dopolední výlet své kráse. Naše trasa vedla tentokrát
pro imobilní uživatele I. do Květ- k Pstružím rybníkům a Jahodovým
kopečkům, odtud kolem labyrintů
né zahrady v Kroměříži
k rotundě a kolonádě. Dále jsme
O skončení a výsledku rozsáhlé prošli Květnicí do Holandské zarekonstrukce Květné zahrady v Kro- hrady, k Neptunově kašně a odtud
měříži jsme informovali uživatele k velkému skleníku. Všichni spov ranních komunitách. Vzbudili jsme lečně jsme obdivovali nádherně
tak jejich zájem podívat se na vlast- upravenou kvetoucí zahradu. Velký
ní oči, jak to v zahradě po úpravách skleník s dobře zásobeným bufetem
vypadá. Proto jsme naplánovali nám nabídnul místo k odpočinku
několik dopoledních výletů právě a očerstvení, čehož všichni účastnído Květné zahrady. S ohledem na ci s radostí využili. Díky přívětivému
zdravotní stav účastníků výletu jsme počasí, velmi vstřícnému personálu
pečlivě vybírali počasí, technické zahrady a nádherným prostorám,
zajištění i personální doprovod. jsme všichni zhodnotili výlet jako
Květná zahrada nás přivítala v celé příjemně strávené dopoledne. Na-

Uživatelé kvasického domova v Květné zahradě.
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Máme vždy velkou radost, jestliže
nápad na aktivitu přijde z řad našich uživatelů. Právě tak tomu bylo
v případě návštěvy kvasické Pizzerie
Mušketýr. Naši uživatelé projevili zájem navštívit pizzerii s tím, že by si
rádi zpříjemnili odpoledne nějakou
„dobrůtkou“. Domluvili jsme tedy
termín návštěvy a vyrazili dopřát zážitek chuťovým pohárkům. Nabídka
jídla a pití byla opravdu velká, a tak
u mnohých nastalo dilema, co si
vlastně dát? Někteří využili příležitosti
a dopřáli si kávu a ovocné poháry,
jiní si raději objednali smažený sýr
nebo hranolky a nealko pivo. Mnozí z návštěvníků to smíchali pěkně
dohromady, až jsme si dělali trochu
starost, jak to jejich žaludek přijme.
Vše ale dopadlo na výbornou. Nikomu nebylo špatně, všichni byli spokojení. Cesta z domova do pizzerie
je velmi krátká, takže si myslím, že
zdaleka nebyla poslední.
10. července - Beseda s mluvčí
Policie ČR Mgr. Simonou Kyšnerovou
Považujeme za velmi důležité informovat naše uživatele, jak se chránit před pachateli trestných činů, či
jak se bezpečně pohybovat
v okolí našeho
domova. Mluvčí
Policie ČR paní
Mgr.
Simona
Kyšnerová zavítala do našeho
domova již po
třetí. Připravila
si mnoho příkladů z běžného života, aby
našim uživatelům ukázala, že
dobrá prevence
je tou nejlepší
ochranou
před pachateli
trestných činů.
Všichni
jsme
byli zaskočeni,
s
jakou
drzostí
a
vy-

nalézavostí někdy podvodníci
přelstí převážně seniory. Paní Kyšnerová několikrát zdůraznila, že
jejím záměrem není nikoho strašit, ale naopak pouze nabádat
k ostražitosti.
Stejně tak tomu bylo i v případě,
kdy hovořila o bezpečnosti při pohybu po pěších i dopravních komunikacích. Na závěr besedy měli
uživatelé možnost přednést paní
Kyšnerové své dotazy. Nutno dodat,
že především muži měli zájem například o zbraně, používané Policií
ČR, padaly dotazy na fyzickou připravenost policie, či jejich finanční
ohodnocení. Setkání s paní Mgr.
Simonou Kyšnerovou bylo nejen
velmi poučné a zajímavé, ale bylo to
setkání s člověkem, který má svou
práci rád a je pro něj spíše posláním.
30. července - Dopolední výlet pro imobilní uživatele II. do
Květné zahrady v Kroměříži
Naše druhá letošní návštěva Květné zahrady byla ve znamení příjemného letního počasí. Po vlně nesnesitelných tropických veder přišlo
konečně mírné ochlazení a to byl
signál k tomu, abychom se vydali
s našimi uživateli na výlet. Trasa naší
druhé návštěvy tentokrát vedla od
produkčního skleníku ke Králičímu
kopečku. Opravdu na nás z kotců
vykukovali živí králíci, což mnohé
velmi pobavilo. Někteří zavzpomínali na to, jak doma chovali králíky,
jiní spíše připomínali, jaké dobroty
lze z králičího masa vykouzlit. Poté
jsme přešli k Ptáčnici a kochali se
nejen ptáky ve voliéře, ale i krásným
rybníčkem. Zde se vedl spor, jak
hluboký tento rybníček asi bude?
K měření nám posloužila jedna francouzská hůl a všichni se při něm
skvěle bavili.
Dále naše trasa vedla kolem Jahodového kopečku a Pstružího
rybníku k rotundě. Ta byla tentokrát
otevřena a my jsme mohli alespoň
nakouknout dovnitř a prohlednout
si Foucaultovo kyvadlo. Pak následovala prohlídka kolonády, Lví
a Neptunovy kašny (opět jsme jako
školáci měřili hloubku vody) a prohlídkou Palmového skleníku jsme
návštěvu Květné zahrady ukončili.
Všichni účastníci výletu se shodli, že
zahrada je opravdu nádherná a stojí
za to ji navštívit. Ještě zůstal čas na
nezbytné občerstvení, nákup suvenýrů a poté už hurá zpět domů.
text: Lenka Machalová,
aktivizační pracovnice
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SENIOŘI PODNIKLI CESTY ZA POZNÁNÍM
Přehouplo se další čtvrtletí a se- rových člunů a jeli jsme po podzemní
nioři vyrazili na další tři zajímavé vý- řece Punkvě. Plavba byla dlouhá 440
lety za poznáním.
metrů, přitom jsme si užili i trochu
legrace. Prohlídka vyvrcholila v MasaObdivovali jsme národní kul- rykově dómu s překrásnou krápníkoturní památku
vou výzdobou. Jak propast Macocha
V květnu jsme absolvovali zájezd má svou pověst, tak i ostatní jeskyně
do Velkých Losin a vodní nádrže mají tu svou. Jeden krásný zájezd
Dlouhé stráně. Ve Velkých Losinách skončil a už jsme se těšili na další.
jsme navštívili museum papíru
a prohlédli jsme si výrobu ručního
Vítali jsme císaře a Sissi
papíru. Ta je jedna z nejstarších doV Čechách pod Kosířem jsme nasud fungujících podniků v Evropě. vštívili hasičské museum s poutaRuční papírny ve Velkých Losinách vým slovním výkladem a pak jsme
byly v roce 2002 českým státem si všichni prohlédli stará hasičská
prohlášeny za národní kulturní pa- auta, stříkačky a ostatní hasičské vymátku. V odpoledních hodinách bavení. Poté, kdo měl zájem, mohl
jsme navštívili horní a dolní vodní navštívit muzeum kočárů. Měli jsme
nádrže na Dlouhých stráních. Byla to velké štěstí, právě se zde konaly slavvelmi zajímavá podívaná. Horní ná- nosti “Josefkol 2015”. Tyto slavnosti
drž po jejím obvodu je dlouhá nece- zahájil příjezd císaře Franze Josefa
lé dva kilometry, kdo chtěl a cítil, že a císařovny Sissi. V odpoledních homu ještě nohy dobře slouží, mohl si dinách jsme měli možnost zhlédji obejít dokola. Pár odvážlivců se na- nout ukázky starých řemesel jako
šlo. Mezi jinými, kteří si na pěší túru jsou koláři, kováři, výroby kočárů
troufli, byla nejstarší účastnice zájez- a jiných. Počasí bylo krásné, slunce
du paní Smýkalová z Krajiny. Všichni pálilo, ale všechny akce se konaly
jsme ji obdivovali, jak ji nohy nesly.
v parku, takže jsme byli všichni schovaní v příjemném chládku stromů.
Pluli jsme punkevní jeskyní
Z výletu jsme se vraceli plní dojmů
Poté následoval celodenní zájezd a zážitků. Děkujeme panu Štanglicovi,
na Macochu. Autobus nás zavezl až že nás bezpečně a včas dovezl domů.
do Skalního mlýna a tam, kdo chtěl,
mohl si počkat na vláček, který ho
Rádi bychom mezi námi přizavezl přímo k Punkevním jeskyním. vítali nové tváře seniorů, proto
Ale je vidět, že všichni máme rádi pří- neváhejte, a pokud máte rádi
rodu, tak jsme šli pěšky a kochali se přírodu a kulturní památky,
okolím. Punkevní jeskyně patří k nej- přijďte mezi nás, jste srdečně
navštěvovanějším jeskyním Morav- zváni.
ského krasu. Nasedli jsme do mototext a foto: JV

Koláž z našich výletů.

HASIČI UCHRÁNILI MÁJ
PŘED ZLODĚJI
Po dvou letech se nám podařilo májku uchránit před zloději
a tak jsme si ji mohli konečně
sami 30. května pokácet. Zpočátku akce to sice vypadalo, že nás
počasí nenechá májku pokácet,
ale nakonec se umoudřilo a po
pěkné průtrži mračen se ukázalo
i sluníčko. Kácení proběhlo bez
větších problémů. Poté jsme již
měli pro děti nachystanou slalomovou dráhu a pro dospělé
soutěž v řezání a šípání dřeva na

čas. Děti si užily legraci a muži se
do kácení řádně obuli. Vždyť tato
činnost jim není cizí. Ti nejlepší
byli po zásluze odměněni. V průběhu odpoledne jsme mohli také
spatřit krásné motorky, které nám
přivezli ukázat jejich hrdí majitelé.
Zábava pokračovala jako vždy do
večerních hodin. Doufáme, že se
lidem akce líbila a v příštím roce
nás v našem snažení přijdou zase
podpořit.
text: Pavel Ředina

DĚTI HÁZELY GRANÁTEM, STŘÍLELY ZE VZDUCHOVKY A LOVILY RYBIČKY
Čekali, až přestane pršet – i to
mohl být důvod, proč bylo ze začátku na střelnici liduprázdno. Ale déšť
si dal říct a program plný soutěží
a zábavy pro děti se vydařil. Účastnily se děti od 0 let, kluci, holky, slečny
i pánové-někteří přišli i o berlích.
Na uvítanou každý ze soutěžících obdržel sirup a balónek, také tři
lístky, za které si mohl vyzvednout
ev bufetu sodovku, špekáček a za
ten třetí se svézt na lanovce. To byla
výzva i pro nejmenší, kteří už sice
chodili, ale tohle pro ně byla první
jízda do neznáma.
Pro ty z vás, kteří si nedokážete
představit, co se na lanovce dělá, je
popis následující: dítě dostane helmu a popruhy na tělo, do ruky další
potřebné kousky, kterým nevím,

jak se říká, slouží však k zavěšení
na lano. Poté se vydá po schodech
na kopec, kde na něj čeká zkušený
horolezec, který dítě zajistí na lano.
Po signálu kolegovi dole pod kopcem si dítě sedne, chytne se jistícího
lana a sjede dolů, kde jej zachytí již
nachystaný muž. Dítě odpoutá a to
pak běží sdělit své pocity rodičům a
žadoní, aby mohlo sjet ještě jednou.
Musím poznamenat, že počet jízd
jistě spoustu lidí unavil, ne však děti.
Ostatní disciplíny byly laděny
v duchu pořadatelském. Střelba
na terč ze vzduchovky, hod na cíl,
shazování kuželek pomocí hasičské
stříkačky, lovení rybiček udicí a také
hod granátem.
Zaslechla jsem část rozhovoru,
ze kterého vyplývala jedna informa-

ce - a to, že by bylo hezké, kdyby se skrýt někam do sucha.
Den dětí byl naprosto perfektně
mohli soutěží zúčastnit i dospělí. No
kdo ví? Třeba se někdy příště dočká- zorganizovaný. Včetně zpomalovame soutěžního klání pro nás, školou cích značek na hlavní cestě, které
parkující návštěvníci ocenili. Těšíme
již nepovinné.
Ti, co nesoutěžili, si mohli pro- se na shledanou někdy příště!
hlédnout výstavu zbraní a vojenské
techniky, hasičské auto, moderní
text: Pavla Böhmová
traktor, občerstvit se, dát
si klobásy z udírny nebo
Výsledky:
si sednout pod přístřešek,
mladší hoši:
mladší dívky:
poslouchat hudbu a jen
1. Jiří Švec
1. Lucie Kučerová
tak pozorovat všechno to
2. Matěj Šimon
2. Veronika Kučerová
hemžení kolem.
3. Jan Vavřík
3. Klára Janotová
Když došlo na vyhlášení vítězů, počasí opět zastarší hoši
starší dívky
čalo ukazovat svou moc.
1. Tereza Pafková
1. Daniel Slavík
Poslední cena byla pře2. Jan Daněk
2. Dominika Kubíčková
dána již za deště a všichni
3. Tomáš Machala 3. Viktorie Cenigová
se starali už jen o to, jak se
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z matriky

SVATBY

Eva a Lukáš Tomaštíkovi
23. 5. 2015

Alena a Jan Randůškovi
18. 7. 2015

NAROZENÍ

Monika a Michal Juráškovi
18. 7. 2015

VZPOMÍNKA
Před dvaceti lety
dotlouklo srdce
našeho drahého pana

ALOISE REGENTA
z Kvasic.
2. září by se dožil osmdesáti let.
Stále s láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Edita Plesníková
28. 4. 2015

Veronika Švecová
8. 5. 2015

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vodácký klub Kvasice a MAS Jižní Haná
vás srdečně zve na

Kvasický pohár v jízdě na turistické kánoi,
který se uskuteční 3. října na loděnici v Kvasicích.
Prezentace posádek od 9 do 10 hod. Start závodu v 10 hod.

Od 14. hodiny se uskuteční tradiční

V obecní klubovně probíhala zajímavá výstava obrazů
amatérské malířky Věry Malenovské z Kvasic.

Zamykání řeky Moravy 2015.

Kvasické noviny, čtvrtletník. Periodický tisk samosprávního celku. Vydavatel a místo vydání: Obec Kvasice, náměstí Antoše Dohnala 18, 768 Kvasice,
IČ: 287385. Náklad: 550 ks. Vedoucí vydání: Jana Hlavinková. Grafika a DTP: Lukáš Dostalík. Tisk: Typoservis, Holešov. Ev. č.: MK ČR E 14182.
Pokud chcete zveřejnit fotografii miminka, ze svatebního obřadu, vzpomínku či blahopřání, foto a text zasílejte na email: jhlavinkova@seznam.cz.
Redakce je oprávněna nevyžádané příspěvky upravit či zkrátit. Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři. Uzávěrka příštího vydání je 20. 11. 2015.
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MYSLIVECKÉ HODY PRO MALÉ I VELKÉ
Bylo nebylo, v jedné malebné
chaloupce na konci Kvasic uspořádali myslivci hodování u guláše
a kančí kýty. Počasí se jim vydařilo,
protože nebylo ani horko ani chladno a to, že hody byly úspěšné, o tom
svědčí trojmístné číslo návštěvníků
s dvojkou na začátku.
Kdo si nepospíšil a vydal se až
v předvečer, našel výdejní okénko
již zavřené a mohl si dát jen voňavé
klobásky připravované ve venkovní

udírně.
O zábavu se postarali myslivci
střeleckým koutkem a jinými soutěžemi pro děti, které mohly sbírat
body, a pro vítěze zazněla slavnostní trubačská fanfára. Oceněny byly
všechny děti bez omezení věku. Vítězem se stal chlapec, který tady trávil u prarodičů prázdniny. Když jsem
se ptala, jestli se neostýchal soutěže
zúčastnit, protože už patří mezi náctileté, jen se mile pousmál a řekl, že

Na akci nesměl chybět zvěřinový guláš.

U vzduchovek bylo stále plno.

Odměnu dostali všichni, bez rozdílu.

je rád za zajímavý program a užil si
hodně legrace.
Mou osobní poznámkou je přání,
aby se na podobných akcích objevovalo více náctiletých a viděli, že
bavit se dá i mezi jinak starými lidmi
než jsou oni sami.
Odpoledne zpestřil i krátký a svěží
letní déšť, který způsobil atmosféru
londýnských ulic. U každého stolu
se otevřel alespoň jeden nebo dva
deštníky a lidé dál seděli a užívali si

klidného odpoledne v přítomnosti
přátel.
Losování tomboly bylo zábavně
moderované. Příště by jistě sličná
moderátorka uvítala mikrofon, aby
i ti pod posledním deštníkem slyšeli,
jestli nevyhráli. Výherkyně hlavní ceny-srnce- měla velikou radost.
text: Pavla Böhmová
foto: Soňa Stančíková

Před myslivnou se také soutěžilo.

Tatínek nejlépe ví, jak naučit svou
malou holčičku střílet ze vzduchovky.

Hody navštívilo přes dvě stě lidí.
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PO MORAVĚ PLULI SIMPSONOVI, VYSAVAČ, MIMINKA I IGLÚ S TUČŇÁKY
V sobotu 13. června za vskutku
krásného letního slunečného počasí odstartoval Vodácký klub Kvasice
již čtvrtý ročník Kvasické neckiády.
Na břehu Moravy se sešlo několik
stovek lidí, aby podpořili soutěžní
posádky při jejich recesivním zápolení na vlnách Moravy. Na hladině
řeky se objevovala plavidla vskutku
netradiční. Celou prezentaci soutěžních posádek zahájila se svým plavidlem Helena Vondráčková, která
vystoupila i mezi diváky a zazpívala
jim pár písní ze svého repertoáru,
její vystoupení bylo opravdu neza-

Ušpiněná miminka s dudlíky.

pomenutelným zážitkem, následně
za ní se objevil například plovoucí
vysavač, plavidlo s dvěma delfíny,
čtyři malá velmi ušpiněná miminka
s rozkošnými dudlíky, celá rodinka
Simpsnů, Mickeyho klubík nebo
plovoucí iglú se dvěma tučňáky.
V divácké soutěži největší úspěch
sklidilo plavidlo Simpsonových, jehož posádka si ze čtvrtého ročníku
odnesla vítěznou trofej.
Bohatý odpolední program nabídl návštěvníkům i dětem ukázky
práce psovodů Městské policie
Kroměříž, malování na obličej, ukáz-
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nebo se mohli vydat na záludnou
lávku odvahy Petra Vykydala.
Zdařilou akci uspořádal Vodácký
klub za podpory Obce Kvasice.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv
podíleli na organizaci a podpoře
akce, svým členů, rodině Vykydalových a sponzorům. A vám všem, že
jste našli cestu do kvasické loděnice.
I příští rok se na vás budeme těšit.
Na další akci ahoooooooooj.
text: Zuzana Vojteková
foto: Jana Koželová, VK Kvasice

Iglů s tučňáky.

Plavidlo, které sklidilo velký ohlas, kormidlovali Simpsonovi.

Program zpestřily i mažoretky.

ky jízdy na vodních lyžích a prknu,
ukázku vybavení zásahového vozu
CAS 20 TATRA 815 4X4,2 od SDH
Kvasice nebo vystoupení mažoretek
SDOM Zlín.
Ani letos nezahálel Vodácký klub
Kvasice se svým vystoupením pro
pobavení diváků. Z frankfurtské zoo
zapůjčili lachtany kalifornské a předvedli jejich krásu, učenlivost a svou
dovednost.
Několik odvážlivců se přihlásilo
do soutěžního klání pro veřejnost.
V disciplíně plechová huba soutěžili
v pojídání pálivých chilli papriček,

Ukázky práce se služebním psem předvedli
strážníci městské policie.

Neckiáda je velmi oblíbenou akcí, na kterou dorazí spousta lidí.
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