Kvasické
noviny
foto: J. Hlavinková

Starosta Lubomír Musil (druhý zleva) a zastupitel Oldřich Šebestík (uprostřed) s Vlčnovjankou.

JE PŘIPRAVENO 50 NOVÝCH URNOVÝCH HROBŮ
Na místním hřbitově je několik
lokalit, kde se nesmí pohřbívat.
Jedná se o takzvaná asanační
pásma, která byla v minulosti
vyhlášena z důvodu špatného stavu
hřbitova. Jednalo se o místa, kde
ani nebyly chodníky, většina hrobů
byla opuštěná, a když už byl v těch
místech někdo pohřben, příbuzní
měli problém se k hrobům dostat.

V letošním roce nechala obec v
jednom z pásem vybudovat padesát
urnových hrobů včetně dlážděných
chodníků.
„K zahájení pronájmu urnových
hrobů, o které je velký zájem,
dokončujeme legislativní proces.
O zahájení přijímání žádostí se
včas občané dozvědí z obvyklých
místních médií,“ vysvětlil vedoucí

ková
odboru Roman Berdník.
K této změně došlo proto,
že obec v foto:
loňském
roce splnila
J. Hlavin
podmínky tlecí doby patnácti let
a dala pozůstalým možnost, aby v
dané lokalitě demontovali náhrobky
a převezli ostatky svých blízkých.
text: J. Hlavinková

POSEČENÁ TRÁVA PATŘÍ DO SBĚRNÉHO DVORA
Obec vyhlásila zákaz umisťování
posečené trávy na obecní pozemky
z těch soukromých. Stává se totiž,
že tráva na místě leží několik dní,
rozfouká ji vítr, rozhrabou ji děti
nebo psi a okolí je pak znečištěné.
Pracovníci sběrného dvora ji rádi
zdarma odvezou, jen je potřeba se
s nimi domluvit.
„Pokud někdo seče trávu na
obecním pozemku, stačí zavolat
panu Nelešovskému a on zajistí
odvoz do sběrného dvora. Není
možné, aby lidé vozili trávu přímo

www.kvasice.cz

do kompostárny, protože ne každý
biologický odpad lze kompostovat.
Například dlouhá tráva nebo seno
nejsou vhodné. Naopak posečená
tráva nebo štěpka jsou ideální,“
vysvětlil vedoucí odboru Roman
Berdník.
Ve sběrném dvoře pracovníci
pytle s odpadem vytřídí a pokud je
vhodný do kompostéru, odvezou jej
do kompostárny.
Lidé často shrabou listí z
obecního pozemku, dají ho do
pytlů, ale už ho nechají ležet na

místě. Často na to obec upozorní až
náhodný kolemjdoucí. Také některé
předzahrádky patří obci, lidé se o
ně starají, udržují je, ale někdy se už
nepostarají o odvoz trávy. Kompost
pak slouží místním. Nádoba je
umístěna ve sběrném dvoře a
kdokoliv jej může využít. Kvasice
mají také smlouvu se Střížovicemi,
svážejí od nich biologický odpad
a místní pak mají také k dispozici
kompost.
text: J. Hlavinková
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Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že jsme
mohli letní období společně
zakončit opět vydařenou
poutí. Význam společenských
a kulturních akcí v dnešní
době neupadá, právě naopak.
O jejich důležitosti vypovídá
fakt, že se na naši pouť
sjíždějí lidé z celé Moravy a
mají Kvasice spojené s tím,
že tu potkají své známé
a pravidelně se k nám
vracejí. Kromě zábavy jsme
samozřejmě přes léto udělali
i spoustu práce, nachystali
jsme 51 nových urnových
hrobů, nyní jen čekáme na
dokončení
legislativního
procesu. Schválili jsme převod
sokolovny
do
obecního
majetku, i když jednání se
Sokolskou obcí v Praze jsou
teprve v začátcích. Také jsme
se postarali o úpravu veřejných
prostranství a děti se ve škole
a ve školce dočkají nových
sociálních zařízení. Neustálý
rozvoj kupředu je zásadní
pro nás všechny, nejhorší je
ustrnout na jednom místě a
zřeknout se zodpovědnosti
za neodvedenou práci. To ale
není náš styl, vždy se snažíme
najít přijatelný kompromis
pro všechny, abychom mohli
pokračovat v našich plánech.
Přeji vám všechno dobré a
těším se na setkání s vámi.
S úctou Lubomír Musil

cena: 10 Kč
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PROVOZNÍ ŘÁD ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ

ŽÁCI ŠKOLY SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Oranžové hřiště neboli víceúčelové hřiště s umělou trávou mohou od
července využívat obyvatelé Kvasic.
Od září bude během dopoledne
sloužit hlavně žákům základní školy.
Odpolední hodiny jsou vyhrazeny
místním zájmovým spolkům a veřejnosti. Rada obce schválila i provozní
řád a ceník.
„Víceúčelové hřiště jsme postavi-

li jako zázemí pro sportovní vyžití
místních dětí a mládeže, zájmových
spolků a aktivní rekraci zejména našich občanů a okolních pěti spádových obcí. Využívat bychom ho měli
nejen v teplých měsících, ale díky
instalovaným mantinelům i v zimě
jako kluziště pro malé formy hokeje
a pro bruslaře,“ řekl starosta Lubomír
Musil.

Žáci místní základní školy si při
slavnostním otevření 29. června hřiště hned vyzkoušeli při tenise a všem
ukázali, že jsou místními kantory
podporováni k pohybovým aktivitám.
Hřiště má rozměry 36 krát 18 metrů a stojí v Husově ulici. Dá se využít
ke hře tenisu, malé kopané, basketbalu, badmintonu, volejbalu i k zim-

nímu bruslení.
Objekt stál téměř 2 miliony korun,
z toho 800 000 korun přispěla Nadace ČEZ, založená energetickou společností ČEZ v roce 2002. Ta svými
grantovými programy podporuje
zejména sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s
regiony.
text a foto: J. Hlavinková

Článek I.
Areál víceúčelového hřiště
1) Víceúčelové hřiště za Základní školou, Kvasice, okres Kroměříž
(dále jen „hřiště“) je víceúčelovým
hřištěm pro sportovní vyžití dětí,
mládeže, k činnosti zájmových spolků a k rekreačnímu vyžití občanů z
Kvasic a okolí.
2) Hřiště lze využít pro následující sportovní aktivity: volejbal, nohejbal, tenis, malou kopanou, streetbal,
hokejbal, florbal, basketbal, badminton.
3) Majitelem a provozovatelem
hřiště je obec Kvasice, která zodpovídá za kompletní správu hřiště,
jeho údržbu a provoz.
4) Povinností každého uživatele
hřiště je řídit se provozním řádem,
pokyny správce a dobrými mravy.
Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo
znehodnocovat vybavení hřiště
nebo jej jakkoliv znečišťovat. Při
nedodržování těchto zásad vykáže
správce takové osoby ze sportoviště. Opravu úmyslně poškozeného
zařízení uhradí uživatel v plné výši.

PEČUJÍCÍ SE SETKÁVAJÍ V RÁMCI SVÉPOMOCNÉ SKUPINY
Mimo svou hlavní činnost nabízí
Charitní pečovatelská služba i pomoc pečujícím osobám v domácnosti a to pořádáním Svépomocné
skupiny. Svou zkušenost se službou
i se Svépomocnou skupinou vyjádřila například paní Filgasová: „Někdy
zjara roku 2014 jsem začala v charitě
navštěvovat Svépomocnou skupinu
pro pečující v domácnosti. Jedenkrát
v měsíci se tu scházejí lidé, kteří pečují o své blízké ve svých domovech.
Není nás mnoho, ale můžeme si sdělit svoje zkušenosti, učili jsme se od

2

pracovnic Charitní pečovatelské služby, jak prakticky pečovat o pacienta
na lůžku, je možné získat informace
o možných praktických pomůckách
a jak se k nim dostat. Je to skupinka
otevřená, může přijít každý, kdo potřebuje poradit, pomoct, nebo si jen
na chvilinku odpočinout. Moje maminka v tu dobu ještě nepotřebovala
fyzickou pomoc, jen dohled. To se
změnilo po minulých Velikonocích,
kdy slábla a ztrácela orientaci. Ocitla
se na dlouhou dobu v nemocnici,
odkud jsme si ji koncem listopadu

2015 vzali domů. To už byla úplně
nepohyblivá, „ležáček“, a potřebovala
veškerou péči okolo sebe. Když jsme
požádali Charitní pečovatelskou službu o pomoc, byla blesková, v pondělí
jsme si mamku přivezli domů, v úterý
už přišly pracovnice charity na sjednání smlouvy o pomoci a hned pomohly obstarat maminku. A od toho
dne chodily pečovatelky pravidelně,
nejprve ráno, později i večer, nakonec i o víkendu. Můžu jen poděkovat
pracovnicím za vstřícnost a ochotu,
spolupráci, jemnost a lásku.
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Setkávání skupiny se nemusí
účastnit jen členové rodin našich
klientů, jak vidíte z vyjádření paní Filgasové, spolupráce může vzniknout
daleko dříve, než vyvstane potřeba
zavedení služby v dané domácnosti.
Nejbližší setkání Svépomocné
skupiny, na které srdečně zveme
i pečující z Kvasic, se uskuteční
ve čtvrtek 22. září od 16. hodin v
sídle kroměřížského střediska na
ul. Malý Val 1552.
				
text: R. Hejdová

by mohly způsobit poškození povrchu!
8) V celém areálu platí přísný zákaz:
• vstupu a pohybu na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce, jízdním kole, dětských odrážedlech, vjíždět s dětskými kočárky
a s jinými dopravními prostředky,
které by mohly poškodit povrch hřiště;
• vstupovat se psy či jinými zvířaty;
• manipulovat s řeznými, bodnými a sečnými nástroji;
• rozdělávat oheň;
• přinášet nápoje ve skleněných obalech;
• rozlévat tekutiny, plivat na
umělý povrch, znečisťovat umělý
povrch vyplivnutou žvýkačkou;
• kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek;
• odhazování odpadků mimo
odpadkové koše;
• užívání herních prvků bez
řádného ukotvení;
• ničení zařízení, přelézání
oplocení, zavěšování se na ploty,
koše a brankové sítě;
• provádět veřejnou produkci,
která by ohrožovala klidné užívání
hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí.

5) Na hřiště mohou vstupovat
pouze osoby se souhlasem správce
na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Obec Kvasice nenese zodpovědnost za škody a úrazy návštěv9) Závady zjištěné na hřišti a na
níků hřiště. Zároveň obec nenese sportovním nářadí je nutné ihned
odpovědnost za ztrátu odložených hlásit správci hřiště.
věcí.
10) Uživatel hřiště nesmí svým
6) Děti do 6 let věku mohou na- jednáním ohrožovat zdraví jiných
vštěvovat areál pouze v doprovodu ani jinak omezovat nebo obtěžovat
dospělé osoby starší 18 let. Za cho- okolí sportoviště.
vání dětí v areálu, jejich bezpečnost,
ochranu zdraví a života při všech
11) Na hřiště je zákaz vstupu osočinnostech zodpovídají zákonní bám, které jsou pod vlivem alkoholu
zástupci, případně dospělá osoba nebo jiných návykových látek a ktezajišťující doprovod. V době, kdy je ré by mohly svým jednáním narušit
činnost dětí organizovaná školou, pořádek, bezpečnost a čistotu v arepřebírají zodpovědnost pověření álu.
pedagogičtí pracovníci a v době,
kdy zde probíhají aktivity spolků,
12) Při odchodu z areálu je uživapřebírají zodpovědnost trenéři.
tel povinen uvést jej do původního
stavu a uklidit odpadky do koše.
7) Pohyb na hřišti s umělým
trávníkem je povolený pouze ve
13) Dohled nad provozem hřiště
vhodné čisté sportovní obuvi. Do- zajišťuje správce hřiště:
poručena je sálová obuv, případně
Paní Jana Daňková, tel. č.: 602 527
speciální obuv na umělou trávu. Je 180
zakázáno vstupovat na hřiště v kopačkách s plastovými nebo klasický14) Mimo provozní dobu je do
mi kovovými hroty a v nesportovní sportoviště vstup přísně zakázán!
obuvi na špičatém podpatku, které

Článek II.
Provozní doba
1) Doba využití pro veřejnost se
stanovuje následovně:
Pondělí – pátek
15:00 – 21:00
Sobota – neděle a státní svátky
8:00 – 21:00
Letní prázdniny (denně)
8:00 – 21:00

ukončení je vždy v celou hodinu.
Součástí hodiny je příprava (montáž
sítí atd.) a úklid (odstranění sítí atd.)
hřiště. V případě zájmu je objednavateli nabídnuta pomoc při montáži/demontáži sítí.

4) Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas,
je povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit a provést storno
rezervace nejpozději 2 hodiny přeV průběhu školního roku je hřiště dem.
rezervováno žákům Základní školy
Kvasice, okres Kroměříž, v době 8:00
5) Pokud klient nepřijde do 15
- 15:00 (pondělí – pátek).
minut od doby, kdy mohl využít
Provozní doba může být po po- svou rezervaci, bude mu účtována
souzení provozovatelem zkrácena cena 1 hodiny ze všech rezervovadle světelných a klimatických pod- ných hodin. Na všechny jím rezervomínek.
vané hodiny na ten den ztrácí nárok
Z důvodu nepříznivých klima- a správce je může nabídnout jiným
tických, popř. bezpečnostních či zájemcům. Pokud objednatel netechnických důvodů může být roz- provede storno rezervace, je správhodnutím provozovatele provoz ce oprávněn nepřijímat od tohoto
omezen či zrušen na dobu nezbyt- objednatele další rezervace.
ně nutnou. O případném rozhodnutí o omezení (včetně rezervace spor6) Klíče od sportoviště se přebítoviště) musí správce objednatele rají a předávají vždy správci na hřišti,
pronájmu neprodleně informovat a pokud s ním nedojde k jiné dohodě.
zveřejnit jej vyvěšením u vstupu na
hřiště.
Článek III.
Závěrečné ustanovení
2) Rezervace hřiště se provádí
1) Provozní řád víceúčelového
nejpozději do 17:00 1 den před pro- hřiště má platnost od 15. 6. 2016 na
nájmem hřiště. Rezervaci provede dobu neurčitou.
objednatel na webu obce www.
kvasice.cz, popř. telefonicky u správ2) Provozní řád víceúčelového
ce hřiště pí. Jany Daňkové na tel. č.: hřiště byl schválen Radou obce Kva602 527 180.
sice usnesením č. 341 ze dne 09. 6.
2016. Účinnost nastává dnem 15. 6.
3) Rezervaci lze provést na jed- 2016.
nu, popř. více hodin. Zahájení a

CENÍK ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ
1) Rezervaci vstupu na víceúčelové oranžové hřiště za Základní
školou, Kvasice, okres Kroměříž, lze
provést na webu obce www.kvasice.cz, nebo telefonicky u správce p.
Jany Daňkové, na tel. č.: 602 527 180.
2) Vstup se platí hotově nebo
permanentkou.
3) Cena každé i započaté hodiny je za užívání celého sportoviště a
činí 100,- Kč a je splatná před zahájením užívání.
4) Cena 1 hodiny s osvětlením je
120,- Kč (neplatí pro permanentky).
5) V případě celodenního pronájmu je cena 1.000,- Kč.

6) Typy permanentek:
• na 5 hodin, cena 480,- Kč
• na 10 hodin, cena 900,- Kč
Platnost permanentky je ode dne
zakoupení a její platnost je neomezená.
7) Permanentky jsou v prodeji u
správce hřiště nebo na OÚ Kvasice.
Závěrečné ustanovení
1) Ceník víceúčelového hřiště
má platnost od 15.06.2016 na dobu
neurčitou.
2) Ceník víceúčelového hřiště
byl schválen Radou obce Kvasice
usnesením č. 341 ze dne 09.06.2016.
Účinnost nastává dnem 15.06.2016.

3

3 | 2016

zpravodajství

MNOHO LIDÍ DNES UŽ NEVÍ, JAK KVASICE DŘÍVE VYPADALY, ŘÍKÁ Z. MACHALA
Sběratelská vášeň Zdeňka
Machaly vyvrcholila výstavou
v Bowlingu Kvasice - Art klubu.
Do konce srpna mohli příznivci
historie městečka na starých fotografiích a pohlednicích zhlédnout, jak se v desítkách let změnily silnice, ulice i domy. Mnohé
staré cesty už neexistují a místo
nich jsou pole, železný most už
nestojí a i řeka Morava teče jinudy. O tom, jak Kvasice dříve
vypadaly, nevypovídají jen vystavené fotografie a pohlednice
Zdeňka Machaly, ale také předměty, které pomocí detektoru
kovu hledá v zemi.

Spousta lidí tady neví, že je sbírám.
Nejčastěji je hledám na aukru.cz a
různých sběratelských stránkách.
Kolikrát jsou ale velmi drahé, například jeden pán prodává pohledy
Kvasic za 700 korun za kus. Nabízel i
pohled z povodní z roku 1930, který
mi chyběl ve sbírce. Nakonec jsem
se k němu dostal tak, že když jsme
vyklízeli chalupu po tetě, byl mezi
starými věcmi na půdě. Ne vždy je
ale jednoznačně poznat, jestli skutečně jde o obrázek Kvasic. Domy
vypadaly vesměs všechny stejně, a
pokud to tam není vyloženě napsané, je to problém. Třeba jeden pán
prodával jeden obrázek, jako že jde
o Kvasice. Ale nakonec to Kvasice
Kdo vás přivedl k vašemu ko- nebyly, žádné takové místo tady toníčku?
tiž nikdy nebylo.
Před dvanácti lety mě jeden člověk
přivedl k detektoru kovu a k hledání
Co kromě pohledů a fotografií
a začali jsme spolu chodit po okolí. ještě sbíráte?
Tehdy jsem se více zajímal o histoS detektorem kovu už jsem našel
rii, jak Kvasice dříve vypadaly, snažil spoustu předmětů, například různé
jsem se zjistit, co kde dřív bylo, ves- přezky jak z bot, tak z koňských ponice se v průběhu let neustále měni- strojů, knoflíky, vojenské předměty,
la. Například spousta lidí už ani neví, odznaky, armádní vyznamenání,
že tady býval železný most. Řídím se vybuchlé granáty. Kvasicemi vedla
podle starých historických map, na- stará obchodní stezka, kde byl velpříklad na Vrážisku byl smeťák a dřív ký pohyb lidí, tak jsem vykopal třetam bylo nějaké kruhové náměstí, ba i prstýnek. Našel jsem i spoustu
kde se konaly zábavy. Dřív polovina měďáků, ty jsou bezcenné, při troše
Kvasic ani nebyla, cesty vedly jinudy. štěstí je vyhrabete i na zahradě. Také
Už odmalička mě zajímala historie, objíždím kovošroty, kde se dají najít
babička byla pošťačka a já jsem cho- zajímavé věci. Třeba kanystry. Je na
díval s ní. Rád jsem si prohlížel staré nich i rok výroby, ty co mám, pocháfotky a pohlednice. Pamatuji si, že zejí z války z let 1941 – 1943. Našel
jsem viděl fotky, na kterých bylo ka- jsem i malé závaží z dob Rakouskamenem vydlážděné dno Moravy, a -Uherska a také vybuchlou cvičnou
tam, kde teď bydlí moji rodiče, býval bombu. Také mám helmy, ty jsem
řezník a měl i chlévy. Nebo k Moravě sehnal většinou po známých. Jezse váže jedna pověst, že se v ní před dím i po různých burzách: do Nivnitřemi sty, čtyřmi sty lety utopil rytíř. ce, Březolup či Drahotuší. Lidé třeba
Také už od dětství jsem sbíral různé vyklízejí stodolu, hodí věci na vozík
předměty od známek přes odznaky. a přivezou je tam. Pak se v tom přehrabuji a hledám, co mě zajímá, a o
Kolik máte fotografií a pohled- ceně klasicky smlouvám.
nic Kvasic?
Většinou mám pohlednice, je jich
Jak detektor funguje?
asi 100, fotografií mám velmi málo,
Detektor reaguje na veškerý kov,
asi 20 a těžko se shánějí. Hodně po- na barevné i klasické kovy. Dnes už
hledů mi dala moje babička, jako jsou přístroje lepší, kdy podle zvuku
pošťačka je sbírala a lidí jí je dávali. poznáte, jestli je v zemi železo nebo
Mám například staré pohlednice z barevný kov. Ale často se stává, že
dob Rakouska-Uherska, ty jsou ma- třeba 20 minut hrabu a nakonec vylované. Chtěl bych svoji sbírku roz- hrabu plechovku. Nebo třeba vršky
šířit o kolorované, ale ty jsou hodně od piva jsou stejně velké jako mince
drahé. Na internetu se nedají sehnat a detektor to zmate. Je to o štěstí a
pod 500 korun za kus.
trpělivosti. Už mám odhad a vím, co
má cenu kopat a co ne. Například
Pohlednice tedy kupujete na na poli nemá smysl vykopávat malé
internetu, nebo vám někdo tře- předměty, většinou jsou to šroubky
ba nějaké dal?
z traktoru, když je to něco většího,
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často vykopu radlici. Obecně se
železných věcí moc nedochovalo,
kyselost půdy a hnojiva jim dávají
opravdu zabrat. Kamarád například
vykopal pistoli z války a celá se rozpadala. Předměty z lesa jsou zachovalejší, ale tam zase nejsou nálezy
tak časté. I když jsem našel medaili
z roku 1800, která byla vyražena ke
stému výročí Kryštofa Kolumba někde v Americe.

novaných míst, což je foto mapa,
která ukazuje, ve kterých prostorách
zůstalo po válce nejvíce munice.
Když něco vykopete, poznáte
hned, co to je za předmět a kam
jej zařadit?
Stane se, že si domů donesu nějaký předmět a nevím přesně, co to
je. Dneska je na Facebooku spousta
skupin různých hledačů a jsou tam
lidi, kteří se historií a sběratelstvím
zabývají hodně dlouho. Někdo třeba jenom sbírá 20 let knoflíky. Když
nějaký najdu já a nejsem si jistý, z
jakého století či období pochází, vyfotím jej, dám jej na zeď a většinou
se z komentářů dozvím, co potřebuji. Dost mi to pomáhá, nemůžu se
orientovat ve všem, i když základní
věci už poznám, nějakou literaturu
už mám taky nastudovanou. Taky je
důležité vědět, jak různé druhy kovů
čistit, je to malá alchymie. Sbírám i
vzduchovky. Vykopal jsem třeba i
bodák a prázdný granát. U Kostelan
a Zdounek za války spadla letadla,
takže i odtud mám nějaké předměty.

Do jaké hloubky detektor
předměty odhalí?
Mince jsou většinou v hloubce
do 30 centimetrů a třeba kamarád
vykopal kamna v jednom metru.
Nejlevnější detektory stojí okolo 6
000 korun, nejdražší jsou za 200 000
korun. Teď už jsou na detektorech i
hodně silné magnety, které mají sílu
v tahu třeba 200 kilogramů, a tím
vytáhnete předměty z vody. Pamatuji si po povodních, kdy šlo Moravu
téměř přejít suchou nohou, bylo to
správné období, kdy se člověk mohl
vydat k řece s detektorem. Tenkrát
jsem ho ale ještě neměl. A od té
doby se říká, že se bude opravovat
jez, takže na to čekám. Jak Němci
za války ustupovali přes most, také
Jak často chodíte hledat?
mohli do Moravy naházet nějaké
Mám dvě malé děti a už se ven
věci.
nedostanu tak často. Když jsem byl
svobodný, tak jsme s kamarádem
Kde staré mapy, podle kterých každý víkend někam jeli – po repubse orientujete, hledáte?
lice, do Ostravy, do Strání. Teď jsem
Dneska už jsou starší mapy na in- rád, když se synem jednou za 14
ternetu, jsou dostupné přes různé dní zajdeme na dvě hodiny tady na
portály, i v Brně je ústav map, kde pole. Až budou děti větší, tak zase
si člověk najde, co potřebuje, i když budu mít více času.
hledání není úplně nejjednodušší, je
to mravenčí práce. Nedávno vydali
text a foto: J. Hlavinková
po padesáti letech mapu kontami-
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KONAL SE HISTORICKY PRVNÍ KVASICKÝ FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ
V sobotu 11. června pořádal
Vodácký klub Kvasice pod záštitou Českého svazu dračích lodí
(ČSDL) první ročník Kvasického
festivalu dračích lodí, který byl
součástí seriálu závodů Mistrovství české republiky.

Tento sport je jedním nejtýmovějších sportů na světě. Loď s plnou
posádkou může dosahovat váhy i
přes dvě tuny.
Prvního ročníku závodu se zúčastnilo celkem deset posádek - a to v
kategoriích MIX FUN (10 pádlujících,
minimálně dvě ženy, 1 bubeník) a
ŽENY (10 pádlujících, pouze ženy, 1
bubeník). Závodilo se na vybójkované trati – 200 metrů. Každá závodní posádka absolvovala celkem tři
rozjížďky a podle získaných časů se
posádky umístily do finálových jízd,
kdy v závěru závodu bojovaly o celkové umístění.
I přes malou nepřízeň počasí nesl
celý závodní den příjemnou a přátelskou atmosféru a všechny závodní týmy se navzájem vřele podporovaly a celkové závodní časy byly
velmi vyrovnané.

Co jsou vlastně dračí lodě?
Dračí loď je dlouhá 12,5 metrů,
bez posádky váží kolem 250 kg, má
tvar otevřené kanoe s dračí hlavou
na špici a dračím ocasem na zádi. V
lodi sedí maximálně 20 pádlujících
závodníků (10 nalevo a 10 napravo)
a bubeník, který sedí na špičce čelem k posádce a udává rytmus údery do bubnu, na zádi stojí kormidelník, který řídí směr. U malých dračích
lodí je to 10 pádlujících (5 nalevo a
5 napravo). Zpravidla se jede vždy v
sudém počtu, jelikož by lichý počet
závodníků mohl vychýlit loď. Závodí
Celkový závodní den doplnilo
se v drahách na vzdálenosti 200, 500
a 1000 metrů. Dlouhá trať na 2000 vystoupení Hany Zagorové, které
metrů se jezdí na kola s otáčkami. se všem zúčastněným velmi líbilo,

Vítězná posádka - ženy.

a Haničce za vystoupení velmi děkujeme.
Vodácký klub Kvasice děkuje
Obci Kvasice a rodině Vykydalové za
projevenou podporu a za věnování
sponzorských darů. Poděkování za
pomoc patří také všem přátelům,
kteří se podíleli na organizaci, a velké poděkování patří Lucii Kotoučové a jejímu týmu, s jejichž pomocí
jsme mohli první ročník Kvasického
festivalu dračích lodí uspořádat.
Odkazy na fotky a videa z Kvasického festivalu dračích lodí naleznete na:
http://www.vodackyklubkvasice.
estranky.cz/clanky/odkazy-na-fotky-z-akci.html
http://www.vodackyklubkvasice.
estranky.cz/clanky/odkazy-na-videa-z-akci.html
text: Z. Vojteková
foto: J. Koželová

Vítězné pozice v závodu na 200
metrů v kategorii ŽENY:
1. místo KOMETY HRANICE
2. místo NAUTILUS (ženy)
V kategorii MIX FUN:
1. místo NAUTILUS
2. místo ARNOLD CLUB
OTROKOVICE
3. místo KOTVY KVASICE
Celkový vítěz Kvasického festivalu dračích lodí 2016 se stala
posádka NAUTILUS s časem
55:92.
Tradiční LÁVKA ODVAHY Petra
Vykydala.
V kategorii děti:
1. místo Jakub Knoll
2. místo Vojta Knoll
3. místo Radek Pospíšil
V kategorii dospělých:
1. místo Vojta Pik
2. místo Roman Nevřala
3. místo Lukáš Zelenka

Vítězná posádka - ženy.

Dobrovolná charita Kvasice
vás srdečně zve v neděli 2. října 2016 na

CHARITNÍ DEN
od 7:45
V místním farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude sloužena
mše svatá za farníky, dobrovolníky charity s prosbou
o požehnání charitního díla.

Zdeněk Machala.

Lucie Kotoučová a její tým.

od 14:30
V obecní budově, A. Dohnala 25, se uskuteční
odborná přednáška pro veřejnost „PRVNÍ POMOC“,
kterou povede Eva Jarková, DiS. - staniční sestra interního oddělení
jednotky intenzivní péče Kroměřížské nemocnice a. s.
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HASIČI POMÁHALI PŘI POŽÁRECH I PŘI TAKTICKÉM CVIČENÍ
Od posledního vydání Kvasických
novin se členové jednotky SDH Kvasice zúčastnili celkem pěti událostí,
z toho bylo jedno taktické cvičení,
jedna technická pomoc a zbytek
požáry.
Ve středu 1. června v 16:04 nám
byl nahlášen požár v nemocnici v
Kroměříži. Na místě události jsme
zjistili, že se jedná o taktické prověřovací cvičení, jehož cílem byla likvidace požáru v půdním prostoru a
evakuace pacientů a zaměstnanců.
Naše jednotka za pomocí dýchací
techniky provedla průzkum zasaženého patra a ze zakouřených prostor evakuovala zraněnou osobu
pomocí plastových nosítek (cvičná figura o váze 80 kg). Na místě
události jsme zasahovali spolu s
jednotkami HZS Zlínského kraje ze
stanice Kroměříž a jednotkami SDH
z Kroměříže, Hulína, Ratají, Zdounek
a Chropyně. Po skončení cvičení byl
proveden nástup všech jednotek a
provedeno vyhodnocení ze strany
Hasičského záchranného sboru. Ze
cvičení jsme si odvezli cenné informace a poznatky.
V pátek 17. června v 18:50 jsme
byli vysláni k prověření požáru v
rodinném domě v Tlumačově. Po
dojezdu na místo oznámení bylo
zjištěno, že se jedná o technickou

závadu na jedné z elektrických zásu- začaly vracet na své základny.
vek. Na místě události také zasahovala jednotka HZS Zlínského kraje ze
V neděli 17. července ve 2:22
stanice Otrokovice a jednotka SDH nám byl nahlášen požár kontejneru
Tlumačov.
ve Kvasicích u tzv. staré školy. Po dojezdu na místo požáru jsme pomoVe čtvrtek 26. června v 18:26 cí vysokotlakého proudu provedli
jsme byli požádání o technickou uhašení. Na místo se také dostavila
pomoc při likvidaci nebezpečného roje včel. Včely se nacházely na
trámech pergoly přiléhající k rodinnému domu. V domě se nacházela
rodina s malými dětmi. Po příjezdu
na místo zásahu jsme zajistili okolí,
byl natažen jeden ochranný vodní
proud a připraven odsavač na včely.
Následně bylo přistoupeno k rychlé
likvidaci.
V úterý 5. července v 13:10 nám
byl nahlášen požár průmyslového
objektu v areálu Toma Otrokovice.
Na místo události jsme se dostavili
jako první dobrovolná jednotka. Při
průzkumu bylo zjištěno, že se jedná
o požár uskladněného materiálu k
recyklaci na dvoře jednoho z objektů. Na pokyn velitele zásahu jsme
provedli natažení druhého útočného proudu a zároveň jsme prováděli
kyvadlovou dopravu vody. Asi po
hodině intenzivního hašení byl požár lokalizován. A pomocí kolového
nakladače byly hromady materiálu
rozebírány a následně dohašovány.
Po 16. hodině se zasahující jednotky
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KONAL SE HISTORICKY PRVNÍ DĚTSKÝ CYKLODEN

jednotka HZS Zlínského kraje ze
stanice Kroměříž a Policie ČR. Po
zdokumentování místa události policií se jednotky vrátily zpět na své
základny.
text a foto: P. Ředina

Letos poprvé se konal první ročník Dětského cyklodne pro děti.
Tuto krásnou akci pořádala kulturní komise při Obecním úřadě
Kvasice ve spolupráci s Jakubem
Klementem. Přemýšleli jsme, jak
využít krásné okolí Kvasic a zapojit
jak děti, tak i rodiče. Pak přišlo na
řadu dolaďování tras, na kterých
byly připraveny pro malé i velké
účastníky různé dovednostní soutěže, kterých se všichni zhostili na
jedničku. I počasí nám velmi přálo a
za dohledu Policie ČR jsme s úsměvem celou akci odstartovali. První
úkol čekal na děti hned na břehu
řeky Moravy. Pod dohledem policie nejprve přejížděly hlavní cestu
přes kamenný most. Malí účastníci
závodu pocítili správnou důležitost,
kdy policie zastavovala projíždějící vozidla, aby se malí závodníci
mohli bezpečně dostat přes cestu
a plynule pokračovat za prvním
úkolem, který na ně čekal naproti
loděnici v Kvasicích. Vodácký klub
Kvasice perfektně zorganizoval a
zpestřil celou akci nevšední přepravou závodníků na kvasickou stranu
břehu. Děti se i s koly nalodily na
motorizované molo a po řece se

dostávaly k dalším úkolům, které
na ně čekaly na připraveném malém a velkém okruhu po kvasickém
okolí. Dopolední část si účastníci
nadmíru užili a pak se již přiblížilo
odpoledne, kdy na místní pump
trackové dráze na dobrovolníky a
některé nedobrovolníky čekal závod na pumpu. Byl to velmi vydařený den, kdy z malých se stávali velcí
a z velkých malí. Podařilo se nám,
co jsme vlastně všichni chtěli, a to
nesedět doma, ale užít si aktivně
den se svými dětmi plný zábavy,
pohybů a úsměvů.
Tímto děkujeme všem dobrovolníkům a nadšencům, kteří
nám pomáhali. Ať už je to Policie
ČR, pod jejíž záštitou bezpečnosti
jsme celou akci bez rizik mohli realizovat, Vodáckému klubu Kvasice
za pomoc při přepravě účastníků,
na kterou budou všichni dlouho
vzpomínat, všem na stanovištích u
plnění úkolů, dětem z 8. a 9. třídy
základní školy, které nám pomáhaly
při přejezdech účastníků, a hlavně
vám všem, že jste přišli a den si
krásně užili.
text a foto: J. Koželová

Likvidace nebezpečného roje včel.

LÉTO NA STŘELNICI VE ZNAMENÍ SOUTĚŽÍ
V sobotu 9. července se uskutečnila tradiční soutěž s názvem „
Kvasická skála “, které se účastnilo 34
střelců z celé Valašskoslovácké oblasti, do které Klub vojáků v záloze
Kvasice spadá. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – mířené střelbě
na mezinárodní pistolový terč, rychlopalbě na nekrytě ležící figury, volné úloze s terči a padající kovovou
figurou a nakonec střelbě z malo-

rážky na 50 metrů. Celá soutěž byla kurenci dlouhodobě daří obsazovat
poměrně vyrovnaná a první tři sou- přední místa domácím závodníkům.
těžící se „vlezli“ do rozdílu 11 bodů. Také jsme ve spolupráci s klubem
KVZ Halenkovice 16. července uspo1. místo: Jaromír Chytil, Kvasice
řádali další pro nás důležitou akci - „
2. místo: Lubor Pavelec,
Rodinné klání “, na kterém se sešlo 8
Kostelec u Holešova
zpravidla partnerských dvojic. Tato
3. místo: Jan Sichler ml.,
střelecká soutěž je pojímána spíše
Zbrojovka Vsetín
jako příležitost k setkání s přáteli a
jejich rodinami. První místo obsadiJsme rádi, že se v této kvalitní kon- li pánové Hrbáček Ondřej a Stratil

Antonín z Halenkovic, jako druzí se
umístili Zapletalovi z Kvasic a jako
třetí byli Hrbáčkovi z Halenkovic.
Rád bych poděkoval všem účastníkům a kamarádům za bezprobmový a bezpečný průběh všech
soutěží a těším se, že tento trend
bude i nadále pokračovat.
text: J. Chytil

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE NABÍDLO ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY I SOUTĚŽE
Jako každoročně poslední sobotu
v červenci jsme pořádali myslivecké
odpoledne s ochutnávkou zvěřinových specialit. Celá akce probíhala
v areálu Myslivny a přilehlém parku.
Akce byla pořádána pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie.
Děti si zde mohly vyzkoušet svou
zručnost při výrobě dřevěných zví-
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řátek z březového dřeva, vědomosti z oblasti přírody a myslivosti, ale
také střelbu ze vzduchovky, kuše a
luku na terč. Odměnou za každou
absolvovanou disciplínu byla nějaká
sladkost, nebo školní potřeba. Pro
všechny bylo připraveno několik
druhů zvěřinových pokrmů, dále
byla nově v provozu venkovní udír-

na a gril. Široký sortiment chlazených nápojů v horkém slunečném
dni jistě přišel vhod nejednomu
návštěvníku. Bylo i klasické kolo
štěstí, kde bylo možné vyhrát celé
divočáky v kůži, dárkové koše a další
hodnotné ceny od našeho spolku či
sponzorů. Akci podbarvoval svou
hudební produkcí diskžokej, který

přítomné zval na taneční parket.
Věříme, že spoluobčané i přespolní,
kteří akci navštívili, byli spokojeni a
sobotní odpoledne si náležitě užili.
Myslivecký spolek Kvasice děkuje
všem, kteří nás podporují a fandí
nám.
text: P. Vaculík
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PRÁCE SE VČELAMI PRO VČELAŘE NIKDY NEKONČÍ
Po dobré květnové snůšce v letošním roce včelaři očekávali, že
bude podobná snůška tolik oblíbeného medu z akátů, z lesních květů
a z medovice. Letos, oproti jiným
rokům, tomu tak nebylo, zklamala
dokonce i medová snůška z květů a
z medovice lípy malolisté.
Ba naopak, mnoho včelařů, aby
zajistilo další rozvoj včelstev, muselo přikrmovat cukerným roztokem,
aby včelstva ještě dostavěla nové
dílo a matka mohla do něj naklást
vajíčka, z nichž se líhne mnoho
„dlouhověkých“ včel, které přezimují
a zajistí rozvoj včelstva na jaře.
V měsíci srpnu nastává pro včelaře nový včelařský rok. Snůška je s
přibývajícím časem slabší a slabší.
Včelař po prohlídce včelstev začne
dodávat včelám cukerný roztok, až
doplní zásoby v jednotlivých úlech
na 20 kilogramů.
Od konce srpna do konce listopadu se zaměřuje na ozdravění včelstev a na likvidaci nebezpečného
parazita, roztoče Varroa destructor.
Včely se v úlech v říjnu shlukují do
zimního chomáče a medocukrové
zásoby jim zajistí potřebnou výživu
a jsou zdrojem tepelné energie.
Přes zimu, v době vánoční, se pak
včelař zamýšlí nad úspěchy a nedostatky uplynulého roku a vymýšlí
plány a předsevzetí pro včelařskou
práci pro nový rok.

napsáno, že hlavní význam chovu
včel spočívá v jejich opylovací činnosti, většina lidí si však myslí, že
se včely chovají pro včelí produkty,
jako je med, vosk, propolis, mateří
kašička a včelí jed.
Jako potravina se med objevuje
ve velmi dávné minulosti lidstva. Ve
starém Egyptě již 1600 let před naším letopočtem. I Homér ve svém
eposu Odyssea píše o posilujícím
a léčivém nápoji „kykeón“, zhotoveném z ječných krup, vína a medu.
Med byl od dávných dob považován za výživnou potravinu a do konce 18. století, než se začal vyrábět
řepný cukr, také za základní sladidlo.
Oceňovaly se také jeho léčebné a
posilující účinky při řadě nemocí.
Na rozdíl od řepného cukru je
med jedinou potravinou, která hned
po požití přechází do krve a tím šetří žaludek od náročného trávení. I
dnes se med používá v moderní medicíně, k výživě operovaných osob,
při žaludečních vředech, zánětu jater a ledvin a podobně. Je vhodné
jej užívat v různých formách.
Hlavní součástí medu jsou jednoduché cukry (ovocný a hroznový),
dále obsahuje malé množství bílkovin, na které je vázána přítomnost
enzymů. Obsahuje i velmi cenné
prvky: sodík, vápník, hořčík, draslík,
kobalt, měď, železo, dále vitamíny,
minerální látky, stopové prvky, organické kyseliny, aminokyseliny, rostMed je nejvzácnějším včelím linné hormonální látky a podobně.
produktem
Známou vlastností medu je jeho
I když bylo mnohokrát řečeno a bakteriocidita, což je likvidace bak-

terií, která z této vlastnosti medu
dělá léčebný prostředek. Bylo také
zjištěno, že přírodní cukry nezpůsobují kazivost zubů. Med je oproti
řepnému cukru daleko výživnější.
Med je potravina, která není u nás
zatím plně doceněna.
Medy rozdělujeme na květové a
medovicové. Květové medy slouží
jako doplněk dětské výživy, k léčení
alergií, obsahují také pylová zrna,
která obohacují med o látky s povzbuzujícím účinkem. Medovicové
medy jsou v porovnání s květovými
medy tmavé a obsahují více minerálních látek.
Krystalizace je jednou z vlastností medu
Někteří lidé si myslí, že krystalizaci, pro kterou je mezi nimi vžitý název „cukernatění“, způsobuje řepný
cukr, který včelař přidává do medu,
aby ho měl více. Není tomu tak.
Krystalizace je známou vlastností
medu, která kvalitu medu nemění.
Zkrystalizovaný med si nadále udržuje všechny látky a vlastnosti medu
tekutého. Každý med, dříve nebo
později, zkrystalizuje. Z květových
medů nejdříve po vytočení krystalizuje med řepkový, jiné až po několika měsících. Nejdéle po vytočení v
tekutém stavu zůstane med akátový, který je bez příměsi jiných druhů
medů. Med do tekutého stavu lze
ze zkrystalovaného stavu připravit
zahříváním nádoby s medem ve
vodní lázni při teplotě asi 50°C. Tato
teplota nepůsobí na látky obsažené

v medu, ty zůstávají beze změny.
S medem velmi úzce souvisela i
výroba perníků ve středověku a dodnes je součástí a hlavní surovinou
každého perníkového receptu.
Kvašením medu vyráběli již staří
Řekové velké množství opojných
nápojů. Nejznámější „hydromel“ se
skládal z 32 druhů koření, která se
kvasila v medovém roztoku.
O nápojích ze zkvašeného medu
vyprávějí pověsti všech národů. Babyloňané pili nápoj „sikkaru“, Keltové
vařili „meddiglin“, Germáni snili o
nebi, ve kterém se nacházejí jezera
plná medoviny. I u starých Slovanů
má medovina svou tradici. Podle
pověsti Šárka opila Ctirada medovinou, známým ruským bohatýrům
dodávala sílu také medovina. V Polsku a Litvě vyráběli a pili „krupnik“,
opojný nápoj z jeřabinky a medu.
U nás se medovina používala až do
dob, než se začalo vařit pivo, které ji
v 16. století plně nahradilo. Později
i tvrdé alkoholy. Dnes opět nastalo
v jejím používání oživení a různé její
druhy s rozličnými chuťovými vlastnostmi lze zakoupit v prodejnách
nebo u včelařů.
Aby včelstvo získalo 1 kilogram medu, musí včely nalétat
200 000 kilometrů a navštívit
1,5 milionu květů. Již Karel IV.
osvobodil včelaře od daní a obchod s medem od cla.
text J. Novák

NOVINKY ZE „ZÁMKU“ ANEB CO SE UDÁLO NOVÉHO
18. května - Sportovní hry se- zastupitele města Kroměříž pan Pavel Motyčka. Slavnostní zahajovací
niorů v Kroměříži
ceremoniál připomínal skutečné
V duchu blížících se olympijských olympijské hry, neboť štafeta složeher se odehrávaly i ty letošní Spor- ná z uživatelů DpS U Kašny přinestovní hry seniorů s názvem Rio 2016. la a zažehla olympijský oheň. Poté
Pořadatelem byl Domov pro Senio- bylo ještě nutno seznámit soutěžící
ry U Kašny v Kroměříži. Všech šest s organizačními pokyny a mohlo se
soutěžních týmů se sešlo na nádvoří začít. Disciplín bylo šest. Kontinenty
DpS U Kašny. Byly to týmy DpS U na zeměkouli reprezentovaly vždy
Kašny, Dps Vážany, DpS U Moravy, jednu soutěžní disciplínu. V Africe
DpS Bystřice pod Hostýnem, DZR jsme běhali mezi kuželi na čas, v
Strom života a DZR Kvasice. Nejprve Evropě jsme hráli kuželky, v Amerivšechny přítomné soutěžící, vedou- ce jsme pomocí florbalové hokejky
cí jednotlivých domovů, zaměst- stříleli míčky na branku, v Asii jsme
nance, sponzory i zastupitele města se snažili zasáhnout pomocí šipek
Kroměříže přivítala vedoucí DpS býka, v Austrálii bylo naším úkolem
U Kašny paní Gazdová. Soutěžící trefit otvor v maketě klokana pomopozdravil za Sociální služby města cí pěnových míčků a na závěr jsme
Kroměříž pan Jaroslav Forýtek a za mimo kontinenty skládali na čas
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olympijské kruhy dle předlohy. Ač se
nám zdály být některé soutěžní disciplíny jednoduché, při samotném
plnění se ukázaly pro mnohé účastníky jako velký oříšek. Přesto se naše
družstvo snažilo vydat ze sebe to
nejlepší. Po absolvování všech šesti
soutěžních disciplín jsme s chutí přijali od pořadatelů vynikající občerstvení a odpočinuli si při doprovodném programu. Krásné vystoupení
Agility Kroměříž, jejíž členky nám
předvedly výcvik s pejsky, rozveselilo všechny účastníky her. Na závěr
vystoupení si mohli zájemci pejsky
i pohladit. Dále následoval hudební
koncert, ale to již všichni netrpělivě
očekávali vyhlášení výsledků. Ty vyhlásila vedoucí DpS U Kašny paní
Gazdová. Aby to měli soutěžící zají-

mavější, začínalo se od šestého místa. Když jsme zjistili, že nejsme ani
šestí, pátí či čtvrtí, začínali jsme jásat,
neboť bylo jasné, že ani letos neodjedeme bez medaile. Tak ještě chvilka napětí, protože třetí místo nám
také nepatřilo. Když jsme uslyšeli, že
na druhém místě se umístil domácí
domov, propukli jsme ve vítězný pokřik. „Heja, heja , hej, Kvasice jsou nej
!“, to je náš již letitý sportovní pokřik.
S radostí jsme mohli přebírat zlaté
medaile, diplomy a fantastický dort
pro vítěze. Jako třešnička na dortu
bylo druhé místo našeho pana vedoucího Milivoje Nováka v soutěži
zástupců domovů a sponzorů. I
když radost z vítězství byla obrovská, každý z nás si uvědomoval, že
nejdůležitějším momentem na

zpravodajství
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sportovní akci byla samotná účast veřejnosti by této dlouholeté akci
seniorů, především chuť setkávat jistě více slušel.
se s ostatními, radovat se ze života
i přes různé zdravotní handicapy a
30. května - Kácení máje
překonávat tak sama sebe. A to se
myslím organizátorům podařilo vrSlavnostní Kácení máje bylo letos
chovatě. Děkujeme.
ve znamení horkého, téměř letního
počasí. Dle tradice nejprve zaměst26. května - Jarmark Sociál- nanci společně s uživateli tančili a
ních služeb v Kroměříži
zpívali okolo májky za doprovodu
harmoniky pana Ládi Pospíšila. Naši
„V Kroměříži jarmark byl, já jsem zaměstnanci si připravili různé masna něm také byl, i my se na něj po- ky: námořníky, čarodějnice, orientáldíváme, písničky vám zazpíváme.....“ ní tanečnice, klauny a naši uživatelé
Těmito slovy jsme zahájili letošní zase vodníky, šašky a jiné. Někteří z
vystoupení našeho domova na Jar- našich uživatelů si místo masek namarku Sociálních služeb v Kroměří- sadili pestrobarevné čepičky, aby
ži. Náš domov reprezentovala paní podpořili naši tradiční akci. Díky alBrigita Zelená s hudebním pásmem tánu a slunečníkům si všichni mohli
„Vzpomínky na cesty“. V letošním vychutnat posezení na sluníčku, zaroce jsme se jarmarku zúčastnili zpívat si krásné lidovky (mnohé hrál
pouze jako účinkující, neboť výrob- pan Pospíšil i na přání) a pochutnat
ky vyrobené v rámci pracovních si na čerstvě opečených špekáčcích.
a výtvarných činností jsme využili A ještě jedna zajímavost. V našem
spíše ke zvelebení interiéru našeho domově neprobíhá z technických
domova než k prodeji široké veřej- důvodů již několik let klasické kánosti. Spolu s paní Zelenou se jelo cení máje, ale takzvané „vytahování“
na jarmark podívat i několik dalších máje, a to za pomoci speciálních
uživatelů našeho domova. Po kul- držáků a také za výrazné pomoci
turním programu jsme si prohlédli pracovníků Obecního úřadu ve Kvaprodejní stánky. Pak naše kroky za- sicích, za což jim patří velký dík.
mířily, vzhledem k časové tísni, do
cukrárny na Velkém náměstí. Při
10. června - Sportovní den na
sladkém občerstvení jsme hodnotili střelnici Klubu vojáků v záloze
výkony jednotlivých účinkujících i Kvasice
vystavené výrobky. Všichni se shodli,
že jak pěvecká, tak taneční i hraná
V loňském roce jsme se poprvé
představení byla moc hezká. Někteří rozhodli uspořádat pro naše uživanaši účastníci si ve stáncích nakou- tele sportovní den na střelnici KVZ
pili výrobky a pak si je navzájem Kvasice. Akce měla velmi kladnou
prohlíželi a hodnotili. Co dodat zá- odezvu u našich uživatelů, a proto
věrem? Letošní jarmark se vydařil po jsme se letos na střelnici opět vyvšech stránkách, dokonce i počasí dali. Někteří šli pěšky po hrázi řeky
bylo optimální, pouze větší zájem Moravy v doprovodu pracovnic pří-

mé obslužné péče, jiní tranzitem,
neboť jejich fyzické dispozice nedovolovali delší chůzi. Počasí bylo
velmi teplé, proto přišlo nejprve
na řadu občerstvení minerálkou a
krátký odpočinek pod pergolou.
Odpočatí si mohli účastníci zastřílet ze vzduchovky na panáčky
nebo házet granátem na cíl. Této
možnosti využili téměř všichni.
Mnozí se pouze pobavili, ale někteří jednotlivci brali střílení i hod granátem opravdu vážně a prali se o
co nejlepší dosažené výsledky, což
bylo v teplém letním dnu více než
sympatické. Po sportování již všem
vyhládlo a každý se s chutí pustil do
oběda, který připravily naše paní
kuchařky v zámecké kuchyni. Gulášová polévka a čerstvě upečené
frgály chutnaly všem náramně. Po
obědě přišel čas na malou siestu.
Někdo si dal cigárko, někdo kávu
a všichni společně za doprovodu
kytary zazpívali několik lidových a
country písní. Dokonce došlo i na
tanec. Pak už nastal čas návratu
do domova. Také letošní návštěva
na střelnici dopadla na výbornou.
Zbývá jen poděkovat panu Petru
Machalovi, který celou akci za KVZ
Kvasice zaštítil a připravil nám zázemí pro příjemně strávené dopoledne. Děkujeme!
23. června - Dopolední výlet
pro imobilní uživatele do Podzámecké zahrady v Kroměříži
V loňském roce jsme pro naše
imobilní uživatele připravili dva dopolední výlety do Květné zahrady v
Kroměříži. Kam pojedeme letos? Volba padla na Podzámeckou zahradu.

Krásně upravená zahrada, expozice
zvířat, dostupné občerstvení i stinná
zákoutí byly jasné priority, proč jet
na dopolední výlet právě sem. A vše
bylo řádně oceněno našimi uživateli, neboť počasí bylo velmi horké
a stín, který nám poskytly stromy v
Podzámce, byl osvěžující. Dopolední výlety pro imobilní uživatele jsou
velmi důležité v rámci aktivizačních
činností, neboť můžeme nabídnout
našim imobilním uživatelům možnost odjet, byť na krátkou dobu, z
našeho domova a podívat se do
míst, kam jezdili v mládí.
12. července - Beseda s mluvčí
Policie ČR Mgr. Simonou Kyšnerovou
Prevence je základ bezpečnosti,
proto již tradičně zavítala do našeho domova mluvčí Policie ČR Mgr.
Simona Kyšnerová. Dnešní beseda
byla opět věnována bezpečnému
pohybu našich uživatelů po komunikacích v obci i mimo obec. Paní
Kyšnerová seznámila uživatele s
úpravami vyhlášek o pohybu chodců po komunikacích. Zdůraznila
především nutnost viditelného oblečení a reflexních prvků na oblečení s ohledem na bezpečnost při
pohybu po komunikacích. Beseda
byla velmi rušná, padaly časté dotazy našich uživatelů, především z řad
mužů. Paní Kyšnerová zodpověděla
všechny dotazy velmi profesionálně a přidala vždy i příklady z praxe.
Opět se potvrdilo, že policie nás nejen chrání, ale i pomáhá!
text: L. Machalová

ÚSPĚCHY OBYVATELŮ DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Letní období začalo pro obyvatele našeho domova velmi úspěšně. Jak jsme vás informovali již v
minulém čísle novin, naši klienti
se zúčastnili soutěže Nad oblaky
aneb Každý může být hvězdou,
která se konala 15. června v zámku
ve Vsetíně. V pěvecké části s písní
Zima zima (v originále M. Žbirka)
vystoupil pan David Vladař za doprovodu kytary pana Martina Sklenáře. Dobrý výběr skladby, zpěv
ve slovenštině a samozřejmě povedená interpretace zajistila panu
Vladařovi krásné 3. místo.
Ještě většího úspěchu dosáhl
pan Filip Zůbek ve fotografické
sekci soutěže. Se svými fotografiemi na téma „Moje jaro“ se umístil

na nádherném 1. místě. Odbornou
porotu zaujal dvěma fotkami s vyobrazením přírody okolo Štěrkoviště v Otrokovicích a záběrem do
rozkvetlé koruny stromů. Oběma
pánům srdečně gratulujeme a
děkujeme za reprezentaci našeho
domova.
Kromě skvělých výsledků v soutěžích dosahují naši klienti úspěchů i v běžném životě. V průběhu
léta začali další dva obyvatelé domova dojíždět do sociálně terapeutické dílny, kterou provozuje Naděje Otrokovice. V dílně se klienti
učí běžným pracovním návykům,
jednoduchým i složitějším pracím
dle svých schopností a dovedností.
Někteří například stříhají molitan

na drobné kousíčky, kterými pak
vyplňují polštáře. Jiní klienti vyrábí
složitější koberce či různé košíky a
ostatní jsou třeba šikovní v práci s
keramikou. Další možností je „práce“ v tréninkové kavárně v Otrokovicích. Zde se klienti učí přijímat
objednávky od zákazníků, připravovat nápoje či jednoduché pokrmy. Nedávno v této kavárně začal
pracovat také náš klient, pan Jaroslav Effenberger. Jak jsme se mohli
sami přesvědčit při návštěvě kavárny, práce je to náročná, ale pan Jaroslav se učí velmi rychle. Jednou si
tak možná najde i klasické zaměstnání, byť i jen na částečný úvazek.
Do Otrokovic se naši obyvatelé
samozřejmě musí nějak dostat. Vy-

užili proto nový typ sociální služby
– sociální rehabilitaci, který nabízí
taktéž Naděje v Otrokovicích. Pánové se budou učit chodit z domova na autobusovou zastávku,
kupovat si jízdenky a získávat takové dovednosti, díky kterým časem
zvládnou cestovat zcela sami.
Všem klientům, kteří nově jezdí
do „práce“, jak s oblibou říkají, přejeme hodně štěstí a úspěchů v sociálně terapeutické dílně i kavárně.
Dětským čtenářům pak vykročení
správnou nohou do nového školního roku a samé hodné paní učitelky a pány učitele.
text: I. Lisztwanová Krčmová
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sport, školství

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU JSME SI ZPESTŘILI SOUTĚŽEMI
V posledním čísle Kvasických novin
jsem se zmiňoval o soutěžích, které
naši žáci absolvovali do necelé poloviny měsíce května. Ani zbylá část
školního roku nepřipomínala okurkovou sezónu. Po atletických závodech
v Kroměříži, které byly vzpomenuty již
minule, následovala soutěž mladých
zdravotníků a mladých cyklistů pro
žáky školní družiny. Průběžně se konala
výstava výtvarných prací v prostorách
kvasického bowlingu. Zástupci 6. a 8.
třídy poměřili své síly v okresním kole
matematické soutěže Pythagoriáda.
Děvčata z II. stupně dohrávala své sou-

BEACHVOLEJBAL HRÁLI ODPADLÍCI I BOUCHAČI

těže ve fotbale (Coca Cola Cup) a futsale (futsalová liga), z něhož si odvezla
republikový bronz. Od května probíhaly školní výlety jednotlivých tříd a osobnostní kurz pro 7. ročník. Hudebně nadaní žáci absolvovali tradiční závěrečný
koncert základní umělecké školy. A ti
s komediálním nadáním byli jedním
umanutým kantorem přinuceni opakovaně vystupovat ve hře Dívčí válka.
Zlatým hřebem letošního snažení pak
byla školní akademie, která se v poslední červnové neděli nesla v duchu
poděkování ve své funkci končícímu
panu řediteli Škrabalovi.

MEZI ŽÁKY VEDE COPT A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Svou dlouhou cestu základním
vzděláváním ukončilo v letošním
roce úspěšně 22 deváťáků. Dnes už
bývalí svěřenci naší základní školy volili svá budoucí působiště výhradně
v kroměřížském a zlínském okrese.
Šestnáct si jich vybralo studium na
střední škole zakončené maturitní
zkouškou, šest žáků bude usilovat
o získání výučního listu. Nejvíc zájemců odchází podle očekávání do

Centra odborné přípravy technické v
Kroměříži, je jich 7. Druhou nejpoptávanější školou je Střední zdravotnická
škola v Kroměříži (4) a po dvou žácích
se od září objeví ve SŠ hotelové a služeb v Kroměříži, SPŠ polytechnické
ve Zlíně, Obchodní akademii ve Zlíně
a Gymnáziu v Otrokovicích. Na SPŠ
mlékárenskou v Kroměříži, SŠ oděvní
a služeb ve Vizovicích a Gymnázium
a jazykovou školu ve Zlíně odchází

po jednom z našich absolventů. A
kdo vlastně adresu Husova 642 letos
opouští? Všechny bývalé deváťáky
můžeme vidět na třídní fotce ze zámeckého parku.
Na levé větvi sedí zleva: Štěpán
Duda, Dominik Huťka a Michal Kuczynski, vedle nich stojí Radek Pospíšil. Na pravé větvi jsou: Radek Kahaja
a David Skácel. Pod nimi stojí Tereza
Prechtlová, Klára Skácelová, Natálie
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Huťková, za ní skrytý David Dubčák,
Denisa Zapletalová, Slavomír Bartoš,
Libuše Přijalová, Hana Dubinová, za
ní Martin Gajdošík, Simona Kahajová a Barbora Kochaníčková. V první
řadě v pokleku najdeme Denisu Najkrovou, Barboru Kuběnovou, Nikolu
Diatkovou, Sáru Paťhovou a Zuzanu
Zdražilovou. Přejeme jim hodně
štěstí.
texty: J. Machovský

Kvasické hřiště hostilo 3. ročník častněným hráčům, divákům i sponBeachvolejbalového turnaje amaté- zorům děkujeme za úžasnou atmorů. Zúčastnilo se 14 družstev hrají- sféru. Příští rok se sejdeme zase.
cích ve 3 skupinách. I přes nepříznivé
1. Odpadlíci z Kroměříže A. Žourková, V. Fojtík
ranní počasí se klání vydařila a týmy
2. Bouchači z Kvasic předvedly úžasné herní výkony. Po
tvrdém boji se do semifinále proA. Judas, D. Šácha, T. Nelešovský
3. To bude dobrý - P. Janoštíková,
bojovala družstva To bude dobrý,
Bouchači, Co se staráš a Odpadlíci.
M. Sedláčková, J. Hrdý
Ve vyrovnaných a napínavých zápa4. Co se staráš
5. Játrovci
sech se do finále dostal tým Odpadlíků a Bouchačů. Na prvním místě
6. BaBuMa
7. Čtvrtky
se po zapojení všech sil umístil tým
8. Jatka Wroclaw
Odpadlíků, který odehrál celý turnaj bez ztráty setu, 2. místo obsadili
9. Tvoja mama
10. Dream team
obhájci putovního poháru Bouchači
11. Kolemjdoucí
a 3. místo obsadil tým To bude dob12. The Great Gatsby
rý. Dále také byl za obětavý výkon
13. Vyčvachtaný kleště
ohodnocen Jiří Molák, nejstarší hráč,
který se turnaje zúčastnil. Všem zú14. Tři Veteráni
text: J. Machala

FOTBALISTI MAJÍ VELMI DOBŘE NAŠLÁPNUTO K DALŠÍM ÚSPĚCHŮM
Vážení fotbaloví příznivci,
skončila nám sezóna 2015/2016,
kterou bych rád krátce zhodnotil,
a také Vás seznámil se změnami do
sezóny nové.
A mužstvo:
Umístilo se na konečném sedmém
místě se ziskem 43 bodů. Bodový zisk
měl být větší, ale bohužel se nevyvedl závěr soutěže, kdy mužstvo pětkrát v řadě prohrálo. V letní přestávce nastalo v kádru díky změnám v
přestupním řádu fotbalové asociace
(kde již nejsou povolena hostování
a jsou možné již jen přestupy) velmi
živo. Podařilo se nám uskutečnit tyto
přestupy: Černocký Václav – Spartak

Hulín, Vojtášek Pavel a Janošťík Michal – SK HS Kroměříž, Rec Miroslav
– Sokol Klenovice na Hané. Dále se
do kádru vrátil již uzdraveny Šilinger
Ondřej a také z dorostu přišli Pospíšil
Radek a Ševela Jakub. V kádru A týmu
se tak zvýšila konkurence a věřím, že
bude bojovat o příčky nejvyšší.
B mužstvo:
Umístilo se na konečném druhém
místě se ziskem 40 bodů, když v
jarní části sezóny prohrálo jen s postupujícím mužstvem Břestu. V letní
přestávce nedošlo v mužstvu k žádné změně v hráčském kádru, a tak
cílem pro novou sezónu nemůže
být nic jiného, než se pokusit o po-

stup. Tomu i také odpovídá změna
domácích utkání, kdy nově v sobotu bude hrát A tým a v neděli B tým
tak, aby mohl být doplňován hráči
z A týmu.
Dorost:
Mužstvo dorostu se umístilo na
konečném druhém místě se ziskem
60 bodů, kdy na první místo chyběly
jen tři body. I tak je to ale fantastický
výsledek, za který chci všem členům
dorosteneckého týmu poděkovat.
V letní přestávce díky přechodu do
mužské věkové kategorie byl kádr
velmi oslaben, odešlo 6 členů týmu.
Proto je cílem stabilizace nového
týmu a zapracování nových hráčů.

Žáci:
Starší žáci skončili v soutěži na devátém místě se ziskem 23 bodů. Výsledek to byl vzhledem k věkovému
složení týmu slušný. V nové sezóně
díky většímu počtu starších kluků v
týmu bude výsledek jistě znatelně
lepší.
Mladší žáci skončili se ziskem 18
bodů na desátém místě. V této věkové kategorii ale nejde o body, ale
hlavně o to, aby se žáčci naučili hrát
fotbal.
Srdečně zvu všechny fanoušky na
domácí utkání našich celků, přijďte
podpořit naše kluky!
text: F. Klement

DÍVKY POSTUPUJÍ DO DALŠÍHO KOLA COCA COLA CUPU VE FOTBALE
Po úspěšném postupu do republikového finále ve futsalové lize pokračují děvčata z II. stupně rovněž v
soutěži Coca Cola cup ve fotbale. Druhé kolo, které bylo zároveň krajským
finále, sehrála v úterý 19. dubna na
fotbalovém hřišti ve Slavičíně Hrádku. Soupeřkami byly ZŠ Horní Bečva
a domácí celek ZŠ Slavičín. V tomtéž
pořadí se svými protivnicemi změřily

žákyně z Kvasic své síly a po vítězstvích 3:0 respektive 1:0 postupují do
dalšího kola turnaje. V něm se setkají
nejlepší týmy ze střední a severní Moravy. Jmenovitě nás čeká vítěz z Olomouckého kraje Klenovice na Hané, a
dva celky, které se kvalifikovaly z kraje
Moravskoslezského - těmi jsou ZŠ Komenského Frýdlant nad Ostravicí a ZŠ
Otická Opava.

Sestava našeho týmu byla následující: Michaela Marčíková (8. třída)
– Libuše Přijalová, Tereza Prechtlová,
Hana Dubinová (všechny 9.), Veronika
Marčíková – Kristýna Gazdová, Monika Novotná, Adéla Masná (všechny
8.), Sára Paťhová – Denisa Zapletalová,
Denisa Najkrová (obě 9.) / Klára Karásková, Martina Malenovská (obě 8.).

Výsledky turnaje:
ZŠ Slavičín – ZŠ Horní Bečva
2:1 (2:0)
ZŠ Kvasice – ZŠ Horní Bečva
3:0 (2:0) b: Novotná, Zapletalová (2)
ZŠ Kvasice – ZŠ Slavičín
1:0 (0:0) b: Najkrová
text: J. Machovský

LÁZEŇSKÝ LEKTOR PŘEDNÁŠEL O BYLINKÁCH
Přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka uspořádal Obecní
úřad Kvasice - kulturní komise v obecní klubovně. O přednášku byl velký
zájem.

10

Přednášel lázeňský lektor pan Ing.
Karel Štenbauer, který vyprávěl velmi
zajímavě a poutavě. Beseda byla směřována na potíže, se kterými se setkáváme ve středním nebo v pozdějším
věku. Dotazů bylo hodně, každý byl

zodpovězen a také přednášející poradil, která bylinka nebo přípravek na
určitou nemoc či potíže je vhodný.
Hlavně zdůrazňoval, že se bylinky
musí používat správným způsobem,
že pomáhají, ale mohou také člově-

ku ublížit. Na závěr předvedl několik
přípravků, kdo měl zájem, Ing. Štenbauer odkázal na internetové stránky
daných výrobků.
text: JV

11
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sv. Markéty v Jaroměřicích je uložena varhanní barokní skříň z našeho farního kostela.
Kvasice si zaslouží, aby byly pro
svou malebnost a ojedinělé historické památky navštěvovány a
obdivovány. A věřím, že také stará
křížová cesta se 14 zastaveními na
kvasické Kalvárii, na které se podepsal nejen zub času, ale i vandalové, se dočká opravy, abychom
mohli památky předat další generaci v plné kráse.

KURZ PRO RODINY SVRATKA 2016
Na přelomu května a června pořádala Společnost pro ranou péči
týdenní Kurz pro rodiny. Jedná se
o tradiční pobytovou akci určenou
klientským rodinám společnosti.
Místem konání byl jako i v minulých letech hotel Svratka v krásném
prostředí Českomoravské vrchoviny.
Letos se akce se zúčastnilo 15 rodin, kterým se plně věnoval tým 13
poradkyň a dalších zaměstnanců z
celé sítě pracovišť. Projekt finančně
podpořila Nadace Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška a Ministerstvo
zdravotnictví.
Náplní kurzu bylo skupinové poradenství a instruktáž k podpoře
vývoje dítěte s postižením. Vedle
intenzivního stimulačního programu byl účastníkům zprostředkován

…A PRÁCE NA TATŘE JEŠTĚ NEKONČÍ

Uplynuly tři měsíce od posledního vydání novin, na novém závodním autě je však stále co dělat.
Do této doby chlapi stihli, kromě
ostatních menších úprav, namontovat nápravy, měchy (vzduchové
odpružení) a stabilizátor nápravy.
Zjednodušeně řečeno chybí už jen
tlumiče a nastříkat lakem proti korozi a podvozek bude hotový. Pak se
musí ještě „usadit“ motor a zhotovit
text: K. Koutňáková nová nástavba. Dosud jezdila tatra s

kontakt s rodinami v podobné životní situaci, byl zde vytvořen prostor pro sdílení zážitků i zkušeností.
Součástí kurzu bylo rovněž setkání s
dalšími odborníky, jako jsou canisterapeuti či psychoterapeutka. Vedle
nich do Svratky dorazili i zástupci
firem s prezentací kompenzačních
pomůcek. Během pracovních chvil
byl zajištěn pestrý program i sourozencům klientských dětí, na kurz
tedy mohly opravdu celé rodiny.
Všichni účastníci kurzu odjeli
nejen obohaceni užitečnými informacemi, ale odvezli si také nové
zkušenosti, zážitky, kontakty a sílu a
energii do dalších dní.

klasickou plachtou, ale pro rallye je
lepší laminátová, jaká je vidět například u dakarových aut. Je lehká,
přitom chrání a také se na ni snadno
připevňují reklamy, bez kterých to
samozřejmě nejde.
Dále byli Korytáři s osmikolkou na
v minulém čísle zmiňovaném závodu v Mohelnici, bohužel z něj museli odstoupit. Protože však vše zlé je i
pro něco dobré, byl aspoň čas probrat důležité věci s kolegy, z nichž

nejzkušenějším je pan Martin Kolomý, s kterým se radí již od prvního
návrhu na přeměnu auta. Dalšího
závodu v Kunštátu se také nezúčastnili, jelikož tatra stále není schopná
závodu, pan Korytář nejstarší se zde
byl alespoň podívat.
Snad se tedy do konce roku Korytářům podaří dokončit, co si předsevzali, a štěstí a chuť do práce jim
vydrží!
text: Z. Dědková

ŽÁCI HRÁLI O POHÁR MAS JIŽNÍ HANÁ

text: SRP Olomouc

CENNÝ OLTÁŘ SE VRÁTÍ DO HŘBITOVNÍHO
KOSTELA
Potěšil mě fakt, že historicky cenný oltář z
doby raného baroka (konec 17. – začátek 18.
století) bude instalován jako boční oltář ve hřbitovním kostele Nanebevzetí Panny Marie na
místě, odkud byl demontován.
V roce 2009 byl proveden odborný průzkum
oltáře a vedle přirozeného stárnutí materiálu
bylo prokázáno i ničivé působení dřevokazného
hmyzu, neodborné zásahy v minulosti a dlouhodobá absence údržby. Z těchto důvodů bylo
rozhodnuto o jeho restauraci.
Majitelem a správcem památky je Římskokatolická farnost Kvasice, ale na finanční podpoře
k obnově oltáře se podíleli mimo jiných organizací a obyvatel městečka i Obec Kvasice včetně
přidělené dotace v roce 2016 ve výši 70 000 Kč
na instalaci a provedení bezpečnostních opatření.
Není třeba se rmoutit nad tím, že neprojde
nejdříve výstavou v Olomouci nebo v Kroměříži,
kde mají dost svých památek, za kterými dojíždíme. Ti, kteří budou chtít zhlédnout tuto unikátní
památku, určitě rádi zavítají do Kvasic, tak jak je
to i v případě farního kostela a muzea.
Každá obec si dnes hájí své. A tak by to mělo
být i v Kvasicích. V minulosti bylo odsunů z Kvasic poměrně dost, a proto památky, které nám
zde ještě zůstaly, je třeba chránit a udržovat.
Je známo, že hraběnka Leopodina Thunová, rozená Lambergová (1825-1902), majitelka
panství Kvasice, byla výtvarně nadána a pilně
se věnovala malbě a kresbě. Práce Leopoldiny Thunové se nacházejí zejména na zámcích
Častolovice, Vranov (svoz Kvasice) a Jaroměřice nad Rokytnou (uvedeno v knize Portrétní
galerie Thun-Hohenstein, str. 28), v chrámu

12
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V pondělí 27. června proběhl ve
sportovním areálu v Hulíně již čtvrtý
ročník fotbalového turnaje žáků „O
pohár MAS Jižní Haná“. Celého klání
se zúčastnilo celkem 5 žákovských
mužstev.
Akce byla zahájena v 9 hodin
úvodním slovem starosty města
Hulína pana Romana Hozy a dále
místostarosty města Hulína a zároveň ředitele Jižní Haná o. p. s. pana
Petra Poláka.
Turnaj se hrál systémem každý

s každým. Podle počtu získaných
bodů se poté sestavilo pořadí jednotlivých týmů. Odehrálo se tak
celkem 10 zápasů a v každém šlo o
velmi zajímavou podívanou až do
posledních minut.
Nejúspěšnějšími se stali žáci týmu
TJ Skaštice, kteří nakonec ani jednou
neprohráli a za 3 výhry a 1 remízu si
tak odnesli pohár pro vítěze. O zisku
nejcennější trofeje a i o celkovém
pořadí týmů rozhodl až poslední
zápas mezi Skašticemi a Kvasicemi.

Na závěr byly tedy týmy na prvních třech příčkách odměněny
poháry a medailemi a byly také vyhlášeny individuální ceny pro nejlepšího brankáře, nejlepšího hráče a
nejlepšího střelce.
Fotbalový turnaj byl pořádán za
podpory města Hulína, firmy Truhlářství Marek Pecha, Sportovního
klubu SPARTAK Hulín a společnosti
Kombyt servis, s. r. o.

Celkové pořadí poháru:
1. místo

TJ Skaštice

2. místo

FK Chropyně

3. místo

SK Tlumačov

4. místo

FC Kvasice

5. místo

SK Spartak Hulín

text: F. Klement

MYSLÍM, MLUVÍM, JAKO VY!
Zdeněk ZLÁMAL
kandidát do Senátu PČR

V regionu žiji CELÝ ŽIVOT. Znám zdejší PODMÍNKY i to, co lidi TRÁPÍ,
kde je potřeba POMOC a PODPORA. Vytvářím PODMÍNKY pro dva
tisíce pracovních míst, za které také NESU ODPOVĚDNOST. Nemůžu
si dovolit riskovat. Mám VIZE, které PROMÝŠLÍM a poté teprve
REALIZUJI. Jdu na JISTOTU, s jasným CÍLEM. A právě toto bych chtěl
PŘENÉST i do POLITIKY.

REÁLNÉ VIZE A ZODPOVĚDNOST.

I VÁŠ HLAS JE DŮLEŽITÝ.

Přijďte k volbám do Senátu PČR ve dnech 7. a 8. října 2016.
13
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice
zve všechny zájemce o dobrovolnictví dne
12. září od 14 hodin
do zahrady domova, ve které se uskuteční část programu
Dne přírody.
Dobrovolnictví má v našem zařízení dlouholetou tradici, budete
pro naše klienty velkým přínosem. Vaše aktivita může být individuální,
někoho více baví výlety, nebo můžete s uživateli školou povinnými v
odpoledních hodinách trávit čas při jejich volnočasových aktivitách
nebo při plnění školních úkolů. Dobrovolníci se v případě zájmu mohou zapojit i do dalších sezónních činností, například údržby zahrady
nebo úklidových prací. Naši uživatelé mají tyto činnosti také velmi rádi.
Zájemci o dobrovolnickou službu mohou také kontaktovat Mgr. Bc.
Renatu Kojeckou, tel. 723 363 808, nebo se mohou přijít osobně domluvit kdykoliv v pracovní dny vždy od 7 do 15:30 hodin.

STĚHOVÁNÍ CENTRA
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Centrum pro zdravotně postižené
ZK oznamuje svým klientům v Kvasicích, že sídlo poradny bylo přestěhováno.

• adresa: Oskol 3192,
767 01 Kroměříž
• mobil: 777 005 912
• e-mail: kromeriz@czp-zk.cz

z matriky, mateřská škola, hody
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ÚMRTÍ

NAROZENÍ
Linnert Jonáš 			
4. června 2016

Eidelpesová Margita
† 13. červenec
Hejda Radek
† 22. červenec
Řezníček Jaroslav
† 24. červenec

Nová adresa:
Poradna je v přízemí budovy ČesODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADEN- ké pojišťovny, dveře č. 107.
STVÍ, Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště KroPracovní doba poradny i nabízeměříž, Bc. Hana Stieberová, sociální né služby zůstávají zachovány.
pracovník.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bartůsek Jiří
† 1. srpen
Julie Regentová
† 12. srpen

DOBROVOLNÁ CHARITA PŮJČUJE POMŮCKY I POŘÁDÁ SBÍRKY
Dobrovolná charita Kvasice od do vany, schůdky do vany, toaletní • pletení obvazů do leprosárií, pletení jejichž výtěžek je určen na konkrétní
BLAHOPŘÁNÍ
roku 2014 využívá prostory v obec- židli, podložní mísu, močovou láhev, ponožek
účel
ní budově na adrese A. Dohnala 25
(u autobusového nádraží). Zde půjčujeme zdravotní a kompenzační
pomůcky - elektrické polohovací
lůžko, antidekubitní matraci na postel i podložku do vozíku, invalidní
vozík, chodítko, berle, stolek k lůžku,
provazový žebřík k lůžku, sedačku

nástavec na WC.
Mezi další úkoly dobrovolně působící charity mohou patřit následující činnosti:
• pořádání Tříkrálové sbírky, účast na
Postní almužně
• zapojení do projektu Adopce na
dálku

• organizování akcí pro seniory, rodiny, děti a mládež z farnosti a okolí
• výjezd na poutní místa
• doprovod na bohoslužbu či společné modlitební a jiné farní setkávání
• sbírky finanční nebo materiální
(věcné - oděvy, hračky, potraviny, aj.)
• pořádání jarmarku, benefiční akce,

O rozsahu a frekvenci činností
rozhoduje místní koordinátor ve
spolupráci s knězem, Oblastní charitou Kroměříž a ochotnými dobrovolníky a místními občany.
Moc děkujeme všem, kteří se zapojujete do našich činností.
text: M. Gazdošová

Vlasta Franková
† 13. srpen
Danuše Brázdilová
† 14. srpen

Tomaštíková Rozálie 		
6. července 2016

UŽÍVÁME SI KRÁSNÉ CHVÍLE V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Začátkem června si mohly děti z
předškolních tříd vyzkoušet, jak jsou
statečné a vydrží bez rodičů ve škole v přírodě na Bunči. Pro děti jsme
připravili velmi pestrý indiánský
program plný dobrodružství, her v
přírodě a krásného tvoření z přírodních materiálů. Byl to moc příjemně
strávený týden a děti si tak odnesly
spoustu indiánských zážitků, na které budou dlouho vzpomínat.
Menší děti si užívaly pohádkové
dobrodružství v Nové Dědině.
Na školní zahradě jsme 9. června
připravili soutěže ke Dni dětí, na stanovištích si děti mohly vyzkoušet,
jak jsou šikovné a co už všechno dokážou zvládnout. Na závěr hravého
dopoledne byly odměněny sladkou
zmrzlinou, diplomem a medailí.
Naše mateřská škola se také zúčastnila soutěže v malování Ptačí
říše, kterou vyhrál Ondřej Paterna a
získal tak nádherné 1. místo. Další

soutěž byla hasičská, kterou vyhrála Zuzana Horová. A my jsme rádi,
že máme v naší školce tak šikovné
malíře.
Jako správní sportovci se některé
děti zúčastnily Plavecké soutěže v
Kroměříži, na které jsme se jako školka umístili na krásném 3. místě, a v
kategorii jednotlivců se umístil na 3.
místě Karel Mlčúch.
V polovině června na nás už netrpělivě čekaly výlety, na které se děti
moc těšily. Děti z menších tříd se
jely podívat do krásné Podzamecké
a Květné zahrady v Kroměříži, kde se
svezly vláčkem a osvěžily zmrzlinou,
a děti z předškolních tříd se jely podívat do KOVOZOO ve Starém Městě, kde se jim velice líbilo.
Jako každý rok jsme se na památku vyfotili na naší školní zahradě se
svojí třídou.
První třída ze základní školy pozvala předškoláky na sportovní do-

poledne na hřišti - trojboj.
Tento krásný školní rok byl ukončen pasováním školáčků a divadelním představením v naší školní
zahradě. Příjemnou tečkou tohoto
dne bylo opékání špekáčku ve Sportareálu v Kvasicích.

Celý kolektiv naší mateřské školy
přeje krásné sluníčkové prázdniny
a v novém školním roce se těšíme
na všechny děti, které přijdou zase
mezi nás.
text: M. Lemark

HODY PŘITÁHLY NÁVŠTĚVNÍKY Z CELÉ MORAVY
Kvasické hody jsou v širokém okolí
vyhlášené jako jedny z nejlepších, což
je vidět na každoroční návštěvnosti.
V sobotu je neformálnější program
a neděle je zase slavnostnější. Vše
začíná ranní mší, na kterou přijdou z
tradice i nevěřící, a pak už si jdou lidé
prohlížet stánky. Letos bylo 93 prodejců a vystavovatelů, nabízeli keramiku,
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bižuterii, koření, dřevěné, proutěné
a drátěné výrobky, potraviny, nápoje, bylinky či textil. Na pouti nesměly
chybět ani kolotoče a děti se velmi
těšily, až se svezou na ponících. V sobotu odpoledne vystupovala folková
skupina Hubertus a v podvečer kulturista Bob Divílek. I když má 71 let,
předváděl silová a kulturistická cvičení

a je držitelem několika rekordů v české Guinessově knize rekordů. V neděli
přitáhla návštěvníky Vlčnovjanka, na
kterou se sjedou fanoušci ze širokého
okolí, například až ze Šumperku. Poté
vystoupili Biskupští Manové, předvedli šerm a poté si děti mohly prohlédnout historické zbraně. Proběhla
i ukázka dobových kostýmů, jak se v

průběhu staletí měnil styl oblékání, a
nakonec přišel striptýz. Svlékání skončilo u dobového spodního prádla a
u nosných konstrukcí suknic. Obecní
úřad Kvasice děkuje všem, kteří se na
pořádání hodů podíleli ať už jejich organizací nebo tím, že přišli akci podpořit.
text a foto: J. Hlavinková
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