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Místostarosta Lubomír Musil spolu s dětmi odpočítává vteřiny
do rozsvícení vánočního stromu na náměstí.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
v první řadě vám chci poděkovat za důvěru, kterou jste mi projevili ve volbách. Dostal
jsem nejvíce hlasů, za které jsem velmi rád.
Už dlouho jsem zvažoval, jestli se mám ucházet o post starosty, nebo ne. Nakonec jsem
dospěl k závěru, že roky přibývají, čas utíká
čím dál rychleji a já si chci ještě užít aktivního
života. Nechtěl jsem vás však zklamat, a proto
jsem přijal funkci místostarosty a vybral si nástupce, o kterém jsem přesvědčený, že funkci
starosty zastane.
Je potřeba, aby obec vedl někdo mladý,
dynamický a aktivní, a proto jsem „omladil“
i radu obce. Mladí lidé mají velký potenciál
a je potřeba dát jim šanci.
Ve vedení obce zůstávám i nadále, jak už
jsem říkal, jsem místostarostou a zároveň
i členem rady. Zastupitelstvo mě pověřilo dotáhnout do konce územní plán. Jsem skoro
důchodce a díky tomu jsem časově flexibilní,
pravidelně chodím na úřad do své kanceláře
a pomáhám s důležitými a potřebnými úkoly.
Určitě budeme pokračovat v rozpracovaných projektech, příští rok bude pro Kvasice
klíčový.
Za čtyři roky, které mám jako místostarosta
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před sebou, udělám maximum pro to, aby
spolupráce rady a zastupitelstva fungovala,
abychom se rozvíjeli a zdokonalovali. V radě
sedí odborníci, každý je kovaný v jiném oboru a navzájem se doplňují.
Za šestnáct let, co jsem stál ve vedení Kvasic, jsme za sebou nechali kus práce. Vybudovali jsme čističku odpadních vod, komunitní
kompostárnu, skládku, park, chodníky, sběrný dvůr, zasíťovali jsme pozemky, opravili
jsme chodníky, parkoviště, silnice, hřbitov,
revitalizovali jsme náměstí a mnohé další.
Přál bych si, aby se Kvasice tímto tempem
rozvíjely i nadále.
Chci poděkovat všem svým spolupracovníkům, zaměstnancům obce, zastupitelům,
radním i místostarostům, se kterými jsem
během dvaceti let pro obec pracoval. Děkuji všem za podporu, názory i rady. Posunuly mě jako člověk kupředu. A samozřejmě i u mě platí, že nejvíce jsem se naučil od
svých oponentů a odpůrců.
Všem vám do nového roku přeji hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti, klidu, pohody,
odpočinku a hlavně, ať se vám v životě daří.
S úctou, Lubomír Musil
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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
není
potřeba,
abych se vám příliš
dlouho představoval. Žiji v obci celý
svůj život a s většinou z vás se navzájem známe. Změna
je pouze v tom, že
dnes vás poprvé prostřednictvím Kvasických
novin zdravím jako starosta. Když mě Lubomír Musil oslovil s tím, zda bych zvážil kandidaturu na starostu, byl jsem velmi překvapen
a zaskočen. Na druhou stranu jsem si uvědomil, že mám velkou příležitost něco udělat
pro svou rodnou obec. Vystudoval jsem Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Veřejná
správa a regionální rozvoj. Celý svůj profesní
život pracuji ve státní správě, zabýval jsem
se veřejnými zakázkami, dotacemi, strategickými plány, tvorbou smluv a obchodních
podmínek Olomouckého kraje a připravoval
jsem i podklady pro nákup energií na burze.
Když spojím dohromady chuť udělat něco
pro rozvoj naší obce a své zkušenosti z předchozího zaměstnání vím, že můžu využít své
znalosti ve prospěch Kvasic. Vím, že se musím
ještě spoustu věcí naučit, a proto jsem velmi
rád, že je pan Lubomír Musil místostarostou.
Je to člověk s velkými profesními i životními
zkušenostmi a já se od něj budu rád učit.
Budu pokračovat v rozběhlých projektech,
mnohé z nich se chystají několik let a chci je
dotáhnout do konce. Kvasice jsou pro mě
výjimečnou obcí a rozhodně stojí zato je rozvíjet. Děkuji těm, kteří mi věří, že budu dobrým starostou. Panu Musilovi za to, co v obci
vybudoval a také všem, kteří mi pomáhají,
abych se co nejlépe seznámil s veškerými záležitostmi týkající se obce.
Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce a to, aby byly více o mezilidských
vztazích, pochopení, rodinné sounáležitosti a spokojenosti, než o dárcích a jídle.
S úctou, Ing. Dušan Odehnal
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KVASICE MAJÍ NOVÉ VEDENÍ NA LÉTA 2018 - 2022
5. a 6 října přišli obyvatelé
k volbám, aby rozhodli, kdo
usedne v zastupitelstvu obce
na další čtyři roky. Z některých zastupitelů se volbou na
ustavujícím zasedání stali radní. Byl zvolen i nový starosta,
místostarosta a členové komisí a výborů. Nová rada a zastupitelé budou ve funkčním
období 2018 – 2022 vést obec,
pokračovat v rozpracovaných
projektech a budou mít možnost realizovat nové nápady.
Kvasice mají 15 zastupitelů,
z nichž 5 jsou zároveň i členy
rady. V radě jsou automaticky
starosta a místostarosta, další
3 členové byli zvoleni.
Členy rady obce jsou:
Ing. Dušan Odehnal – starosta
Lubomír Musil – místostarosta
Mgr. Jiří Machovský
Bc. Filip Klement
Tomáš Kahaja

Finanční výbor je orgánem
zastupitelstva obce a kontroluje hospodaření a nakládání
Do zastupitelstva obce byli s obecním majetkem.
Předseda výboru:
zvoleni:
Ing. Pavel Ševčík
Ing. Dušan Odehnal
Členové:
Lubomír Musil
Ing. Petr Čabla
Mgr. Jiří Machovský
Tomáš Kolomazník
Bc. Filip Klement
Tomáš Kahaja
Kontrolní výbor taktéž spadá
Jana Koželová
pod zastupitelstvo a kontroluZdeněk Zapletal
je plnění usnesení zastupitelMgA. Oldřich Šebestík
stva a rady.
Ing. Pavel Ševčík
Předseda výboru:
Ing. Richard Šiška
František Špíšek
František Špíšek
Členové:
Ing. Petr Čabla
Radek Kahaja
Bc. Jana Pospíšilová
Zdeněk Zapletal
Tomáš Kolomazník
Radek Kahaja

Bytová komise kontroluje přidělování obecních nájemních
bytů.
Předseda komise:
MgA. Oldřich Šebestík
Členové:
Kateřina Kahajová
Zdeňka Aladzasová
Kulturní komise organizuje
obecní kulturní, sportovní
a společenské akce.
Předsedkyně komise:
Jana Koželová
Členové:
MgA. Oldřich Šebestík
Mgr. Jiří Machovský
Lenka Gazdová
Libuše Staňková
Květa Koutňáková

Jana Šišková
Mgr. Kamila Willertová
Lukáš Hora
Bc. Jana Pospíšilová
Radek Kahaja
Věra Malošíková
Milena Hájková
Jaroslava Grňová
Marcela Knollová
Komise životního prostředí
a výstavby se vyjadřuje k problematice a ochraně životního
prostředí a zástavby v obci.
Předseda komise:
Zdeněk Zapletal
Členové:
Radek Kahaja
Tomáš Kolomazník
text a foto: Jana Hlavinková

PF 2019
Vedení obce Vám spolu se zaměstnanci přeje
vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví,
rodinného štěstí, pohody, osobních úspěchů a splněných snů.
Ať se všichni ve zdraví sejdeme pod vánočním stromem na náměstí i příští rok.
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I KVASICE OSLAVILY 100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA
Letošní rok byl ve znamení 100
let výroční od založení Československé republiky. Obce a města po
celé zemi uctily tuto památku a ani
Kvasice nebyly výjimkou. V pátek 26. října se představitelé obce

a spolků spolu s místními obyvateli
vydali od obecního úřadu k pomníku T. G. Masaryka a položili zde
věnec. Pak se průvod odebral na
místní hřbitov k pomníku padlých
v 1. světové válce.

Na závěr bylo na obecním úřadě
Na obou stanovištích drželi minutu ticha a paní Květa Koutňáko- pro přítomné přichystáno drobné
vá si vzala slovo, aby přítomným občerstvení.
pověděla něco o historii a událostech týkajících se doby před 100
text a foto: Jana Hlavinková
lety.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V září jsme zahájili nový
školní rok
Připravená a vyzdobená školička, s krásně vymalovanými interiéry, otevřela dveře 3. září 2018
zapsaným dětem ve čtyřech třídách v počtu 89 dětí. Paní učitelky
připravily pro děti vtipné a veselé
programy a snažily se zaujmout
i ty nejmenší, které se těžce a se
slzičkami loučily s rodiči. Paní kuchařky připravily výborné přesnídávky a dobrý oběd, aby všem
chutnalo. A tak nastala další významná etapa v životě dětí, v novém prostředí, se sourozenci, s
novými kamarády, se zajímavými
a podněcujícími kreativními programy a s aktivitami vedoucími
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děti k smysluplnému vzdělávání.
Věříme, že se děti budou ve školičce dobře cítit a že ti nejmenší si
brzy zvyknou.
Dodrželi jsme tradici říjnové
drakiády
Nastala hlavní podzimní sezona
her s přírodninami, s větrníky, s listy i s pouštěním draků. Dětem se
zdál týden před drakiádou velmi
dlouhý. Připomínaly rodičům, aby
nezapomněly koupit nebo vyrobit draky. Jeden za druhým nosily
barevné a vtipné draky a chlubily
se, kdo má lepšího. Pilně trénovaly držení draka a uvolňování
provázku, a tak se připravovaly na
den D. Draků bylo ve skříňkách

z domova mnoho. Čekalo se na
příznivé podzimní větrné počasí.
Každá třída si vybrala jiný termín,
a aby jim to lépe uteklo, tak si ještě všechny děti ve školičce draka
malovaly nebo lepily. Některým se
i přesto, že vítr byl mírný, podařilo
překvapivě dráčky vznést do oblak a děti se s nimi snažily udržet
krok. Lépe létali draci na konci
týdne starším dětem, ale i tak byly
děti moc spokojené. Nezapomnělo se dráčkům i zazpívat, aby jejich
cesta do mraků byla veselejší. Byla
to pěkná barevná podívaná, děti
výskaly nadšením a navíc za tu
šikovnost a námahu si odnášely
nejen krásný zážitek, ale i sladkou
odměnu nebo jiný tajemný dárek

od draků z nebe. A na závěr je
nutno podotknout, že rodiče dětí
si také zaslouží pochvalu za úžasnou spolupráci.
U modré tůňky jsme seděli
jako pěny
„Přijelo divadlo!“ volaly děti a řadily se k přechodu do třídy, kde
na ně čekala hudebně ekologická
a veselá pohádka U modré tůňky. Seděly jako pěny a sledovaly
zajímavý pohádkový děj a mohly
si také vyzkoušet zahrát jako herci. To, co dokázaly dvě herečky
s loutkami, s rekvizitami, s vtipem
a s podněcujícími rytmickými písněmi doprovázenými hrou na kytaru, ocenily nejen malé děti,
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ale i maminky, žáci ze Základní
Dýňohraní může být pěkná
školy Kvasice a také paní učitelky. zábava a možná přijde i kouzelník
Ať už jste příznivci lidového
Máme rádi zvířata
Státní veterinární správa ve spo- svátku HALLOWEEN, který se
lupráci se Zlínským krajem vybra- slavívá v říjnu, nebo ne, podzim
la do nového projektu Máme rádi s ubývajícím přirozeným světlem
zvířata mezi čtyřmi mateřskými a uzavíráním se přírody působí
školami i naši školku v Kvasicích. tak trochu strašidelně. Je ideální
Účast v projektu je finančně pod- čas na výrobu světýlek, lampipořena Ministerstvem zeměděl- onů a lampiček. I letos jsme se
ství. Prezentaci v mateřské škole v dušičkovém čase těšili na dýnám připravila MVDr. Kocourková. ňové tvoření 1. listopadu s dětmi
Předala dětem zábavnou formou a rodiči. Někteří si dýně vydlabali
základní informace o zvířatech a vyzdobili doma, někteří přišli
a vysvětlila, jak se mají ke zvířát- tvořit a dlabat dle fantazie dýňokům chovat či jak se o ně starat. vá strašidýlka a duchy, postavičky
Největší radost dětem přinesl její a dušičková světýlka do mateřské
králíček Adámek, kterého dětem školy. V předvečer, kdy se setmělo,
přivezla. Na toho si děti budou se otevřela brána na školní zahradlouho vzpomínat.
dě a na děti čekaly a dýchly tajemné okamžiky, rozzářená světýlka,
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svítící strašidýlka, která zapůsobila
magicky až tajemně. Děti doprovodily slavnostní atmosféru zpěvem písní. A víte co? Letos některé
děti přišly v převlecích a strašidelných kostýmech a příští rok se
zase určitě sejdou převlečené i s
namalovaným obličejem, abychom se všichni více báli! Závěr
celé akce patřil tajemné návštěvě,
kouzelníkovi a na něho se děti budou zase moc těšit. Kouzlení, triky,
tajemná hudba, spolupráce s dětmi, vše zaujalo i starší děti a rodiče. Byl to magický večer.

téma týdne o pěknou příležitost
využití donášky z domova a nabídli jsme jim podzimní pečení
jablečných štrůdlů. A tak mezi nás
přišly dvě maminky pomoci, a že
byly moc šikovné, to nemusíme
ani připomenout. Děti se nejvíce
těšily na jablíčkovou vůni. Paní kuchařky nám hotové štrůdly upekly
v kuchyni a pak si děti mohly odnášet domů i pro rodiče jablíčkovou dobrotu. Děkujeme všem
rodičům, kteří se podíleli s námi
na vytvoření krásné podzimní voňavé atmosféry.

Jablíčková vůně se linula třídou Berušek
Ve spolupráci s rodiči dětí se
sešlo ve třídě Berušek mnoho
jablíček v bedýnkách, a abychom
dětem udělali radost, rozšířili jsme

Děti si lepily dráčky a kreslily si v dílně
Paní ředitelka zajistila všem
dětem mateřské školy dvouhodinový dopolední program v DDM
Sluníčko v Otrokovicích. A tak
autobus s natěšenými staršími
i mladšími dětmi odjížděl 5. a 9.
listopadu na výlet do Otrokovic. Pedagog volného času Hana
Koželuhová nás krásně přivítala,
seznámila se všemi prostorami
a aktivitami v DDM. Děti byly rozděleny do 4 skupinek, ve výtvarné
dílně kreslily a lepily dráčky, v tělocvičně využily balanční dráhu
s horolezeckou stěnou, válci a ježky, v zrcadlovém sále cvičily, tančily a závěr, ten podle dětí prý byl
super nejlepší, patřil spontánnímu
hraní v pěkně vybavené herně,
s pokojíčky, skluzavkou, obchodem a dalšími pokojíčky. Třeba se
nám podaří jet na tento pěkný výlet ještě jednou. A všichni bychom
rádi touto cestou poděkovali milým a ochotným pedagogům
z DDM Sluníčko v Otrokovicích.
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ŽÁCI PREZENTOVALI PROJEKT NA TÉMA „KVASICE“
Na začátku letošního školního
roku jsme se rozhodli uspořádat
celoškolní žákovský projekt na téma
Kvasice. 14 skupin po 16 žácích (žáci
byli do skupin vylosováni zcela náhodně a byli ze všech tříd ve škole)
zpracovalo libovolné téma týkající
se Kvasic nebo nejbližšího okolí. Výběr témat i forma zpracování byla
na žácích a koordinaci nad každou
skupinou zaštítil jeden z vyučujících.
První dvě přípravné schůzky jednotlivých týmů žáků se uskutečnily 13.
září a 2. října. Ve čtvrtek 25. října
proběhl celodenní projektový den.
Samotná prezentace všech projektů

byla v pátek 26. října v dopoledních
hodinách na chodbách školy v jejím
přízemí. Žáci celé dopoledne prezentovali rodičům, prarodičům, vrstevníkům i dětem z mateřské školy
své projekty, například o zámeckém
parku, řece Moravě, kvasickém hřbitovu a kostelu, Bedřichu Šupčíkovi,
zaniklých kvasických firmách či historii a památkách Kvasic. Věřím, že
celoškolní projekt byl přínosný nejenom pro žáky, ale nabídl i mnoho
zajímavých informací, krásných fotografií a obrázků o naší obci všem
návštěvníkům projektového dne.
text: František Látal

KVASICKÝ BOBR SE ZAKOUSL DO ZLÍNSKÉHO VORVANĚ
Přehled činností žáků naší školy
začnu jako obvykle sportem. V rámci
atletických soutěží napříč II. stupněm
na sebe tentokrát nejvíc upozornili
Tomáš Stránský (8. A) a Hedvika Bláhová (7.) třetím, respektive čtvrtým
místem, v okresním finále v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem.
Potěšilo také 7. místo Josefa Halašky
(9.) a 4. místo starších dívek v soutěžích atletického čtyřboje v Kroměříži.
Právě ono nepopulární bramborové
umístění by mohlo být nadějným
příslibem do příští sezony, protože
celý dívčí tým byl tentokrát složen
výhradně z „osmaček“ a může kompletně reprezentovat i napřesrok.
Kde bychom vavříny velice rádi
sbírali, ale zatím se ne a ne prosadit,

je fotbal. Minikopaná hochů i dívek
v Kroměříži, halová kopaná hochů
v Morkovicích, semifinálové turnaje školské futsalové ligy mladších
i starších děvčat v Rousínově. Celkem 5 pokusů, ale ke spokojenosti
vždy něco scházelo. I tak bude na co
vzpomínat. Určitě na nervy drásající
penaltový rozstřel proti kroměřížskému Zacharu, který v náš prospěch
rozsekla až 8. série. Daleko od úspěchu nebyly starší žákyně ve futsalové lize. V pětičlenné skupině získaly
5 bodů a nebýt nečekané porážky
už jistého vítěze v posledním utkání
postupovaly by ze 2. místa do celostátního finále.
Příjemným překvapením bylo naopak vystoupení kvasických bobrů

v soutěži Zlínský vorvaň. Název i nová
trička pro soutěžící odkazovala na
výskyt tohoto zajímavého živočicha
v blízkosti naší obce. A protože se
kvasický bobr do zlínského vorvaně
s chutí zakousl, bylo z toho nakonec
sympatické 8. místo mezi 21 školami. Nutno dodat, že šlo o všestrannou sportovní soutěž šestičlenných
družstev složených vždy po jednom
zástupci ze 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročníku.
Závěrem bych ještě připomenul
jednu aktivitu, do které se zapojili
v rámci předmětu výchova k občanství žáci 8. B. Tou byla tvorba sociologického dotazníku na téma informační technologie a výpočetní technika
a následný anonymní sběr dat mezi
žáky II. stupně. A co žáci zjistili? Z do-

tazníkového šetření vyplynulo, že
téměř 2/3 děvčat stačí být ve svém
volném čase na počítači maximálně
1 hodinu, kdežto stejně krátkou dobu
uvedla jen necelá 1/4 dotazovaných
chlapců. Nejpopulárnější sociální sítí
u chlapců je messenger a u dívek
Instagram. Nejpopulárnější značkou
mobilních telefonů je Huawei těsně
následován Iphonem. Mezi youtubery zvítězil Creep project, děvčata
měla ještě v oblibě Annu Šulc. A co
se týká hudby, kterou naše omladina
na internetu poslouchá, tak vězte, že
u hochů vede elektronická hudba
a na druhém místě je pop. U děvčat
je první volbou popová hudba a druhou rock.
text: Jiří Machovský

CHCEME POSTOUPIT DO KRAJSKÉHO PŘEBORU
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych zhodnotil již téměř skončenou podzimní část sezony. Začnu u mládeže, nejprve mladší
žáci. Ti jsou se ziskem 12 bodů na 6.
místě podzimní tabulky a s jejich výkony můžeme být spokojeni. Starší
žáci jsou se ziskem 6 bodů na 8.
místě podzimní tabulky. Vzhledem
k věkovému složení mužstva je toto
umístění odpovídající. Mužstvo dorostu hraje (pod hlavičkou Spartaku
Hulín) krajský dorostenecký přebor
a je zatím se ziskem 7 bodů na předposledním místě podzimní tabulky.
Vzhledem k předvedené hře a smolným okamžikům v několika zápasech mohlo být bodů více. V zimní
přestávce čeká trenéry a celé muž-
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stvo spousta práce, aby se v jarní
části zachránili v krajském přeboru.
A nyní hodnocení B mužstva.
B mužstvo je v tabulce 6. se ziskem
19 bodů. Díky dobré spolupráci
s A mužstvem se nám daří zvládat
zejména domácí zápasy. Nebýt velmi slabé tréninkové morálky většiny
mužstva, výkony by jistě byly lepší!
A mužstvo suverénně vede tabulku 1. A třídy skupiny B se ziskem 34
bodů (11 výher, 1 remíza, 0 porážek)
při skóre 44:5. Nejvíce nás ale těší
předváděna hra se spoustou šancí
a gólů. Za vzestupem mužstva lze
vidět nejenom příchod nového trenéra Bláhy, ale také zlepšený přístup
všech hráčů a výborná tréninková
docházka. Tak jen neusnout na vav-

řínech a dobře rozjetou sezonu dotáhnout do vítězného konce – postupu do krajského přeboru.
Chtěl bych poděkovat všem příznivcům a fanouškům FC Kvasice
za jejich podporu! Dále chci podě-

kovat všem našim funkcionářům
a trenérům za odvedenou práci
v pozimní části sezony a popřát jim
zasloužený odpočinek pře začátkem zimní přípravy.
text: Filip Klement
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ OPĚT OŽIL
Kroužek mladých hasičů se znovu po delší stagnaci začíná rozvíjet a během letošního roku k nám
přibylo mnoho nových členů, kteří vytvořili ve své kategorii závodní
družstvo.
Představím Vám něco málo
z naší činnosti. Přes letní měsíce
jsme pomáhali v době sucha zalévat zasazené stromky kolem našeho cvičiště. Podívali jsme se na
novou techniku u profesionálních
hasičů v Otrokovicích a započali
trénovat požární útok. V listopadu si mladí hasiči a instruktoři vyzkoušeli zaběhnout půlmaraton
„Memoriál Mudr. Josefa Podmolíka“ ve štafetě. Každý člen družstva
si zaběhl kolečko, které mělo 3,05
kilometrů. Všichni doběhli v pořádku a věřím, že někteří i překonali své osobní rekordy.
Teď na podzim jsme svou činnost započali v hasičské zbrojnici.
Seznamujeme se s teoretickou

přípravou, například se základy topografie, či zdravovědy. Také dbáme na praktickou přípravu, která
je na začátku zaměřena na znalost
uzlování, práci s hasičským mate-

riálem a podobně.
ně zdraví, štěstí a ať se Vám
Všichni členové a instruktoři návštěva zasahujících hasičů
přejí všem čtenářům Kvasic- po celý rok vyhýbá.
kých novin, pohodové vánoční svátky a v novém roce hodtext: Radek Smolinka

ZÁSAHOVÝ DENÍK JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KVASICE
Odstraňovali jsme spadlý
strom
V neděli 2. září v 10:19 jsme byli
vysláni na pomoc s odstraněním
spadlého stromu a likvidací vos
v Kvasicích. Na místo události jsme
vyrazili vozidlem CAS20 Tatra 815
v počtu 1+5.
Na místě jsme zjistili spadlý strom
opřený o rodinný dům a vosí hnízdo. Strom byl šetrně prořezán, aby
nebyl poškozen dům a následně
bylo vosí hnízdo zlikvidováno pomocí spreje na hubení bodavého
hmyzu. Následně se jednotka vrátila
zpět na základnu.
Hasili jsme požár rodinného
domu
V sobotu 14. září ve 2:34 jsme byli
vysláni k požáru rodinného domu
v Tlumačově. Na místo události jsme
vyrazili v počtu 1+5 vozidlem CAS20

Tatra 815.
Při příjezdu na hlášené místo
události bylo zjištěno nepřesné
hlášení adresy. Vzápětí se jednotky
přemístily na správné místo zásahu. Průzkumem byl zjištěn požár ve
2. nadzemním podlaží rodinného
domu. Byly odpojeny zdroje energií
a pomocí jednoho vodního proudu
bylo provedeno hašení ohnisek požáru. Zasažený prostor byl následně
zkontrolován termokamerou. Na
místě události byla ponechána na
dohlídku domácí jednotka SDH Tlumačov.
Po zdokumentování celé události
se jednotky vrátily zpět na své základny.
Zasahující jednotky: JSDH Kvasice, JSDH Tlumačov, HZS Zlínského
kraje - stanice Otrokovice, Policie ČR
a ZZS Zlínského kraje.

Na auto spadl strom
V neděli 23. září v 19:15 jsme byli
vysláni k odstranění spadlého stromu v Kvasicích u hřbitova. Na místo události jsme vyrazili vozidlem
CAS20 Tatra 815 v počtu 1+5, do 3
minut od vyhlášení poplachu.
Na místě události byl zjištěn spadlý strom na osobním vozidle, který
zasahoval do cesty. Pomocí motorové pily jsme provedli rozřezání
a zprůjezdnění cesty. Následně jsme
se vrátili zpět na základnu.
U Kostelan hořelo hnojiště
V úterý 30. října 2018 ve 13:06
jsme byli vysláni k požáru hnojiště
v blízkosti lesa na Kostelanech. Na
místo události jsme vyrazili vozidlem CAS20 Tatra 815 v počtu 1+4.
Po dojezdu na místo události byla
na místě přítomna místní jednotka
SDH Kostelany s cisternou CAS25

Škoda 706 RTHP, která zahájila hašení pomocí jednoho vodního proudu. Naše jednotka nasadila druhý
vodní proud. Dále se k požáru dostavily jednotky HZS Zlínského kraje
stanice Kroměříž a SDH obcí Zdounky a Karolín. Následně bylo hnojiště
rozhrabáno a prolito vodou. Celý zásah komplikoval velmi silný vítr.
Po zdokumentování celé události
se jednotky vrátily zpět na své základny.

PF 2019
Sbor dobrovolných hasičů
Kvasice Vám přeje příjemné
prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v novém roce
2019, především hodně zdraví,
štěstí a osobních i pracovních
úspěchů.

JUBILEJNÍ USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Dne 16. listopadu se konal již 10.
ročník tradičního lampionového
průvodu s lampionky a lampičkami
s názvem „Uspávání broučků“.
I tentokráte nám počasí vyšlo,
takže po shromáždění malých i vět-

ších broučků před Husovým sborem
jsme mohli vyrazit na stezku lemovanou svíčkami ve sklenicích, která
opět vedla parkem, kolem bowlingu a zpět ulicí Dolní a Husovou.
Pro všechny děti i dospělé účast-

níky bylo tak jako vždycky připraveJelikož účast byla hojná a lampino malé občerstvení, sladkost i hor- onový průvod se líbil, těšíme se na
ký mok na zahřátí. Nejvytrvalejším příští ročník.
broučkům, kterým se přece jenom
ještě nechtělo spinkat, pak byla protext: Lubomír a Barbora Pliskovi
mítnuta pohádka.
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90 LET OD POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE HUSOVA SBORU V KVASICÍCH
„Bez obětí, práce, starostí a pevné vůle nestály by zdi Husova sboru
a nebyli bychom ve svém. Jsme si ale
vědomi, že výstavba a růst v chrám
duchovní je obtížnější a zodpovědnější než stavba materiální.“ (Jan Brázdil,
Bělov 1944)
V neděli 30. září si náboženská
obec Církve československé husitské připomněla slavnostními
bohoslužbami 90. výročí kladení
základního kamene Husova sboru
v Kvasicích, který byl položen 29.
června 1928 za přítomnosti moravského biskupa Josefa Rostislava
Stejskala.
Při slavnostních bohoslužbách,
které sloužil brněnský biskup Juraj
Jordán Dovala spolu s kvasickým
farářem Lubomírem Pliskou, přijalo

8 dětí 1. svaté přijímání a 4 děti svátost biřmování.
Po bohoslužbách jsme mohli
z díla hudebního skladatele a kvasického rodáka Jaroslava Štanglici
slyšet píseň Lesy Kudlovské doliny
a Otčenáš v podání Lenky Rafajové
za klavírního doprovodu dr. Zdeňka
Kovalčíka.
Poté Marcel Sladkowski prezentoval novou publikaci s názvem
„Kvasice - Příběh husitské farnosti“,
která zachycuje nejen vznik a další
vývoj husitské farnosti v Kvasicích
i okolí, ale i samotný život v našem
městečku. Pokud byste měli zájem
o tuto krásnou publikaci, je k nahlédnutí i zakoupení na faře Církve
československé husitské v Kvasicích,
neboť „jde v této knížce o měs-

tečko, v němž žije, umírá, vládne
a poslouchá 2000 lidí… Život lidí
tohoto městečka přestal býti dávno
venkovskou idylou, není bojem ani
mírem, utkvěl na jednom pevném

místě, přitlačen k zemi, která plodí
chléb jako před staletími.“ (Jindřich
Spáčil, doslovný citát ze zmíněné
publikace)
text: Lubomír Pliska

Olomoucký biskup Bruno ze
Schauenburka (1245 – 1281) založil
před rokem 1266 u Kroměříže na
dosti velké ploše vinohrady, které
se rozkládaly na Lutopeckém svahu kopce Barbořina. Ve 14. století
se pak plochy vinic na Moravě dál
rozrůstají, osazují se například nížiny
u Prostějova a Plumlova. Vinice se
objevují také u Kunštátu a Olomouce. Réva se pak rozšiřuje dál proti
proudu řeky Bečvy, od Přerova až
k Hranicím na Moravě. Známé jsou
také zmínky o vinicích u Valašského
Meziříčí. Pěstování révy se rozrůstá
také proti proudu řeky Moravy až
k Litovli.
Začal jsem pátrat po historických
pramenech, které by dokazovaly, jak
to s vinařstvím u nás bylo. Kromě
již zmíněné listiny nám cenné svědectví podávají mapy z let 1826 až
1829, takzvané indikační skici. Zde
můžeme vidět přesná místa a také
rozlohy vinohradů, které se od Kvasic táhly směrem k Chřibům. Georg
Wolný vydává v roce 1838 dokument ,,Die Markgrafschaft Mähren
topographisch“, kde udává rozlohu
vinic na kvasickém panství, a to celkem 10 jiter a 90 sáhů, což v přepočtu znamená skoro 6 hektarů vinic.
Z toho přímo v Kvasicích byl necelý
hektar. Jednalo se pravděpodobně
o trať Vinohrádek.
V roce 1845 pak máme doložené
vinohrady v Sulimově (651 metrů čtverečních), v Nové Dědině (4

hektary a 5285 metrů čtverečních),
v Bělově (2453 metrů čtverečních).
Nejdéle se vinice udržely na Nové
Dědině, kde ještě v roce 1850 vinařilo kolem 40 rodin. V této lokalitě,
zvané Vinohrady, můžeme dodnes
vidět v terénu tvořené terasy, na
nichž rostla vinná réva. Bohužel se
ale v této obci nezachovala žádná
pamětihodnost na tyto časy ani
se nepodařilo vypátrat nějaký vinný sklep. Vinice se pak v podhůří
Chřibů táhly dál na Žlutavy, kde
bylo v roce 1845 ještě 4700 metrů
čtverečních vinic až k Napajedlům.
V současné době nám jsou nebližší
vinice v obci Kudlovice, vzdálené od
Kvasic vzdušnou čarou 9 kilometrů.
Devatenácté století je pak nazýváno jako století úpadku moravského vinařství. Určitý podíl na tom
měl nárůst pivovarů a lihovarů, kdy
spotřeba vína prudce klesla. Další
podíl na tomto úpadku měla také
změna trojhonného hospodářství
a vinnou révu začaly vytlačovat plodiny daleko zajímavější na výnosech
a následně i obživě. Byla to převážně cukrovka, pícniny a jiné technické plodiny. Tak tomu bylo i u nás,
všichni známe historii cukrovarnictví a vznik kvasického cukrovaru.
Památkou na vinařství nám dodnes
zůstaly už jen polní trati s názvy po
pěstování vinné révy a podobné dobové dokumenty, jako je bezesporu
listina Resoluce kvasických vinařů.
text: Petr Klapil

HISTORIE VINAŘSTVÍ NA KVASICKU
Ve chvíli, kdy čtete tento článek,
máme již za sebou ochutnávku letošních mladých vín, jak se s oblibou říká Svatomartinských. Věřím,
že tímto článkem potěším všechny milovníky lahodného vinného
moku, jehož výroba a pěstování
révy se stává v posledních letech
stále populárnější. Ano, řeč bude
o víně a to hlavně o jeho historii
pěstování právě u nás v Kvasicích
a jejich nejbližším okolí.
Nedávno se mi do rukou dostal
zajímavý dokument pocházející
z 18. století. Jedná se o listinu sepsanou na hradě v Kvasicích s názvem
„Resoluce (prohlášení) vinařů kvasického panství“, datovanou rokem
1769.
Listina je obsahově zajímavá
hned v několika bodech, ale hlavně
se jedná zatím o jediný dochovaný
dokument o existenci vinohradů
a vinařů na tehdejším kvasickém
panství. V té době vlastnila rozsáhlé
panství od roku 1763 nejstarší dcera Jáchyma Adama z Rottalu, Marie
Anna (1734 – 1795), která převzala
veškerý majetek dědičným narovnáním. Následně se provdala za hraběte Františka Adama z Lamberga
(1730 – 1803) a sňatkem pak přešlo
panství do vlastnictví rodu Lambergů.
Listina je cenná také tím, že se
v ní píše o vinicích, které mají poddaní k dispozici, musí je co nejlépe
obhospodařovat a místo starých
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vinných keřů vysazovat nové, aby
nesly dobré plody, vinné rouby pěstovat. Dále je v listině uvedeno, že se
vinice nesmí v žádném případě nahrazovat jinou výsadbou, například
ovocnými stromy, a pokud ve vinicích nějaké vyrostly, musí se zcela
vyhubit. Dle toho můžeme soudit,
že ve druhé polovině 18. století na
kvasickém panství ještě nedocházelo k úpadku vinic, a pokud byly
již staré, musely se obnovovat. Zatím jediným svědectvím o vinařství
na kvasickém panství jsou názvy
polních tratí, které se zachovaly dodnes, například na okraji Kvasic je
trať s názvem Vinohrádek, v Bařicích
Na vinohrádku, na Nové Dědině je
trať Vinohrady.
V závěrečné části listiny jsou uvedena jména vinařů, kteří za všechny
jednali s kvasickou vrchností. Jedná
se o jména v Kvasicích známá a patřící z větší části mezi starousedlé
rody a jejich potomci žijí v Kvasicích
dodnes. Jsou to: Martin Kubíček, Jiří
Horehleď, Václav Kašík, Štěpán Janiš,
Martin Kašík, Jiří Kohút, Josef Čabla,
Jan Jurain.
O tom, jak bohatá a stará je historie vinařství na Moravě, pojednává
mnoho odborných publikací. Ale jak
to bylo vlastně s vinařstvím u nás?
Vinice se vždy nevysazovaly jen na
jižní Moravě v oblastech, jak je známe dnes. Už na začátku 13. století
jsou první zmínky o vinohradech
také na střední Moravě.

zpravodajství
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KOTVY ZÍSKALY TITUL VICEMISTRA ČESKÉ REPUBLIKY
Slunce přestalo hřát a voda už
je hodně studená, proto jsme se
přestěhovali pod střechu do tělocvičny základní školy. Hodně neradi jsme pověsili pádla na hřebík
po tak zdařilé sezóně. Naši junioři
nám dělají velkou radost. Svojí pílí
a skvělým přístupem k tréninku
vybojovali 2 bronzové, 1 stříbrnou
a také tu nejcennější medaili na
mistrovství základních škol v Hranicích na Moravě. Je skvělé, že mnozí
z nich doplňují příležitostně, a někteří i stabilně, dospělou posádku.
Ta letos dosáhla úspěchů, na které
jsme na jaře ani nepomysleli. Celou
sezónu jsme se drželi na předním
místě v hodnocení posádek v žebříčku ČSDL a završili jsme ji titulem
vicemistra České republiky na trati
200 metrů v kategorii sport mix.
Je velmi povzbudivé, že i v obci

naší velikosti může sportovní klub
dosáhnout takových výsledků.
V každém případě toho nelze dosáhnout bez podpory. Největší poděkování patří obci Kvasice, která
se na ní podílí největší měrou, a samozřejmě velký dík patří i ostatním
sponzorům, kteří nás podporovali
po celou sezónu. Dále bychom
také rádi poděkovali vedení základní školy za vstřícnost a skvělou
spolupráci.
Kromě tréninků a dřiny jsme si
společně užili spoustu krásných
chvil na vodě i na břehu, adrenalinu i euforie, smíchu, vzájemné
podpory. Ne nadarmo jsou dračí
lodě označovány za nejkolektivnější sport planety, kde souhra celé
posádky je důležitější než výkon
jednotlivce. A sehraní jsme i mimo
vodu. Pokud panuje v týmu poho-

da, jde všechno lépe.
Na závěr bychom jménem
spolku KOTVY Kvasice rádi popřáli všem občanům pokojné
a klidné Vánoce v kruhu těch

nejbližších a do nového roku
2019 pevné zdraví, spoustu
elánu a osobních i pracovních
úspěchů.
text: Tomáš Kahaja

VODÁCKÝ ROK 2018 JE ZA NÁMI A S NÍM I SPOUSTA AKCÍ
Blíží se nám konec roku a je potřeba si jej zrekapitulovat. Vodácký klub
Kvasice z.s. v letošním roce pořádal
tyto akce:
Memoriál Radima Hutaře, Odemykání řeky Moravy, Kvasický festival dračích lodí, pouťové posezení
na loděnici, Zamykání řeky Moravy a zájezd do pivovaru Záhlinice.
O všech akcích jsme vás v průběhu
roku informovali v Kvasických novinách.
Naše sportovní posádka se zúčastnila spousty závodů dračích
lodí, které si jezdíme užívat a občas
se i zadaří nějaké to hezké umístění.
Loděnice v Kvasicích byla opět
využívána kanoisty z Přerova a reprezentací ČR dračích lodí na soustředění a v letních měsících jsme

se stali součástí Jazykového příměstského tábora z Otrokovic.
Díky úsilí všech členů spolku
se nám podařilo opravit plovoucí
mola, která již dosluhovala a začína-

la být nebezpečná. Zakoupili jsme zúčastnili našich akcí, všem, co nám
zahradní traktor, a tím ulevili obci s akcemi pomohli, a moc se na vás
Kvasice, která nám pozemek loděni- těšíme v roce 2019.
ce do té doby sekala.
Náš spolek děkuje všem, kdo se
text: Zuzana Kahajová
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STAROUSEDLÉ KVASICKÉ RODY III.
V dnešním, již třetím, pokračování v putování po stopách starých kvasických rodů se zastavíme
v letech 1749 až 1754. V této době
totiž vznikl velice cenný, dnes už archivní, materiál, který nám podává
svědectví o tom, jaké rody v našem
městečku žily. Jedná se o takzvaný
tereziánský katastr z doby panování Marie Terezie. Tento soupis půdy,
kterou měli poddaní v dědičném
nájmu, se pro Moravu nazývá Rektifikační akta. První tereziánský katastr
z roku 1748 zachycoval pouze rustikální půdu a v otázce bonity odstranil pouze některé nejvýraznější
nedostatky Berní ruly. Teprve druhý tereziánský katastr z roku 1757
zahrnul jak rustikální (poddanskou
půdu), tak dominikální (panskou)
půdu a kvalitně zachytil její bonitu
(rozdělil ji do osmi kategorií podle
úrodnosti, což je dokonce více než
v dnešních katastrech). V roce 1754
se tak dovídáme nejen jména majitelů (nájemníků) půdy, ale také
jsou zde poprvé uvedeny názvy
polních tratí. Kvasice již mají podobu městečka, jak ji známe dnes
(jedná se hlavně o starší část cent-

ra obce). Byl postaven nový kostel
(1730-1740) a nová fara (1739). Jeho
obyvatelé se živili převážně polním
hospodářstvím a chovem dobytka.
V této době dochází také ke vzniku
řemeslnických cechů, z toho nejstarší je cech tkalcovský, datovaný
do roku 1740, který při svém zřízení
měl celkem 83 mistrů, z toho u nás
v Kvasicích bylo 45 členů (zbývající
byli z Nové Dědiny, Trávníku a Střížovic). V roce 1747 vzniká pak cech
obuvnický a krejčovský, o tři roky
později vznikl takzvaný cech nový,
ve kterém byli kováři, pluhaři, koláři,
bednáři, zámečníci, stolaři, sklenáři,
soustružníci, hrnčíři, kloboučníci,
mlynáři a sládci.
Jak je vidět, podle tohoto výčtu
řemesel si můžeme udělat představu o tom, čím vším se o obyvatelé
Kvasic v polovině 18. století živili.
O tom, kdo jakou živnost vykonával,
se můžeme dovědět v matrikách
narozených, oddaných i zemřelých, které jsou v těchto letech pro
Kvasice velice pečlivě vedeny. V té
době také obyvatelstvo zažívá dvě
velké pohromy, které se také zcela
jistě postaraly o složení rodů a po-

čet osedlých gruntů. V roce 1742
prameny udávají vyplenění Kvasic
Prušáky. Rok nato městečko úplně
vyhořelo, katastrofický požár, který
vznikl ze strany hospody v domě
Filipa Chadalíka, z komína lesníka
Jana Miloty, jenž v domě uhořel, postihl skoro všechny ulice, zachránil
se pouze zámek, oba kostely, fara,
statek (míněno starý dvůr), mlýn
a část zvaná Včelín.
Podívejme se nyní na složení
obyvatelstva v roce 1749, uvedené
v již zmíněných Rektifikačních aktech. Zde můžeme najít 13 majitelů
gruntů: Neymanův, Tomáš Kútný,
Tomáš Hanák, Jan Dosoudil, Mikula
Sczebra, Jura Sczebra, Jura Halasa,
Jan Dančík, Václav Marek, Jan Jettner, Tomáš Janíčků, Josef Maržák.
Dále pak 14 čtvrtí: František Chadalík, Jan Parobek, Jan Daniek, Jan Lůbal, Václav Gallus, František Skácel,
Šebestián Palička, Jan Vavřík, Matěj
Chadalík, Adam Křelka, Josef Zelinak, František Kokotík, Blažej Křelka,
Augustin Matuščík. Podsedků bylo
34: František Zapletal, Kritián Černý,
Daniel Mikulášků, Josef Polesník,
Josef Gulík, Martin Chytil, Filip Cha-

dalík, Gemein Haůs, Georg Gutter,
Jan Hanusík, Jan Čapečka, Karel
Staniček, Jan Stwarzenka, Martin
Janiš, Jakob Zapletal, Fridrich Černý,
Martin Absolon, František Machain,
Sigmund Gůlst, František Lorenz,
Václav Zlámal, Karel Fichna, František Hanusík, Tomáš Chadalík, Jan
Grosmann, Jan Zlámal, Josef Zlámal,
Ondřej Neuvar, Jan Kokotík, Martin
Zapletal, Josef Oškera, Jan Spáčil,
František Kalivoda, Václav Kokotík.
Chalupníci: Jan Neumar, Anna Mikulkin, Jan Janiš, Georg Rišák, Matěj
Chadalík, Josef Štanglitcký, Absolon, Polišenský, František Janoštík
a Fridrich Černý.
Jak je vidět z výčtu jmen, najdeme zde rody žijící v Kvasicích dodnes, Rektifikační akta jsou velice
zajímavý zdroj pro rodopisce, neboť se zde každý dozví na jakých
pozemcích (polních tratích) jejich
předkové hospodařili a jakou měli
výměru. V dalším díle k jednotlivým
rodům ještě přidáme čísla domů.
Číslování v Kvasicích proběhlo
v druhé polovině 18. století.
text: Petr Klapil

NA HRY SENIORŮ JSME SI PŘIPRAVILY AMERICKÝ TANEC
Tradiční deváté Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná se konaly 7. září
v Hulíně za účasti Hulína, Chropyně,
Kvasic a Tlumačova. Soutěžilo osm
družstev, z každé obce dvě. Kromě
soutěží si každá obec připravila krátké kulturní vystoupení. Naše sokolky
si nacvičily „Cowboy charleston.“ Je
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to klasický americký skupinový tanec. Chtěla bych také pochválit vystoupení našich dětí ze 3. A základní
školy pod vedením paní učitelky
Hudcové. Obě vystoupení se líbila.
Výsledky soutěží:
1. místo Hulín družstvo č. 2

2. místo Hulín družstvo č. 1
3. místo Kvasice družstvo č. 1 (Večerka Miroslav, Řehůřková Milada,
Dřímalová Eva, Konečná Věra, Zapletalová Božena)
4. místo Tlumačov družstvo č. 1
5. místo Tlumačov družstvo č. 2
6. místo Chropyně družstvo č. 2

7. místo Chropyně družstvo č. 1
8. místo Kvasice družstvo č. 2 (Rybnikář Zdeněk, Dvorníková Jaroslava,
Malenovská Eva, Zapletalová Olga,
Zapletalová Božena)
text: Staňková Libuše

zpravodajství

4 | 2018

PASOVÁNÍ NA LOVCE JE VELMI EMOTIVNÍ
Jednou z tradic je pasování při
slavnostních příležitostech, ať je to
samotný lov nebo ples či jiná příležitost spojená s výkonem práva
myslivosti.
Dnes bych se zaměřil na pasování na lovce určitého druhu zvěře,
byť s odstupem času.
Často se vrátí úspěšný lovec do
svého domovského spolku po lovu
vzácnější zvěře, která se v jeho
honitbě vyskytuje jen ojediněle,
a v honitbě, kde ji ulovil, pasován
nebyl. Málokde to dělají. A jsou
i jiné důvody, proč se pasování od-

loží na pozdější dobu.
Absolutně neporušitelnou zásadou je, že ten, kdo akt provádí, kdo
pasuje na lovce, byl už sám pasován na lovce té které zvěře, tedy
zejména, že už dotyčný druh zvěře
již dříve sám ulovil. Protože nelze
připustit, že by pasoval na lovce
jelenů ten, kdo danou zvěř neulovil
a byl již dříve pasován. Zase je nutno zdůraznit, že pasující musí umět
dobře mluvit nazpaměť, nic nečíst
a mít dobrou rétoriku.
Pravdou je, že pasování ihned
po ulovení zvěře je asi více emo-

tivní, navazuje bezprostředně na
vzrušení z lovu a odehrává se nad
celým kusem zvěře po jeho složení
či dosledu. Jsou to případy velmi
vzácné, protože většinou chybí tesák, pasovací list a hlavně kamarádi
myslivci, s kterými by se sám lovec
velmi rád podělil o svůj úspěch při
lovu a pohostil celou družinu přátel a kamarádů.
Tak se stalo i v Kvasicích, kdy pan
Pavel Brázdil, dlouholetý předseda
spolku, ulovil svého prvního evropského jelena ve vojenském prostoru Doupov a pan Jan Lechner, kte-

rý zajišťuje brigádnickou činnost,
ulovil v naší honitbě HS Kvasicko
svého prvního evropského jelena.
Po ukončení společného honu
na drobnou zvěř dne 10. listopadu
mi bylo ctí oba jmenované povýšit
do stavu lovců jelenů, kteří mohou
od tohoto dne požívat všechny
pocty a práva lovců a především
myslivců jelenářů, neboť svým slibem zpečetili, že se budou nadále
o zvěř starati, v dobách nouze řádně přikrmovati a slávu české myslivosti do světa šířiti.
text: Petr Vaculík

Přijměte pozvání

NA VÁNOČNÍ
VARHANNÍ KONCERT,
který se koná 25. prosince v 17:30
v kostele Panny Marie
ve Kvasicích.
Na varhany hraje Anna Šebestíková.
Vstupné dobrovolné,
výtěžek bude věnován na likvidaci lepry.

MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI
Mikuláši, Mikuláši, neber
s sebou čerty radši, vezmi s sebou anděly, ti nám něco nadělí… Tak zní jedna z mnoha mikulášských říkanek. A právě 5.
prosince, v předvečer svátku
svatého Mikuláše, který je spjat
s obdarováváním dětí, začíná
už šestý ročník celorepublikové Mikulášské sbírky. Pořádá ji
Společnost pro ranou péči a její
výtěžek poputuje na podporu
rodin, které pečují o dítě s postižením od narození do 7 let.
Každý, kdo se ve svém okolí setkal s rodinou, která pečuje o dítě
s postižením, ví, jak je tato péče
náročná. Služba raná péče rodiny
s dětmi s vážným hendikepem
podporuje a provází v náročné životní situaci. Odborné poradkyně

dojíždějí přímo do konkrétní rodiny, podávají rodičům potřebné
informace, jak co nejlépe stimulovat vývoj dítěte, jak s ním komunikovat, zapůjčí vhodné pomůcky
a hračky, předají důležité kontakty na další odborníky a věnují se
i zdravým sourozencům. Je třeba
říct, že služba raná péče je pro rodiny bezplatná. Jen část finančních
zdrojů na její poskytování získává
Společnost pro ranou péči prostřednictvím dotací jednotlivých
krajů a obcí, proto hraje Mikulášská
sbírka při financování služby velmi
významnou úlohu.
Do Mikulášské sbírky se
může zapojit kdokoli. V ulicích
několika českých měst budou
moci lidé potkat dobrovolníky se speciálně označený-

mi „mikulášskými“ čepicemi
a s pokladničkami. Každý, kdo
do pokladničky přispěje drobným
darem, podpoří službu rané péče
pro rodiny dětí s postižením a jako
malou odměnu obdrží malý perníček nebo dáreček, který připravili
ochotní dobrovolníci. Pokladničku mohou lidé také umístit
v prostorách svého pracoviště,
obchodu, firmy, restaurace, hotelu nebo třeba na vánočním
večírku. Stačí oslovit konkrétní středisko rané péče v regionu
(www.ranapece.cz) a domluvit organizační podrobnosti. Sbírka probíhá do konce roku 2018.
Přispět může však úplně kdokoli, a to:
• formou darovacích SMS: stačí odeslat jednorázovou darovací

SMS ve tvaru DMS DOMOVJEDOMA 30 nebo DMS DOMOVJEDOMA
60 nebo DMS DOMOVJEDOMA 90
na číslo 87 777. Cena DMS je 30,
60 nebo 90 Kč. Společnost pro ranou péči obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Přispívat lze také pravidelně každý
měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK
DOMOVJEDOMA na telefonní číslo
87 777 a každý měsíc bude dárci
automaticky odečtena částka 30
Kč. Více na www.darcovskasms.cz
• zadáním platby na sbírkový
účet Společnosti pro ranou péči č.
244900080/0300
Všem podporovatelům rané
péče srdečně děkujeme!
text: Pavla Matyášová
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CHARITA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Středisko Charitní pečovatelské
služby v Kvasicích stále funguje
a poskytuje službu několika uživatelům v obci. Pět dní v týdnu se
paní pečovatelky rozjíždějí do domácností, kde pomáhají osobám se
zdravotním postižením a převážně
seniorům s hygienou, úklidy, podáním jídla a dalšími úkony, na které
mnozí starší lidé prostě nestačí.

Blíží se adventní a vánoční období. Naše služba se i letos zapojila do
projektu Ježíškova vnoučata, díky
kterému se splnilo nebo ještě teprve splní přání některým našim klientům. Bylo velmi dojemné a emotivní
sledovat zájem lidí o přání nejen našich seniorů a byla jsem velmi překvapená, když po zveřejnění přání
pro zájemce zmizelo přání doslova

do minuty. Vánoce otevírají lidská
srdce a já jsem ráda, že je mezi lidmi
ještě stále tolik štědrosti a dobroty.
Za celou Charitní pečovatelskou
službu přeji nejen našim klientům krásné Vánoce a hodně zdraví
a štěstí do nového roku.
Především však děkuji obci Kvasice za podporu (a to finanční i podporu v podobě zázemí), bez které by

středisko v obci nemohlo fungovat.
Těším se na spolupráci v příštím
roce.
Také nabízíme stále pomoc obyvatelům. V případě zájmu o službu,
ale také v případě dotazů nebo připomínek, nás prosím kontaktujte
na telefonních číslech 731462662
nebo 573333405.
text: Jana Rohanová

U KLIENTŮ SE STŘÍDAJÍ ČTYŘI PEČOVATELKY
Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
pokračuje ve své činnosti na teritoriu obcí s rozšířenou působností
Kroměříž a Otrokovice.
Ke dni 30. září poskytovala péči
sedmi občanům obce Kvasice. Jedná se o nejsilněji obsazené teritorium obce, mimo obec Tlumačov,
která ale patří pod Otrokovice. Služby v tomto rozsahu poskytujeme

dlouhodobě. Za uvedené období
od 1. ledna do 30. září jsme u klientů odpracovali v přímé péči 465
hodin a do konce roku odhadujeme 620 hodin v přímé péči o klienty. Náklady na poskytovanou péči
občanům obce Kvasice budou kolem 380 000 korun. Je to poměrně
značná částka, kterou by občané
sami neuhradili. Proto dostáváme

dotace z Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Zlínského kraje
na zajištění dostupnosti sociálních
služeb.
U klientů se střídají pravidelně
čtyři pečovatelky, které dojíždí ze
střediska Tlumačov. Jedna hodina
přímé péče je 120 korun a do částky kolem 620 korun je dotována ze
shora uvedených zdrojů. Na finan-

cování se podílí také samostatná
obec Kvasice.
Zájemci o poskytování pečovatelské služby se mohou telefonicky informovat na telefonním čísle
774 731 522 u ředitele společnosti
nebo prostřednictvím e-mailu pecovatelska1@seznam.cz.
text: František Lančík

NADĚJE OTROKOVICE POMÁHÁ UŽ 200 KLIENTŮM
25 let pomáhá NADĚJE, pobočka
Otrokovice lidem s handicapem.
Lidi s lehčím postižením podporuje
v tom, aby se co nejvíce začlenili do
života společnosti, lidem s těžším
handicapem poskytuje péči, kterou
potřebují. Za dobu své existence
NADĚJE vybudovala komplex služeb, které na sebe vzájemně navazují a doplňují se. Klienti a jejich
rodiny tak mohou v NADĚJI najít
přesně takovou službu, jakou potřebují.
V současnosti NADĚJE, pobočka

Otrokovice nabízí svým klientům
celkem 6 sociálních služeb. Dvě
služby pobytové - domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 35 lůžek a chráněné bydlení disponující 24 lůžky. Dále službu
denního stacionáře, kterou využívá
12 klientů s těžkým handicapem.
Pro klienty s lehčím postižením,
kteří se chtějí naučit samostatnému životu a připravit se na pracovní uplatnění, jsou pak určeny služby
typu sociální rehabilitace, sociálně
terapeutická dílna a podpora sa-

mostatného bydlení. Celkem služby NADĚJE, pobočky Otrokovice za
rok využije bezmála 200 klientů.
Kromě poskytování sociálních
služeb pořádá NADĚJE také řadu
akcí, jejichž smyslem je propojit život lidí s postižením s životem společnosti a také získat další finanční
prostředky na rozvoj a zkvalitnění
svých služeb. K takovým akcím patří i kabelkové veletrhy a zapojení se
do TOP MÓDY. Součástí TOP MÓDY
je NADĚJE od roku 2016 a výtěžky z těchto akcí přispěly k tomu,

KONFERENCE PRO SENIORY BYLA VELMI INSPIRATIVNÍ
V Domě kultury v Kroměříži se
na začátku října uskutečnila Inspirativní konference pro seniory, kterou pořádaly Sociální služby města
Kroměříže.
Konference se zúčastnilo přes
tři sta seniorů z Kroměříže a okolí.
O kulturní program se postarali klienti z Domova pro osoby se
zdravotním postižením Barborka
s představením Ledové království
a vystoupila skupina DUO YAMAHA. Účastníci konference měli
možnost osvojit si zásady první
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pomoci, které předvedli studenti
Vyšší odborné školy zdravotnické
Zlín. Také mohli využít zdravotních služeb jako například měření
tlaku, o které se postarali studenti
Střední zdravotnické školy Kroměříž. Také se seznámili s metodami
tréninku paměti.
Účastníci konference se dozvěděli také řadu důležitých informací
z oblasti využívání různých forem
sociálních služeb v rámci Kroměřížska a všichni obdrželi malý dárek.

že pro klienty mohla být pořízena
nová hydromasážní ošetřovatelská
vana a byl zrenovován jeden byt
chráněného bydlení. Chráněné bydlení je pro klienty velmi důležitou
službou, neboť jim umožňuje žít
samostatným životem v bytech,
které jsou umístěny v běžné zástavbě. Na podporu služby chráněného
bydlení proto poputuje i výtěžek
z letošní akce. Děkujeme všem za
podporu!
text: Kateřina Mičáková

inzerce
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PŘIJĎTE SI S DĚTMI POHRÁT
DO NOVÉ DĚTSKÉ HERNY
V TLUMAČOVĚ
Interiérové dětské hřiště – dětská herna se nachází v místnosti
č.4 budovy na nám. Komenského č.p. 65 v Tlumačově, v těsné
blízkosti Kulturního a informačního střediska (KIS).
Před vstupem do dětské herny je nutno zaplatit vstupné ve
výši 20,- Kč/osoba na recepci v budově KIS Tlumačov, nám.
Komenského 170. Na hřiště mají povolen vstup děti ve věku do
12 let a menší než 150 cm v doprovodu dospělé osoby, která nese
za děti zodpovědnost.
Pro užívání hřiště platí Pravidla pro používání hřišť a Provozní řád
hřiště, který je zpřístupněn na webu obce Tlumačov nebo přímo
v herně.
Informace k provozu vám sdělí vedoucí KIS p. Renáta Nelešovská,
tel. 577 929 023, 724 368 378, e-mail: vedoucikis@tlumacov.cz
nebo p. Petra Šimoníková, tel. 577 929 023, 606 327 300, e-mail:
kis@tlumacov.cz.
Po zimní období, tj. od 1. 11. do 31. 3. je herna otevřena:
Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
10:00 - 18:00
Středa
8:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 14:00
Pátek
10:00 - 18:00

POHŘEBNÍ SLUŽBA
NONSTOP

Volejte ZDARMA

800 12 12 11

www.pohrebnisluzbanonstop.cz
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z matriky, ostatní

NAROZENÍ

Miroslava Odehnalová

SVATBA

Jana Brázdilová

8. 9. - Nela Obdržálková a Tomáš Matura

ÚMRTÍ
SRPEN-LISTOPAD 2018
Maria Lednová
Emilia Gašpárková
František Tuma
Miloš Hála
Stanislav Damborský
Mária Ujková

NOVINKY Z DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V KVASICÍCH
Na začátku září jsme vyrazili společně s některými klienty do Olomouce.
Důvodem byla účast jedné z našich
klientek v soutěži Nad Oblaky – celostátní pěvecký a výtvarný festival
pro talentované lidi se zdravotním
a mentálním postižením. Letos se
soutěž konala v Moravské filharmonii
v Olomouci. Tentokrát šlo již o celostátní kolo této soutěže. Naše klientka
postoupila z krajského kola soutěže
se svým obrazem s názvem Vlčí mák
(obraz můžete vidět na přiložené fotce). Již v krajském kole se tento obraz
umístil na krásném třetím místě.
Po příjezdu na místo jsme se setkali
s bývalými klienty našeho Domova –
jeden klient soutěžil v pěvecké části
festivalu. Po přivítání jsme viděli pěvecké zkoušky, podpořili při ní našeho
bývalého klienta a pak už následoval
oběd. Zašli jsme si do tamní restaurace přímo na náměstí v Olomouci,
vzhledem ke krásnému letnímu počasí jsme se posadili na venkovní zahrádce. Posezení bylo příjemné a oběd
velmi chutný. Po obědě následovala
samotná vystoupení, při kterých jsme
zažili spoustu emocí. Uprostřed pro-
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gramu byla také přestávka, kdy byl
pro klienty otevřen bufet. Klienti si tak
mohli zakoupit kávu či cokoliv jiného,
na co měli zrovna chuť. V prostorech
k té příležitosti proběhla i krátká diskotéka, kde si mohli zatančit. V rámci
toho byla v celé místnosti vystavena
všechna díla klientů z výtvarné a fotografické soutěže.
Na závěr dne proběhlo vyhlášení vítězů. Naše klientka se umístila se svým
obrazem na krásném 3. místě, jako
ocenění získala diplom a upomínkové předměty. Měla obrovskou radost.
Celý výlet se velmi povedl a účast na
soutěži pro nás všechny byla silným
zážitkem.
Výlet do Olomouce samozřejmě
nebyl jediným výletem, který se v našem Domově konal. Několik málo
dní po výletu do Olomouce proběhla tradiční rekreace klientů v areálu
Kopánky. Klienti pobývali společně
s uživateli z ostatních zařízení v krásném prostředí uprostřed přírody poblíž slovenských hranic. Velkou část
dnů trávili venku na procházkách, při
sportovních aktivitách a večer je často
čekaly hudební večery. Klienti přijeli

z pobytu velmi spokojení, plní dojmů
a vzpomínek na veselé chvíle.
Od jarních dní jsme také začali s klienty pěstovat dýně, cukety a patisony.
Občas bylo těžké se o rostliny starat,
zvláště při horkých letních dnech.
Výsledek byl velmi nejistý. Naštěstí
se nám zadařilo a ještě dnes sklízíme
krásnou úrodu a vaříme z ní úžasné
pokrmy. Klienti si již například pochut-

nali na výborné dýňové polévce, kterou připravili s podporou pracovníků
v sociálních službách. A nyní nás bude
čekat společná výzdoba Domova
a v prosinci začneme péct vánoční
cukroví. Všem našim příznivcům a dárcům přejeme šťastné a veselé Vánoce
prožité v kruhu svých blízkých.
text: Alena Skalíková
a Mgr. Martina Opravilová

drakiáda
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POČASÍ SE UMOUDŘILO A MOHLI JSME POUŠTĚT DRAKY
Tak jako každý rok, tak i letos
jsme se první říjnovou neděli sešli na kopci nad Novým Dvorem,
abychom létali s dráčky, draky, a to
jak doma vyrobenými, tak kupovanými. Ze začátku to vypadalo, že si
všichni jen sedneme k čaji a ope-

čeme si špekáček, protože se nějak
větříku nechtělo rozfoukat. Chvílemi to vypadalo, že tento den snad
není ani podzimní, bezvětří a sluníčko se krásně opíralo do tváří
nás všech. Nicméně přece jenom
se po chvíli počasí umoudřilo a za-

čalo mírně foukat. V tom okamžiku se všichni pustili do pouštění
draků. Na obloze tak byla k vidění
přehlídka draků různých barev,
tvarů i velikostí. Děti měly ohromnou radost a odpoledne si užily.
Čekal na ně i teplý čas. A komu už

se nechtělo běhat po louce, mohl
si odpočinout u opékání špekáčku
a debat se svými dětmi a kamarády.
text a foto: Jana Koželová
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vánoční strom

DĚTI ODPOČÍTÁVALY VTEŘINY DO ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První prosincová neděle byla
zároveň první adventní nedělí.
Slovo „Advent“ znamená „příchod“
a spousta lidí očekává příchod vánočních svátků. Všichni ti, kteří se
na vánoce těší, přišli spolu se svou
rodinou před obecní úřad, aby se
podívali na rozsvěcování stromečku.
Předtím, než se lidé tohoto slavnostního okamžiku dočkali, shlédli

www.kvasice.cz

krátká kulturní vystoupení. Děti
z mateřské školy s paní učitelkami
zazpívaly pár vánočních písní. Děti
ze školní družiny si zase přichystaly
taneční vystoupení. Po proslovu starosty Dušana Odehnala, místostarosty Lubomíra Musila a předsedkyně kulturní komise Jany Koželové
už všichni odpočítávali vteřiny, které
zbývaly do rozsvícení stromečku.

Místostarosta si na pomoc zavolal
děti a společně dali pokyn, aby se
strom rozzářil. Na náměstí byl pro
lidi také nachystaný čaj, punč a svařené víno. Byl takový zájem, že se na
některé už ani nedostalo. Jarmark
svých výrobků tady měl i Dům se
zvláštním režimem Kvasice. Fronta
byla i před stánkem s perníčky, které společně s dětmi a maminkami

pekly paní učitelky ve školce. Výtěžek z perníčků použije paní ředitelka
pro děti.
V muzeu mezitím probíhala výstava, i zde bylo plno. Závěr podvečera patřil adventnímu koncertu
Evangelické konzervatoře Olomouc
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
text a foto: Jana Hlavinková

Kvasické noviny

