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informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

Vodník Čanda.

Foto: vodáci.

Cena 10 Kč

Otevírání Moravy.

Foto: vodáci.

Co se dělo u řeky Moravy v naší obci

Vodník Čanda.

Foto: vodáci.

Skupina Nautius Regis.

Dne 19. 4. 2014 jsme se konečně po dlouhé zimě dočkali a mohli
jsme odemknout náš úsek řeky Moravy. I tento rok se o zábavu postarala skupina Nuntius Regis, jejíž členové a členky nám úžasným a velmi
zábavným způsobem přiblíží krásy
středověku, dobové tance a souboje na ostří meče. Jejich vystoupení
všechny zabavilo až do doby, než se
na naše pozvání dostavil místní vodník Čanda, který přinesl zlatý klíč,
kterým po přivítání odemknul řeku
Moravu, aby už mohli vodáci konečně vyplout na první letošní projížďku na lodích. Na letošní odemykání k nám dorazili hosté z klubu vodních skautů Vrbátky, aby načerpali
atmosféru našeho vodáckého svátku, se kterými plánujeme dlouhodobou spolupráci.

Foto: vodáci.

V neděli 18. 5. 2014 jsme převáželi dvě plovoucí mola do Kroměříže, která jsme zhotovili na přání
Sdružení obcí podél Baťova kanálu na akci Plavba s českým rozhlasem, která proběhla dne 24. 5. 2014
v našem úseku řeky Moravy (Kroměříž – Bělov).
A co nás v tomto roce ještě čeká
u vody?
V srpnu se naše děti z kroužku
vydají na týdenní tábor Vltava 2014
a v říjnu se rozloučíme se sezónou
2014 závodem Kvasický pohár v jízdě na turistické kanoi, kde společně
může změřit síly široká veřejnost na
závěr vodácké sezóny.
Vodácký klub připravil pro veřejnost možnost vypůjčit si loďku
a náš úsek řeky Moravy si osobně
projet. V případném zájmu kontak-

Na vodě.

www.kvasice.cz

tujte kteréhokoliv člena Vodáckého
klubu Kvasice o.s.
Tak si můžeme jen přát, aby ta
letošní sezóna byla teplá, slunečná
a aby nás voda nijak neohrožovala.
S pozdravem
Vodácký klub Kvasice o.s.

Na řece Moravě.

Foto: vodáci.

Foto: vodáci.
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Zprávy z obce

Fréza na pařezy - nový pomocník OÚ.
Co se podařilo a letos ještě podařit má
Vážení občané, zima a zmrzlí pánové Pankrác, Servác a Bonifác, přinášející v květnu poslední mrazíky, jsou definitivně pryč a naopak
sluníčko nám věnuje stále více náklonnosti v podobě vyšších teplot,
nejdelších dnů a nejkratších nocí
v roce. Toto období má většina lidí
nejraději. V těchto letních a podzimních měsících je lidstvo a celá příroda nejaktivnější a nejproduktivnější.
Mohli byste mě teď přerušit a říci:
„To není nic nového, nic neobvyklého, střídání čtyř období se odehrává každoročně“. Ano, máte pravdu
s jedinou připomínkou. Jednotlivá
období se chovají nevyzpytatelně
a každý rok jinak. Proč právě tuto
fázi roku připomínám? Máme jeho
první polovinu za sebou a já pokládám za svou povinnost informovat
vás v kostce o dění v obci. Nenáročná zima nám dala prostor pro opravu, servis a vyzkoušení techniky na
sezónní práce v obci na straně jedné
a nové investice obce na straně druhé. Začnu novým sběrným dvorem,
který splnil naše očekávání v třídění a nakládání s odpady. Dnes jím
prochází už jen několik procent nebezpečného odpadu, protože všechen odpad se třídí a dále recyklu-

Nová výsadba ve Vilaparku.

Foto: V. Nelešovský.
je. Ze dvou firem, které se dosud
zabývaly zpětným odběrem materiálů, máme dnes uzavřeny smlouvy
se sedmi a třídíme vskutku téměř
vše. Jako nebezpečný odpad zůstávají pouze opotřebované oleje, barvy, laky, léky, hnojiva a pesticidy.
V třídění nám pomáhá naše nová
kompostárna. Vždyť posečená tráva, která dosud končila ve směsném
odpadu, se dnes společně s dřevní
drtí zpracovává na kompost. Vyrobili jsme ho už několik kontejnerů
a občané jej během krátké doby využili zpět na svých zahrádkách. Letos bychom chtěli vyrobit ještě víc
a kvalitnějšího. Techniku a zázemí
máme na velmi dobré úrovni, rozšířili jsme provozní dobu sběrného
dvora, občané odpad zodpovědně
třídí, musím je touto cestou pochválit, ale stále se všichni učíme a zdokonalujeme. Myslím, že se v současné době v obci řeší hodně pozitivních záměrů, které obec zvelebují a již slouží nebo sloužit v blízké
době budou našim občanům. Domnívám se, že nebude trvat dlouho
a zvýší se i zájem o stavební pozemky v Kvasicích. Dosud tomu tak nebylo, dopad vidím v nestabilní ekonomice Evropy po roce 2008. Dobrou zprávou je, že dnes již máme ka-

Foto: V. Nelešovský.

pacitu lokality Pod Strážným naplněnou. Z naší strany jsme vytvořili perfektní podmínky stavebníkům
pro výstavbu. Nezbývá, než jim popřát hodně zdaru a sil při budování
rodinného hnízda. Při našich aktivitách nezapomínáme na naše nejmladší, aby ani tato generace nepřišla zkrátka. V letošním roce jsme zajistili v dotačním programu finance
na nové dětské hřiště v MŠ Kvasice. Celková vysoutěžená cena činí
408 720,- Kč, z toho dotace MMR
ČR je ve výši 237 000,- Kč. Dále se
podařilo dosáhnout na dotaci ze
SFŽP ČR ve výši 2 191 000,- Kč na
zateplení MŠ. Konečná cena bude
3 479 000,- Kč. Termín realizace červen až srpen letošního roku. Není
žádným tajemstvím, že chystáme
a zpracováváme také akci zateplení
základní školy a rekonstrukci kotelny. Projekty jsou hotové a je zahájeno povolovací řízení. I zde usilujeme o získání dotačního titulu. Větší
pohodu a příjemnější prostředí si zaslouží i naši školáci. Zateplením těchto dvou staveb získáme velkou úsporu energií na vytápění a tepelnou pohodu uvnitř objektů. Ušetřené peníze budou využity na další zvelebování obce. Právě nyní probíhá III. etapa Revitalizace náměstí A. Dohnala.
Stavba je jako jediná hrazena z rozpočtu obce. Dokončení je však nut-

né, aby náměstí se všemi sítěmi bylo
kontinuálně sladěné včetně potřebných demontáží starého vedení. Přesto na dvě předcházející etapy jsme
dotace měli. Náklady včetně DPH se
vyhoupnou na 4 470 000,-Kč. Další revitalizační zásahy jsme provedli za podpory arboretů ve Vilaparku.
Ze zdravotních důvodů muselo být
pokáceno 43 stromů a za pomoci
odborníků vysázeno velké množství
nových mladých stromů a keřů. Vilapark se svými rybníky a zelení patří
neodmyslitelně k relaxační zóně pro
kvasické občany a tento zmlazovací
proces byl mimo jiné velmi důležitý.
Výčet realizace záměrů bych zakončil zahájenou předlažbou pravé strany chodníků v ulici Horní. Kdyby se
vám snad zdálo, že práce stojí, není
tomu tak. Pouze se provádí ucelené
části trasy v době mezi sečením trávy a ostatními sezónními pracemi
v obci tak, aby tráva nepřerostla. To
je asi tak vše, co nás čeká a nemine.
Protože se přiblížil čas prázdnin,
dovolených a zaslouženého odpočinku, chtěl bych vám všem našim
občanům popřát, abyste je měli krásné a prosluněné. Myslím, že nejen
práce, ale i zasloužený odpočinek
má v životě své místo. Po příjemném
relaxování se náročné pracovní tempo a vypětí jistě lépe snáší.
Lubomír Musil, starosta

Revitalizace nám. A. Dohnala.

Foto: V. Nelešovský.

Revitalizace nám. A. Dohnala.

Foto: V. Nelešovský.
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Výsledky voleb do EU parlamentu Kalendář akcí v obci Kvasice
7 – 12/2014
ve dnech 23. – 24. 5. 2014
v naší obci
Okrsky
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy

Červenec
• 26. 7. 2014 - Pytlácká noc
Srpen
• 16. 8. 2014 - Kvasická pouť
• 17. 8. 2014 - Kvasická pouť
Září
• 6. 9. 2014 - Rybářské závody - dospělí
• 13. 9. 2014 - Rybářské závody - děti
Říjen
• 25. 10. 2014 - Zamykání Moravy
Listopad
• 8. 11. 2014 - Mladí hasiči - uzlování
• 15. 11. 2014 - Košt vína
• 30. 11. 2014 - Rozsvěcování vánočního stromu
Prosinec
• 5. 12. 2014 - Pochůzka s Mikulášem

2
1.833
261
14,24
261
261

Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Česká str. sociálně demokrat.
Komunistická str. Čech a Moravy
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Koalice TOP 09 a STAN
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Koruna Česká (monarch. strana)
Moravané
Česká pirátská strana
LEV 21 – Národní socialisté
Strana svobodných občanů
Str. zdrav. rozumu – NECHCEME EURO
Strana zelených
Občanská konzervativní strana
Česká Suverenita

Platné hlasy
55
50
40
34
22
21
8
7
4
4
3
3
2
2
2
2

Po 1 hlase získaly tyto strany: Ne Bruselu - Národní demokracie;
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ., HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH; Věci veřejné. Ostatní strany nezískaly žádný hlas.

Pozvánka

Kvasická pouť
16. 8. 2014 – 17. 8. 2014
Sobota – prostranství před zámkem
16:00 hodin vystoupení country skupiny Rangers
19:00 hodin vystoupení Železného Zekona
21:30 hodin vystoupení Ardor Viridis
– Lightshow
Neděle
14:00 hodin – sokolská zahrada – Vlčnovjanka
MIKROREGION JIŽNÍ HANÁ
zve všechny seniory a jejich příznivce

v pátek 12. září 2014 do Hulína na

HRY SENIORŮ
MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ
www.kvasice.cz
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Usnesení
ze 78. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 20. února 2014
601/ Rada obce doporučuje ZO schválit kladný hospodářský výsledek MŠ
Kvasice za rok 2013 ve výši 223.477,75 Kč, z toho 191.523,09 v hlavní
činnosti a v doplňkové činnosti 31.954,66 Kč.
602/ Rada obce doporučuje ZO schválit přidělení hospodářského výsledku MŠ Kvasice za rok 2013 ve výši 183.477,75 do rezervního fondu a ve
výši 40.000,- Kč do fondu odměn.
603/ Rada obce doporučuje ZO schválit účetní závěrku MŠ Kvasice za rok
2013. Závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha za rok 2013.
604/ Rada obce schvaluje odpisy dlouhodobého majetku MŠ Kvasice pro
rok 2014 ve výši 99.960,- Kč.
605/ Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy s Dušanem Michálkem, Kvasice, Kroměřížská 459, dohodou ke dni 31. 3. 2014.
606/ Rada obce schvaluje dodavatele na provedení výběrového řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zateplení MŠ Kvasice“ firmu
Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno za cenu 36.300,- Kč vč. DPH 21%
a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy.
607/ Rada obce schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kvasice, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 3. 2014 v 17 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kvasicích:
zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady obce, majetek obce,
rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 2/2014, finanční kontrola MŠ a ZŠ,
diskuse, usnesení, závěr.
608/ Rada obce souhlasí s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce ČSAD Vsetín a.s., linku
820226 Zlín – Holešov/Otrokovice – Kroměříž, Brno.
Usnesení
ze 79. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 6. března 2014
609/ Rada obce doporučuje ZO schválit kladný hospodářský výsledek ZŠ
Kvasice za rok 2013 ve výši 243.319,79 Kč, z toho 218.965,38 Kč v hlavní činnosti a 24.354,41 Kč v doplňkové činnosti.
610/ Rada obce doporučuje ZO schválit přidělení hospodářského výsledku ZŠ Kvasice za rok 2013 ve výši 213.319,79 Kč do Rezervního fondu
a ve výši 30.000,- Kč do Fondu odměn.
611/ Rada obce doporučuje ZO schválit účetní závěrku ZŠ Kvasice za rok
2013. Závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha za rok 2013.
612/ Rada obce doporučuje ZO schválit rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 2/2014.
613/ Rada obce souhlasí s přidělením druhé popelové nádoby Jiřímu Krejčí, Kvasice, U Rybníčka 637.
614/ Rada obce souhlasí s postavením lešení před domem čp. 207 v ul.
Dolní ve vlastnictví Ludmily Janošové z důvodu výměny střešní krytiny
a okapů za podmínek stanovených ve smlouvě.
615/ Rada obce nedoporučuje ZO schválit prodej obecního pozemku parc.
č. 932/34 v k. ú. Kvasice Tomáši Bendovi.
616/ Rada obce doporučuje ZO schválit prodej pozemku č. 4 – parc. č.
1146/7 a 1146/8 o výměře 1523 m2 v k. ú. Kvasice Žanetě Machalové,
Kvasice, Krajina 375 za cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení
Usnesení
ze 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 13. března 2014
197/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
198/ ZO zrušuje usnesení č. 187 ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kvasice ze dne 5. 12. 2013.
199/ ZO schvaluje prodej pozemku č. 4 – parc. č. 1146/7 a 1146/8 o výměře
1523 m2 v k. ú. Kvasice Žanetě Machalové, Kvasice, Krajina 375 za cenu
500,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
200/ ZO schvaluje prodloužení podmínek výběrového řízení na prodej tří
stavebních pozemků: č. 1 – parc. č. 1146/13, 1146/14; č. 2 – parc. č. 1146/11,
1146/12; č. 3 – parc. č. 1146/9, 1146/10 do 30. 5. 2014.
201/ ZO neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 932/34 v k. ú. Kvasice Tomáši Bendovi.
202/ ZO neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 949/9 v k. ú. Kvasice p. Vladislavu Obdržálkovi, Kvasice, Krajina 306.
203/ ZO schvaluje vyřazení 200 ks knih Kvasice z inventur majetku obce
za rok 2014 v hodnotě 40.950,- Kč.

197/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
198/ ZO zrušuje usnesení č. 187 ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kvasice ze dne 5. 12. 2013.
199/ ZO schvaluje prodej pozemku č. 4 – parc. č. 1146/7 a 1146/8 o výměře
1523 m2 v k. ú. Kvasice Žanetě Machalové, Kvasice, Krajina 375 za cenu
500,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
200/ ZO schvaluje prodloužení podmínek výběrového řízení na prodej tří
stavebních pozemků: č. 1 – parc. č. 1146/13, 1146/14; č. 2 – parc. č. 1146/11,
1146/12; č. 3 – parc. č. 1146/9, 1146/10 do 30. 5. 2014.
201/ ZO neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 932/34 v k. ú. Kvasice Tomáši Bendovi.
202/ ZO neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 949/9 v k. ú. Kvasice p. Vladislavu Obdržálkovi, Kvasice, Krajina 306.
203/ ZO schvaluje vyřazení 200 ks knih Kvasice z inventur majetku obce
za rok 2014 v hodnotě 40.950,- Kč.
204/ ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 2/2014.
205/ ZO bere na vědomí zprávy o finanční kontrole ZŠ a MŠ Kvasice.
206/ ZO schvaluje kladný hospodářský výsledek MŠ Kvasice za rok 2013 ve
výši 223.477,75 Kč, z toho 191.523,09 Kč v hlavní činnosti a 31.954,66 Kč
v doplňkové činnosti.
207/ ZO schvaluje přidělení hospodářského výsledku MŠ Kvasice za rok
2013 ve výši 183.477,75- Kč do Rezervního fondu a ve výši 40.000,- Kč do
Fondu odměn.
208/ ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Kvasice za rok 2013. Závěrku tvoří
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha za rok 2013.
209/ ZO schvaluje kladný hospodářský výsledek ZŠ Kvasice za rok 2013 ve
výši 243.319,79 Kč, z toho 218.965,38 Kč v hlavní činnosti a 24.354,41 Kč
v doplňkové činnosti.
210/ ZO schvaluje přidělení hospodářského výsledku ZŠ Kvasice za rok
2013 ve výši 213.319,79 Kč do Rezervního fondu a ve výši 30.000,- Kč do
Fondu odměn.
211/ ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Kvasice za rok 2013. Závěrku tvoří
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha za rok 2013.
212/ ZO neuděluje souhlas společnosti Česká spořitelna, a.s., a ani aby
tato v substituci zmocnila Českou infrastrukturní, a.s. IČ: 26184125, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, k právnímu jednání spojenému s podáním žádosti (návrhu) o udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem akcií na jméno a k jejich následnému převodu na
nabyvatele – akcionáře Energo IPT s.r.o. se sídlem Brno, Sušilova 602/13,
PSČ 60200, IČ: 25583026 a pověřuje starostu Lubomíra Musila zasláním
písemného stanoviska Obce Kvasice na adresu Česká infrastrukturní a.s.,
Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1.
213/ ZO schvaluje návrh stanov společnosti Vodovody a kanalizace Zlín
a.s. – viz příloha č. 1.
214/ ZO schvaluje peněžní dar starostovi obce Lubomíru Musilovi ve výši
100% měsíční odměny ve výplatě za měsíc březen 2014 za aktivity a mimořádné úsilí spojené s realizací investičních akcí obce Kvasice v roce 2013.
Usnesení
z 80. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 24. března 2014
617/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 3/2014.
618/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Marii Trvajové, Kvasice, Osmek 463.
619/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Liboru Galatíkovi, Kvasice, Cukrovar 159.
620/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Petře Štanglicové, Kvasice, Cukrovar 159.
621/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Janě
Otevřelové, Kvasice, Cukrovar 159.
622/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Lence Vaňharové, Kvasice, Cukrovar 159.
623/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Heleně Venské, Kvasice, Cukrovar 159.
624/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 3 v ul. Kroměřížská
čp. 459, Kvasice, p. Jarmile Dupalové, Kvasice, Cukrovar 273 od 1. 4.
2014 na dobu určitou jeden rok.
625/ Rada obce souhlasí s výměnou žákovských lavic a židlí ve dvou třídách ZŠ Kvasice v ceně max. 151.000,- Kč. Finanční prostředky budou
čerpány z rezervního fondu a z rozpočtu na provoz školy.
626/ Rada obce schvaluje ZO ČSOP 63/03 Buchlovice finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na činnost Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice.
627/ Rada obce schvaluje dodavatele na provedení výběrového řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace náměstí Antoše
pokračování na str. 5
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dokončení ze str. 4
Dohnala, obec Kvasice – 3. etapa“ firmu Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627
00 Brno za cenu 36.300,- Kč vč. DPH 21 % a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy.
Usnesení
z 81. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 3. dubna 2014
628/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin ZŠ
Kvasice za 1. čtvrtletí 2014.
629/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin MŠ
Kvasice za 1. čtvrtletí 2014.
630/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin Obce
Kvasice za 1. čtvrtletí 2014.
631/ Rada obce souhlasí s opravou vnější zdi objektu čp. 19 ve vlastnictví Obce Kvasice, která sousedí s čerpací stanicí PH v ul. Tlumačovská,
jejím vlastníkem Bc. Lucií Andrešič. Obec pro materiál z demontáže přistaví kontejner.
632/ Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci „ Revitalizace náměstí
Antoše Dohnala, obec Kvasice – 3. etapa“.
633/ Rada obce schvaluje pořadí výběrového řízení na dodavatele stavby „Zateplení MŠ Kvasice“: 1. Rovina a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín; 2. HANÁ STAV s.r.o., Hulínská 1812/6, Kroměříž; 3. POZIMOS,
a.s., K Pasekám 3663, Zlín a pověřuje starostu obce Kvasice podpisem
smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Rovina a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín.
634/ Rada obce schvaluje objednávky na zpracování žádosti o podporu
projektu v rámci OPŽP a zpracování energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy pro objekt ZŠ Kvasice firmou ENESA
a.s., U Voborníků 852/10, Praha 9.
635/ Rada obce schvaluje zakoupení elektrické keramické pece do MŠ
Kvasice v hodnotě 40.800,- Kč. Finanční prostředky budou použity z investičního fondu MŠ Kvasice.
636/ Rada obce schvaluje odměnu ředitelce MŠ Kvasice Miluši Rákoci
dle předloženého návrhu.
637/ Rada obce: 1. bere na vědomí přijetí finančních sponzorských darů
od několika subjektů pro činnost školy v celkové výši 35.000,- Kč. 2. souhlasí s přijetím sponzorských darů pro ZŠ Kvasice: 5 ks počítačů a finanční dar ve výši 50.000,- Kč.
638/ Rada obce schvaluje odměnu řediteli ZŠ Kvasice Mgr. Ladislavu
Škrabalovi dle předloženého návrhu.
639/ Rada obce schvaluje udělení plné moci firmě Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno k podání žádosti o dotaci z „Norských fondů“.
640/ Rada obce schvaluje inventury majetku Obce Kvasice za rok 2013.
641/ Rada obce souhlasí se stavebními úpravami ve fotoateliéru Daniel Venter, A. Dohnala 25 za podmínky, že úpravy budou provedeny na
vlastní náklady a po skončení nájmu nebude požadována jejich úhrada.
Usnesení
z 82. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 17. dubna 2014
642/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Karlu Berkovi, Kvasice, Cukrovar 159.
643/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Františku Tumovi, Kvasice, Osmek 463.
644/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Miroslavu Nakládalovi, Kvasice, Cukrovar 159.
645/ Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy s Milanou Kunčarovou, Kvasice, Cukrovar 159, dohodou ke dni 30. 4. 2014.
646/ Rada obce schvaluje: 1. ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12
v domě čp. 159 v ul. Cukrovar s Jarmilou Omelkovou, Kvasice, Cukrovar 159 dohodou ke dni 30. 4. 2014. 2. Uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 13 v domě čp. 159 v ul. Cukrovar s Jarmilou Omelkovou od 1. 5. 2014
na dobu určitou jeden rok.
647/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 12 v domě čp. 159
v ul. Cukrovar Františku Kytlicovi, Kvasice, Krajina 322, od 1. 5. 2014
na dobu určitou jeden rok.
648/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 6 v domě čp. 463
v ul. Osmek Šárce Kunčíkové, Kvasice, Cukrovar 273, od 1. 5. 2014 na
dobu určitou jeden rok.
649/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice a RWE GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
na zřízení pozemkové služebnosti cesty na obecních pozemcích parc. č.
932/131 a 932/177 za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.

650/ Rada obce schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi firmou EKO-KOM, a.s. a Obcí Kvasice, včetně
Dodatku č. 1.
651/ Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 53/13 na odběr
vody z hydrantu, uzavřený mezi Obcí Kvasice a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
652/ Rada obce schvaluje pořadí výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace náměstí Antoše Dohnala, obec Kvasice – 3. etapa“: 1.
Strabag a.s.; 2. Berger Bohemia a.s.; 3. Eurovia CS, a.s. a pověřuje starostu obce Kvasice podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Strabag a.s.
653/ Rada obce schvaluje nárůst zaměstnanců obce v obecním úřadu
o dva pracovníky – 1 úředníka a 1 údržbáře, a to ze současných 15 na
17 zaměstnanců.
654/ Rada obce zrušuje usnesení č. 61 z 6. jednání Rady obce Kvasice
ze dne 5. 2. 2007.
655/ Rada obce schvaluje Organizační řád Obecního úřadu Kvasice.
656/ Rada obce schvaluje Nařízení obce Kvasice č. 1/2014 – tržní řád.
Usnesení
z 83. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 29. dubna 2014
657/ Rada obce souhlasí s provedením kanalizační přípojky na obecním
pozemku parc. č. 1882/31 v k. ú. Kvasice k rodinnému domu p. Miroslava Hory, U Rybníčka 534, Kvasice, za podmínek uvedených ve smlouvě.
658/ Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na
dodavatele stavby „Dětské hřiště v MŠ“.
659/ Rada obce souhlasí s umístěním a provedením přípojky plynu pro
rodinný dům p. Jiřího Dobrovského, Horní 7, Kvasice, za podmínek uvedených ve smlouvě.
660/ Rada obce schvaluje mandatáře p. Vladimíra Ságnera, Tyršova 1561,
769 01 Holešov, provedením investorsko inženýrské činnosti při realizaci
stavby „Zateplení MŠ Kvasice“ a pověřuje starostu obce podpisem mandátní smlouvy.
661/ Rada obce doporučuje ZO zrušit usnesení č. 143 z 13. zasedání ZO
dne 14. 3. 2013 z důvodu požadavku RWE o změnu pozemků pro právo služebnosti cesty.
662/ Rada obce doporučuje ZO zrušit usnesení č. 196 z 18. veřejného zasedání ZO ze dne 23. 1. 2014, jelikož pominul důvod zřízení věcného břemene na novou trafostanici T17 v lokalitě Pod Cihelnou.
Usnesení
z 84. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 15. května 2014
663/ Rada obce nesouhlasí s uzavírkou komunikace II/367 a III/367 dne
21. 6. 2014 při pořádání akce Moraviaman triatlon 2014 z důvodu ohrožení bezpečnosti cyklistů i motoristů při projíždění a omezení příjezdu
k nemovitostem v obci a výjezdu z obce.
664/ Rada obce bere na vědomí odstoupení Renáty Nelešovské z funkce
člena Redakční rady Kvasických novin po přípravě a konečné distribuci
prosincového vydání Kvasických novin 2014.
665/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Jiřímu Smočkovi, Kvasice, Kroměřížská 459.
666/ Rada obce doporučuje ZO schválit zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření pro územní samosprávný celek Obec Kvasice za rok 2013.
667/ Rada obce souhlasí s přechodnou úpravou provozu, zvláštním užíváním a úplnou uzavírkou části komunikace na nám. A. Dohnala, včetně
stanovené objízdné trasy z důvodu provádění stavebních prací „Revitalizace náměstí Antoše Dohnala, obec Kvasice – 3. etapa“.
668/ Rada obce schvaluje pořadí výběrového řízení dodavatele na provedení technického dozoru investora při realizaci stavební zakázky „Revitalizace náměstí Antoše Dohnala, obec Kvasice – 3. etapa“: 1. Ing. Vladimír
Navrátil, Karolíny Světlé 3777, Kroměříž, IČ: 46293060; 2. Ing. Stanislav
Julíček – JUSTAV, Plačkov 1079, Holešov, IČ:13204734; 3. Ing. Eduard
Šober, PROJEKCE-TZB, Pilařova 8/2, Kroměříž, IČ: 12303518 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Navrátilem.
669/ Rada obce schvaluje pořadí výběrového řízení na dodavatele na vybudování dětského hřiště v MŠ Kvasice: 1. Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6
Brno, IČ: 28354303; 2. TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov, IČ:
48152587; 3. Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, Luhačovice, IČ: 63472902
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou Hřiště, s.r.o.
670/ Rada obce schvaluje navýšení odpisů MŠ Kvasice pro rok 2014
o 1816,- Kč.
671/ Rada obce doporučuje ZO schválit účelový finanční příspěvek Haně
Krejčí, U Rybníčka 637, Kvasice, ve výši 30.000,- Kč na zakoupení speciálních zdravotních pomůcek pro syna Lukáše.
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Setkání s ilustrátorem
Adolfem Dudkem v knihovně
Dne 24. dubna 2014 navštívil naši
knihovnu pan ilustrátor Adolf Dudek. Tuto akci zorganizovala paní
vychovatelka Kamila Willertová ve
spolupráci s knihovnou v Kvasicích.
Pan Dudek přinesl do knihovny
velkou bílou tabuli, obrázek sluníčka, které si čte a plno dalších věcí.
Paní vychovatelka Kamila Willertová s paní učitelkou Dagmar Štěbrovou přivedly děti. Všichni jsme se
usadili. Děti na zem, my ostatní na
židle. Víte, jaké úkoly děti plnily? Vyprávěly pohádku O veliké řepě. Pan
Dudek doplňoval na tabuli nakreslené postavičky dědy, babičky, vnučky a myšky, které tam patřily. V Perníkové chaloupce děti dokreslovaly
perníčky. Vybraný klučík si namlouval Šípkovou Růženku slovy: „Vezmi

Setkání s ilustrátorem.

si mě, to vydržíš.“ Jak vidíte, o legraci nebyla nouze. Při spatření čarodějnice jiné dítě zakřičelo: „Jé, to
je můj brácha.“
Děti s panem Dudkem skvěle spolupracovaly, zpívaly, hrály si na stromy, dokreslovaly princeznu a plnily
spoustu dalších úkolů. Pan ilustrátor
měl besedu velice dobře připravenou. Dokázal děti zaujmout a udržet
jejich pozornost. Děti byly nadšené.
Každou chvíli se ozýval knihovnou
jejich veselý smích. Šikovné dětské
hlavičky si poradily v každé situaci.
Nezahálela ani dětská fantazie. Jednu chvíli to vypadalo, že děti nenechají pana Dudka ani odejít. Zkrátka, tohle setkání se vydařilo.
Rita Králíková, knihovnice

Jarní výstava
a koncert populárních melodií

Koncert populárních melodií.
Týden po Velikonocích, v neděli 27. dubna 2014, připravila kulturní komise Obce Kvasice pro kvasické občany jarní výstavu a jarní koncert populárních melodií.
Výstava s názvem „Probouzení
jara a jeho variace v Kvasicích“ se
konala v obecní klubovně a materiály na ni zapůjčily místní spolky a organizace, dále se zapojila MŠ a ZŠ
Kvasice a také Domov se zvláštním režimem Kvasice přispěl výrobky a ukázkami prací svých klientů. Všechny materiály se týkaly jara
a Kvasic, největší zastoupení měly
fotografie, ať současné nebo dřívějšího data, a nechyběla ani vzpomínka
na největší svátek jara – Velikonoce.
Výstava byla přístupná od 14 hodin a v 16 hodin byl zahájen jarní
koncert populárních melodií v po-

Foto: M. Horová.
dání Kvarteta členů Filharmonie
Bohuslava Martinů Zlín. Koncert
se konal v Husově sboru a diváci
se mohli zaposlouchat do nádherných melodií předních světových
autorů, ať hudby vážné nebo populární. Za skvělý výkon a výběr skladeb byli účinkující odměněni mohutným dlouhotrvajícím potleskem.
Po koncertě byla opět zpřístupněna výstava v obecní klubovně a zájemci si ji mohli nerušeně prohlédnout až do 18 hodin.
Přestože příjemné jarní počasí
lákalo spíše na výlety a do přírody
než na koncert, jsme rádi, že se našlo značné množství našich občanů,
kteří se rozhodli pro kulturu. Určitě
to bylo správné rozhodnutí.
Za kulturní komisi Marie Horová

Foto: knihovna.

Báječná Anna
Kulturní komise pozvala již
osvědčený divadelní spolek z Kroměříže. Se zajímavou komedií Báječná Anna k nám přijel 22. března
2014. Na sál sokolovny přišlo toto
představení zhlédnout na devět desítek divadelních fandů. K vidění
byla velmi zajímavá a vtipná komedie o tom, jak domácí služebná do-

káže uřídit manželskou nevěru na
druhou. Diváci se opět skvěle bavili
a konečný aplaus, který herci sklidili, tomu odpovídal. Naši mladší se již
nyní mohou těšit na září, a to na divadelní pohádku v podání kroměřížských ochotníků. Termín a podrobné informace budou včas zveřejněny.
Za kulturní komisi Aleš Judas
Jarní výstava.

Báječná Anna.

Foto: A. Judas.

Jarní výstava.
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Foto: A. Judas.

Májová veselice.

Foto: A. Judas.

Májová veselice.

Foto: A. Judas.

Májová veselice
Již tradičně v měsíci květnu pořádá kulturní komise při OÚ Kvasice
taneční zábavu s názvem Májová veselice. Letos byl termín zvolen na 17.
května 2014. Členové komise se činili, aby bylo vše přichystané a zábava
mohla začít. Krásně vyzdobený sál
květinami vytvořila paní Kohoutová,
za což jí patří velký dík. Sál sokolovny se od začátku plnil, nakonec sice
ne tolik, jak mnozí doufali, ale na
veselí to ničemu neubralo. Úvodní
slovo a přivítání hostů si na starost
vzala předsedkyně kulturní komise
paní Jana Koželová. Skvělá skupina Elixír, která se již loni osvědči-

la, zvala všechny na parket. Dobré
pití a také něco k tomu nechybělo
na žádném stole, bar i jeho obsluha byly prvotřídní. Taneční přestávky vyplnila tři vystoupení mladých
nadějí v aerobiku z České asociace
sportu pro všechny Otrokovice. Od
tance si každý odpočinul až při losování bohaté tomboly. Kdo nevyhrál,
určitě vyhraje příště nebo jindy. Vše
má svůj začátek i konec, a tak i tato
akce musela jednou skončit. Každý,
kdo přišel, určitě nelitoval a příště
přijde znovu.
Za kulturní komisi Aleš Judas

Předtančení.

Foto: A. Judas.

Májová veselice.

Foto: A. Judas.

Předtančení.

Foto: A. Judas.

Májová veselice.

Foto: A. Judas.
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Ocenění za založení a rozvoj
NOC KOSTELŮ 2014
kvasické charity po roce 1989
Každoročně udílí olomoucký arcibiskup ocenění zasloužilým farníkům, kteří významně přispěli k rozvoji života místní církve (farnosti),
který se týká i charitativní a tím sociální oblasti ve prospěch nejpotřebnějších. Děje se tak vždy na diecezní pouti v olomoucké katedrále sv. Václava nejbližší sobotu kolem svátku sv. Jana Sarkandra, kterého v Olomouci svatořečil papež Jan
Pavel II. Ten byl nedávno také prohlášen katolickou církví za svatého,
byl kanonizován. Tradičně církev
obvykle udílí ocenění osobám s odstupem času, protože čas sám ukáže, jaké kdo přinesl plody své práce.
Dne 10. května 2014 byl slavnostně
oceněn Jindřich Sklenář (in memoriam) a jeho manželka Marie Sklenářová, která kromě oceňujícího dekretu převzala i pamětní medaili sv.
Jana Sarkandra. Zeptali jsme se paní
Sklenářové na začátky kvasické charity a její dojmy.
1. V tomto roce „Rodiny“ (vyhlášené katolickou církví u nás) jste
byla spolu s Vaším zesnulým manželem Jindřichem (in memoriam) oceněna za založení a rozvoj charity po
roce 1989. Jak toto ocenění chápete?
Po letech to byla nová činnost ve
farnosti. Byla jsem požádána P. Smahelem, tehdejším farářem v Kvasicích, zda bych tuto funkci přijala. Pracovala jsem jako vrchní sestra a vedoucí pečovatelské služby
(státní) pro okres Kroměříž, a proto jsem jen rozšířila svoji činnost
pro charitu.
2. Jaké byly začátky a činnost
charity?
Nejprve byly upraveny prostory
v přízemí fary, vybaveny nábytkem
a zřízeny poradny pro pomoc potřebným, rozvoz obědů, který zajišťovala osamělá potřebná žena, zavedeno půjčování zdravotních pomůcek (vše bezplatně), zřízeno setkávání seniorů každých čtrnáct dní
s měřením KT, zdravotní přednášky, oslavy výročí charitních dobrovolníků a seniorů. Na faře se scházelo průměrně 20 - 25 seniorů. Setkávání byla velmi oblíbená a vydržela dodnes. Protože při těchto setkáváních a sdělování zážitků se lidé
nejdříve svěří, následně bylo několikrát možno pomoci lidem ve svízelných situacích (viz. rodina Meluzínova). Ve všem zajišťování spolupracoval manžel Jindřich. Při záplavách byla organizována pomoc zatopeným jak finančně, tak materiálně
farářem Guntrem z Rakouska. Průběžné a periodické návštěvy kněze
u nemocných, kterým je zprostředkovávána duchovní služba svátost-

mi, poskytovaly i informace o sociální situaci a potřebách lidí. Spojení charity a fary tak vhodně umožňovalo předávání informací o zdravotních a sociálních potřebách lidí
i v přilehlých obcích, a tak byla zajištěna komplexní péče. Existovala
i úzká spolupráce s geriatrickými
sestrami. Ve farnosti se kněží často
střídali, ale tím, že navštěvovali setkání seniorů, byli i oni informování
o potřebách ve farnosti, které jsme
zase naopak my kněžím zprostředkovávali. Charita, úzce spojená s duchovním zázemím, měla duchovní obsah, pro svoji činnost jsme se
vzdělávali a nechali inspirovat i prostřednictvím promítaných filmů,
modlili jsme se, zpívali, atd.
3. Jaký jste měla celkový dojem
ze slavnostního předání v olomoucké katedrále a jaký to mělo průběh?
Slavnostní předání bylo velmi
důstojné. Každého vyznamenaného doprovázel jeden člen z rodiny
a pan farář. Pro mne osobně to bylo
bez manžela trochu smutné, ale od
otce arcibiskupa to bylo velmi přívětivé a srdečné. Pan farář Petr nás
zavedl na arcibiskupství, kde bylo
malé občerstvení, a pak jsme se vrátili do Kvasic s novými pocity zodpovědnosti podílet se na zprostředkovávání služby potřebným, jak mě
to současná situace a možnosti dovolují a umožňují.
4. Chtěla byste něco popřát nové
koordinátorce místní charity a jakým směrem by se měla ubírat charita v dnešní době?
I když je novým vedením předána
péče o základní potřeby nemocných
a invalidních se všemi prostředky
kroměřížské charitě, která je profesionální, a Kvasice mají jen koordinátorku, o to více může místní kvasická pobočka charity rozvíjet doprovázení starých a opuštěných lidí.
Být jim nablízku a věnovat se jim, organizovat návštěvy nemocných a invalidů. Vždyť někdy je ve stáří větší
bolest osamělost. Dále pak vyhledávání potřebných osob pro profesionální charitu, návštěvy kněze, sociální poradenství, apod. Akce farnosti, které mají tradici a mohou dělat
i rozvíjet různí farníci různě zaměření, kulturní činnost a společenské
akce farnosti, nemusí nutně suplovat
nebo přebírat charita, aby měla svoji činnost. Kéž by se křesťanská láska k bližním, potřebným (třeba i na
okraji společnosti nebo v osamocenosti a beznaději) spojila s odbornou znalostí pracovníka charity. To
ze srdce přeje dnešní charitě její první ředitelka.
O. Petr

V pátek 23. 5. 2014 se otvíraly nejen volební místnosti, ale také brány kostelů a církevních objektů. Celostátní akce „Noc kostelů“, která
chce přiblížit široké veřejnosti víru,
křesťanství, církev, probíhala současně v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Německu, Nizozemí a Estonsku.
Již po páté se do této akce zapojila i Římskokatolická farnost Kvasice.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Jana Nepomuckého začal
program v 17:00 hod. komentovanou
mší sv. P. Petr Kliměš vysvětloval během mše sv. její části a úkony pro ty,
kdo do kostela běžně nechodí. Protože v měsíci květnu vzdáváme úctu
Panně Marii, po mši sváté následovala májová pobožnost. Poté pan farář udělil všem přítomným svátostné požehnání.
V 18:30 hod. naše uši i srdce potěšila svým zpěvem „dětská schólička“, děti naší farnosti zazpívaly křesťanské písně za hudebního doprovodu kytar. Po koncertu již následovala
prohlídka kostela s odborným výkladem, který návštěvníkům podal pan
Ing. Pavel Ševčík. Ti také mohli vystoupat do obou kostelních věží a rozhlédnout se po okolí Kvasic. Tento
rok byl otevřen „Boží hrob“ a sakris-

tie, kde byla připravena ochutnávka
hostií a mešního vína z Arcibiskubských zámeckých sklepů v Kroměříži. Během celého večera byly vystaveny v zadní části chrámu fotografie
kněží, kteří působili v naší farnosti od
r. 1965 až po současnost a informace
o historii kostela. Pro milovníky vážné hudby si připravila Anna Šebestíková varhanní koncert. Ve 22 hod. P.
Petr Klimeš pronesl závěrečnou prosebnou modlitbu za všechny občany
Kvasic a okolních obcí.
Od 17:00 do 21:30 hod. byly otevřeny i brány hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Poutavý výklad
o historii Kvasic si připravil pan Řehůřek. Návštěvníci mohli zhlédnout
výstavu fotografií Jany a Marie Vlčkových „Němí svědkové minulosti“,
která zachycovala církevní památky Kvasic a okolních obcí. Výstavu
doplnily výtvarné práce žáků ZŠ, na
nichž byly vyobrazeny kvasické kostely a kapličky.
Závěrem chci poděkovat návštěvníkům, že našli cestu k otevřeným branám našich kostelů, a dále patří dík
všem ochotným dobrovolníkům, kteří pomohli s přípravou i realizací programu, s pohoštěním, s úklidem a výzdobou chrámů.
Bc. Marie Gazdošová

Vystoupení Dětské Scholičky.

Foto M. Gazdošová.

PLESOVÁ VZPOMÍNKA
V pátek 28. 2. 2014 opět uspořádala Římskokatolická farnost Kvasice „společenský večer“ v sále sportovního areálu ve Kvasicích.
Krátce po 20. hodině zahájil ples
P. Petr Klimeš. Po úvodním slovu
navodily taneční atmosféru děti ze
ZŠ Kvasice svým tanečním vystoupením v maskách zvířátek pod vedením paní Kamily Willertové. Poté
již patřil parket tancechtivým návštěvníkům. Celý večer je provázela svým širokým repertoárem písní
kapela MINI-MAX z Hranic. V průběhu večera ještě předvedly děti, které navštěvují taneční přípravku Barbory Kocmanové a Martina Kuče-
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ry, úspěšného tanečního páru z TK
Gradace v Kroměříži, taneční formaci „Decibely lásky“ a ukázky standardních i latinsko-amerických tanců. Také na všechny čekalo půlnoční překvapení, mužské vystoupení
inspirované baletem „Labutí jezero“.
A ke každému plesu patří tombola.
Děkuji obcím, místním spolkům,
organizacím, podnikatelům, firmám a každému jedinci za věnovanou cenu do tomboly, podpořili tím
projekt „adopce na dálku“. Výtěžek
plesu bude použit k zaplacení školného naší adoptivní dcery Augustave Linda na Haity.
Bc. Marie Gazdošová
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Úspěchy žáků ZŠ speciální
Stejně jako v přírodě kolem nás,
tak ani ve třídách ZŠ speciální se
život v průběhu jarních měsíců tohoto roku nezastavil. Paní učitelky
se každý den věnují žákům s postižením při práci v různých předmětech. Činnosti probíhají hlavně individuální formou, kdy buď žák pracuje na zadaném úkolu zcela samostatně nebo jeden či dva žáci pracují se
slovní motivací pedagoga. Poslední
možností je situace, kdy žák k plnění úkolu potřebuje trvalou dopomoc
a vedení učitele. Ať už jsou naše děti
na kterékoli z výše uvedených úrovní, všechny mají snahu ve škole pracovat, dělají určité pokroky a rozhodně si zaslouží pochvalu a občas
i nějakou tu sladkou odměnu.
Výsledky práce našich žáků jsou
však pro ty, kteří s nimi netráví tolik
času jako jejich pedagogové, nepochybně vidět na první pohled ve výtvarných a pracovních činnostech.
Výše uvedeným způsobem dokážou
žáci vyrobit nejrůznější výrobky na
aktuální témata. Teď na jaře to byly
různé kytičky, rozkvetlé stromy, sluníčka, košíky s velikonočními vajíčky, beránci, broučci a berušky, ptáčci a další veselé motivy. Paní učitelky

se vždy snaží, aby si žáci vyzkoušeli různé výtvarné techniky a doslova
si osahali různé, někdy i trochu netradiční, materiály. V každém případě jsme rádi, že můžeme využít nástěnek v ZŠ Kvasice a výrobky našich dětí na této ploše prezentovat.
K velmi oblíbeným aktivitám našich žáků patří také návštěva kuchyňky, která se rovněž nachází
v budově ZŠ Kvasice. Možnosti jejího používání si skutečně vážíme,
protože právě zde se žáci seznamují se základy přípravy jednoduchých
jídel. Zkoušeli si zde, kromě jiného,
například práci s listovým těstem při
výrobě tzv. „pizza šneků“. Práce je
ohromně bavila a velkou odměnou
jim byla skutečnost, že mohli výtvory, které pod vedením paní učitelky
upekli, také sami sníst. A opravdu si
moc pochutnali.
U našich dětí je důležité střídat
činnosti a aktivity ve škole a ve třídě s pobytem na čerstvém vzduchu
a pohybem. Vzhledem k tomu, že se
stále zlepšuje počasí, využíváme tyto
dny častěji k procházkám po Kvasicích. Třeba nás také potkáte!
Za ZŠ speciální
Mgr. Lenka Nebuchlová

je to nové. Co se ale obyvatelům domova líbí, je zapojení do celého procesu – tedy společná dohoda, co si
uvaří, poté si spolu s pracovníkem
potřebné potraviny zakoupí a nakonec si jídlo připraví. Zatím společné
vaření probíhá sporadicky, ale již během června si budou uživatelé s pracovníky připravovat jídlo pravidelně.
Dalším zlepšením kvality života v domově je výběr stravy. Již dva
měsíce se uživatelé učí vybírat si
jídlo, aktuálně si mohou volit u některých jídel přílohy a druh pečiva.
Do budoucna plánujeme i výběr ze
dvou různých jídel. Jakákoliv změna
vždy vyžaduje dobrou spolupráci celého kolektivu, zde je zásadní ochota a flexibilita stravovacího provozu a i pracovníků v sociálních službách, kteří z velké části s pomůckami alternativní komunikace zjišťují
přání uživatelů. Společně s uživateli
jsme rádi, že se nám spolupráce daří.
Cílem všech aktivit je učit osoby
s mentálním postižením žít život co

V kuchyňce.

Foto: DZP Kvasice.

možná nejvíc podobný běžnému životu doma.
V rámci již zmíněného projektu
také hovoříme o potřebách uživatelů
z hlediska individuální práce. Naše
snahy o začleňování uživatelů do
běžného života, o zvyšování a rozšiřování jejich schopností a o zajištění jejich potřeb s využitím veškerých dostupných zdrojů služeb však
vyžadují především personální zajištění. Naší vizí do budoucna je posílení našeho týmu o další pracovníky tak, abychom se mohli opravdu
kvalitně individuálně věnovat uživatelům a zajistit jim veškeré potřeby
či přání k jejich osobnímu rozvoji.
Jednou z cest, jak můžeme také
podporovat naše uživatele v začleňování do běžného života, je spolupráce s dobrovolníky. Přínos dobrovolníků, kteří tráví s uživateli volný
čas, doprovodí je na nákup nebo na
procházku, je značný. Touto cestou
si dovolujeme oslovit možná právě
vás, kteří o dobrovolnictví uvažujete, ke spolupráci s námi. Více informací naleznete na našich webových
stránkách (http://www.dzp-kvasice.
estranky.cz/clanky/projekt-dobrovolnici/) nebo se obraťte přímo na
vedoucí Domova, paní Mgr., Bc. Renatu Kojeckou (tel.: 573 358 007).
Věříme, že se nám společnými silami podaří zvyšovat kvalitu života
našich uživatelů. Loučíme se s vámi,
milí čtenáři, heslem: Kdo nechce,
hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby. Velmi rádi vás u nás přivítáme.
Tým pracovníků DZP Kvasice

Vynášení Morany

Pracovní činnost.

Foto: ZŠ spec.

Jaro plné změn
Letošní jaro se v Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Kvasicích nese ve znamení změn a nových postupů především díky projektu s názvem Zvyšování kvality života
uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji. Projekt je zaměřen na mapování reálných potřeb uživatelů našich
tří služeb, materiálně-technické vybavení zařízení a také na podporu
vzdělávání pracovníků v moderních
trendech poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením
v pobytových službách. Projekt je realizován zřizovatelem našeho domo-

va, Zlínským krajem, a financován
Zlínským krajem, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost.
Společně s kolegy nacházíme
nové možnosti podpory našich uživatelů a tím zkvalitnit jejich život
v domově. Jednou z novinek je vybavení tzv. cvičné kuchyňky, které se
uskutečnilo za finanční pomoci firmy Chropyňská strojírna, a.s. Chropyně. Pro uživatele jsme tak mohli pořídit např. hrnce, mísy, struhadlo, ale i dvou-plotýnkový vařič. Někteří uživatelé se již s jednoduchou
přípravou pokrmů setkali, pro jiné

V loňském roce jsme se pokusili v našem zámeckém domově oživit tradici Vynášení Morany. První
pokus dopadl dobře - Moranu jsme
zhotovili přesně podle návodu na internetu, počasí nám přálo - takže se
dá říci, že jaro bylo přivítáno v duchu této staré tradice.
Letošnímu vynášení Morany
předcházela pečlivější příprava.
V loňském roce Moranu „zkušebně“ vyráběli zaměstnanci, ale tu letošní si vyrobili sami uživatelé spolu s aktivizační pracovnicí v rámci výtvarných činností. Rozhodla
jsem se oslovit paní Květu Koutňákovou, zda by mi pomohla sehnat
nějaké podklady o tom, jak tato tradice dříve probíhala. Do rukou se mi
dostaly staré záznamy říkanek, které
se při vynášení Morany přednášely.
Pro nás je dnes tato tradice spojena
s příjemnou vycházkou a účelným
využitím volného času, ale v dřívějších dobách brali lidé tradice a zvyky velmi vážně.
Moranu jsme vynášeli první dubnový den. Sluníčko krásně hřálo
a počasí bylo téměř letní. Trasa vedla od našeho domova na hráz řeky
Moravy ke „Svazarmu“. Pozvali
jsme i děti ze Základní školy ve Kvasicích, aby se společně s námi zú-
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častnily této obnovené tradice. Byl
to dobrý nápad, neboť děti už na
náš čekaly na hrázi Moravy. Utvořily špalír, kterým celý průvod v čele
s Moranou prošel. Nastal čas zahnat
zimu. Nejprve jsem především dětem přečetla něco málo o zvyku vynášení Morany, pak jsem přednesla
krátké říkanky a nakonec byla Morana zapálena a vhozena do Moravy. Nové jaro jsme vítali „létečkem“
(rašící větví), kterou děti i uživatelé ozdobili barevnými pentličkami.
S ozdobeným létečkem jsme se vraceli zpět do domova.
Ráda bych poděkovala paní Květě Koutňákové za spolupráci při oživování starých tradic. Společně zpět
do domova jsme diskutovali o tom,
jak v příštím roce doplnit tento tradiční lidový zvyk. A padly i nějaké
nové nápady. Jsem velmi ráda, že
i Základní škola Kvasice spolupracuje s naším domovem a umožňuje
tak, aby se naši uživatelé mohli začlenit do běžného dění v obci.
Naším cílem je, aby se tato tradice stala událostí nejen pro naše uživatele, ale i kvasické občany, tedy
širokou veřejnost. Doufáme, že se
nám to v následujícím roce podaří.
Lenka Machalová, aktivizační pracovník
DZR Kvasice
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Budova MŠ Kvasice dnes.
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Foto R. Nelešovská

Výstavba MŠ.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Výstavba MŠ.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Mateřská škola Kvasice slavila
30. výročí otevření
nové budovy na ulici Včelín
(9. 5. 1984 – 9. 5. 2014)
Mateřská škola ve Kvasicích slavila dne 9. května 2014 třicáté narozeniny.
A protože na letošní rok připadlo třicáté výročí MŠ, uspořádali jsme pro
širokou veřejnost slavnostní odpoledne s Dnem otevřených dveří. Všichni
měli možnost zhlédnout jak dobové fotografie, tak si prohlédnout jednotlivé třídy a novou školní kuchyň.
Byli pozváni také všichni bývalí zaměstnanci MŠ, kteří na škole působili, a další významní hosté. Pro všechny tyto hosty jsme uspořádali přátelské setkání, na kterém vystoupil také pan starosta Lubomír Musil a ředitelka MŠ Kvasice Miluše Rákoci.
Kolektiv MŠ Kvasice

Výstavba MŠ.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Otevření MŠ 9. 5. 1984.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Výstavba MŠ.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Otevření MŠ 9. 5. 1984.

Foto: archiv MŠ Kvasice.
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Na hřišti 1988.
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Foto: archiv MŠ Kvasice.

Nácvik spartakiády 1985.

Na zahradě.

Kuchyně 1984.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Personál MŠ 1984.
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Foto: archiv MŠ Kvasice.
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Současné zprávičky z Mateřské školy ve Kvasicích
Vynášení Moreny
Dne 4. dubna 2014 jsme s dětmi z MŠ Kvasice vynášeli Morenu, abychom se rozloučili se zimou.
Je to rituál, při kterém si připomínáme staré tradice a zvyky. Moranu
vyrábíme ze slámy, hadrů, pentlí a bílého plátna. Děti s nadšením asistují a pozorují, jak se tvoří babice zimnice, kterou máme ještě nějaký čas vystavenou na chodbě, kde nám zdobí interiér školy. Letos jsme se opět za
zpěvu písní a říkadel vydali s Moranou k řece Moravě.
Konečně tak zima definitivně odplula pryč a přijde za námi zase až za rok.

Velikonoční dílny.

Foto: MŠ Kvasice.

O pestrý program se postaraly děti se svými básničkami, písničkami, hudebním vystoupením či divadelním představením.
Následně děti předaly svým maminkám přání s dárečky, které ve školce sami vyrobily.
Besídky se dětem velice vydařily a rodiče byli nadšeni, závěrem bylo společné posezení, které bylo velice příjemné.

Morena.

Foto: MŠ Kvasice.

Velikonoční dílny v MŠ
Velikonoční svátky a příchod jara přivítaly děti společně s některými rodiči výrobou velikonoční dekorace, které proběhly ve formě „Velikonočních
dílniček“ ve čtvrtek 10. dubna 2014.
V každé třídě se vyrábělo něco jiného a děti si vyráběly, co je zaujalo.
Vyráběly se tulipány z vajíček, polepovaly se vajíčka ovesnými vločkami, malovalo temperami, zdobilo se barevnými těstovinami, batikovalo se
včelím voskem.
Celý den nám při práci velmi rychle utekl. Děti si domů odnesly spoustu ozdobených vajec, slepiček, zahrádek a přáníček.
Doufáme, že děti příjemně překvapily své maminky a přispěly k domácí velikonoční výzdobě.

Velikonoční dílny.

Maminkám.

Foto: MŠ Kvasice.

Maminkám.

Foto: MŠ Kvasice.

Foto: MŠ Kvasice.

Besídky ke Dni maminek
Ve dnech 13. května a 15. května 2014 se konaly v Mateřské škole ve
Kvasicích tradiční besídky ke Dni matek – svátku všech maminek, babiček a prababiček.
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Olympiáda s dětmi v Karolíně
Dne 21. května 2014 jsme s předškolními dětmi z Mateřské školy Kvasice jeli na každoroční Olympiádu MŠ do Karolína, která měla již 17. výročí vzniku.
Olympiáda pro mateřské školky získala velkou oblibu nejen mezi dětmi, ale i pracovnicemi předškolních zařízení, tentokráte dětem pomáhali i žáci ze základní školy, kteří hodnotili výkony u jednotlivých disciplín.
Soutěžní stanoviště děti velmi bavila.
Odměnou po absolvování jednotlivých disciplín získaly děti medaile a diplom pro naši mateřskou školu.

Olympiáda Karolín.

Na návštěvě v ZOO Lešná
Ve čtvrtek 29. května 2014 jsme jeli na výlet do Zoologické zahrady
v Lešné.
Počasí se nám moc vydařilo, tak jsme si výlet krásně užili.
Děti viděly hlavně zvířátka, která neuvidí běžně ve volné přírodě. Dále
si také užily spoustu herních prvků, které se v prostorách ZOO nachází.
Byl to pěkný den prožitý na sluníčku a v přírodě.
Miluše Rákoci, ředitelka MŠ Kvasice

Foto: MŠ Kvasice.
Olympiáda na Karolíně.

Foto: J. Brázdilová.

Děti z Rodinného centra Kalíšek
na Olympiádě v Karolíně

Olympiáda Karolín.

Foto: MŠ Kvasice.

Olympiáda Karolín.

Foto: MŠ Kvasice.

Za krásného slunného počasí se
maminky společně s dětmi vydaly
ve středu 21. května 2014 na Olympiádu do Karolína, abychom si zasoutěžily a poznaly nové kamarády
z mateřských škol.
Při slavnostním nástupu, kdy byla
vyvěšena olympijská vlajka a zapálen olympijský oheň, jsme byly
vzorně seřazeny a děti se nadšeně
střídaly v držení naší vlajky Rodinného centra.
Poté jsme se vrhly na jednotlivé
disciplíny. A myslím, že jsme měly

Olympiáda na Karolíně.

www.kvasice.cz

velký úspěch při počtu dvanácti závodníků. Když se dětem něco nedařilo, pomohly maminky. Největší
nadšení měly naše děti z hodu míčkem z místa.
Po vydatném posilnění ve formě
špekáčku jsme se už nemohly dočkat vysněných medailí, které naše
děti obdržely, protože zvítězily nakonec všechny děti.
Doufáme, že i příští rok budou
děti opět reprezentovat Rodinné
centrum s velkým nadšením.
Za RC Kalíšek Jana Brázdilová

Foto: J. Brázdilová.
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Základní škola informuje
Tonda obal na cestách
V pátek 28. 3. 2014 proběhla na
naší základní škole ekologická beseda „Tonda obal na cestách“. Během akce se žáci dozvěděli, jak, kam
a proč se odpad třídí a co se z něj
dále vyrábí. Program byl rozdělen
na tři úrovně.
1. úroveň 1. - 3. tř.
Žáci rozeznávali základní druhy
odpadu, ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně
na ulicích. Seznámili se s několika
recyklovanými výrobky.
2. úroveň 4. - 6. tř.
Žáci se seznámili se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. S tříděním všech druhů odpadu. Zhlédli
ukázky ze zpracování odpadů a výrobků z recyklovaných materiálů.
3. úroveň 7. - 9. tř.
Žákům byl vysvětlen systém na-

Ekologické třídění.

Mně se tady líbí a líbit bude,
televize mi můj krásný pobyt kazit
nebude.
Jakub Škrabal, IV. třída
Orientka byla super, zase bych tam
chtěla být,
s Adélou a Lišákem, bezva týden mít.
Hráli jsme si, stříleli a po lanech šplhali,
skákali jsme, soutěžili, pěkně si to
užili.
Byl tam pejsek Derek a taky paní
Cwak,
lozili jsme po stěně,
bylo to tu prostě prima,
věřte tomu, je to tak.
Elenka Švagrová, Simonka
Cenigová, Nikolka Dohoráková,
Terezka Škrabalová, III. A
Všechny děti se vracely domů spokojené a jistě ještě dlouho budou na
tento pobyt vzpomínat.
Mgr. Anna Tomaníková

Foto: ZŠ Kvasice.

Žáci ve škole v přírodě.
Školská futsalová liga starších děvčat
Další kategorií, v níž se na jaře
rozhořely boje mezi základními
školami, byla školská futsalová liga
starších dívek. Z původně plánované pětičlenné skupiny zbyli po odstoupení škol z Mikulovic a Velkých
Pavlovic pouze tři účastníci. Kromě
našeho celku ještě tradiční soupeři
z Bratrství Bystřice pod Hostýnem
a Morkovic. Po zahajovacím zápase, ve kterém favorizované Morkovice rozstřílely Bystřici 5:1, se proti
vítězkám postavily naše dívky. Oproti obvyklé sestavě se v bráně představila nadějná Tereza Prechtlová, do
obrany se po čase vrátila Jana Pokojová, hru tvořily především Karolína
Malenovská s Kristýnou Gambasovou, na místě hrotového útočníka se
střídaly Denisa Najkrová s Eliškou
Ševčíkovou a ze střídačky byly připravené kdykoliv naskočit Nicola
Pomališová s Kateřinou Psíkovou.
I proti 3 roky neporaženým Morkovicím se naše děvčata držela statečně. Po několika závarech před naší
brankou, které jsme přestáli díky vý-

Foto: ZŠ Kvasice.
borným zákrokům brankářky, obětavosti obránců i dobře postaveným
tyčím, začaly zlobit i Kvasice. Jenže
kýžené branky se dočkal soupeř. Urputný boj pokračoval i po přestávce
a závěr utkání už vyzníval dokonce
pro kvasické hráčky. Porážka 0:2
však znamenala, že do finálového
turnaje postoupí Morkovice a na nás
zbude pouze zápas o umístění v turnaji. Dobrý výkon z předešlého zápasu dokázala děvčata přenést i do
utkání s Bystřicí a tentokrát jsme výhru 2:0 slavili my. Střelecky se prosadily K. Malenovská a E. Ševčíková.
Vítězem turnaje se tedy staly Morkovice, druhé skončily Kvasice a třetí místo obsadila domácí Bystřice.
Mgr. Jiří Machovský
Pingpongová liga 2014
V měsíci únoru a březnu proběhl na naší škole 4. ročník pingpongové ligy, do níž se zapojilo 50
chlapců a dívek z II. stupně. V kategorii dívek obhájila loňské prvenství Karolína Malenovská (8. třída), na druhém místě skončila Jana

kládání s komunálním odpadem
v ČR. Ověřili si schopnosti, jak vše
správně vytřídit, získali informace
o problematice třídění odpadů.
Bc. Markéta Doleželová
Škola v přírodě
V dubnu se děti naší školy zúčastnily Školy v přírodě ve Staré Vsi na
chatě Orientka. Během pobytu plnily různé disciplíny, úkoly a závodily
v družstvech.
Lukostřelba, horolezecká stěna,
nízká a vysoká lana, bungee trampolína, to byla zábava…
Ale Army games - na to nezapomene nikdo z dětí. Všichni si chtěli vyzkoušet střílení z velkého „kulometu“. Zážitků za týden byla spousta a asi nejlépe je sepsaly děti v krátkých básničkách.
V Orientce se mi líbí,
je tu čistý vzduch a vítr tu sílí.
I Bohovi se tu líbí
a mně to dodává síly.
Televize tady zaplá není,
ať hrom do ní uhodí.

Zadní řada zleva: Emil Pospíšil, Lucie Svobodová, Radim Zapletal, Jaroslav Ševčík, Jana Štěbrová, Lukáš Marčík,
Elen Stejskalová, Erik Kubíček, Iveta Kahajová.
Prostřední řada zleva: Jan Štěbra, Veronika Valachová, Josef Postava, Kateřina Psíková, Filip Bartoník, Michaela
Přikrylová, Radek Švec, Magdalena Žáková, Kristýna Gambasová.
Spodní řada: Lucie Ševčíková, Aleš Fišer, Veronika Doležalová, Věra Janoštíková - třídní učitelka.
Chybí: Tomáš Ondra
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Štěbrová, třetí příčku obsadila Kristýna Gambasová a čtvrtou Kateřina Psíková (všechny 9. třída). Mezi
hochy uspěl nejlépe Filip Bartoník,
který v napínavém finále zdolal Radima Zapletala. V souboji o bronz
byl zase úspěšnější Josef Postava
a čtvrté místo si vybojoval Emil Pospíšil (všichni 9. tř.)
Mgr. Jiří Machovský

Žáci ve škole v přírodě.

Foto: ZŠ Kvasice.

Žáci ve škole v přírodě.

Foto: ZŠ Kvasice.

Žáci ve škole v přírodě.

Dopravní výchova ve ŠD.

Foto: ZŠ Kvasice.

Foto: ZŠ Kvasice.

Dějepisná exkurze v Olomouci
Ve čtvrtek 3. dubna 2014 se žáci
volitelného předmětu historický seminář zúčastnili dějepisně zaměřené exkurze po památkách Olomouce. Mezi stavbami, které vzbudily
největší zájem, byl bezesporu druhý největší kostel v České republice, tzv. katedrála sv. Václava, v jejíž blízkosti byl zavražděn poslední
vládnoucí Přemyslovec Václav III.
Zajímavá historie se pojila také ke
kapli svatého Jana Sarkandera. Ten
byl během třicetileté války umučen
českými stavy kvůli podezření, že
pomáhal organizovat polský vpád
do Čech. Ve svém dějepisném procházení jsme se přes Dolní a Horní náměstí dostali až ke kostelu sv.
Mořice a krásnému výhledu z jeho
věže na město a jeho okolí. A samotnou tečku udělala návštěva Androva fotbalového stadionu a utrácení
drobného kapesného v obchůdcích
v centru Olomouce.
Mgr. Jiří Machovský
Exkurze v knihovně
Protože třetina žáků 9. třídy míří
studovat střední školu do Zlína,
rozhodli jsme se navštívit nově otevřenou Krajskou knihovnu Františka Bartoše. 15. dubna 2014 jsme si
prohlédli všechny prostory - dětské
oddělení, hudební i oddělení pro
dospělé čtenáře. Seznámili jsme se
s nejmodernějšími způsoby katalogizace i systémem elektronických
výpůjček. Upoutaly nás i další služby - samoobslužné vracení knih, kopírování, rešerže, možnosti občerstvení či tiché studijní zóny. Celý interiér je vkusně vyzdoben uměleckými
díly zlínských rodáků. Jsme rádi, že
jsme mohli tuto kulturní instituci evropské úrovně navštívit.
Věra Janoštíková
Exkurze v Praze
Žáci 9. třídy navštívili 29. dubna 2014 naše hlavní město. Jejich
cílem byly dvě výstavy - expozice
v Muzeu komunismu a výstava Peníze a skandály v Národním muzeu.
V první části se seznámili s životem
za totality, v Národním muzeu s historií peněz a jiných platidel. Největším zážitkem bylo potěžkání si zlaté cihly. Během náročného programu stihli navštívit i některé památky - Karlův most, Staroměstské náměstí a Lucernu.
Mgr. Jiří Machovský
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Dopravní výchova ve školní družině
Již od nejútlejšího věku se člověk
setkává s nejrůznějšími formami silničního provozu, které se staly součástí každodenního života. Dopravnímu prostředí se v současném světě nedá vyhnout. Jedinec se v něm
musí naučit žít. Musí znát pravidla a respektovat je, musí se naučit
správnému rozhodování a ohleduplnosti. Výchova k bezpečnosti v dopravě je celoživotním učebním procesem. Největší nároky klade dopravní výchova na rodiče a školská zařízení.
Od září 2013 je dopravní výchova na školách vyučována výrazně intenzivněji než dosud. Dopravní výchova povinně vstoupila prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních
školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni.
Ve školní družině jsme se na její
problematiku zaměřili hned několika akcemi. V září to s BESIPem
byla akce „Bezpečná cesta do školy“. S dětmi jsme prošli okolí školy,
ukázali na bezpečná místa pro přecházení, vysvětlili zásady bezpečného přecházení, upozornili na důležitost „viditelnosti“. V dubnu jsme
s krajským koordinátorem BESIPu
teoreticky opakovali základní pravidla a povinnosti účastníka silničního
provozu, povinnosti cyklisty, chodce, upozornili jsme na nejčastější dopravní přestupky dětí, povinnou výbavu jízdního kola. V květnu jsme
si prakticky vyzkoušeli jízdu na kole
a koloběžkách na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži. Se studentkami zdravotní školy si děti procvičily základy první pomoci, umělé dýchání, naučily se stabilizovanou polohu a zastavení tepenného a žilního
krvácení. Na závěr školního roku je
pro děti připravena jízda zručnosti,
závody motokár a kontrola vybavenosti jízdních kol a správného nasazení cyklistické přilby.
Pro zájemce o dopravní výchovu
se uskuteční od 21. 7. – 25. 7. 2014
na DDH Zlín –Malenovice týdenní příměstský tábor s bohatým programem.
Od září nového školního roku je
pro děti navštěvující školní družinu
připraven kurz „Malý záchranář“.
Děvčata a chlapci se díky zábavným
vzdělávacím materiálům a pomůckám z oblasti rizik a mimořádných
událostí a besedám s odborníky naučí, jak se správně zachovat v případě požáru, dopravní nehody, bouřky, povodně, zdravotního ohrožení
blízkých apod.
Zdraví a bezpečí jsou bezesporu
těmi nejdůležitějšími životními hodnotami, jejichž zajištění je naprosto
zásadní zejména ve vztahu k dětem.
Mgr. Kamila Willertová
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Činnost školní družiny ve fotografiích

Výtvarná dílna - Batikování triček.

Foto: ŠD Kvasice.

Návštěva v říši pohádek - Muzeum Kroměřížska.

Foto: ŠD Kvasice.

Výtvarná dílna - Batikování triček.

Foto: ŠD Kvasice.

Výtvarné dílny v ŠD.

Foto: ŠD Kvasice.

Jarní výtvarné dílny v ŠD.

Foto: ŠD Kvasice.

Výtvarné dílny v ŠD.

Foto: ŠD Kvasice.

Jarní výtvarné dílny v ŠD.

Foto: ŠD Kvasice.

Ekologie v ŠD - bez medu to nejde.

Foto: ŠD Kvasice.
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Foto: Marcela Knollová.

Pobyt v hostýnských lesích.

Foto: Marcela Knollová.

Já a moje parta na chatě Valaška v Hostýnských vrších
Již po sedmé se sešla stejná parta rodičů a dětí na chatě Valaška,
v krásném prostředí Hostýnských
vrchů. A protože měly děti v neděli svátek, byla to skvělá příležitost
na pořádnou oslavu. Ta začala sobotním obědem. Všichni byli ubytováni, vybaleni a děti měly prozkoumáno okolí své oblíbené chaty. Program mohl začít. Ve 13:30 hodin odpoledne nás navštívily „chytré horákyně“. Obuty - neobuty, učesány - neučesány, s darem - nedarem, přijely - nepřijely na start prvního závodu. Družstva měla přemístit do cíle
vejce, na kartičce vybarvit danou číselnou řadu a zpět se vrátit i s vejcem na start. V tomto úkolu vyhrálo družstvo rodičů a zatančilo vítězný tanec. Na další soutěž jsme si nachystali plastové láhve naplněné vodou a ochucené kyselinou citronovou. Větší děti a rodiče měli 1,5 litru, menší 1 litr. Každý člen družstva
měl shodit polínkem co největší počet kuželek. Po dobu stavění kuželek a sesbírání pěti polínek členem

Chytré horákyně.

jiné skupiny muselo družstvo vypít
co nejvíce vody ze svých lahví. Vyhrálo družstvo, které vypilo nejdříve. Všichni byli nalití a WC brali útokem. Pitný režim se ale musí dodržovat. To už jsme se rozdělovali do
dvou družstev a mohla začít hra s létajícím talířem. Úkol byl jasný - dát
co nejvíce gólů. Spoluhráči si nahrávali talířem a snažili se ho umístit do
soupeřovy branky. To ale nebylo tak
jednoduché, protihráči bránili, co to
šlo. Družstvo barevných utrpělo jasnou porážku. Nikomu to ale dobrou
náladu nevzalo. Nastal čas na přípravu dalšího úkolu a děti si zatím
zahrály fotbal, skákaly na trampolíně nebo si hrály na dětském hřišti.
Po okolí chaty se rozmístily barevné kartičky. Každé družstvo si vylosovalo barvu a dané kartičky hledalo. Poskládáním kartiček ve správném pořadí získaly úkol pro ostatní
družstva. Předvést pantomimou povolání, dát nějakou hádanku, popsat
české město a určit ho nebo poznat
větvičky různých stromů. V této od-

Foto: Marcela Knollová.

počinkové hře se zatím připravovala
hra další. Každé dítě dostalo kartu
s obrázkovými souřadnicemi a podle kartiček na stromech a keřích vepisovalo písmenka do správného políčka. Při správném vyluštění tajenky
děti zjistily, že budou hledat nejchytřejšího rodiče Valašky. Zvolená porota pokládala rodičům otázky z různých oblastí naší republiky a připisovala body za správnou odpověď.
Kdo nasbíral 100 bodů, vyhrál. Kromě zábavy, kterou jsme si opravdu
užili, jsme si oprášili naše vědomosti, zjistili nedostatky a v závěru byli
všichni za snahu odměněni. Večer
nechyběl oblíbený táborák a noční
překvapení. Za úplné tmy vystoupili tři kluci a tři děvčata se svou sestavou. Tu nacvičili během dne pod vedením zkušené členky aerobiku. Sklidili velký aplaus a vystoupení zopakovali. Na závěr sobotního dne se odvážlivci vydali na krátkou procházku
lesem a mohli jít na kutě. Po vydatné snídani začaly menší děti hledat
poklad a větší děti kombinaci čtyř

My všichni na Valašce.

www.kvasice.cz

čísel k zámku s odměnou. Šlo o logickou hru, kdy tipovaly čísla a podle
nápovědy na určitém stanovišti zjišťovaly umístění správného čísla. Postupně se dopátraly až ke správnému
kódu a odměna byla jejich. Hledání
pokladu nebylo také nijak jednoduché. Trasa byla dlouhá a plná úkolů.
Čichem hádat různé chutě, nafukovat balonek, vést kuličku labyrintem,
poznat pohádku, přejít kládu a mnoho dalších. Vytoužený poklad ukrytý v lese ale nakonec všichni našli.
Nedělním obědem naše dobrodružství končilo. Ale ne tak úplně. Děti
za svou účast a skvělé výkony dostaly medaile, pamětní list a odměnu.
Malou pozornost a velké poděkování bylo uděleno Lence Gazdové, která vše vymyslela, připravila a hlavně,
svou pevnou rukou, vedla. Není jednoduché ukočírovat 21 dětí a 12 rodičů. Ale Já a moje parta byla skvělá. Všichni odjížděli spokojeni a plní
zážitků. Už teď se těšíme na další
VALAŠKU.
Marcela Knollová

Foto: Marcela Knollová.
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Exkurze do rybochovného
zařízení Pohořelice
Dne 28. 4. 2014 se účastnilo 14
dětí z rybářského kroužku, vedoucí
kroužku p. Jaroslav Krejčí a členové MO Kvasice Petr Tůma a Martina Zemanová exkurze do rybochovného zařízení v Pohořelicích, na kterou nás přizvala MO Kunovice.
Na exkurzi se vyjíždělo v 6.30
hod. osobními vozy a v Kunovicích
jsme přesedli do autobusu, který zajistila MO Kunovice. Do Pohořelic
jsme dojeli okolo 9. hodiny.
Rybníkářství Pohořelice je zaměřeno na produkci sladkovodních tržních ryb. Nosným výrobním programem je chov kapra. Dále firma chová a dodává především amury, tolstolobiky, líny, štiky, sumce a candáty, které jsme viděli v sádkách již
připravené na vážení a odvoz k zákazníkovi. Firma se zabývá také prodejem a produkcí násadových ryb
a okrasných ryb např. Koi kaprů.
Poté jsme navštívili laboratoř říze-

né reprodukce ryb, dostali jsme pár
informací o šlechtění Pohořelického kapra. Navštívili jsme i budovu,
kde se nacházely sádky s okrasnými
rybami. Vzhledem k velké rozloze
jsme viděli jen několik rybníků, které rybníkářství obhospodařuje. Nakonec jsme zamířili do prodejny ryb
v areálu rybochovu, ze které si děti
odvezly živé okrasné ryby nebo výborné uzené ryby a rybí klobásky.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili na oběd, který uhradila pro členy rybářského kroužku MO Kvasice.
Zároveň bychom rádi poděkovali MO Kunovice za pozvání, poskytnutí dopravy a v první řadě za
příjemné setkání s předsedou MO
Kunovice Ing. Františkem Kavkou
a zást. hospodáře Martinem Rolencem. A těšíme se na další skvělou
spolupráci s MO Kunovice.
Petrův zdar!
Za MO Kvasice
Martina Zemanová

Požár na Vrbce.

Foto: Hasiči.

Požár na Vrbce.

Foto: Hasiči.

JSDH Kvasice

storu zásobníku pilin. Na místě události jsme zasahovali spolu s jednotkami HZS Zlínského kraje ze stanice Otrokovice a Kroměříž a jednotkami
SDH Tlumačov, Otrokovice a Hulín.
Po zdokumentování naší činnosti s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět
na základnu.

Požár na Vrbce.

Foto: Hasiči.

Technická pomoc v ZŠ Kvasice
V úterý 25. 3 .2014 v 5:50 ráno jsme byli vysláni na technickou pomoc
- spolupráci se složkami IZS do ZŠ Kvasice. Na místo události jsme vyjeli
vozidlem CAS 20 Tatra 815 v počtu 1+5.
Na místě události bylo zjištěno ohlášení uložení výbušného zařízení
v prostoru školy. Naše jednotka prováděla zajištění okolí proti nepovolaným osobám.
V prostoru Základní školy ve Kvasicích nebylo policií nalezeno žádné
výbušné zařízení a celý zásah jednotek IZS byl ukončen kolem 8. hodiny
ráno. Následně se jednotky vátily zpět na základny.
*) IZS - zkratka pro Integoravný záchranný systém, do kterého patří hasiči, policie, záchranná služba a další.
Požár Tlumačov - Skály
V úterý 1. 4. 2014 v 22:38 hod. nám byl ohlášen požár stolárny v Tlumačově, v místní části Skály. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20
Tatra 815 v počtu 1+5, následně i vozidlem DA 12 AVIA A30 v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo události jsme za pomoci dýchací techniky vytvořili
jeden vodní proud a spolu s ostatními jednotkami prováděli hašení v pro-

Požár hopodářského stavení v obci Vrbka
Ve středu 2. 4. 2014 ve 4:28 hod. nám byl nahlášen požár hopodářského stavení v obci Vrbka. Na místo události jsme vyrazili vozidlem CAS20
Tatra 815 v počtu 1+5.
Na místo požáru jsme dorazili jako první, následovaní svými profesionálními kolegy z Kroměříže. Hospodářský objekt byl celý zasažen plameny a jeho záchrana již byla nemožná. Na likvidaci požáru jsme nasadli 4
vodní proudy. Během hasebních prací byl problém se zásobováním hasebních látek z hydrantové sítě, a tak bylo rozhodnuto o kyvadlové dopravě
vody. Požár byl lokalizován krátce po páté hodině a pak následovalo dohašování skrytých ohnisek.
Po 9. hodině došlo ke střídání naší jednotky jednotkou SDH Babice. Následně se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě události jsme zasahovali spolu s jednotkami HZS Zlínského kraje stanice Kroměříž a Otrokovice a jednotkami SDH Vrbka, Kroměříž, Tlumačov a Babice. Poslední jednotka odjížděla z místa zásahu kolem 17:00 hod.
Technická pomoc – Uhynulá labuť na řece Moravě
Dne 11. 4. 2014 v 16:35 hod. jsme byli požádáni starostou obce o pomoc
při odklizení uhynulé labutě na řece Moravě. Labuť plavala na vodní hladině. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Avia Da-12 se člunem v počtu 1+3. Po příjezdu na místo jsme provedli pomocí člunu vylovení uhynulé labutě z vody. Labuť byla předána zástupci obce k likvidaci a jednotka
se vrátila zpět na základnu.
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Požár dřevěného objektu v Kroměříži
Ve středu 21. 5. 2014 v 17:16 hod. nám byl nahlášen požár dřevěného
domku (likusáku) v Kroměříži. Na místo události jsme vyrazili vozidlem
CAS20 Tatra 815 v počtu 1+5. Po dojezdu na místo požáru jsme byli velitelem zásahu poslání k hašení jedné strany budovy a záchraně části uskladněhého vybavení.
Během hasebních prací byl problém se zásobováním hasebních látek
z hydrantové sítě, a tak bylo rozhodnuto o kyvadlové dopravě vody. Požár byl lokalizován krátce po sedmé hodině a pak následovalo dohašování
skrytých ohnisek. Po dohašení a prohlédnutí místa události termokamerou
jsme se vrátili zpět na základnu. Na místě události jsme zasahovali spolu
s jednotkami HZS Zlínského kraje stanice Kroměříž a jednotkami SDH
Kroměříž, Hulín a Chropyně.

SDH Kvasice
Požár v Kroměříži.

Foto: Hasiči.

Mladí hasiči
V neděli 16. 3. 2014 jsem se zúčastnili uzlovacích závodů v obci Čelčice, okres Prostějov. Mladší hasiciči se v kategorii družstev umístili na prvním místě s časem 38,32s a v jednotlivcích obsadili 3., 5., 7. a 10. místo
ze 48 startujících závodníků. Starší hasiči obsadili krásné 3. místo s časem 45,35s a kategorii jednotlivců 2., 3., 14., 18., 19. a 20. místo celkem
ze 41 startujících.
První kolo v požárním sportu okrsku Kvasice 25. 5. 2014
V neděli 25. 5. 2014 od 14:00 hod. proběhlo první kolo v požárním sportu okrsku Kvasice. Závod proběhl na cvičišti za pálenicí ve Kvasicích. Na
startu se posléze představila družstva mužů z Kvasic, Velkých Těšan, Sulimova, Vrbky, Kostelan, Bělova, Nové Dědiny a Karolína. Poté následovala
kategorie žen a v té se nám představilo družstvo z Vrbky a Sulimova. V letošním roce zvítězilo v prvním kole v kategorii mužů družstvo Karolín „A“
a v kategorii žen družstvo ze Sulimova. Reprezentovat náš okrsek v okresním kole bude SDH Sulimov, a to jak v kategorii mužů, tak žen. Okresní
kolo proběhne 15. 6. 2014 na atletickém stadionu v Kroměříži.

Požár v Kroměříži.

Foto: Hasiči.

Hasičská soutěž.

Požár v Kroměříži.

Foto: Hasiči.

Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu
Dne 22. 4. 2014 v 16:00 hod. jsme na žádost starosty obce vyjeli k likvidaci hnízda sršňů na půdě bytového domu ve Kvasicích. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Avia DA-12 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události bylo přistoupeno k rychlé likvidaci sršního hnízda. Poté se jednotka
vrátila zpět na základnu.

Foto: Hasiči.

Stavění a kácení májky
Již pošesté jsme pořádali stavění máje a počtvrté slet čarodějnic. Letošní stavění 30. 4. 2014, se opravdu vydařilo, počasí nám přálo. Samotnou
májku jsme začali vztyčovat o půl šesté odpoledne. Stavění netrvalo dlouho a podařilo se nám májku úspěšně vztyčit. Poté pokračovala volná zábava malých i velkých čarodějnic, které se nám v šest hodin slétly okolo ohně.
A hrdě volaly: Čarodějky, je náš den, oprašte koště a pojďte ven!“ Takové
bylo středeční motto čarodějnic. Že je v Kvasicích abnormální výskyt čarodějnic a čarodějů, o tom se mohla většina z Vás přesvědčit. Pro děti byly
přichystány hry a sladká odměna. Potom za doprovodu hudby a tanečního rejdění vzplála vatra a čarodějnice byla upálena. Myslím, že dětem se to
moc líbilo a čarodějnický slet se nám vydařil. Zásluhu na tom mělo nejen
příznivé počasí, ale také všichni, kteří přišli a dobře se bavili.
Májka vydržela vztyčená pouze 2 dny. Pak byla opět, tak jako loni, „ukradena“. Přátelské posezení u pokácené májky pro běhlo v sobotu 31. 5. 2014. Na programu byly opět atraktivní soutěže pro děti i dospěláky. (doplnila R. Nelešovská).
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Malé čarodějky.

Malý čaroděj. Foto: A. Judas a J. Brázdilová.
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Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Kvasické čarodějky.

Malé čarodějky.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Malá čarodějka. Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Slet čarodějnic.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Soutěže.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Soutěže.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Pálení čarodějnic.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.
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Stavění májky.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Soutěže pro děti při (ne)kácení májky.

Foto: A. Judas.

Stavění májky.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Soutěž v řezání při (ne)kácení májky.

Foto: A. Judas.

Stavění májky.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Soutěž v sekání polínka při (ne)kácení májky.

Foto: A. Judas.

Stavění májky.

Foto: A. Judas a J. Brázdilová.

Kácení malé májky.

Foto: A. Judas.
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Akce Klubu vojáků v záloze
(střelců) Kvasice
I v letošním roce jsme se obuli do
střeleckého života s patřičným odhodláním uspořádat tradiční akce
jak na Střelnici, tak za spolupráce
s kvasickými občany přímo v obci.
19. dubna 2014 pro nás začala
„Železná sobota“, kdy jsme prošli
a projeli s kontejnerovým autem celou obec a odvezli kupu nepotřebného železného šrotu z každé ulice
přímo do sběrny surovin. Pevně věříme, že jsme pomohli nejedné domácnosti s jarním úklidem, a děkujeme za součinnost všech, kteří nás
podpořili.
24. duben 2014 soutěž „O krále
střelců“ ze samopalu vzor 58. V tomto termínu proběhl v prostorách kvasické střelnice již druhý ročník soutěže „O krále střelců“ ze samopalu
vzor 58, vyhlášené pro širokou veřejnost. Mohl si tedy přijít vyzkoušet samopal, zavzpomínat na dobu
základní vojenské služby nebo zasoutěžit si v podstatě kdokoliv starší
18 let, aniž by byl vlastníkem zbrojního průkazu.
Ačkoliv se jedná pouze o druhý
ročník, zúčastnilo se celkem 38 soutěžících! Celé odpoledne vládla na
střelnici pohodová atmosféra, závod
proběhl bez nejmenších komplikací
a věříme, že všichni zúčastnění si jej
patřičně užili.
Na prvním místě se umístil Jaroslav Smutný z Hulína, druhé místo si
vystřílel kvasický borec - Aleš Judas
a třetí skončil Martin Kotolán ze Zlína. Všichni šampioni obdrželi za své
výkony hodnotné ceny. Gratulujeme!
3. května 2014 Klubový přebor. Již
tradičně se konal začátkem května
klubový přebor KVZ Kvasice a Halenkovice a pozvaných hostů, který
měl prověřit, kolik jsme toho přes
zimu zapomněli nebo naopak, jak
kvalitně jsme potrénovali. Počasí
nám zaslouženě přálo, takže se z původního sportovního klání stalo příjemně strávené dopoledne. Pomyslný putovní pohár zůstal v Kvasicích, kdy si nejlepší umístění vystřílel Petr Klabačka, těsně následován
Jaromírem Chytilem a Zdeňkem
Zapletalem.
24. května 2014 Dětský den - začínal předposlední květnovou sobotu
s velkým otazníkem, protože od samého rána kropily kvasickou střelnici a široké okolí provazy vody. Někdo nahoře ale vyslyšel naše skromné přání a kohoutek zavřel. Takže
v jednu hodinu odpolední už zase
vesele svítil „oskar“ a teplota se vyšplhala na letních 25°C.
Děti se po příchodu na střelnici
zaregistrovaly do několika kategorií,
dostaly lístky na pití a na špekáčky
a začaly soutěžit ve střelbě ze vzduchovky a jiných sportovních disciplínách. Jako další aktivity mohly

vyzkoušet hod granátem, závod ve
skákání v pytlích, díky hasičům stříkání ze stříkačky na přesnost a jiné.
Jako doprovodný program jistě
ocenily jízdu po Moravě v motorovém člunu, prodlouženou lanovku,
malování na obličej, možnost prohlédnout si historické vozy, motocykly a zbraně, nepřehlédnutelný
zahradní „malotraktor“ John Deere a samozřejmě potkaly spoustu
zajímavých lidí, kteří se zájmem odpovídali na nejrůznější dotazy. Naši
nejmenší zase zkoušeli navléknout
barevné kruhy na krk čápovi nebo
lovili štěstí v bazénu :-).
Celé odpoledne nás doprovázela reprodukovaná hudba, většinou
s líbivou dětskou tématikou, která
večer změnila styl a žánr, a k poslechu a k tanci nám zahrála country
kapela Návrat. Jako správná kapela
nekončila zábavu a hrála až do pozdních nočních hodin.
Jsme rádi, že je tato akce tak oblíbená jak mezi dětmi, tak jejich rodiči, účast byla obrovská a nás těší, že
můžeme přispět naší činností k rozvoji dovedností a radosti dětí. Děkujeme za spoluúčast SDH Kvasice a ostatním spřáteleným klubům
a v neposlední řadě také sponzorům, bez jejichž pomoci a podpory by to nešlo.
Výsledky:
Starší holky:
1. Jana Pokojová,
2. Daniela Klapilová,
3. Klára Juráňová
Starší kluci:
1. Tomáš Machala,
2. Aleš Fišer,
3. Daniel Slavík
Mladší holky:
1. Tereza Pafková,
2. Adéla Skácelová,
3. Nikola Přecechtílková
Mladší Kluci:
1. Adam Konečný,
2. Honza Vavřík,
3. David Tobola
Předškoláci:
1. Veronika Kučerová,
2. Tadeáš Cífka,
Martin Přecechtílek
Mezi všemi uvedenými akcemi
proběhlo již nespočet brigád, kdy
jsme opravili již notně poškozené
stojany na terče, lapač v dostřelišti, zvelebili štábní vagón novým nátěrem a oživili taktéž nátěr plotu.
Jak vidíte, pořád se něco děje, neb
bez práce není zábava - alias těžce
na cvičišti, lehce na bojišti.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na viděnou na některé z dalších akcí!
Sledujte naše webové stránky,
www.kvzkvasice.webnode.cz.
Za KVZ Kvasice Pavel KRISTEK

Dětský den.

Foto: P. Kristek.

Dětský den.

Foto: P. Kristek.

Dětský den.

Foto: P. Kristek.

Dětský den.

Foto: P. Kristek.

Dětský den.

Foto: P. Kristek.

Dětský den.

Foto: P. Kristek.
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SBĚR VÍČEK PRO ADÉLKU

Úspěšná děvčata.

Foto: L. Pliska.

Mistrovství Evropy
tak trochu jinak aneb setkání
malých nadšenců Taekwon-Do
Dne 5. 4. 2014 se po roce ve Frýdku-Místku opět uskutečnilo klání malých nadšenců Taekwon-Do
s názvem „Mistrovství Evropy tak
trochu jinak“, na které náš oddíl
Taekwon-Do ITF Zlínsko vypravil
8 kvasických bojovníků (5 chlapců
a 3 děvčata).
V první disciplíně v technických
sestavách (tul) se klukům moc nedařilo, zato Terezce Marešové a Elišce
Pliskové se podařilo po prohraných
zápasech se zkušenějšími a lepšími
soupeřkami, které byly držitelkami
už modrých pásků, získat bronzové medaile.
V druhé disciplíně ve sportovním
boji (matsogi) to vypadalo pro náš
tým velice nadějně. Zvláště Josef
Kohout v kategorii +150 cm podal
překvapivě dobré výkony. Bohužel
však 2x ve velice vyrovnaných zápasech až v prodloužení prohrál, čímž
přišel o medaili. Náš druhý borec

Adam Kochaníček měl však větší
štěstí než Josef, a tak po výborných
zápasech v kategorii -140 cm vybojoval zasloužený bronz.
Naše děvčata ve sportovním boji
neměla takovou konkurenci, jako
chlapci, takže si každá odnesla po
medaili. Eliška Plisková vybojovala
zlato, Markéta Plisková stříbro a Terezka Marešová bronz.
Po skončení sportovního boje jednotlivců probíhalo ještě týmové matsogi jednotlivých států, do kterých
byly děti rozděleny. Tak se Elišce
Pliskové podařilo získat ještě jednu
bronzovou medaili se svým týmem
Rusko, za který bojovala.
Přeji všem našim bojovníkům
mnoho úspěchů v korejském bojovém umění Taekwon-Do a skvělou formu na další utkání, která nás
v tomto roce ještě čekají, především
podzimní mistrovství České republiky.
Lubomír Pliska

Adélce byl diagnostikován vzácný genetický syndrom
PhelanMcDermid. Tento syndrom je mimo jiné příčinou
hypotonie, která ji brzdí ve fyzickém vývoji.
Adélka ve svých 17 měsících nesedí, nelozí, nechodí…
Dále se opožďuje její mentální vývoj a je velmi pravděpodobné,
že nikdy nebude mluvit.
Tento syndrom je v České republice, ale i na celém světě velmi
vzácný, proto je do budoucna prognóza nejistá. My ale věříme,
že s Boží pomocí a také pomocí nás všech, bude její život šťastný.
Tímto prosíme všechny dobré lidi o pomoc se sběrem víček.
Podpoříte tak naši Adélku a pomůžete ji s námi pořídit
kompenzační pomůcky, jako je např. zdravotní kočárek
či autosedačka.
Děkujeme!
Rodiče Adélky Petříkové
Kvasice
E-mail:adelka.petrikova@centrum.cz
https://www.facebook.com/pages/Sběr-víček-pro-Adélku-Petříkovou

Sběrné místo Jednota COOP Kvasice

KADEŘNICTVÍ PAWKA
nabízí ve svém salonu novou službu pro zákaznice a tou je

PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
Metoda ExtendMagic
Technika je vhodná pro všechny typy vlasů, pro klienty po chemoterapii, pro alegiky i pro klientky trpící lupenkou ve vlasech. Díky unikátnímu složení je možné zahuštění i v předních a vrchních partiích hlavy. Spoje jsou po celou dobu prodloužení pružné a velmi odolné, netlačí při spánku.
Metoda keratin
Je to zřejmě nepoužívanější metoda prodlužování vlasů. Je vhodná
pro všechny druhy vlasů.
Na prodloužení vlasů se lze objednat od července na tel. 723 983 675,
e-mail- pavlinececcka@seznam.cz nebo na adrese nám. A. Dohnala 16,
Kvasice, 1. patro.
Těší se na Vás Smolinková Pavlína.

POPLATEK ZA BLAHOPŘÁNÍ,
PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKU
(v rubrice Společenská kronika)
text (jednotná cena) 50 Kč
fotografie 25 Kč

Úspěšní kluci.

Foto: L. Pliska.

www.kvasice.cz

Forma předání:
- osobně členovi Redakční rady
(R. Nelešovská, A. Judas, J. Brázdilová)
- elektronicky emailem na adresu
Renata.Nelesovska@seznam.cz
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Společenská kronika
Svatby únor - duben 2014

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014
oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Červenec
Evženie Moučková
Karel Galatík
Marie Březovjáková
Miroslav Mitko
Anděla Oslzlová
Josef Machala
Zdeněk Daněk
Kateřina Sedláčková, Kvasice
a Michal Vlk, Kvasice.
Svatební obřad se konal v dubnu
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Kvasicích.

Hana Čablová, Kvasice
a Pavel Štanglica, Kvasice.
Svatební obřad se konal v březnu
na OÚ Kvasice.

Děti narozené únor - duben 2014

Osmek
Hráza
M. Krasického
Horní
Mariánov
U Rybníčka
Družstevní

90
65
85
60
70
60
60

Srpen
Marie Horová
Jaroslav Ševčík
Eva Špíšková
Hana Melichárková
Františka Kopčilová

Husova
Krajina
Krajina
Bělovská
Tlumačovská

60
65
60
65
85

Zahradní
Krajina
Dolní
Krajina
Osmek
Horní
Dolní
Mírová
Bělovská
Husova

70
75
60
60
75
65
80
70
80
65

únor
únor
březen

Bělovská
Krajina
Bělovská

Září
Rudolf Judas
Miroslava Reiskupová
Ludmila Machalová
Jaroslav Bábek
Františka Ševčíková
Vlastislav Daněk
Aloisie Pospíšilová
Jaroslav Brhlík
Ludmila Hájková
Olga Zapletalová

Navždy nás opustili
Gabriela Mitková, únor, Krajina

Ondřej Večerka, duben, Nová

únor - duben 2014
Jarmila Horková
Eliška Kopecká
František Zapletal

Vzpomínka
Dne 15. srpna 2014 tomu bude 10 let,
co si Pán života a smrti k sobě povolal
do věčného života našeho bývalého bratra
faráře Církve československé husitské

Miroslava Kučeru.
Jako farář působil v naší náboženské obci
v Kvasicích 40 let.
V příštím roce 24. května 2015 uplyne i 10 let od úmrtí jeho manželky

Vlastimily Kučerové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s úctou a láskou s námi.
Rada starších CČSH v Kvasicích

Tobiáš Tomaštík, březen, Husova

Vzpomínka
V květnu jsme vzpomněli nedožité 100. narozeniny
pana Antonína Ševčíka, hodináře z Kvasic.
Za vzpomínku děkuje rodina Ševčíkova.
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