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Cena 10 Kč

Rozsvěcení vánočního stromu

Nové vedení obce
nebude měnit směr
Nedávné komunální volby nám
ukončily jedno volební období
a následně 6. 11. 2014 na ustavujícím zasedání začalo nové složením
slibu všech 15-ti zvolených členů
zastupitelstva. Zároveň náš nejvyšší
obecní orgán zvolil všechny funkce
a pomocné orgány potřebné pro
zdárný chod obce v tomto období.
Pokud se nic neobvyklého nestane,
budeme v tomto složení pracovat
až do podzimu v roce 2018. Zájem
občanů o dění v obci dokazuje účast
nadpoloviční většiny oprávněných
voličů, kteří k urnám přišli a také
zaplněný sál na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce. Velmi pečlivě
jste zvážili nejen to, které straně hlas
dát, ale hlavně, které občany byste
rádi ve vedení obce viděli. Nechci
předbíhat, ale domnívám se, že Vaší
zásluhou se podařilo zvolit do zastupitelstva velmi vhodné osobnosti
ze spektra občanů naší obce, kteří
povedou v následujícím období
obec k udržitelnému rozvoji, aby zde
mohli všichni naši občané i nadále
spokojeně žít a tvořit. Ze svých
členů si zastupitelstvo zvolilo radu
obce. Na práci rady hodně záleží,
protože akční a pracovitá rada je
velkou oporou starosty a celého
zastupitelstva. Pro nás všechny
je nyní nutné, aby strany velmi
rychle zapomněly na předvolební
zápolení, aby se zastupitelé mohli
plně věnovat své práci ve funkcích,
které jim byly svěřeny v souladu
s programy, které jsou v podstatě
hodně podobné a ve většině případů
prezentují skutečné potřeby našich
občanů. Připomínám, že slib Vám
složili zastupitelé, ne strany. Proto
mi nyní dovolte, abych aktuálně
slib, který všichni zastupitelé složili,
citoval: „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce
a jejich občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky“. Bylo
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by dětinské schovávat se za fráze:
„Jsme opoziční zastupitelé“ aj.
V komunální politice to neplatí,
měli by teď všichni táhnout za
jeden provaz. S rukou na srdci
chci naslouchat názorům všech
zastupitelů a všechny dobré věci
prosazovat k realizaci, ať je jejich
nositelem zástupce kterékoliv strany.
Důležité je, aby byl patrný přínos
obci a našim občanům. Zastupitelstvo má 6 nových členů. Věřím,
že my, staronoví členové zastupitelstva, jim pomůžeme se zapracováním, aby celé zastupitelstvo brzy
fungovalo jako kvalitní a kompaktní
orgán obce. Chtěl bych z této pozice
poděkovat všem občanům, kteří
k volbám přišli a do uren vhodili
hlasovací lístky se jmény těch, kteří
pro obec hodlají něco dělat.
Dnes nemíním rozebírat naši
výstavbu a zvelebování obce. Už se
stalo nepsaným pravidlem rekapitulovat činnost obce po ukončení
kalendářního roku. Jen si dovolím
př ipomenout dvě akce, které
vypracováním výzvy na dotaci
a přípravnými projekčními pracemi
přecházejí z minulého volebního
období do současného. Jedná se
o dvě stěžejní stavby - a to rekonstrukci OÚ a zateplení ZŠ a rekonstrukci její kotelny. Držte nám palce,
ať na dotační tituly dosáhneme.
V době blížících se svátků
vánočních už máte určitě většinu
dárků pro své nejbližší pohromadě.
Pro některé lidi bývá nákupní
horečka rituál a adrenalin až na
poslední chvíli. V poslední době
se stupňuje tendence dražší
dárky kupovat ve výprodejích po
Vánocích, a tak potěšit své blízké
dárky i na přelomu roku a hlavně
ušetřit. K vánoční atmosféře bych
i já chtěl přispět přáním pro Vás
všechny. Krásné prožití vánočních
svátků, odpočinek, relax a hodně
štěstí a zdraví v příštím roce Vám
přeje starosta Lubomír Musil.

Již poosmé v řadě se sešli občané
Kvasic na náměstí, aby zde společně
zahájili adventní čas v naší obci.
Po úvodním slovu paní Koželové
a starosty obce pana Musila řekli něco
k nadcházejícím svátkům naši dva páni
faráři. Poté přišlo na řadu vystoupení
dětí MŠ Kvasic a také ZŠ Kvasice.
Všichni účinkující sklidili zasloužený
potlesk. Odpočet k rozsvícení
stromku provedl pan starosta společně
s vybranou dívenkou. Stromek se
rozzářil spoustou světel s uznáním

opravdu hezkého vánočního stromku.
Pro zúčastněné byl na zahřátí
připravený svařák nebo čaj, pokud
neměli svou butylku se slivovicí. Pro
děti bylo přichystané překvapení se
dvěma anděly, kteří jim dali drobnou
památku na tento den. Na malém
jarmarku si každý mohl koupit za
drobný peníz výtvory MŠ. Lidé si
spolu povídali a poté se pomalu
rozcházeli do svých domovů, aby
i tam mohli zapálit první svíčku na
svém adventním věnci. Aleš Judas

Rozsvícení vánočního stromu.

Foto: A Judas.

Vystoupení dětí z MŠ.

Foto: A Judas.
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Členové zastupitelstva 2014 - 2018

Lubomír Musil

Zdeněk Zapletal

Mgr. Jiří Machovský

Ing. Richard Šiška

58 let
starosta

46 let
místostarosta

37 let

36 let
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SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA 2014 - 2018
Seznam zastupitelů

Volební strana

Lubomír Musil
Zdeněk Zapletal
Mgr. Jiří Machovský
Ing. Richard Šiška
Petr Vaculík
MgA. Oldřich Šebestík
Tomáš Kahaja
Aleš Judas
Jana Koželová
Ing. Pavel Ševčík
Bc. Filip Klement
František Špíšek
Květoslava Koutňáková
Radek Smolinka
Pavel Kolomazník

ODS
ODS
ODS
ANO
Za městečko Kvasice
ODS
KDU – ČSL
ANO
ODS
KDU – ČSL
ANO
KSČM
ANO
Za městečko Kvasice
Za městečko Kvasice

pref. hlasy
553
357
328
328
288
286
268
260
253
252
239
238
236
231
225

OBSAZENÍ RADNICE,
ČLENOVÉ RADY, VÝBORŮ A KOMISÍ
Starosta:

LUBOMÍR MUSIL

Místostarosta:

ZDENĚK ZAPLETAL

Členové rady:

PETR VACULÍK
Mgr. JIŘÍ MACHOVSKÝ
Ing. PAVEL ŠEVČÍK

Finanční výbor:
Předseda:
Členové:

Petr Vaculík

MgA. Oldřich Šebestík

Tomáš Kahaja

Aleš Judas

51 let

58 let

38 let

35 let

Kontrolní výbor:
Předseda:
Členové:

Komise bytová:
Předseda:
Členové:

Jana Koželová

Ing. Pavel Ševčík

Bc. Filip Klement

František Špíšek

38 let

53 let

30 let

58 let

VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA
OBCE KVASICE
KONANÉ
10. – 11. 10. 2014

Květoslava Koutňáková

Radek Smolinka

Pavel Kolomazník

68 let

40 let

50 let

www.kvasice.cz

Celkem voličů

1 843

vydané obálky

944

odevzdané obálky

944

Volební účast v %

51,22

Ing. PAVEL ŠEVČÍK
JAROSLAV MALENOVSKÝ
IRENA ZDRAŽILOVÁ

RADEK SMOLINKA
KVĚTOSLAVA KOUTŇÁKOVÁ
PAVLA KOHOUTOVÁ

Přání zastupitelů
Přeji všem spoluobčanům pevné nervy v předvánočním shonu.
Rodinnou pohodu a klid o vánočních svátcích. A do nového roku 2015
štěstí, zdraví a také víru ve svou věc. Aleš Judas

•••

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám touto cestou popřál krásné
a poklidné vánoční svátky a závěr letošního roku. Ať vám
předvánoční shon a stres nenaruší rodinnou pohodu,
která k Vánocům neodmyslitelně patří. Do nového roku
2015 vám přeji hodně zdraví, štěstí,
lásky a osobní i profesní spokojenosti. Tomáš Kahaja

•••
Všem spoluobčanům bych chtěl závěrem popřát příjemné prožití vánočních svátků,
které budou naplněné radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.
Ať se vám v roce 2015 daří k vaší spokojenosti. Filip Klement

•••
Krásné prožití vánočních svátků, svátků štěstí a rodinné pohody a v roce
2015 pevné zdraví, pracovní jistoty přeje Pavel Kolomazník.

•••
Chci splnit slib daný při volbách - vykonávat svou funkci svědomitě,
v zájmu obce a jejich občanů v souladu s demokratickými a křesťanskými
principy. Pokračovat ve svých aktivitách v sociální a kulturní oblasti.
Přeji všem hodně zdraví a Boží požehnání, které budu také potřebovat,
abych mohla své předsevzetí uskutečnit a společně s lidmi dobré vůle
pomoci zvelebit naše městečko, nejen pro nás, ale i budoucí generace.
Květa Koutňáková

•••
Něžné světlo svíček
večer odrazí se od rolniček,
kraj pod sněhem tiše sní,
vánoční čas ať Vaše přání jako kouzlem vyplní.
Hezké svátky vánoční, splnění všech přání a do nového roku hodně
zdraví a spokojenosti přeje Jana Koželová

•••
Do roku 2015 přeji všem občanům Kvasic a čtenářům místních novin mnoho krásných zážitků
v osobním i pracovním životě, hodně životního optimismu
a trpělivosti při zvládání nejrůznějších situací. Mgr. Jiří Machovský

•••

MgA. OLDŘICH ŠEBESTÍK
ZDEŇKA ALADZASOVÁ
KATEŘINA KAHAJOVÁ

Komise životního prostředí a výstavby:
Předseda:
FRANTIŠEK ŠPÍŠEK
Členové:
PETR VACULÍK
ZDENĚK ZAPLETAL
TOMÁŠ KAHAJA
Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komise:
Předseda:
JANA KOŽELOVÁ
Členové:
ZDENĚK ZAPLETAL
MgA. OLDŘICH ŠEBESTÍK
Mgr. KAMILA WILLERTOVÁ
LIBUŠE STAŇKOVÁ
JANA ŠIŠKOVÁ
JAROSLAVA GRŇOVÁ
VĚRA MALOŠÍKOVÁ
VERONIKA MATULÍKOVÁ
MARCELA KNOLLOVÁ
LENKA GAZDOVÁ
KVĚTOSLAVA KOUTŇÁKOVÁ
LUKÁŠ HORA
MILUŠE HÁJKOVÁ
MARIE HOROVÁ
Mgr. JIŘÍ MACHOVSKÝ
GABRIELA VRTĚLOVÁ

Váženi spoluobčané, přeji Vám krásné a ničím nerušené
prožití svátků vánočních a do nového roku štěstí, zdraví
a rodinnou pohodu. MgA. Oldřich Šebestík

•••
Všem čtenářům přeji požehnané svátky a hodně zdraví a štěstí
do nového roku. Ing. Pavel Ševčík

•••
Všem občanům obce Kvasice přeji do nového roku všechno nejlepší,
hodně zdraví, osobní spokojenosti a trošku toho lidského štěstí. Přeji
vám, aby v roce 2015 se vám splnilo všechno, po čem toužíte, přeji
vám, abyste v životě měli optimismus, štěstí, optimistickou a dobrou
náladu, aby se vám dařilo vše, na co sáhnete. Mějte se krásně a ještě
jednou v roce 2015 všechno dobré. Ing. Richard Šiška

•••

Ať Štědrý den
je splněný sen
a do nového roku
více než trochu
sváteční pohody,
co srdci lahodí,
si přenesete
a cokoliv chcete,
hlavou se vám honí,
ať se brzy splní.
Všem spoluobčanům přeje František Špíšek

•••

Vánoční čas patří k těm nejkrásnějším v roce, přináší
pohodu, radost a mnoho milých chvil. Přeji všem svým
spoluobčanům veselé Vánoce a šťastný vstup do
nového roku 2015. Petr Vaculík
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Usnesení
z 90. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 11. září 2014
707/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti Obce Kvasice
za II. čtvrtletí 2014.
708/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Renátě
Mošťkové, Kvasice, Kroměřížská 459.
709/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 3 v ul. Cukrovar čp.
159, Kvasice, Antonínu Královi, Kvasice, A. Dohnala 18, od 1. 10. 2014
na dobu určitou jeden rok.
710/ Rada obce schvaluje zakoupení věcného daru pro MRS Kvasice do
tomboly na rybářské závody na Štěrkovišti, které se konaly 6. 9. 2014,
v hodnotě do 1.000,- Kč.
711/ Rada obce souhlasí s přidělením druhé popelové nádoby Tereze
Šivelové, Kvasice, Mírová 588.
712/ Rada obce bere na vědomí odstoupení Ing. Jany Brázdilové z funkce
člena Redakční rady Kvasických novin po přípravě a konečné distribuci
prosincového vydání Kvasických novin 2014.
713/ Rada obce bere na vědomí odstoupení Aleše Judase z funkce člena
Redakční rady Kvasických novin po přípravě a konečné distribuci prosincového vydání Kvasických novin 2014.
714/ Rada obce doporučuje ZO schválit opatření obecné povahy – Územní
plán Kvasice.
715/ Rada obce schvaluje provozní řád Sběrného dvora odpadů obce
Kvasice.
716/ Rada obce pověřuje starostu obce přípravou vypořádání majetkoprávních vztahů o převodu pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí
Kvasice pro vybudování bezbariérových chodníků v obci.
717/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Kvasice a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,
Klíšská 940, IČ: 27295567 na zřízení a provozování plynárenského
zařízení v lokalitě Pod Strážným za jednorázovou úplatu v celkové výši
544,- Kč vč. DPH 21 %.
Usnesení
z 91. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 25. září 2014
718/ Rada obce souhlasí se zřízením práva služebnosti k části pozemku
parc. č. 152/1 v k. ú. Kvasice, na kterém je zřízena regulační stanice plynu
firmy RWE GasNet, s.r.o.
719/ Rada obce souhlasí s pořízením 1 ks interaktivní tabule v ZŠ Kvasice
v hodnotě cca 70.000,- Kč. Finanční prostředky v částce 50.000,- Kč již
ZŠ obdržela jako sponzorský dar a zbytek bude uhrazen z drobnějších
sponzorských darů.
720/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Pavlu
Mitkovi k obecnímu bytu na adrese Husova 642.
721/ Rada obce souhlasí s umístěním konstrukce pro reklamní plochu
firmy S.A.R. Consulting Finance s.r.o. dle přiložené dokumentace za
podmínky, že konstrukce bude odnímatelná pro případ opravy a údržby
objektu obce parc. č. st.29/1 v k. ú. Kvasice.
722/ Rada obce doporučuje ZO schválit poskytnutí veřejné finanční
podpory Římskokatolické farnosti Kvasice ve výši 30.000,- Kč na opravu
střechy kostela.
723/ Rada obce doporučuje ZO schválit odkup pozemku parc. č. 1062
v k. ú. Kvasice o výměře 2951 m2 od manželů Antonína a Elišky Hofírkových z důvodu protipovodňové ochrany a pověřuje starostu obce
jednáním o odkupu.
Usnesení
ze 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 25. září 2014 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kvasice
230/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
231/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice
a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 27295567 na
zřízení a provozování plynárenského zařízení na obecních pozemcích
parc. č. 1074/7, 1146/2, 1155/6, 1163/1 a 1168/3 všechny v k. ú. Kvasice
v lokalitě Pod Strážným za jednorázovou úplatu ve výši 544,- Kč vč. DPH
21 % a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
232/ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice
a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 27295567 na
zřízení a provozování plynárenského zařízení na obecních pozemcích
parc. č. 1155/19 a 1155/23 v k. ú. Kvasice v lokalitě Pod Strážným za
jednorázovou úplatu ve výši 61,- Kč vč. DPH 21 % a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.

233/ ZO schvaluje smlouvu o zř ízení věcného břemene č.:
OT-014330027139/001 mezi Obcí Kvasice a E.ON Distribuce, a.s.
zastoupené na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591 na umístění
vzdušného kabelového vedení NN nad obecním pozemkem parc. č. 1168/3
v k. ú. Kvasice pro realizaci stavby „Kvasice, Zahradní – úprava NN“ za
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
234/ ZO schvaluje a souhlasí s návrhem majetkoprávního vypořádání
pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje a ve vlastnictví Obce Kvasice.
Obec Kvasice převede do vlastnictví Zlínského kraje pozemky, které jsou
součástí silničního tělesa silnic III/36740, III/36741, III/36744 a Zlínský
kraj převede do vlastnictví Obce Kvasice pozemky nacházející se v intravilánu obce Kvasice, které nejsou součástí silničního tělesa silnic II. a III.
třídy, nejsou silničními pozemky ve smyslu ust. § 11 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích. Majetkoprávní vypořádání bude provedeno
bezúplatně na základě darovací smlouvy. Seznam pozemků je přílohou č.
1 k tomuto usnesení. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
235/ Zastupitelstvo obce Kvasice:
1. konstatuje po ověření, ve smyslu ustanovení § 54 odstavce 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Kvasice není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených
orgánů, a stanoviskem krajského úřadu.
2. bere na vědomí, že námitky návrhu územního plánu Kvasice nebyly
podány.
3. vydává ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) stavebního
zákona na použití ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona, v souladu
s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy – Územní
plán Kvasice, dle přílohy.
236/ ZO bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.
237/ ZO schvaluje odkup pozemku parc. č. 1062 v k. ú. Kvasice o výměře
2951 m2 od manželů Antonína a Elišky Hofírkových z důvodu protipovodňové ochrany a pověřuje starostu obce jednáním o odkupu.
Usnesení
z 92. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 16. října 2014
724/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin Obce
Kvasice za 3. čtvrtletí 2014.
725/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin MŠ
Kvasice za 3. čtvrtletí 2014.
726/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin ZŠ
Kvasice za 3. čtvrtletí 2014.
727/ Rada obce zrušuje usnesení č. 703 z 89. jednání Rady obce Kvasice
ze dne 31. 7. 2014 a schvaluje dohodu o ukončení příkazní smlouvy č.
SW320/2014 s firmou IWWAL conzulting s.r.o.
728/ Rada obce schvaluje dodavatele na zajištění zadání veřejné zakázky
“Zateplení ZŠ Kvasice a rekonstrukce kotelny s přechodem na OZE“
firmu Roviko s.r.o. Vlárská 22, 627 00 Brno za cenu 80.000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s touto firmou.
729/ Rada obce bere na vědomí přijetí sponzorského daru pro MŠ Kvasice
ve výši 2.000,- Kč od firmy StavoKam – Tomáš Dikoraz na zakoupení
tělocvičných pomůcek pro děti.
Usnesení
z 93. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 3. listopadu 2014
730/ Rada obce schvaluje smlouvu č. D/1613/2014/KH o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 12.000,Kč. Dotace je určená na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Kvasice – odbornou přípravu velitelů a strojníků.
731/ Rada obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2015
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH
Kvasice z rozpočtu Zlínského kraje.
732/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Ivaně
Ševčíkové, Kvasice, Osmek 463.
733/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Karle
Volfové, Kvasice, Cukrovar 159.
734/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok
Miroslavě Štanglicové, Kvasice, Cukrovar 159.
dokončení na str. 5
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pokračování ze str. 4
735/ Rada obce bere na vědomí uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí
Kvasice a Zemědělským podnikem Kvasicko, a.s.
736/ Rada obce schvaluje poskytnutí věcného daru SK Kvasice na Svatomartinský košt vína dne 15. 11. 2014 v hodnotě do 1.000,- Kč.
Usnesení
ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 6. listopadu 2014 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kvasice
1/ ZO bere na vědomí bez připomínek, že ustavující zasedání bude řídit
do zvolení starosty nejstarší zvolený člen zastupitelstva p. Květoslava
Koutňáková.
2/ ZO bere na vědomí složení slibu bez výhrady všemi přítomnými členy
ZO Kvasice. Slib je součástí zápisu.
3/ ZO schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p. František Špíšek a p.
Radek Smolinka.
4/ ZO schvaluje tříčlennou mandátovou a návrhovou komisi ve složení Ing.
Pavel Ševčík, p. Jana Koželová a Bc. Filip Klement.
5/ ZO schvaluje zprávu mandátové komise o ověření Osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce Kvasice.
6/ ZO schvaluje tříčlennou volební komisi ve složení Ing. Richard Šiška,
MgA. Oldřich Šebestík, p. Tomáš Kahaja.
7/ ZO schválilo provedení voleb tímto způsobem:
a) bude volen starosta uvolněný ze zaměstnání, místostarosta neuvolněný
ze zaměstnání, tři členové rady.
b) volba starosty, místostarosty a tří členů rady bude provedena tajným
hlasováním na hlasovacích lístcích s označením volby. Hlasovací lístek
každý označí napsáním jména jednoho z navržených kandidátů na funkci,
kterou pro něj hlasuje.
c) volby do výborů proběhnou veřejným hlasováním.
8/ ZO zvolilo 6. listopadu 2014 starostu obce Kvasice pana Lubomíra Musila.
9/ZO zvolilo 6. listopadu 2014 místostarostu obce Kvasice pana Zdeňka
Zapletala.
10/ZO zvolilo prvního člena rady obce pana Petra Vaculíka.
11/ ZO zvolilo druhého člena rady obce Ing. Pavla Ševčíka.
12/ ZO zvolilo třetího člena rady obce Mgr. Jiřího Machovského.
13/ ZO zřizuje kontrolní a finanční výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
14/ZO zvolilo předsedu finančního výboru Ing. Pavla Ševčíka a předsedu
kontrolního výboru p. Radka Smolinku.
15/ZO zvolilo členy finančního výboru: p. Jaroslava Malenovského a p.
Irenu Zdražilovou a členy kontrolního výboru: p. Květoslavu Koutňákovou
a p. Pavlu Kohoutovou.
16/ ZO schvaluje stanovení termínu a výši vyplácení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce, a to podle zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §73, §77 a §84,
odst. 2, písm. n) od 6. 11. 2014 a výši podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, při počtu obyvatel 2.235 k 1. 1. 2014, pro
místostarostu obce podle sloupce 6 a 8 přílohy, pro ostatní členy rady podle
sloupce 9 a 13 přílohy, předsedy výborů a komisí podle sloupce 10 a 13
přílohy, členům zastupitelstva zařazeným do výborů, komisí a zvláštních
orgánů obce podle sloupce 11 a 13 přílohy, ostatním členům zastupitelstva
nezařazeným do rady obce, výborů, komisí a zvláštních orgánů obce podle
sloupce 12 a 13 přílohy. U souběhu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva se postupuje podle §77, odst. 3, písm. b) zákona o obcích, přičemž
příplatek podle sloupce 13 přílohy se započte jedenkrát.
17/ Na základě § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů si Zastupitelstvo obce Kvasice vyhrazuje pravomoc
schvalovat odměny členům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva
obce.
18/ ZO schvaluje odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
obce ve výši 350,- Kč/měsíc podle ustanovení § 84, odst. 2 písm. u) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a odměny členům
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 350,- Kč/měsíc podle
usnesení č. 17, s platností od 6. 11. 2014.

Poděkování
Jménem našeho syna Lukáška
bychom rádi touto cestou vyjádřili
obrovské poděkování Obci Kvasice
za poskytnutí finančního daru na
pořízení dětského zdravotního
pečovatelského lůžka. Vzhledem

k Lukáškovu zdravotnímu postižení,
v á ž n ý m a č a s t ý m i n fe kc í m
dýchacích cest patří možnost
polohování k nejvyužívanějším
funkcím tohoto lůžka.
Opravdu nejde slovy vyjádřit,
jak moc si tohoto daru vážíme.
Je úžasné, že jsou mezi námi lidé
s dobrým srdíčkem, kterým nejsou
osudy postižených dětí lhostejné.
Obci Kvasice patří naše velké
u z n á n í , p o d ě ková n í a p ř á n í
zdravíčka do nového roku, protože
bez těchto lidí by byl život našeho
syna mnohem těžší a složitější…. Ze
srdce děkujeme!
Maminka a tatínek Krejčí

Vánoční strom pro Kvasice
V září letošního roku jsme se
na Vás, občany naší obce, obrátili
s žádostí o vánoční strom, který
každoročně zdobí naše náměstí. Na
základě této výzvy jsme obdrželi tři
nabídky, které jsme bohužel museli
odmítnout. Vybrali jsme smrk, který
rostl před obecní budovou čp. 463
v ulici Osmek. V tomto domě se

bude v příštím roce provádět oprava
kanalizace a strom by musel být
stejně pokácen. Přesto bych chtěl
poděkovat za nabídku p. Kopčila
z Družstevní ulice, p. Rybové
z Osmeku a p. Kašíka z Krajiny.
Doufám, že jejich strom ozdobí naše
náměstí v některém z příštích let.
Lubomír Musil, starosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých
nejbližších, dětem hodně dárků a do nového roku hodně
štěstí, rodinné pohody, osobních i pracovních úspěchů
a hlavně pevné zdraví
přejí zaměstnanci Obecního úřadu Kvasice.
Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc, hodně
pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2015
přeje kolektiv údržby Obecního úřadu Kvasice.
Pohodové Vánoce přejem vám,
ať na Štědrý večer není nikdo sám.
Ať Vánoce stráví všichni spolu,
ať se všichni sejdou u štědrovečerního stolu.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přejí
členové kulturní komise při OÚ Kvasice.
Milé čtenářky a čtenáři,
dospělí a děti!
Vánoce se kvapem blíží
a s nimi i nový rok.
Ať Vám čerti neublíží
a sejdeme se napřesrok.
Hodně dobré vůle
spolu všichni mějte
a knížek se nezříkejte.
Čekají na Vás v knihovně.
Na shledanou s Vámi se těší
Rita Králíková, knihovnice

www.kvasice.cz

strana 6

Kvasické noviny

Kvasické noviny

strana 7

Akce v Mateřské škole Kvasice

Dramaterapie v Domově

Zahájení školního roku
V krásně zrekonstruované budově MŠ nám všem bylo první den dobře,
útulně, školička zářila barvami.
Ve třídě Pastelek vítala děti nová paní učitelka z Kroměříže, paní Markéta
Lemark, která nastoupila za paní ředitelku Rákoci. Jiné personální změny
v MŠ nejsou.
První slavnostní akcí, na kterou se děti těšily, bylo hudební vystoupení
SKYMUSIC, s hudebními nástroji, s hádankami, s melodiemi z pohádek,
se zpěvem s hudbou. A jak už je to s malými dětmi – nejvíce ocenily taneční
diskotéku se světly na závěr.

Od března tohoto roku se v pravidelných intervalech setkávají naši
uživatelé s pracovníky a studenty
Ústavu speciálně pedagogických
studií Pedagogické fakulty a Katedry
psychologie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
v rámci projektu TERA. V našem
domově probíhá práce s uživateli
v oblasti dramaterapie.
Podstatou dramaterapie je práce
s klientem, popř. s klienty trošku
odlišným způsobem – méně se
používají slova a více se komunikuje
tělem, pohybem či výrazem.
Především pro uživatele, kteří mají
omezené komunikační dovednosti,
má tato práce velmi pozitivní dopad.
A jak taková dramaterapie u nás
vypadá? Jednotlivá lekce trvá 1,5
hodiny přímé práce s uživateli. Před
lekcí dostaneme informaci o tématu,
na které se společně s klienty

Malí plaváčci
Plavání dětí MŠ Kvasice bylo zahájeno 2. října 2014 v hrátkovém bazénu.
Jedna lekce trvala 45 min. Výuku dětem usnadnily a zpříjemnily nové pěkné
pomůcky a spousta hraček. Každý malý plaváček dostal po 6 lekcích Mokré
vysvědčení. Líbil se nám citlivý přístup plavčíků – trenérů, který ocenily
hlavně děti, i ty menší nebo bojácné. Formou hry se děti naučily orientaci
ve vodě a základům plavání.

Dýňová slavnost.

Foto: MŠ Kvasice.

Krásné setkání
V úterý 7. října 2014 nás v mateřské škole navštívili prvňáčci ze Základní
školy v Kvasicích s paní učitelkou Mgr. Hudcovou. Připravili si ukázku
všeho, co se za tak krátkou dobu naučili, a my jsme jim na oplátku s dětmi
přichystali sladké překvapení. Děkujeme paní učitelce i jejich žákům.
Těšíme se na další setkání.
Dýňování a jablíčkové posezení
Dlabání dýní spojené s jablíčkovým mlsáním, které upekli a přichystali
ochotní rodiče dětí, proběhlo v prostorách školy a školní zahrady ve čtvrtek
30. října 2014. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se přišli rozloučit
s babím létem a strávili pozdní večerní dobu s vydlabanými dýněmi
a lampionky na rozzářené zahradě. Doufáme, že všichni odcházeli ze
zahrady MŠ spokojeni. Děti ze třídy Motýlků dostaly na památku dýňové
medaile a jablíčkový diplom.

Návštěva ZŠ v MŠ.

Tímto bych chtěla čtenářům
Kvasických novin popřát za všechny
pedagogické pracovnice Základní
školy speciální Kroměříž šťastné
a veselé Vánoce a hlavně hodně zdraví
v roce 2015.
Mgr. Lenka Nebuchlová

Ivana Lisztwanová Krčmová, DiS.
sociální pracovnice
DOMOV PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
KVASICE

Dramaterapie na téma „dovolená u moře“.

Cvičení MŠ a ZŠ v tělocvičně ZŠ Kvasice
V tělocvičně ZŠ Kvasice, kterou jsme měli s třídou Motýlků a Pastelek
z MŠ Kvasice se svými kamarády - prvňáčky k dispozici, jsme si dvě
listopadová dopoledne užívali velkého prostoru, tělovýchovného nářadí
a pěkného programu připraveného p. učitelkou 1. třídy ZŠ Mgr. Hudcovou.
Užili jsme si spoustu her a také legrace. Děkujeme za pozvání, krásnou
spolupráci a těšíme se na další setkání.
Kolektiv MŠ Kvasice

Vánoční
Všude voní cukroví,
co dnes bude, kdo to ví?
Přilepšíme zvířátkům,
dáme chleba jehňátkům.
Svítí do tmy stromeček,
když zazvoní zvoneček.
Vánoce jsou krásné svátky,
vracejí nás v čase zpátky!

že do toho pravého vánočního salátu
patří ještě hrášek a možná i spousta
dalších dobrých věcí. Je nám jasné,
že v každé rodině je tradice přípravy
štědrovečerní večeře jiná. Důležité
ovšem je udělat si tu správnou
vánoční pohodu, a to se nám ve
škole určitě podařilo.

Příprava štědrovečerního menu.

Foto: ZŠ speciální.

Příprava štědrovečerního menu.

Foto: ZŠ speciální.

Foto: MŠ Kvasice.

Maňáskové divadlo
V pátek 7. listopadu 2014 děti s nadšením vítaly a sledovaly milé
představení maňáskového divadla ŠIKULKY z Vracova. Tři poučné příběhy,
milé postavičky doprovázené pěknými písněmi a hlavně Kašpárek, ten si
zasloužil velký potlesk.

Dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců MŠ
Kvasice popřála příjemné prožití vánočních svátků, klid,
pohodu a radostné chvíle strávené v kruhu svých nejbližších.
V následujícím roce 2015 pak hodně zdraví, vzájemného
porozumění, společné radosti a úspěchů v osobním
i pracovním životě.
Miluše Rákoci, ředitelka školy MŠ Kvasice

předem připravíme. Téma dramaterapie bylo např. oblíbené jídlo
a vaření, zvířata v zoo, skřítkové,
filmaři či dovolená u moře. Terapie
se vždy účastní asi 10 – 12 uživatelů
a nejvýše pět pracovníků domova.
Naši uživatelé si hodiny dramaterapie velmi oblíbili a vždy se těší
na příští setkání. Během terapie
získali spoustu nových zkušeností
a nevšedních zážitků, setkali se
například i se studentkou z Číny.
Všichni společně doufáme, že
projekt bude v našem domově
ještě pokračovat a přinese našim
uživatelům další příjemné a veselé
chvilky.

Pod dohledem paní učitelky Hanky
loupal brambory i vejce vařená
natvrdo. Potom pomocí malého
kráječe s kovovou mřížkou vytvořil
ze všech brambor, vajec a vařené
mrkve kostičky, které byly základem
salátu.
Do mísy přidal nakrájené okurky,
tatarskou omáčku, majonézu, sůl
a pepř a všechno pořádně a pečlivě
zamíchal. Dílo bylo hotovo.
Na závěr jsme si ve třídě svátečně
prostřeli, zapálili svíčku a za zvuku
koled si všechny děti na bramborovém salátu pochutnávaly. Možná
někteří z Vás poznamenají, že jsme
na některé ingredience zapomněli,

Foto: DZP Kvasice.

Žáci ze Základní školy speciální
Kroměříž se těší na Vánoce

Plavání.

Dýňová slavnost.
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Foto: MŠ Kvasice.

Na divadle.

Foto: MŠ Kvasice.

Foto: MŠ Kvasice.

Jako každý rok přichází období,
které naši žáci skutečně milují.
Poznají, že začíná advent, kdy se
zpívají vánoční písničky a koledy,
vědí, že přijde Mikuláš s čertem
a andělem a pak samozřejmě
Vánoce. Všechny tyto události velmi
intenzivně prožívají a s nadšením
poslouchají, když jim paní učitelky
o všem, co k vánoční době patří,
vyprávějí. Někteří z nich pak
nedokážou mluvit o ničem jiném
a na školní povinnosti by nejraději
zapomněli.
Abychom si ve třídě udělali
tu správnou vánoční atmosféru
o trochu dříve, domluvili jsme se, že
si společně uděláme takovou malou
štědrovečerní večeři na zkoušku
nebo, chcete-li, tzv. nanečisto.
Neměli jsme samozřejmě obalovaného kapra ani jinou r ybu,
ale připravovali jsme opravdový
bramborový salát. Hlavním šéfkuchařem byl jmenován žák Filip,
který se tohoto úkolu zhostil na

výbornou a velmi se snažil, aby pro
své kamarády pohoštění připravil.

Hodiny tiše našlapují ve sněhu,
stačí pár kroků – rok se uzavírá.
Starý rok již odchází,
nový jde těsně za ním.
Ať vám lásku a radost přináší,
to je naším přáním.
Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc,
hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů v roce
2015 všem dětem, rodičům i příznivcům přejí
Příprava štědrovečerního menu.
Foto: ZŠ speciální.

všichni zaměstnanci Základní školy Kvasice.
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Dětská policie v akci
Děvčata a chlapci 5. třídy ZŠ
Kvasice byli osloveni dopravní
policií, aby se zúčastnili zajímavé
preventivní akce přímo v ulicích
obce. Řidiči, kteří 22. 10. 2014
projížděli Dolní ulicí, se tak podrobili
kontrole technického stavu vozidla
pod dohledem čerstvých držitelů
průkazu cyklisty. Děti pod vedením
policistů kontrolovaly platnost
technické kontroly, stav pneumatik
a zapnutí bezpečnostních pásů.
Policisté prováděli i dechovou
zkoušku, která byla u všech řidičů
negativní. To však neznamenalo,
že bylo v pořádku úplně všechno.
Dvěma řidičům byla udělena vyšší
bloková pokuta za špatný technický
stav vozidla, pro řidiče s menšími
přestupky si děti vymýšlely alterna-

tivní tresty typu odříkávání vyjmenovaných slov. Při tomto trestu
bylo velmi veselo, neboť někteří
řidiči chtěli raději zaplatit pokutu,
jelikož znalosti z této oblasti měli
velice slabé. Většinu zachraňovala
až vyjmenovaná slova po Z. Pokud
měl řidič vše v pořádku, obdržel od
dětí malé dárky. Děti pozorovaly
práci policistů, jejich komunikaci
s řidiči i reakce řidičů při kontrole,
která byla v jednom případě velmi
nevybíravá navzdory přítomnosti
dětí.
Přestože celou akci provázel
vytrvalý déšť, byla pro páťáky
i řidiče poučná. Těšíme se na další
spolupráci s policií ČR.

elektronik, strojař a automechanik.
Děvčata se začátkem prosince
zůčastnila okresního f inále
v halovém fotbale v Bystřici pod
Hostýnem a již zmiňovaní starší

hoši se pokusí kvalifikovat do
divizního finále futsalové ligy na
turnaji ve Ždánicích.
Mgr. Jiří Machovský

Páťáci v muzeu
3. 10. 2014 navštívili žáci 5. třídy
Muzeum Kroměřížska. Naším
cílem byla výstava Historie odívání,
která doplňuje učivo vlastivědy.
Pr ůvodkyně nás seznámila se
starými unikáty ze soukromé sbírky
i běžnými oděvy ze 40. - 80. let
minulého století. Děti si nejvíce

užily závěrečného workshopu, ve
kterém si mohly vyzkoušet dobové
oděvy. Protože nám zbylo trochu
času, zkontrolovali jsme zvířátka
v Podzámecké zahradě a spěchali na
autobus. Už se těšíme na další interaktivní výstavu s názvem Staročeské
Vánoce.
Mgr. Věra Janoštíková

Mgr. Věra Janoštíková

Přírodovědný kroužek
Naše základní škola se přihlásila
do projektu SPŠ Otrokovice „Experimentárium“, který je zaměřen na
rozvoj a zkvalitnění vzdělávání
v přírodovědné a technické oblasti
na středních a základních školách
ve Zlínském kraji. Kroužek probíhá
3x do měsíce. První středu v měsíci
žáci navštěvují SPŠ, kde využívají
vybavení Experimentária k různým
pokusům v expozicích: Mechanika,
Moderní technologie, Energie,
Elektřina a magnetismus, Jednoduché stroje, Obráběcí stroje,
Chemie, Přírodověda, Vlaky a auta.
Další dvě středy v měsíci kroužek
probíhá ve škole, kde si žáci zkouší

pod vedením paní učitelky Vysloužilové a paní učitelky Doleželové
zajímavé pokusy, např. propustnost
vody v různých druzích zeminy,
měření kapacity plic u žáků,
pozorování napětí a vzlínavost
kapalin, pohyb vody v rostlině,
pozorování stavby květu. Kromě
těchto aktivit se žáci zúčastnili také
přednášky o kriminalistice, sledovali
projekce 3-D kina a mohou se těšit
na exkurze dle svého výběru do
Anatomického a poté i Technického
muzea v Praze.

Páťáci v muzeu.

Foto: ZŠ Kvasice.

Bc. Markéta Doleželová,
vyučující přírodopisu
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Podzimní tvoření
O víkendu 8. - 9. listopadu
2014 patřil sál sokolovny dětem.
Uskutečnilo se zde podzimní tvoření
s dalším bohatým programem.
Ve čtyři hodiny se začaly scházet
natěšené děti se svými rodiči,
aby si vytvořily krásného ježka.
Do staré punčochy se vysypaly
vločky, hnědým provázkem se
omotal papírový kužel, kter ý
vytvořil nos a připevnil se tavnou
pistolí k tělu. Potom už se na tělo
připevňovaly šišky různých tvarů
a velikostí. Z šípků vznikly oči
a z kaštanu čumáček. Maminky
výtvor se zájmem vylepšovaly nebo
si vytvořily svůj a děti zatím využily
prostor sálu pro hry. Každý si našel
svoje. Někteří hráli stolní tenis, jiní
hráli na schovávanou a ti starší se
zodpovědně připravovali na noční
překvapení. Pro uklidnění dostaly
děti další úkol, pomalovat si A3
papír, ze kterého se vytvořil kornout.
Večer byl pojat lehce „americky“.
Na večeři se dětem objednala pizza
a následovalo promítání vybrané
pohádky. No a jako v každém
kině, tak i v tom našem, nechyběl
pro děti popcorn. Každý dostal
do toho svého kornoutu pořádný
příděl lahodné pochutiny. Z 33 dětí,
které se zúčastnily tvoření, si 21
odvážlivců a zvědavců nachystalo
podložky a spacáky a uložilo se ke
spánku. Dokonce nám na sále vyrostl
i jeden stan. Když děti spokojeně
usnuly, rodiče připravili strašidelnou
stezku odvahy s plněním několika
úkolů – namalovat se zavázanýma
očima obrázek, v černém pytlíku

poznat několik předmětů, podle
chuti rozeznat suroviny, vylovit
pomocí zubů jablko z vody, rukou
najít v nechutném nálevu kuličku
a na závěr v ponurém a chladném
průchodu se podepsat na listinu.
Vše bylo doplněno a osvětleno
svíčkami a dýněmi a samozřejmě
nechybělo nějaké to strašení. Po
probuzení děti s napětím a strachem
čekaly, co přijde. Po dvojicích byly
vypouštěny ze salonku a procházely
trasu s úkoly. Trasa vedla ze salonku
nahoru na sál, do šatny a zpět dolů
na zahradu. Kolem bývalého kina
se prošly bránou na ulici a zpět
na sokolovnu. Všichni svůj strach
překonali a po prvním úspěšném
projití si trasu prošli ještě jednou.
Plny dojmů zalehly děti do pelíšků
a usnuly. Ráno už je čekala snídaně
– čerstvé rohlíčky s párečkem
a čajíčkem. To už se začaly scházet
děti, které se raději vyspaly doma,
a začal se tvořit lampion. Určitě
někomu posloužil při uspávání
broučků.
Po závěrečném úklidu jsme se
začali loučit a rozcházet domů.
Podle reakcí a výrazů dětí bylo všem
organizátorům jasné, že měla akce
velký úspěch. Už teď se těšíme na
další, třeba na jaře, a budeme rádi,
když se přidají další zájemci.
Případní noví zájemci mohou
hlásit svou emailovou adresu na:
knollova@bcl.cz (Marcela Knollová).V př ípadě pořádání další
podobné akce Vám slibujeme, že
budete o všem zajímavém vědět.
Za pořadatele: KKGG

Foto: Organizátoři.

Podzimní tvoření.

Foto: Organizátoři.

KADEŘNICTVÍ PAWKA

Podzimní soutěže
Spor tovní dění v letošním
školním roce odstartovalo soutěžemi
v přespolním běhu v Bystřici pod
Hostýnem. V kategorii družstev se
nejlépe umístilo družstvo starších
hochů, které obsadilo 5.místo ze
sedmi celků. V jednotlivcích nejlépe
obstáli Jakub Knoll (starší hoši) 10.
místo, Petr Pecina (mladší hoši)
13.místo a Michaela Marčíková
(mladší dívky) 14.místo.
V polovině října se žáci 8.
a 9. třídy naší školy zúčastnili
okresního finále v minikopané na
umělé trávě stadionu HS Kroměříž.
Ve své skupině porazili Kvasičtí
postupně soupeře ze základních
škol: Oskol Kroměříž 5:2, Litenčice
3:0 a Zachar Kroměříž 2:1. Ve
f inálové skupině naši chlapci
nejdříve nestačili na suverénního
vítěze ZŠ Slovan Kroměříž 0:3
a v přímém souboji o 2. místo
a remíze 0:0 podlehli až na penalty
ZŠ Morkovice. Na bronzovém
turnaji vypadala úspěšná sestava
ZŠ Kvasice následovně: Ondřej
Přikryl – Tomáš Machala, Ondřej

Podzimní tvoření.

Masný – Jan Daněk – Daniel Slavík
(všichni 9.třída), David Skácel
(8.) – Filip Tůma (9.), Jakub Knoll
(9.), Dominik Huťka, Radek Kahaja
a Radek Pospíšil (všichni 8.).
V obdobném složení si starší
žáci vybojovali v rámci školské
futsalové ligy postup do 2.kola, když
na turnaji v Otrokovicích předčili
konkurenty z Trávníků Otrokovice
a Kašavy. Ale nebylo pouze na
růžích ustláno. Dívčí fotbalový tým
nestačil v domácím prostředí trochu
překvapivě na soupeře z Oskola
Kroměříž a jarní část turnaje tak
bude bez naší účasti. Ani mladší
žáci (7., 6. a 5. ročník) nebyli se
svým vystoupením ve futsalové lize
spokojeni. Na turnaji ve Slavičíně
se hra našeho celku sice líbila, ale
srážela nás koncovka. Jediný gól ve
třech utkáních nemohl na postup do
dalšího kola stačit.
Také ve zbytku kalendářního
roku čekalo naše žactvo několik
soutěžních výzev. Na konci listopadu
to byly soutěže pro žáky 8. a 9. třídy
na SŠ COPT v Kroměříži v oborech

Vás zve na

5. ROČNÍK POVÁNOČNÍHO VEČERA,
který se bude konat

dne 10. 1. 2015 v 15:30 a 19:30
v sále Sportareálu Kvasice.

Dětská policie.

Předprodej vstupenek i s místenkou v kadeřnictví PAWKA,
nám. A. Dohnala 16, Kvasice, 1. patro.
Cena vstupenky 180 Kč.
Program večera:

Foto: ZŠ Kvasice.

Podzimní tvoření.

Kvasičtí fotbalisté.

www.kvasice.cz

Foto: ZŠ Kvasice.

Foto: A. Judas.

Přání za T. J. Sokol Kvasice
K Vánocům přeji za Sokol všem hlavně klidně
strávené svátky v rodinném kruhu a s přáteli.
Do nového roku přeji všem pevné zdraví a abyste
prožili co nejvíce pohodových a klidných dnů.
Starosta T. J. Sokol Kvasice Aleš Judas

• Přehlídka obchodu Fashion Hit
• Přehlídka společenských a svatebních šatů JULIANA
• Přehlídka obchodu Machalová
• Prezentace kožené galantérie JOLA
• Prezentace a ukázka květinářství Iveta
• Kadeřnická show na téma společenská sezona
• Hudební vystoupení
• Poradenství s kosmetikou Mary Kay
Celým dnem Vás bude provázet JOSEF NÁHLOVSKÝ.
Sponzorsky se na akci podílejí:
Zahradnictvi Brázdilová, Pneuservis Jelšík, G3, Stolářství Smolinka,
Květinářství Iveta

www.kvasice.cz
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Den přírody

Pohádka pro děti - O Honzovi
a hloupé víle Rozárce
Dne 28. září 2014 přijeli do
Kvasic herci z divadelního spolku
z Kroměříže zpříjemnit dětem
prosluněné nedělní odpoledne
pohádkou Vojtěcha Vackého
,,O Honzovi a hloupé víle Rozárce".
Místa k sezení se pomalinku
zaplňovala a divadlo mohlo začít.
Děti napjatě sledovaly, proč Honza
tentokrát není hloupý a proč je
vlastně hloupá víla Rozárka. Proč
Anastázie, matka víl, brání Rozárce

ve štěstí a chce ji raději provdat za
starého Hejkala, aby svou dceru
zachránila před proměnou v lidskou
bytost, a jak Kašpárek, ten malý
neposeda, Honzovi a Rozárce ke
štěstí pomohl. Děti napjatě sledovaly
celý děj pohádky se zatajeným
dechem a za vydatné pomoci, kterou
Kašpárek v jednu chvíli od dětí
potřeboval, všechno nakonec dobře
dopadlo.
Jana Koželová,
předsedkyně kulturní komise
Drakiáda.

Foto: A. Judas.

Den přírody.

Pohádka pro děti.

Foto: J. Koželová.

V sobotu 4.října 2014 Myslivecké sdružení Kvasice, Moravský
r y b á ř sk ý s v a z o . s . – m í s t n í
organizace Kvasice, včelaři ve spolupráci s kulturní komisí při Obecním
úřadu v Kvasicích uspořádali pro
děti a dospělé v parčíku u myslivny
„ D e n p ř í r o d y “ . Te n , ko h o
neodradilo sychrané podzimní
počasí, mohl zhlédnout profesionální ukázku dravců společnosti
Zeyferus z Lednice. Tato společnost
se zabývá moderním sokolnictvím,
kde je kladen důraz na ochranu
přírody, a dále se zabývá rehabilitací zraněných dravců a jejich
návratem do přírody. Opeření
svěřenci se divákům ukázali v plné
kráse, kdy předvedli například své
osobité způsoby lovu. Byla zde
i k vidění připravená stanoviště
jednotlivých sdružení, kdy u stanoviště kvasických myslivců byly
k vidění preparáty zvěře, rybáři se
prezentovali ukázkou preparátů

vodní fauny a včelaři všem návštěvníkům ochotně předvedli, jak to
chodí v takovém úlu, co obnáší
péče o včely, jaké k této zálibě
patří vybavení, a kdo měl zájem,
mohl ochutnat lahodný produkt
včeliček – med. U všech stanovišť
byly pro děti připraveny záludné
otázky, které malí návštěvníci hravě
zodpověděli a za toto je čekaly
věcné odměny. A jelikož se jednalo
o pobyt na čerstvém vzduchu,
bylo připraveno jedno stanoviště
v duchu pohybovém a to běh na
palicích – chůze na chůdách. Bylo to
velice příjemné podzimní dopoledne
a odpoledne a snad si malý i velký
návštěvník v tento den uvědomil,
jaké krásy přírody nás obklopují,
a že i my samotní jsme součástí
krásného světa zvaného příroda,
ke kterému bychom se měli všichni
chovat s úctou a respektem.
Jana Koželová,
předsedkyně kulturní komise

Den přírody.

Foto: J. Koželová.

Foto: J. Koželová.
Drakiáda.

Foto: A. Judas.

Drakiáda
Letošní podzim byl nadprůměrně teplý a také větrný. Jeden
z těchto krásných dnů připadl na
již tradiční DAKIÁDU. V neděli
19. října uspořádala kulturní komise
a ŘK farnost Kvasice své každoroční pouštění draků. Tato akce
je velmi oblíbená, o čemž svědčí
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Den přírody.

Foto: J. Koželová.

Den přírody.

Foto: J. Koželová.

Den přírody.

Foto: J. Koželová.

Den přírody.

Foto: J. Koželová.

Den přírody.

Foto: J. Koželová.

Den přírody.

Foto: J. Koželová.

hojná návštěvnost a spousta draků
na obloze. Když děti přestalo bavit
držet provázek a pozorovat oblohu,
mohly si zasoutěžit. Jako obvykle
byl připravený ohníček na špekáček
a teplý čaj. Všichni si určitě tuto
zábavu užili a příští rok se zase
společně sejdeme.
Aleš Judas

Stálou pohodu v roce 2015
přejí myslivci Kvasice

Drakiáda.

Foto: A. Judas.

www.kvasice.cz

www.kvasice.cz
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zátorům akce: především Ing.
Richardu Šiškovi a paní Janě
Koželové, zaměstnancům obecního
úřadu, ale také panu Jaroslavu
Chudobovi za připravený raut,
na který pozval hosty a organizátory starosta obce. Ostrostřelci
z Kroměříže pod vedením pana
Petra Klapila ve svých historických
uniformách vykonávali čestnou stráž
před budovou i u pamětní desky Po
odhalení pamětní desky paní Evou,
která ji nechala zhotovit v Německu,
vypálili čestnou salvu. Nebyli to
jen oni, kteří zpestřili slavnostní
akci. V krásných hanáckých krojích
vyčnívaly i paní Marie Rybová, paní

Pamětní deska.

Fialová z Tlumačova a Janička
Koželová. Nemohu opomenout
poděkování svému spolehlivému
synovci Vítu Koutňákovi za včasný
dovoz pamětní desky z Německa
do Kvasic.
Bylo to přátelské odpoledne.
Kvasice otevřely svá pomyslná
vrata nejen do Evropy, ale celého
světa, což je odkaz i významného
vědce a předka Kvasic Emanuela
Proskowetze, který je pochován
v rodinné hrobce v kostele na
hřbitově v Kvasicích, místo si ještě
zaživa k odpočinku sám vybral.

Kvasické noviny
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Košt vína
Již čtvrtý ročník „Svatomartinského koštu vína“ proběhl tradičně
první sobotu po svátku svatého
Martina. Sportovní klub Kvasice
připravil pro účastníky vše, co
k takové akci patří. Sál musel být
patřičně vyzdoben a na stolech
krom skleniček nesměl chybět sýr
a chleba na zajedení mezi jednotlivou degustací. Ochutnávku devíti
vzorků vína představil profesionální
sommelier. Svatomartinskou husu
a další pochutiny k vínu připravila

firma DOOT. Nechyběla zde ani
cimbálová muzika, která hrála
k poslechu i k tanci. Po zajímavé
tombole se dobrá zábava stupňovala
a nikdo nesledoval čas ani to, že
je již druhý den. Ale vše jednou
musí skončit, aby něco jiného
mohlo začít. A tak poté, co jsme
se rozloučili s posledními hosty,
začali jsme se připravovat na příští
- v pořadí pátý - ročník svatomartinského koštu vína.
Aleš Judas

Květa Koutňáková

Vítězné družstvo z Kvasic.

Foto: J. Koželová.

Senioři z Kvasic opět nejlepší

Odhalení pamětní desky vědci
Emanuelu Proskowetzovi ml.
25. října 2014 byla odhalena k 70.
výročí úmrtí pamětní deska vědci
Emanuelu Proskowetzovi ml., šlechtiteli cukrovky a obilnin.
Emanuel Proskowetz ml. se narodil
16. listopadu 1849 v Praze, zemřel
16. listopadu 1944 v Kvasicích. Žil
a pracoval v Kvasicích ve starém
historickém domě, který dnes slouží
jako obecní úřad.
Jeho otec Emanuel Proskowetz
st. byl podnikatel, spoluzakladatel
cukrovaru v Kvasicích, věnoval
se pěstování a šlechtění cukrovky
i obilnin a jeho prvorozený syn po
něm zdědil nejen jméno, ale i vlohy.
Navázal na svého otce, pokračoval ve
šlechtění, které zdokonalil tak, že se
stalo vědní disciplínou. Byl autorem
mnoha odborných publikací.
Po studiích na gymnáziích v Praze
a ve Vídni pokračoval ve studiu na
vídeňské univerzitě na filozofické
fakultě a zároveň navštěvoval přírodovědné přednášky na polytechnice.
Během studií pracoval v laboratořích významných ústavů ve Vídni.
Po ukončení studií působil jako
praktikant v cukrovaru v Židlochovicích, kde získal nejen praktické
znalosti, ale také zde našel svou
manželku, dceru majitele cukrovaru,
Julii Robertovou.
V roce 1876 převzal po svém
otci správu velkostatku a vedení
cukrovaru v Kvasicích a trvale se
zde usadil a založil rodinu.
V Kvasicích prováděl pokusy
se šlechtěním hanáckého ječmene
i ostatních obilovin (pšenice, žita).
Vypěstoval světoznámé odrůdy
mezi nimi sladovnický ječmen
nazvaný Hana Pedigree, který se
stal základem pro další světové
odrůdy. Z podnětu Proskowetze
vznikla řada šlechtitelských stanic
v republice i v Kvasicích. Šlechtění
se provádělo u Proskowetzů až do
konce 2. světové války.
Odhalení pamětní desky v přízemí
budovy Obecního úřadu v Kvasicích

bylo velmi slavnostní. Po úvodním
přivítání hostů a projevu starosty p.
Lubomíra Musila si vzala slovo paní
Eva Hőnigschmid, roz. Proskowetz.
Přivítala občany Kvasic, zastupitelstvo obce a neskrývala dojetí, že
může být mezi námi, neboť má ke
Kvasicím stále vřelý vztah a cítí
se jako jejich spoluobčanka. Také
byla přítomnými občany Kvasic
vřele přivítána. Poděkovala za úctu
prokázanou jejímu dědečkovi, E.
Proskowetzovi ml., což dosvědčila
i tím, že přijela s početnou rodinou,
jejichž příslušníky nám postupně
představila - syny s manželkami,
vnuky i pravnuky. Nechyběl ani
synovec Jiří Proskowetz, syn jejího
bratra Felixe, který přiletěl z Panamy,
a jeho synové s ratolestmi, kteří žijí
ve Vídni. Oslavy se zúčastnila i paní
Elizabeth Čejka z Dallasu, která
rovněž patří k tomuto rodu a její
tatínek Jaromír Matula, kvasický
rodák, z Prahy. Zážitek pro mnohé
členy rodiny byla nejen samotná
návštěva Kvasic, ale i Proskowetzovy
vily. Netajili se tím, že jsou vděčni, že
slouží sociálnímu účelu, a to je pro
ně velké zadostiučinění.
Mezi významné hosty patřili
i představiteli z oboru šlechtitelství,
kteří i dnes navazují na metody E.
Proskowetze, což zdůraznil nejen
ve svém odborném, ale i procítěném
projevu k osobnosti Proskowetze
a ke Kvasicím ing. Petr Míša, Ph.D.
z Výzkumného ústavu Kroměříž.
Akce se zúčastnila z Výzkumného
ústavu Kroměříž i Mgr. Věra
Kroftová, s kterou jsem mnohé
konzultovala a nezištně mi půjčila
pro Muzeum Kvasice odborné
spisy s články E. Proskowetze, které
můžete zhlédnout při návštěvě
muzea do konce t. r. Dalšími věrnými
hosty a příznivci Kvasic byl RNDr
Vladimír Zicháček z Olomouce,
pan Vlastmil Úlehla z Hulína, paní
Navrátilová ze Záhlinic aj.
Poděkování patří nejen organi-

Foto: Renáta Nelešovská.

V pátek 12. září 2014 v 9 hodin
byl v Hulíně zahájen pátý ročník
Her seniorů Mikroregionu Jižní
Haná. Opět po roce změřili své
síly senioři z Hulína, Chropyně,
Tlumačova a Kvasic.

Setkání před radnicí.

Foto: J. Koželová.

Košt vína.

Foto: A. Judas.

Ostrostřelci z Kroměříže.

Foto: J. Koželová.

Svatomartinská husa.

Foto: A. Judas.

p. Eva Höningschmid roz. Proskowetz uprostřed Hanaček.

Foto: J. Koželová.

Košt vína.

Foto: A. Judas.

www.kvasice.cz

Naši kvasičtí senioři „povolali“
k soutěžím, s malými změnami,
stejná družstva jako loni. Za Kvasice
soutěžili: Kvasice I.: Miroslav
Stránský, Věra Konečná, Božena
Zapletalová, Milada Řehůřková
a Marie Rybová. Kvasice II.: Jaroslav
Hána, Františka Hánová, Olga
Zapletalová, Miroslava Zápecová
a Anna Vymyslická.
Hry zahájil, tak jako v minulých
letech, slavnostní průvod. Seniorům,
kteří pochodovali Hulínem, hrála do
pochodu dechová hudba Hulíňané.
Po zdravicích čelních představitelů členských měst a obcí Mikroregionu Jižní Haná a po vystoupení
mažoretek „Kontrasty“ z Hulína se
soutěžící odebrali k 8 soutěžním
disciplínám. Některé letošní disciplíny byly nové, např. osuš mě
(věšení a sundávání prádla na
čas), shazování kuželek, skládání
(večerníčkových) čepic z novin
a uhodnout hlášky z filmů. Našim
družstvům se některé soutěže
povedly více, některé méně.
Ve 12 hod. se začaly sčítat
výsledky her a to byl i čas, kdy
jednotlivé obce a města předvedly

Soutěž v skládání papírových čepic.

www.kvasice.cz

svá kulturní vystoupení. Naši obec
prezentovala hned 3 vystoupení.
První zacvičili žáci ze Základní
školy Kvasice, poté zatančily dva
taneční páry ukázky ze společenských tanců a tradičně na závěr
zacvičily seniorky – členky Sokola.
Diváci i soutěžící měli možnost
si zasoutěžit i ve vědomostním
kvízu. Ze správných odevzdaných
odpovědí bylo vylosováno 10 šťastlivců, kteří si domů odnesli drobné
dárky.
Krátce po 14. hodině se všichni
soutěžící dozvěděli své umístění. Při
závěrečném vyhlašování výsledků
byla radost našich soutěžících
veliká. První kvasické družstvo
obsadilo opět po roce vynikající 1.
místo a druhé skončilo na 8. místě.
Prostě jsme konečné pořadí začínali
i uzavírali.
Obhájit po roce první místo
není vůbec lehká věc. Před našimi
seniory stojí výzva, zda to bude
v roce 2015 v Chropyni hattrick.

Výsledky:
1. Kvasice I.
2. Chropyně I.
3. Hulín I.
4. Hulín II.
5. Tlumačov I.
6. Chropyně II.
7. Tlumačov II.
8. Kvasice II.

47 bodů
46 bodů
45 bodů
44 bodů
43 bodů
37 bodů
34 bodů
26 bodů
Renáta Nelešovská

Foto: R. Nelešovská.
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pro všechny účastníky, kteří díky
vědomostem paní Květušky prožili
pěkné dopoledne plné historie.

Furt sa něco děje III. díl
Návštěva výstavy uspořádané
k 100. výročí vypuknutí 1. světové
války na OÚ Kvasice – 18. 9. 2014
Připomínat si historii našeho
národa je velmi důležité i v dnešní
době. Výstava, uspořádaná k 100.
výročí od vypuknutí 1. světové války,
nám díky skvěle připravené expozici
pomohla ukázat život obyčejných
lidí i šlechty na počátku 20. století.
Měli jsme možnost seznámit se
s událostmi, které předcházely
vypuknutí 1. světové války. Na
několika panelech bylo pomocí
dobových fotografií, ústřižků z novin
i dalších historických předmětů
znázorněno utrpení, které tato válka
způsobila. Na frontě bojovali také
kvasičtí občané. Zápisky jednoho
z nich, pana Smýkala, který si vedl
podrobný deník, nám umožnily
nahlédnout do života tohoto muže.
Na výstavě jsme se dozvěděli
i takové informace, že následník
trůnu František Ferdinand d´Este,
na něhož byl v Sarajevu spáchán
atentát, několikrát navštívil i Kvasice
a byl v příbuzenském stavu se zdejší
šlechtou. Naši uživatelé si na výstavě
vzpomněli na své příbuzné, kteří žili
v období 1. světové války. Všichni
jsme se shodli na tom, že návštěva
výstavy byla pro nás poučná, ale že
jsme rádi za dobu, ve které žijeme
nyní, i když není zrovna „růžová“.
Hudební odpoledne „Rozloučení
s létem“ a vyhlášení výsledků „Kuželkářské ligy 2014“– 18. 9. 2014
Letošní rozloučení s létem se
neslo ve znamení pěkného počasí.
Po s e z e n í ve n k u t e d y l á k a l o
stejně jako občerstvení v podobě
opékaných špekáčků. Navíc mnozí
účastníci si rádi zazpívali, neboť
jsme si pomocí vlastní zvukové
aparatury vytvořili takové malé
karaoke show. Naši uživatelé nejsou
ve zpěvu na mikrofon žádní nováčci.
Zpívala jich celá řada a bylo vidět, že
je to velmi baví. Vyhlášení výsledků
„Kuželkářské ligy 2014 “ netrpělivě
očekávali nejen naši uživatelé,
ale i naši zaměstnanci, kteří se
tohoto sportovního klání zúčastnili.
Letošního ročníku se zúčastnilo 53
startujících.
A výsledky? První místo obsadil
náš uživatel F. Ondrašík, druhé
místo aktivizační pracovnice L.
Machalová a třetí místo pracovnice
úklidu A. Machačová. Všichni
sportovci obdrželi drobné ceny nebo
oplatek jako motivaci a odměnu.
Hudební odpoledne – Vinobraní
– 2. 10. 2014
Začátek měsíce ř íjna patř í
již několik let největší kulturní
události v našem domově a tou
je „Vinobraní“. Ráz letošního
počasí nám dovolil vyzdobit si
jídelnu čerstvým listím vinné révy.

To pomohlo navodit příjemnou
atmosféru hned po příchodu do
jídelny v II. poschodí, kde se
„Vinobraní“ odehrávalo. Duo Lama
nám zahrálo mnoho krásných písní,
ať už lidových nebo ve stylu country.
Své vystoupení vyšperkovali i malou
ukázkou několika klasických
skladeb. Každý posluchač si tak jistě
našel svůj oblíbený žánr. K chuti
všem jistě přišlo bohaté občerstvení v podobě hroznů, slaného
pečiva, domácího perníku, kávy
a nealkoholického vinného nápoje.
Přes počáteční ostych některých
posluchačů došlo i na písničky
na přání a také na tanec. Závěr

Barvy života 2014 – 23. 10. 2014
Když se slaví kulatiny, je třeba
trochu bilancovat. Letošní X. ročník
„Barev života“ nás k tomu přímo
vybízel. Uživatelé našeho domova
se účastnili tradičního setkání
seniorů od prvního ročníku. Vždy
jsme se v rámci našeho dramatického kroužku snažili přijít s originálním vystoupením, které by diváky
pobavilo a zaujalo. Prvních osm
ročníků „barev“ bylo přehlídkou
šikovnosti a umu seniorů různých
domovů ze Zlínského kraje.
Teprve loňský a letošní ročník
byly pojaty jako soutěžní. Vloni
jsme obstáli na výbornou, neboť
právě první soutěžní ročník vyhrál
uživatel z našeho domova pan
Pavel Horák. Letošním želízkem

v ohni za náš domov byla paní
Jarmila Malaníková. V konkurenci ostatních šesti soutěžících
skončila na krásném čtvrtém místě.
Připravila si dvě soutěžní písně.
Výkony sedmi účinkujících následně
hodnotila odborná porota ve složení
Taťána Valentová Nersesjan (krajská
radní pro oblast sociálních věcí),
Ivan Mařák (náměstek hejtmana
Zlínského kraje) a Jiří Helán
(šéfredaktor Brněnského rozhlasu
a zpěvák Moravěnky). Nejen
samotná vystoupení soutěžících,
ale také vystoupení dechové hudby
Buchlovjané, povídání a písně
Jiřího Helána či hudebně - taneční
pásmo „Děcek z Buchlovic“, to
vše dokázalo vytvořit mezi všemi
účastníky přátelskou a srdečnou
atmosféru.
Lenka Machalová
Aktivizační pracovník,
DZR Kvasice
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Charitativní činnost v Kvasicích

Dne 27. 9. 2014 si připomínáme
svátek Sv. Vincence de Paul, zakladatele charitního díla. Proto charity,
ku příležitosti jeho památky, během
měsíce září a října pořádaly různé
aktivity pro veřejnost.
Zapojila se i dobrovolná Charita
Kvasice a 5. 10. 2014 pořádala
Charitní den. Akce byla zahájena
v místním kostele Nanebevzetí
Pa n ny M a r i e p o b ož n o s t í z a
charitní dílo, kterou doprovázela
zpěvem farní dětská scholička.
Pak následovala prohlídka prostor
střediska Charity Kvasice u autobusového nádraží (A. Dohnala č. p.
25). Příchozí se mohli seznámit
s činností charity prostřednictvím
informačních letáků, osobních

Ro z h o d n u t í m z ř i z o v a t e l e
ACHO Olomouc dekretem č.j.
2215/2013 ze dne 5.12.2013 došlo
ke zrušení Farní charity Kvasice
formou sloučení s Oblastní charitou
Kroměříž. Podle tohoto rozhodnutí
veškeré závazky Charity Kvasice
(dokumentaci, inventář aj.) převzala
na základě protokolu Oblastní
charita Kroměříž. Změnou statutu
Charita Kvasice musela zrušit
k 23. 12. 2013 i bankovní konto,
zůstatek převést na účet organizace
Kroměříž s přiřazeným variabilním
symbolem pro Kvasice.
Na toto konto bylo převedeno
celkem 83 984, Kč, z toho 50 000
fond pro obec Kvasice, použití
v případě vzniku havárií a záplav,
což bylo schváleno radou Charity
Kvasice v roce 2012. Přidělené
prostory Radou obce Kvasice ze
dne 22. 7. 2013 pro účely dobrovolné Charity Kvasice byly vybaveny
z prostředků Charity Kvasice. Po
celou dobu působení podporovala
charitu Obec Kvasice.
Činnost a aktivity dobrovolných
osob bývalé charity nekončí.
Rozhodly jsme se pro obnovu
Mariánsko-Alžbětinského spolku,
který založila v r. 1897 hraběnka

dotazů i fotoprojekcí o organiz ov a n ý c h a kc í c h v p r ů b ě h u
roku 2014. Měli možnost nechat
si změřit krevní tlak, glykemii
(hladinu krevního cukru v krvi),
váhu, výšku a BMI (výpočet indexu
tělesné hmotnosti). Pro děti byla
připravena stanoviště s úkoly. Děti
si mimo jiné vyzkoušely, jak se
žije lidem s různými tělesnými
postiženími. V obecní klubovně
bylo připraveno bohaté pohoštění
a k příjemné náladě přispěl pan
Miroslav Musil z Tlumačova svou
hrou na harmoniku a zpěvem.
Děkuji všem, kdo se podíleli na
přípravě a organizaci Charitního
dne a návštěvníkům, kteří si udělali
čas a přišli.
Marie Gazdošová

Marie Thunová roz. Chotková. Do
roku 1920 byla jeho předsedkyní,
vystřídala ji Amalie Proskowetzová.
Spolek byl zaměřen na charitativní činnost. Podporoval rodiny
a osoby bez přístřeší, nemocné
osoby a sirotky. Během 1.světové
války zřídil v Kvasicích ozdravovnu
pro raněné vojáky a rekonvalescenty.Jeho činnost byla přerušena
během 2. Světové války.
Obnovení Mariánsko–Alžbětinského spolku (společenství)
v Kvasicích se zaměřením na
sociální, charitativní a vzdělávací
činnost došlo v říjnu 2014.
Paní Eva Hőnigchmid roz ,
Proskowetz př i své návštěvě
v Kvasicích 25. října 2014 spolek
podpoř ila, má radost z jeho
obnovení, zapsala se jako první do
kroniky
Na základě dohody bude objekt
A. Dohnala 25 sloužit jako Středisko
sociální činnosti a duchovní kultury
obce Kvasice.Vedle Mariánsko-Alžbětinského společenství zde bude
provozovat svou činnost i Středisko
charity Kvasice řízené Oblastní
charitou Kroměříž.
Květa Koutňáková
Libuše Staňková

Aktivity v Domově se zvl. režimem.
Foto: DZR Kvasice.
„Vinobraní“ vypadal stejně jako na
všech lidových tancovačkách - plný
parket tanečníků, spousta zpěvu
a nikomu se nechtělo končit.
Beseda se spisovatelkou Květoslavou Koutňákovou – 21. 10. 2014
Paní Květoslava Koutňáková je
naším častým a milým hostem. Její
besedy jsou vždy zajímavé a styl
vyprávění jistě nikoho z diváků
nenudí. Beseda byla věnována
historii Kvasic. Toto téma je zajímavé
pro naše uživatele i z toho důvodu,
že sami žijí v prostorách, kde před
mnoha desítkami let žila kvasická
šlechta. Paní Květa se zaměřila
především na místního podnikatele pana Emanuela Proskowetze
mladšího. Zabýval se šlechtěním
odrůd obilovin a cukrovky. Mnohé
z těch, které vyšlechtil, se dodnes
využívají v zemědělství a jeho
jméno je uznáváno na vědeckém
poli již po několik generací. Právě
tomuto významnému kvasickému
obyvateli byla slavnostně odkryta
pamětní deska, která byla umístěna
v přízemí Obecního úřadu ve
Kvasicích. Místo je to jistě správné,
neboť budova dnešního obecního
úřadu byla v minulosti majetkem
rodu Proskowetzů a pan Emanuel
Proskowetz mladší zde prožil svůj
život. Beseda byla zpestřením

Aktivity v Domově se zvláštním režimem.

Aktivity v Domově se zvláštním režimem.

Foto: M. Gazdošová.

Den charity.

Foto: M. Gazdošová.

Foto: DZR Kvasice.

Foto: DZR Kvasice.

Se starým rokem, jako bychom zavřeli knihu,
a s novým rokem, jako bychom brali čistý arch papíru
a tužku do ruky.
Spoustu příjemných řádků
spolu s krásně prožitými svátky vánočními přejí všem
uživatelé a zaměstnanci Domova se zvláštním režimem Kvasice
(ze zámku)

www.kvasice.cz

Den charity.

Pomáhejte s charitou na misiích
Zakoupením kalendáře na rok 2015 můžete podpořit činnost Charity
ČR na Haiti nebo Papežských misijních děl v Keni.
Kalendáře v hodnotě 50,- Kč až 200,- Kč lze zakoupit na středisku Charity
Kvasice, A. Dohnala č. p. 25 (u autobusového nádraží) každou středu od
16:00 do 18:00 hod.
Pokoj a radost vánoční noci ať naplní Vaše srdce a zůstává s Vámi po
celý nový rok 2015. Přeje koordinátorka Charity Kvasice Marie Gazdošová.

www.kvasice.cz

Pozvánka na

Vánoční varhanní koncert
Kdy: úterý 25. 12. 2014, v 17:30 hod.
Kde: v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Kvasicích
Varhany: Anna Šebestíková
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Ocenění za záchranu člověka
Ve čtvrtek 23. 10. 2014 od 10
hodin byly v prostorách Trojského
zámku v Praze předány medaile
Hasičského záchranného sboru
České republiky (HZS ČR). Tato
ocenění se udělují u příležitosti
výročí vzniku samostatného československého státu. Ministr vnitra
Milan Chovanec udělil také čtyři
medaile za statečnost.
Jedním z oceněných byl i pan
Libor Skácel, kter ý zachránil

člověka z hořícího obydlí. Dne 31.
ledna 2014 došlo k požáru přístřešku
v obci Kvasice na Kroměřížsku,
který obývali dva lidé. Pan Skácel
požár zpozoroval, s nasazením
vlastního života přeběhl přes
šlehající plameny po zídce, seskočil
ze třímetrové výšky a vlastníma
rukama vyprostil člověka z tavícího
se spacího pytle. Sám přitom utrpěl
popáleniny na rukách.
Zdroj: www.radiokromeriz.cz
24. 10. 2014

Ocenění hasiči. Pan L. Skácel první zprava.

Foto: MF.

Mágové a hvězda z Jákoba
O Vá n o c í c h s e s k l á n í m e
před podivností vyvolení: Věky
očekávaný Mesiáš (Kristus)
a Spasitel se nechá nalézt předně
chudými a neslavnými pastýři,
ne váženými a bohatými předáky
náboženské společnosti. Poslové
nebes přijdou nejdřív k opovrženým prosťáčkům na horách, ne ke
knížatům a kněžím sídelního města
Jeruzaléma. „Neurozené v očích
světa a opovržené Bůh vyvolil“ (1K
1,28).
A pak se narozený Mesiáš a Král
nechá nalézt cizinci, pohany,
učenými astrology. Není to zvláštní?
Ze svého lidu si Bůh jako první
svědky narození Mesiáše vyvolil ty
dole, prostinké duše. Z pohanů však
ty nahoře, vzdělané mágy, hvězdopravce.
To na svědectví, že „Světlo
světa“ přišlo pro všecky, pro církev
i národy, pro učené i neučené,
pro bohaté i chudé. Bůh, Stvořitel
nebes i země nedělá rozdílů, jaké
my děláme. On si vybere, koho
a kdy chce, nám na podiv. A on má
i podivné cesty, jak najít člověka,
jemuž chce dát své světlo. Jen
pohleďme, jak našel a vedl pohanské
učence, aby našli hledaného Krále.
Bůh, jediný dobrý a spravedlivý totiž
„chce, aby všichni lidé došli spásy
a poznali pravdu“ (1Tm 2,4).
Tak z Boží vůle přišli k naro-

zenému Mesiáši, Králi všech králů
i cizinci z veliké dálky. Byla to cesta
delší než celá naše republika. A při
tom se muselo cestovat i nehostinnou pouští. Tenkrát to nebyla
taková maličkost jako dnes, neboť
nebyly vlaky, auta ani letadla.
A navíc cestovat na velbloudech
bylo i nákladnější, protože aby byla
cesta vůbec možná, bylo zapotřebí
k těm korábům pouště sehnat i lidi,
opatřit potravu na mnoho dní,
nakoupit zbraně na zvěř i lupiče,
a kdoví co ještě zařídit. Pak teprve se
mohlo jet, a to ne pár dnů, ale týdny.
Vždyť oni cizinci byli až z Babylonu.
A co byli zač? V ekumenickém
překladu Písma svatého čteme
mudrci či mágové od východu.
Nebyli to tedy králové, jak dochovala
jedna tradice. Ani se neříká, zda
byli tři. To ony tři dary přivedly na
myšlenku, že šlo o tři dárce. Vpravdě
se jednalo o jménem neznámé
učence a astrology znalé výkladu
hvězd, jaké si perští a médští králové
brávali mezi své rádce.
Proto když tito učení astrologové spatřili na východě hvězdu,
věřili, že znamená mimořádnou
událost na zemi, ke které dojde
v té části země, jež je představována souhvězdím, v nichž se
hvězda ukázala. Na základě toho
hvězdář Kepler usoudil, že hvězda,
která oznamovala narození Krále

Židů, byla zvláštním seskupením,
konjunkcí Saturna s Jupiterem
v souhvězdí Ryb, jež bylo dle
chaldejských výkladů symbolem
Židů.
Nové objevy však ukázaly,
že hvězdou, která oznamovala
mudrcům narození Krále Židů,
byl nejspíše Jupiter, jenž je panovnickou hvězdou či přesněji planetou.
Optimální doba k tomu, aby Jupiter
uděloval královské trůny, nastala
17. dubna roku 6 př. Kr., kdy se
vynořil na východě, tj. jako ranní
hvězda, v astrologickém znamení
Skopce, který podle nalezené římské
mince řídil lidskou činnost Judska
a dalších zemí patřících k Herodově
říši.
Také měsíc byl ve Skopci
a směřoval přímo k Jupiteru, k jejich
blízkému setkání, konjunkci. Kromě
toho bylo Slunce ve znamení Skopce
ve „vysokém postavení“, což je další
mocný astrologický předpoklad
pro narození krále. A dokonce byl
ve Skopci přítomen i Saturn, což
bylo pokládáno za přímo neuvěřitelné znamení pro zrození velkého
krále v Judsku. Tak 17. dubna roku
6 př. Kr. vytvořily planety ke zrození
Mesiáše v Judsku mocné omen
v astrologickém znamení Skopce.
Jenomže pouhé přemýšlení
o astrologických jevech nevzbudilo
v těch mudrcích onu touhu vidět
narozeného Mesiáše, krále Židů.
Tuto touhu v nich vzbudila skrytá
Boží milost, sám Duch svatý.
A stejně tak by nikam nedošli

a ani ta hvězda, jako kterýkoli jev
kolem nás, by jim toho moc neřekl,
kdyby se nedověděli od Judejců,
pozůstalých v Babylonu z času
zajetí, že vyjde hvězda z Jákoba
a povstane žezlo z Izraele, které
protne spánky Moába (Nu 24,17).
Tento verš totiž vykládali
odedávna jako předpověď příchodu
Mesiáše (Krista) nejen křesťané,
nýbrž i staří židovští bohoslovci.
Původně se však toto proroctví
věštce Bileáma stahovalo na krále
Davida a teprve až když David
zemřel a jeho království prošlo
všelijakými neblahými proměnami
a byl očekáván nový David, David
redivivus, začalo se vztahovat i na
Davida budoucího, tedy na Mesiáše
či krále, který přemůže všecky
nepřátele Božího lidu, ba přesněji:
všecku lidskou zlobu, vše, co je
zlého mezi lidmi, a proto jeho berla,
jeho žezlo, jeho vláda bude časem
blaha a pokoje.
A toto vše se o očekávaném
králi Židů, „davidovském“ Mesiáši
ti mudrci dozvěděli a Boží slovo
a Bohem vzbuzená touha v jejich
srdcích po jiném světle, než je světlo
slunce, měsíce a hvězd, dalo jejich
pouti cíl. Tak se setkali s tím pravým
světlem, které svítí z tváře betlémského dítěte, z tváře ukřižovaného
a vzkříšeného Pána. Setkali se se
světlem Boží lásky, která říká: „Já
jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku“ (Mt 28,20).
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Kvasickým pohárem v jízdě
na turistické kanoi jsme se
rozloučili s vodáckou sezónou
2014 v Kvasicích
Zatímco jaro se zpravidla nese
ve znamení předzvěsti nadcházející vodácké sezóny, podzim
symbolizuje konec sezóny. I ten je
ale nutné náležitě oslavit a letošní
zamykání řek už proběhlo na většině
sjízdných toků.
Zamykání řek je starý vodácký
rituál spojený s koncem sezóny.
Jeho smyslem je uzavřít slavnostně
vodácký rok a také poděkovat
konkrétní řece za příjemně strávené
chvíle. Proto se akce většinou konají
za účasti patrona českých vodáků
-vodníka. Na hlavních sjízdných
tocích se odehrává zhruba od konce
září a trvá po celý říjen.
Kvasičtí vodáci se sešli již
dopoledne, aby si náležitě tento
poslední den užili. A jak jinak
než na vodě v podobě druhého
ročníku závodu Kvasický pohár
v jízdě na turistické kanoi. Přihlásilo
se nám celkem 15 posádek ve 3
kategoriích, počasí přálo, a tak
i vodní hladina naší řeky nabádala

Na kvasické střelecké základně.

Zamykání Moravy.

Foto: Vodáci.

k dobrým výkonům. Celou akci
ukončilo odpolední symbolické
otočení klíčem za účasti místního
vodníka Čandy, který tímto vzal
řeku Moravu do své péče až do
jarních měsíců.
Kahaja Radek

Mgr. Lubomír Pliska

Krásné a pokojné prožití vánočního času
prozářeného světlem tváře betlémského dítěte
a do Nového roku hojnost Božího požehnání
a sílu překonat všechny překážky vám přeje
Mgr. Lubomír Pliska
– farář NO CČSH v Kvasicích
Kvasičtí vodáci.

Foto: Vodáci.

Sváteční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kvasicích

Střelci slaví úspěchy!

Štědrý den 24. 12. 2014 – večerní (půlnoční mše) 23:00 hod.
Čtvrtek 25. 12. 2014 – Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční
– ranní mše 7:45 hod.
Pátek 26. 12. 2014 – Sv. Štěpán – ranní mše 7:45 hod.
Neděle 28. 12. 2014 – ranní mše – 7:45 hod.
Středa 31. 12. 2014 – Silvestr – odpolední mše 15:00 hod.
Čtvrtek 1. 1. 2014 – Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok)
– ranní mše 7:45 hod.

Zdravím všechny př íznivce
střeleckého sportu, obzvlášť fandy
Armády České republiky! Život na
naši střelnici KVZ směle pokračuje,
při pohledu do zaplněného
kalendáře ba přímo fičí. V podstatě
každý týden probíhají závody,
brigády, soustředění nebo tréninky.
Dril a rutina začínají nést ovoce,
konečně se naši borci umisťují
na nejvyšších příčkách nejen
oblastních soutěží. Zde přináším
pár řádek o významných podnicích
a aktivitách probíhajících v druhé
půlce roku.

Bohoslužby o Vánocích Církve československé husitské
v Husově sboru v Kvasicích
Štědrý den 24. 12. 2014 – večerní (půlnoční mše) 21:00 hod.
Čtvrtek 25. 12. 2014 – Boží hod vánoční – ranní mše 8:00 hod.
Neděle 28. 12. 2014 – první neděle po Vánocích (Rodiny Páně) v 8:00 hod.

www.kvasice.cz
vasice cz

12. 10. 2014, soutěž KVZ samopal
SA-58
Za krásného podzimního počasí

jsme na střelnici přivítali sportovce
z okolí a po registraci a nástupu
započalo klání o vítěze ve střelbě
ze samopalu podle pravidel KVZ.
Disciplíny byly předem dány,
střelba vleže, vkleče a vestoje.
Každá položka znamenala 20
ran do terče vzdáleného 50m od
střelce, na redukovaný terč nekrytě
ležící figury. Putovní trofej zůstala
tradičně v Kvasicích, když si první
místo vystřílel Zdeněk Zapletal.
1. místo: Zdeněk Zapletal, KVZ
Kvasice, 2. místo: Karel Řezanina,
KVZ Napajedla, 3. místo: Václav
Cífka, Kvasice.

Foto: Střelci.

V druhé půlce října se konal na
střelnici již 8. ročník střeleckého
víceboje (střelba z velkorážné
pistole) - Memoriál Jiřího Machaly.
Díky letošnímu teplému počasí se
závodu zúčastnila více než dvacítka
startujících, což vždy zaručuje
tvrdou konkurenci. Vždyť moravští
střelci se pravidelně umísťují na
nejvyšších příčkách mistrovství
ČR, pořádaného Svazem vojáků
v záloze! Krásné počasí vedlo
k výjimečným výkonům! Už fakt,
že po první disciplíně vedl startovní
pole místní borec, značila vynikající
pozici pro vítězství. Po tuhém boji
a sečtení všech výsledků byla pro
všechny Kvasičáky balzámem na
duši zpráva, že odchovanec KVZ
Kvasice Jaromír Chytil pobil celé
startovní pole a zvítězil v tomto
prestižním závodě. Střílelo se:
mířená střelba, 6 ran na 2 terče za
10s, rukojmí a figura na 50m.
1. místo: Jaromír Chytil, KVZ
Kvasice, 2. místo: Petr Střítezský 3.
místo: Luděk Mikulič, Hlinsko
1. 11. 2014, Mikulášský trojboj
První listopadový den se konal
trochu s předstihem Mikulášský
trojboj, tedy akční střílení z velkorážné pistole. Disciplíny: mířená 20
ran, figura na 50m, železné popry
a terč "kanár" - v časovém limitu.
Ačkoliv ležela ve Skale hustá mlha,
závod se nakonec regulérně odstartoval. Vždyť podmínky platí pro
všechny stejně :-). Nicméně před
polednem se počasí umoudřilo

18. 10. 2014, Memoriál Jiřího
Machaly

www.kvasice.cz

a připravilo nám opravdu krásný
podzimní pohodový den. Střelba na
50m vzdálený terč téměř jako vždy
„nečekaně“ zamíchala pořadím,
s přehledem vyhrál místní střelec
Jaromír Chytil.
1. místo: Jaromír Chytil, KVZ
Kvasice, 2. místo: Zdeněk Zapletal,
KVZ Kvasice, 3. místo: Josef
Hrbáček, KVZ Halenkovice
Ani zdaleka to není souhrn
všech akcí, v poslední době
probíhá s téměř týdenní pravidelností soustředění našich borců, tzv.
Brokové odpoledne, kdy trénují
střelbu na rychle letící hliněné
holuby, občas zavítají na střelnici
naši myslivci ověř it přesnost
a nastřelení svých zbraní a taky
vídáme s železnou pravidelností
naše kamarády z KVZ Halenkovice
a Westernového klubu Otrokovice.
Novoročenka KVZ Kvasice
Na závěr mi dovolte členům,
kamarádům a všem příznivcům
poděkovat za činnost a podporu
v ro c e 2 014 , p o p ř á t k r á s n é
a pohodové prožití vánočních
svátků, pevné zdraví, plno
radostných a úspěšných dnů
v nadcházejícím roce, neboť se
starým rokem jako bychom zavřeli
knihu a s novým rokem jako bychom
brali čistý list papíru a tužku do
ruky. Spoustu příjemných řádků
přeje Klub vojáků v záloze Kvasice.
Sledujte naše webové stránky:
www.kvzkvasice.webnode.cz.
Pavel KRISTEK, KVZ Kvasice

Pf 2015
V roce 2015 Vám přejeme
úspěšnou plavbu
klidnými vodami
a jistotu pevných mostů.
Vodácký klub Kvasice o.s.
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JSDH Kvasice
Od posledního vydání novin jsme vyjížděli ke čtyřem událostem.
První výjezd byl 4. 9. 2014 na likvidaci vosího hnízda do MŠ Kvasice.
Po příjezdu nám zaměstnankyně školky nahlásily, že se hnízdo asi nachází
někde ve střešní konstrukci. Následně jsme se pomocí nastavovacích
žebříků dostali přes střechu do půdních prostor. Zde bylo nalezeno několik
menších vosích hnízd. Všechna hnízda a také ventilační otvory půdy
byly prostříkány prostředkem proti hmyzu. Tento prostředek hmyz nejen
likviduje, ale zároveň také odpuzuje. A tak by aspoň na nějakou dobu měl
zabránit vracení se nebezpečného hmyzu zpět.
Druhý výjezd byl 29. 9. 2014. V předvečerních hodinách došlo po
vydatném dešti ke splavení bláta z pole na cestu. Zasažena byla především
ulice Čtvrtky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je částečně zanesená
komunikace v délce cca 100 m. Za pomoci asanační lišty bylo bláto
z komunikace odstraněno. A dále byly také očištěny kanálové vpustě od
nánosů bláta.
Třetí výjezd byl 10. 10. 2014. Ve večerních hodinách byl nám nahlášen
nebezpečně vyvrácený strom v místním zámeckém parku. Strom se nacházel
přímo nad vcelku frekventovanou stezkou. Postupně byl vyvrácený strom
pokácen. A všechny větve a části kmenů odstraněny ze stezky.
V tomto roce zatím poslední událost se stala v neděli 12. 10. 2014.
V dopoledních hodinách jsme byli požádáni o pomoc při odčerpání vody
ze sklepa rodinného domu ve Kvasicích. Na místě události byl zjištěn
zatopený sklep o rozměrech 5x1,5m do výšky cca 1m. Vodu jsme odčerpali
ponorným kalovým čerpadlem.
Naše jednotka také absolvovala výcvik na transformační stanici 400/110
kV v Otrokovicích
V neděli 16. 11. 2014 byl proveden výcvik JSDH Kvasice v areálu transformační stanice 400/110 kV v Otrokovicích. Po příjezdu se nás ujali směnoví
pracovníci firmy E.on servisní s.r.o. Provedli nezbytné bezpečnostní
proškolení a poté nám provedli krátkou exkurzi prostoru dozorny s vysvětlením zdejšího specifického provozu. Poté jsme se již přesunuli do suterénu,
kde jsme využili kabelových kanálů a také únikové šachty z CO krytu pro
výcvik s dýchací technikou. Po skupinách byla tato trasa absolvována.
Mezitím se vždy druhá skupina věnovala opakování základů zdravovědy,
práci s košovými nosítky, křísícím přístrojem a vakuovými dlahami. Po
ukončení výcviku následovala prohlídka celého areálu rozvodny. Rozvodna
této velikosti je jediná v celém kraji a slouží především pro transformaci
a distribuci elektrické energie do dalších 16 menších rozvoden, které jsou
rozesety po celém Zlínském kraji. Tímto děkuje firmě E.on servisní s.r.o.
za možnost provedení výcviku v tomto areálu.

Hasiči v akci.

Dotace ze Zlínského kraje
V letošním roce obdržela jednotka SDH Kvasice účelovou neinvestiční
dotaci ze Zlínského kraje, a to ve výši 12 000,- Kč. Tato dotace byla využita
na nákup osobních ochranných prostředků členů jednotky, a to konkrétně
na nákup jednoho zásahového obleku TIGER PLUS od firmy DEVA-FM.
Za poskytnutí dotace vřele děkujeme.
Pavel Ředina, starosta SDH

Kvasičtí hasiči.

Foto: SDH Kvasice.

SDH Kvasice
O pohár starosty obce Kvasice v uzlování 2014
V sobotu 8. 11. 2014 od 9:00 hod. v sále sokolovny ve Kvasicích proběhl
již čtvrtý ročník soutěže o „Pohár starosty obce Kvasice v uzlování“.
Na závodníky čekaly nachystané dvě souběžné závodní dráhy. Na každé
dráze byla připravena lana a děti musely na čas uvázat lodní uzel, tesařský
uzel, plochou spojku, zkracovačku a na závěr úvaz na proudnici. Soutěžilo
se jak v pětičlenných týmech, tak v jednotlivcích. Soutěže se zúčastnilo 20
týmů a 114 jednotlivců. Našim dětem se v celku dařilo v kategorii mladších
žáků - družstvo se po drobném zaváhání umístilo na 9 místě. V kategorii
starších žáků - družstvo tentokrát již obsadilo krásné 2. místo. V mladších
žácích - jednotlivcích se naši umístili na 4., 6., 19. ,29. a 39. místě z celkem
55 závodníků. Ve starších žácích - jednotlivcích se Aleš Balhar umístil na
krásném 2. místě, ostatní naši závodníci potom na 6., 10., 13., 19. a 29. místě
z celkem 46 závodníků. V dorostenecké kategorii se na krásném 3. místě
umístil Aleš Fišer a náš další závodník na místě 7. místě z 13 závodníků.
Pro vítěze byly přichystány poháry, věcné ceny a medaile od Obce Kvasice
a sponzorů. Bylo vidět, že někteří soutěžící se na závod velmi pilně připravovali, protože dokázali předvést někdy snad až neuvěřitelné výkony. Na
závěr byla vyhlášena soutěž vedoucích, aby ukázali svým svěřencům, že to
také zvládnou. Chtěl bych touto cestou poděkovat rozhodčím a pořadatelům za zdárný průběh soutěže.
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Podzimní dětské rybářské
závody 28. září 2014

Kvasičtí taekwondisté
opět sbírali medaile
Dne 25. října 2014 proběhl ve
Frýdku-Místku 1. ročník mezinárodní soutěže Moravia Open
v Taekwon-Do, které se zúčastnilo
celkem 260 závodníků z 18 klubů
a 4 zemí (ČR, Polsko, Slovensko,
Slovinsko). Za náš oddíl TaekwonDo ITF Zlínsko se na tuto soutěž
vypravila žákyně Tereza Marešová,
Markéta Plisková, Eliška Plisková,
juniorka Jana Pokojová a senior
František Machala.
Celkem jsme mohli zhlédnout přes
600 zápasů v různých kategoriích.
Tereza Marešová v technických
sestavách (tul) získala bronzovou
medaili. Markéta Plisková ve
sportovním boji (matsogi) do 32
kg svedla výborný boj o zlato,
které nakonec vyhrála. Eliška
Plisková ve sportovním boji do 38
kg ve finálovém souboji nestačila
na svou soupeřku, a proto se musela
spokojit se stříbrem. Jana Pokojová
v technických sestavách vybojovala
bronzovou medaili. Ve sportovním
boji by jistě nějaký ten cenný kov
získala také, bohužel však měla
smůlu, neboť nějakým nedopatřením ji pořadatelé jako juniorku
omylem napsali mezi ženy. Když
se na to přišlo, bylo již pozdě.
Takže se sportovního boje nakonec
neúčastnila. Náš senior František
Machala hned v prvním souboji
narazil na velice silného soupeře,
kterému podlehl, a tudíž se jakékoliv
naděje na medaili rozplynuly.
Ve dnech 14. - 16. listopadu
2014 se pak v brněnském Campuse
v Bohunicích konalo Mistrovství
České republiky v Taekwon-Do
ITF, kterého se účastnilo přes 400
závodníků z 26 oddílů ČR.
Po nezbytné páteční podvečerní
registraci a vážení přišly na řadu
dva soutěžní dny. Sobotní soutěžní
program začal kláním v technických
sestavách (tul) v žákovských, seniorských a veteránských věkových

skupinách. Za žákyně v kategorii
zelených pásků nastoupila naše
jediná závodnice Markéta Plisková.
Bohužel však vypadla hned v prvním
kole, a tím pro ni závody skončily.
Podobně dopadl i Lubomír Pliska
v kategorii I. dan, který byl vyřazen
v prvním kole současným mistrem
ČR 2014 Jiřím Humlem. Podobně
tomu bylo i ve sportovním boji
(matsogi), kdy nestačil na Christophera Krejzla, který nakonec skončil
na třetím místě. Tím pro nás sobotní
program skončil.
Nedělní soutěžní program patřil
především juniorům a juniorkám.
Za juniorky z našeho oddílu
nastoupila v boji o medaile Jana
Pokojová. V technických sestavách
se jí nedařilo a vypadla hned
v prvním kole, zato ve sportovním
boji v kategorii +64 kg po pěkných
zápasech vybojovala zaslouženě
bronzovou medaili, což osobně
považuji za veliký úspěch, protože ve
sportovním boji v kategorii juniorek
bojovala poprvé a ještě k tomu
na nejvyšší soutěži v Taekwon-Do
v České republice.
Mistrovstvím ČR v TaekwonDo jsme uzavřeli letošní rok a již
ladíme formu na ten příští, který
bude opět plný soutěží a závodů.
V závěru letošního roku nás navštíví
současná několikanásobná mistryně
ČR 2014 v Taekwon-Do ITF Linda
Deutschová (II. dan), která spolu
s Tomášem Novohradským (II. dan
v KravMaga) a Lukášem Martiníkem (IV. dan TKD, mistr ČR
v kickboxu 2014) nám připraví
vánoční seminář zaměřený nejen
na Taekwon-Do. Seminář se
uskuteční 19. a 20. prosince, místo
konání a časy semináře budou
ještě upřesněny. Zacvičit si nebo
se jen podívat může přijít kdokoliv.
Srdečně vás zveme.

Celkem se zůčastnilo 22 dětí.
Chytilo se 66 ks ryb.
V celkové délce 19,02 m.
SOUTĚŽÍCÍ (děti kroužky Kvasice, Tlumačov):
1. Petr Pospíšil – 6 ks – 245 cm
2. Emil Pospíšil – 5 ks – 184 cm
3. Skácel Patrik – 4 ks – 129 cm
Největší kapr: Emil Pospíšil – 59 cm
MIMO SOUTĚŽ:
1. Gabriela Tumová – 7 ks – 194 cm
2. Žaneta Puškárová – 9 ks – 157 cm
3. Martin Němec – 3 ks – 127 cm

Dětské rybářské závody.

Mgr. Lubomír Pliska

Foto: SDH Kvasice.

Mladí kvasičtí hasiči.

Foto: SDH Kvasice.

Uzlování v Počenicích
Dne 22. 11. 2014 jsme se s týmem starších žáků zúčastnili závodů
v uzlování v Počenicích. Závodilo se pouze v kategorii družstev na dva
pokusy. První pokus se nám úplně nepovedl. Po přešlapu a špatně uvázaném
uzlu jsme byli z 13 družstev asi na 10. místě. Druhý pokus ale již vyšel podle
našich představ a bez chyb. A díky tomuto pokusu jsme si zajistili celkové
krásné 3. místo.
Vedoucí mládeže Pavel Ředina

Hasiči v akci.

Foto: SDH Kvasice.

Sbor dobrovolných hasičů Kvasice
Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků, mnoho překvapení a hezkých
setkání…
V novém roce 2015 hodně štěstí, zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů!

www.kvasice.cz

www.kvasice.cz

(zdroj: web rybářů)

Foto: Rybáři Kvasice.
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Svatby srpen - říjen 2014

Děti narozené srpen - září 2014

Karel Foldyna, září, Krajina
Pavla Brázdilová, Kvasice
a Miroslav Gaja, Míškovice.
Svatební obřad se konal v srpnu
ve Kvasicích na obecním úřadě.

Markéta Tomaštíková Kvasice
a Tomáš Kolomazník, Kvasice.
Svatební obřad se konal v srpnu
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kvasicích.

Lukáš Kristek, září, Družstevní

Životní jubileum
Kateřina Čermáková, Kvasice a Tomáš Obdržálek, Kostelany.
Svatební obřad se konal v srpnu v kostelíku sv. Jana Křtitele Modrá.

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015
oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Leden
Marta Vlčková
Miroslav Macík
Anna Mocková
Jana Malenovská

A. Dohnala
Parková
Horní
Mariánov

70
60
60
70

Kroměřížská
Rýza

75
85

Parková
Krajina

65
60

Únor
Jarmila Dupalová
Blažena Galatíková

Březen
Eduard Macek
Vladimír Chrastina
Dagmar Churá, Lutopecny
a Jakub Ševčík, Kvasice.
Svatební obřad se konal říjnu
na Městském Úřadě Kroměříž.

Dana Trojčáková, Sulimov
a Tomáš Zlámal, Kvasice.
Svatební obřad se konal v září
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kvasicích.

Navždy nás opustili
srpen - říjen 2014
Helena Venská
Bohumil Škutek
Milada Junková, roz. Malošíková
Ludmila Kavečková

září
září
říjen
říjen

Cukrovar
A. Dohnala
Bělovská
Mariánov
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