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Cena 10 Kč

Dětské šibřinky
Jako každý rok před masopustem
uspořádala TJ Sokol Kvasice maškarní rej pro děti. 22. února 2014 se
ve vyzdobeném sále sokolovny sešlo
více než sto masek. Princezny, čarodějnice, nejrůznější zvířátka a mnohé další, to vše bylo k vidění. Pro
všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Kdo chtěl, mohl si nechat
namalovat něco pěkného na obličej
nebo si koupit balónek. Celé odpoledne všechny přítomné bavil klaun
PEPINO PRCEK. S dětmi i jejich
rodiči cvičil, tančil, soutěžil a sa-

Malý šmoula. Foto: R. Nelešovská.

Pepino Prcek a děti.

mozřejmě nezapomněl ani na sladkou odměnu. Dětem se klaun velice líbil a většina zůstala i po rozdání cen tomboly, aby pokračovaly ve
veselém skotačení. Na závěr všem
maskám klaun daroval balónek-žížalu. A který převlek byl letos ten
nejlepší? Krásné masky byly všechny. A za to patří velké díky rodičům,
kteří si udělali čas pro své děti, aby
se pak mohly předvést a pobavit se.
Aleš Judas,
starosta TJ Sokol Kvasice

Dětské šibřinky.

Dětské šibřinky.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: R. Nelešovská.
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Foto: R. Nelešovská.

Krásné miminko. Foto: R. Nelešovská.

Foto: R. Nelešovská.
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šanci zasáhnout, snad proto to dopadlo, jak dopadlo. Teď si ty opravy pohlídáme. V poslední přípravné fázi je také podání žádosti na rekonstrukci obecního úřadu v Kvasicích. Výzva do norských fondů, oblasti „rekonstrukce kulturních památek“ bude ukončena začátkem dubna
tohoto roku. Pokud v této náročné
soutěži na dotaci dosáhneme, bude
to úžasné. Naše finanční spoluúčast
je opravdu jen zlomek ceny. Na závěr jsem si nechal náročnou realizaci další etapy revitalizace náměstí
a to v úseku kolem zastávek po křižovatku s ulicí Husova. Předmětem
bude komunikace, chodníky, sítě,
veřejné osvětlení a rozhlas. Ta poslední část kolem Renty až po křižovatku s ul. Dolní nás bude čekat
v letech příštích. Jak vidíte, naložili jsme si na bedra práce hodně a to

Zprávy z obce

Pokácené jasany na Hrázi.
Nepolevujeme ani v posledním roce
volebního období.
V době, kdy tyto řádky píši, jsme
si zatím moc sněhu a zimy neužili.
Na jedné straně je to dobře, ale děti
z toho věru moc radosti nemají a na
blížící se jarní prázdniny rosničkáři
žádné velké změny nechystají. Nechci se však zaplétat do příznivých
či nepříznivých spekulací o počasí,
stejně se již všichni těšíme na jaro,
raději se zaměřím v první části na to,
co se nám vloni v obci podařilo zrealizovat, za jakých podmínek a s jakým efektem a úspěchem.
Na nejvyšší příčku si dovolím postavit realizaci sběrného dvora, který
jsme vloni zahájili a kompletně provedli v hodnotě 12 mil. Kč., z toho
dotace byla 10,2 mil. Kč. Podle potřeby občanů se nám v letošním
roce projeví i rozsah provozní doby.
V současné době řešíme a upravujeme i systém třídění, ukládání odpadů a zajišťujeme nové smluvní vztahy s odběratelskými firmami tak,
abychom za kvalitnější třídění co
nejméně platili a naopak co nejvíce
dostávali. Tyto dva hlavní ukazatele, tedy provozní doba a účetnictví,
jsou pro nás nové a budeme se jimi
v letošním roce intenzivně zabývat.
Na sběrný dvůr má velkou návaznost
i naše kompostárna, která již v loňském roce zpracovávala na kompost
bioodpady, které by se jinak odvážely za draho na skládku. Tyto služby
občanům chceme zkvalitnit a vytáhnout na slušnou úroveň včetně kvality výchozího produktu – kompostu. Ten patří zpět na zahrádky, pole
a zeleň. Obě tyto služby byly pro
obec dosud pouze nemalou finanční
zátěží. Neodpustím si z tohoto místa
vyzvat občany k zodpovědnému třídění odpadů, abychom nákladovou
položku špatným tříděním co nejvíce snižovali a naopak tržby za pečlivé třídění navyšovali. K tomu nám
velkou měrou přispěje i kompostárna, jejíž vstupní materiál dříve kon-

Foto: R. Nelešovská.
čil na skládce. Pro větší informovanost a orientaci stavebníků, občanů,
lidí z jiných obcí a měst, stavebního
úřadu, a orgánů činných v řízeních
jsme vloni zahájili práce na novém
územním plánu naší obce. Dnes jej
máme připraven k veřejnému projednání. Není tajemstvím, že jsme
dosáhli na 85 % dotaci z evropských
fondů a 15 % ze státního rozpočtu
a to v plné výši bez krácení v hodnotě 607 420,-Kč. Předpoklad jeho
schválení v zastupitelstvu plánujeme na červen letošního roku. Peníze jsou na účtu obce a tato poslední fáze již nemá na případné krácení vliv. Návrh územního plánu je
v elektronické podobě na kvasických stránkách a po schválení tam
bude i jeho konečná podoba. Letos
bychom chtěli konečně rozjet samotnou výstavbu rodinných domů
na ul. Pod Strážným. Loni jsme dokončili technickou a dopravní infrastrukturu, takže už nic nestojí v cestě stavebníkům a realizaci. K dnešnímu dni jsou dva pozemky již ve
vlastnictví nových majitelů a další žádosti na odkup stavebních pozemků bude brzy projednávat rada
a zastupitelstvo obce.
Nyní mi dovolte se pozvolna přesunout k druhé části mého příspěvku, který bude o tom, co nás čeká,
co chystáme a také provedeme. Po
realizaci opravy kuchyně v mateřské škole máme pro naše nejmenší další vylepšení jejich školky. Jedná se o provedení zateplení vnějšího
pláště celého objektu a vybudování
dětského hřiště ve vnějším prostoru areálu školky. V obou případech
usilujeme o zařazení do dotačních
programů zelená úsporám a podpora a rozvoj venkova. To by byly další peníze navíc, na které bychom jinak museli několik let čekat, než si
na ně v rozpočtu obce našetříme.
Letos dojde na opravu komunikace
v ul. Nová. Jak jistě víte, do výběru
firmy ani do realizace jsme neměli

při souběhu každoročních prací na
zvelebování obce, ať už se to týká sečení trávy, předlažeb chodníků a dalších úprav exteriérů a veřejných prostranství v obci, ale zvládneme to.
Děláme to pro občany, obec a perspektivně pro naše potomky a to
nám dává sílu.
V letošním roce přeji všem našim
občanům hodně tvořivých sil, dětem
a studentům možnost co nejkvalitnějšího vzdělávání a všem občanům,
i dříve narozeným, hodně zdraví.
Čas nezastavíme a než se nadějeme, budeme se za rok každý z nás
někomu zodpovídat ze své činnosti,
pracovního nasazení a případně se
chlubit výsledky a úspěchy, kterých
bylo dosaženo.
A to vše Vám přeje Váš starosta
Lubomír Musil

Kalendář akcí v obci Kvasice
4 – 6/2014

Duben
• 19. 4. 2014 - Odemykání Moravy - vodácký klub
• 19. 4. 2014 - Sběr železa - KVZ
• 26. 4. 2014 - Samopal - KVZ
• 30. 4. 2014 - Stavění májky - SDH
Květen
• 17. 5. 2014 - Májová veselice - kulturní komise
• 24. 5. 2014 - Dětský den - KVZ
• 31. 5. 2014 - Kácení májky - SDH
Červen
• 7. 6. 2014 - Folkové jaro - střelnice
• 14. 6. 2014 - Neckiáda - vodácký klub
• 21. 6. 2014 - Dětský den - FC Kvasice
• 28. 6. 2014 - MH Kvasice - požární útok - SDH

Vybírání poplatků za odvoz komunálního odpadu
Oznamujeme občanům, že poplatky za odvoz komunálního odpadu se budou vybírat od 3. března 2014, a to pouze v úřední dny - v pondělí a ve středu od 7.00 do 11.30
a od 12.30 do 17.00 hod.
Sazba poplatku za odvoz odpadu:
Sazba poplatku pro občana, který má trvalý pobyt v obci
600,- Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni novorozenci v roce,
ve kterém se narodili.
Děti do 18 let 450,- Kč.
Studenti do 26 let na základě
potvrzení o studiu 450,- Kč.
Občané nad 75 let 300,- Kč.
Občané, kteří se zdržují v zahraničí déle jak 3 měsíce,
nutno doložit doklad nebo čestné prohlášení 300,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března
nebo ve dvou splátkách - do konce měsíce března
a do konce měsíce srpna.
Občané, kteří vlastní stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba 600,- Kč, tento poplatek je
splatný jednorázově do konce měsíce března.

www.kvasice.cz
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ROZPOČET OBCE KVASICE ZA ROK 2013
“Pozn. rozpočet není dosud schválený ZO“.
Příjmy
Třída 1

Třída 2

Třída 4

Kč
daňové příjmy
22 224 000
(daně z příjmu fyzických a právnických osob, DPH, místní
poplatky, správní poplatky, daň z nemovitosti atd.)
nedaňové příjmy
11 640 089
(příjmy z pronájmu pozemků, nájemné za bytové a nebytové
prostory, za služby, úroky atd.)
Přijaté transfery (od obcí, ze SR atd.)
8 640 100
Zůstatek běžného účtu
3 775 100
Příjmy celkem

Výdaje (§)
2212
2219
2221
2321
2341
3111
3113
3314
3319
3341
3349
3399
3419
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3745
4341
4359
5212
5512
6112
6114
6118
6171
6310
6320
6399
6409
8114

Zpráva Policie ČR za II. pololetí
roku 2013 – obec Kvasice

46 279 289
Kč

Silnice
592 500
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
227 000
Provoz veřejné silniční dopravy
160 000
Odvádění a čištění odpadních vod
7 000
Vodní díla v zemědělské krajině
7 000
Předškolní zařízení
3 915 000
Základní školy
5 008 000
Činnosti knihovnické
40 000
Ostatní záležitosti kultury
373 000
Rozhlas a televize
37 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
64 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 82 000
Ostatní tělovýchovná činnost
322 000
Bytové hospodářství
287 000
Nebytové hospodářství
108 000
Veřejné osvětlení
153 000
Pohřebnictví
2 000
Územní plánování
607 500
Územní rozvoj
8 400
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 529 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
45 500
Sběr a svoz komunálních odpadů
12 584 000
Sběr a svoz ostatních odpadů (Sběrný dvůr)
45 100
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
990 000
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
70 000
Ostatí služby a činnosti v oblasti sociální péče
3 000
Ochrana obyvatelstva
30 000
Požární ochrana - dobrovolná část
341 500
Zastupitelstva obcí
1 468 000
Volby do Parlamentu ČR
54 200
Volba prezidenta republiky
54 400
Činnost místní správy
8 356 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
22 000
Pojištění
216 000
Ostatní finanční operace
158 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené
5 411 239
Splátka krátkodobého úvěru
1 900 950
Výdaje celkem

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní odbor Kroměříž
Pomáhat a chránit

Preventivně informační skupina

Trestných činů
Přestupků

11
73

Přestupky v dopravě – řešeno blokovou pokutou
58
- Překročení rychlosti o méně než 20 km/h v obci.
13
- Nebyl připoután.
8
- Špatný technický stav vozidla (např. sjeté pneu, propadlá technická
kontrola, neschválené úpravy na vozidle, neúplná povinná výbava). 20
- Nebezpečné předjíždění.
1
- Nepředložil lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řidiče.
5
- Telefonoval za jízdy (držel v ruce hovorové zařízení).
1
- Neměl u sebe řidičský průkaz.
3
- Nerespektoval dopravní značení.
1
- Přepravoval více osob, než je počet povolených míst ve vozidle.
1
- Nezabezpečil přepravované zvíře tak, aby neohrožovalo řidiče a pasažéry. 1
- Jel na neosvětleném kole za snížené viditelnosti.
4
Přestupky v dopravě – jízda pod vlivem alkoholu
- řidiči motorových vozidel (do 1 promile) - 3
- cyklisté - 0

3

Z celkového počtu 61 přestupků v dopravě 8 přestupků způsobily ženy,
zbytek muži.
Ostatní přestupky

12

Přestupky proti majetku
2
- odcizil volně odloženou bundu s mobilním telefonem – škoda 4.600,- Kč
- úmyslně převrhl sud s kvasem – škoda 3.900,- Kč
Přestupky proti občanskému soužití
- fyzické a slovní napadení – 8 případů
- schválnost – 2 případy

10

Trestné činy
11
- neplacení výživného na dítě – 2 případy
- poškození autobusových čekáren – škoda 17.787,- Kč
- poškození nákladního vozidla – škoda 26.427,- Kč
- vloupání do osobního automobilu – škoda 9.500,- Kč
- vloupání do osobního automobilu – škoda 3.575,- Kč
- podvod přes internetový bazarový obchod – škoda 9.128,- Kč
- řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, nadýchal nad jedno promile – 4 případy
Nehody
6
- Při couvání narazila do zaparkovaného auta.
- V křižovatce nedal přednost automobilu na hlavní silnici.
Při střetu nebyl nikdo zraněn.
- Nezvládl řízení vozidla a narazil do zaparkovaného auta. Bez zranění.
- Narazil do zaparkovaného nákladního auta. Spolujezdec utrpěl lehké
zranění.
- Nedal přednost autu na hlavní silnici. Došlo ke střetu. Nadýchal do
jednoho promile. Účastníci vyvázli bez zranění.
- Upadl z kola, lehce se při tom zranil. Nadýchal 1,74 promile alkoholu.

46 279 289

www.kvasice.cz

por. Mgr. Simona Kyšnerová v. r.,
tisková mluvčí
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Usnesení
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 5. prosince 2013

Usnesení
ze 72. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 18. listopadu 2013
560/ Rada obce schvaluje výjimku počtu žáků ve 2. třídě ZŠ Kvasice.
561/ Rada obce bere na vědomí poskytnutí peněžního daru MŠ Kvasice
ve výši 1.500,- Kč od Ing. Šárky Psíkové na zakoupení stavebnic do třídy.
562/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce Kvasice v roce 2014 mezi Obcí Kvasice a auditorem
Ing. Ludmilou Pospíšilovou, Těšnovice 142, 767 01 Kroměříž, členkou
KAČR ev. č. 1492, za cenu 18.200,- Kč + DPH.
563/ Rada obce doporučuje ZO schválit návrh rozpočtu Obce Kvasice
na rok 2014.
564/ Rada obce doporučuje ZO schválit návrh rozpočtového výhledu Obce
Kvasice na roky 2014, 2015 a 2016.
565/ Rada obce schvaluje program veřejného zasedání ZO Obce Kvasice 5. 12. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kvasicích: zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady obce, návrh rozpočtu na rok
2014, návrh rozpočtového výhledu na r. 2014, 2015, 2016, atd.
566/ Rada obce schvaluje finanční odměnu vedoucímu odboru Romanu Berdníkovi dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za koordinaci projekčních prací
a zpracování hlášení o pokroku po šesti měsících na novém územním plánu obce Kvasice, vyplacenou ve výplatním termínu za měsíc listopad 2013.
567/ Rada obce zveřejňuje záměr: 1. směnit, z vlastnictví obce Kvasice,
část pozemku parc. č. 949/9 orná půda, o výměře cca 70 m2, za část pozemku parc. č. 949/22 orná půda, o výměře cca 46 m2, část pozemku
parc. č. 949/36 ostatní plocha, o výměře cca 9 m2 a část pozemku parc.
č. 949/37 orná půda, o výměře cca 15 m2 všechny v k. ú. Kvasice ve vlastnictví manželů Hrabalových, za účelem vybudování chodníku. 2. prodat,
z vlastnictví obce Kvasice, zbývající část pozemku parc. č. 949/9 o výměře 107 m2, orná půda v k. ú. Kvasice, manželům Hrabalovým, U Rybníčka 701, Kvasice za cenu 75,- Kč/m2. Skutečné rozměry budou dány nově
vypracovaným geometrickým plánem na rozdělení pozemků a smlouvou
o smlouvě budoucí na směnu a prodej.
Usnesení
ze 73. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 28. listopadu 2013
568/ Rada obce schvaluje smlouvu číslo: D/2239/2013/KH o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 75.000,- Kč
na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH Kvasice na výzvu krajského operačního a informačního střediska HZS kraje mimo jeho územní
obvod a na věcné vybavení neinvestiční povahy.
569/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Kvasice a firmou
VEGI, s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 Kroměříž, na akci „Kvasice, skládka Lochy – monitorování skládky po rekultivaci“ v roce 2014 za cenu
81.760,- Kč + DPH 21 %.
570/ Rada obce nedoporučuje ZO schválit prodej pozemků parc. č. 1015/3
a 1015/4 v k. ú. Kvasice, Ing. Františku Zikmundovi, Kvasice, Krajina 193.
571/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice a JMP Net, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, na
zřízení a provozování plynovodních přípojek č. 2103433, č. 2103527,
č. 2104143, č. 158169 – Kvasice na obecních pozemcích parc. č. 1462,
1064/4, 185 a 1461/4 v k. ú. Kvasice za jednorázovou úhradu v celkové
výši 500,- Kč bez DPH.
572/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 6/2013.
573/ Rada obce doporučuje ZO schválit obecně závaznou vyhlášku Obce
Kvasice č. 1/2013 o místních poplatcích.
574/ Rada obce schvaluje finanční odměnu řediteli ZŠ Kvasice Mgr. Ladislavu Škrabalovi za realizaci mimořádných úkolů a celoroční práci ve
vedení ZŠ Kvasice.
575/ Rada obce nedoporučuje ZO schválit prodej pozemku parc. č. 949/9
v k. ú. Kvasice p. Vladislavu Obdržálkovi, Kvasice, Krajina 306.
576/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu o smlouvě budoucí na
směnu a prodej pozemku parc. č. 949/9 v k. ú. Kvasice ve vlastnictví Obce
Kvasice a části pozemků parc. č. 949/22, 949/36 a 949/37 v k. ú. Kvasice ve vlastnictví manželů Hrabalových, U Rybníčka 701, Kvasice, za účelem výstavby chodníku.
Usnesení
ze 74. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 2. prosince 2013
577/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Marcele Sedláčkové, Kvasice, Kroměřížská 459.

178/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a rozpočtové opatření č. 6/2013.
179/ ZO schvaluje rozpočet obce Kvasice na rok 2014.
180/ ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Kvasice na r. 2014, 2015, 2016.
181/ ZO pověřuje radu obce Kvasice provádět v plném rozsahu rozpočtová
opatření roku 2014, mimo rozpočtové opatření, ve kterém bude provedena
úprava již schváleného rozpočtu obce Kvasice na rok 2014 a požaduje na
svých zasedáních informovat o provedení všech rozpočtových opatřeních.
182/ ZO schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce
Kvasice v roce 2014 mezi Obcí Kvasice a auditorem Ing. Ludmilou Pospíšilovou, Těšnovice 142, 767 01 Kroměříž, členkou KAČR ev. č. 1492, za
cenu 18.200,- Kč + DPH.
183/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
mezi Obcí Kvasice, nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice a JMP Net, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupené na základě plné moci společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na
uložení plynárenského zařízení při přeložce VTL plynovodu DN 150 do
obecního pozemku parc. č. 179/1 v k. ú. Kvasice.
184/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice
a JMP Net, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, na zřízení a provozování plynovodních přípojek č. 2103433, č. 2103527, č. 2104143, č. 158169 – Kvasice, na obecních pozemcích parc. č. 1462, 1064/4, 185 a 1461/4 v k. ú. Kvasice za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč bez DPH.
185/ ZO neschvaluje prodej pozemků parc. č. 1015/3 a 1015/4 v k. ú. Kvasice, Ing. Františku Zikmundovi, Kvasice, Krajina 193.
186/ ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 1131/7, zahrada, o výměře 45
m2, parc. č. 1125/7, orná půda, o výměře 69 m2 v k. ú. Kvasice, za cenu
75,- Kč/m2 p. Boženě Vyoralové, Vrbka 57 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
187/ ZO schvaluje prodej pozemku č. 2 - parc. č. 1146/11 a 1146/12 o celkové výměře 1524 m2 v k. ú. Kvasice Ing. Františku Zikmundovi, Krajina 193, Kvasice a Ing. Slávce Machové, Týnec nad Sázavou 211, 257 42
Chrást nad Sázavou za cenu 521,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
188/ ZO schvaluje prodej pozemku č. 5 – parc. č. 1146/5 a 1146/6 o celkové výměře 1524 m2 v k. ú. Kvasice Ing. Richardu Šiškovi a Petře Šiškové,
Mariánov 98, Kvasice za cenu 500,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
189/ ZO schvaluje prodej pozemku č. 6 – parc. č. 1146/3 a 1146/4 o celkové výměře 1524 m2 v k. ú. Kvasice Pavlu Kristkovi a Evě Kristkové, Družstevní 593, Kvasice za cenu 511,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
190/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Kvasice č. 1 /2013
o místních poplatcích.
191/ ZO schvaluje prodloužení uzávěrky podání přihlášek do 28. 2. 2014
na výběrové řízení k záměru prodeje 3 stavebních pozemků: č. 1 – parc.
č. 1146/13, 1146/14; č. 3 – parc. č. 1146/9, 1146/10; č. 4 – parc. č. 1146/7,
1146/8
Usnesení
ze 75. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 9. ledna 2014
578/ Rada obce doporučuje ZO zapracovat do legislativy obce novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
579/ Rada obce doporučuje ZO schválit odkup, př. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1488/58 a 1488/63 v k. ú. Kvasice, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení
ze 76. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 23. ledna 2014
580/ Rada obce schvaluje pronájem pozemků parc. č. 250 a 251, druh pozemků vodní plocha, způsob využití vodní nádrž umělá, v k. ú. Kvasice
MRS o.s. MO Kvasice, od 1. 4. 2014 na dobu 50 let za cenu 100,- Kč/rok.
581/ RO nedoporučuje ZO souhlasit s prodejem části obecního pozemku v zámeckém parku parc. č. 152/1 v k. ú. Kvasice pod regulační stanicí RWE GasNet, s.r.o., který je nemovitou kulturní památkou.
582/ RO souhlasí s provedením zateplení domu čp. 515 v ul. Zahradní v Kvasicích ve vlastnictví Ing. Pavla Junáška, na obecním pozemku
parc. č. 1168/3 v k. ú. Kvasice, v tloušťce 140 mm, za podmínek stanovených ve smlouvě.
pokračování na str. 5
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dokončení ze str. 4
583/ Rada obce schvaluje zakoupení věcného daru pro Římskokatolickou
farnost Kvasice do tomboly na společenský večer dne 28. 2. 2014 v hodnotě do 1.000,- Kč.
584/ Rada obce schvaluje zakoupení věcného daru pro MS Kvasice do
tomboly na Myslivecký ples dne 1. 2. 2014 v hodnotě do 1.000,- Kč.
585/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin Obce Kvasice za 4. čtvrtletí 2013.
586/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin ZŠ Kvasice za 4. čtvrtletí 2013.
587/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin MŠ Kvasice za 4. čtvrtletí 2013.
588/ Rada obce bere na vědomí ukončení činnosti kronikářky p. Marie
Muchové.
589/ Rada obce schvaluje jmenování kronikářky obce Kvasice p. Jany
Šiškové.
590/ Rada obce bere na vědomí poskytnutí peněžního daru MŠ Kvasice
ve výši 4.000,- Kč od Martiny Švecové – Klubu rodičů a přátel školy MŠ
Kvasice, na nákup hraček do tříd.
591/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 1/2014.
592/ RO doporučuje ZO schválit smlouvu o smlouvě budoucí č.
1040004770/002 mezi Obcí Kvasice a E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na zřízení věcného břemene pro
výstavbu distribuční sloupové trafostanice T17 a nadzemního vedení VN
na pozemku parc. č. 614/1 v k. ú. Kvasice za cenu 7.040,- Kč bez DPH.
593/ Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování hřiště
v MŠ Kvasice z Programu obnova venkova.
Usnesení
ze 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 23. ledna 2014
192/ ZO zrušuje usnesení č. 15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Kvasice ze dne 8. 11. 2010.
193/ ZO schvaluje stanovení termínu a výši vyplácení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce, a to podle zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 73, § 77 a §
84, odst. 2, písm. n) od 1. 1. 2014 a výši podle nařízení vlády č. 37/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů, při počtu obyvatel 2.235 k 1. 1. 2014,
pro místostarostu obce podle sloupce 6 a 8 přílohy, pro ostatní členy rady
podle sloupce 9 a 13 přílohy, předsedy výborů a komisí podle sloupce 10
a 13 přílohy, členům zastupitelstva zařazeným do výborů, komisí a zvláštních orgánů obce podle sloupce 11 a 13 přílohy, ostatním členům zastupitelstva nezařazeným do rady obce, výborů a komisí podle sloupce 12 a 13
přílohy. U souběhu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva se postupuje podle § 77, odst. 3, písm. b) zákona o obcích, přičemž příplatek podle
sloupce 13 přílohy se započte jedenkrát.
194/ ZO schvaluje odkup, př. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1488/58
a 1488/63 v k. ú. Kvasice, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu obce jednáním s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových v této věci.
195/ ZO nesouhlasí s prodejem části obecního pozemku v zámeckém parku parc. č. 152/1 v k. ú. Kvasice pod regulační stanicí RWE GasNet s.r.o.,
který je nemovitou kulturní památkou.
196/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 1040004770/002 mezi
Obcí Kvasice a E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na zřízení věcného břemene pro výstavbu distribuční sloupové trafostanice T17 a nadzemního vedení VN na pozemku parc. č. 614/1
v k.ú.Kvasice za cenu 7.040,- Kč bez DPH.
Usnesení
ze 77. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 6. února 2014
594/ Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt s p. Jarmilou Sedlářovou, Kvasice, Osmek čp. 463, výpovědí podanou nejpozději
do konce měsíce února 2014 tak, aby po uplynutí tříměsíční výpovědní
lhůty, její právo byt užívat zaniklo uplynutím dne 31. 5. 2014 a pověřuje
starostu, aby zajistil vyřízení věci.
595/ Rada obce pověřuje starostu obce řešením dopravní situace v dolní části ulice Osmek.
596/ Rada obce schvaluje zakoupení věcného daru pro TJ Sokol Kvasice
do tomboly na Dětské šibřinky dne 22. 2. 2014 v hodnotě do 2.000,- Kč.
597/ Rada obce bere na vědomí hodnotící zprávu Obce Kvasice za rok 2013.
598/ Rada obce bere na vědomí poskytnutí peněžního daru MŠ Kvasice ve výši 10.000,- Kč od NVB LINE s.r.o., na nákup dětského povlečení a polštářků.

599/ Rada obce doporučuje ZO schválit vyřazení 200 ks knih Kvasice z inventur majetku obce za rok 2014 v hodnotě 40.950,- Kč.
600/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo č. 1012 - 2014 mezi Obcí Kvasice a firmou Timoris Projekt a.s., Holická 1173/49a, Olomouc na zpracování činností, spojených s řízením projektu podpořeného dotačními
a grantovými prostředky na vybudování dětského hřiště v MŠ Kvasice
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

PŘEHLED ČINNOSTI
KULTURNÍ KOMISE ZA ROK 2013
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
BLAHOPŘÁNÍ SPOLUOBČANŮM
V loňském roce bylo zasláno celkem 105 blahopřání občanům našeho městečka, kteří v roce 2013 oslavili životní jubilea - a to 70, 75 a 81-89 let. Proběhlo celkem 15 návštěv u občanů, kteří oslavili 80, 82, 90 a více let. Tyto
jubilanty navštívili vždy dva členové SOZ s darem v hodnotě 300,- Kč. Jednomu manželskému páru se blahopřálo ke zlaté svatbě.
SVATBY
Celkem se konalo 10 svateb, z toho byly 2 církevní.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání našich malých občánků proběhlo v loňském roce celkem 7x,
do života bylo uvítáno 18 dětí.
NAROZENÍ – 25 dětí
ÚMRTÍ – zemřelo 29 občanů
NEJSTARŠÍ OBČAN KVASIC – Marie Plchová, Horní ulice (nar. 1921)
KULTURNÍ AKCE ZA ROK 2013
V průběhu roku 2013, a to od měsíce dubna do měsíce září, se uskutečnily zájezdy pro seniory, které se stále těší velké oblibě.
březen 2013 - divadelní představení „S tvojí dcerou ne!?“
květen 2013 - Májová veselice
srpen 2013 - POUŤ
- sobota – country, ohňová show, výstava Navlékání korálků,
výstava fotografiíTomáše Bartůska
- neděle – VLČNOVJANKA + výstava Navlékání korálků,
výstava fotografií Tomáše Bartůska
září 2013 - křest knihy Crescas Labore
říjen 2013 - Svatohubertská mše
říjen 2013 - Drakiáda
listopad 2013 - divadelní představení „Dovolená po Česku“
prosinec 2013 - rozsvícení vánočního stromu
prosinec 2013 - vánoční výstava „V tónu Vánoc“
prosinec 2013 - adventní koncert Hradišťan
prosinec 2013 - zpívánky pro důchodce
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE PRO ROK 2014
22. 3. 2014 - divadelní představení Báječná Anna
- ochotnický spolek Kroměříž
27. 4. 2014 - jarní koncert v českém kostele
Probouzení jara v Kvasicích - jarní výstava (klubovna)
17. 5. 2014 - Májová veselice, hraje skupina „Elixír“
POUŤ
sobota: 16. 8. 2014 – country hudba TEXAS Rangers
doprovodné vystoupení – železný Zekon
neděle: 17. 8. 2014 – Vlčnovjanka
Po dobu Kvasické pouti bude v obecní klubovně instalovaná výstava věnovaná 100. výročí začátku I. světové války
4. 10. 2014 – Kvasické hrátky – odpoledne spolků Kvasic
Opět i v letošním roce se uskuteční zájezdy pro seniory.
Do uveřejněnéhopro rok 2014 nejsou zahrnuty rozjednané akce a představení.
Věříme, že každý, kdo bude mít chuť a zájem vyjít do společnosti, si z nabídky kultury jistě vybere a bude spokojený.
Jana Koželová,
předsedkyně kulturní komise
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ADVENTNÍ KONCERTY 2013
Kvasická schola a Farní kapela 14. 12. 2013

Hradišťan 7. 12. 2013

Foto: A. Judas.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: A. Judas.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: A. Judas.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: A. Judas.

Foto: R. Nelešovská.
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VEŘEJNÉ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ
DOBROVOLNÉ CHARITY KVASICE

Setkání Charity.
V neděli 23. února 2014 se uskutečnilo v prostorách obecní klubovny ve Kvasicích veřejné setkání příznivců dobrovolné charity Kvasice.
Srdečně byli zváni všichni občané
Kvasic a okolních obcí, kteří se chtějí do činnosti charity zapojit nebo jejích služeb využívat.
V 16 hodin toto setkání zahájila
ředitelka Oblastní charity Kroměříž
Mgr. Anna Valachová, Dis. Všechny srdečně přivítala. Představila
přítomné hosty a požádala o úvodní slovo nejprve P. Bohumíra Vitáska - prezidenta Arcidiecézní charity
Olomouc, poté dalšího hosta P. Josefa Lambora – probošta děkanátu
Kroměříž a P. Petra Klimeše – duchovního správce Římskokatolické
farnosti Kvasice. Po jejich proslovech jsem byla vyzvána, abych se
všem přítomným jako nová koordinátorka charity Kvasice představila.
Dovolte mi, abych svůj projev
nyní zveřejnila.
„Od 1. 1. 2014 jsem byla jmenována P. Petrem Klimešem koordiná-

Setkání v nových prostorách Charity.

Foto: M. Gazdošová.
torkou místní dobrovolné charity ve
Kvasicích.
Jmenuji se Marie Gazdošová, bydlím v obci Nová Dědina, která patří do
farnosti Kvasice. Ve Kvasicích jsem navštěvovala základní školu, poté jsem
vystudovala Církevní střední odbornou
školu v Bojkovicích se sociálním zaměřením. Po maturitě jsem byla přijata
k 3-letému studiu na Vyšší zdravotnické škole J. Podsedníka v Brně. Úspěšně jsem složila absolutorium. Získala
jsem možnost užívat za svým jménem
označení Dis. – diplomovaný specialista v oboru diplomovaná všeobecná
sestra, ale především, a to je pro mě
důležitější, jsem mohla jako zdravotní sestra pracovat. V roce 2002 jsem
nastoupila do nemocnice v Kroměříži na JIP interního oddělení. Během
pěti let jsem získala cenné zkušenosti
ve zdravotní i ošetřovatelské péči o pacienty a osvědčení k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu jako registrovaná všeobecná sestra.
Od roku 2007 jsem však ze zaměstnání odešla a rozhodla se pečovat o své

Foto: M. Gazdošová.

prarodiče v jejich domácnosti v Tlumačově. Tak je až dosud.
Když mi bylo v minulém roce nabídnuto paní Květoslavou Koutňákovou, bývalou ředitelkou Farní charity Kvasice, zda bych po ní převzala vedení místní charity, souhlasila jsem. S tímto návrhem souhlasil
i P. Petr Klimeš.
Tuto nabídku vnímám jako možnost uplatnit své získané životní zkušenosti a předat je dále i druhým lidem. Do činnosti charity jsem se zapojovala již v minulosti jako vedoucí
skupinky Tříkrálové sbírky, spoluorganizátor aktivit pro děti a ve společenství mládeže a dětí.
Nesmírně si vážím a chci moc poděkovat za vykonanou obětavou práci dobrovolníků Farní charity Kvasice
pod vedením paní Květoslavy Koutňákové. A věřím, že nadále setrvají v započatém díle společně se mnou. Ráda
bych navázala na jejich aktivity a dále
rozšířila nabídku služeb i působnost
v okolních obcích dle možností a zájmu občanů. Chci proto vyzvat ke spolupráci další ochotné lidi, kteří by se
chtěli do dobrovolné činnosti charity
Kvasice zapojit.
Velký dík také patří obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou panem
Lubomírem Musilem za finanční podporu charity a za poskytnutí nových
prostor charitě na nám. A. Dohnala
č. p. 25, vedle autobusového nádraží.
A děkuji P. Petru Klimešovi za projevenou důvěru v mou osobu a za jeho
službu pro celou farnost.“
Pak jsem přítomné seznámila
s mojí představou o činnosti dobrovolné charity Kvasice:
• pomoc v domácnosti (úklid,
údržba domácnosti a osobních věcí,
nákupy, pochůzky, pomoc při zajištění stravy)
• pomoc při péči o osobu blízkou
v domácnosti
• sociální poradenství, informace o sociálních dávkách (pomoc při
vyplňování formulářů, dotazníků, se-

psání žádostí), seznam kontaktů na
instituce poskytující veřejné služby,
lékařskou pomoc, azylové domy,
specializované poradny a centra, aj.
• půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek (invalidní vozík, antidekubitní podložka do vozíku, chodítko, berle, polohovací lůžko, provazový žebřík k lůžku, stolek k lůžku, sedačka do vany, schůdky do vany, toaletní židle, podložní
mísa, močová láhev, nástavec WC)
• pořádání veřejných sbírek
a dobročinných akcí (Tříkrálová sbírka, Postní almužna, „Adopce na dálku“), pomoc lidem v nouzi – poskytnutí finančních i jiných
prostředků
• zajištění a organizování odborných přednášek a akcí (např.: rady
odborníků na danou problematiku,
péče o osobu blízkou v domácnosti,
první pomoc, péče o zdraví, atd. …)
• pořádání akcí pro veřejnost, aktivity volného času pro děti a mládež (modlitební setkání, farní, charitní den, sportovní den, výlet rodin,
bruslení, pohádkový park, táborák,
ples, apod.)
• zajištění návštěvy kněze, jáhna,
akolyty, (duchovní rozhovor)
Do debaty se zapojili svými dotazy a připomínkami i účastníci setkání a pan starosta Lubomír Musil.
Na závěr jsme se přesunuli do nových prostor charity (nám. A. Dohnala č. p. 25) a P. Bohumír Vitásek „náš domeček“ posvětil a všem
požehnal.
Děkuji Olince Zelené, která přijala pozvání a atmosféru setkání zpříjemnila svým zpěvem.
Také děkuji za pomoc při organizaci a zajištění výborného pohoštění Daně Malenovské z Kvasic, Marii Malenovské a Veronice Vaňharové z Karolína, Janě a Magdě Gazdošové a Terezii Zapletalové z Nové
Dědiny.
Marie Gazdošová, Dis.,
koordinátorka charity Kvasice

Pozvánka na „FOLKOVÉ JARO“
Dne 7. června 2014 v 15:30 hod.
se na Střelnici, v příjemném prostředí kvasického lomu, uskuteční pořad „Folkové jaro“. Tento pořad navazuje na Kvasické amatérské zpívání s kytarou (tzv. KAZ) z roku
2011 a 2012. V obou ročnících vystoupila více než
desítka místních kytaristů,
zpěváků a hudební skupiny Flirtt a Relax. Kvasický sál se tak rozezněl nejrůznějšími melodiemi, od
trampských až po rockové. V pořadu mohli účinkovat jen místní muzikanti.
V letošním roce je „Folkové jaro“ určeno navíc
také pro širší veřejnost.
Bude ale možné prezento-
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vat pouze písně trampské a folkové.
Máte-li zájem se zúčastnit, přihlaste se na mob.: 605 882 925.
Všechny příznivce trampu a folku srdečně zvou zvukař Libor Klapil
a pořadatel František Klapil.
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Velikonoční zamyšlení

Vzkříšení jako setkání

ný svět, existující na duchovní roviUbývající svět
Přestože by se dnešní vědci našim ně a protiběžně s tímto starým svědávným předkům prostě vysmáli, měl tem. Každý člověk je občanem svějejich způsob myšlení mnohem blíže ta, ať chce nebo nechce, ať se tu cítí
ke skutečnosti než náš střízlivý raci- doma či nikoli. Ale může se stát i obonalismus. Svět skutečně není nijak čanem Království Božího, pokud přizajištěn a závisí na svých vnitřních jme Krista za svého krále a bude ho
duchovních zdrojích. Naši předkové následovat. Protiběžnost Božího krávyciťovali ohroženost a vyčerpatel- lovství spočívá v tom, že jde opačným
nost těchto zdrojů, a proto se snaži- směrem. Zatímco tento svět míří ke
li napomáhat přírodě v dalším živo- svému vyčerpání a nakonec i k zátě. Podobný, ale mnohem hlubší po- niku, Boží království směřuje zpět
k Bohu a, nebojme se to slovo říci,
hled můžeme nalézat v křesťanství.
Světa ubývá. Není to vidět na prv- k Ráji. Můžeme říci, že dnes vedle
ní pohled, protože je to ubývání du- našeho světa, ve kterém běžně žijechovní. Ani se nesmíme nechat splést me, existuje druhý, tajný svět. Klíčem
negativními jevy, jako jsou různé eko- k němu je Kristus.
logické a společenské problémy. To ještě není projev ubývání světa, protože podobné
problémy tu byly i dříve a svět
si s nimi vždy nějak poradil.
Duchovní umírání je způsobeno tím, že svět žije jen
sám ze sebe a nemá přístup
ke svému Stvořiteli. Nezbývá
mu tedy, než doslova spotřebovávat sám sebe. A protože
duchovní rozměr stvořeného
světa byl na počátku obrovský, zůstává i dnes po tom,
co zmizelo, jakýsi stín či vzpomínka, vyvolávající zdání nekonečnosti či dokonce soběstačnosti. Jen Boží láska dosud překračuje propast mezi
světem a Stvořitelem a doslova drží umírající svět za ruku.
Bez ní by už dávno nebyl.
Ubývání světa je způsobeno chatrností člověka, který
stojí ve středu stvoření. Měl by
svět dobře spravovat a umožňovat mu spojení se Stvořitelem. Křesťanství v této souvislosti mluví o hříchu, který
poškodil lidskou podstatu tak,
že člověk je dnes vlastně jen
stínem toho, co být měl. Pohttp://hela.webgarden.cz/rubriky/velikonoce.
dobně jako ubývá světa, ubývá
V pradávné době, kdy vznikaly trai člověka v každém jeho životě. Protože člověk stejně jako svět žije jen sám dice dnes spojené s Velikonocemi,
ze sebe, ze svých sil a místo aby svě- svět na příchod Krista teprve čekal.
tu přinášel skrze sebe Boha, naopak Proto lidé, kteří vnímali ohroženost
si ze světa bere, co v něm ještě zbývá, života, nemohli mít před sebou žáda je na něm závislý. Doslova na svě- nou alternativu. Dnes tato alternativa
existuje, pro člověka a dokonce i pro
tu parazituje.
Křesťanské Velikonoce přináše- svět, neboť s každým, kdo vstupuje
jí obnovu do umírajícího světa, ne- do Božího království, tam přichází
boť v ubývajícím člověku je Kristo- i kus tohoto světa.
Křesťanské poselství Velikonoc
vou obětí obnoven život. Je obnoven
jako možnost, která stojí před kaž- tak navazuje na staré pohanské tradým, kdo zatouží po návratu zpět dice více, než by se na první pohled
do skutečného života, kterým člo- zdálo. Co lidé v dávnověku jen tušili, aniž by rozuměli, to se v Kristově
věk kdysi žil.
činu stalo zřetelným poselstvím o záchraně i cestou vedoucí zpět. A naTajné království
S událostí Kristovy smrti a vzkří- místo pozemské magie s její snahou
šení započala v lidské duši i ve světě jenom oddálit zánik, na chvíli ho ješneviditelná obnova, která od té doby tě odsunout, přichází Boží slovo, ktestále probíhá. Tato obnova se nazý- ré svou mocí může zcela obnovit čloP. Petr III.
vá Království Boží a je to proměně- věka i svět.

Prázdný hrob a nepřítomnost Ježíšova mrtvého těla je neoddělitelnou
součástí velikonoční zprávy o vzkříšení u všech čtyř evangelistů, byť se
v podrobnostech podle svých vlastních důrazů liší.
Prázdný hrob je ale, řečeno slovníkem kriminalistů, jen nepřímým
důkazem vzkříšení. Samotná událost na sklonku soboty a úsvitu prvního dne týdne zůstává obestřena
tajemstvím. Dokonce i evangelista
Matouš, který jako jediný z evangelistů píše o tom, co předcházelo, než
přišly ženy ke hrobu, se před pokušením líčit vlastní událost zastaví.
Boží čin nemá objektivních pozoro-

vatelů, které požaduje věda. Dokonce i strážci, kteří hlídají u hrobu, aby
zabránili podvodu či krádeži mrtvého Ježíšova těla, jsou doslova „učiněni jako mrtví“ a vidí už jen výsledek – tělo je fuč. Jen Boží posel, anděl Páně, tu sedí na odvaleném kameni a směje se bláhovým lidským
snahám zazdít pravdu ozbrojenou
mocí. Z jeho obličeje a oděvu září
sláva a čistota, sedí tu jako vizitka,
jako navštívenka, kterou tu nechal
Bůh místo Ukřižovaného.
Mohlo by se říci, že jsme na „happy endu“ Ježíšova příběhu. Lidé Božího Syna pověsili na kříž, zavrhli jej
a prokletou smrtí se pokusili donutit
také Boha, aby jej zavrhl, ale Bůh to
tak nenechal. Vzkřísil Ježíše, a tím
se k němu přiznal. Jako by to bylo
Boží razítko na svědectví římského
setníka u Kristova kříže, který vy-
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znal: „On byl opravdu Boží Syn“ (Mt
27,54). K takovému vidění by nás
mohlo svádět naše pojetí času – neděle jako tečka za týdnem, vzkříšení
jako tečka za pašijemi a křížem a celým Ježíšovým pozemským životem.
V židovském kalendáři je však neděle dnem prvním, ne posledním.
Tento přístup ostatně převzaly i kalendáře v anglosaských zemích. To,
co se děje první den, je začátkem něčeho nového, ne „jen“ koncem něčeho starého. Také předobraz křesťanských Velikonoc ve Starém zákoně,
vyjití z Egypta, je sice koncem poroby pod faraonovou nadvládou,
ale zároveň počátkem příběhu Božího lidu, příběhu vysvobozených.
Stejně
tak i příběh vzkříšení nekončí
v prázdném
hrobě. „Bůh
j ej [ J ež í š e
z Nazareta]
však třetího
dne vzkřísil
a dal mu zjevit se,“ doslova „způsobil, aby
byl zjeven“,
říká Petr ve
svém křestním kázání
(Sk 10,40).
Velikonoční
víra tedy netryská z nepřítomnosti mr tvoly,
ale ze setkání s živým,
vzkříšeným
Pánem. Obě
Marie dle
evangelisty
Matouše jej potkávají bezprostředně
na cestě od prázdného hrobu, u Lukáše jej emauzští učedníci poznávají v lámání chleba, u Jana se objevuje za zavřenými dveřmi a u galilejského jezera, u ohníčku s rybí pečínkou.
V těchto příbězích poznáváme,
co to znamená setkat se se Vzkříšeným. Je to setkání s odpuštěním,
setkání s nadějí a s cestou dál tam,
kde už jsme v koncích. Jako zdeptaní učedníci u Emaus, jako bezradní
apoštolové s prázdnými sítěmi u jezera, jako Tomáš ve své tvrdohlavé
a nedůvěřivé skepsi.
A právě tato velikonoční víra anaděje nechť nás naplňuje radostí a pokojem ve všech těch všelijak nepokojných a nejistých dnech. Vždyť Kristus je vzkříšen a je s námi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Lubomír Pliska
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Chceš-li mít vždy chytrou hlavu,
nezapomeň na knihovnu
Právě knihovna obdržela od svých
čtenářek spoustu knižních darů. Tematicky jsou tyto publikace velice pestré. Od zamilovaných příběhů až po napínavou četbu. A proto
bych chtěla všem dárkyním poděkovat. A všechny knihomoly a knihomolky pozvat na návštěvu.
Jako každoročně se knihovní fond
i letos rozroste o nové tituly. Na ně
dostává knihovna peníze od obce.
Proběhly oblíbené Dny otevřených dveří pro dospělé a děti.
K úspěšným akcím patřilo také Pasování prvňáčků na čtenáře. Akce
se zúčastnily mimo dětí paní spisovatelka Koutňáková, která napsala již více oblíbených a čtivých titulů o Kvasicích, a paní vychovatelka
Willertová, která děti výborně vede.
Malí žáčci plnili různé úkoly. Od
hádání názvu pohádek přes vlastní
čtení až po hledání titulů v dětském
oddělení. Sestavit z písmenek svoje
jméno, to byla pro zúčastněné žáčky a žákyně hračka. Paní Koutňáková potom pasovala děti na čtenáře
a na čtenářky. Sladkou odměnu pro
ně zaplatil obecní úřad.
Na webových stránkách knihovny najdete nabídku zajímavých knih.
Ve vitríně ve vestibulu obecního úřadu si každý může přečíst o zajíma-

vých novinkách ze světa literatury.
Chtěla bych zmínit také úspěšnou spolupráci se základní školou,
se školní družinou a s mateřskou
školou. Děti jsou nadané, nápadité
a šikovné. Paní učitelky a paní vychovatelky jim věnují veškerou pozornost a péči, aby jim vštípily lásku k literatuře. Rozvíjejí jejich obrazotvornost, fantazii a rozšiřují jejich znalosti. Knihovna spolupracuje
také s Domovem zvláštního režimu
v Kvasicích a jejich klientkami a klienty. Také jim je ze strany jejich pracovnic a pracovníků věnována všemožná, nejen odborná péče. Scházíme se pravidelně na různých akcích
pořádaných knihovnou.
Jistě víte, že v prostorách půjčovny pro dospělé čtenáře se nacházejí 2 počítače s připojením na internet. Ty jsou zcela zdarma k dispozici čtenářkám a čtenářům. Je možné
si na počítačové tiskárně vytisknout
potřebné články k látce probírané ve
škole a jiné dokumenty.
Na závěr mi dovolte, abych pozvala Vás všechny, malé, odrostlejší
i dříve narozené čtenářky a čtenáře
do knihovny. Čeká tu na Vás spousta zajímavých publikací.
Na shledání se těší
Rita Králíková, knihovnice

jí, takže mi nabídka paní Ešlerové
přišla opravdu lákavá.
Musím říci, že paní Ešlerová má
s předčítáním knih bohaté zkušenosti. Působila mnoho let jako učitelka
v mateřské škole, předčítala dětem
pohádky v rámci charitativní činnosti a v neposlední řadě předčítala i úryvky z knih Květoslavy Koutňákové na jejích besedách.
První předčítání se uskutečnilo
12. listopadu loňského roku. Paní
Ešlerová měla trochu obavy z reakcí našich uživatelů, ale ty se záhy
ukázaly jako zbytečné. Krásné povídky zaujaly posluchače natolik,
že domluvená hodinka četby utekla jako voda. Paní Ešlerová dokázala okamžitě navázat komunikaci se
všemi účastníky čtení, neboť k příběhům, které četla, přidávala vlastní historky ze svých učitelských začátků. Naši uživatelé na oplátku rádi
prezentovali své poznatky nebo měli
různé dotazy, a tak dopoledne s novým hostem proběhlo v přátelské atmosféře. Tak tedy začala naše spolupráce s paní Ešlerovou.
V součastné době paní Ešlerová navštěvuje náš domov jednou
za čtrnáct dnů. Vždy si pečlivě vybírá knihy, ze kterých bude předčítat. Navštěvuje především poko-

je imobilních uživatelů a je zde vítaným hostem. Jsme paní Ešlerové velmi vděčni za její pomoc potřebným, neboť spousta jejích vrstevníků není tak aktivní a spokojí
se pouze s pasivním využitím svého volného času. Jeji energii a elán
by jí mohli závidět i mnohem mladší lidé. K nám do domova přichází
vždy s úsměvem a srdcem na dlani.
A to se nedá vyvážit ničím jiným
než opětovaným úsměvem a velkými slovy díků. Proto bych chtěla touto cestou paní Ešlerové poděkovat
za všechny uživatele našeho domova i jeho vedení a popřát ještě dlouhou vzájemnou spolupráci!
Vás, milí čtenáři, si dovoluji oslovit: Pokud máte chuť také nějakým
způsobem pomáhat, ozvěte se osobně vedení domova. Každá pomoc je
vítána! Díky naší výstavě, která probíhala v září 2013 v obecní klubovně
s názvem „Jak se žije na zámku“, se
nám ozvalo několik kvasických občanů a přivezli nám zbytky látek,
vln a jiného materiálu, který použijeme na další výrobky. Je vidět, že
dobrých lidí žije v Kvasicích opravdu hodně. Ještě jednou - díky!
Lenka Machalová,
aktivizační pracovník DZR Kvasice

Srdce na dlani
Ve většině článků, které publikuji v Kvasických novinách, se snažím
přiblížit široké veřejnosti život našich uživatelů v Domově se zvláštním režimem Kvasice. Dnes bych
ráda touto cestou mluvila o někom
jiném. Chtěla bych představit člověka se srdcem na dlani.
Ale začnu pěkně od začátku. Minulý rok na podzim mne oslovila
paní Marie Ešlerová, jestli bychom

neměli zájem o předčítání z knih našim uživatelům. Tento nápad se mi
velmi zalíbil přesto, že četba z knih
a časopisů patří k pravidelným aktivizačním činnostem v našem domově. Pro naše uživatele je totiž také
velmi důležité setkávat se i s jinými
lidmi, než je personál domova nebo
rodina. Bohužel někteří, převážně
imobilní uživatelé, však mnoho příležitostí k takovým setkáním nema-

Paní M. Ešlerová s účastníky čtení.

Foto: DZR Kvasice.

Knihovna Kvasice

p. Marie Ešlerová.

Foto: DZR Kvasice.

Služby
Půjčování knih pro dospělé i děti: beletrie českých i zahraničních
autorů, naučná literatura různého zaměření, periodika.
Možnost rezervování literatury a prodloužení vypůjčení telefonicky.
Veřejný internet ZDARMA!
Tisk z počítačové tiskárny: 1 strana A4 text 2,- Kč;
1 strana A4 obrázek 4,- Kč; 1 strana A4 text + obrázek 3,- Kč
Provozní doba
Dospělí
pondělí a středa 10 - 11 hod. a 12 - 17 hod.
Děti
úterý a čtvrtek 12 - 16 hod.
Ceník
Roční registrace čtenářů: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč
Důchodci nad 70 let a držitelé ZTP mají registraci ZDARMA.
Meziknihovní výpůjční služba (MVS): 40,- Kč
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ZÁPIS DĚTÍ
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY KVASICE
Mateřská škola Kvasice … kde je štěstí doma
ZAPISUJE ZÁJEMCE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
VE DNECH 24. 4. 2014 OD 8.00 – 16.00 - nabízíme logopedickou třídu, zájmové kroužky, školu v přírodě, plavání,…
RODIČE SI S SEBOU PŘINESOU – rodný list dítěte, popř. již
vyplněné formuláře k vyzvednutí v MŠ (žádost o přijetí do MŠ).
Mateřská škola Kvasice, tel.573 358 045, www.mskvasice.cz

Co se děje v Mateřské škole
Kvasice

Mikulášské veselí
I nás v mateřské škole navštívil
v pátek 6. prosince 2013 Mikuláš
s andílkem a čertem.
Děti byly plny očekávání, ale
i obav z toho, co přijde. Čekání si
krátily zpěvem a recitací, každá třída předvedla, co umí. A že toho nebylo málo!
Pořádně nás vylekali, ale když
jsme pověděli, jak hodní a šikovní
jsme a, že ty malé lumpárny, které
nás občas pokouší, se budeme snažit nedělat, hned na nás byli hodní.
Mikuláš nás pochválil za básničky a písničky a andílek nám rozdal
sladkou odměnu, ze které jsme měli
velkou radost.
Vánoční jarmark ve školičce
Ve druhém adventním týdnu,
v úterý 10. prosince 2013, naše škola uspořádala Vánoční jarmark, kterého se účastnily také Chráněné dílny, Azylový dům a další prodejci.
Děti z mateřské školy spolu se
svými učitelkami nabízely ke koupi mnoho výrobků s vánoční tématikou, jako například věnce, svícny,
perníčky či jiné dobroty a ozdoby.

Mikuláš ve školce.

Vánoční atmosféra se prolínala celou školkou a všichni jsme si to moc
užili. Moc děkujeme všem, že si nějaký z nabízených výrobků zakoupili.
V září budu prvňáčkem l. třídy
ZŠ Kvasice
Leden je pro budoucí školáky radostným obdobím, těší se do školy
a ví, že konečně navštíví své kamarády v l. třídách ZŠ. Co se budoucím předškolákům asi honí hlavou,
když vstupují na půdu ZŠ, na co se
nejvíce těší, jaké je jejich očekávání? „Zvládnu to i já? Nemusím se
bát?“ ptají se. A přitom se celý rok
připravují v MŠ na vstup do l. třídy
ZŠ, seznamují se s čísly, s písmeny,
rozšiřují si slovní zásobu, cvičí jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, učí se správně držet tužku, samostatně plnit úkoly a hrou jsou vedeny k dalším dovednostem.
Všichni jsme se šli společně ve
čtvrtek 16. ledna 2014, a tentokrát
i s mladšími dětmi, podívat, jak to
vlastně ve škole vypadá. Jak to tam
chodí, co už se prvňáci naučili od
té doby, co od nás odešli do školy.
S p. učitelkami l. tříd jsme se pěkně

Foto: MŠ Kvasice.

Masopust v MŠ „u Motýlků“.

Foto: MŠ Kvasice.

Masopustní karneval
Tak nám ve středu 12. února 2014
nastal masopustní čas.
Povídali jsme si o tom, co vlastně
je masopust, jak se slaví, jaké masky k němu patří a také co masopustem začíná.
Jelikož už jsme se dlouho těšili na karneval, rozhodli jsme se jej
uspořádat právě v tento den. Dobře víme, jaké masky patří k masopustu, ale my si přáli opravdový karneval. A tak jsme u nás v MŠ mohli
od rána potkat čarodějnice, piráty,
princezny a jiné pohádkové bytosti.
Čekaly nás soutěže, představení masek a taneční rej.
Nezapomněli jsme ani na vodění medvěda, kterého se většina dětí
nebála dokonce pohladit a zatančit
si v kruhu s básničkou:
Vždyť je přece masopustní úterý,
do Velikonoc nám už jen čtyřicet dní zbývá,
máme tady karnevalové veselí,
a kdopak se to na nás dívá ?
Je tu medvěd, kozel a klibna také,
bába s nůší a kominík se žebříkem,
a spousta dalších masek, povíte mi, jaké?
Každá z nich je vítaným návštěvníkem!
Karneval se nám velice vydařil, což bylo znát z nadšení a radosti dětí.
Moc děkujeme za skvělé koblihy k svačince, rodičům za přípravu masek
a hlavně všem za účast!
Ředitelka MŠ Kvasice M. Koláčková
přivítali a také jsme zamávali našim
starším kamarádům v lavicích. Školáci četli nahlas z tabule a z knih
a my jsme s nimi poznali také některá písmena, počítali jsme s nimi,
hádali hádanky. Docela nám to šlo.
Také jsme si mohli sednout do lavic
a prohlédnout si aktovky, sešity, knihy a pozorovat, jak to všechno školáci zvládají, jak jsou rychlí, jak dávají
pozor a jak toho mnoho vědí a umějí. Mohli jsme s nimi zpívat a povídat
si. A moc se nám líbilo, jak to v té
barevné škole vypadá, dokonce jsme
byli i v tělocvičnách a chtěli bychom
si přijít společně se školáky zacvičit.
Teď už víme, že se máme těšit ještě více. Moc děkujeme oběma p. učitelkám a našim kamarádům za to, že
se nám tak věnovali.

Masopustní karneval.
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Foto: MŠ Kvasice.
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Foto MŠ Kvasice.

Masopust v MŠ „u Sluníček“.

Foto MŠ Kvasice.

Návštěva MŠ v ZŠ.
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Masopust v MŠ „u Berušek“.

Foto MŠ Kvasice.

Foto MŠ Kvasice.

Masopust v MŠ „u Sluníček“.

Masopust v MŠ „u Motýlků“.

Foto MŠ Kvasice.

Foto MŠ Kvasice.

Návštěva MŠ v ZŠ.
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Foto MŠ Kvasice.

Foto MŠ Kvasice.

Foto MŠ Kvasice.

Foto MŠ Kvasice.
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ní obloze zhlédli všechny planety
i nejzajímavější souhvězdí. I když
se některým točila hlava, byl to nezapomenutelný zážitek. Druhá část
nám přiblížila zajímavosti uvnitř raketoplánu, ukázala nám, co se děje
v těle astronauta během letu, a dokonce jsme si vyzkoušeli stav beztíže. Protože jsme navštívili Brno v adventním čase, následovala prohlídka
náměstí Svobody a samozřejmě i Brněnského draka. Prožili jsme krásný
předvánoční den.
Mgr. Věra Janoštíková

Účastníci soutěže Bible a my.

Foto: ZŠ Kvasice.

Základní škola informuje
Vědomostní soutěž Bible a my
28. listopadu 2013 se v Kroměříži
na AG konalo okresní kolo biblické
soutěže. Naši školu reprezentovali
Dominik Malenovský z 5. třídy, Jakub Gazdoš ze 7. třídy a Filip Bartoník z 9. třídy. Chlapci prokazovali vědomosti ve svých věkových kategoriích. Každému z nich konkurovalo asi 20 žáků z jiných základních
škol z okresu. Všichni tři si zaslouží pochvalu, neboť se jim podařilo
získat velmi pěkná umístění – Dominik Malenovský 7. místo v 1. kategorii, Jakub Gazdoš ve 2. kategorii 2. místo a Filip Bartoník 4. místo ve 3. kategorii.
Mgr. Dana Malenovská
Turnaj v halovém fotbale dívek v Bystřici pod Hostýnem
Turnaj se uskutečnil v úterý
3. prosince 2013 a kromě dvou kvasických družstev se ho zúčastnila ZŠ
Slovan Kroměříž, ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem, ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem, 1. ZŠ Holešov
a ZŠ Morkovice. Tým Kvasice B ve
složení: Kateřina Psíková (9. třída),

Kvasické fotbalistky.

Pavlína Halodová, Nicola Pomališová, Karin Mošťková (8.), Libuše Přijalová, Hana Dubinová (7.), Monika Novotná a Veronika Marčíková
(6.) obsadil v turnaji 7. místo. Tým
Kvasice A: Magdalena Žáková, Lucie Svobodová, Kristýna Gambasová (9.), Karolína Malenovská, Eliška Ševčíková (8.), Tereza Prechtlová
a Denisa Najkrová (7.) skončil celkově druhý. Do střeleckých statistik se
zapsaly: Karolína Malenovská, Kristýna Gambasová, Tereza Prechtlová,
Eliška Ševčíková, Denisa Najkrová
a Nicola Pomališová.
Mgr. Jiří Machovský
Vzhůru k planetám
12. prosince 2013 se žáci 5. a 6.
třídy vypravili do Brna. Jejich cílem
bylo planetárium na Kraví hoře, které nabízí vzdělávací programy pro
všechny věkové kategorie.
Pro 12 leté žáky jsme vybrali program Vzhůru k planetám, protože
doplňuje učivo přírodovědy a zeměpisu. Program probíhal v rekonstruovaném digitáriu a měl dvě části. V první části jsme na simulač-

Foto: ZŠ Kvasice.

Dějepisná olympiáda
V pondělí 27. ledna 2014 se žákyně Karolína Malenovská a Nicola
Pomališová (obě z 8. třídy) zúčastnily okresního kola dějepisné olympiády v Kroměříži. Tématem letošní soutěže byla středověká města a naše děvčata se v konkurenci
40 uchazečů umístila na děleném
21. místě.
Mgr. Jiří Machovský
Okresní finále v halovém fotbale
Ve středu 5. února 2014 se žáci
II. stupně zúčastnili turnaje v halovém fotbale v Morkovicích. Kvasická sestava vypadala následovně: Lukáš Marčík – Emil Pospíšil,
Jan Daněk, Radim Zapletal, Filip
Tůma – Daniel Slavík, David Skácel, Jaroslav Ševčík a Ondřej Přikryl. Po výhrách nad ZŠ Morkovice
3:2, ZŠ U Sýpek Kroměříž 2:1 a ZŠ
Zachar Kroměříž 6:2 postoupil náš
tým do finálové skupiny, kde zaznamenal porážky od ZŠ Slovan Kroměříž 0:1 a ZŠ Střílky 0:2 - obsadil
tak konečnou 3. příčku mezi devíti
celky. Do střeleckých statistik se zapsali Radim Zapletal a Filip Tůma,
kteří vsítili po 5 brankách, jednou
se trefil Jaroslav Ševčík.
Mgr. Jiří Machovský
Olympiáda z českého jazyka
7. února 2014 reprezentovali žáci
Karolína Malenovská z 8. třídy a Radek Švec z 9. třídy naši školu na
Olympiádě z českého jazyka. Tato

Budoucí prvňáčci.

www.kvasice.cz

náročná vědomostní soutěž ze znalostí mateřského jazyka a slohu se
uskutečnila v prostorách Gymnázia
Kroměříž. V konkurenci 34 zúčastněných obsadila Karolína 10. místo
na okrese a Radek místo 16. Děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Věra Janoštíková
Zápis v ZŠ Kvasice do I. ročníku
Zápis do I. třídy proběhl 7. února 2014. U vchodu budoucí prvňáčky přivítali žáci 9. třídy a paní učitelky. Rodiče s dětmi procházeli pavilonem I. stupně a děti postupně
předvedly, jak umí už počítat, přednášely básničky a kreslily postavičky. S vodníčkem a princeznou si „zasportovaly“.
Během doby, kdy si rodiče vyřizovali v ředitelně písemné náležitosti, děti ve dvou třídách s kočičkou, makovou panenkou a princeznou skládaly puzzle, stříhaly a lepily,
navlékaly korálky nebo řešily bludiště Bořka Stavitele. Velký zájem dětí
byl o kreslení na interaktivní tabuli.
V letošním roce se k zápisu dostavilo 35 dětí a z toho 5 rodičů požádalo o odklad školní docházky.
Mgr. Anna Tomaníková
„Joudové“ ve Velkých Karlovicích
V neděli 9. února 2014 nasedáme
do autobusu a snad jen lyže napovídají, že odjíždíme na lyžařský kurz
do Velkých Karlovic. V Kvasicích
panuje téměř jarní počasí, což nás
mírně znervózňuje. Ale ještě se nám
nestalo, že bychom někdy v předcházejících letech na naší tradiční
zimní základně nelyžovali. Pevně
doufáme, že tomu ani letos nebude
jinak. Po příjezdu jdeme poprvé na
svah a někteří zkouší první krůčky
na lyžích. Večer prší, ale v noci se
déšť mění ve sníh a do rána ho připadne asi 15 cm. V pondělí tedy zažíváme perfektní lyžování. Úterý se
nám ale nevydařilo, tak měníme program. Plánovaný středeční bowling
přesunujeme už na úterý a věříme,
že se počasí umoudří. A taky že ano.
V noci chumelí a sněží celou středu.

Foto: ZŠ Kvasice.

Kvasické noviny

strana 13
Takže můžeme brázdit sjezdovku až do pátku, kdy se vydáme zpět
do našich domovů – někdo je rád,
někdo by ještě zůstal. Ale vše pěkné jednou končí. A my – „JOUDOVÉ“ ZE 7. TŘÍDY – se těšíme na
další společné akce. Zjistili jsme totiž, že jsme spolu rádi, což je to nejdůležitější. Mgr. Dagmar Březíková

Budoucí prvňáček.

Foto: ZŠ Kvasice.

Budoucí prvňáček.

Foto: ZŠ Kvasice.

Píšeme všemi deseti
Již třetím rokem se naše škola zúčastnila „Talentové soutěže pro žáky
základních škol a nižšího stupně osmiletých gymnázií v psaní na PC“.
Soutěž je pořádána v rámci Dne otevřených dveří na Obchodní akademii T. Bati a VOŠE Zlín.
Po slavnostním zahájení byli žáci
rozděleni do dvou kategorií (úplní začátečníci a pokročilí) a odchází psát. Každá skupina píše 30 mi-

nut. Hodnotí se počet napsaných
cvičení.
V kategorii úplných začátečníků, kde soutěžilo 28 účastníků, nás
reprezentovala Sára Paťhová ze 7.
ročníku a umístila se na krásném
7. místě.
Ve druhé kategorii, v kategorii
pokročilých, hájili jméno kvasické
školy 4 žáci z 9. ročníku - Filip Bartoník, Josef Postava, Jana Štěbrová
a Veronika Valachová. Z 38 účastníků se nejlépe vedlo Josefu Postavovi
a Janě Štěbrové, kteří osadili 8.a 9.
místo, Filip Bartoník skončil na pěkném 12. místě.
Všichni zúčastnění obdrželi za své
dovednosti pěkné věcné ceny.
Už se připravujeme a těšíme na
následující rok.
Mgr. Zdenka Gašpárková,
zástupkyně ředitele

Účastníci soutěže.

Foto: ZŠ Kvasice.

ZŠ Kvasice Vás srdečně zve na výstavu

DINOSAURUS
Výstava se uskuteční od 17. 3. 2014 do 23. 4. 2014.
Ve vestibulu školy budou vystaveny nejen výkresy žáků 3. B,
ale i obří dinosauří vejce, sopky a další výtvarné práce.
Těšíme se na Vás!
Škola na horách.

Foto: ZŠ Kvasice.

Škola na horách.

Foto: ZŠ Kvasice.
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vedení školy či rodičů. Pokud je učitel kreativní, nápaditý a panují dobré vztahy ve třídě, jsou tím založeny pevné základy pro dlouhodobou,
rozvíjející a kvalitní práci. A myslím
si, že na praxi jsem všechny tyto aspekty ve výuce zažil a cítil jsem se
zde velice dobře.“

PRAXE V ZŠ SPECIÁLNÍ
V KVASICÍCH

Věříme, že Zdeňka jeho nadšení
pro tento obor neopustí a podaří se
mu zúročit všechny znalosti ze studia
i studentské praxe ve vlastní pedagogické dráze.
Hana Číšecká,
ZŠP a ZŠS Kroměříž

Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Kvasice v roce 2014

Zdeněk Štokman na praxi.

Foto: ZŠ spec.

Zdeněk Štokman na praxi.

Foto: ZŠ spec.

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž, pracoviště v Kvasicích, poměrně často umožňuje studentům
speciální pedagogiky odbornou praxi. Zdeněk Štokman, student 2. ročníku bakalářského studijního oboru Speciální pedagogika – ortokomunikace, v krátkém rozhovoru vyjádřil své nově získané zkušenosti a zážitky.
Co Ti přinesla praxe se žáky se
zdravotním postižením v souvislosti
s tvým oborem?
„Ověřil jsem si, že tato práce má
smysl! Někdo může tvrdit, že nemá,
že nejsou vidět pokroky atd. Ale pokroky vidět určitě jdou a to je podle
mého názoru ve speciální pedagogice cílem nejdůležitějším! Někdy
mohou být změny k lepšímu pomalejší, ale JSOU!
Díky praxi si také hodně uvědomuji, že tato práce a obzvláště hledání správného způsobu komunikace s každým dítětem je vázáno na in-

Začátek nového roku je většinou
spojen s rekapitulací roku uplynulého. Obyvatelé domova byli v roce
2013 aktivními občany obce Kvasice. Účastnili se s velkou radostí a zájmem akcí, které byly v Kvasicích
pořádány. A naopak sami byli „pořadateli“ Letní slavnosti pod lípami,
na které srdečně přivítali návštěvníky z kvasické komunity. Zkrátka
všichni prožili hodně aktivní rok,
plný krásných okamžiků a setkání.
Závěr roku 2013 a období Vánoc někteří uživatelé strávili u svých rodin,
jiní prožili krásné a pohodové svátky
v domově ve společnosti svých přátel. Zima nám sice nepřinesla mnoho sněhu, navzdory tomu hned začátkem ledna šest uživatelů odjelo
na zimní pobyt do Velkých Karlovic,
kde strávili týden plný sportovního
vyžití a společenských akcí s dalšími uživateli jiných domovů.
Rok 2014 bude pro náš pracovní
kolektiv důležitý a zároveň náročný z hlediska rozvojového projektu,
do kterého se naše zařízení zapojilo.
Projekt s názvem Zvyšování kvality
života uživatelů sociálních služeb
se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je zaměřen na mapování

reálných potřeb uživatelů našich tří
služeb (aktuálně plně obsazených),
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 domova, Zlínským krajem, a financován
Zlínským krajem, Evropským sociálním fondem a operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost.
A jaké další akce nás všechny
v roce 2014 čekají? Na webových
stránkách se můžete s plánem akcí
seznámit.V nejbližší době nás čeká
turnaj v bowlingu nebo jarně prázdninová diskotéka. S radostí vás také
informujeme, že jubilejní V. ročník
Letní slavnosti pod lípami a Den
otevřených dveří se bude konat v sobotu 23. 8. 2014 od 14 hodin. Podzim bude potom spojen s tradičním
Týdnem sociálních služeb, v rámci
kterého vás také pozveme k návštěvě našeho domova. V průběhu roku
vás, milí čtenáři, budeme na další zajímavé akce s radostí zvát.
Ivana Lisztwanová Krčmová,
DiS., sociální pracovnice

tuici a cit vyučujících, což je určitě
obohacující pro obě strany.“
Co Tě nejvíce na praxi překvapilo?
„Pro nás studenty je někdy náročné praxi získat. Pro zařízení není jednoduché mezi sebe přijmout cizího
člověka, taktéž pro žáky a učitele ve
třídách je to určitá změna a krok do
neznáma. Jsem moc vděčný paní ředitelce, že mi umožnila tuto praxi
absolvovat. Taktéž jsem moc vděčný paním učitelkám za to, jak pěkně mě mezi sebe přijaly - s neustálým úsměvem a příjemnou náladou.
I z jejich přístupu a celkové atmosféry ve třídě mohou žáci čerpat pozitivní energii a vřelost.“
„„Ve Velkých
ý Karlovicích“.
Dokážeš si představit každodenní
práci s dětmi s těžkým postižením?
„Ano, je to práce naplňující a obohacující, i když vložená energie ne
vždy přináší okamžité výsledky či
odezvu. Učitel potřebuje cítit podporu a důvěru od ostatních kolegů,
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Foto: DZP Kvasice.

Kvasické noviny

strana 15

Jubilejní 10. KOŠT PÁLENEK

Kvasický košt pálenek.
V sobotu 15. února 2014 uspořádali kvasičtí zahrádkáři již 10. jubilejní KOŠT PÁLENEK, který se
konal v restauraci Sokolovna od 14
do 18 hodin.
K posouzení bylo přihlášeno
29 vzorků pálenek ve velmi dobré
kvalitě. Jako hosté se zúčastnili zahrádkáři z Tlumačova, kteří přinesli 4 vzorky.
Při pořádání koštu bylo podáváno občerstvení ve formě sýra, uzenin, okurků, škvarků a slaného pečiva. Účastníci též mohli využít nabídky jídel a nápojů místní restaurace.

Kvasický košt pálenek.

Foto: A. Judas.

Kvasický košt pálenek.

Foto: A. Judas.

Foto: A. Judas.
Závěrem bych chtěl poděkovat
za poskytnutí místnosti a příjemnou obsluhu manželům Kopčilovým
a všem, kteří se na uspořádání koštu organizačně podíleli, zvláště př.
Emilu Pospíšilovi, př. Elišce Bartůskové, paní Jiřině Vavříkové.
Poděkování si zaslouží i Jaroslav
David, Marie Muchová a Ing. Jana
Doležalová, kteří košt zpestřili hezkými písničkami, a všichni, kteří se
přišli pobavit, porovnat a ochutnat
pálenky z loňské úrody.
Václav Mucha,
předseda ZO ČZS Kvasice

Pořadí:
1. místo - Zahrádkáři z Tlumačova
2. místo - Emil Pospíšil
3. místo - Miroslav Šoltys z Tlumačova
4. místo - Václav Mucha
5. místo - Josef Zapletal
Vítězové byli odměněni plastovými sudy o různé velikosti. Další pořadí nebylo pro minimální rozdíly
v hodnocení stanoveno, ale ocenění za dobré pálenky by si zasloužili
všichni zúčastnění.
Součástí koštu byla i tombola,
do které ceny dodali místní zahrádkáři. První cena byla 5 litrů červeného vína, které věnoval př. Jaroslav Hána.

Kvasický košt pálenek.

Pozvánka na tradiční
odemykání řeky Moravy 2014

Ilustrační foto.

Foto: A. Judas.

Dne 19. 4. 2014 se konečně po tické kanoi. O dalších akcích, které
dlouhé zimě dočkáme a budeme jsou v jednání, budete informováni
moci odemknout náš úsek řeky Mo- nejen na stránkách sdružení.
ravy. I tento rok se o zábavu postaVodácký klub připravil pro veřejrá skupina Nuntius Regis, jejíž čle- nost možnost vypůjčit si loďku a náš
nové a členky nám úžasným a velmi úsek řeky Moravy si osobně projet.
zábavným způsobem přiblíží krásy V případě zájmu kontaktujte ktestředověku, dobové tance a soubo- réhokoliv člena Vodáckého klubu
je na ostří meče. Jejich vystoupení Kvasice o.s.
všechny zabaví až do doby, než se
Tak si můžeme jen popřát, aby
na naše pozvání dostaví místní vod- ta letošní sezóna byla teplá, slunečník Čanda , který přinese zlatý klíč, ná a aby nás voda nijak neohrozila.
kterým po přivítání odemkne řeku
Za vodácký klub Kvasice o.s.
Moravu, aby už mohli vodáci konečKahaja Radek
ně vyplout na první
letošní projížďku na
lodích.
A co nás v tomto roce ještě čeká
u vody?
V červnu se
u vody rozjede show
Kvasická neckiáda 2014, v srpnu se
naše děti z kroužku vydají na týdenní tábor Vltava 2014
a v říjnu se rozloučíme se sezónou 2014
závodem Kvasický
Foto: vodáci Kvasice.
pohár v jízdě na turis- Vodník Čanda.

www.kvasice.cz
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JSDH Kvasice

Mladí hasiči

Od posledního vydání Kvasických novin jsme byli povoláni ke
třem událostem.
Ve čtvrtek 19. prosince 2013
v 17:02 hod. nám byl nahlášen požár rodinného domu v Tlumačově.
Na místo události jsme dorazili chvíli po jednotce HZS Zlínského kraje, stanice Otrokovice, následovaní
jednotkou SDH Tlumačov. Průzkumem byl zjištěn požár v suterénu
neobývaného domu. Požár byl uhašen pomoci vysokotlakého proudu.
V neděli 12. ledna 2014 v 1:43
hod. nám byl ohlášen požár kontejneru na plastový odpad ve Kvasicích. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 Tatra 815 v počtu 1+5.Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o kontejner na plasty. Ohniště bylo uhašeno
jedním proudem s použitím pěny.
Na místě události jsme zasahovali
s jednotkou HZS Zlínského kraje,
stanice Kroměříž.

sledně si všiml i druhé osoby, která
se snažila dostat z plameny zasaženého stanu a spacího pytle. Po tomto zjištění okamžitě přeskočil zeď
i další oplození pozemku a začal
z ležící osoby strhávat tavící se umělé tkaniny. Poté se mu podařilo odtáhnout muže mimo hořící přístřešek. Hned jak prověřil, že na místě
už jiná osoba není, přijely na místo
první jednotky hasičů.
Při záchraně muže, který zůstal
nezraněn, sám utrpěl popáleniny,
které mu byly ošetřeny přítomným
lékařem zdravotnické záchranné
služby a následně i na chirurgické
ambulanci v nemocnici.
Jak sdělil i sám vyšetřovatel hasičů, jeho statečnost zachránila za daných okolností ohrožený život uživatele objektu a zcela jistě si zaslouží
obdiv a uznání.
por. Bc. Libor Netopil,
tiskový mluvčí,
HZS Zlínského kraje

Poslední událost se stala 31. ledna
2014, dále článek z www.hzszlk.eu

Sbor dobrovolných hasičů

Dne 31. ledna 2014 v 23:03 hodin
byl na tísňovou linku krajských hasičů oznámen požár provizorního objektu obývaného bezdomovci, který
se nacházel poblíž centra obce Kvasice na Kroměřížsku.
Na místo události byly vyslány
jednotky profesionálních hasičů ze
stanic Otrokovice a Kroměříž, které
současně posílili i hasiči místní dobrovolné jednotky. Ti také byli na místě události jako první.
Jak následně upřesnil velitel zásahu, jednalo se o požár provizorního
přístřešku, který byl využíván osobami bez domova. Plameny, které
zasáhly jak samotný přístřešek, tak
i jeho vybavení, se podařilo za pomoci vysokotlakého proudu rychle
likvidovat. Na místě požáru se také
nacházela jedna zraněná osoba.
Těmito informacemi by mohla
být událost, při které nedošlo ani ke
vzniku zásadní škody, uzavřena. Jak
ale bylo při následném vyšetřování
příčiny vzniku požáru našim vyšetřovatelem z Kroměříže zjištěno, první okamžiky po zjištění požáru byly
doprovázeny daleko dramatičtějšími okolnostmi.
Požáru si totiž všiml jeden z hostů blízké restaurace, který bezprostředně před třiadvacátou hodinou
zaregistroval asi dva metry vysoké
plameny nad zdí areálu restaurace.
Okamžitě kontaktoval obsluhu podniku, která vzala klíče od zadního východu ze dvoru, a společně se vydali zjistit, co se stalo. Ještě než byl východ otevřen, vylezl svědek na blízkou dětskou klouzačku, ze které viděl přes plameny jednu osobu, která
se z místa požáru plazila pryč. Ná-

Sídlo hasičské zbrojnice:
Kvasice, Družstevní 397

S našimi mladými hasiči jsme se
od posledního vydání novin zúčastnili pěti uzlovacích soutěží a branného závodu v Trávníku. První soutěž proběhla 30. listopadu 2013 na
Nové Dědině, další 7. prosince 2013
v Pohořelicích, 18. ledna 2014 v Malenovicích, 1. února 2014 na Lubné
a poslední soutěž proběhla 15. února 2014 v Mysločovicích. Z těchto
soutěží jsme přivezli několik prvních
míst jak v jednotlivcích, tak v družstvech. Kompletní výsledky, fotografie a videa naleznete na internetových stránkách www.sdhkvasice.cz
v sekci reportáže.
22. února 2014 jsme se zúčastnili také branného závodu v Trávníku.
Cílem branného závodu je absolvovat 3 km dlouhou trať v co nejkratším čase a přesně plnit úkoly na kontrolách K1 – K7 ve stanoveném pořadí. Hodnotí se čas, ve kterém družstvo absolvuje trať, plnění úkolů na
kontrolách. Za nesplnění úkolu se

připočítávají trestné minuty k čistému času dosaženému na trati. Kontroly jsou: K1 Střelba ze vzduchovky na sklopné terče, K2 Hod granátem na cíl a otázky z ochrany přírody (zvířata a rostliny české přírody), K3 První pomoc – úpal, úžeh,
omrzliny, znehybnění končetin, protišoková opatření, obvazová technika, přenos raněného, K4 Základy topografie a orientace v přírodě – světové strany, práce s mapou,
azimut, odhad vzdálenosti, mapové značky, památky Zlínského kraje, K5 Překonávání překážek – bariéra, lana, zatloukání hřebíků, K6
Uzlování – praktické provedení, jednoduché hlavolamy, K7 Protipožární znalosti – hasicí přístroje, hasební
prostředky, značky technických prostředků. Na start se postavila 4 naše
družstva. Nejlepší z našich družstev
obsadilo pěkné 13. místo z 39 družstev.
Pavel Ředina,
starosta SDH Kvasice

Starosta: Pavel Ředina
Tel./Fax.
zbrojnice: 573 358 050,
krizový telefon:
724 281 850,
E-mail:
sdhkvasice@seznam.cz
http://www.sdhkvasice.cz

Vodění medvěda 2014.

Mladí kvasičtí hasiči.

Foto: SDH Kvasice.

Foto: SDH Kvasice.

www.kvasice.cz
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Memoriál Radima Hutaře

Dne 14. prosince 2013 se na Umístění
13. ročníku Memoriálu Radima 1. místo Potočný Karel
Hutaře sešlo 25 hráčů z Kvasic, Tlu- 2. místo Helis Petr
mačova, Kostelan, Otrokovic, Žluta- 3. místo Chrastina Aleš
vy, Střižovic, Kroměříže a Jarohněvic. Turnaj se konal na sále sokolovNejlepší žena turnaje: Alena Strany v Kvasicích. Hráči se skvěle bavi- tilová
li nejen při samotné hře.
Děkuji všem, co přišli zavzpomínat na kamaráda, a věřím, že se příští
ročník sejdeme ještě ve větším počtu.
Jiří Koutňák

Finalisté.

Foto: J. Koutňák.

Nejlepší žena.

Foto: J. Koutňák.

odpovědné osoby, která musí být
starší 18 let
3) osoby provádějící pálení musí
být prokazatelně seznámeny s pracovními postupy (v případě firmy),
s pravidly pálení, způsobem přivolání pomoci,
4) místo pro ohniště nesmí být
v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech, ohniště nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy, dodržovat
bezpečnou vzdálenost od obytných
a hospodářských stavení,
5) místo pro ohniště musí být
v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně jeden metr, ve kterém se odstraní veškerý hořlavý materiál až na zeminu,
6) velikost hromad klestí volit tak,
aby shořela během doby, kterou budete dohlížet na oheň,
7) prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném
uhašení a řádném ochlazení ohniště, zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu,

8) při náhlé změně počasí (např.
silný vítr, apod.), oheň rychle uhasit,
9) místo spalování zabezpečit
dostatečným množstvím hasebních látek
10) po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně
kontrolovat
Spalování je zakázáno v období nepříznivých klimatických podmínek,
které vyhlašuje hejtman Zlínského
kraje na návrh HZS Zlínského kraje.
Spalování se ohlašuje na emailové adrese www.hzs-zlkraje.cz v rubrice „Evidence pálení“ nebo na telefonním čísle 950 670 222 – krajské operační a informační středisko (KOPIS).
Nahlášením pálení nedochází
k jeho schválení, je pouze evidováno KOPIS HZS Zlínského kraje.
Evidence slouží jen pro možnost
ověření místa pálení a možným nahlášením požáru. Nahlášením se osoba nezbavuje odpovědnosti za pálení!
Smolinka Radek –
člen odborné rady prevence
v okrese Kroměříž

Statistika – počet obyvatel
v roce 2013
1. 1. 2013

2230 obyvatel
muži

ženy

celkem

Přihlášeno
Narozeno

24
14

18
11

42
25

Odhlášeno
Zemřelo

15
16

18
13

33
29

31. 12. 2013

2235 obyvatel

Nejstarší občan Kvasic – Marie Plchová, Horní, nar. 1921
Nejčastějších pět příjmení v Kvasicích
Poháry a ceny.

Foto: J. Koutňák.

Jarní práce
aneb vypalování trávy
Vypalování trávy a přírodních porostů je zákonem zakázáno. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Občan tak může
za takové jednání dostat pokutu až
25.000,- Kč.
Spalování látek na volném prostranství se řídí zákonem o požární
ochraně a dále Nařízením Zlínského kraje č. 4/2002, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného ne-

bezpečí vzniku požáru a Nařízením
Zlínského kraje č. 5/2006, kterým se
mění některá nařízení zlínského kraje v oblasti požární ochrany.

1. POSPÍŠIL 47 občanů (muži - 25, ženy - 22)
2. BRÁZDIL 43 občanů (muži - 18, ženy - 25)
3. ŠEVČÍK 39 občanů (muži - 17, ženy - 22)
4. DANĚK 34 občanů (muži - 18, ženy - 16)
5. ZAPLETAL 31 občanů (muži - 17, ženy - 14)

POPLATEK ZA BLAHOPŘÁNÍ,
PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKU

Bezpečností desatero:
1) oznámit před zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení krajskému operačnímu a informačnímu
středisku Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje, krajské operační a informační středisko může
spalování zakázat
2) pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určením

www.kvasice.cz

(v rubrice Společenská kronika)
text (jednotná cena) 50 Kč
fotografie 25 Kč
Forma předání:
- osobně členovi Redakční rady
(R. Nelešovská, A. Judas, J. Brázdilová)
- elektronicky emailem na adresu
Renata.Nelesovska@seznam.cz
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III. ročník turnaje
ve stolním tenisu
Začátek ledna znamená vrátit se
po vánočních svátcích opět do každoročního koloběhu života. Ale jelikož by takový návrat měl být postupný, pořádá SK Kvasice již tradičně
turnaj ve stolním tenisu. Tam se člověk může ještě odreagovat a setkat
se s přáteli. Ani letos tomu nebylo jinak. 11. 1. 2014 se sešli všichni, kdo
chtěli, na sále sokolovny, aby bojovali o co nejlepší umístění. Nebo si
přišli jen prověřit, zda nezapomněli, na které straně se drží pálka. Letos proběhl turnaj pod záštitou Místní akční skupiny (MAS) Jižní Haná,
která zafinancovala občerstvení pro
hráče a také upomínkové předměty.
Tento rok poprvé se do kategorie
mužů museli účastníci registrovat
dopředu. Bylo to z důvodu kapacity a také zrychlení samotné organizace této skupiny. Maximální počet
účastníků byl 40, což se bez problémů podařilo naplnit. Na samotný
turnaj se přišlo registrovat do dalších kategorií 8 žen a 12 dětí. Prezident klubu Aleš Judas na začát-

Zápas žen.

ku všechny přivítal, krátce shrnul
pravidla a popřál všem dobrou zábavu a sportovní úspěch. Všechny
kategorie začaly hrát ve skupinách
a poté se podle pořadí rozepsaly
do vyřazovacího pavouka. Tam pořadí těch nejlepších dopadlo takto:
v ženách se na třetí příčce umístila
místní hráčka Veronika Matulíková,
druhá skončila Pavla Kutrová a první místo obsadila Gabriela Bezděková. V kategorii dětí se na třetím místě umístil Jiří Sotolát, druhé místo
připadlo na Lukáše Mareše a první
příčku vybojoval Jiří Vodárek. Kategorie mužů trvale nejdéle a na konci se radovali tito: třetí místo obsadil Roman Žídek, loňskou obhajobu
nepotvrdil letos druhý Jiří Krčma,
první místo a putovní pohár zvedl
nad hlavou Pavel Kutra. Všem vítězům byly předány medaile, poháry
a ceny. Jako velmi pozitivní lze hodnotit velkou účast dětí a žen. Příští
rok nás čekají další novinky, na které se můžete už nyní těšit.
Za SK Kvasice Aleš Judas

Vítěz Pavel Kutra z Tlumačova.

Foto: R. Nelešovská.

Zápas dětí.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: R. Nelešovská.

Účastníci turnaje.

Foto: R. Nelešovská.

www.kvasice.cz
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Foto: J. Procházka.

Souboj Kvasic a Tlumačova na ledě.

Foto: J. Procházka.

Hokejové
derby o (řeku)
Moravu
O první březnové sobotě hostil
kroměřížský zimní stadion v pořadí
již třetí a pro tuto sezónu poslední
hokejový souboj Tlumačova s Kvasicemi, od počátku nazývaný jako
„Derby o Moravu“. Ptáte se jaké
derby? Jedná se o mladý perspektivní projekt, za kterým stojí kooperace týmů obou zmíněných obcí,
v rámci něhož proti sobě opakovaně nastupují týmy HK Hornets Tlumačov a HK Kvasice. Co do průběhu hry na ledě - ve všech třech vzájemných střetnutích, jež se odehrála v období listopad 2013 až březen
2014, si s notnými rozdíly, leč vždy
lépe počínali borci Tlumačova, čímž
si pro tuto sezónu vysloužili pomyslný titul mistra Moravy. Doufejme,
že i v následující sezóně v sobě obě
mužstva naleznou dostatek entuziasmu pro odehrání dalších utkání
a diváci budou opět svědky pravé
nefalšované vesnické rivality na ledové ploše, která leckdy snese i nejpřísnější hokejová měřítka kladená
na ligová utkání. Josef Procházka

Kvasičtí hokejoví borci.

Foto: J. Procházka.

Horní řada zleva: Vrbecký Z, Šiška R, Zpěvák M, Kadlík M, Čenoch P, Vavřík P, Zpěvák T, Saibert A, Majda E, Pospíšil.
J Dolní řada zleva: Tomaštík M, Hopan P, Otýpka M (brankář), Čabla P, Láník M, Strýc K, Štrof P, Navrátil M, Pik V.

www.kvasice.cz
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Společenská kronika
Děti narozené listopad - prosinec 2013, leden 2014

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Duben
Marie Lochmanová
Zdenka Horáková
Eduard Majda
Josef Tvarůžek
Eva Kadlíková
Mária Ujková
Jindřich Knedla

Tomášek a Simonek Zavadilovi, prosinec, Zahradní

Bělovská
Horní
A. Dohnala
Školní
Husova
Husova
Dolní

70
60
60
60
70
70
70

Včelín
Parková
Zahradní
Krajina
Včelín

60
75
60
80
75

Květen
Miroslava Vaňharová
Marie Dobrovolná
Jarmila Belzová
František Mareček
Jarmila Gabrhelová

Červen

Jiří Smoček, listopad, Kroměřížská

Kristýna Valoušková, prosinec, Mírová

Emilie Roubalová
Včelín
60
Vladimír Potočný
Krajina
65
Josef Horák
Horní
70
Miroslav Derik
Parková
65
Miroslav Večerka
Husova
60
Viera Skácelová
Packov
60
Filomena Palová
M. Krasického
75
Libuše Rybenská
Včelín
90
Eva Malenovská
Bělovská
70
(Zveřejněny jsou pouze jména jubilantů, kteří dali redakci písemný souhlas)
Prosba
Pokud se vám ve schránce objeví lístek od redakce Kvasických novin o souhlas s uveřejněním v rubrice „společenská kronika – jubilanti“ a souhlasit budete, vhoďte, prosím, tento lístek PODEPSANÝ do schránky Kvasických novin. Ta je umístěna v přízemí obecního úřadu, hned po otevření vchodových dveří, na levé straně. Lístky, prosím, nenoste na matriku.

Navždy nás opustili
listopad - prosinec 2013, leden 2014
Stanislav Kořenek
Bohumila Adamčíková
Jarmila Tvarůžková
Pavel Dohnalík
Štěpánka Šumberová
(zveřejněny jsou pouze jména zesnulých
k vyvěšení parte)

Kamila Kočařová, leden, Čtvrtky

Vzpomínka
Dne 21. dubna 2014 si připomeneme desáté
smutné výročí úmrtí paní

Zdeňky Rozsypalové,
z Kvasic.
Všem, kdo vzpomenou spolu s námi,
děkuje celá rodina.

listopad
Nový Dvůr
prosinec
Bělovská
leden
Školní
leden
Kroměřížská
leden
Včelín
občanů, jejichž rodiny daly matrice
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