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Při stavění máje se to v Kvasicích hemžilo čarodějnicemi. Více uvnitř.

foto: J. Hlavinková

NA HŘBITOVĚ VYSADILI NOVÉ TÚJE MÍSTO STARÝCH
Návštěvníci místního hřbitova
si mohli během dubna všimnout
několika úprav, které zde prováděli
pracovníci obce. Káceli staré a nevhodně umístěné túje, vykopávali
pařezy a sadili nové stromky.
„Pokáceli jsme přerostlé túje, které by mohly začít narušovat statiku
okolních hrobů. Na konci dubna
jsme zasadili 35 nových stromků
a umístili jsme je co nejdále od hrobů a chodníků. Vybrali jsme štíhlý

druh rostoucí spíše do výšky, který
dobře snáší udržovací a zmlazovací řezy,“ upřesnil vedoucí odboru
Obecního úřadu v Kvasicích Roman Berdník.
Příští rok projde hřbitov další úpravou. V loňském roce totiž
skončila tlecí doba ve vyhlášeném
asanačním pásmu.
„Což znamená, že se za kostelem v blízkosti malého kolumbária
nesmí již 15 let pohřbívat. Majitelé

hrobů byli letos vyzváni, aby odstranili náhrobky a případné kosterní pozůstatky svých blízkých
přemístili na vlastní náklady do jiného hrobu či na jiné pohřebiště,“
vysvětlil Berdník.
Za kostelem totiž nebyly zachovány linie mezi hroby. V případě
zájmu o nový, již jen urnový hrob,
se budou moci zájemci přihlásit po
vyhlášení výzvy obecním úřadem
v roce 2016.

ZASTUPITELÉ ROZDĚLILI ORGANIZACÍM 602 500 Kč
Do 20. února 2015 měly organizace možnost požádat o finanční
podporu Obec Kvasice. Finanční
výbor spolu s radou obce všechny
žádosti pečlivě zvážil a v dubnu si
mohli žádající vyslechnout na zasedání zastupitelstva rozhodnutí, zda
jim byly peníze přiděleny, či nikoliv.
„Finančně podporujeme níže
uvedené spolky a organizace, protože máme zájem na tom, aby byly
v obci rozvíjeny sportovní a společenské aktivity,“ vysvětlil smysl dotací starosta Lubomír Musil.
Zastupitelstvo tak organizacím

www.kvasice.cz

přispívá například na pronájem
tělocvičny v základní škole, nákup
sportovních pomůcek, registraci
sportovních oddílů, tábory a soustředění pro děti, občerstvení a
ceny do turnajů či soutěží, na výlety a autobusové zájezdy, nákupy
drobného zdravotnického materiálu, tisk propagačních letáků, nákup
kancelářských potřeb a čisticích
prostředků, servis kompenzačních
pomůcek či drobné opravy na majetku a podobně.
„Dáváme přednost spolkům, které jsou registrovány v obci, církev-

ním organizacím a dále těm, kteří
občanům Kvasic zajišťují sociální
péči,“ doplnil starosta.
Pro letošní rok tak obec ze svého rozpočtu uvolnila více než 600
000 korun. Další peníze bude finanční výbor přerozdělovat příští
rok na jaře na základě žádostí, které
budou na obec doručeny do 20.
února 2016. Přesné podmínky poskytnutí dotace jsou uvedeny na
webových stránkách obce v záložce „Veřejná finanční podpora.“
Pokračování na straně 3.
texty: J. Hlavinková

Vážení a milí spoluobčané,
další čtvrtletí uteklo jako voda
a já vás vítám prostřednictvím druhého letošního vydání Kvasických
novin. Začíná nám nejoblíbenější
čtvrtletí tohoto roku. Nejoblíbenější je určitě pro děti, protože
mají prázdniny a načerpají energii
do dalšího školního roku. Pro některé žáky budou letošní prázdniny přelomové v tom, že opustí
naši kvasickou základní školu
a vydají se do jiných měst za přípravou na své budoucí povolání.
Přeji jim, aby měli na kvasickou
školu jen ty nejlepší vzpomínky,
zúročili své znalosti a dovednosti
a i když budou navštěvovat školy
v jiných městech, aby stále považovali Kvasice za svůj domov.
O tom, jaký mají lidé vztah k rodné vesnici, se ukazuje na akcích,
které se tady konají. Jsem velmi rád,
že akcí tady máme opravu hodně,
účast je také hojná a tím budujeme
vzájemné vztahy, toleranci, pochopení a na chvíli zapomeneme
na všední starosti. Jsem také rád,
že se nám, vedení obce, podařilo
během uplynulého čtvrtletí opět
něco udělat pro spoluobčany. Na
hřbitově jsme vykáceli staré túje
a vysadili nové, zakoupili novou
techniku na sečení trávy a nelze
přehlédnout intenzivně probíhající
práce na zateplení místní základní
školy a rekonstrukci její kotelny.
Všem vám přejí krásné léto a těším se na setkání s vámi - ať už při
příležitosti zasedání zastupitelstva
nebo na některé kulturní akci.
S úctou Lubomír Musil

cena: 10 Kč
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SE SEČENÍM TRÁVY POMŮŽE NOVÁ TECHNIKA
Sečení trávy na obecních plochách mají na starost pracovíci OÚ
Kvasic. Nyní mají k této práci dva
zdatné pomocníky v podobě dvou
nových traktorů, které jim usnadní
práci.
“Museli jsme obnovit techniku, protože stávající byla zastaralá
a věčně pokažená, což nejen komplikovalo naplánovanou práci, ale
opravy take stály spoustu peněz,”
vysvětlil starosta obce Lubomír
Musil.
Novou techniku již využívají pracovníci obce. Jeden traktůrek se
využívá při sečení nízké trávy na
rozlehlých plochách, druhý k mulčování a kosení vysoké trávy. Díky
tomu je práce efektivnější a jde lépe
rozplánovat. Obnova zahradní techniky vyšla Kvasice na více než 500
000 korun.
text: Jana Hlavinková

foto: J. Hlavinková

Vozový park byl rozšířen o dva nové traktory.

ZE ZASEDÁNÍ, ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ ROZHODLI
Všechny obce a města ve Zlínském kraji přispívají finančními prostředky na zajištění dopravní
obslužnosti. Ani Kvasice nejsou výjimkou. Na základě smlouvy uzavřené se Zlínským krajem musí
obec zaplatit 100 korun ročně za každého svého
obyvatele, což v celkovém úhrnu dělá 223 700
korun. Díky tomu bude v obci zajištěna autobusová doprava.
V místní základní a mateřské škole proběhla finanční kontrola zaměřená na přezkoumání vedení účetnictví a čerpání rozpočtu v minulém roce.
V nákladech a výnosech obou zařízení nebyly
nalezeny žádné závažné chyby. V mateřské škole pouze došlo ke změně doby odpisů budovy
z padesáti let na sto let. Odpisy budou v letošním
roce vráceny do rozpočtu obce.
Předseda finančního výboru Pavel Ševčík
přednesl zastupitelům hospodářský výsledek
základní a mateřské školy. Obě zařízení skončila
v plusových číslech. Kladný hospodářský výsledek základní školy činil 287 585,12 Kč a byl přidělen do rezervního fondu. V mateřské škole se
podařilo ušetřit 77 661,38 Kč, z toho 62 661,38

Kč bylo přiděleno do rezervního fondu a 15 000
Kč do fondu odměn. Všichni zastupitelé schválili
účetní závěrku obou zařízení, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha za rok 2014.
Zastupitelstvo taktéž schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Za tímto poměrně složitým názvem se skrývá to,
že biologicky rozložitelný odpad už není možné
ukládat na skládky. Dříve byly v obci přistavovány
objemné kontejnery, do kterých byla odkládána
zejména tráva. Dnes už se musí vyvážet na sběrný dvůr. Proto obec přijala novou vyhlášku, aby
neporušila zákon.

o část území přijde a naopak část území zhruba
ve stejném rozsahu na jiném místě do katastrálního území přibude. Jedná se o napravení stavu
v místě levobřežní cyklostezky na hranici katastrálních území obcí Kvasic a Bělov.
Starosta veřejně před celým sálem poděkoval panu Miroslavu Paternovi za jeho šlechetný
čin. Již padesátkrát totiž bezplatně daroval krev
Transfuznímu oddělení Kroměřížské nemocnice,
a. s. stejně tak jako pan Michal Šeršeň, který daroval krev čtyřicetkrát.

Zastupitelé schválili prodej plynového zařízení
Pod Strážným, což znamená, že byla vyhotovená
kupní smlouva mezi Obcí Kvasice a plynárenskou firmou RWE GasNet, s. r. o. Podle smlouvy
o smlouvě budoucí má firma RWE GasNet předObec od Státního pozemkového úřadu ob- kupní právo na odkup zařízení včetně všech soudržela návrh nové linie katastrální hranice mezi částí a příslušenství. Cena byla stanovena na 399
Kvasicemi a Bělovem. Jedná se pouze o pod- 905 Kč a schválili ji všichni zastupitelé.
klad v rámci přípravných prací. Z nákresu, který
měli všichni zastupitelé k dispozici, vyplynulo, že
text: Jana Hlavinková
úpravami nejsou dotčena vlastnická práva majitelů pozemků. Katastrální území Obce Kvasice

Zastupitelé obce vás srdečnou zvou na další zasedání, které se koná
ve čtvrtek 18. června v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
2
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KVASICE SI PŘIPOMNĚLY 70 LET OD KONCE VÁLKY
Celý svět si připomíná události
vzniklé před 70 lety. Konec první
světové války byl jen příměřím na
20 let. Lidstvo se z válečných hrůz
nepoučilo a nezabránilo vypuknutí druhé světové války. Je nutné
si tyto události oživit, především
pro ty, kteří v té době nežili, aby
si byli vědomi, že svoboda národa
i osobní byla mnohdy za cenu života. Proto je nutné ji bránit, bojovat proti násilí, nenávisti, závisti
a zneužívání moci, respektovat
morální principy.
Lidé museli odevzdat
kovové předměty
Jaké události zaznamenávají kronikáři v Kvasicích o těchto
událostech? V roce 1938 byla vyhlášena částečná a všeobecná
mobilizace. V roce 1939 dochází
ke vzniku protektorátu, zanikly politické strany a spolky (Sokol, Orel,
Mariánsko-Alžbětinský, ČČK aj.)
Zvony v kostele postihl stejný
osud jako v první světové válce,
a to byly v r. 1929 nově instalovány. Nezachránilo je ani nařízené zvonění při dobytí Varšavy
a Paříže. Musely se odevzdat zbraně,
předměty z kovu, vč. mosazného

Zástupci obce uctili památku padlých.
šroubování u hasičských hadic. Musel být odstraněn pomník prvního
prezidenta T. G. Masaryka, fotografie zemřelých legionářů a vojáků

ZASTUPITELÉ ROZDĚLILI
ORGANIZACÍM 602 500 Kč

z pomníků na hřbitově. Rodina Karla Šenka, která zůstala po roce 1918
v obci jako jediná židovské původu,
byla odvlečena transportem do Terezína.
Obcí projížděly tanky

Začátkem roku 1945 jsou v Kvasicích krátce ubytováni maďarští
Pokračování ze strany 1. Přehled dotací pro jednotlivé organizace a spolky: polní četníci s barevnými péry na
čepicích (jednu z fotografií máme
název organizace / spolku
příspěvek v muzeu). Po jejich odchodu se zača1. Vodácký klub Kvasice o.s.
35 000 Kč li připravovat vojáci německé armády na obranu. Obcí projížděly tanky
2. Tělovýchovná jednota Sokol Kvasice
37 000 Kč a obrněná vozidla. Ulicemi byla hná3. Český zahrádkářský svaz Kvasice
4 000 Kč na stáda dobytka. Zvyšovaly se prů4. FC Kvasice
250 000 Kč zkumné přelety. Zastřelení německého vojáka při střídání stráží bylo
5. Střelecký klub Kvasice
6 500 Kč příčinou rozsáhlého pátrání a razií.
6. Klub vojáků v záloze Kvasice
15 000 Kč Ze zatčených mužů bylo vybráno
dvacet jako rukojmí a odvezeno do
7. Myslivecké sdružení Kvasice
20 000 Kč
obce Kostelany. Zatčení muži byli
8. Včelaři
20 000 Kč propuštěni na přímluvu hraběte Ar9. Oblastní charita Kroměříž
50 000 Kč nošta Thuna. Na Bílou sobotu našli
pod Čajetínem zastřeleného velitele
10. Oblastní charita Kroměříž, Charita Kvasice
3 000 Kč četnické stanice Bohumila Teichma11. Rodinné centrum Kalíšek
20 000 Kč na, který je pohřben na místním
12. Sociální služby Kroměříž
42 000 Kč hřbitově. V ten den byl letecký nálet
na německý vlak z Tlumačova smě13. Sociální služby Uh. Hradiště, DZR, Parková 21
15 000 Kč rem na Hulín.
14. Sociální služby Uh. Hradiště, Cukrovar
25 000 Kč
Kvasice osvobodili Rumuni
15. Náboženská obec Církve česk. hus . v Kvasicích
10 000 Kč
16. Římskokatolická farnost Kvasice

50 000 Kč

foto: J. Koželová
mády dopadly 30. dubna na trati
Krajina. Pod výhrůžkou trestu smrti
byli kvasičtí muži do 60 let nahnáni
do farního kostela a pokud nevyužili možnosti přesunu do teplejších
prostor kinosálu sokolovny, prožili
v chladných kostelních zdích poslední dny války. Hromadný odchod jim
byl povolen po výbuchu mostu přes
řeku Moravu v ranních hodinách
4. května 1945.
Kvasice
osvobozovali
vojáci 26. pluku 2. rumunské divize
pod velením generála Vojcu. Divize spadala do svazku II. ukrajinské fronty pod velením maršála
R. J. Malinovského.
Uctěme památku padlých
Občané, kteří zahynuli za okupace, mají pamětní desku na budově obecního úřadu. Jsou to:
MUDr. Karel Zlámal, Antonín Jahoda,
Antonín Rozsypal, Jaroslav Sedláček,
Josef Chrastina, František Vaculík,
Jaroslav Zlámal. Všichni zahynuli
v německých koncentračních táborech nebo byli popraveni. Zaslouží
si, abychom uctili jejich památku a
uvědomili si, z jaké vůle přišli o své
drahocenné životy.
text: K. Koutňáková

První granáty osvobozující ar-
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myslivecké sdružení

MYSLIVCŮV ROK, ANEB PÉČE O ZVĚŘ A PŘÍRODU JE NA PRVNÍM MÍSTĚ
pokládají srny a zakládají na nové
potomstvo. U srnčí zvěře existuje
takzvaná utajená březivost, kdy je
srna sice oplodněná v červenci, ale
plod se začne vyvíjet až v lednu.
V srpnu je podle zákona nezbytně
nutné naplánovat lov drobné zvěře,
ale pouze v případě, že se v honitbě
vyskytuje. Pokud se bažantí zvěř nechová uměle, stává se z klasických
honů spíše přátelské setkání sloužící
většinou k procházce po honitbě
a odlovu zvěře myslivosti škodící.

Myslivecký hospodář Petr Vaculík.
Myslivci rozděluji mínění veřejnosti na dvě poloviny. Jedni je
obdivují, jiní zatracují. Jedni je vidí
jako lovce, kteří nemilosrdně střílí
nebohou zvěř, a druzí jako ty, kteří
pečují o les, přírodu i zvěř a lov je
nezbytnou součástí výběru silných
a slabých jedinců. Nebudeme nikoho přesvědčovat o správnosti
jeho názoru, jen se spolu s Petrem
Vaculíkem, mysliveckým hospodářem MS Kvasice, podíváme na to,
co vlastně obnáší být myslivcem.

foto: J. Hlavinková
i mláďaty, dokáže například ulovit i
srnče.
Utajená březivost

kladě výsledků se pak zvěř přeléčí
medikovaným krmivem proti podkožním a nosohltanovým střečkům,“
popisuje svoji práci hospodář.
Od ledna do března se srnčí zvěř
přikrmuje pouze vojtěškovými granulemi a senem, protože se jí začíná
měnit metabolismus. Připravuje se
tak na jarní pastvu, tudíž jádro jako
krmivo už jí nic nepřináší.
„V únoru probíhá sčítání zvěře, na
jehož základě opět vypracuji nový
plán lovu na následující myslivecký rok. Ten začíná 1. dubna a končí
Lov se řídí plánem
31. března následujícího roku,“ uzavřel hospodář průřez činnosti Mysli„Září rozšiřuje nabídku lovu spár- veckého sdružení Kvasice.
katé zvěře o lov holé zvěře, což je
v našich podmínkách srna a srnče.
text: Jana Hlavinková
Zde se zaměřujeme na odlov slabých a přestárlých kusů tak, aby byl
Počet odlovených kusů
dodržen poměr pohlaví jedna ku
v honitbě MS Kvasice za
jedné,“ pokračuje hospodář.
rok 2014:
V říjnu se zvěř začíná „chystat“ na
zimu. Proto ji myslivci přikrmují řeužitková zvěř
odlov (ks)
pou, krmnou mrkví a také jádry. Do
slanisek nasypou sůl, aby zvěř měla
srnčí zvěř
61
dostatek energie pro nadcházející
(z toho 17 sraženo)
zimní měsíce. V listopadu a prosinčerná zvěř
75
ci probíhají hony na drobnou zvěř
bažant
58)
a naháňky na zvěř černou. S blížícím
zajíc
10
se koncem kalendářního roku nabí-

„16. května začíná odlov srnců,
kdy odstřelem odstraníme nevhodné jedince k chovu. Není to tak, že
bychom stříleli, jak se nám zachce.
Lov se řídí plánem, který jsem jako
myslivecký hospodář vypracoval
a následně jej schválila státní správa
myslivosti,“ vysvětlil Vaculík.
rá přikrmování na intenzitě, myslivci
Červen je měsíc myslivosti a také do krmelců nosí jádra a také kvalitní
„Úklid“ po zimě
obdobím kladení mláďat, kdy mys- píci, nebo-li seno.
livci v revíru vyžínají sušící místa, aby
„Ve všech částech katastrálního
„Letošní jaro bylo pro naše sdru- se měla čerstvě nakladená nebo vy- území honitby odebírám vzorky
žení hektické, protože jsme se kro- líhlá mláďata kde usušit.
trusu, které předkládám k vyšetření
mě přikrmování zvěře věnovali
V červenci probíhá srnčí říje. Srnci krajské veterinární stanici. Na zái práci na myslivně, kterou jsme
úspěšně zkolaudovali. Také jsme vysadili nový remízek na Jabloní s plodonosnými dřevinami. Na loukách
začala kvést píce, kterou pokosíme
a sušíme na zimu,“ začal myslivecký
hospodář své vyprávění.
Součástí brigád je čistění a asanace krmných zařízení po zimním přikrmování zvěře. Myslivci vyhrabali
a spálili zbylé seno z krmelců a desinfikovali je práškovým nehašeným
vápnem.
Přikrmovat se opět začne až na
podzim, nyní má zvěř dostatek potravy. Trávu, semena, ovoce či listy
stromů.
V dubnu kvasičtí myslivci hlídají
pole nově osetá kukuřicí, aby byly
škody způsobené černou zvěří co
nejmenší. Také kontrolují nory, přírodní i umělé. Jsou v nich totiž vržena mláďata psovité šelmy lišky, která
v přírodě způsobuje velké škody.
Tradiční vycházka na konci prosince.
Živí se totiž ptáky, drobnou zvěří
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škodná zvěř
liška
jezevec
toulavá kočka
vrána šedá

odlov (ks)
52
5
23
6

foto: archiv MS Kvasice
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KRÁL STŘELCŮ ZE SAMOPALU JE OPĚT Z HULÍNA
Odvážní muži, ale i ženy se již
druhým rokem sešli, aby se utkali
v soutěži O krále střelců z civilní
verze samopalu SA58. Na střelnici
se sešlo přes 30 účastníků a všichni
se těšili, až budou moci stisknout
spoušť zbraně, kterou dodnes používají čeští vojáci.
„Loni měla soutěž veliký úspěch,
proto jsme ji letos znovu zorganizovali. Snažíme se střelnici zpřístupnit
i širší veřejnosti, a proto se mohl
zúčastnit kdokoliv starší osmnácti
let, aniž by musel vlastnit zbrojní
průkaz,“ řekl předseda Klubu vojáků
v záloze Kvasice Zdeněk Zapletal.
Členové klubu do soutěže zapůjčili své vlastní samopaly a střelnici
pečlivě připravili. Poté, co se všichni
účastníci zapsali na startovní listinu,
byli poučeni o bezpečném zacházení se zbraní, aby neublížili sobě

nebo ostatním. U každého soutěžícího byl přítomen instruktor, který
dohlížel na zacházení se zbraní. Střílelo se na vzdálenost 50 metrů na
mezinárodní terč 50/20 a účastníci
měli k dispozici 13 nábojů. Tři nástřelné a deset soutěžních.
Muže přišli podpořit jejich partnerky, děti i kamarádi. Počasí se
vydařilo, bylo krásné počasí a díky
tomu mohli využít venkovního
posezení. Děti si mohly vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky, střelnicí se
linula vůně klobás a na vítěze už
čekaly dárkové potravinové koše
a upomínkové předměty od sponzora soutěže České zbrojovky Uherský Brod.
„Během závodu byla samozřejmě
zakázána konzumace alkoholických
nápojů,“ připomněl Zapletal.
Foto a text: Jana Hlavinková

DEVÁŤÁCI OPOUŠTÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLU, KTEŘÍ TO JSOU?
Na konci jara 2007 finišovali
v první třídě. Nyní jsou téměř v cíli
své základní školní docházky. O kom
je řeč?
Dovolte mi představit vám budoucí absolventy naší základní školy. Součástí devátého ročníku jsou
tito žáci: Aleš Balhar, David Bartůsek,
Jan Daněk, Daniel Hora, Ondřej Kahaja, Jakub Knoll, Jana Koželová, Tomáš Machala, Karolína Malenovská,
Marek Malenovský, Matěj Marek,
Ondřej Masný, Karin Mošťková, Jana
Pokojová, Lukáš Pomališ, Nicola
Pomališová, Ondřej Přikryl, Daniel
Slavík, Dominik Straka, Eliška Ševčíková, Adéla Teličková, Filip Tůma
a David Vajďák a také Pavlína Halo-

Devátý ročník ZŠ Kvasice

dová, která ovšem absolvuje poslední ročník základní školní docházky
v Rakousku.
Celkem 10 žáků bude v dalším
vzdělávání pokračovat na střední
škole - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž. Tři žáci odchází na SŠ polytechnickou Zlín, po
dvou nastoupí na SŠ hotelovou
a služeb Kroměříž a SŠ polygrafickou
Olomouc. Jedna žákyně nastoupí
na Gymnázium Otrokovice, další
na Obchodní akademii Kroměříž
a jedna na Střední průmyslovou
školu mlékárenskou Kroměříž.

Výsledky hlavní soutěže:
1. místo: J. Smutný, Hulín, 91 b.
2. místo: A. Judas, Kvasice, 90 b.
3. místo: K. Švébiš, Hulín, 88 b.
Nejlepší žena:
Eva Kučerová, Kvasice, 45 bodů

Díky slunečnému počasí se sešli nejen místní, ale i přespolní.

VEŘEJNÁ OCHRÁNKYNĚ PRÁV
NAVŠTÍVILA KVASICE

Ve středu 1. dubna zavítala
v rámci návštěvy Zlínského kraje do
Domova pro osoby se zdravotním
postižením Kvasice veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Paní ochránkyně přijela do Zlínského kraje v rámci kampaně „Zajímáte
nás“. Cílem kampaně je zvyšovat
právní povědomí občanů, povzbudit je v řešení problémů a vysvětlovat jim, v čem jim může ombudsman pomoci.
Společně s pracovníky a klienty
domova se s paní ochránkyní setkali
také zástupci obce, starosta Lubomír Musil a paní martikářka Kamila
text: Jiří Machovský Willertová. Dvouhodinová návštěva
proběhla ve velmi přátelském du-

foto: ZŠ Kvasice

Poslední instrukce.

chu. Paní ochránkyně se zajímala
o fungování zařízení a každodenní
život klientů domova. Dva uživatelé pozvali paní ochránkyni na návštěvu, ukázali jí, jaké mají vybavení
a pohovořili o svých plánech v tomto roce (například dovolená u moře).
Zástupci obce s ochránkyní diskutovali zejména o opatrovnictví uživatelů, o problémových oblastech role
obce, ale také o výhodách fungující
spolupráce obce s naším zařízením.
Paní ochránkyně po ukončení návštěvy v Kvasicích odjela na setkání
s občany a studenty do Zlína.

A. Šabatová se zástupci obce a domova.

text: Renata Kojecká

foto: Domov Kvasice
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kvasický domov

DĚTI Z KVASICKÉHO DOMOVA POJEDOU POPRVÉ V ŽIVOTĚ K MOŘI
Obyvatele domova pro osoby se
zdravotním postižením čeká životní zážitek. V červnu se totiž vypraví
na týdenní pobyt do Itálie. Vůbec
poprvé opustí svůj téměř každodenní život v domě uprostřed parku, dostanou se do cizí země a na
vlastní oči uvidí a také uslyší moře.
O tom, co cesta pro obyvatele znamená a co jim přinese, vypráví pracovnice v sociálních službách kvasického domova Jitka Zehnulová.

a neznámé okolí. Nedávno jsme například byli v Kroměříži v krytu pod
knihovnou. Nacvičujeme jízdu dálkovými autobusy například do Brna
či Olomouce. Také jim ukazujeme
moře na obrázcích a v televizních
pořadech, aby si uměli představit,
kam vlastně pojedou. Během pobytu pro ně chystáme hry a sportovní
aktivity, vydáme se na výlety a samozřejmě si zaplavou v moři. Všichni už se velmi těší.

Jak se zrodil nápad vzít vaše uži- Čím je pro ně cesta zásadní?
vatele k moři?
Nejdůležitější je, že zažijí úplně
Oslovili nás pracovníci domova něco jiného než to, co prožívají
z Uherského Brodu s tím, že mají každý den. Celý život se pohybují
volná místa. Pojedeme společně v prostředí domova, mají svůj vlasti s Domovem z Kunovic autobusem. ní svět. Uvidí jinou zemi, kulturu, lidi,
V Itálii pro nás a spolucestující bude co mluví jiným jazykem, a hlavně
připraven penzion s plnou penzí pár úplně odlišný styl a způsob života.
metrů od moře. Na cestu se vydáme Opustí téměř každodenní rutinu.
12. června. Celkem pojede deset klientů a tři pracovníci jako doprovod. Řekněte mi, kdo jsou vlastně
obyvatelé domova?
Zvládnou tak náročnou cestu
i přes své zdravotní postižení?
Lidé s autismem, Downovým
syndromem a kombinovaným
Určitě ano, postupně je na dlou- postižením. Pro přijetí do našeho
hou cestu a změnu prostředí připra- domova mohou být mladší děti
vujeme. Jezdíme s nimi na výlety, (7 – 10), starší dětí (11 - 15let), doaby si zvykli na jízdu autobusem rost (16 – 18 let), mladí dospělí

(19 - 26 let) s mentálním, kombinovaným a zrakovým postižením, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. V současné době
pečujeme o 28 uživatelů, v průběhu
dvou měsíců se naše kapacita doplní o další dva.
Nejmladší obyvatel v domově má
13 let a nejstarší 35 let. Vzhledem
k tomu, že je v domově velmi
spokojen, neuvažuje o vyhledání jiné služby a my mu vycházíme
vstříc. Máme zde i uživatele, kteří
by rádi přestoupili do chráněného bydlení a my je v tom maximálně podporujeme různou formou nácviků, a to v nákupech
v místních obchodech, ve vaření
a v jiných činnostech, které si musejí osvojit pro život v chráněném
bydlení. Tímto děkujeme i spoluobčanům Kvasic za jejich vstřícnost
k našim uživatelům.

ním rozsahu tak, aby se jejich život
přiblížil životu jejich vrstevníků. V ergoterapii nabízíme uživatelům svíčkařskou dílnu, vaření, širokou škálu
výtvarných technik a péči o zvířata.
Zařazujeme canisterapii. Dle zájmu
uživatelů je zajišťována hipoterapie. Ergoterapie probíhá i v domku,
který je momentálně v rekonstrukci,
je detašovan mimo hlavní budovu
a k němu vede chodník upravený
pro nevidomé s vodící linií. Dále je
možno celou řadu aktivit provozovat
v zahradě s altánem v domově nebo
na 2 terasách.
V současné době je zařazeno do
školní docházky celkem 9 uživatelů. Vzdělávací systém zabezpečuje
poskytovatel ve spolupráci se Základní školou speciální a praktickou
v Kroměříži v jedné třídě v budově
domova a ve dvou třídách v Základní škole Kvasice. Každoročně jsou organizovány rekondiční pobyty letní
i zimní jednodenní tematické výlety.

A jak vypadá jejich běžný den A co klienti,
v domově?
soběstační?

kteří

nejsou

Posláním Domova pro osoby se
Pracovníci sociálních služeb
zdravotním postižením Kvasice je v našem domově využívají prvky
poskytnutí sociální služby dětem bazální stimulace, která napomáhá
a mladým dospělým v individuál- klientům – uživatelům našeho domova k příjemnému prožití dne, ať už se jedná o vizuální prostředí či o fyzické
vnímání své osoby. Také
využíváme canisterapie
s naší labradorkou Adélou.
A samozřejmě se snažíme
i o kvalitní péči v osobní
hygieně.
Jedete s klienty k moři
jako doprovod?
Ano, jedu spolu s kolegyní a kolegou. Mám velkou
radost, že budu moci být
u toho, jak uživatelé poprvé uvidí či jen uslyší moře
a vynasnažíme se uživatelům pobyt v Itálii tak prožít,
aby na něj měli ty nejkrásnější vzpomínky. Tímto
bych také chtěla velmi poděkovat obci Kvasice, že
nám poskytla finanční dar
pro naše dvě dívky, protože ze svého kapesného by
si tuto dovolenou nemohly dovolit.

Jitka Zehnulová s Květou, která se v červnu podívá k moři.
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text: Jana Hlavinková
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VODÁCI S ČANDOU OPĚT ODEMKLI ŘEKU MORAVU
Těšíme
se
na
Vás na dalších
akcích:
Řeku máme odemčenou, tak je potřeba ji využít co
nejvíce. V červnu nás
čeká již čtvrtý ročník
KVASICKÉ NECKIÁDY
a z Moravy tak opět
vytvoříme přehlídkové molo vašich dovedností. A bude se
na co dívat….
No a i letos vyrážíme v srpnu na
putovní tábor, tentokrát přímo od naší
loděnice
směrem
dolů až k soutoku
s řekou Dyjí.
Pro
veřejnost
foto: Z. Vojteková
Vodník Čanda odemkl řeku svým zlatým klíčem.
je i letos možnost
V Kvasicích i letos proběhlo slav- své nové dovednosti. Děkujeme za zapůjčit si loďku a náš úsek řeky
nostní odemykání řeky Moravy. Akci jejich přízeň. Jako každý rok, i letos Moravy si tak projet sám nebo
pořádal Vodácký klub Kvasice v so- organizátoři připravili pro své příz- s partou přátel. V případě zájmu
botu 21. března za krásného sluneč- nivce a návštěvníky bohaté občer- kontaktujte kteréhokoliv člena
ného počasí.
stvení z udírny i grilu a příjemné klubu. Kontakt najdete také na voVodáci si jako vždy pozvali na prostředí k posezení. A když se den dáckých stránkách – www.vodacslavnostní zahájení místního vod- chýlil ke konci a přicházel chladný kyklubkvasice.estranky.cz
Tak si můžeme jen popřát, aby ta
níka Čandu, aby jejich akci úředně večer, bylo možné využít rozdělaposvětil, odemkl řeku svým zlatým ného táboráku a opéct si špekáček. letošní sezona byla teplá a slunečklíčem a zahájil tak vodáckou sezo- Nezapomínáme ani na náš kroužek ná a aby nás voda nijak neohrozila.
nu, na kterou již vodáci a příznivci malých vodáků - a že jsou naši mladí Budeme se
tohoto sportu čekali. Po přivítání vodáci šikovní. Hned po odemčení na vás těšit
a vodnickém požehnáni mohli ná- našeho úseku nezaháleli a s velkou u vody –
vštěvníci využít kanoe, ale také mo- radostí vypluli na vodu a vyčisti- Ahooooj!!
torovou dvojkanoi na první letošní li břehy řeky od naplavenin, které
projížďku po řece.
přinesla řeka během zimy. A tím text: Zuzana
Vojteková
Součástí programu byla skupina bychom chtěli také poděkovat naší
historického šermu a tance Nuntius obci za odvoz všech těch sesbíraRegis, která nám opět přijela ukázat ných odpadků.

PLÁN LETNÍCH
AKCÍ:
červen:
13. 6. - Neckiáda
14. 6. - O pohár starosty obce
v požárním útoku
21. 6. - 18 hodin - vystoupení
Moravských madrigalistů z Kroměříže v kostele Nanebevzetí
Panny Marie u příležitosti 275
let od slavnostního vysvěcení
kostela
27. 6. - Turistický výlet do Jeseníků
červenec:
31. 7. - Pytlácká noc
srpen:
1. 8. – 8. 8. - Dětský tábor Morava
15. 8. - 16. 8. - Kvasická pouť
září:
5. 9. - Rybářské závody - Štěrkoviště
12. 9. - Den přírody
13. 9. - Dětské rybářské závody
- Rybníčky
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zpravodajství

275 LET OD SLAVNOSTNÍHO VYSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA V KVASICÍCH
Za jednu z nejkrásnějších dominant městečka vděčíme Joachimu
Adamu Rottalovi, majiteli kvasického panství, který se rozhodl pro
stavbu nového kostela ve svých 21
letech. Ke svému záměru si vybral
již zkušeného stavitele Tomáše Sturmera. Postaven je v jednoduchém
barokním stylu a je považován za
jednu z nejpozoruhodnějších staveb moravského venkova. Kostel je
zasvěcený Nanebevzetí Panně Marii
a sv. Janu Nepomuckému. Stavba
chrámu byla zahájena v roce 1730.
K jeho vysvěcení došlo 17. července
v roce 1740. K vysvěcení kostela byl
přizván tehdejší olomoucký biskup
hr. Arnoš Jakub Lichtenstein a svědčí o této události 12 konsekračních
věnečků zdobící stěny kostela. Na
vnitřní výzdobě kostela se podíleli
významní sochaři a malíři českého
baroka - Jan Jiří Schauberger, Václav Vavřinec Reiner, Ignác Raab aj.
Sochy u hlavního oltáře znázorňují
rodiče Panny Marie, sv. Annou a sv.
Joachima. Vpravo na bočním oltáři
je sv. Klára a sv. František de Paula.
Naproti stojí sv. Florián a sv. Barbora. Sochy Božské srdce Páně, Panna
Marie Lurdská, sv. Terezie Ježíškova
a sv. Tadeáš jsou z pozdější doby
a darovali jako projev vděčnosti
k Bohu farníci. Výjev nanebevzetí
Panny Marie se odehrává v horní
polovině obrazu nad hlavním oltářem, dole kráčí do chrámu sv. Jan
Nepomucký, v malém měřítku je na
obraze znázorněna jeho mučednická smrt, vhození těla světce z Karlova mostu do Vltavy. Další dva obrazy na bočních oltářích znázorňuji

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.
sv. Františka z Assisi, jak přijímá stigmata od Ježíše Krista, který se mu
zjevuje v podobě okřídleného Serafa doprovázeného anděly na Monte
Alverno. Obraz sv. Rodiny znázorňuje malého Ježíška sedícího na klíně
své matky, Panny Marie, sv. Josefa
a sv. Joachima. Ne v každém kostele se mohou pochlubit honosným
Božím hrobem s křížovou cestou,
který bývá zpřístupněn veřejnosti
o Velikonocích. V roce 1734 byly již
na hotové věže vytaženy zvony. Původně barokní okna nad bočními
oltáři byla v květnu 1945 při vyhození mostu přes řeku Moravu ustupující německou armádou zničena.

POZVÁNKA DO JESENÍKŮ
Obec Kvasice pořádá dne 27. 6. 2015 výlet
na Rešovské vodopády a do Pradědovy galerie.
Rešovské vodopády - z parkoviště k vodopádům je to cca 1,5 km
příjemnou procházkou, přes vodopády vedou můstky a lávky
se zábradlím, které umožní co nejbližší pohled na kaskády a peřeje
Na parkovišti je restaurace - polední přestávka
Pradědova galerie Jiříkov - vyřezávaná zvířata, betlém v životní
velikosti a další dřevěné sochy a obrazy, venku jsou atrakce pro děti
Zájemci nahlaste počet míst na adresu: knollova@bcl.cz
Podrobné informace budou včas zveřejněny.
http://www.jeseniky.net/pradedova-galerie-jirikov
http://www.vodopady-resov.cz/
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V roce 1951 byla nahrazena malovanými okny z novoborského skla
s malbou dvojice světců v každém
okně, sv. Petra a sv. Pavla a sv. Cyrila a Metoděje. Dojímavá je pověst
o masivní truhle stojící majestátně
v sakristii, jejíž víko mělo srazit vaz
posledního syna Rottala. V září roku
1740 byla z Říma dopravena do
Kvasic rakev s ostatky mučedníka
Inocence. Obrazy znázorňující 14
zastavení Křížové cesty na zdích kostela byly pořízeny o něco později,
v roce 1775. Za administrování
děkana Josefa Pikny, v letech 19721974, prošel kostel rozsáhlými vnitřními i venkovní úpravami. Zub času

foto: J. Hlavinková
opět hryže vzácné památky kostela,
který vyžaduje mnohamilionovou
rekonstrukci. Zakladatel kostela
odpočívá v hlavní kryptě kostela,
zemřel zasažen mozkovou mrtvicí
v kvasickém zámku v září roku 1746,
ve věku 38 let. Jeho smrtí vyhynul
rod Rottalů po mužské linii. Další zajímavosti se můžete dozvědět v Muzeu Kvasice, kde je část expedice věnována na počest výročí konsekrace
kostela a 21. června 2015 v 18 hod
se bude konat v kostele koncert Moravských madrigalistů. Těšíme se na
vaši návštěvu.
text: Květa Koutňáková

SENIOŘI OPĚT JEZDÍ NA ZÁJEZDY
Kvasičtí senioři mají opět důvod k
radosti. Byla totiž obnovena tradice
zájezdů. Po odchodu pana Muchy a
paní Doležalové nebylo vůbec jisté,
kdo se stane vedoucími výletů a zda
se budou opět organizovat. Funkce
není vůbec jednoduchá, je organizačně záročná a všichni, kteří na zájezdy jezdí, si to velmi dobře uvědomují. Nakonec se úkolu zhostila paní
Grňová s paní Malošíkovu. Nebudou
to mít jednoduché, začátky jsou
vždcky těžké, ale věříme, že všechno
zvládnou a my také podáme nápomocnou ruku.
Na našem prvním zájezdu jsme se
vydali do lázní Teplice nad Bečvou
do Araganitových jeskyní. Návštěva
byla velmi zajímavá s pěkným slov-

ním doprovodem paní průvodkyně.
Poté jsme jeli do města Hranice.
Kdo chtěl, zašel si na oběd nebo si
prohlédl náměstí a památky. Další
zájezd je naplánovaný do Velkých
Losin s prohlídkou papíren, zámku
a přilehlého parku. V odpoledních
hodinách pokračujeme prohlídkou
vodního díla Dlouhé Stráně.
Tímto bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu v Kvasicích za
příspěvek, který nám poskytuje na
pořádání zájezdů. Dále panu Muchovi a paní Doležalové děkujeme
za čas strávený přípravou minulých
zájezdů a novým vedoucím přejeme pevné nervy, hodně nápadů
a trpělivosti.
Za účastníky zájezdu J.V.
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CANISTERAPIE ANEB PEJSEK VE ŠKOLCE
Rodiče Karlíka Mlčúcha nám nabídli a zprostředkovali canisterapie.
Děti se těšily, pro některé to bylo
první setkání s cvičeným pejskem,
jiné děti už pejsky znaly.
A tak do mateřské školy přijela
paní se svým mazlíčkem, zlatým
retrívrem. Všichni jsme naslouchali
povídání o významu cvičených psů
pro terapeutickou práci a pomoc

nemocným lidem. Pejska si děti hladily, krmily, poté s ním i cvičily – napodobovaly ho, dávaly mu povely
(dej pac, přeskoč, podlez) a na závěr
ho vodily na vodítku.
Pozor, ale všichni víme, že na cizí
pejsky nesmíme sahat, mohli by
nám ublížit. Hodina se nám moc,
moc líbila a těšíme se na další setkání.

NAVŠTÍVIL NÁS KOUZELNÍK
Na konci dubna nás svým vystoupením potěšil kouzelník Valdini. Dětem předvedl různá kouzla
s krabičkami, kartami, kroužky, šát-

ky, prstenem, penízky a tak dále. Do
svého čarování zapojil všechny děti
i paní učitelky, a tak si všichni
společně procvičili barvičky, čísla
a hlavně soustředění a postřeh. Některá kouzla byla velmi obtížná, ale
děti si dobře všímaly pohybů kouzelníka a někdy už, už skoro uhádly kouzelnické triky. Nejvíce se však
dětem líbila kouzla s živým bílým
králíčkem a hrdličkou. Za svoji šikovnost a spolupráci si děti mohly na
závěr králíčka pohladit.

Zlatý retrívr.

foto: archiv

VYNÁŠENÍ MORENY ZE ŠKOLKY

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY S RODIČI

21. března 2015, kdy byl v kalendáři první jarní den, jsme s dětmi písněmi a básněmi zaháněli zimu a volali jaro. Paní učitelka Šenkyříková s dětmi
vyrobila Morenu a tu jsme slavnostně podle tradice hodili do řeky Moravy.
Vítej, jaro!

Prožili jsme příjemné odpoledne
s dětmi a jejich rodiči na tradičních
velikonočních dílnách, kde si tvořili
vlastní dekorace buď podle připravených šablon, nebo dle fantazie.
Ve třídách byla příjemná atmosféra,
nálada výborná, rodiče i děti velice
zruční. Překvapili svými krásnými
nápady, spoustou veselých velikonočních ozdob, zdobením vajíček
různými technikami.
V podvečer jsme se příjemně naladěni na blížící se svátky jara rozešli
do svých domovů. Pro připravovanou velikonoční výstavu v obci rodiče vybrali ty nejzdařilejší výrobky
jako prezentaci. Děkujeme všem rodičům za účast a těšíme se na příští
společnou akci.

MOTÝLCI ŠLI DO ZAHRADNICTVÍ
Kytičkový jarní den byl ve zname- pole sbírat kameny a při odchodu
ní všeho kytičkového, tak jsme zasa- všem zazpívaly písně.
dili semínka a až vystrčí lísteček, zasadíme je na zahradě školky. Vydali
text: kolektiv dětí a učitelek
jsme se na návštěvu do zahradnicMŠ Kvasice
tví. Děti už od brány volaly: „Neseme
vám koláče, abyste měli po kafíčku
chuť do práce!” Moc se jim líbilo ve
sklenících, vnímaly vůni hlíny, voňavé kytky, pozorovaly sadbu mladých rostlinek. Pak šly pomáhat na

ROMANTICKÁ SVATBA PANÍ UČITELKY
11. 4. 2015 děti i rodiče ze třídy
Motýlků MŠ Kvasice vytvořili špalír
na svatbě paní učitelce Klárce Hašové, která se od tohoto dne jmenuje
Strýcová.
Družičky s košíčky plátků růží
a kluci s bublifuky oživily svatbu
písní Vyznání společně s kytarovým
doprovodem Tomáše Kahaji a sborem rodičů.
Byl to den, na který se nezapo-

míná a bude v paměti až do konce
života. Maminky utíraly slzy štěstí,
tatínkové se usmívali a byli nesmírně hrdí na své potomky, svatební
hosté byli dojatí a paní učitelka
šťastná.
To jsme chtěli a moc jsme jí to
přáli.
Rodiče, děti a D. Večerková
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DĚTI SPORTOVALY NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH
Předškolní děti z Mateřské školy
Kvasice prožily krásné dopoledne na
XVIII. dětských olympijských hrách
v Karolíně, kde změřily své síly
v běhu na 20 metrů, hodu míčkem
a skoku do dálky z místa.
Moc se dětem líbila ukázka práce
strážníků Městské policie Kroměříž.
Největší úspěch měl cvičený pes,
který plnil zadané úkoly.
V závěru se děti zakously do špekáčků a radostné odpoledne bylo
zakončeno předáním diplomů
a medailí.
text: kolektiv MŠ Kvasice
foto: MŠ Kvasice

Děti, které se zúčastnily olympiády.

DĚTI SI UŽILY HRU NA SVĚTOVÉ NÁSTROJE
V květnu navštívil naší školku pan
Sklenář z Kvasic, který nás seznámil
s netradičními nástroji z celého světa. Ukázal dětem, jak jednotlivé nástroje zní, jaké zvuky vydávají a jak
se s nimi zachází. Některé nástroje
pocházely z Austrálie, z Afriky, z Valašska a různých koutů světa. Děti
si mohly poslechnout, jak hezky zní
například africký buben, salašnická
fujara, tibetské mísy, vibrační vlny,
brumle, frčák, buben šamanský, didgeridoo a jiné. Na konci měly děti
možnost si na jednotlivé nástroje
sáhnout i zahrát. Pro děti i paní učitelky to byl nádherný zážitek, na který jen tak nezapomenou. Děkujeme
panu Sklenářovi za návštěvu a za
příjemně strávený čas.
text: kolektiv MŠ Kvasice

foto: MŠ Kvasice

Hru na netradiční nástroje si děti vyzkoušely v praxi.

NOVINKY ZE „ZÁMKU“ ANEB CO SE U NÁS UDÁLO NOVÉHO?
Kouzelník Šeklin
předvedl svou šou
Kouzelník ani jiný varietní umělec
v našem domově již delší dobu nevystupoval. Byli jsme tedy v očekávání, jaké bude vystoupení kouzelníka
Šeklina. A bylo úžasné! Opravdu, jak
všichni naši uživatelé, kteří se akce
zúčastnili, tak i naši zaměstnanci
hodnotili předvedenou kouzelnickou show velmi kladně. Kouzelník
od první do poslední minuty svého
kouzlení živě komunikoval s publikem. Některé z diváků zapojil do
svých kouzel a dokonce je odměnil malým dárkem. Publikum každé

10

kouzlo i všechny dobrovolníky vždy
odměnilo bouřlivým potleskem.
V programu byla zastoupena kouzla
s kartami, šátky, nafukovacími balonky, ale i se zvířátky (hrdličky a králík). Nikomu se ani nechtělo věřit, že
už je konec vystoupení. Loučili jsme
se s kouzelníkem Šeklinem plni dojmů a s úsměvem na tvářích.
Vynesli jsme Moranu
a přivítali jaro
Letošní vynášení Morany bylo ve
znamení krásného počasí. Než se
průvod s Moranou vydal na hráz
řeky Moravy, proběhlo fotografová-

ní před naším domovem. Morana,
kterou vyrobili naši uživatelé spolu
s aktivizační pracovnicí, se všem líbila a především někteří muži měli
velice úsměvné poznámky na její
adresu.
Pak už jsme se vydali k řece Moravě, abychom zahnali zimu a přivítali
přicházející jaro. Moranu nesli v čele
průvodu uživatelé našeho domova,
kteří se navzájem střídali a užívali
si „pocty“ Moranu nést. Pan Bartoš
(rovněž uživatel domova) účastníkům zpříjemnil celou akci svou hrou
na kytaru a zpěvem lidových písní.
Letošního vynášení Morany se
také zúčastnila zástupkyně Ma-

riánsko – Alžbětinského spolku
v Kvasicích paní Květoslava Koutňáková, bývalá vedoucí naší „zámecké
kuchyně“ paní Marie Machalová
a bývalá aktivizační pracovnice paní
Blažena Majdová. Paní Koutňáková
společně s aktivizační pracovnici
paní Machalovou přednesly několik
básniček a říkaček, vztahujících se
k Moraně a jaru. Poté již byla Morana za asistence vedoucího domova
a pana údržbáře zapálena a poté
vhozena do Moravy. Poté uživatelé
ozdobili připravenou rašící větev
(létečko) barevnými mašlemi a celý
průvod se vydal na zpáteční cestu
k domovu.

zpravodajství z DZR
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panem Františkem Ondrašíkem
a paní Marií Kelíškovou. Turnaje se
zúčastnilo celkem 39 startujících,
což je více než polovina z celkového
počtu uživatelů našeho domova. To
svědčí o jeho oblíbenosti. Prvních
deset soutěžících obdrželo drobné
ceny od našich sponzorů a všichni
ostatní sladkou motivační odměnu
za účast v turnaji.
Děti nám zazpívaly ke Dni matek

Moranu vynesli všichni obyvatelé domova.
Snad se nám podařilo zahnat le- videlných čtenářů. Na závěr besedy
tošní dlouhou a chmurnou zimu nám paní knihovnice přehrála CD
a přivítat slunečné jaro!
s Mikulášovými patáliemi. Pravda,
možná si leckdo řekne, že tyto příběhy jsou určeny spíše pro děti, ale
Besedovali jsme v knihovně
kdo z nás se alespoň občas ve vzpoJiž tradičně chodí naši uživate- mínkách nevrátí rád do dětství.
lé na začátku jara na besedu do
knihovny, neboť duben je Měsíc Hudební dopoledne
knihy. Paní knihovnice nás vřele při- s panem Šedivým
vítala a na začátku besedy přečetla
několik fejetonů od Rudolfa KřesťaPáté vystoupení pana Karla Šena. Fejetony byly poučné i úsměvné divého v našem domově, s hudeba navodily příjemnou atmosféru. ním programem věnovaným Karlu
Uživatelé se poté osmělili a dota- Hašlerovi, neslo název „Karel Hašler
zovali se paní knihovnice, kolik je – vlastenec“. Posluchači se v tomto
v knihovně knih, kolik má zdejší díle dozvěděli mnoho nových veseknihovna registrovaných čtenářů lých i dojemných příhod ze života
apod. Byli jsme překvapeni informa- Karla Hašlera. Pan Šedivý seznámil
cí, že v knihovně je více než 9500 posluchače s tím, jaký byl Hašler velsvazků a navštěvuje ji asi 400 pra- ký vlastenec a jak se toto vlastenectví projevilo v jeho tvorbě během
1. a 2. světové války. Některé tyto
vlastenecké písně, ale také spoustu
jiných „Hašlerek“ našim uživatelům
pan Šedivý zahrál a zazpíval. Publikum se po celou dobu jeho vystouBlahopřání k narozeninám
pení dobře bavilo a ty nejznámější
písničky si zanotovali všichni spoDne 6. 6. 2015 oslaví
lečně.
65. narozeniny

BLAHOPŘÁNÍ

pan Josef Caban
K jeho krásnému životnímu
jubileu přejí vše nejlepší
kamarádi z domova (DZR)
i z Kvasic

V odpoledních hodinách jsme pak
pořádali „Vítání jara“ spojené s vyhlášením výsledků turnaje v šipkách
„Přesná muška 2015“.
Bohužel odpolední počasí nebylo příznivé k posezení venku, celá
akce tedy proběhla v jídelně v II. poschodí. Nejprve jsme jaro společně
přivítali zpěvem známých lidových
písní za doprovodu kytary. Poté
se naši uživatelé občerstvili krásně
opečenými špekáčky a nikomu ani
nevadilo, že se opékaly v zámecké
kuchyni místo nad ohněm, jak bývá
zvykem. Následovalo další kolo společných písní.
Někteří uživatelé využili příležitosti a sami se prezentovali sólovou písní, což bylo vždy oceněno
bouřlivým potleskem ostatních. Na
závěr byly vyhlášeny výsledky turnaje v šipkách „Přesná muška 2015“.
Letošním vítězem turnaje v šipkách
se stala paní Jarmila Vaculíková před

Oslava Dne matek je v našem
domově již několik let spojena
s vystoupením dětí ze Základní školy Kvasice. Tentokrát si děti pod vedením paní učitelek připravily pásmo básniček, taneční vystoupení
i hudební produkci na klavír a flétnu.
Setkání s dětmi je vždy milou událostí a vedení školy ve Kvasicích patří
náš velký dík za spolupráci.
Dalším účinkujícím programu byl
dramatický kroužek našeho domova. Prezentoval se několika básněmi
(jednu z nich napsala pracovnice
našeho domova paní Věra Paternová) a také písněmi za doprovodu
kytary a Orfových nástrojů. Ocenění
publika mohutným potleskem je
pro naše účinkující povzbuzením
do další činnosti.
Odpoledne jsme navštívili naše
oslavenkyně na pokojích, kde z rukou vedoucího domova a několika
mužů z řad našich uživatelů převzaly krásné kytičky. Tyto kytičky
darovala našim ženám paní Šárka
Prchalová, které patří opravdu velké
a srdečné poděkování za dlouholetou spolupráci při oslavě Dne matek
v našem domově.
text a foto: Lenka Machalová

Stavěli jsme májku a vítali jaro
Stavění májky, stejně jako tradiční
„Vítání jara“ patří v našem domově
k letitým tradicím. Počasí nám letos
příliš nepřálo. Zdobení májky probíhalo dopoledne a krátce zasvítilo
i sluníčko. Májku jsme ozdobili různobarevnými krepovými růžemi,
které vyrobili naši uživatelé v rámci
výtvarných činností. Za pomoci
pracovníků kvasického obecního
úřadu pak proběhlo vlastní postavení májky, kterému přihlížela většina
uživatelů i zaměstnanců domova.

Obyvatelé domova jsou na svou májku právem pyšní.
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volný čas

MALÍ KUCHTÍCI ANEB ZÁBAVNÉ KUCHTĚNÍ
My jsme malí kuchtíci byl „krycí
název“ akce místní charity, kde si
děti vyzkoušely chystání svačinek
nebo pohoštění pro návštěvy a také
vykrajování a tvarování perníků. Protože to byla předvelikonoční akce,
ratolesti společně s dobrovolnice-

mi charity zdobily chlebíčky jarními motivy, vykrajovaly zeleninu ve
tvaru květin, srdíček nebo koleček
a pekly perníkové medvídky.
Atmosféra byla více než přátelská,
úsměvy a milá slova dětem pomáhala v jejich tvoření. Děti byly nedo-

čkavé a během příprav ochutnávaly
ingredience - no zkrátka si to užívaly.
Budeme se těšit na další plnohodnotně strávený čas při příležitosti
jiných akcí Charity v Kvasicích.
text a foto: Pavla Böhmová

SOKOLOVNU
ZAPLAVILA
VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
Letošní Velikonoce se mnohým
lidem mohly zdát být poněkud
smutné. Sluníčko se schovávalo za
mraky a počasí vůbec nevypovídalo
o tom, že začínají svátky jara. Kdežto místín sokolovna jarem doslova
rozkvetla. To díky dětem z Mateřské
a Základní školy Kvasice a obyvatelům Domova se zvláštním režimem
Kvasice, kteří i v prostorách sokolovny přichystali tradiční velikonoční
výstavu. Výrobky všech byly velmi
rozmanité, barevné a veselé. K vidění byly kraslice, pletené pomlázky, velikonoční dekorace, Morena
a papíroví zajíčci a kuřátka. Výrobky
všech vystavujících zahřály u srdce,
potěšily nejednoho návštěvníka
a pro mnohé to byla i užitečná sbírka inspirací.
Jménem kulturní komise bychom
chtěli poděkovat všem vystavujícím
za ochotu a překrásné výrobky, které
jsme měli možnost spatřit.
text: Jana Koželová

RADOSTNÉ ŠIBŘINKY ROZZÁŘILY DĚTSKÉ OČI
Zdá se, jako by to bylo už vloni.
Karnevalové veselí, které se pod
označením „šibřinky“ v Kvasicích
pořádalo, je pryč. Ale pokaždé, když
se dívám na fotografie plné usměvavých a udivených dětských tváří,
vrací se mi pocit z krásného odpoledne.
Tím nás provázeli dva legrační
klauni, kteří fungují mimo jiné také
jako nemocniční klauni. Sami řekli,
že děti byly báječné publikum a rádi
se sem zase vrátí je pobavit.
Hry, soutěže a pohybové aktivity je to, po čem děti nejvíce touží
a jejich přání se jim splnilo. Všude
bylo slyšet radostný smích, výskot
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a zkoumavé oči, protože ne všechny masky byly na první pohled rozpoznatelné. Dokonce ani já jsem
nemohla poznat dceru kamarádky
převlečenou za upírku.
Některé masky dovedli k dokonalosti umělci, kteří malují na obličej.
Ráda bych zmínila také soutěž
„Hula hop“. Což, jak asi víte, je známá dětská hra s obručí kolem pasu.
Co ale předvedly děti na pódiu,
bylo moc hezké, milé a klauni svými
balónkovými zvířátky a předměty
ocenili všechny zúčastněné. Vítězka
Maruška alias Červená Karkulka
obhájila svůj titul ukázkou, kdy ji
klaun postupně přidával obruče a

ona s úsměvem roztočila všechny,
jako kdyby to byla její každodenní
činnost… možná že tomu tak je.
Když si odpoledne podávalo ruku
s večerem, někteří rodiče si vypůjčili od svých ratolestí kostýmové
doplňky. Mohli jste například vidět
tatínka s princeznovskou korunkou
diskutujícího s kamarády o úplně
běžných záležitostech nebo jiného
tatínka mířícího vzduchovkou na
obsluhu, která se však nezalekla,
protože věděla, že patří malému
banditovi, který ještě před chvílí utíkal při honičce před klaunem.
Na závěr bych ráda smekla před
maskami, ve kterých přišla dvě nác-

tiletá děvčata. Jako Charlie Chaplin
a Marylin Monroe se rozhodly přijít,
i když jejich kamarádi a spolužáci je
nedoprovodili. Řekly mi, že je to baví
a příští rok možná vymyslí něco dalšího. Já je mohu jen podpořit, protože šibřinky nejsou o věku a předsudcích, ale o zábavě, sdílení radostí
s druhými a o tom být spolu a udělat si třeba legraci sami ze sebe.
text a foto: Pavla Böhmová
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FOTBALISTŮM SE V JARNÍ ČÁSTI SEZONY DAŘÍ
Vážení sportovní přátelé, rád předních příčbych Vás prostřednictvím Kvasic- kách soutěže.
kých novin seznámil s dosavadním průběhem jarní části sezóny a
Složení reaudálostmi v klubu.
lizačního týmu
mládežnických
Mládež
celků:
Přípravka –
Začneme od těch nejmenších, trenér Zikmund
tedy od přípravky. Přípravka pod ve- Jaroslav.
dením trenéra Jaroslava Zikmunda
Mladší a stari v jarní části sezóny podává velmi ší žáci – trenéři
dobré výkony a v soutěži přípravek Pospíšil
Jaroje na třetím místě. Mladší žáci jsou mír a Ambruz
v krajské soutěži na 8. místě s do- Pavel. Vedoucí
savadním ziskem 24 bodů. Oproti mužstva Šupčík
podzimní části se výrazně zlepšili jak Karel
Mužstvo „B“
herně, tak i výsledkově. Starší žáci
Dorost – trejsou v krajské soutěži na 10 místě. nér Daněk Vlastimil a vedoucí mužBohužel se jim výsledkově nedaří stva Zapletal Petr
tak, jak bychom si přáli a to zejméChtěl bych upozornit, že každé
na ve venkovních utkáních. Příčinou pondělí a čtvrtek probíhá na hřišti
je bohužel i to, že někteří rodiče nábor nových mladých fotbalistů.
své děti na zápas z různých důvo- Rodiče mohou dítě rovnou přivést,
dů nepustí (trest za špatné známky nebo se jen přijít podívat na trénink.
ve škole, návštěva babičky, nedělní Nábor platí i pro dívky. Jedinou podnákupy apod). Prosím rodiče, aby si mínkou je minimální věk dítěte 5 let.
uvědomili, že tímto krokem poškodí
celý kolektiv. Dorostenecké mužDospělí
stvo se v krajské soutěži prezentuje
výbornými výkony (v posledním
„B“ mužstvo se v okresní soutěutkání například porazili družstvo ži zatím pohybuje na 6. místě se
Morkovic vysoko 7:1) a drží se na ziskem 37 bodů a stále je ve hře o

foto: FC Kvasice
postup do vyšší soutěže. Realizační
tým B mužstva tvoří trenér Vrána
Mojmír a vedoucí mužstva Reiskup
Zdeněk.
„A“ mužstvo po nevýrazném začátku jarní soutěže po výhře v Žalkovicích dvakrát výsledkově propadlo
a prohrálo. Od zápasu v Mladcové je
ale mužstvo na vítězné vlně a dokázalo 4 krát po sobě zvítězit při skóre
17:2! Ve středu 13. 5. čeká mužstvo
semifinále krajského poháru v Nedachlebicích.
Realizační tým „A“ mužstva tvoří trenér Ševela Zdeněk a vedoucí

mužstva Potočný Oldřich.
Chtěl bych touto cestou poděkovat obci Kvasice za podporu
(nejenom finanční) našich mládežnických mužstev. Bez její podpory
by nebyla schopna tak dobře reprezentovat Kvasice po celém Zlínském
kraji.
Všechny fanoušky zvu na další
domácí mistrovská utkání.
S pozdravem Sportu zdar!
Filip Klement
předseda FC Kvasice

OSMÁCI SESADILI DEVÁŤÁKY Z PINGPONGOVÉHO TRŮNU
Měsíc únor a březen patřil v naší
škole, co se týká sportovních aktivit,
po roce opět ping-pongu.
5. ročníku soutěže s názvem
Pingpongová liga ve dvouhrách dívek a hochů II. stupně představilo
po pětadvaceti účastnících. Turnaj
se odehrával o velkých přestávkách
před první a třetí vyučovací hodinou.
A výsledky v obou kategoriích doznaly oproti letům předešlým několik podstatných změn.
V kategorii hochů musela skončit dominance loňských deváťáků
o trůn, který si v minulých 3 letech

předávali Filip Bartoník s Radimem
Zapletalem. Strhla se vyrovnaná a
zajímavá bitva. Tu nakonec nejlépe
zvládl David Skácel (8. třída), který
za sebou nechal Jakuba Knolla (9.),
Radka Kahaju (8.) a Jana Daňka (9.).
V soutěži dívek tentokrát neobhájila titul dvojnásobná šampionka
Karolína Malenovská, která se ve
finálovém boji musela sklonit před
uměním spolužačky Elišky Ševčíkové (9.). Třetí příčku obsadila další z favoritek Monika Novotná (7.) a čtvrtá
skončila Hanka Dubinová (8.).
text: Jiří Machovský

Výsledky turnaje hochů:
Osmifinále
Daněk – Bartůsek
Smolinka – O. Kahaja
P. Machala – Pospíšil
Knoll – Pecina
Skácel – Huťka
Tůma – V. Pomališ
R. Kahaja – Balhar
T. Hora – Koukola

Osmifinále
21:19
21:14
21:11
21:14
21:9
21:12
21:8
21:14

Malenovská - Gazdová
M. Marčíková – Přijalová
Zapletalová – Dubinová
Pomališová – Klapilová
Novotná – Mošťková
V. Marčíková – Prechtlová
Najkrová – Huťková
E. Ševčíková – Teličková

21:12
14:21
21:13
21:17

Malenovská – M.Marčíková
Dubinová – Pomališová
Novotná – Prechtlová
Huťková – Ševčíková

21:16
19:21

Malenovská - Dubinová
Novotná – E. Ševčíková

Čtvrtfinále
Daněk – Smolinka
P. Machala – Knoll
Skácel – Tůma
R. Kahaja – T. Hora

Vítězní hoši.

Vítězné dívky.

21:14
20:22

O 3. místo
19:21

Finále
Skácel – Knoll

21:6
21:13
21:5
11:21

Semifinále

O 3. místo
Daněk – R. Kahaja

21:11
21:14
17:21
21:13
21:11
22:24
17:21
21:9

Čtvrtfinále

Semifinále
Skácel – R. Kahaja
Daněk – Knoll

Výsledky turnaje dívek:

Novotná - Dubinová

21:19

Finále
21:13,
21:16

Malenovská – E. Ševčíková
20:22, 21:16, 15:21
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zájmové spolky

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT, ZVOU KVASIČTÍ SENIOŘI
Nápad začít cvičit se zrodil na
podzim roku 2008. Původně bylo
cvičení určeno diabetikům, ale po
zjištění, že je zájem i mezi staršími občany a lidmi se zdravotními
problémy, se naše skupina rozšířila.
Cvičit začínalo 11 cvičenců, nyní je
stabilizováno na 19 osob, jednotlivé
hodiny navštěvuje pravidelně 13
– 15 osob dle možností a momentálního zdravotního stavu. Průměrný věk cvičenek je 70 let. Ve věku
65 – 75 let cvičí 12 žen, nad 75 let
4 cvičenky, v současnosti nejstarší
účastnicí je dáma, která se letos dožívá 80 let.
Zaměřujeme se na aktivizaci páteře, protahování a posilování sva-

lů, procvičování pletence kloubů.
Využíváme cvičebních pomůcek
Sokola – podložky, míče, gumové
pásy. Cvičíme v pomalejším tempu
při hudbě. Cvičební hodina je zpravidla rozdělena do 4 celků – rozcvička, posilování a uvolnění, relaxace
a strečink a cvičení s nářadím.
Jsme dobrá parta, přijďte mezi
nás. Cvičíme každý čtvrtek od 15,00
– 16,00 hodin. Děkujeme tímto TJ
Sokol Kvasice, která pomohla při
ustavení oddílu, a Základní škole
Kvasice, která poskytla tělocvičnu
v čase, který vyhovuje starším ženám.
text: Ludmila Zdražilová

foto: L. Zdražilová

Cvičení seniorů v tělocvičně ZŠ.

MARIÁNSKO-ALŽBĚTINSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRACUJE NAPLNO
Mariánsko-Alžbětinské společenství zahájilo svou činnost a naplňuje
své poslání. Od ustavující schůze v
lednu t. r. proběhlo několik zajímavých přenášek. Paní Marie Šuterová
zahájila cyklus přednášek o umění,
Uměním Egypta, s plným nasazením a přesto s nevyčerpatelným
zdrojem informací. Obě přednáš-

ky byly na vysoké odborné úrovni
včetně doložené literatury s fotodokumentací a s inspirací k samostudiu. Pozvání do společenství přijal
k naší spokojenosti Mgr. Lubomír
Plíska, farář z Husova sboru Kvasice,
a záměrně jsme zařadili jeho přednášku Bible před Velikonocemi. Pan
farář zájemcům zapůjčil i literaturu,

ŽENY OSLAVILY SVŮJ DEN
Dne 7. března uspořádala KSČM oslavu MDŽ pro Kvasické ženy.
V místním sportovním areálu se bavilo přes 60 žen a několik málo
mužů. Při živé hudbě našeho Jarouška, jak mu ženy říkají, a velmi bohaté tombole, ve které vyhrál skoro každý, naše příjemné odpoledne
přijela navštívit i poslankyně Parlamentu paní Marie Pěnčíkova.
Tato oslava je poděkováním našim ženám za celoroční práci a hlavně péči o rodinu v dnešní uspěchané době. Už se Těším na další ročník.
text: František Špíšek

Gratulace ženám.
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foto: archiv KSČM

která je v místních podmínkách nedostupná a přislíbil přednášku na
počest 600. výročí upálení Mistra
Jana Husa. V Muzeu Kvasice jsme
připomenuli tuto osobnost s mottem: Pravdu Ducha nelze upálit,
vane dál …
Následovala velmi zajímavá
přednáška Mg. Anny Zlámalové na
téma Thunové a smutná historie
děčínského zámku. Pečlivá příprava
a obsah přednášky nezapřel zkušeného pedagoga a nelze se divit, že
vzbudil respekt přítomných, kteří
naslouchali bez vyrušování jako
vzorní žáci ve škole. Jednotlivé přednášky byly střídány s kurzem Pamětí
mozku, lektorka paní Dana Dosoudilová. Tuto akci jsme pro velký počet uchazečů přesunuli do prostor
klubovny obce a děkujeme panu
starostovi a paní Janě Koželové, že
nás vybavili novou tabulí, která je k

tomuto účelu potřebná. A také děkuji „chlapcům z dílny“, kteří ji tam
pod vedením svého vedoucího p.
Nelešovského připevnili dle našich
požadavků.
Meditace, diskuze nás přibližují,
abychom se více poznávali, zbavili
mýtů a předsudků. Nevytvářeli kulty,
ale kultivované vztahy a žili plnohodnotný život 21. století vč. pohledu na duchovní oblast.
Připravujeme zájezd na poutní a
rekreační místo do Oščadnicice, odkud pochází naše kvasická občanka
paní Anna Tínková a ráda nám o
svém rodišti vypráví, nelze se jí divit,
je tam překrásně. K 275. výročí konsekrace farního plánujeme koncert
Moravských madrigalistů a přednášku s návštěvou kostela.
text: Květa Koutňáková

z matriky
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TRADIČNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků je pořádáno pro děti s trvalým bydlištěm v Kvasicích.
Probíhá v obřadní síni obecního úřadu zpravidla jedenkrát za dva měsíce.
Na obřad je dítě a jeho rodiče a příbuzní pozváno na základě předem vyplněného souhlasu dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Souhlas je možné vyzvednout na matrice obecního úřadu.
Rodiče jsou pak zvání k účasti písemně 14 dní před termínem vítání. Ob-

Antonín Randůšek, 17. 1. 2015,
Kvasice, archiv rodiny

řad trvá 20 – 30 minut a je pro každé dítě a jeho rodinu samostatný. Nový
občánek obdrží pamětní list a dáreček.
Další informace týkající se samotného obřadu vítání občánků
podá Mgr. Kamila Willertová, matrikářka, tel.: 573 333 743, email:
willertova@kvasice.cz

Elena Řehůřková, leden 2015,
Lichoceves, archiv rodiny

Anna Ředinová, 4. 5. 2015,
Kvasice, archiv rodiny

Ing. Ivana Kytlicová a Pavel Foldyna,
svatba 2.5. obřadní síň OÚ Kvasice

Gabriela Vrtělová a Petr Opravil,
svatba 9.5. obřadní síň OÚ Kvasice

SVATBY

Mgr. Klára Hašová a Karel Strýc,
svatba 11.4. v Nové Dědině

VZPOMÍNÁME
S úctou vzpomínáme na pana

Jaroslava Malenovského,
dlouholetého člena zastupitelstva,
který zemřel 5.dubna 2015.
Starosta obce, členové zastupitelstva
a zaměstnanci Obce Kvasice.

Kdo ho znal, snad vzpomene, kdo ho měl rád,
nikdy nezapomene. Jen svíce – místo gratulace,
jen vzpomínání – místo objímání.

Dne 6. července 2015 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana

Josefa Marčíka z Kvasic
Stále vzpomínají manželka, děti,
vnoučata a celá rodina.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kvasické noviny, čtvrtletník. Periodický tisk samosprávního celku. Vydavatel a místo vydání: Obec Kvasice, náměstí Antoše Dohnala 18, 768 21 Kvasice,
IČ: 287385. Náklad: 550 ks. Vedoucí vydání: Jana Hlavinková. Grafika a DTP: Lukáš Dostalík. Tisk: Typoservis, Holešov. Ev. č.: MK ČR E 14182.
Pokud chcete zveřejnit fotografii miminka, ze svatebního obřadu, vzpomínku či blahopřání, foto a text zasílejte na email: jhlavinkova@seznam.cz.

Redakce je oprávněna nevyžádané příspěvky upravit či zkrátit. Uzávěrka příštího vydání je 20. 8. 2015.
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stavění máje a slet čarodějnic

KVASICEMI PROLETĚL REJ ČARODĚJNIC
Každý, kdo poslední dubnový den procházel nebo projížděl Kvasicemi, si
musel všimnout velmi neobvyklého jevu. K hasičské zbrojnici začaly přilétat malé i velké čarodějnice. Nepřiletěly proto, aby někoho očarovaly nebo
zaklely, ale aby si zasoutěžily, zatančily a pomohly dobrovolným hasičům
připravit zábavný program u příležitosti stavění máje.
Zatímco čarodějničky házely míčky, létaly na koštěti, přemisťovaly
z misky do misky lentilky brčkem a předváděly své parádní modely, hasiči

Děti si užily spousty zábavných her a soutěží.

Během patnácti minut se v Kvasicích tyčil máj.

Děti mohly ochutnat upíří krev i žabí sliz.

www.kvasice.cz

připravovali podpěry pro vztyčení statného stromu. Urostlí mladíci během
patnácti minut postavěli máj a řádně jej zabezpečili. Nejen proti pádu, ale
hlavně proti těm, kteří by chtěli májku pokácet dříve než na konci května.
Starosta hasičů Pavel Ředina proto vyzval všechny přítomné, aby pomohli
máj hlídat a nikdo jej neukradl jako v posledních dvou letech.
foto a text: Jana Hlavinková

Všechny malé čarodějnice před vypuknutím módní přehlídky společně zapózovaly.

Správná čarodějnice ovládá spoustu dovedností.

Před hasičskou zbrojnicí se sešly snad celé Kvasice.

Kvasické noviny

