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11. a 12. srpna se v Kvasicích konala tradiční pouť. Více na zadní straně.

OBEC BĚHEM ČTYŘ LET PROINVESTOVALA
DESÍTKY MILIONŮ KORUN
Během uplynulých čtyř let se
radní a zastupitelé soustředili
na rozvoj obce. Vytyčili si
priority - jako například opravu
hřbitova, chodníků, veřejného
osvětlení, péči o obecní
majetek, zeleň a zvýšení
komfortu pro občany. Projekty
jsou realizovány podle priorit,
akutnosti a také podle toho,
na co se zrovna podaří získat
dotace. Není proto možné
vždy vyhovět všem, některé
akce se v průběhu let odsunou
trochu stranou, protože je
potřeba například aktuálně
řešit neplánovanou investici.
Obec musí předně ze svého
rozpočtu zajistit chod obce,
jako jsou například provozní
náklady na obecní budovy,
platy zaměstnanců, služby pro
občany, údržbu komunikace,
zajištění svozu odpadů, provoz
hřbitova, školy, školky, spolků,
parku a dalších. Poté teprve
zbydou finance na investice

www.kvasice.cz

a rozvoj. Ty má obec omezeny
rozpočtem, také se musí
chovat jako řádný hospodář
při nakládání s obecním
majetkem. Zde je nejdůležitější
výčet toho, co se za poslední
čtyři roky v Kvasicích podařilo
zrealizovat.
ROK 2015
Škola má novou kotelnu i fa-

Škola má novou fasádu.

sádu
V místní základní škole se rekonstruovala kotelna a zateplovala
budova školy. Topná zařízení, která
byla ve velmi špatném stavu, byla
nahrazena ekologicky i ekonomicky šetrnějším kotlem na spalování
štěpků a peletek. Díky zateplení
neuniká z budovy takové množství tepla a škola ušetří peníze na
energiích za topení.
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
toto vydání jsem si dovolil
pojmout jako shrnutí posledních čtyř let. Za námi, za vedením obce, radními i zastupiteli,
je kus odvedené práce. Asi
každý z nás na konci tohoto
období bilancuje, jestli se nám
opravdu podařilo vše, co jsme
si předsevzali. I když je zastupitelstvo složeno z členů různých
politických stran a uskupení,
vždy jsme se snažili táhnout za
jeden provaz, co se týče rozvoje obce. Všichni jsme měli
zájem na tom, aby se Kvasice
co nejvíce rozvíjely. I když pomalu končí volební období,
neznamená to, že už skončila
i naše práce a že pouze čekáme na 5. a 6. října. I v těchto
dnech stále probíhají opravy
v obci a máme rozpracované
projekty, aby je mohli realizovat ti, co přijdou do zastupitelstva a rady obce po nás. Život
v Kvasicích se nezastaví ani
s nadcházejícími komunálními
volbami, rozpracované akce
budou běžet i nadále.
Máme za sebou hody, letos
oslavy proběhly taktéž důstojně a měly jsme pro návštěvníky připraveno mnoho zajímavého. Vždy rád vidím, když se
na hodech sejdou celé rodiny,
příbuzní, kteří se spolu dlouho nepotkali, i kvasičtí rodáci,
kteří sem zavítají právě kvůli
hodům.
Přeji vám spoustu krásných
zážitků při akcích, které v obci
pořádáme, a také příjemný
nadcházející podzim. A samozřejmě dětem pohodový nástup do školy.
S úctou, Lubomír Musil
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Zmodernizovala se technika
na úklid obce
Zastupitelé schválili nákup obecní techniky, protože stávající už byla
zastaralá. Pracovníci obce tak mají
k dispozici traktůrek na sečení nízké
trávy a druhý ke kosení vysoké trávy
a k mulčování.
U školy je Oranžové hřiště
I sportovní život je v obci velmi
důležitý, a proto byl v sousedství
Sportareálu dokončen „pumptrack“
pro cyklisty za 380 000 korun. Také
ve škole bylo namísto stávajícího
nevyhovujícího areálu vybudováno „Oranžové hřiště.“ Hřiště je
víceúčelové s umělým trávníkem,
kde děti hrají volejbal, nohejbal,
tenis, malou kopanou a další. Na
akci přispěla částkou milion korun
firma ČEZ.
Pokračují opravy silnic
V Uličce byla zpevněná plocha
napojena na stávající asfaltovou silnici a také byla vybudována nová
kanalizace.
Díky chodníku je bezpečněji
Obec získala dotaci na opravu
chodníků v Kroměřížské ulici ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Jednalo se o částku 575 000 korun.
Nový chodník zvýšil bezpečnost
chodců a je bezbariérový.

zpravodajství
Obec má strategický plán
Strategický plán obce je dokument, v jehož souladu se obec během let rozvíjí. V plánu jsou vytyčeny priority na následující léta a při
žádání o dotaci jde o dokument,
který musí obec předložit. I občané
se měli možnost k připravovanému
dokumentu vyjádřit. Po jeho veřejném projednávání jej schválili zastupitelé. Hlavní cíle strategického
plánu na léta 2017 – 2020 jsou například: opláštění autobusových zastávek, kabelizace obce, nové chodníky, oprava hřbitova, domov pro
seniory, oprava sakrálních památek,
revitalizace stromů v parku, zázemí
pro denní pobyt seniorů, parkoviště,
pojízdný chodník a další.
ROK 2016
Školka má nové sociální zařízení
V mateřské škole došlo k rekonstrukci sociálních zařízení a vzduchotechniky. Původní zařízení už
nevyhovovalo současným hygienickým požadavkům. Také byla pořízena nová lehátka. Děti odpočívaly na
30 let starých lehátkách se železnou
konstrukcí. Nová jsou lehčí, mají
pevnou podložku a molitanovou
matraci. Je s nimi snadná manipulace a jdou poskládat tak, aby se lůžkoviny vzájemně nedotýkaly.

Proběhla rekonstrukce pavilonu A
Během letních prázdnin proběhla ve škole, především v pavilonu A,
rekonstrukce. Opravovalo se zde sociální zařízení, vyměnila se zdravotechnika, obklady, dlažba, vyměnily
se kabiny WC a místnost se vymalovala.

Coop. V minulosti se zvelebení
týkalo výsadby nové zeleně, parčíku, zastávek, mobiliáře, chodníků,
kanalizace, komunikace i veřejného
osvětlení.

Děti mají interaktivní tabule
Školní učebny byly dovybaveny
interaktivními tabulemi. Výuka je tak
pro děti atraktivnější a škola je mohLidé mají k dispozici 215 kom- la zakoupit díky finanční podpoře
postérů
obce a sponzorů.
Obec získala dotaci na domácí
kompostéry o objemu 900 litrů. Lidé
Na hřbitově je 50 urnových
je mají v užívání zdarma.
hrobů
Obec nechala na hřbitově udělat
Horní ulice prošla rekonstrukcí 50 nových urnových hrobů, také neHorní ulice je jednou z nejstarších chala vydláždit chodníky.
v obci. Její rekonstrukce byla zahájena opravou pravé strany chodníků.
ROK 2017
Také byla provedena kabelizace NN,
vyměněno veřejné osvětlení, rozMírová a Husova prošly oprahlas a také chodník na levé straně. vami
Také byly opraveny některé kanaliDošlo k opravě povrchů místních
zační přípojky.
komunikací a kanalizačních vpustí v ulicích Mírová a Husova, které
Ulice Včelín má novou tvář
byly ve velmi špatném stavu. Byl
V ulici Včelín byla provedena ka- odfrézován stávající povrch a polobeláž rozvodů NN, veřejného osvět- žen nový. V obou ulicích se jednalo
lení a rozhlasu. V souběhu s pracemi o investici ve výši 1,3 milionu korun.
obec zrealizovala nový povrch koNa Osmeku jsou nové dveře
munikace a chodník.
V návaznosti na opravené parProběhla 4. etapa oprav
koviště a dvorní plochy bytového
Byla dokončena 4. etapa revita- domu na Osmeku, který je ve vlastlizace ulice A. Dohnala. Ta navázala nictví obce, došlo k výměně obou
na 2. etapu, a to rekonstrukcí ko- vstupních dveří.
munikace a chodníku po obchod

Chodník v Kroměřížské ulici.

Nové chodníky v Mírové ulici.

Chodníky v Horní ulici.

50 nových urnových hrobů na hřbitově.
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zpravodajství
Hasiči mají nové auto
Sbor dobrovolných hasičů Kvasice má nový dopravní automobil
Ford Transit Combi. Obec žádala
o dotaci z ministerstva vnitra a dostala finanční podporu ve výši 450
000 korun právě na nákup automobilu.
Je více sběrných míst
Na žádost občanů obec rozšířila
sběrná místa. Došlo tak k odlehčení
stanoviště v Rýze, které bývalo často
přeplněné.
V obci je další parkoviště
Byla zahájena výstavba parkoviště
před obecní bytovkou. Součástí je
i oprava zpevněné dvorní plochy,
rekonstrukce venkovní ležaté kanalizace s vyústěním do kanalizačního
řadu a instalace nové vstupní stěny
s dveřmi. V ulici Horní ve spolupráci
se společností EON, která provedla
II. etapu kabelizace NN, a to v ulici
Zahradní, Příčná, Bělovská a Čtvrtky,
došlo v souběhu ke kabelizaci veřejného osvětlení, místního rozhlasu
a chodníkové zádlažby.
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Lidé mohou cvičit na nových
strojích
V ulici Družstevní u hasičárny byla
instalována venkovní workoutová
sestava fitness „Florida“, která se skládá z pěti cvičebních strojů. Zařízení
slouží hasičům i veřejnosti.
Probíhají komplexní pozemkové úpravy
Statní pozemkový úřad ve spolupráci s obcí a katastrálním úřadem
zahájil první etapu komplexních pozemkových úprav v obci. Proběhlo
zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu. Šetřeny byly vlastnické
hranice na obvodu komplexních
pozemkových úprav, to jsou hranice
katastrálního území, hranice zastavitelného a zastavěného území obce.
Úpravy budou dokončeny v průběhu čtyř a pěti let.

Sokolovna je v majetku obce
V listopadu byl dokončen převod
sokolovny do majetku obce. Stavba
je na pokraji životnosti a její obnova bude potřebovat hodně financí.
Proběhla oprava elektroinstalace
v budově a byla zajištěna statika.
Obec má peníze na novou ze- Také došlo k opatřením, aby do stavleň
by nezatékalo.
Pokračovala revitalizace zeleně
v Kvasicích, která se týkala nejen záOřešák se stal Stromem roku
meckého parku, ale i zeleně v obci.
Kvasický ořešák se stal Stromem
Získaná dotace pokryla 80 % ná- roku 2017. V celostátní anketě sesbíkladů a bude probíhat po etapách ral 10 104 hlasů a na slavnostním vyněkolik let.
hlášení 5. října bylo zástupcům obce

předáno ocenění. Ořešák se také stal zovat oprava komunikace, chodníků
finalistou Evropského stromu roku. a parkovacích stání, což bude realiDíky tomu přijel do Kvasic lovec zováno v roce 2019.
stromů Rob McBride z Velké Británie.
Rok 2018
Komunitní dům je v přípravě
Děti mají 8D hřiště
I nadále probíhaly přípravné práV centru obce byly pro děti ince na výstavbu komunitního domu.
Obec hledala s projektantem takové stalovány sestavy herních prvků
řešení, které by zabezpečilo potřeb- a zařízení 8D hřiště. Jedná se o deset
ný přístup a příjezd k domu včetně sestav obsahující například lanovou
technické infrastruktury. Společnost pyramidu, most, houpačky, sloní
E.ON musela změnit systém připoje- mámu, velrybátko a podobně. Obec
tak podpořila aktivní trávení volnéní objektu na síť.
ho času dětí a mládeže.
Opravují se další ulice
Pod Strážným se staví
Došlo k dokončení opravy veřejV ulici Pod Strážným se dostavují
ného osvětlení a rozhlasu v ulicích
Zahradní, Příčná, Čtvrtky a Bělovská. 4 rodinné domy z 6 plánovaných,
Bude pokračovat kabelizace v ulici zbývající 2 se projektují. Obec proto
Krajina. Stavba bude velmi rozsáhlá dokončuje veřejnou infrastrukturu.
plošně, termínově i finančně. V sou- Dosud byly provedeny kompletní
časné době se připravuje projektová rozvody technické infrastruktury,
dokumentace. Na práce bude nava- přístupová komunikace s asfaltobe-

Nové dětské hřiště v Družstevní ulici včetně nových chodníčků.

Kontejnery na Hrázi.

Rodinné domy Pod Strážným.

Fitness sestava v Družstevní ulici.

Nové veřejné osvětlení v Zahradní ulici.
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tonovým povrchem a obrubníky po
vnější straně silnice. Došlo k dokončení veřejného osvětlení, rozhlasu,
chodníků a také parkovacích stání.
V Družstevní ulici je nový
chodník
Pro zlepšení průchodu obcí a přístupu k nově instalovaným fitness
strojům na posilování bylo nutné přistoupit k opravě stávajícího
chodníku v ulici Družstevní včetně
nového přístupu do areálu.
Opravil se i chodník v Mírové
ulici
V návaznosti na nový povrch komunikace v ulici Mírová obec reali-

zpravodajství
zovala opravu chodníku včetně osazení nových obrubníků. Do země
se tak dostaly i rozvody veřejného
osvětlení a rozhlasu.

ným obec nechtěla již čekat na poslední stavby a přikročila k dokončení veřejné infrastruktury. Osadily se
silniční obrubníky, položila se druhá
vrstva asfaltového koberce, vybudoDalší dvě etapy chodníků na val se chodník, zemní rozvody rozhřbitově
hlasu a veřejného osvětlení včetně
I v tomto roce obec pro lepší stožárů.
a důstojný přístup k hrobům provedla dvě etapy nových chodníků
Revitalizace zeleně v obci
z takzvaných žulových odseků. Tím
Také letos se pokračuje revitalizajsme rozšířili zádlažby o dalších 140 ce zeleně v obci. Kromě krásného
metrů.
a omlazeného zámeckého parku
má obec hodně zeleně i v ulicích.
Dokončení veřejné infrastruk- Obci se v tomto směru daří získávat
tury Pod Strážným
dotace.
Po dokončení většího množství
staveb rodinných domů Pod StrážStará škola v majetku obce

Po dlouhých exekučních peripetiích se obci podařilo dostat do
majetku obce starou školu. Její nové
využití zatím není upřesněno, bude
se odvíjet od potřeb obce a občanů.
Obec rozděluje spolkům čím
dál více peněz
Finanční podpora spolkům a organizacím ze strany vzrostla během
čtyř let o více než 200 000 korun:
Rok 2015:
Rok 2016:
Rok 2017:
Rok 2018:

602 500 Kč
776 900 Kč
800 650 Kč
811 460 Kč

text a foto: Jana Hlavinková

Budova bývalé školy.

Nové chodníčky na hřbitově.

Z EVROPSKÝCH FONDŮ BYLA FINANCOVÁNA UČEBNA FYZIKY A CHEMIE
Základní škola Kvasice čerpá fi- učebny fyziky a chemie v ZŠ Kvasinanční dotace z Evropské unie ce, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075
a státního rozpočtu České republiky /0007989.
z projektu s názvem Modernizace
Cílem projektu je modernizovat

učebnu fyziky a chemie v ZŠ Kvasice, jejímž výsledkem bude propojení teoretické výuky v oborech
fyziky a chemie s praktickými aplikacemi v rámci laboratorních cvičení
a zkoušek. Praktické experimenty
jsou pro pochopení teoretických
znalostí a dovedností žáků přínosné
a přitažlivé a tím se zvyšuje kvalita
výuky.
Hlavní aktivitou bude modernizace učebny fyziky a chemie spočívající ve stavební rekonstrukci učebny,
která bude rozšířena o prostor kabi-

COPT TĚSNĚ PORÁŽÍ STŘEDNÍ HOTELOVOU ŠKOLU
Ve školním roce 2017/2018
ukončilo svoji cestu základním
vzděláváním 20 žáků. Největší
zájem byl o Centrum odborné
přípravy technické v Kroměříži
(4 žáci), 3 žáci si dali přihlášku na
Střední školu hotelovou a služeb
v Kroměříži. Po dvou žácích jsou
zastoupené střední školy: Oděvní
a služeb Vizovice, Zdravotnická
škola ve Zlíně, Obchodní akade-

4

mie v Kroměříži a nově také SOŠ J.
Boska v Kroměříži. A nakonec také
Gymnázium Otrokovice a Kroměříž, Obchodní akademie Zlín,
Střední zdravotnická škola Kroměříž a OU Křenovice po jednom
z našich žáků. Přejeme jim hodně
štěstí a úspěchů při dalším studiu
i v osobním životě.
text: Michaela Dostálová

netu a to vybouráním příčky. V důsledku potřebného zvětšení plochy
učebny musí být provedeny nové
el. rozvody, osvětlení, počítačová
síť a podlahy. Součástí projektu jsou
i dodávky nábytku a technického
vybavení. V rámci vybavení dojde
k osazení lavic se židlemi, pracovních stolů, interaktivní tabule a dataprojektor, katedra multimediální
přístrojová, soubory senzorů pro
fyziku a chemii a tak dále.
text: František Látal

zpravodajství
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE PŘED NÁMI
Už je tu opět září a základní škola Kvasice se těší na své nové žáky.
V červnu 2018 vyšlo z deváté třídy
20 žáků a v září 2018 jich 21 nových
nastoupí do první třídy. Z 21 prvňáčků je 13 chlapců a 8 dívek, 14 žáků je
z Kvasic, 4 z Nové Dědiny, 2 z Karolína a 1 z Trávníka. Po více než dvaceti
letech práce pro ZŠ Kvasice odchází
do důchodu hlavní kuchařka školní
kuchyně paní Chytilová a na její místo od září nastupuje paní Sedláčková.
V pedagogickém sboru dochází ke
dvěma vynuceným změnám. Paní
učitelky Opravilová a Hradečná již
v dubnu odešly na mateřskou dovolenou a za jejich zástup od září
nově nastupují paní učitelky Kočičková (nově třídní 2. třídy) a Kopřivová
(nově třídní 3. B).
A jaké další novinky nás ve školním
roce 2018/2019 ještě čekají? Jednou
z podstatných změn bude změna
zvonění ve škole. Tradiční začátek
vyučování v 7:35 se od tohoto školního roku posouvá na 7:45 a délka
některých přestávek v průběhu dne
se prodlužuje. Tato změna je možná
na základě posílení ranních a odpoledních autobusových linek, tak aby
žáci i zaměstnanci měli v průběhu
dne důstojný prostor na odpočinek
a základní hygienické potřeby. V průběhu prázdnin probíhala výrazná
modernizace učebny chemie a fyziky
a přilehlých kabinetů. Na tuto modernizaci škola vysoutěžila z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částku cca 1,7 milionu korun a žáci

se od září mohou těšit na moderní
učebnu, která skloubí jejich teoretické a praktické znalosti z chemie
a fyziky. Na konci loňského školního
roku jsme zkušebně zpřístupnili on-line systém objednávání a odhlašování jídel, který se od září rozběhne
v plné šíři. Každý žák, respektive strávník v naší jídelně, obdržel jedinečný
kód a heslo, pomocí něhož si může
z počítače nebo mobilu odhlašovat
obědy ve školní jídelně. Pro strávníky
bez přístupu k internetu je před školní jídelnou instalován terminál, pomocí něhož lze po přiložení čipu tyto
operace také provádět. V loňském
školním roce jsme spustili elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku v moderním systému
Edookit. Rodiče mají přehled o všech
absencích svého dítěte, okamžitě vidí
známky v elektronické žákovské knížce, učivo každé hodiny, domácí úkoly,
události, plánované písemky. Systém
umožňuje velmi snadnou komunikaci mezi rodiči, učiteli a vedením
školy. A proto žádám rodiče, aby tento systém maximálně využívali a komunikovali zejména prostřednictvím
tohoto systému.
V první polovině nového školního
roku doběhne dvouletý projekt ŠABLONY, z kterého škola čerpala více
než 700 000 Kč, například na Kluby
logických a deskových her, doučování žáků a školení zaměstnanců a věřím, že od 2. pololetí si vysoutěžíme
následný projekt ŠABLONY 2. I když
se ne vždy vše povede mnohá opat-

ření a aktivity, které jsme započali
v loňském roce, budou pokračovat,
například úplný zákaz používání mobilních telefonů ve škole, projekty se
zahraničními stážisty, soutěž ve sběru
papíru a výlet pro nejlepší sběrače,
projekty Ovoce a zelenina do škol
a Mléko do škol pro všechny naše
žáky, podpora sportovních aktivit
žáků a projektů zaměřených na komunikaci v anglickém jazyce. A na co

se těší pan ředitel: na nové prvňáčky,
kteří už dychtí po nových poznatcích, na zahraniční stážisty z projektu
EDISON, kteří obohatí naše informace o cizích zemích a kulturách, na
úspěchy našich žáků nejenom v matematických soutěžích a také třeba
na nové webové stránky školy, které
prošly během prázdnin výraznou
změnou.
text: František Látal

KOMUNÁLNÍ VOLBY JSOU 5. A 6. ŘÍJNA
Komunální volby budou letos
v Česku probíhat 5. a 6. října. To znamená, že obyvatelé obce budou volit
nové zastupitele, ze kterých pak vzejde i nový starosta a místostarosta na
období 2018 – 2022. Volit může každý
svéprávný občan starší 18 let, který
má v Kvasicích trvalý pobyt.
Kvasice mají patnáctičlenné zastupitelstvo a počet zastupitelů je dán
počtem obyvatel.

Systém komunálních voleb je jeden
z nejsložitějších volebních mechanismů. Odevzdané hlasy se počítají
poměrově a volič může volbu provést
různými způsoby. Je důležité říci, že
každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Tedy v Kvasicích má
každý občan na 18 let patnáct hlasů.
První způsob volby je takový, že
volič může do volební urny hodit lístek celé volební strany. V takovémto

případě dostává strana všech patnáct
hlasů. Při druhém způsobu může
volič dát hlas patnácti různým kandidátům z různých volebních stran.
Pokud volič zaškrtne jednotlivé kandidáty z různých volebních
stran, musí počítat s tím, že se jedná
o hlasy pro danou stranu a hlasy pro
jednotlivé kandidáty se počítají jako
preferenční hlasy. Díky preferenčním
hlasům se může kandidát dostat

z nižšího místa kandidátky na vyšší
místo. Takže jednotlivého kandidáta
nelze podpořit bez toho, aniž by volič
nepodpořil celou stranu.
Volič nakonec může obě metody
i zkombinovat. Označí jednu stranu
a dále vybere u ostatních stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě
se odečítá počet hlasů jiným kandidátům než zvolené straně, odspodu.
text: Jana Hlavinková

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE SE NEJVÍCE LÍBILO DĚTEM
Myslivecký spolek Kvasice jako každoročně pořádal poslední sobotu
v červenci myslivecké odpoledne
pro veřejnost.
Celá akce probíhala v areálu Myslivny, kde bylo možné ochutnat zvěřinové speciality a také zde byla zá-

bava pro děti i dospělé. Děti vyráběly
pomocí nástřikové techniky obrázky
zvěře, které si odnášely domů na památku. Střelba ze vzduchovky na terč
byla velkou atrakcí, kde své střelecké
umění mohl vyzkoušet každý bez
ohledu na věk. V naučném koutku si

bylo možné ověřit své znalosti z myslivosti a botaniky.
Účastníky neodradila ani mírná
dešťová přeháňka v úvodu, která
příjemně ovlažila prostředí. V dobré
náladě a pohodě se neslo celé odpoledne.

V příštím roce chce myslivecký
spolek Kvasice tuto zdařilou akci
obohatit o další zábavu pro děti
i dospělé. Už dnes se těšíme na Vaši
účast.
text: Petr Vaculík
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DĚTI VYTVOŘILY NA CYKLODEN KRÁSNÁ ZÁVODNÍ ČÍSLA
To, že jsou ve Kvasicích sportovci,
o tom není žádného sporu. A tak
se u nás opět sportovalo. Kulturní
komise ve spolupráci se základní
školou a Kubou Klementem připravili na první červnovou neděli
pro účastníky dva závodní okruhy,
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jeden větší pro velké a pokročilé
závodníky a druhý menší pro mladší
závodníky. Děti ze základní školy dostaly úkol, vytvořit závodní čísla pro
účastníky velkého závodního klání.
Svého úkolu se zhostili opravdu
zodpovědně a na startu si závodníci

mohli vybírat z rozmanitých závodních čísel. Nutno podotknout, že
výtvarné ztvárnění závodních čísel
se dětem opravdu velmi povedlo.
Noční deštík závodníkům připravil
překvapení při zdolání trasy. Místy
se vytvořila ta správná blátivá místa,

kterých si při průjezdu trasou zcela
jistě všichni s radostí užili a někteří
i pod dozorem svých rodičů. Všichni ale nakonec dorazili do cíle lehce
ublácení, ale s úsměvem na tváři
a to to přece nám všem jde.
text: Jana Koželová

zajímavost
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HRDELNÍ PRÁVO A ŠIBENICE V KVASICÍCH
Asi málo kdo ví, že Kvasice
kdysi disponovaly hrdelním
právem a vlastním popravištěm, konkrétně šibenicí. Naše
obec toto právo uplatňovala
bez mála 400 let. První zmínka
o Kvasicích se objevila v roce
1141 v listině olomouckého
biskupa Jindřicha Zdíka. Později se o obci píše roku 1248,
kdy se majiteli stali pánové
z Benešova. Tento rod měl ve
znaku zatočenou střelu, která
je znakem Kvasic dodnes.
Historie hrdelního práva
v Kvasicích
Roku 1360 byly Kvasice povýšeny na městečko, proto lze předpokládat, že privilegium hrdelního práva jim bylo uděleno v této
době. Písemné doklady o funkci
místního hrdelního soudu pochází však až z 16. století. Nejstarším
písemně zaznamenaným přípa-

dem je delikt loupeže z roku 1547.
O výsledku soudního jednání se
bohužel nedochovaly žádné informace, můžeme se tedy jen domnívat, jak tento případ dopadl.
Šibenice
Místní šibenice byla postavena
na kopci Vrážisko. Jako jediná ze
šibenic bývalého kroměřížského
okresu je zaznačena na mapách
prvního vojenského mapování.
Toto mapování vznikalo mezi lety
1764 – 1768. Je dílem důstojníků
habsburské armády, kteří kreslili
procházené oblasti. Proto se na
toto mapování nelze dívat jako na
zcela přesné, spíše přibližné. Kromě topografických údajů se zde
nachází např. značky vinic, mlýnů,
zaniklých osad apod. Slouží proto
jako bohatý zdroj informací. Šibenice je označena, většinou používaným, trojbokým symbolem.
Tento znak je zakreslen černou

barvu, která poukazuje na dřevěnou šibenici. Kamenné stavby
se značily barvou červenou. Šibenice se stavěly na velmi dobře
viditelných místech, často právě
na kopcích, z nichž bylo na města
či vesnice nejlépe vidět. Samotná
stavba s visícím tělem měla budit
strach a odradit případné zločince.
V blízkosti šibenic se ve valné
většině případů nacházely menší
sakrální stavby, např. kříže, kapličky, boží muka apod., které sloužily
k poslednímu smíření odsouzence s Bohem. Stejně je tomu i v případě Kvasic. Přímo naproti místu
bývalé šibenice nechal farář Matěj
Moritz roku 1753 postavit mariánskou kapličku, která zde stojí
dodnes.
Ve městech s privilegiem hrdelního práva bylo zvykem mít
vlastní popraviště, ale ne vždy
vlastního kata. Stejně tak tomu

bylo i v případě městečka Kvasice.
To si mistra popravčího půjčovalo
z Kroměříže, obdobně jako okolní
vesnice. Proto se katovna, katův
dům, nacházela pouze v Kroměříži, konkrétně na dnešní ulici Tylova 2.
Výzkum šibenice se zatím uskutečnil pouze v Kroměříži a to roku
1998, kdy při budování kanalizace
na ulici Lutopecká, byla odkryta
jáma 3x3 metry s lidskými ostatky,
vrstvou zetlelého dřeva a železnou kramlí (železnou svorkou, pomocí které se spojovaly šibeniční
trámy). Kvasická šibenice zatím
nijak zkoumána nebyla, alespoň
se o tom nedochovaly žádné záznamy. Doufejme však, že je jen
otázkou času, kdy k podobnému
výzkumu dojde i v Kvasicích.

Neyman Jan – pololáník, Oharčík
Václav – čtvrtláník, Onderkovský
pustý, Poláchovský pustý, Polášek
Urban – čtvrtláník, Přívozník Václav – zahradník, Řatický Pavel – zahradník, Řezník Tomáš – zahradník, Slezák Jura – zahradník, Slovák
Jiřík – pololáník, Slovák Jan – krejčí,
Sotorář Valentýn – tkadlec, Strach
Staněk – zahradník, Syrákovská
pustý, Ščerba Jan – zahradník, Škára Matěj – pololáník, Špaček Matěj
– pololáník, Špaček Pavel – pololáník, Špačikubovská pustý, Šuba
Jura – pololáník, Švec Šimek – zahradník, Švec Václav – zahradník,
Tesař Lorenc – zahradník, Tragač
– čtvrtláník, Vašků Vašek – zahradník, Vodičovský čtvrtlán, Vratinček
Václav – zahradník, Zahradník Vávra – zahradník, Zámečnice Dorota – zahradnice s poli, Zámečník
Václav – zahradník.
Soupis nám udává na jak velké rozloze půdy jednotlivý rod
hospodařil, pololáník nebo také
půlláník hospodařil na ploše ½
lánu což bylo 9 hektarů, čtvrtláník hospodařil na ¼ lánu, což byly
zhruba 4 hektary. Pojmem zahradník se označoval majitel domu se
zahradou, neuvádělo se jak velká

musela být. Domkař byl také majitelem domu a malé výměry půdy,
nebo majitel malého hospodářství
s výměrou zhruba do 4 hektarů.
Později se pak označovali tímto
pojmem majitelé domku bez polí.
Ve Kvasicích také máme v té době
čtyři tkalce a jednoho krejčího. Jak
si později povíme tak tkalcovství
bylo ve Kvasicích v pozdější době
významným řemeslem.
V roce 1706 bylo ve Kvasicích 8
gruntů pustých a sice 5 pololánů
a 3 podsedky. Koudelíčků, Poláchovský, Vodičovský, Drápalovský,
Ondrovský, Buchlovský, Čapkovský a Burkovský, nazývané jsou
podle jejich posledních majitelích.
V roce 1711 po válkách o španělské dědictví řádil na Moravě mor,
uvádí se, že některé obce i městečka málem vymřela, ve Kvasicích
v letech 1711 a 1719 umřelo na
mor 126 osob.
Jak je vidět tak Lánový rejstřík
je kromě matrik dalším cenným
zdrojem informací o našich rodech, z nichž některá jména známe v našem městečku dodnes.

text: Domonika Věrná

STAROUSEDLÉ KVASICKÉ RODY II
V prvním díle putování po stopách starých kvasických rodů nás
matriční záznamy zavedly až do
roku 1660. Z nich se dozvídáme
alespoň zvětší části o rodech, které zde žily při znovuosídlení našeho městečka po třicetileté válce.
Daleko spolehlivější svědectví
nám podává cenný soupis nazývaný Lánový rejstřík zpracovaný
v letech 1669-1679. Jeho první
podoba z let 1656-1657 se nezachovala. Ještě než došlo k jeho
novému zpracování postihla hradišťský kraj další pohroma v podobě tatarských vpádů v roce 1663.
Tyto měly na svědomí značný rozvrat nově osídlených obcí, čímž se
dovršila zkáza způsobená válkou.
K hradišťskému kraji patřily také
Kvasice, kterých se také dotklo
zpustošení a vylidnění dosáhlo až
18 procent.
Vraťme se ale k Lánovému
rejstříku, který obsahuje soupis
všech poddanských usedlostí na
venkově i v poddanských městech a městečkách podle jejich
zachování po třicetileté válce. Ve
Kvasicích došlo k soupisu a zpracování celé vizitace 4. října 1670.
Městečko mělo celkem 34 usedlí-

ků a pustých usedlostí 24. Zde je
soupis rodů usedlých a hospodářících ve Kvasicích v době sepsání
lánového soupisu:
Bednář – zahradník, Bělovský
Jura – pololáník, Cimbalicová –
zahradnice s poli, Čapečka Václav – zahradník, Čapečkový Jan
– domkař bez polí, Čarný Jan – zahradník, Dašťák Václav – zahradmík, Dohnalovský pustý pololán,
Doležálek Jakub – zahradník, Drápalovská pustý zahradník, Duchet
– pololáník, Chadalík Jan – zahradník, Chadalík Pavel – tkadlec, Jurčíků Matěj – zahradník, Kačala Jan
– osedlý, Kačala Jan – domkář bez
polí, Kalivoda Jan – tkadlec, Knížek
Václav – zahradník, Kokotík Matěj – zahradník, Kolář – zahradník,
Kovář Matěj – zahradník, Kozoušek
Jan – tkadlec, Kožušník Václav –
zahradník, Kučařík Martin – zahradník, Kudelníček Václav – pololáník, Luža Pavel – zahradník, Luža
Jan – zahradník, Lužík Václav – zahradník, Markův Marek – zahradník, Maštalíř Adam – pololáník,
Michal Martin – čtvtláník, Michalík
Václav – zahradník, Mlynář Jiřík –
zahradník, Morávkův Mikula – zahradník, Navrátil Jura – pololáník,

text: Petr Klapil
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KOTVY VYRAZILY NA VODÁCKÝ TÁBOR
Léto, slunce a voda patří k sobě.
A kde si tyto tři věci užít nejlépe najednou? Na vodáckém táboře! Letos
jsme se rozhodli splout řeku Moravu
v úseku z Postřelmova do Olomouce. Oproti dřívějším letům vyrostlo

díky rozvoji vodáctví na březích Moravy spoustu kempů, což je velmi
příjemné.
Stav vody byl vzhledem k suchému počasí nízký, ale přesto byl celý
úsek sjízdný. Místy jsme si dali jízdu

zručnosti mezi popadanými kmeny ně nakloněno vodním radovánkám.
a větvemi, obzvláště v okolí Litovle. My už se těšíme.
Užili jsme si spoustu koupání, her,
zábavy, štípanců od komárů, ale
text: KOTVY Kvasice
hlavně dobré nálady. Nezbývá než
si přát, aby i příští rok bylo léto stej-

NOVĚ BUDEME SPOLUPRACOVAT SE SPARTAKEM HULÍN
Vážení sportovní přátelé,
rád bych Vás před začátkem nového soutěžního ročníku seznámil
s novinkami v našem fotbalovém
klubu. Začněme u družstev žáků. Po
velmi úspěšném minulém ročníku,
kdy se starším žákům podařilo vyhrát celou soutěž, se vedení SK Tlumačov rozhodlo již dále nepokračovat ve spolupráci na mládežnické
úrovni. Tento krok byl vzhledem
k dobrým výsledkům pro nás nepochopitelný, ale co se dá dělat. Byli
jsme osloveni Spartakem Hulín na
možnou spoluprací v oblasti žákovských i dorosteneckých mužstvech
a nakonec jsme se dohodli. Od
nového ročníku budou spojená žákovská mužstva hrát tak jako doposud krajskou soutěž pod hlavičkou
FC Kvasice a mužstvo dorostu pod
hlavičkou Spartaku Hulín bude hrát
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o soutěž výše, tedy krajský přebor.
Věříme, že tato spolupráce bude
prospěšná pro obě strany a bude
hlavně dlouhodobá, protože sportujících dětí neustále ubývá.
B mužstvo zůstalo pro nový ročník v podstatě beze změn a bude
i nadále pokračovat v okresním
přeboru. A mužstvo po nešťastném
spadnutí z krajského přeboru doznalo velkých změn. Na trenérském
postu z důvodů pracovních skončil
pan Ševela Zdeněk a mužstva se ujal
bývalý výborný hráč Kvasic Petr Bláha. V mužstvu došlo k výrazné hráčské obměně, odešlo nebo skončilo
celkem 6 hráčů: Foltýn Jan – návrat
do Karlovic, Večerka Jiří – přesun
do B mužstva, Zapletalík David –
odchod do Pravčic, Černocký Václav a Mrhálek Stanislav -hostovaní
v FK Admira Hulín, Brázdil Michal

– hostování v TJ Těšnovice. Naopak sit se o návrat do Krajského přeboru.
bylo přivedeno celkem 6 nových
Srdečně zveme všechny fanoušky
hráčů, a to: Stratil Radek, Moravec na naše zápasy, přijďte nás podpořit!
David, Majkrič Karel a Dočkal Pavel
– všichni z Hanácké Slavie Kroměříž,
dále Pulkert Martin – návrat z Ratext: Filip Klement
kouska a Jergl Pavel. Cílem je poku-
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NA FESTIVALU DRAČÍCH LODÍ JSME SI UŽILI SKVĚLOU ATMOSFÉRU
Kvasický festival dračích lodí
v Kvasicích má za sebou již třetí
ročník a konečně se posádky dračích lodí dočkaly na závodní trati
krásného počasí a tím i úžasné
atmosféry. Motto každé posádky,
která neprahne jen po vítězství je
„pobavit sebe i diváky a užít si skvělou atmosféru i v zákulisí“. Jsem
moc rád za pořádající spolek Vodácký klub Kvasice z.s. ,že takových
posádek byla většina a díky všem
byla skvělá atmosféra.
Kvasický festival dračích lodí
2018 se jako každoročně jel na řece
Moravě v kategoriích sport, fun,
ženy na tratích 200 m a nově 1500
m s otočkou kolem bójek ve stylu
Horalských her. Všechny posádky
se celý den ve 3 rozjížďkách snažili
dostat na co nejvyšší umístění do
finálových jízd.
Každý kdo si našel cestu na loděnici a podpořil svůj oblíbený tým
si určitě užil krásný den a já tímto
děkuji za podporu.
Jako pořádající spolek jsme bohužel nemohli usednout do lavic
dračí lodě a proto si moc vážíme
juniorů kteří se pod hlavičkou pořádajícího klubu pod názvem „Vodácký klub Kvasice juniors“ nebáli
bez tréninků sednout na loď a urvat pro náš klub krásné třetí místo
v kategorii fun a dokonce porážet
na trati sportovní posádky s mnoha hodinami tréninků. Tak ještě
jednou díky posádce „Vodácký klub

Kvasice Juniors“.
Rok 2018 byl pro nás opět plný
nových zkušeností s pořádáním
takto velké akce a jsme moc rádi že
ohlasy byli velmi kladné a posádky
odjížděli z obce Kvasice s úsměvy
na rtech.
Nerad bych zapomenul na
všechny sponzory a partnery akce,
kterým patří velké díky, ale hlavně
děkuji jmenovitě panu starostovi
Lubomíru Musilovi za skvělý přístup a pomoc při akci,pracovníkům
obce Kvasice kteří se nám v tomto
roce starají o sečení prostor loděnice,panu Nelešovskému za pomoc
při stavění zázemí a servisu před
a po akci.
Děkujeme obci Střížovice, která nejen složila posádku, ale také
vypomohla s organizací a samozřejmě také rodině Vykydalové za
každoroční podporu „lávky odvahy
Petra Vykydala“.
Děkuji tímto ještě jednou všem
posádkám a těším se na příští ročník.
V měsíci září vás vodácký klub
Kvasice z.s. zve na tradiční Zamykání řeky Moravy 2018 kde se
můžeme těšit nejen na speciality
z udírny, grilu ale i čepu kde můžete ochutnat pivní speciály místních
pivovarů a to za účasti vodníka
Čandy a živé hudby.
Těší se na vás kolektiv Vodáckého klubu Kvasice z.s.

Výsledky závodů:
TRAŤ 200 METRŮ
Kategorie FUN
1. No a Ne
2. Arnold club Otrokovice
3. Vodácký klub Kvasice juniors
4. Restaurace pod kaštany
5. Dračí smečka
6. ZŠ Kvasice
7. Hrad´áci
8. Draci za Střížovic
9. Trojek
Kategogie ŽENY
1. Heparinky
2. Nautilus Women

Kategorie SPORT
1. Oldies revival Kojetín
2. Nautilus
3. Kotvy Kvasice
TRAŤ 1500 METRŮ
1. No a Ne
2. Oldies revival Kojetín
3. Kotvy Kvasice
4. Vodácký klub Kvasice juniors
5. Nautilus
6. Dračí smečka
7. Hraďáci
8. ZŠ Kvasice
9. Nautilus women
10. Heparinky
11. Draci ze Střížovic
12. Restaurace pod kaštany

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Výlet na Modrou
Začátek června a zároveň poslední den v týdnu jsme oslavili krásným
a slunečným výletem do archeoskanzenu Modrá. Jako celá školka
jsme se vydali autobusem do pěkné
přírody a vstříc novým zážitkům.
Děti si s nadšením prohlédly archeoskanzen se zvířátky a poté jsme
navštívili nově otevřenou minizoo
s plazy a hady. Ti odvážnější si mohli
hady pohladit a dokonce se s nimi
pomazlit. Pěkné dopoledne jsme
ukončili dobrým obědem v restauraci a pomalu se vraceli autobusem
zase zpátky do naší školičky.
Pasování předškoláků
V polovině června proběhlo
v naší mateřské škole tradiční pasování předškoláků. Děti si pro rodiče

připravily pásmo písniček a básniček, zhlédly netradiční divadelní
pohádku a všechny byly slavnostně
pasovány na školáky. Celé odpoledne zpříjemňoval hudební doprovod,
děti si zazpívaly i zatancovaly a akce
se velmi vydařila. Na památku si děti
odnesly pamětní knížku, medaili
a několik dárků.

li někteří předškoláci na ozdravný
pobyt. Na Rusavě se děti proměnily v čaroděje a staly se studenty
„Rusavské školky čar a kouzel“. Paní
učitelky si pro děti připravily mnoho
aktivit, děti vyráběly kouzelné hůlky,
stavěly v lese příbytky kouzelným

tvorům, soutěžily v létání na koštěti, koupaly se, vyrazily na výlet na
nedaleký Hostýn, opékaly špekáčky
a sportovaly. I přes nepříznivé počasí se pobyt velmi vydařil a děti přijely
plné zážitků.
text: kolektiv MŠ

Exkurze u hasičů
Konec června byl zpestřen exkurzí u hasičů v Kvasicích. Děti si mohly
prohlédnout hasičskou zbrojnici
a pod vedením pana Smolinky si
i vyzkoušet spoustu věcí. Děti byly
nadšené a my děkujeme panu Smolinkovi za pěknou exkurzi.
Ozdravný pobyt
Poslední týden v červnu odje-
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NA TÁBOŘE BYLO 34 TROSEČNÍKŮ
V týdnu od 30. července do 3. srpna se uskutečnil příměstský tábor
s názvem Trosečníci. Celkově se přihlásilo 34 dětí – trosečníků. Zázemí
nám poskytly prostory Základní školy Kvasice. Využili jsme i víceúčelové
hřiště. Stravování bylo zajištěno na
Sportareálu Kvasice, kde nás čekal
vždy výborný oběd.
V pondělí se děti seznamovaly
mezi sebou pomocí her. Proběhlo
seznámení s pravidly, po kterém
následovalo rozdělení do týmů. Celkem se utvořily 3 týmy: Hadi, Kvasičtí uprchlíci a Papoušťánci. V týmech
děti vytvořily své vlajky, pokřik a také
totemy. Celý týden nás provázelo
slunečné počasí a tak jsme toho vy-
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ce, Sport areálu Kvasice a panu Aleši
užili a navštívili i koupaliště a Laná- Trosečníky.
ček v Otrokovicích. Ve čtvrtek jsme
Za uskutečnění celého tábora dě- Judasovi.
text: Veronika Krejčířová,
se přesunuli na zahradu Sokolovny, kujeme TJ Sokol Kvasice, Obecnímu
kam za námi odpoledne přišli rodi- Úřadu Kvasice, Základní škole Kvasi- Blanka Pechalová a Lucie Musilová
če a společně jsme hráli přichystané
hry a opékali špekáčky.
Každý den nás čekala spousta aktivit a tvořivých her, ve kterých děti
hledaly skryté indicie. Úkolem bylo
získat v týmu co nejvíce indicií a odhalit tak cíl páteční cesty - výlet do
Kovozoo ve Starém městě a na Živou vodu na Modré.
Jelikož to, co nás baví většinou
rychle uteče, tak i tento týden skončil dřív, než jsme se nadáli. Děti byly
moc šikovné a všichni se můžou
pyšnit tím, že se staly právoplatnými

zpravodajství
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POŽEHNÁNÍ OBNOVENÉHO OLTÁŘE A OBRAZU PANNY MARIE
NANEBEVZATÉ V KOSTELE NA HŘBITOVĚ V KVASICÍCH
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie představuje jeden z hlavních
a nejstarších mariánských svátků
římskokatolické a pravoslavné církve. Projevuje úctu k Panně Marii, která byla po dokončení pozemského
běhu života vzata do nebeské slávy
tělem i duší, za adorace apoštolů
a andělů. Je to častý motiv uměleckých děl a výzdoby církevních
objektů. Panna Maria, matka Vykupitele, má nanebevzetím podíl na
triumfu Synově nad hříchem a jeho
následky. Marie je obraz člověka dokonale vykoupeného Kristem. V pravoslavné církvi je uctíván 28. srpna,
což je podle juliánského kalendáře
15. srpen, kdy ho slaví církev římskokatolická. Papež Pius XII. ho prohlásil
v roce 1950 jako dogma. Velké slavnosti bývají především na mariánských poutních místech na Moravě,
ale i v Čechách (sv. Hostýn, Velehrad,
Svatá Hora, Stará Boleslav a jiné).
Toho dne se v kostele světily byliny, plody a semena, jimž se v lidovém léčitelství přisuzovala zvláštní
moc a účinek, proto také svátek
Panny Marie kořenné. Ženy přinášely do kostela květiny pozdního léta
ze zahrádek a luk, aby jim je kněz
požehnal a byly k užitku i okrase
v domácnosti.
Vzhledem k zasvěcení obou kostelů římskokatolické církve v Kvasicích Nanebevzetí Panny Marie se
koná vždy nejbližší neděli k tomuto
datu v Kvasicích pouť. Pro děti je to
těšení na kolotoče, ale také avízo
konce prázdnin a přípravy na školu.
Letošní pouti předcházela slavnostní mše svatá, v sobotu 11. srpna
dopoledne v kostele Nanebevzetí
Panny Marie na hřbitově. Hlavním

celebrantem byl pomocný biskup
Antonín Basler, dále P. Marek Jarosz,
kvasický farář, P. Jiří Kopřiva z Hulína
a P. Jiří Putala z Chropyně a mezi pozvanými hosty, které přivítal P. Marek
a starosta obce, patřil i farář Lubomír
Pliska z Husova sboru v Kvasicích,
který se zúčastnil i liturgického průvodu. Mezi duchovenstvem jsme
mohli spatřit i mladého bohoslovce
z kvasické farnosti, Jakuba Gajdošíka.
Liturgický průvod byl zpestřen
dětmi v hanáckých krojích „pod křídly“ paní Marie Rybové. Přítomní
byli svědky mimořádné události.
Manýristický oltář z roku 1626 byl
po rekonstrukci instalován na své
původní místo včetně obrazu Nanebevzetí Panny Marie s adorujícími
apoštoly, a biskupem požehnány.
O hudební zážitek a doprovod písní
z Kancionálu při mši svaté se zasloužila Kvasická schola, pod vedením
paní Anny Šebestíkové a za asistence p. Jiřího Čemáka - varhaníka z farnosti Zlámanka.
Chtěla bych podotknout, že pro
věřící a ctitele Panny Marie nešlo
pouze o kulturní nebo duchovní
zážitek, ale o vyjádření úcty k Panně
Marii, nebeské Královny.
„Za pomoc a záštitu života věčného tě pokládám, Bohorodičko Panno, veď mne do svého přístavu, původce dobra, věřících oporo, jediná
opěvovaná“ (z byzantské liturgie).
Mons. Mgr. Antonín Basler (1956)
přijal biskupské svěcení 14. října
2017 v katedrále sv. Václava v Olomouci spolu s Mons. Mgr. Josefem
Nuzíkem (1966). Úkolem pomocného biskupa je pomáhat diecéznímu
biskupovi při veškerém řízení diecé-

ze a zastupovat ho, diecézní biskup
se s ním rovněž radí při řešení závažnějších věcí, hlavně pastorační povahy. Oba biskupy jmenoval papež
František.
Hřbitovní kostel má za sebou bohatou historii a mnohé přestavby.
Stojí na jednom z posledních výběžků Chřibských vrchů, západně nad
Kvasicemi, kolem je rozložen hřbitov. Hlavní oltář s obrazem Panny
Marie byl instalován za Jana Rottala
a Aliny Bruntálské z Vrbna i s jejich
erby v roce 1630. Ještě za panování Jana Rottala byl kostel vybaven
dalšími dvěma bočními oltáři sv.
Antonína a sv. Františka, které byly
odstraněny v roce 1867 i s kůrem,
varhanami, kazatelnou a sakristií,
nepotřebná zařízení pro kostel, který od roku 1740 sloužil jen jako filiální. Mše svaté se zde konaly pouze
na „Dušičky“ a v září za rodinu Proskowetzou (zaznamenáno ve farní
kronice), kteří měli ke kostelu vřelý
vztah. Vždyť také významný vědec
a hudebník Emanuel Proskowetz
ml., si vybral pro své věčné odpočinutí místo za zdí kostela. Kostel
měl tři zvony, při jejich rekvírování
se podařilo zachránit nejstarší zvon
z roku 1631. V roce 1899 vypukl
v Horní Ulici požár, který zachvátil
věž a střechu kostela. Střechu kostela původně pokrýval dřevěný šindel.

V roce 1900 byl kostel znovu obnoven. V 90 letech 20. století byla provedena generální rekonstrukce kostela s přičiněním ing. Karla Štanglici
a Antonína Štanglici a nová historická analýza. Kostel si zachoval křížové zaklenutí presbytáře, gotické
sanktuárium se znakem Benešoviců
a fragment gotické fresky (1250),
byl odhalen původní dřevěný strop,
renesanční fresky a románské okno
v lodi kostela. Věž reprezentuje renesanční přístavbu (1577).
Na staré pohlednici kostela se nachází erby Benešoviců, Kurovských
a Rottalů, což svědčí o jejich podílu
na výstavbě nebo vybavení kostela. Kostel je zařazen mezi chráněné
kulturní památky. Ke stavbě nového chrámu na náměstí se Joachim
Adam Rottal rozhodl, poněvadž
hřbitovní kostel již nedostačoval pro
všechny farníky.
Akci připravili a financovali představitelé Římskokatolické farnosti
Kvasice a Obec Kvasice. Poděkování
patří všem organizátorům i těm, kdo
se zapojili nejen do přípravy k zajištění zdárného průběhu obřadu, ale
pomáhali i při složité instalaci oltáře
a obrazu. Jmenovitě P. Marku Jaroszovi, starostovi Lubomíru Musilovi a.
správci kostela Václavu Dosoudilovi.
text: Květa Koutňáková
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LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TAEKWONDISTŮ V PRUDKÉ
Ve dnech 11. – 18. srpna se v klidném údolí řeky Svratky, v rekreačním středisku Prudká u Tišnova
konalo XX. letní soustředění Školy
Taekwon-Do club Brno ITF, kterého

se za náš oddíl Taekwon-Do ITF Zlínsko zúčastnilo 18 bojovníků.
Hlavním cílem letošního soustředění bylo ucelení celého týmu
a vytvoření super party. Velká část

tréninků byla zaměřena na zlepšení
jednotlivých technik z tchulů (sestav), nácviků řízených bojů sambo,
ibo a ilbo matsogi, zlepšení techniky kopů, sebeobrany a sportovního

boje (matsogi). Cvičit jsme mohli
nejen pod dohledem zkušeného
trenéra Libora Macháně, ale také
pod vedením trenéra české reprezentace Taekwon-Do ITF Jana Mračka a trenéra české reprezentace
kickboxu Martina Zaorala. Na jeden
den k nám na soustředění přijel dokonce i velmistr Hwang Ho-yong IX.
dan, který udělal dopoledne všem
společný trénink dle technických
stupňů a odpoledne pak páskování,
zkoušky na vyšší technické stupně.
Z našeho oddílu se k páskování
před velmistrem Hwangem odvážili
jen dva bojovníci, a to Václav Kořínek, který získal žlutozelený pásek
počtem 64 bodů a Natálie Hlaváčová, která úspěšně složila zkoušku na
žlutý pásek počtem 65 bodů.
Protože jsme si to náramně užili
a náročné tréninky se nám podařilo
zvládnout, mnohé techniky vypilovat, v sebeobraně a bojích se zlepšit,
těšíme se za rok na další letní soustředění v Prudké.
text: Lubomír Pliska

ZPRAVODAJSTVÍ JEDNOTKY SDH KVASICE
Námětové cvičení - dálková
doprava vody
V rámci letošního roku spojeného
s oslavami 135. Výročí založení SDH
Kvasice proběhlo námětové cvičení
kterého se zúčastnili všechny sbory
okrsku Kvasice. Cvičení bylo zahájeno v 17:00 houkáním sirény načeš se
všechny sbory dostavily na předem
daná místa. Tématem cvičení byla
dálková doprava vody z řeky Moravy
k místnímu zámku. Trasa byla dlouhá
cca 890 metru. Voda byla od vyhlášení poplachu na místě u zámku cca
za 10 minut. Vše probíhalo za plného
provozu. V průběhu cvičení nebyli
žádné komplikace všechny jednotky si vedli velmi profesionálně. Po
ukončení cvičení se všechny jednotky přesunuli k hasičské zbrojnici kde
proběhlo vyhodnocení.
Pouť svaté Svaté Markéty Antiochijské
Ředitelem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje jsme
byli požádání o pomoc při zajištění
přepravy ostatků jmenované světice.
A to z Kroměříže do Otrokovic. Celá
akce se konala v neděli 15. července.
Relikviář s ostatky a doprovodem
jsme převáželi pomocí našeho člunu
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po řece Moravě.
v objektu nebyla žádná osoba.
ZÁSAHOVÝ DENÍK JEDNOTKY
Požár nízké budovy v TlumaSDH KVASICE
čově
Ve čtvrtek 5. července v 9:35 hoPožár zahradní chatky ve Kva- din jsme byli vyslání na požár nízké
sicích
budovy v Tlumačově. K události jsme
V sobotu 30. června ve 23:44 ho- vyrazili vozidlem CAS20 Tatra 815
din nám byl nahlášen požár zahrad- v počtu 1+5.
ní chatky ve Kvasicích směrem na
Na místě události bylo zjištěno,
Kroměříž. Na místo události jsme že se jedná o požár stodoly malého
vyjeli vozidlem CAS20 Tatra 815. Po- rozsahu v místní části Metlov. Ještě
žární poplach byl vyhlášen jednotce před příjezdem hasičů se majitelka
profesionálních hasičů z Kroměříže snažila požár uhasit vlastními silami
i z Otrokovic a jednotce dobrovol- s kbelíkem vody. Hasiči požár náných hasičů z Kvasic. Hasiči vyjeli sledně uhasili jedním vysokotlakým
s třemi automobilovými cisternami. proudem vody. Po zdokumentování
Na místo požáru už z dálky upo- celé události se jednotky vrátili zpět
zorňovala záře plamenů. Na místě na své základny.
Zasahovali jsme společně s jedbyli jako první hasiči z Kvasic. Ti zjistili,
že hoří chatka o rozměru 3 x 3 met- notkami HZS Zlínského kraje stanice
ry, vedle které je umístěný plechový Otrokovice a jednotkou SDH Tlumakontejner. Postupně byly vytvořeny čov a Policie ČR.
dva útočné proudy vody. Požár byl
uhašen 1. července v 00:16 hodin.
Požár dopravního prostředku
Na místo požáru se dostavila PoDne 31. července v 16.37 nám byl
licie České republiky a vyšetřovatel vyhlášen požární poplach. Jednalo
hasičů. Majitelka chatky vyšetřovateli se o požár dodávkového automobilu
hasičů sdělila, že 30. června v od- na cestě mezi Střížovicemi a Bařicepoledních hodinách na zahradě mi.
u chatky připravovali jídlo na grilu.
Po příjezdu na místo události bylo
Při odjezdu domů byl gril odnesen zjištěno, že se jedná o technickou
do chatky. V době vzniku požáru závadu na motoru vozidla. Motorová

část vozidla byla ochlazena a překontrolována pomocí termokamery.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě s námi zasahovala
jednotka HZS ZL kraje stanice Kroměříž.
Požár trávy kolem železnice
Tlumačov - Přerov
V úterý 7. srpna v 15:19 hodin
nám byl nahlášen požár travního porostu u železniční tratě v Tlumačově.
Na místo události jsme vyrazili CAS20
vozidlem Tatra 815 v počtu 1+5.
Na místě události byl zjištěn požár
trávy okolo železniční tratě Přerov Tlumačov. Lokalizace se zasahujícím
jednotkám podařilo okolo 16:40. Po
celkovém uhašení se jednotky vrátili
zpět na své základny.
Naše jednotka prováděla hašení v prostoru Tlumačov - Hulín. Na
místě události zasahovalo větší počet jednotek hasičů a to ze stanic
HZS Zlínského kraje Kroměříž, Holešov, Otrokovice, jednotky SDH obcí
(měst) Zlínského kraje a to Břest,
Holešov, Hulín, Kroměříž, Kvasice, Otrokovice, Tlumačov a Zahnašovice.
Dále jednotky HZS a SDH Olomouckého kraje.
text: Pavel Ředina
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POMÁHÁ I V KVASICÍCH
Středisko Charitní pečovatelské
služby stále pokračuje ve svém
působení v Kvasicích. Ze sídla na
adrese A. Dohnala 25 každý den
vyjíždějí paní pečovatelky, které
poskytují pomoc seniorům a zdravotně postiženým.

Na „kvasické směně“ máme momentálně deset klientů, kterým
pomáháme s provedením hygieny,
s úklidem, podáním jídla a některým dovážíme obědy. Jsme rádi,
že především díky podpoře obce
Kvasice může Charitní pečovatel-

ská služba v této oblasti fungovat
a být přínosná především starším
obyvatelům.
Pokud máte jakýkoli dotaz k našim službám, případně zájem
o péči, kontaktujte nás, prosím, na
telefonním čísle 731 462 662, lze

nás nejlépe po dohodě navštívit
na středisku v Kvasicích, nebo v našem sídle v Kroměříži na adrese
Malý Val 1552.
text: Jana Rohanová

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MOHOU VYUŽÍT
SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Sociální rehabilitace je bezplatná sociální služba, kterou nabízí
lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením otrokovická Naděje. Služba je poskytována ambulantní formou, která
probíhá v Otrokovicích, v sídle
služby nebo terénní formou, to
znamená, že pracovníci dojíždí za
klientem tam, kde potřebuje. Co
může od podpory sociální rehabilitace klient očekávat? Například
to, že se naučí vařit, starat se o do-

mácnost, zorientuje se v cestování dopravními prostředky, naučí
se nakupovat, rozeznat hodnotu
peněz, komunikovat s ostatními
lidmi, vyřizovat si věci na úřadech
a mnoho dalších věcí, které jsou
potřebné k samostatnějšímu životu. Některé věci pak klienti zvládnou zcela sami, některé s nižší
mírou podpory. Terénní formu
služby poskytujeme v katastru
obce s rozšířenou působností Otrokovice a Kroměříž. Již delší dobu

poskytujeme v Kvasicích podporu
klientům domova pro osoby se
zdravotním postižením. Učí se
například cestovat hromadnými
dopravními prostředky, orientovat se ve městě nebo docházení
do práce. Někteří klienti domova
za pomoci sociální rehabilitace
dojíždí do sociálně terapeutické
dílny, která je také jednou ze služeb Naděje v Otrokovicích, jiní se
učí dojíždět za rodinou atd. Službu
chceme i prostřednictvím Kva-

sických novin nabídnout dalším
lidem se zdravotním postižením
z Kvasic a okolí. Budeme rádi, když
nás budete kontaktovat. Kontakt:
Mgr. Monika Augustinová, e-mail:
m.augustinova@nadeje.cz,
tel.:
778 444 564. Více informací o službě sociální rehabilitace naleznete
na www.nadeje.cz/otrokovice/socialni_rehabilitace.
text: Kateřina Mičáková

O OSM LŮŽEK SE ZVÝŠÍ KAPACITA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, který je
jedním ze zařízení Sociálních služeb města Kroměříže, bude mít od
července roku 2019 nově 12 místo
stávajících čtyř lůžek odlehčovací pobytové služby pro osoby se
zdravotním postižením a seniory.
Záměr schválilo krajské zastupitelstvo. Lůžka využívají lidé s těžkým
zdravotním postižením, kteří vyžadují nepřetržitou péči. Zájem o tuto
službu v regionu převyšoval dosud
nabízenou kapacitu.
Lůžka odlehčovací pobytové
služby mají usnadnit život lidem

pečujícím o těžce postiženého člena rodiny. Lidé je využívají v době,
kdy si potřebují odpočinout, případně jsou sami třeba v nemocnici
na nějakém zákroku. Lůžko lze využít maximálně na dobu tři měsíce.
Po přerušení pobytu minimálně
na jeden den lze ale službu využít
znovu.
Barborka má celkovou kapacitu 140 lůžek. Poskytuje pobytové
sociální služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Spektrum klien-

tů domova je široké. Zahrnuje těžce
postižené i osoby, které se integrují
do běžného života v sociálně terapeutické dílně Hanáček, kde získávají pracovní návyky.
Navýšení míst pro těžce postižené by mělo pokrýt poptávku po
této službě. Aby byl počet lůžek
pro těžce zdravotně postižené na
Barborce navýšen, bylo potřeba
získat dotace od ministerstva práce
a sociálních věcí, konečné slovo má
Zlínský kraj.
Sociální služby města Kroměříže
se snaží také o to, aby od příštího
roku fungovala v Kroměříži i terén-

ní odlehčovací služba pro osoby
se zdravotním postižením a seniory. Pracovníci sociálních služeb by
v tomto případě klienty navštěvovali u nich doma.
Sociální služby by rády rozšířily
i denní stacionář, který nyní funguje
od pondělí do pátku pro lidi s lehčím mentálním postižením. Chtěly
bychom jej zpřístupnit i klientům
s těžkým zdravotním postižením.
Záměr rozšíření služeb denního stacionáře je mimo jiné reakcí na aktuální výstupy z komunitního plánování sociálních služeb v regionu.

OBCE PŘISPÍVAJÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ NA POHONNÉ HMOTY
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú.
vznikla v roce 2005 a v letošním roce
působí na teritoriu Kroměříže a Otrokovic 15 let. Sídlo společnosti je
v ulici Nitranská 4091/11 v Kroměříži.
Dále působíme na adrese Komenského náměstí Komenského 848
v Tlumačově.
V první polovině roku 2018 jsme

poskytovali péče 42 klientům na teritoriu obce Tlumačov, Kvasice, Karolín a Kostelany. V obci Tlumačov 34
klientům, v obci Kvasice 6 klientů, 1
klientovi v obci Karolín a 1 klientovi
v obci Kostelany.
Za podstatné dotace od obce
Tlumačov jsme pořídili v roce 2018
nové služební vozidlo Renault Kan-

goo. Dále pro službu využíváme služební vozidlo Roomster a Hyundai.
S ohledem na skutečnost, že se k některým klientům dojíždí opakovaně
v jeden den, žádali jsme o dotaci na
nákup pohonných hmot. Děkujeme
obcím, které si váží svých spoluobčanů a dotaci nám poskytli. Pevně
doufáme, že se k této formě pomoci

připojí i další obce.
Zájemci o poskytování pečovatelské služby se mohou telefonicky
informovat na tel. 774 731 522 u ředitele společnosti, nebo e-mailu: pecovatelska1@seznam.cz.
text: František Lančík

13

3 | 2018

z matriky, ostatní

JARO I LÉTO BYLO U NÁS V DOMOVĚ VELMI PESTRÉ
Jaro, období, ve kterém všechno
roste, voní a probouzí se k životu.
Přesně to, bereme jako příležitost. Více
času trávit na zahradě, chodit ještě
více na procházky a jezdit na výlety.
Na zahradě spolu s klienty pěstujeme
dýně, cukety a patyzóny. Už máme
dokonce i něco málo sklizeno. Mnoho
klientů se na zahradě zajímá o ovce,
o které se velmi rádi starají. Pomáhají
je krmit a doplňovat vodu. Přichystali
jsme také venkovní posezení, trampolínu a bazén. Během jara nás napadlo, že bychom si mohli vyrobit vlastní
posezení z palet, které jsme umístili
do zahradního altánu. Sehnali jsme si
palety, které jsme společně s panem
údržbářem dovezli do Domova, pomocí hřebíků jsme dali všechny palety
dohromady, obrousili a některé kousky i namalovali. Vyjeli jsme do obchodu, kde jsme nakoupili deky, polštářky

a světýlka, kterými jsme altán ozdobili
a posezení bylo na světě.
Na začátku měsíce června jeli klienti na výlet do ZOO Lešná ve Zlíně.
Zajistili jsme si soukromou dopravu
a vyrazili. Zoo chová přes 200 druhů
zvířat, z nichž mezi atraktivní patří
například ptáci kivi (český unikát), sloni afričtí nebo nosorožci. Zvláštností
Zoo je také přímý vstup návštěvníků
do expozice pštrosů emu a klokanů.
Součástí areálu je botanická zahrada,
jejíž nejnovější expozicí je tropická
hala Yucatán. Klienti procházeli ZOO
individuálně s doprovodem pracovníka, měli možnost se projet tamním
vláčkem či nakrmit rejnoky. Po prohlídce si zašli do restaurace na oběd,
kde si každý vybral, na co má chuť.
Někdo zakončil výlet sladkou tečkou
v podobě kávy a zmrzliny. Před odjezdem si někteří klienti zakoupili pamá-

teční předměty či pohled, který poté
poslali své rodině domů. Dle úsměvů
a slov byli všichni velmi spokojení.
Na konci června se klienti zúčastnili soutěže ve Vsetíně Nad Oblaky
,,Aneb každý může být hvězdou´´.
Nejdříve byly přehrávky, kde si jeden
z našich klientů vyzkoušel píseň spolu
s pracovníkem, který ho doprovázel
na kytaru . Poté si klienti s pracovníky
zašli do tamní hotelové restaurace na
oběd. Klienti se účastnili několika kategoriích. Soutěž se konala po obědě.
Jeden z našich klientů vyhrál 1. místo
v kategorii zpěv, jedna klientka vyhrála 3. místo v kategorii výtvarná soutěž
a zároveň postoupili do dalšího kola
do Olomouce , kde své štěstí zkusí
znovu. Ostatní si odnesli pamětní list
a vzpomínku na krásně strávené odpoledne.
Velký úspěch nastal v polovině čer-

vence, kdy se naši tři klienti odstěhovali z Domova do Chráněného bydlení do Starého města. Bydlí v krásné
vilce se zahradou. Budou zde žít v domácnosti s klientem, s kterým se dobře znají, protože spolu dříve již bydleli.
Jsme na ně velmi pyšní, ušli totiž velkou cestu. Naučili se spoustu nových
věcí. Přejeme jim mnoho štěstí.
Ke konci července se naše zahrada
proměnila v malé stanové městečko.
Z Domova z Opavy k nám přijeli pracovníci převážně s imobilními klienty,
s kterými jsme strávili krásné dva dny.
Přijeli k nám dobrovolní hasiči z Kvasic, kteří pro klienty připravili program.
Společně jsme potom opékali špekáčky, povídali si a dvě klientky z našeho
zařízení si i vyzkoušely, jaké je to stanovat. Moc si stanování užily a doufají,
že brzy budou moci stanovat zase.

JAK SE BUDÍ STROMY - HERNÍ APLIKACE PRO SLABOZRAKÉ DĚTI
Na červencové tiskové konferenci
České televize byla úspěšně uvedena
dětská herní aplikace programu Déčka
- Jak se budí stromy, na které odborně
spolupracovala instruktorka stimulace
zraku, Petra Navrátilová, ze Střediska
rané péče SPRP, pobočka Olomouc.
Jedná se o edukativní aplikaci pro
předškoláky se zrakovým postižením

a jejich rodiny. Je to krátký interaktivní
příběh navázaný na postavičky Františka a Fanynky z Kouzelné školky, kteří
řeší situaci, že stromy v jejich zahrádce
zaspaly jaro. Odpověď na otázku jak je
mají probudit, najdou děti v této hře.
Odborná poradkyně projektu, Petra
Navrátilová, se spolu podílela na vytvoření grafického konceptu tak, aby

vyhovoval potřebám slabozrakých
dětí v předškolním věku a pomohl jim
optimálně rozvíjet jejich zrakové funkce formou hry. Ve spolupráci s výtvarnicí pořadu Lucií Dvořákovou vznikla
speciálně upravená herní aplikace.
„Byla to úplně jiná práce, než když
dělám třeba ilustrace do knížky. Svůj
výtvarný projev jsem musela zjedno-

dušit, aby děti nerušily žádné detaily,
proto jsem volila čisté tvary, kontrasty
a jasné barvy,“ popisuje výtvarnice.
Prototyp aplikace byl s úspěchem
otestován u slabozrakých dětí z mateřské a základní školy Jaroslava Ježka
v Praze. Plná verze je zdarma ke stažení na AppStore a na Google Play, pod
názvem Jak se budí stromy.

ODBORNÁ KONFERENCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KROMĚŘÍŽE
Ve dnech 27. – 28. června 2018 se
v Kroměříži uskutečnila odborná konference pro poskytovatele sociálních
služeb, jejímž pořadatelem byly Sociální služby města Kroměříže, p. o. a společnost Gratia Futurum 913. Konference se zúčastnilo přes 330 osob z celé
České republiky. Záštitu nad konferencí převzal místostarosta města Kromě-

ÚMRTÍ
ČERVENEC 2018
Jana Vaculíková
Jiřina Šebestíková
Zdenka Kolářová

říže PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
První den konference se věnoval
problematice zajištění informačních
systémů v sociálních službách, způsobu a možnostem vykazování statistických dat či ukazatelů. Díky prezentaci
a přímé konfrontaci zástupců čtyř
firem měli poskytovatelé sociálních
služeb zajištěny velmi kvalitní a jasné
Rodina Vážanská děkuje
kvasickému sboru
dobrovolných hasičů za
rychlý a profesionální přístup
při zásahu dne 12. 5. 2018
- vyproštění zraněného
pana Oldřicha Vážanského
z hloubky bazénu.

informace. Druhý den byl věnován
oblasti vykazování zdravotní péče na
zdravotní pojišťovny u pobytových
sociálních služeb, tzv. odbornost
zdravotnického personálu číslo 913.
Velmi příjemným zpestřením byla
účast zástupce MPSV pana Dolanského, který prezentoval nejen tématiku
GDPR v sociálních službách.
V rámci široké diskuse během
obou dnů pak měli účastníci konference možnost zjistit další informace,

které jsou spojeny se zajištěním poskytování sociálních služeb. Pro účastníky konference v Kroměříži byl zajištěn také doprovodný program, jako
například návštěva Arcibiskupského
zámku, prohlídka města, společná
večeře apod.
Loni Sociální služby města Kroměříže pořádaly mezinárodní odbornou
konferenci, věnující se problematice
zajištění pracovních pozic v sociálních službách ve Zlínském kraji.

Kdo ho znal, snad vzpomene,
kdo ho měl rád, nikdy nezapomene.
Jen svíce – místo gratulace,
jen vzpomínání – místo objímání.
Dne 5. srpna 2017
nás navždy opustil pan

RADOMÍR MARČÍK.
Vzpomíná a za vzpomínky
děkuje rodina Marčíkova.
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OSLAVILI JSME 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO SBORU
Oslavy byly zahájeny položením
věnce k soše svatého Floriána před
římskokatolickým kostelem v Kvasicích. Pak následovala slavnostní
schůze, které se zúčastnili jak naši
členové tak pozvaní hosté. Zástupci obce Kvasice, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje,
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborů okrsku Kvasice

a dalších spřátelených sborů. V průběhu schůze byla vzpomenuta historie sboru a také současné dění.
Poté následovalo, předání ocenění
vybraných členů za všechny musím
vzpomenout především. Pana Josefa Gazdíka našeho dlouholetého
člena, který obdržel stuhu za věrnost 60 let. Také jsme mu popřáli
k životnímu jubileu.

Po obědě byly pro návštěvníky
připraveny ukázky naší techniky,
představení nového dopravního
automobilu Ford transit, ukázka
povodňového kontejneru, výstava historické a současné výstroje.
V odpoledních hodinách byla připravena statická ukázka techniky
okolních sborů, k vidění bylo úplně
nové vozidlo na podvozku SCANIA,

které k nám zavítalo z Chropyně,
dále vozidlo Tatra z Hulína a cisterna na podvozku Avia z Karolína. Bohužel počasí v odpoledních hodinách bylo hodně proměnlivé a tak
nám několikrát zapršelo. To se také
podepsalo na návštěvnosti akce,
ale myslím, že ti kteří se nenechali
odradit deštěm měli pěkný zážitek.
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pouť

NA POUTI BYL PRO NÁVŠTĚVNÍKY PŘICHYSTANÝ
TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ PROGRAM
Kvasická pouť v letošním roce návštěvníkům opět nabídla zajímavý
program, ze kterého si vybral každý. Už v sobotu byly po obci rozestavěné pouťové stánky a atrakce. Ty ocenily zejména děti, mohly se svést
na ponících, na řetízkovém kolotoči, v autíčkách a zažít spoustu adrenalinových zážitků. V sobotu byl pro děti i dospělé nachystaný workshop.
Nejprve vystoupil klaun Pepa, který do kouzel zapojil i děti a dospělé učil
žonglovat a jezdit na minikolech. V podvečer zahrála country skupina
Texas z Holešova a v muzeu byla přichystaná výstava na téma „Osudové

www.kvasice.cz

osmičky naší historie.“
Večerní program patřil umělecké skupině Ardor Viridis. Vystoupili se
svou ohnivou show, která byla doplněná o pyrotechnické prvky. V neděli
zahrála jako obvykle dechová hudba Vlčnovjanka.
Jako vždy se do Kvasic sjeli bývalí rodáci, široká příbuzenstva, příznivci
Vlčnovjanky i ti, kteří mají rádi atmosféru kvasického zámeckého parku.
text: Jana Hlavinková
foto: J. Hlavinková, J. Koželová
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