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Myslivecký ples je velmi oblíbenou událostí. Více uvnitř vydání.

Foto: Pavla Böhmová.

Škola bude mít novou kotelnu i kabát
Od začátku února až do června se bude ve škole rekonstruovat
kotelna a zateplovat budova školy.
Zřizovatel, Obec Kvasice, tímto
způsobem využívá ministerské dotace k odstranění zcela nevyhovujících kotlů, jež jsou dnes doslova
časovanou bombou, protože jejich
provozuschopnost každým dnem
skončí. Není také divu, vždyť od
svého uvedení do provozu, kromě

mnoha topných sezón, prodělaly
povodně v roce 1997, kdy byly zcela zatopeny a poté znovu zprovozněny. Stávající topná zařízení budou nahrazena ekologicky i ekonomicky šetrnějším kotlem na spalování štěpků či peletek.
Veškeré práce, jak stavební tak
i topenářské a instalatérské, probíhají za plného provozu. Zřizovatel
i vedení školy se dohodli s firmou

Chodník v Kroměřížské ulici

Kvasice se spolu se Zlínským
krajem pustily do náročného úkolu. Musely napravit historické
chyby v údajích o vlastnících a výměrách pozemků v Kroměřížské
ulici, aby zde mohl být vybudován
bezbariérový chodník. Devíti měsíční maraton už skončil, obec požádala o dotaci a nyní čeká, jestli
finanční podporu získá.
„V podstatě se jednalo o směnu
částí pozemků, na které se v historii mohla pravděpodobně posunout původně nezpevněná komunikace, nebo se mohla postupně
rozšířit anebo mohlo dojít k nedokonalému zaměření. Příčina by se

dnes už těžko hledala. Tím se stalo, že komunikace byla například
označená jako orná půda a jejím
vlastníkem obec Kvasice a naopak podle geometrického plánu
jde o pozemek komunikací a ten
se směle zemědělsky obdělává,“
vysvětlil zamotanou minulost vedoucí odboru Roman Berdník.
Správce komunikace Ředitelství silnic Zlínského kraje zaplatilo nemalé peníze za geometrické plány, aby ve výsledku mohl
kraj obci bezplatně převést 4091
m² pozemků a naopak Kvasice
kraji předaly pozemky o výměře 4322 m². Soukromých vlast-

Rovina Hulín, jež je hlavním dodavatelem, na přesném harmonogramu některých činností, aby nebyla nijak narušena výuka žáků. Souběžně s pracemi v kotelně bude
probíhat i zateplování budovy školy, aby tím byly splněny požadavky
ekonomického provozu. Škola tak
dostane i zářivější kabát.
Mgr. Ladislav Škrabal,
ředitel školy

níků se směna vůbec nedotkla.
Práce byly velmi náročné, bylo
třeba oddělit desítky parcel od
rozlohy 1m² až po 320 m².
„Poté následoval výběr pozemků, vyvěšení záměru směny a vypracování smluv do zastupitelstev
obou orgánů, které se scházejí
každé 3 měsíce,“ doplnil Berdník.
Kvasice požádaly o dotaci na
vybudování bezbariérového chodníky a nyní čekají, zda jim budou přiděleny peníze. Poté budou moci vyhlásit výběrové řízení. Podle propočtů by cena díla
neměla přesáhnout 2 miliony korun.
Jana Hlavinková

www.kvasice.cz

Vážení a milí spoluobčané,
jsem velmi rád, že vás mohu přivítat
v novém roce prostřednictvím letošního prvního vydání Kvasických novin. Jistě jste si
na první pohled všimli změny, která přišla
s novým volebním obdobím. Noviny prošly změnou nejen po grafické stránce, ale
také po stránce informativní. “Nový“ čtvrtletník bude přehlednější, budete lépe a podrobněji seznámeni s děním v obci a budu
rád, když se budete společně se mnou a zastupiteli podílet na tom, aby se nám tady
všem dobře žilo. Opět se budeme snažit
získat co nejvíce dotací, zrealizovat naše
plány, a zvelebovat naši obec. V loňském
roce se nám podařilo uskutečnit spoustu
akcí, například kolaudovat a uvést do plného provozu sběrný dvůr odpadů Kvasice, zajistit a umožnit výstavbu šesti rodinných domů v nové ulici Pod Strážným, dokončit 3. etapu revitalizace náměstí Antoše
Dohnala. I v tomto roce máme z rozpočtu
obce vyčleněny nemalé finanční prostředky
na rozvoj a údržbu obce, sportovní a kulturní vyžití občanů. Největší investicí je zateplení ZŠ Kvasice a rekonstrukce kotelny
s přechodem na obnovitelné zdroje energie
dále opravu chodníku v ulici Kroměřížská,
kde je podána žádost na spolufinancování SFDI a v neposlední řadě se nevzdáme
s další žádostí poskytnutí dotace na opravu radnice. Také jsem velmi rád za aktivitu místních spolků. Pořádají spoustu kvalitních společenských akcí a událostí, takže je z čeho vybírat a díky tomu se můžeme navzájem lépe poznávat. Pokud budete cokoliv potřebovat řešit, já i všichni pracovníci obecního úřadu jsme vám k dispozici. Téměř každá situace má řešení, vždy
se dá domluvit a dohodnout.
Přeji Vám krásné jaro, užívejte si teplých dnů a těším se, že se s vámi potkám
na některé z místních akcí.
Lubomír Musil
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ské umění. Bezesporu nejvíce se
vyřádily děti, mezi nimi panovalo největší nadšení. Ty nejmenší
z nich stály na ledě poprvé v životě. Dospělí, kteří bruslit neuměli, využili setkání k družné
konverzaci, popřáli si vše nejlepší do nového roku a svěřili
se se svými plány na rok letošní.

Obyvatelé domova
budou mít nový domeček

Domeček bude obyvatelům sloužit k nácviku každodenních situací.
Foto: pracovníci DZP Kvasice.

Začátek roku se v našem Domově nese ve znamení změn.
V prostorách Domova dochází
k několika rekonstrukcím a úpravám. Možná jste si při cestě kolem vily na Cukrovaru všimli, že
se na naší zahradě dějí stavební
práce. Probíhá zde rekonstrukce
takzvaného domečku. Po stavebních úpravách budeme moci do
domečku chodit i v zimě. Nově
budeme moci s uživateli nacvičovat běžné životní situace, jaké
nás potkávají každý den. V novém kuchyňském koutě se naučíme například připravovat jednoduché pokrmy, které si pak s radostí sníme. V domečku bude
také prostor pro různé činnosti,
jako je nácvik stolování, paměťová cvičení, společenské hry, ale
i výrobu dekoračních předmětů a dárků. Rekonstrukce by se
nemohla uskutečnit bez finanční podpory sponzorů a také našeho zřizovatele, Zlínského kraje, který na konci roku uvolnil finanční prostředky pro nezbytné
nákupy a opravy. Dále náš velký
dík patří firmám TOSHULIN,
a.s. a MODIKOV, s.r.o. z Hulína, díky jejich podpoře budeme
moci nově zrekonstruované prostory domečku a také aktuálně

rekonstruované relaxační místnosti vybavit potřebným nábytkem a stimulačními prvky z terapeutických postupů Bazální
stimulace a Snoezelen.
Letos chceme opět na zahradě
vytvořit místo pro pěstování zeleniny a bylinek. Loni jsme zkoušeli na malém kousku zahrady zasadit takové dobroty jako rajčata,
cukety, slunečnici, hrášek, bazalku nebo pažitku. Tento rok plánujeme vytvořit vyvýšené záhonky, které umožňují bližší kontakt
s rostlinami jak lidem na vozíku,
tak osobám s postižením zraku.
Veškeré změny, ke kterým dochází, jsou výsledkem Mapování potřeb uživatelů, které probíhalo v minulém roce v rámci individuálního projektu Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, realizovaného Zlínským krajem. V letošním roce projekt pokračuje ve
dvou oblastech. V mapování pracovních postupů a veškerých procesů, probíhajících v zařízení,
a v oblasti analýzy kvality života uživatelů, zejména s přihlédnutí k možnostem, které poskytuje obec a nejbližší okolí.
pracovníci DZP Kvasice

Mnozí se shodli na tom, jaká je
to škoda, že počasí nepřeje bruslení v přírodních podmínkách
a zavzpomínali si na dětství, které strávili na zamrzlém rybníce.
Děkujeme tímto všem organizátorům a těšíme se na další ročník této vydařené akce.
Tomáš Tomíšek

V sobotu 13. června 2015 v kvasické loděnici - den plný zábavy
a legrace, ale hlavně kreativní soutěž nadějných konstruktérů fantazijních korábů, výstředních lodí, netradičních plavidel a jiných neodolatelných plovoucích nezvyklostí. Navrhněte a sestavte své plavidlo a vrhněte se do bláznivého zápolení před zraky zvědavých diváků. Čím vynalézavější, rozvernější a originálnější stroj bude, tím
větší šance se nabízí k přednímu umístění v konečném pořadí. Na
vítěze totiž čekají hodnotné ceny! Zúčastněte se, nic Vás to nebude
stát, nebo se přijďte jen tak podívat a podpořit své favority.
Hlavní program doplní hry a soutěže pro děti i dospělé jako je
lávka odvahy Petra Vykydala, plechová huba a jiné. Dále nabízíme
občerstvovací základny plné lahodného jídla a pití či taneční zábavu s hudební show při západu slunce.
Pro více informací volejte na tel: 732 235 882 p. Kahaja Radek

Na prvňáčky čekal Křemílek
s Vochomůrkou
Velké překvapení čekalo na budoucí prvňáčky, kteří přišli s rodiči 6. února k zápisu. Pohádkové postavičky myška, princezna
a Křemílek a Vochomůrka je provázely při plnění jednoduchých
úkolů. Děti u jednotlivých stanovišť přednášeli paní učitelkám
básničky, vystřihovali obrázky,
kreslili postavičky a také se pustili
do jednoduchých počtů. Tím prokázali své schopnosti stát se v září

opravdovým prvňáčkem. Nezapomenutelným se pro ně jejich velký den stal díky pamětnímu listu a stužce s logem školy. Také
od sponzorů dostali drobné upomínkové předměty a cukrovinky.
K zápisu přišlo celkem 33 dětí,
z toho v sedmi případech rodiče
podali žádost o odklad školní docházky. 1. září tak bude mít naše
škola 26 nových žáčků.
Mgr. Anna Tomaníková

Kvasičtí oprášili
své bruslařské umění
Další velmi vydařenou akcí
uspořádanou pro obyvatele Kvasic bylo bezesporu novoroční
bruslení na Zimním stadionu

v Kroměříži. Místí se na ledové
ploše sešli v hojném počtu. Mnozí z nich si po letech vyzkoušeli, jestli nezapomněli své bruslař-

Zápis do 1. třídy je pro děti nezapomenutelným zážitkem.
Foto zápis: ZŠ Kvasice.

www.kvasice.cz
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Braňte své úspory před „šmejdy“
nou adresu a často ani neexistuje samotná firma. Tím znemožní uplatnění reklamace.
Mohou se i vydávat za ombudsmana na nabízení pomoc
při vrácení peněz za předražené
zboží. Má to ale jednu zásadní
podmínku: nákup karty v hodnotě až 25 000 korun, na kterou
může senior získat zájezd. Přitom organizace, které skutečně
pomáhají bojovat se šmejdy, poskytují právní rady zdarma.

Policistka Simona Kyšnerová učí seniory, jak se bránit podvodníkům.

Šmejdi. Slovo, které se do povědomí lidí vrylo zejména kvůli
nekalým obchodním praktikám.
Podomní prodejci a pořadatelé
hromadných předváděcích akcí
se často snaží vymámit zejména
ze seniorů jejich životní úspory.
Jsou stále vynalézavější, zákeřnější a používají nátlak, aby dosáhli svého. Protože se i v Kvasicích vyskytly případy spojené
se šmejdy, je zde několik rad, na
co si dávat pozor.

Nepouštějte do domu nikoho
cizího
„Rozhodně prodejce nepouštějte ani za branku, natož domů.
Jasně a stručně jim sdělte, že nemáte o produkty zájem a konverzaci co nejdříve ukončete.
Pokud budou neodbytní, můžete jim pohrozit policií či zavolat
na obecní úřad,“ doporučuje Roman Berdník.
Šmejdi se snaží dostat do domácnosti pod záminkou výhry,

Dotace na rekonstrukci úřadu
se nevzdáme, říká starosta
Někdy žádost o dotaci prostě
nevyjde. Uchazečů je mnoho,
částky jsou omezeny a tak se nemůže dostat na každého. Kvasice se ale nevzdávají a i když se
plány na zrekonstruování obecního úřadu momentálně odsunuly na neurčito, obec bude při
nejbližší možné příležitosti žádat znovu.
„Zkoušeli jsme získat dotace
z Norských fondů, což nevyšlo.
Čekáme na vypsání jiných dotačních titulů. Úřad nemůžeme
opravovat z vlastních peněz, protože celá rekonstrukce vyjde na
29 milionů korun a to bychom

se zadlužili na mnoho let,“ uvedl
vedoucí odboru Roman Berdník.
Projekt, který má obec nachystaný počítá s rozsáhlými opravami. V plánech je zahrnut výtah
do prvního patra i bezbariérový
vstup. Kompletní opravou projde přízemí i první patro. Rozsah
a počet kanceláří zůstane stejný,
ale budou jinak dispozičně řešeny. Opravit potřebuje i krov, střecha, fasáda bude potřeba vyměnit i okna.
„Dotace na rekonstrukci úřadu se nevzdáme,“ uzavřel starosta Lubomír Musil.
Jana Hlavinková

Foto: OÚ Kvasice.

jež může senior získat, pokud
pozve prodejce domů a sežene
další známé, kteří se zúčastní
přednášky.
Vlezlí prodejci se také často
vydávají za zástupce nějaké neexistující firmy a přesvědčují daného člověka, že například jejich
dodavatel plynu či elektřiny zkrachoval a nabízejí jim přechod
k novému, výhodnému dodavateli. Při podpisu smlouvy vyberou poplatek ve výši několika tisíc korun, a už se neozvou.
Když kupující zjistí, že byl
ošizen, nemá se na koho obrátit. Podle zákona sice může
od smlouvy odstoupit, praxe je
ovšem jiná. Prodejci totiž uvádí
fiktivní telefonní číslo, smyšle-

Falešní příbuzní
Nejen podomní prodejci se
snaží vymámit z důvěřivých seniorů peníze. Podvodníci se vydávají za pracovníky energetických společností, falešné sociální pracovnice, falešné domnělé příbuzné či ty, kteří potřebují pomoci. Proto obec Kvasice
ve spolupráci s policií ČR a BESIPem besedu. Policejní mluvčí
Simona Kyšnerová varovala přítomné před nenechavci, kteří
se je snaží lstí připravit o jejich
úspory. Podvodníci často využívají zranitelnosti, důvěřivosti
a nezištnosti seniorů. Policistka
upozornila seniory na případy,
kdy se podvodníci snaží dostat
do domu pod různými záminkami. Například si vymyslí, že
si potřebují zatelefonovat a přivolat pomoc k údajné dopravní
nehodě či přepadení. Také dokážou předstírat nevolnost a poprosí seniora o využití jeho koupelny. Důvěřiví senioři pak po
odchodu nezvané návštěvy zjistí, že jim zmizely životní úspory,
cennosti a šperky.
Během besedy byli posluchači
též seznámeni s tím, jak bezpečně pohybovat v silničním provozu a jako pozornost dostali reflexní prvky pro chodce.

Poznávací znamení šmejdů:
1. lákají zákazníka na smyšlené výhody
2. slibují dárky od neexistujících sponzorů
3. produkty jsou několikanásobně předražené
4. nutí k nákupu bez uzavření kupní smlouvy
5. jsou hrubí, urážejí a ponižují potencionálního zákazníka
6. omezují osobní svobodu
(nedovolí člověku odejít, či si zatelefonovat)
7. akce trvá i několik hodin
8. neuvádějí předem, jaké zboží prodávají

www.kvasice.cz
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Kulturní komise Obecního úřadu v Kvasicích pořádá

Zpráva Policie ČR za II. pololetí
roku 2014 – obec Kvasice
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní odbor Kroměříž

Těšit se můžete na: - Zdobení perníkových 3D vajíček
- Malování na sklo
- Pletení pomlázky

– za velký úsměv

- káva

– za malý peníz

Skupina tisku a prevence Kroměříž

Trestných činů
Přestupků

- …….
- čaj

Pomáhat a chránit

9
78

Přestupky v dopravě – řešeno blokovou pokutou
70
Překročil rychlost o méně než 20 km/h v obci
20
Překročil rychlost o více než 20 km/h v obci
2
Nebyl připoután
10
Špatný technický stav vozidla (např. sjeté pneu, propadlá technická
kontrola, prasklé čelní sklo, nepovolené úpravy na vozidle)
28
Nepředložil lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řidiče
5
Neměl rozsvícena světla
2
Neúplná povinná výbava ve vozidle
1
Nedal znamení o změně směru jízdy
1
Nezastavil před přechodem pro chodce v případě, kdy tak byl
povinen učinit
1
Přestupky v dopravě – jízda pod vlivem alkoholu
- řidiči motorových vozidel (do 1 promile)
- cyklisté

2
2
0

Z celkového počtu 72 přestupků v dopravě 4 přestupky způsobily
ženy, zbytek muži.

Tři králové vybrali peníze pro charitu
Oblastní Charita Kroměříž se i v roce 2015 zapojila do Tříkrálové sbírky pod správou Charity ČR. Tento rok procházeli obcí Kvasice Tříkrálový koledníci v sobotu 10. ledna. od 9,00 hodin. Díky
vaší štědrosti se podařilo vybrat 49 615,- Kč. Srdečně vám děkují
koledníci i pracovníci Charity za vlídné přijetí a podporu. Zároveň
patří poděkování samotným koledníkům a vedoucím skupinek za
jejich ochotu a čas.
Výtěžek sbírky v ostatních obcích farnosti Kvasice:
Nová Dědina 10 506,- Kč
Bělov
7 017,- Kč
Střížovice
5 205,- Kč
Karolín
8 430,- Kč
Sulimov
8 701,- Kč
Pomáháte potřebným lidem v nouzi.
(koordinátorka Charity Kvasice Marie Gazdošová, DiS.)

Ostatní přestupky

6

Přestupky proti majetku
- krádež motocyklu
- krádež litinových stojanů
- zatajení nálezu - ponechal si nalezený telefon

3

Přestupky proti občanskému soužití
- slovní napadení mezi sousedy
- slovně a fyzicky napadl manželku

2

Přestupky na úseku podnikání
- prodej cigaret nezletilým

1

Trestné činy
- úvěrový podvod
- vloupání do zahradnictví
- neoprávněný odběr plynu
- zpronevěra peněz zaměstnavateli
- neplacení výživného
- výtržnictví a ublížení na zdraví
- krádež nafty z odstavených vozidel
- podvod – vylákání peněz

9

Nehody
7
- střet nákladního automobilu s chodcem
- neubrzdil a narazil do před ním jedoucího vozidla
- střet automobilu se zvěří - 2x
- neznámý řidič narazil do kamenného oplocení a z místa nehody ujel
- nezvládl řízení, přejel do protisměru a tam se střetl
s protijedoucím vozidlem
- v křižovatce nedala přednost vozidlu na hlavní silnici

www.kvasice.cz

por. Mgr. Simona Kyšnerová v. r. tisková mluvčí
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Poděkování do hasičského nebe
pro Jiřího Šťastného
Dlouholetý hasič, starosta a velitel Sboru dobrovolných hasičů
v Kvasicích. Řeč je o Jiřím Šťastném, který by se 18. dubna dožil sedmdesátých narozenin. Připomeňme si společně tohoto významného a odvážného muže, který hasičskému sportu zasvětil svůj život.
Jiří se stal členem požární ochrany již v osmi letech ve své rodné Ledči nad Sázavou. Když se v roce 1983 přistěhoval do Kvasic,
okamžitě si získal úctu a autoritu ostatních členů sboru. Byl upřímným kamarádem, velmi se zajímal o nové mladé členy, vychovával
je a z každého sebemenšího úspěchu při závodech měl ohromnou
radost. Vždy se snažil vymyslet, co by šlo ještě vylepšit, zdokonalit
a složité situace řešil s chladnou hlavou. Celým svým srdcem prožíval všechny trable sboru. Také aktivně zasahoval při složitých a nebezpečných požárech na Kroměřížsku a Zlínsku. V roce 1988 se
stal rozhodčím požárního sportu, o dva roky později byl zvolen starostou SDH Kvasice a také působil jako člen odborné rady velitelů a byl i členem výkonného výboru OSH Čech, Moravy a Slezska.
Zajímal se též o historii požárního sportu, a proto založil kroniku
SDH Kvasice a dokonce ji zpětně dopsal a zaznamenal tak historii
sboru až do roku 1883. Za svou práci si zasloužil řadu prestižních
hasičských vyznamenání. Jiří práci hasiče miloval, byl velmi pečlivý
a poctivý člověk. Jeho manželka Pavlína vždy měla pro jeho „životní lásku“ velké pochopení. Byl pro své kolegy velkým kamarádem,
vzorem, inspirací, učitelem a duchovním vůdcem. Pro sbor žil a dýchal a později se jeho obětavá práce promítla i do jeho zhoršujího
se zdravotního stavu. Nemoc mu nedovolila pokračovat v jeho milované činnosti a tak v roce 2005 ukončil aktivní kariéru a odešel
do plného invalidního důchodu. Jeho dlouholetá práce je ve sboru dodnes oceňována.
18. ledna tomu byly tři roky, co nás navždy opustil po dlouhé těžké nemoci. Vzpomínky a velké poděkování mu posíláme do pomyslného hasičského nebe.

Jiří na archivním snímku druhý zleva.

Foto: archiv SDH Kvasice.

Na skupinové fotografii před hasičskiou zbrojnicí (třetí zprava ve spodní řadě). Foto: archiv SDH Kvasice.

Jiří Šťastný
18. 4. 1945 – 18. 1. 2012
3 čestná uznání OSH
ocenění za příkladnou práci
(1989)
čestné uznání ÚSH
(1994)
odznak svatého Floriána
(1995)
ocenění za zásluhy
(1997)
ocenění za mimořádnou zásluhu
(2003)
řád svatého Floriána
(2006)
plaketa ZHS od ministerstva vnitra ČR (2008)

S dětmi ve člunu (zcela vzadu).

Za SDH Kvasice Jana Šišková

Jiří
slavnostě
předává
diplomy.
Foto: archiv
SDH Kvasice.

Jiří Šťastný.

Foto: archiv SDH Kvasice.

www.kvasice.cz

Foto: archiv SDH Kvasice.
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Sběrný dvůr už od listopadu
slouží místním
Myšlenka vybudovat v Kvasicích sběrný dvůr se zrodila
v roce 2009. Zastupitelé dbají
na čistotu v obci a ochranu životního prostředí, a tak intenzivně začali připravovat projekt
a čekali na dotační výzvu. Dříve
totiž lidé vozili odpad do dvora
obecního úřadu, kde bylo sběrné
místo. Obec pak několikrát ročně zabezpečila velkoobjemové
kontejnery na svoz opadu a dvakrát ročně zajistila svoz nebezpečného odpadu. V roce 2013
obec získala dotaci, po předložení projektu podepsala smlouvu se Státním fondem životního

prostředí v Praze a zahájila výstavbu. 10. listopadu 2014 proběhla slavností kolaudace. Celkové náklady na vybudování dvora činily 11 067 248 Kč, z toho
z evropských fondů soudržnosti padlo na nástavbu 8 729 799
Kč a Státní fond životního prostředí přispěl 513 517 Kč. Zbylou
částku uhradila obec ze svých finančních prostředků.
Kvasice připravují smlouvu se sousedními obcemi (Vrbka, Střížovice) o uložení odpadu ve sběrném dvoře pro jejich
obyvatele.
Jana Hlavinková

Knihovna nabízí nové tituly
V naší knihovně si vybere každý. Máme zde nejen doporučenou a povinnou četbu, ale také
knihy pro volný čas. Abychom
vám zajistili ještě větší potěšení
z knih, pravidelně náš fond obohacujeme o žádané novinky. Ty
jsou financovány obecním úřadem, za což patří vedení obce velký dík. Ovšem nejen knihy najdete v naší knihovně. Také pořádáme spoustu akcí hlavně pro malé
čtenáře. Například besedy s hádankami a kvízy. Letos se také
opět můžete těšit na oblíbené dny
otevřených dveří, při nichž se mů-

Děti v knihovně.

www.kvasice.cz

žete do knihovny zdarma zaregistrovat. Využít také můžete počítače s připojením k internetu. Jsou
vám k dispozici vždy během půjčovních hodin. Žhavé novinky
s knihovny máte vždy k dispozici ve vitríně ve vestibulu obecního
úřadu. Věřím, že se s vámi opět
setkám nejen během půjčovních
hodin, ale také na našich akcích.
Aktuální informace vždy najdete
na internetových stránkách www.
knihovnakvasice.cz
Neváhejte a přijďte, těším se
na vás.
Rita Králíková, knihovnice

Foto: XXXXXX Kvasice.
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ROZPOČET OBCE KVASICE NA ROK 2015
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Mariánsko - Alžbětinské společenství
navštívili vzácní hosté
Letos poprvé se uskutečnila
ustavující schůze Mariánsko-Alžbětinského společenství, které se
schází každé sudé úterý v měsíci ve Středisku sociální činnosti
a duchovní kultury, A. Dohnala 25, kde má své zázemí. Jedná se o obnovení spolku, který
založila v roce 1897 hraběnka
Marie Thunová, rozená Chotková. V roce 1920 po ní vedení
převzala paní Amálie Proskowetzová, maminka paní Evy Hőnigschmid, které jsme zaslali ze zasedání blahopřání k jejímu krásnému životnímu jubileu, 95 let.
V minulosti měl spolek sociální
a charitativní zaměření. Pečoval
o chudé a nemocné lidi a finančně je podporoval. Počátkem první světové války zřídil ozdravovnu pro raněné vojáky a rekonvalescenty. V průměru se ročně
staral o 50 dospělých osob, 5 rodin, 20 dětí a 1 sirotka. Aktivity spolku přerušila druhá světová válka. Současné společenství
rozšířilo sociální a charitativní činnost o duchovní vzdělávání. Je nutno pečovat nejen o tělesné zdraví, ale také o pohodu
mysli a duše. Vedoucí Mariánsko-Alžbětinského společenství
jsou Květa Koutňáková a Jana
Karkánová. Obě mají dlouhodobou zkušenost z charitativní činnosti v obci.
Mezi vzácné hosty patřil starosta Lubomír Musil se svou
manželkou. Pozvání dále přijali: Jana Koželová, členka zastupitelstva a předsedkyně kulturní
a sociální komise, která převzala patronství spolku, Oldřich Šebestík, člen zastupitelstva a kulturní komise, Lenka Machalová z Domova se zvláštním režimem v Kvasicích a Dana Dosoudilová.
Paní Machalová ve svém příspěvku vyzvedla dosavadní spolupráci s členkami společenství
i s kulturní komisí, která bude ve
stejném rozsahu pokračovat (besedy, výstavy, předčítání klientům na pokojích, vycházky s klienty a jiné). Dana Dosoudilová
nabídla ze své profesní zkušenosti kurz „Trénink paměti“. I když
její manžel Václav Dosoudil se
v důsledku služebních povinností akce nezúčastnil, můžeme se
těšit, že se s námi rozdělí o zážit-

ky z cest např. po Slovinsku. Věříme, že také jejich syn Jiří, který právě v této době obhájil titul bakaláře na teologické fakultě Univerzity Karlovy a ve studiu pokračuje, si najde pro naše
společenství čas a přispěje napínavým vyprávěním z poutních
cest nebo zajímavou přednáškou.
Květa Koutňáková přednesla
báseň významného křesťanského básníka, Karla Vysloužila, ze
sbírky Abyste rozuměli 25. výročí listopadu 1989. S básníkem
a spisovatelem připravujeme besedu o jeho životě a díle v dubnu tohoto roku. V první polovině května plánujeme zájezd na
Slovensko, prohlídku sakrálních
památek v Oščadnici, který zajistí paní Anna Tínková. Paní Marie Šuterová zpestřila program
žertovnou povídkou anglického
spisovatele Roberta Fulghuma
a připravuje cyklus přednášek
o umění. V programu bude i čtení pro děti a dospělé z knih Jindřicha Spáčila, vycházky do okolí, výstavy, ruční práce a další.
O slavnostní přípitek jsme požádali pana starostu, kterému
jsme poděkovali nejen za materiální, ale především morální
podporu při vzniku spolku. Poděkování jsme dlužili i Oldřichu
Šebestíkovi, který nám pomohl
s řešením jistých patálií. Hosté
popřáli Mariánsko-Alžbětinskému společenství úspěšný start,
úspěšné akce a dobré mezilidské
vztahy. Po oficiálním programu
následovala spontánní beseda.
Těšíme se na vaši účast při
všech naších akcí, které budeme prezentovat na úřední desce, nebo prostřednictvím obecního rozhlasu. Zároveň vás upozorňujeme, že objekt můžete využít i ke své vlastní činnosti, při
dodržení pravidel stanovených
v provozním řádu. Správkyní objektu byla jmenována paní Libuše Staňková, Hráza 225, Kvasice, na kterou se můžete obracet
v případě zájmu o použití prostor ke společenskému účelu.
Na závěr vás chci informovat
o otevírací době muzea Kvasice
v první polovině letošního roku:
4. 4. – 5. 4. 14,30 - 16,30 hodin
8. 5. 14,30 - 16,30 hodin
6. 7. 14,30 - 16,30 hodin
Květa Koutňáková

Společenství navštívil i starosta Lubomír Musil.

Foto: OÚ Kvasice.

Ve Středisku sociální činnosti a duchovní kultury se letos konala první
schůze.
Foto: OÚ Kvasice.

Seznam akcí na rok 2015
Odemykání řeky moravy 2015

21. března 2015

Kvasická neckiáda 2015

13. června 2015

Dětský tábor Morava 2015

1. srpna – 8. srpna 2015

Kvasický pohár v jízdě na turistické kanoi
a Zamykání řeky moravy

3. října 2015

DATUM AKCÍ SE MŮŽE POSUNOUT
Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ.

Lyžování nejen jako odměna
za vysvědčení
Na termín pololetního vysvědčení zorganizovala kulturní komise lyžování na Svahu ve Zlíně. Pro občany Kvasic byl připraven 250 metrů dlouhý upravený
svah a pro děti dva dopravníkové pásy o délce 52 a 104 metrů.
Teplota se pohybovala lehce pod
bodem mrazu, takže podmínky
pro lyžování byly takřka ideální.
V dolní části sjezdovky byl při-

www.kvasice.cz

praven vyhřívaný bufet a i nějaká ta domácí slivovička se objevila. Z horní části sjezdovky se
nám naskytl krásný pohled na
rozsvícené Jižní Svahy. Sešlo se
na 70 lyžařů všech věkových kategorií. Věřím, že tento čtvrteční večer byl pro všechny příjemným sportovním zážitkem.
Lukáš Hora,
člen kulturní komise

Zpravodajství
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SDH Kvasice

MEMORIÁL RADIMA HUTAŘE

Hasiči volili svou základnu
V pátek 28. 11. 2014 večer jsme se v klubovně hasičské zbrojnice
sešli k výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů Kvasice.
Minutou ticha jsme uctili památku členů sboru, kteří nás v roce
2014 opustili. Následně si všichni přítomní vyslechli zprávu o činnosti a hospodaření sboru, zprávu velitele jednotky, vedoucího mládeže, pokladníka a předsedy kontrolní a revizní rady. Byl odsouhlasen plán práce na rok 2015.
Při letošní výroční valné hromadě také nadešel termín řádných
voleb do vedení sboru. Výbor bude v mírně změněném složení pracovat opět po dobu následujících pěti let. Všichni kandidáti byli výroční valnou hromadou jednohlasně zvoleni.

24. ledna jsme se opět tradičně sešli, abychom uctili památku
našeho kamaráda Radima Hutaře v turnaji v elektronických šipkách. Ve hře 501 double out se
letos utkalo 22 hráčů.
Atmosféra byla skvělá už jen
proto, že turnaj není určen pro
registrované profesionální hráče, ale je pro každého kdo má
chuť si zahrát šipky v příjemném
kolektivu. Celý večer se nesl ve
zdravém soutěžním duchu, ale
především jsme utužovali kolektiv a přátelství.
Také se sluší poděkovat sponzorům: obci Kvasice, Pneuservi-

Složení výboru SDH Kvasice na období 2015 - 2019
- Starosta - Pavel Ředina
- Náměstek starosty - Ing. Josef Stašiak
- Velitel - Vojtěch Vlasatý
- Zástupce velitele - Michal Ambruz
- Strojník - Luděk Ředina
- Jednatel - Tomáš Kolomazník
- Hospodář - Jana Šišková
- Vedoucí mládeže - Petr Opravil
- Kronikář - Radek Smolinka
- Referent MTZ - Jiří Ceniga
- Člen výboru - Marek Pospíšil
- Člen výboru - Michal Pechal
- Preventista - Radek Smolinka
- Předseda KRR - Josef Smolinka
- Člen KRR - Miroslav Grebeň
- Člen KRR - Milan Daněk
Oblečení se vzňalo na topení
V pondělí 15. 12. 2014 v 1:38 hod. nám byl nahlášen požár rodinného domu v obci Žlutava. Na místo události jsme vyrazili vozidlem CAS-20 Tatra 815 v počtu 1+5.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření
oblečení na elektrickém topení v koupelně. Oblečení bylo odstraněno z topení a prostory zasazené kouřem odvětrány. První na místě zasahovala místní jednotka SDH Žlutava. Dále HZS Zlk stanice
Otrokovice, JSDH Kvasice, JSDH Napajedla. Po zdokumentování
se jednotka vrátila zpět na základnu.
Hořící komín vyděsil obyvatele domu
V úterý 17. 2. 2015 v 16:32 hod. nám byl vyhlášen požární poplach.
Jednalo se o požár komínového tělesa - komínu rodinného domu
ve Kvasicích. Namísto události jsme vyrazili vozidlem CAS-20 Tatra 815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události jsme od majitele
rodinného domu zjistili, co se vlastně stalo. Mezitím jsme provedli
průzkum a prováděli opatření k zamezení podpory hoření v komíně. Kontrolovali jsme vnější části komínu naší termokamerou. To už
přijížděly další jednotky, které byly také vyslány na místo události.
Jednalo se o HZS Zlk stanice Otrokovice, Kroměříž a JSDH Tlumačov. Místo události si převzali profesionální hasiči z HZS Kroměříž
a my jsme spolu s ostatními hasiči mohli vrátit zpět na základnu.

www.kvasice.cz

su Jelšík, Akcilu s.r.o., Metalšrotu Tlumačov, Řeznictví a uzenářství Brázdil, Restauraci u Kapličky, Dárkovému zboží a květinářství Šárky Moučkové.
Velké poděkování patří rodině Radima Hutaře za dlouholetou podporu turnaje v šipkách.
Konečné pořadí
1. místo Chrastina Aleš
2. místo Kácovský Petr
3. místo Tomaník Jaroslav
Nejlepší žena turnaje:
Tomaníková Anna
Radek Kahaja

Z mateřské a základní školy
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Prosinec přinesl dětem spoustu
překvapení a radosti
Prosinec byl v Mateřské škole
Kvasice plný tradic, vánoční atmosféry a překvapení. Děti navštívil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta a přinesl s sebou balíčky plné sladkého mlsání. Než
ale děti svoji odměnu dostaly, podíval se vždy Mikuláš do „Knihy
hříchů“, aby se přesvědčil, zda si
ji opravdu každý zaslouží. Čert
byl po celou dobu na pozoru,
ale dobrosrdečný anděl s Mikulášem nedovolili, aby si děti ze
školky odnesl.
Nadcházející týden nás navštívily děti ze základní umělecké školy, aby nám zahrály krásné vánoční písně, které se s paní
učitelkami naučily a zazpívaly si
s námi společně koledy. Také studenti Gymnázia Otrokovice nám

přišli zpříjemnit vánoční atmosféru a zahráli nám několik veselých pohádek. Všem moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Konečně tu byl poslední prosincový týden, na který všichni
tak dlouho čekali. Rodiče se těšili na besídku, kterou pro ně
děti s paní učitelkami přichystaly. A malošci se zas nemohli dočkat příchodu Ježíška. Když zazvonil zvoneček, nastalo ticho,
které během chvilinky vystřídalo radostné jásání z nadílky pod
stromečkem.

Besídka ve třídě Pastelky.

Foto a text: MŠ Kvasice.

Jak zajíček málem přišel
o zoubek

První pátek po vánočních prázdninách se děti dočkaly nádherného maňáskového představení. Krteček a jeho kamarádi si okamžitě získali celé publikum. Pohádka „Zajíčkův zoubek“ byla opravdu napínavá, naštěstí vše dobře dopadlo a teď už nejen Zajíček,
ale i děti ví, že se pana zubaře bát nemusí, pokud se budou o zoubky řádně starat.

Školka se proměnila v kouzelnou

Mikuláš, čert a anděl ve třídě Berušky.

Foto a text: MŠ Kvasice.

Gymnázium Otrokovice.

Foto a text: MŠ Kvasice.

Na počátku února přišel za
dětmi do mateřské školy kouzelník pan Tomáš Šulaj. Děti společně se žáky 1. třídy Základní
školy v Kvasicích a paní učitelkou Hudcovou se zájmem sledovaly kouzelnické představení
plné čar, legrace a napětí. Ve třídě byla veselá a příjemná atmosféra, děti úžasně spolupracovaly.
Kouzelník nejvíce upoutal malé
diváky kouzly s barevnými šát-

ky, květinami, kartami a jinými
rekvizitami. Děti byly nadšené,
že při kouzlení mohly asistovat.

Kouzelník Tomáš Šulaj upoutal děti svými kouzly.

www.kvasice.cz

Foto a text: MŠ Kvasice.
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Ať žije karneval a koblížky
Polovina února patřila karnevalu. Na tento den se děti vždy
velmi těší, a proto ráno vstoupily do školky s ještě větším nadšením než obvykle. Byly převlečeny za nejrůznější pohádkové postavičky, v krásných a vtipných
kostýmech a se škraboškami na
obličeji. Paní učitelky třídy krásně vyzdobili masopustními motivy, veselá hudba a připravený
program vyvolávaly v dětech příjemné prožitky.

Karneval ve třídě Sluníčka.

Děti překvapila i návštěva
medvěda, kterého se nebály, ba
naopak, vítaly ho, hladily a fotily se s ním. V každé třídě mu
také zazpívaly písničky a zatančily. Paní kuchařky nás pro nás
připravily lahodné a voňavé koblížky. Karneval se nám velmi vydařil, všichni byli šťastní a karnevalový program si užili. Děkujeme všem, kteří dětem zpříjemnili den a našim kuchařinkám za
masopustní koblížky.

Foto a text: MŠ Kvasice.

Pastelky a motýlci šli do školy
21. ledna a 23. ledna 2015 měli žáci 1. třídy Základní školy Kvasice milou návštěvu, přišli je navštívit jejich kamarádi a bývalí spolužáci ze třídy Pastelek a Motýlků z mateřské školy. Prvňáčci předškolákům předvedli, co všechno se už ve škole naučili, na co se budoucí školáci mohou těšit a pak si spolu chvilku pohráli. Předškoláci si odnášeli nové dojmy a těšili se na zápis do 1. třídy. Děkujeme
paní učitelce Hudcové za pěknou atmosféru a spolupráci s námi.

Děti ze třídy Pastelky v 1. Třídě ZŠ.

Foto a text: MŠ Kvasice.

Naši žáci excelovali
ve sportovních soutěžích
Výčet meziškolních klání,
v nichž jsme měli své zastoupení, začínám nejradostnější událostí. Tou bylo vítězství v okresním finále v halovém fotbale dívek v Bystřici pod Hostýnem.
Kvasické žákyně prošly bez ztráty bodu čtyřčlennou skupinou,
nezaváhaly ani v semifinále proti domácí ZŠ Bratrství a teprve ve finále proti 1. ZŠ Holešov
musely po bezbrankové remíze
rozhodnout penalty. V nich stálo štěstí na naší straně, a tak po
třech stříbrných sezonách putovalo pomyslné zlato do Kvasic.
Velká škoda, že se na tento
úspěch nepovedlo navázat v následující prestižní školské futsalové lize. Vstupenka do republikového finále vedla v kategorii
mladších i starších žákyň přes
kvalifikační turnaj v Ostravě, který bohužel vystavil stopku oběma našim týmům. Blíže k postupu měly tentokrát starší žákyně
(9. a 8. třída), které si poradily vysokým rozdílem 7:0 se ZŠ
a Gymnáziem Vítkov a poměrem 3:0 i se ZŠ Generála Píky
Ostrava. K postupu ovšem vedlo jen turnajové prvenství a to
si vybojovala Ostrava Poruba vítězstvím 3:0. Škoda, zvlášť když
jsme se soupeřem, jehož základní sestavu tvořilo 5 hráček Baníku Ostrava, živili ještě 3 minuty
před koncem za stavu 0:1 naději na remízu. Mladší dívky se ve
svém turnaji umístily na 3. místě ze čtyř celků. Starší hoši hráli
2. kolo ve Ždánicích, kde obsadili 3. místo za Ždánicemi a Uherským Brodem.
Začátkem února byl ve škole

rozehrán 5. ročník pingpongové
ligy, do které se přihlásilo 25 dívek a stejný počet hochů. Nyní
máme konec února a vrcholí boje
ve skupinách, z nichž postupuje 16 nejlepších v každé kategorii do vyřazovacích bojů. Zde už
má účast jistou celá řada favoritů
např.: Jan Daněk, Radek Kahaja, Tomáš Hora, Pavel Machala,
Karolína Malenovská, Eliška Ševčíková, Denisa Najkrová a také
několik překvapivých jmen, jako
třeba Vítek Pomališ (6. třída)
nebo Natálie Huťková (8. třída).
Čtyřčlenné družstvo šachistů
ve složení Radek Pospíšil, Martin Gajdošík (oba 8. třída), Tomáš Slavík a Libor Vrtaník (oba
7. třída) se zúčastnilo okresního
kola v Kroměříži, kde obsadilo
8. místo. Zapomenout nesmím
ani na lyžařský výcvikový kurz
ve Velkých Karlovicích, kde se
na medailových pozicích ve slalomu umístili: 1. Pavel Machala,
2. Tomáš Hora, 3. Pavel Štanglica. V obřím slalomu to byly
výsledky následující: 1. Tomáš
Hora, 2. Pavel Machala, 3. Martin Černošek.
Soutěžilo se také v dovednostních disciplínách. V soutěži „Ukaž, co umíš“, pořádané
Střední školou – Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži, se představilo 12 žáků
z 8. a 9. ročníku. Z nich se nejlépe vedlo Lukáši Pomališovi (9.
místo v kategorii strojař), Davidu Vajďákovi a Aleši Balharovi
(11. a 12. místo v kategorii automechanik).
Mgr. Jiří Machovský,
vyučující TV

Fotka po vítězství v halovém fotbale v Bystřici pod Hostýnem. Horní řada
z leva: Adéla Teličková (v černém), Michaela Marčíková (č. 12), Jana Pokojová (brankářka), Veronika Marčíková, Monika Novotná (č. 6), Dominika Kubíčková, Hana Dubinová (č. 14), Sára Paťhová, Karin Mošťková (č.
7), Eliška Ševčíková (uprostřed s diplomem), dolní řada Tereza Prechtlová
a Karolína Malenovská. Úplně vlevo řve realizační tým. Foto: ZŠ Kvasice.

www.kvasice.cz
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Zvolte správný postup a vaše zahrada bude jen vzkvétat

Patříte mezi milovníky pěstování?
Nebo byste letos chtěli začít
s pár řádky zeleniny, ale nevíte
tak docela jak?
Mí sousedé vám poví, co je zjara třeba udělat. Mají vždy krásně upravenou zahradu i květinové záhony a rádi se se mnou občas podělí o nějakou tu „dobrou
radu nad zlato.“
Sešli jsme se v jejich útulné kuchyňce u kávy a tady jsou jejich
odpovědi na mé otázky:
S čím je potřeba začít?
Už v lednu jste si mohli udělat osevní plán zeleniny.
Rozmyslet si především místo, poryjte a odplevelte.
Udělejte si nákres, aby byly
rostliny podle velikosti a nezavazela vám třeba cibule v přístupu
k ředkvičkám.
Když už chcete sadit, rozmyslete si, jestli budete pěstovat jen
kořenovou zeleninu, různé druhy zeleniny pro celoroční použití nebo to, co mají rády děti jahody, rybíz, hrášek, mrkev…
Nic nemůžete však udělat bez
pořádného nářadí. (usmívají se)

V březnu prokypřete půdu
a podle její teploty (min. 4 5˚C) vysévejte špenát, karotku,
petržel a cibuli (ze semene), červenou řepu, mangold, ředkvičky, černý kořen a hrášek, kopr
a pažitku.
Předpěstujte některé druhy zeleniny v hrníčcích, rašelinových
kořenáčích nebo kelímcích okurky, tykve, melouny.
Raději méně kusů a postupně rozšiřujte, jak získáte zkušenosti. Pořiďte si knihu, kde nastudujete podmínky pěstování.
Koncem měsíce vysazujeme sazenice raného zelí, raného květáku, rané kapusty kořeny nechte zabalené zemí. Sázejte také cibuli sazečku a česnek.
V dubnu vysaďte třeba medonosné a pylodárné rostliny jako
dřišťál, zlatici, lísku, zimolez,
akát. Klejichu doporučuji obzvlášť nádherně voní. Neošetřujte však chemickými přípravky, které ohrožují včely. Pokud
chcete mít na zahradě motýly,
nechte trávník růst přirozeně
jako louku.
Květen je měsíc rychle rostoucího plevele ten brzdí vývin pěs-

tovaných rostlin, proto odplevelujte včas. Také protrhávejte
narostlou kořenovou zeleninu
a přepichujte mladé rostlinky
z výsevů na záhon. Chraňte mladé rostliny v noci před případnými mrazíky fólií nebo papírem.
Raný květák zas před sluncem
tak, že přes jeho růžice zalomíte
jeden nebo dva listy. Spěchejte
s poslední výsadbou okrasných
keřů. Založte nový trávník nebo
osázejte truhlíky, vysaďte předpěstované letničky, odlamujte
odkvetlé semeníky a namnožte trvalky kopretiny, hvězdnice,
zvonky, ostrožky atd. Přihnojte
ovocné stromy a keře, protrhejte plůdky.
Jaká je pro zeleninu dobrá půda
a poloha?
Pro mrkev potřebujete půdu
BEZ hnojení. Když roste v pohnojené půdě, vzejdou místo
mrkví jen takové malé kořínky.
V odpočaté půdě zas porostou
krásné brambory. Všude.
A co velikonoční obilí?
Já na to zapomínám. Je to ale
hezký zvyk. Pokud máte vy nebo
sousedi obilí pro zvířata, zasejte hrst do květináče ale s předstihem.Velikonoce nepočkají.
Za sebe doporučuji ječmenmladý se dá použít na koktejly je tak výživný, že vaše tělo na
jaro omládne. Pro výsev si pořiďte chemicky neošetřená zrna.
Máte už něco na záhonku, co
čeká na první jarní sluníčko?
Tulipány, čemeřice ty kvetou
i pod sněhem.
Z čeho míváte největší radost?
Když to všecko nakonec vyroste.

www.kvasice.cz

Na zahradě vám roste krásná jabloň s výbornými šťavnatými jablky, jak o ni pečujete?
Hnojíme nejlepší je to hnojem. Ale ten vždy není k mání.
Pokud máte kompost, použijte
jej slupky, trávu a vše ze zahrady tam dejte a nemusíte se spoléhat na chemické prostředky.
Máte činnosti mezi sebou rozdělené nebo oba děláte co je třeba?
Dělíme se, ale postupně redukujeme rozlohu záhonků na minimum. Nejsme už nejmladší.
Chcete ještě něco dodat závěrem?
V Kvasicích existuje Svaz zahrádkářů, ale bohužel je nás
méně a méně a kvůli tomu se nemůžeme nijak prezentovat. Je to
škoda. Kdyby tady byli nadšení
lidé, rádi bychom uvítali jejich
aktivitu.Třeba bychom ukázali
dětem, že jablka nerostou v bedýnkách obchodů a podělili se
o zkušenosti.
Na závěr by si čtenáři jistě rádi
přečetli recept, podle kterého
často vaříte. Osobně miluji jarní
salát s řeřichou, pažitkou nebo
sedmikráskami…Na to se těším.
Jakou jarní dobrotu doporučujete vy?
Míchanou zeleninu podušenou na olivovém oleji a pak rozmixovat.
Já přidávám svůj typ: přistrouhejte trochu zázvoru. Zahřeje
tělo a podpoří imunitu. Ječmen
zase dodá vitalitu.
text a foto: Pavla Bohmova
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Malí i velcí se utkali v turnaji
v pexesu
Turnaj v pexesu slavil obrovský úspěch. Na jedenapadesát
nadšenců všech věkových kategorií se ke konci ledna sešlo
v sále místí Sokolovny. Kulturní
komise obce ve spolupráci s TJ
Sokol Kvasice vyhlásila celkem
tři kategorie. Ve věku 0-7 let hrálo 15 dětí, 8- 14 let 21 děti, a 15
– 100 let 15 dospělých. V osmi
skupinách se odehrálo celkem
52 her, ze kterých nejlepší postupovali do vyřazovacích bojů.
Zde se v dětských očích objevily první slzy a smutek z vyřazení. Brzy totiž pochopily, že vyhrát může jen jeden, ale jejich
smutek byl zmírněn pozorností
od pořadatelů, kterou si odnesl
každý soutěžící. Turnaj pomalu
gradoval a děti motivovány pěknými cenami se opravdu snažily.
Ve finálových kláních bylo vidět
maximální soustředění a snaha
o vítězství. Tři nejlepší z každé
kategorie si odnesli krásný po-

hár, dva nejlepší navíc ještě i poukázku do místní pizzerie. Za
kulturní komisi můžu konstatovat, že se jednalo o velmi zdařilé odpoledne, které do místní sokolovny přitáhlo na stovku občanů. Pořadatelé se již těší na příští ročník, na který chystají nejedno překvapení.

Výsledková listina:

Každý se chtěl stát přeborníkem v pexesu.

Foto: Lukáš Hora.

I dospělí si umí hrát.

Foto: Lukáš Hora.

Kategorie 0 - 7 let
1. místo - Veronika Kučerová
2. místo - Marina Spivak
3. místo - Karolína Chybová
Kategorie 8 - 14 let
1. místo - Karolína Machovská
2. místo - Eliška Horová
3. místo - Bára Chybová
Kategorie 15 - 100 let
1. místo - Martina Smolinková
2. místo - Sylva Chybová
3. místo - Jana Koželová
Lukáš Hora

Fotbalisté se připravují
na jarní část sezóny

Důkaz, že dnešní děti nezajímají jen počítače a televize, ale také pexeso,
oblíbenou hru jejich rodičů, když byli malí.
Foto: Lukáš Hora.

Pexeso si s chutí zahrály všechny generace. Prarodiče, rodiče i děti. Foto: Lukáš Hora.

Zimní příprava mužů vypukla hned po vánocích a neobešla
se beze změn. U obou mužstev
mužů došlo k výměně na trenérském postu. Trenéra „A“ mužstva Pavla Prešnajdera nahradil
Zdeněk Ševela a mužstva „B“ se
namísto Milana Havránka ujal
Mojmír Vrána. U „A“ mužstva
došlo k výrazné obměně hráčského kádru. Odešli: Prešnajder
(FK Chropyně), Vojtášek (neprodlouženo hostování), Dutkevič (neprodlouženo hostování),
Moravčík (ukončeno hostování),
Matušek (ukončeno hostování),
Potočný (ukončení kariéry). Na
hostování přišli: Šilinger, Stojaník, Kubík, Pernorio – vše z HS
Kroměříž, Bernatík ze Zdounek, Ngueng z Kojetína a Zavadil z Lubné.
„A“ mužstvo trénuje tři krát
týdně a hraje přátelská utkání,
„B“ mužstvo má taktéž tréninky tři krát v týdnu. Ty probíhají v okolí sportaréalu, v tělocvičně a na stadionu s umělou trávou v Kroměříži. Na přelomu
ledna a února byla zimní příprava zpestřena soustředěním.
„A“ mužstvo trávilo čas ve Vel-

www.kvasice.cz

kých Karlovicích a „B“ mužstvo
na Rusavě. Přálo jim krásné zimní počasí a tak se mohli věnovat
intenzivnímu tréninku. „A“ mužstvo zatím odehrálo dvě přípravná utkání, ve Štítné nad Vláří 3:3
a v Morkovicích 2:1. „B“ mužstvo začne s přátelským utkáním
až v březnu.
Dorostenci zahájili zimní přípravu v polovině ledna a trénují
dvakrát týdně na hřišti v Kvasicích nebo v Kroměříži. Dosud
odehráli dvě přípravné utkání.
Nad Viktorií Otrokovice zvítězili 3:0 a nad Mladcovou 6:1.
Mužstva starších a mladších
žáků a přípravky zahájili přípravu začátkem února. Zatím trénují dva krát týdně v tělocvičně.
Věřím, že se kvalitní zimní příprava projeví v jarní části sezóny a všechna mužstva svými výkony potěší náročné příznivce
našeho klubu.
Veškeré informace o probíhající přípravě, zápasech a novinkách naleznete na našich stránkách www.fckvasice.cz.
S pozdravem sportu zdar a fotbalu zvlášť
Filip Klement,
předseda FC Kvasice
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Kvasicemi se prohnal
masopustní průvod
Držíte půst? Masopust, někdy také fašank, je zimním veselím, které završuje zimu a přináší s sebou předzvěst jara. Je to
snad nějaký vzkaz našich předků, abychom se očistili střídmostí a jídlem nezatěžovali po zimě
oslabený organismus? Po masopustním veselí totiž nastává čtyřicetidenní půst od Popeleční
středy až do Velikonoc.
Ať už jste se rozhodli tento
náboženský půst od masa, tance a radovánek dodržovat nebo
ne, asi vám neunikly masky, které jednu krásnou, ale studenou
únorovou sobotu rozveselovali ulice našeho městečka. Ne jeden, ale dva medvědi chodili od
domu k domu v doprovodu maskovaných dobrovolných hasičů
a čekali, co jim hospodáři dají.
Byli milí, zvláště pak, když je
z okna babičky za uchem podr-

baly, mladé slečny kus slaniny
daly nebo hospodář něco na zahřátí celému průvodu nabídl. Někde voněly koblížky, na jednom
konci nabídla usměvavá paní jednohubky a jinde se prosilo: „Dajte kus slaniny, zahřeju sa rázem.“
Líbily se mi masky, veselé a komické, někteří vsadili na osvědčený převlek. Slečnám dobrovolným hasičkám bylo nedobrovolně zima. Za sebe musím vybrat fotografy s dobovými fotoaparáty, které dokonce pohotově
tiskly obrázky modelů a modelek – tak se obyvatelé vystrojili,
že na fotkách byly vskutku k nepoznání! Kdo nevěří, ať tam příští rok běží…
Mezi domy panovala příjemná nálada a lidé vycházeli vstříc
maskám, aby se rozveselili a přispěli hasičům do kasičky. Ti jsou
za štědrost místních velice vděč-

Medvěd byl tentokrát hodný, zejména k dětem.

Hasiči se ráno sešli k průvodu obcí.

Lékař, vězeň, kominík či fotograf. Všichni slavili masopust.

ní, protože se i díky
tomu mohou účastnit různých aktivit,
které se v průběhu
roku konají.
Za jejich tvůrčí
přístup patří dík
a příští rok se budeme těšit na další nápadité masky.
Dobrovolní hasiči
se též rozhodli věnovat 1 000 korun
DZP Kvasice.
Pavla Böhmová O masopustu se i z mužů staly krásné ženy.

Foto: XXXX.

Foto: XXXX.

Foto: XXXX.

Foto: XXXX.

Dobové fotoaparáty se v Kvasicích staly velkým hitem.

www.kvasice.cz

Foto: XXXX.
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Myslivecký ples s kancem
(jako první cenou v tombole)

Troubení je stále populárnějším
koníčkem

Období zimy přináší pro někoho velmi oblíbené plesy, bály
a karnevaly. Jedním z vydařených jsme s partnerem navštívili 7.února v Kvasicích. Zúčastnili se místní i mimokvasičtí a od
první minuty panovala pohodová nálada. Vybrané speciality
jako kančí guláš a dančí medailonky na talířích dlouho nepobyly, protože takovou lahůdku
by snědl každý labužník neboli
gurmet bez ohlížení.
Ohlížet se však dalo za vyšívanými košilemi mysliveckých uniforem, účesy dam a kníry pánů.

Byla jsem pozvána k příležitosti historicky prvního setkání
trubačů mysliveckých signalistů z Kvasic a blízkého okolí při
společné výuce se zkušeným lektorem, panem Janem Garlattim.
Z osmi členů jsou čtyři zapálení
začátečníci.
Byl mrazivý páteční večer
a v myslivně hřály dva velké krby.
Účastníci mě přijali s úsměvem
na rtu a každý z nich na seminář donesl domácí slané i sladké pohoštění. Získala jsem tam
dokonce recept na úžasně nadýchanou bezlepkovou bábovku
a zařadila i do svého soukromého receptáře.
Trubači během dvoudenního
semináře nacvičovali mimo jiné
i na “Mysliveckou zábavu.“ Netrpělivost způsobená čekáním na
příjezd lektora nás přiměla povídat si o lese, zvyklostech, povinnostech i radostech myslivců
v předjaří.
Při popíjení horkého čaje jsem
se dozvěděla, že Českomoravská
myslivecká jednota má asi 70 000
členů a z nich je, představte si, asi
9 000 žen! Mě to tedy překvapilo.
Stát se myslivcem totiž není
zrovna jednoduché, protože každý musí složit zkoušku, skládající se ze sedmi předmětů.
Ptám se tedy osazenstva semináře, jak dlouho se schází za účelem nácviku?

Ples zahájili myslivci špalírem, kterým prošla milá a křehká postava s táckem, který na
konci zel prázdnotou. Poté myslivečtí trubači zatroubili zahajovací skladbu a ples mohl začít.
Ti, kteří pozorně poslouchali, se mohli dozvědět zajímavé
informace o nácviku skladeb
na tento večer. Něco o historii

trubačství a významu samotného troubení. Pokud byste však
přes hluk mluvících návštěvníků plesu neslyšeli vše a zajímalo
by vás to, můžete si přečíst článek v tomto vydání pod názvem
„Co se děje v myslivně a v lese.“
Večer probíhal v příjemné
atmosféře doprovázené hudbou, jak už to na plesech bývá.
A i když jsem příznivcem spíše
klasické hudby, s volbou tanečních písní jsem byla spokojená.
Lidé hojně využívaly příležitosti tančit a usadila je až potřeba
občerstvení a bohaté půlnoční
tomboly.
Chtěla bych poděkovat za sebe
i svůj doprovod za příjemný večer a věřím, že i ostatní tanečníci nebo ti, co si domů odnesli zajímavé, hodnotné nebo osrstěné a opeřené ceny budou ještě
dlouho vzpomínat na únorovou
noc v Sokolovně.
pAJa

Nemohla chybět ani pomalejší klasika, valčík.

„Zkoušíme už druhým rokem.
Hráváme v Kvasicích na Hubertské mši a moc nás to baví.“
Na jaké nástroje hrajete?
„Jsou to borlice a lesnice. Každý z nás má radši jiný nástroj.
Ale faktem je, že troubení se všeobecně stává stále populárnějším
koníčkem.“
Jak výuka probíhá?
„V dopoledních a odpoledních
hodinách se pod vedením lektora naučíme postupně 5 tónů. Nemáme žádné klapky, tóny se tvoří
díky manipulaci ústy a dechem.“
Teď trochu z jiného soudku.
Řekněte nám, co v období od
března do května myslivci v lese
dělají?
„Udržujeme a čistíme krmeliště, pořádáme brigády, sčítáme
zvěř, od 16. května pak začíná sezóna lovné zvěře.“
Je něco, na co by si lidé v jarním období měli dávat pozor?
„Je to období kladení mláďat,
proto by se měli lidé chovat v přírodě tiše a tak, aby zvěř nerušili.
Potom pozor v červnu, to je měsíc myslivosti. Buďte proto v lese
obezřetní, abyste se nepřipletli
myslivcům do mušky.
Mohou nějak pomáhat?
„Především již dříve zmíněné,
nenarušovat řád přírody. Mohou také po celý rok nosit suchý
chléb a kaštany.“
Pavla Böhmová

Foto: Pavla Böhmová.

Z balkonu byl výhled nejen na taneční páry, ale i na krásné ceny v tombole.

Foto: Pavla Böhmová.

Šťastný výherce si odnesl hlavní cenu, sele.

www.kvasice.cz

Foto: Pavla Böhmová.
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Společenská kronika
Statistika – počet obyvatel
za rok 2014
1. 1. 2014

2235 obyvatel
muži

Přihlášeno
Narozeno
Odhlášeno
Zemřelo

19
10

ženy

23
4
Matouš Machovský
21
25
10
11

31. 12. 2014

celkem
42
14
46
21
2224 obyvatel

Gabriela Machalová nar. 30. 1. 2015

Vítání občánků

Simon Obdržálek nar. 24. 12. 2014

Základní škola Kvasice na sklonku minulého roku
zakoupila novou interaktivní tabuli s dataprojektorem,
na jejímž pořízení se finančně podílely firmy Signalbau
Přerov, SB projekt s. r. o. Hodonín a Continental Barum s. r. o..
Vedení školy chce touto formou poděkovat jmenovaným sponzorům za naplňování snahy modernizovat výuku i v kvasické škole.

Obec Kvasice v loňském roce
zorganizovala celkem šestkrát
vítání občánků v obřadní síni
úřadu. Přivítáno bylo celkem
19 dětí.
Vítání občánků je pořádáno
pro děti s trvalým bydlištěm
v obci Kvasice. Probíhá v obřadní síni obecního úřadu Kvasice zpravidla jedenkrát za dva
měsíce. Na obřad vítání občánků je dítě a jeho rodina pozvána
na základě předem vyplněného
souhlasu dle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
Souhlas je možné vyzvednout na
matrice obecního úřadu.
Rodiče dítěte jsou pak zváni
k účasti písemně 14 dní před termínem vítání. Pokud jim termín

z nějakého důvodu nevyhovuje,
je možné jej po dohodě přesunout. Obřad trvá 20 - 30 minut,
a je pro každé dítě a jeho rodinu
samostatný.
Nový občánek obdrží dáreček
a pamětní list.
Další náležitosti týkající se samotného obřadu vítání občánků
podá Mgr. Kamila Willertová,
matrikářka, tel.: 573 333 743,
email: willertova@kvasice.cz
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