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Na děti čekala BUBBLE SHOW
Opět po roce 11. února 2012 se
v Kvasicích uskutečnily dětské šibřinky. Úvodní slovo za pořádající TJ
Sokol Kvasice si vzala paní Milena
Hájková. Všechny přítomné přivítala a popřála veselou zábavu. Dále
již následoval hlavní hřeb odpoledne - BUBBLE SHOW v podání Pavla Rollera, jenž všem přihlížejícím
předvedl své umění. Děti natahovaly ruce, aby mohly právě ony prasknout tu největší bublinu. Na závěr
se někteří odvážlivci schovali celí
do bubliny. Po krátké pauze následovala bublinářská školička. Děti,
ale i dospělí si mohli vyzkoušet, jak
se správně tvoří bubliny a co s nimi
jde dělat. Všem se vystoupení líbilo, což bylo odměněno náležitým
potleskem. Poté mohly začít připravené soutěže v nafukování balónků
a židličková. Jakmile byli známi vítězové, vzala si děti na starosti paní
ředitelka s paní učitelkou z místní
mateřské školy. Utvořili vláček, aby

Malá pirátka s princeznou.

se všechny masky mohly předvést a
dostat sladkou odměnu. A to již nastala volná zábava, někteří tančili,
jiní např. prolézali tunelem. Ti, co
měli štěstí, si vyzvedli ceny z tomboly. Odpoledne se pomalu přehouplo
a přítomní se začali rozcházet domů
s myšlenkou, za jakou masku asi půjdou příští rok.
O týden později 18. února 2012
patřil večer dospělým v maskách.
Letos přišlo nejrůznějších převleků
více jako loni. S živou hudbou se vytvořila výborná nálada a křepčilo se
dlouho do noci.
Jmenovitě děkujeme sponzorům,
bez kterých by akce byla o mnoho
ochuzena. Jsou to: TJ Sokol Kvasice, Obec Kvasice, Chudoba Martin,
Hájek Svatopluk, Zahradnictví Kohout, Autoškola R. Kirilenko, Sklenářství Pospíšilová, Ing. I. Vysloužil, Malířství P. Kolomazník, Pony
Fantasy Otrokovice, Potraviny Vyoralová, Masna Brázdil, Tabák-Noviny Horáková, AKCIL
s.r.o. Ševčík, FC Kvasice, SK Kvasice, Generali s.r.o. J. Matulík,
Dárkové zboží Moučková, Tomaštík Martin, Keramo-D Dohorák, SAKER s.r.o.,
Kosmetické služby
Essenderová, Chudoba Jaroslav, Klempířství Ceniga, Zahradnictví Brázdil, Květinářství Pospíšilová,
Sapom B. Řezníček,
Restaurace Sportareál
Kunovský, Pneuservis
Jelšík, Pekařství Kolář, Masáže-Solárium
J. Vlčková, Stolařství
Hora, Potraviny Čermák, MRS o.s. MO
Kvasice, Hotel Octárna Kroměříž, TRADIX s.r.o Kroměříž,
Kosmetické služby D.
Opravilová, Metalšrot
Foto: A. Judas. Tlumačov. Aleš Judas

Bubble show.

Foto: A. Judas.

Dětské maškarní.

Foto: A. Judas.

Dospělácké šibřinky.

www.kvasice.cz

Foto: S. Korvasová.
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ROZPOČET OBCE KVASICE NA ROK 2012
Schválený 1. 12. 2012 ZO.
Příjmy
Třída 1
Třída 2
Třída 4

Kč
daňové příjmy
16 321 000
(daně z příjmu fyzických a právnických osob, DPH, místní
poplatky, správní poplatky, daň z nemovitosti atd.)
nedaňové příjmy
0
(příjmy z pronájmu pozemků, nájemné za bytové a nebytové
prostory, za služby, úroky atd.)
2 930 000
Přijaté transfery (od obcí, ze SR atd.)
0
Zůstatek běžného účtu
1 000 000
Příjmy celkem

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

opravě a nátěru otopných těles a v neposledním řadě generálním úklidu dýchá obřadní síň honosným reprezentativním vzhledem.
Nemám v úmyslu Vás nyní unavovat výčtem všech akcí a činností, které
se na nás v letošním roce hrnou. Myslím, že si najdu v našem plátku prostor k tomu, abych Vás mohl včas a průběžně o dění v obci informovat.
Ještě jednou Vám přeji pěkné předjaří a v dalším čísle hodně pozitivních zpráv.
Lubomír Musil, starosta obce

20 251 000
Kč

Silnice
30 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
30 000
Provoz veřejné silniční dopravy
160 000
Odvádění a čištění odpadních vod
24 000
Vodní díla v zemědělské krajině
10 000
Předškolní zařízení
1 200 000
Základní školy
3 671 000
Činnosti knihovnické
53 000
Ostatní záležitosti kultury
233 000
Rozhlas a televize
54 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
74 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 30 000
Ostatní tělovýchovná činnost
0
Bytové hospodářství
220 000
Nebytové hospodářství
65 000
Veřejné osvětlení
60 000
Pohřebnictví
45 000
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 99 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
80 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
2 110 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
766 000
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
0
Ostatí služby a činnosti v oblasti sociální péče
5 000
Požární ochrana - dobrovolná část
1 446 500
Zastupitelstva obcí
1 420 000
Činnost místní správy
7 547 500
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
16 000
Pojištění
250 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené
552 000
Výdaje celkem

20 251 000

Čištění okolí Panenského potoka.

Ledové kry na řece Moravě.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: R. Šimoník.

Obřadní síň v novém kabátě
Obřadní síň na Obecním úřadě v Kvasicích byla opravena po více než 20
letech a změnu si skutečně zasloužila. Nová malba, místo koberce vybroušené a nově nalakované parkety a v neposlední řadě nová výzdoba z ní udělaly zcela jinou místnost. První vítání občánků se zde uskuteční 10. března 2012. Doufám, že obřadní síň bude více využita i pro svatební obřady,
než tomu bylo v posledních třech letech, kdy byl zájem o svatby na obecním úřadě minimální.
Marie Horová, matrikářka OÚ Kvasice

Zprávy z obce
Vážení občané,
úvodem bych Vám chtěl nyní v letošním roce popřát pevné zdraví, hodně štěstí a rodinnou pohodu a zázemí.
Před několika dny skončily dlouhotrvající arktické mrazy, které naštěstí
u nás nebyly spojeny s velkou sněhovou nadílkou, jak tomu bylo mnohdy
v jiných koutech naší republiky a Evropy. Ale to zase mrzí naše děti. Proto ani ošetřování chodníků a komunikací nezatížilo zatím extrémně rozpočet obce. Lokální ošetření povrchů v částech obce se řešilo průběžně a v
souladu s aktuální situací. Skutečností však je, že paní zima nám ještě definitivní sbohem nedala. Věřme však, že další její vrtochy nebudou pro nás
tak vysilující a zdrcující. Přesto relativně méně náročná situace v údržbě
obce nás a pracovníky obecního úřadu nenechává zahálet. Provádí se ořezy stromů, čištění náletů, údržba a oprava techniky, zateplování podlahy
školního bytu, průběžná údržba ostatních obecních bytů, klempířské práce na vile a další činnosti, na které budou navazovat sezonní práce. Přitom
nechci zapomenout informovat Vás o opravě obřadní síně, která v současné době vrcholí a stane se opět reprezentativními prostorami obecního úřadu. Po opravách omítek, nových malbách, vybroušení a nalakování parket,

Nová obřadní síň.

www.kvasice.cz

Foto: R. Berdník.
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PŘEHLED ČINNOSTI KULTURNÍ
KOMISE za rok 2011
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
BLAHOPŘÁNÍ
Za rok 2011 bylo zasláno celkem 101 přání a to občanům, kteří oslavili 70, 75 a 81 - 89 let. Dále proběhlo 16 osobních návštěv u občanů, kteří
oslavili 80, 85, 90 a více let. Dvěma manželským párům bylo poblahopřáno k diamantové svatbě.
SVATBY
Na obecním úřadě se konaly 2 svatby, v kostele byla 1 svatba.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letos proběhlo celkem 5x, do života bylo uvítáno 11 děti.
NAROZENÍ DĚTÍ – 15.
ÚMRTÍ - zemřelo 25 občanů.
NEJSTARŠÍ OBČAN KVASIC - Ludvík Přikryl, nar. 1915 (Domov důchodců), z místních - Marie Vaculíková, nar. 1920 (ul. Bělovská)
AKCE KULTURNÍ KOMISE ZA ROK 2011
V průběhu roku, a to od dubna do října, se uskutečnilo 5 zájezdů pro
seniory.
březen 2011 - jarní koncert v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích
květen 2011 - Májová veselice
červen 2011 - oslava 870 let od první písemné zmínky o Kvasicích
srpen 2011 - Kvasická pouť: sobota - cimbálová muzika DUBINA, neděle - VLČNOVJANKA
září 2011 - zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na divadelní představení Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert
říjen 2011 - divadelní představení morkovských ochotníků Prach a broky
říjen 2011 - Kvasické amatérské zpívání s kytarou
říjen 2011 - Drakiáda
listopad 2011 - rozsvícení vánočního stromu
prosinec 2011 - Adventní koncert konzervatoře evangelické akademie
prosinec 2011 - Zpívánky pro důchodce
PLÁNOVANÉ AKCE PRO ROK 2012
4. 3. 2012 - Beseda o knize - Amorovy střely a Pramen života v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Kvasicích
30. 3., 31. 3., 1. 4., - Velikonoční výstava, vystoupení Děstského folklorního souboru ze Zlína, ukázka řemeslných prací - sál sokolovny
12. 5. 2012 - odpoledne ke Dni matek, vystoupení dětí MŠ Kvasice a skupiny Návraty - sál sokolovny
19. 5. - Májová veselice, hraje skupina One Classic – sál sokolovny
11. 8. - 12. 8. - Kvasická pouť
září - říjen - (termín bude upřesněn) Kvasické amatérské zpívání s kytarou – sál sokolovny
listopad - Svatohubertská mše
prosinec - rozsvícení vánočního stromu
prosinec - Vánoční koncert

A co knihovna?
Rok 2011 byl pro knihovnu úspěšný, neboť počet čtenářek a čtenářů
vzrostl.
Paní učitelky s dětmi přicházely na besedy a děti si rády prohlížely knížky. Řada z nich se stala majiteli průkazek a tím pádem našimi věrnými čtenáři. Některé děti přivedly také své rodiče, nebo prarodiče.
Konala se řada akcí a besed. Byly uspořádány Dny otevřených dveří, kdy
měli děti a dospělí možnost přihlásit se zdarma na celý rok.
Besedy o Velikonocích se zúčastnili také klienti Domova zvláštního režimu ve Kvasicích. S domovem má knihovna navázánu velice dobrou spolupráci.
Již tradičně spolupracuji se školní družinou. Děti jsou velice šikovné a
nadané. Paní vychovatelky jim věnují opravdu veškerou péči, aby v nich
probudily zájem o literaturu a o knihy.
Zájem je také o počítače. Žáci a žákyně si mohou na internetu vyhledat
zdarma jakékoliv informace k látce, kterou právě probírají ve škole. Je možné si tyto články i s obrázky vytisknout na barevné tiskárně. Počítač je dospělým i dětem k dispozici během půjčovních hodin v knihovně.
Na závěr mi dovolte, abych pozvala všechny, malé i velké čtenáře a čtenářky, do knihovny. Průběžně nakupuji pěkné nové tituly, které rozhodně
stojí za přečtení. Na shledanou s Vámi se těší Rita Králíková, knihovnice

Tříkrálová sbírka v číslech
Vedoucí

Výtěžek

Vybíralo se v obci

Antonín David
Helena Davidová
Michaela Karkánová
Václav Malenovský
Zdeněk Malenovský
Jaromír Pospíšil
Alois Ševčík
ing. Pavel Ševčík
Jaroslava Večeřová
Josef Říkovský
Věra Bábková
Marie Gazdošová

7 682,00
6 516,00
7 981,00
5 663,00
6 720,00
5 284,00
9 390,00
9 185,00
5 194,00
6 904,00
3 669,00
4 583,00

Kvasice
Kvasice
Kvasice
Nová Dědina
Kvasice
Kvasice
Sulimov
Kvasice
Bělov
Karolín
Střížovice
Nová Dědina

CELKEM

78 771,00

V průběhu celého roku se budeme snažit do seznamu akcí zařadit i různé
besedy pro občany, příp. i vystoupení ochotnických spolků z blízkého okolí.
Za kulturní komisi Jana Koželová

Beseda nejen o knihách s p. Koutňákovou (vlevo).

Foto: R. Nelešovská.

www.kvasice.cz
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Zpráva Policie ČR za II. pololetí
roku 2011 – obec Kvasice

Poděkování
Pan Pavel Dekret,
bytem Krajina 649, Kvasice

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ZLÍNSKÉHO KRAJE

byl oceněn Českým červeným křížem
za 40 bezplatných odběrů krve
zlatou medailí Prof. MUDr. Jana Jánského.

Územní odbor Kroměříž
Pomáhat a chránit

Pan Josef Solich,
bytem Krajina 204, Kvasice

Preventivně informační skupina

Trestných činů
Přestupků

5
62

Přestupky v dopravě – řešeno blokovou pokutou Překročení rychlosti o méně než 20 km/h v obci
Překročení rychlosti o více než 20 km/h v obci
Nebyl připoután
Špatný technický stav vozidla (např. sjeté pneu,
propadlá technická kontrola, neschválené úpravy na vozidle)
Neměl povinnou výbavu ve vozidle
Ohrozil svou jízdou jiného řidiče
Nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla
Přejel přes plnou čáru
Nezastavil před přechodem pro chodce v případě,
kdy tak byl povinen učinit
Jel na neosvětleném kole
Při jízdě na motocyklu neměl nasazenou ochrannou přilbu

49
11
1
14
16
1
1
1
1
1
1
1

Z celkového počtu 49 přestupků v dopravě 4 přestupky způsobily ženy, zbytek muži.
Ostatní přestupky - 13
Přestupky proti majetku - 8
- natankoval 6 litrů benzínu v hodnotě 204,- Kč a odjel bez zaplacení
- natankoval 14 litrů benzínu v hodnotě 500,- Kč a odjel bez zaplacení
- natankoval 5 litrů benzínu v hodnotě 250,- Kč a odjel bez zaplacení
- ze stojanu na kola odcizil trekové jízdní kolo – škoda 4.900,- Kč
- probodl pneumatiku na osobním automobilu – škoda 1.200,- Kč
- probodal pneumatiky na vozidlech – škoda 1.600,- Kč
- na hodové pouti odcizil z kabelky mobilní telefon – škoda 4.500,- Kč
- u rybníka odcizili kovové konstrukční prvky – škoda 350,- Kč
Přestupky proti občanskému soužití - 5
- zasílal jí vulgární SMS zprávy
- tři případy fyzického napadení mezi muži
- fyzické napadení muže ženou
Trestné činy - 5
- krádež tašky v domě - pachatel vešel do domu neuzamčenými dveřmi,
z chodby pak odcizil tašku s penězi, doklady a platebními kartami – škoda 14.396,- Kč
- výskyt padělané tisícikorunové bankovky v restauraci
- krádež vozidla – škoda 40.000,- Kč
- neplacení výživného na dítě
- vloupání do objektu a krádež zboží – škoda 127.412,- Kč
Nehody - 1
- nehoda zaviněná zvěří – řidiči vběhl do jízdní dráhy srnec – bez zranění
osob, škoda na vozidle 20 tisíc korun.
por. Mgr. Simona Kyšnerová v. r., tisková mluvčí

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ
Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní autovrak vyplatíme Kč 500,-

byl oceněn Českým červeným křížem
za 80 bezplatných odběrů krve
zlatým křížem 3. třídy.
Rada obce se usnesla na svých pravidelných jednáních na těchto bodech
Usnesení
z 25. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 30. listopadu 2011
215/ RO projednala a schvaluje Platový výměr ředitelce Mateřské školy
Kvasice, okr. Kroměříž, příspěvková organizace, paní Miluši Koláčkové,
dle předloženého návrhu
216/ RO schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Komunitní kompostárna Kvasice“ k organizaci zadávacího řízení firmu Ing.
Ivana Sladká, Vigantice 302, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu
18.000,- Kč vč. DPH.
217/ RO schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Kvasice a okolí“ k organizaci zadávacího řízení firmu Ing. Ivana Sladká, Vigantice 302, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu 30.000,- Kč vč. DPH.
218/ RO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s Hoa Thi Nhu Quangem, Kvasice, Kroměřížská 459, dohodou ke dni 31. 12. 2011.
219/ RO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s Jitkou Kotáskovou,
Kvasice, Kroměřížská 459, dohodou ke dni 31. 12. 2011.
220/ RO souhlasí s odečtením nevymahatelných pohledávek za stravné v
ZŠ Kvasice ve výši 4.251,- Kč.
221/ RO schvaluje finanční odměnu řediteli ZŠ Kvasice Mgr. Ladislavu
Škrabalovi za celoroční práci ve vedení Základní školy Kvasice.
222/ RO schvaluje finanční odměnu vedoucímu odboru p. 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 plnění mimořádných úkolů při realizaci investičních akcí Obce Kvasice, vyplacenou v termínu listopad 2011.
223/ RO schvaluje Mysliveckému sdružení Kvasice zakoupení věcného
daru do tomboly na Myslivecký ples dne 28. 1. 2012 v hodnotě 1.000,- Kč.
224/ RO schvaluje přidělení obecního bytu č. 1 v bytovém domě Kroměřížská 459, Kvasice, Lukáši Korytářovi, Kvasice, Krajina 597 od 1. 1. 2012
na dobu určitou jeden rok.
225/ RO schvaluje přidělení obecního bytu č. 5 v bytovém domě Kroměřížská 459, Kvasice, Jarmile Hejníkové, Kvasice, Mírová 641 od 1. 1. 2012
na dobu určitou jeden rok.

Usnesení
Usnesení
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 1. prosince 2011 v 17.00 - 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kvasice
81/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
82/ ZO schvaluje rozpočet obce Kvasice na rok 2012.
83/ ZO pověřuje radu obce Kvasice provádět v plném rozsahu rozpočtová
opatření roku 2012, mimo rozpočtové opatření, ve kterém bude provedena úprava již schváleného rozpočtu obce Kvasice na rok 2012 a požaduje
na svých zasedáních informovat o provedení všech rozpočtových opatření.
84/ ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Kvasice a Ing. Ludmilou Pospíšilovou,
Těšnovice 142, 767 01 Kroměříž, auditorkou - členkou KAČR ev. č. 1492
o vykonání přezkoumání hospodaření obce Kvasice v roce 2012 za cenu
17.500,- Kč bez DPH.
dokončení na str. 5
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pokračování ze str. 4
85/ ZO bere na vědomí audit MŠ Kvasice a pověřuje předsedy kontrolního
a finančního výboru účastí při hodnocení měsíce listopadu 2011.
86/ ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Usnesení
z 26. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 14. prosince 2011
226/ RO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje dle přílohy za podmínky schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje na zasedání dne 14. 12. 2011.
227/ RO schvaluje smlouvu o bezplatném nájmu nebytových prostor mezi
Obcí Kvasice a Oblastní charitou Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž v budově čp. 25 na nám. A. Dohnala v obci Kvasice. Nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou od 1. 1. 2012.
228/ RO schvaluje finanční odměnu ředitelce MŠ Kvasice Miluši Koláčkové.
229/ RO schvaluje finanční odměnu řediteli ZŠ Kvasice Mgr. Ladislavu
Škrabalovi za mimoškolní aktivity.
230/ RO ruší usnesení č. 224 z 25. jednání Rady obce Kvasice ze dne
30. 11. 2011.
231/ RO schvaluje přidělení obecního bytu č. 1 v bytovém domě Kroměřížská 459, Kvasice, Marcele Sedláčkové, Nová Dědina 119, od 1. 1. 2012
na dobu určitou jeden rok.
232/ Rada obce Kvasice: Odvolává ke dni 30. 11. 2011 z funkce člena inventarizační a likvidační komise v MŠ Kvasice Mgr. Hanu Soukupovou.
Jmenuje p. Miluši Koláčkovou členem inventarizační a likvidační komise v MŠ Kvasice od 1. 12. 2011.
Usnesení
z 27. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 12. ledna 2012
233/ RO schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního
povolení ke stavbě „Dopravní a technická infrastruktura pro 12 RD, lokalita Bělovská“, pouze část vedení NN „energetické zařízení“, povolené pod čj. Výst. /251/2011 ze dne 30. 9. 2011 mezi E.ON Distribuce, a.s.
jako nabyvatelem a Obcí Kvasice jako stavebníkem.
234/ RO souhlasí s vyvěšením 8 ks plakátů formátu A1 v obci Kvasice
na výstavu „STAVÍME, BYDLÍME“, která se koná 2. – 3. března 2012 v
Kroměříži. Plakáty budou umístěny od 22. 2. do 2. 3. 2012.
235/ RO schvaluje dodavatele k dotačnímu projektu z OPŽP „Komunitní kompostárna Kvasice“ ke zpracování dokumentace a průběhu této
akce firmu Ing. Markéta Hošková, Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín
za cenu 29.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Rozsah prací dle přílohy č. 1.
236/ RO schvaluje dodavatele k dotačnímu projektu z OPŽP „Zavedení
separace a svozu bioodpadů v obci Kvasice a okolí“ ke zpracování dokumentace a průběhu této akce firmu Ing. Markéta Hošková, Osvoboditelů
3778/304, 760 01 Zlín za cenu 40.700,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo. Rozsah prací dle přílohy č. 1.
237/ RO: a) projednala výsledek jednání hodnotící komise, která provedla posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPZŠ jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie - „Komunitní kompostárna Kvasice“. b) schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí: 1. místo: ENERGREEN Projekt s.r.o., Sladkovského 659/40, 783 71 Olomouc- Holice, IČ:26880342; 2. místo: SOME
Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČ: 62508831; 3. místo: Mevatec s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051; 4. místo: Milan Rigó, Trnava 13, 674 01
Třebíč, IČ: 68661894. c) rozhodla o vyloučení uchazeče č. 5 ze zadávacího řízení – CIME-M, s.r.o, IČ:26095360 pro neúplnost nabídky; d) pověřuje starostu k vydání rozhodnutí.

241/ RO schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 1/2012 a bere
na vědomí hodnotící zprávu za rok 2011.
242/ RO souhlasí s přidělením druhé popelové nádoby Jaromíru Chytilovi, Kvasice, Dolní 66.
243/ RO schvaluje nájemní smlouvu se Zdeňkou Samohýlovou, Kvasice,
Cukrovar 159, na byt č. 11 v bytovém domě Cukrovar 159, na dobu určitou od 1. 2. do 29. 2. 2012.
244/ RO schvaluje České unii neslyšících, oblastní organizaci Zlín, Burešov 4886, finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení
z 29. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 9. února 2012
245/ RO doporučuje ZO schválit smlouvu č. UZSVM/BKM/3924/2011-BKMM mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno a Obcí Kvasice o bezúplatném převodu nemovitosti parc. č. 1097/7 v k. ú. Kvasice.
246/ RO doporučuje ZO schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Kvasice a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na umístění plynárenského zařízení „Reko VTL Kvasice, přechod Panenský potok“ na obecním pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. Kvasice v délce 1 m. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za cenu 100,- Kč + DPH 20 %.
247/ RO bere na vědomí čerpání peněžního daru ve výši 10.000,- Kč, účelově určeného na nákup lehátek v MŠ Kvasice.
248/ RO bere na vědomí uzavření MŠ Kvasice v době letních prázdnin
od 1. 8. do 31. 8. 2012.
249/ Rada obce souhlasí: 1. Se stavebními úpravami rodinného domu čp.
514 na pozemku parc. č. st. 549 v k. ú. Kvasice ve vlastnictví Ing. Moniky Jandové bez připomínek. 2. S provedením sjezdu na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1168/3 v k. ú. Kvasice za podmínek stanoveném v souhlasu.
Usnesení
z 30. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 23. února 2012
250/ RO doporučuje ZO schválit kupní smlouvu č. UZSVM/
BKM/1944/2011-BKMM mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno a
Obcí Kvasice o prodeji id. 1/6 pozemků parc. č. 286/30 a 286/31, oba v
k. ú. Nová Dědina Obci Kvasice za cenu 500,- Kč.
251/ RO doporučuje ZO schválit hospodářský výsledek ZŠ Kvasice za rok
2011 ve výši 145.269,43 Kč, z toho v hlavní činnosti 122.623,59 Kč a v
doplňkové činnosti 22.645,84 Kč a přidělit jej do rezervního fondu.
252/ RO doporučuje ZO schválit hospodářský výsledek MŠ Kvasice
za rok 2011 ve výši 51.548,97 Kč, z toho v hlavní činnosti 38.440,73 Kč
a v doplňkové činnosti 13.108,24 Kč a přidělit jej do rezervního fondu.
253/ RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Barboře
Syslové, Kvasice, Osmek 463.
254/ RO schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice, které se uskuteční ve čtvrtek 15. března 2012 v 17 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Kvasicích: zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady obce, majetek obce – smlouvy, hospodářský výsledek
ZŠ a MŠ Kvasice, rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 2/2012, veřejná
finanční podpora, diskuse, usnesení, závěr.
255/ RO schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 15 m2 v budově čp. 25 na nám. A. Dohnala v Kvasicích p. Ivaně Machovské, Kvasice,
Mírová 355, za cenu 350,- Kč/m2/rok za účelem zřízení provozovny kadeřnictví od 1. 3. 2012 na dobu neurčitou.
256/ RO schvaluje ukončení nájemní smlouvy se ZP Kvasicko a.s. na obecní byt č. 3 v ul. Cukrovar čp. 159 dohodou ke dni 29. 2. 2012.
257/ RO bere na vědomí peněžní dar MŠ Kvasice ve výši 5.000,- Kč od firmy SAKER spol. s.r.o.
258/ RO schvaluje odpisy dlouhodobého majetku MŠ Kvasice pro rok
2012 ve výši 99.960,- Kč.

Usnesení
z 28. jednání Rady obce Kvasice, konané dne 25. ledna 2012
238/ RO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s Jitkou Majkričovou, provozovna kadeřnictví, Kvasice, A. Dohnala 25, dohodou ke dni 29. 2. 2012.
239/ RO zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp.
25 v Kvasicích o výměře 15 m2 od 1. 3. 2012 s účelem využití provozovna kadeřnictví.
240/ RO schvaluje TJ Sokol Kvasice zakoupení věcného daru do tomboly na Dětské šibřinky v hodnotě do 1.000,- Kč a na Šibřinkovou zábavu
v hodnotě do 1.000,- Kč.
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Celý život zasvětil práci pro lidi
Dne 18. 1. 2012 nás navždy opustil pan Jiří Šťastný. Jeho život nebyl všední, stále se snažil dělat věci pro lidi. Pro Kvasické noviny na jeho život zavzpomínali manželka Pavla, členové a kamarádi SDH Kvasice.

Narodil se 18. 4. 1945, své dětství prožil v malebné krajině řeky Sázavy,
v městečku, kterému se říká „perla Posázaví“ - v Ledči nad Sázavou. Vyrůstal v česko-slovenské rodině (maminka pocházela od Trnavy). Od útlého mládí tíhnul k technice, stále něco vylepšoval a vynalézal. Rád se toulal
posázavskými lesy a jako správný kluk, křtěný řekou Sázavou, dobře plaval. Coby osmiletý se stal členem požární ochrany. Ve Žďáru nad Sázavou
vystudoval elektrotechniku, která se stala jeho koníčkem.
Velkým vzorem mu byl o 10 let starší bratr Jaroslav, který byl na základní
vojenské službě u výsadkové brigády v Prešově. Jarda
v roce 1961 tehdy šestnáctiletému Jiřímu namísto
rodičů podepsal přihlášku
do Svazarmu v Chrudimi.
Tam se Jirka začal věnovat adrenalinovému sportu - parašutismu. V roce
1963 nastoupil základní
vojenskou službu u 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově, kde
rozšířil svoji kvalifikaci o
nejvyšší radistickou třídu
a zde také uplatnil své zkušenosti z parašutistického
sportu. Po návratu z vojny
získal oprávnění instruktora parašutismu 3., 2. a
1. třídy v Aeroklubech v
Chrudimi a v Hradci Králové. Zde se věnoval výcviku PARA a odchoval budoucí československé reprezentanty parašutismu
Jiřího a Milana Studené,
kteří se výborně umísťovali na mistrovstvích Evropy
a světa. Byl vzorem i pro
syna Petra, který je v parašutismu instruktorem a
držitelem několika národních, evropských i světových rekordů v parašutismu z Dubaje, Los Angeles
a Polska.
Pan Jiří Šťastný jako parašutista.
Profesi elektro se pan
Foto: rodinný archiv. Jiří po vojně věnoval v

ČSD Havlíčkův Brod, kde setrval 11 let na údržbě trakčního vedení. Po smrti svých rodičů se s manželkou a dvěma syny přestěhoval za bytem a prací
do Kvasic, zde v zemědělském družstvu dělal elektroúdržbáře. V roce 1985
přijal místo v Teplárně Otrokovice, kde působil ve velíně jako dispečer elektroprovozu. Neustále se vzdělával a zdokonaloval ve své profesi, např. získal oprávnění k provádění elektrorevizí.
Přestože ho láska k parašutismu neopustila, byl nucen se aktivní činnosti ze zdravotních důvodů vzdát. Namísto toho se začal věnovat požárnímu sportu a hasičské práci nejen v Kvasicích, ale v celém okrsku, v okrese Kroměříž a ve Zlínském kraji.
Do řad kvasických hasičů vstoupil v roce 1983. Od roku 1988 působil
jako rozhodčí požárního sportu. V roce 1990 se stal starostou SDH Kvasice a velitelem okrsku. Mimo jiné působil jako člen odborné rady velitelů a
člen výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Z dostupných historických zdrojů dopsal zpětně kroniku SDH Kvasice od dob vzniku roku 1883.
Pan Šťastný nikdy nezahálel a všechen volný čas věnoval všemu, co se
hasičů týkalo. Po zdlouhavém dopisování a telefonování s ministerstvem
financí se zasloužil o státní dotace na novou hasičskou zbrojnici (cca 1,6
mil. Kč). Na ni také vypracoval výkresovou dokumentaci, která byla velkým vodítek architektovi. Velkou měrou se podílel na samotném budování zbrojnice, provedl např. elektroinstalaci a celkově dohlížel na samotnou
stavbu. Na budově dále vytvořil svolávání pomocí nových pagerů s automatickým vyjížděním vrat. Díky vyřízení státní dotace na akustické sirény,
jsme byli mezi prvními pěti v okrese, kterým tyto sirény byly namontovány na novou zbrojnici a také na starou školu. V neposlední řadě se nemalou měrou zasloužil o dotace na nové hasičské auto CAS. Pořádal dětské
dny, hodkové zábavy, zájezdy, soutěže hasičů okrsku a spoustu dalších věcí.
Stále něco zlepšoval a zdokonaloval. Navrhl provedení, včetně vybavení, zásahového vozidla UAZ pojmenovaného „Jiřinka“. Jako první v okrese dokázal svolávat místní jednotku pomocí pageru a vyhlásit ji poplach
pomocí pevné telefonní linky. U výrobce pagerů jevil zájem o jejich vylepšení. Vymyslel zařízení na udržování autobaterie, o což měly zájem i okolní sbory – to bylo ještě na staré hasičské zbrojnici.
Během svého působení v SDH Kvasice se podílel na bezpočtu zásahů.
Mezi ty nejnáročnější patřily povodně v roce 1997 a pomoc při odstraňování následků povodní v Praze - Dobřichovicích v roce 2002. Jeho poslední výjezd byl požár kravína ve Střížovicích. Již nemocný pomáhal radou
na telefonu krajské povodňové komisi řešit zásahy při povodních v roce
2006 v Otrokovicích a na Zlínsku.
Za tuto záslužnou práci získal nemálo ocenění. Mezi nejvýznamnější patří čestné uznání OSH (1979), ocenění za příkladnou práci (1989), čestné uznání ÚSH (1994), odznak sv. Floriána (1995), ocenění za zásluhy
(1997), ocenění za mimořádné zásluhy (2003), řád sv. Floriána (2006) a
plaketu ZHS od ministerstva vnitra ČR (2008).
Jistě by rád pokračoval dál. Bohužel ze zdravotních důvodů musel odejít z aktivní činnosti v roce 2005 do plného invalidního důchodu. Po celou
dobu byl myšlenkami s námi a dělil se o své zkušenosti.
Když se z koníčka stane kůň, je z toho hodně užitku pro spoustu jiných
lidí. My, co jsme pana Jiřího znali, si vždy rádi vzpomeneme a věříme, že
tam shora na nás dává stejný pozor, jako když tu byl s námi.
Zpracoval Aleš Judas

Pan Jiří Šťastný mezi svými hasiči.
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menuty. Našlo se i několik dětí, které si do „parády“ musel vzít čert. Všechno dobře dopadlo a do pekla nebyl nikdo odnesen, děti slibovaly, že budou
hodné a do příštího roku se polepší.

Vyznamenání p. Jiřího Šťastného.

Foto: A. Judas.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s mým manželem panem Jiřím Šťastným a věnovali mu vzpomínku. Upřímné poděkování patří dobrovolným i profesionálním hasičům z Kvasic, Kroměříže a Zlína,
kteří se podíleli na důstojném smutečním obřadu. Také vřelé poděkování
patří manželovým spolupracovníkům z Teplárny Otrokovice, a to i za jejich psychickou podporu.
Zvláštní poděkování za profesionální léčbu, obětavou pomoc, lidský
přístup a psychickou podporu patří praktické lékařce MUDr. Marii Bedřichové, kardiologovi MUDr. Robertu Náplavovi, všem lékařům a celému
týmu Záchranné služby Kroměříž i všem ostatním ošetřujícím lékařům.
Přeji všem mnoho úspěchů v jejich náročné profesi i v osobním životě.
Manželka Pavla Šťastná s rodinou

Z činnosti JSDH Kvasice
Požár rodinného domu v Bařicích.
Dne 29. 11. 2011 v 18:08 hod. nám byl nahlášen požár rodinného domu
v Bařicích.
Jednotka SDH Kvasice na místo vyrazila vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+5. Následně byla posílena jednotkou HZS ZLK ze stanice Kroměříž.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že ve sklepě rodinného domu došlo k
požáru kotle na tuhá paliva a okolo uskladněného materiálu.
Hasiči v dýchacích přístrojích vnikli do sklepa, natáhli vysokotlaké vedení a započali s hašením. Postupně byl hořící materiál uhašen a vynesen
před rodinný dům. Následně byl celý prostor sklepení odvětrán pomocí
přetlakové ventilace.
Po předání místa zásahu majiteli domu vyrazily obě jednotky zpět na základny.
Vyproštění malého nákladního automobilu v ulici Čtvrtky
Dne 18. 1. 2012 v 11:10 hod. jsme byli požádáni o pomoc při vyproštění malého nákladního automobilu v ulici Čtvrtky.
Jednotka na místo vyjela vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se automobil nachází v příkopu u vozovky a částečně do ní zasahuje. Automobil byl vyproštěn pomocí tažného lana. Následně proběhla kontrola podvozku, zda nebyl poškozen a neunikají provozní kapaliny.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Z činnosti SDH Kvasice
Mikulášská pochůzka
Dne 2. 12. 2011 se konala Mikulášská pochůzka. Mikulášský průvod vycházel z hasičské zbrojnice kolem šestnácté hodiny. V průvodu bylo k vidění několik pestrobarevných šašků, dva čerti, smrtka, ale hlavně Mikuláš a krásný anděl.
Průvod prošel Kvasice trasou, která je již několik let stejná. Mikuláš s
andílkem obdarovávali hodné děti dárky, ty zlobivé byly Mikulášem napo-

Masopustní průvod
Dne 18. února 2012 do ulic vyrazil již tradiční masopustní průvod. Průvod čítal kolem 16 rozverných masek. V čele průvodu kráčeli medvědi a
jejich vodiči, za nimi byli k vidění svině s řezníkem, fotograf, lehká dáma,
černá vdova, vězni, nevěsta s ženichem a mnoho dalších. Masky obcházely Kvasice tradiční trasou tak, jak je tomu již řadu let.
Trasa je rozdělena na dvě etapy, kdy první zahrnuje ulice Krajina, U Rybníčka, Horní, Školní, Včelín, Nová, Čtvrtky a končí na hasičské zbrojnici,
aby si masky prohřály promrzlá těla a nabraly sílu na další část průvodu.
Druhá etapa zahrnuje ulice Dolní, A. Dohnala, Hráza a Osmek. Letošní
vodění medvěda bylo pro masky příjemné. Po letech nám počasí velmi přálo a na závěr dne na nás vykouklo i sluníčko. Masopustní průvod se vydařil
a všechny masky se ve zdraví vrátily na hasičskou zbrojnici.
Děkujeme všem, co přispěli do kasičky.
Kroužek mladých hasičů
Letošní zimu jsem si s dětmi v kroužku dal předsevzetí, které se nám zatím podařilo bezezbytku splnit. Naším předsevzetím bylo zúčastnit se co
nejvíce soutěží v uzlování. K dnešnímu dni byly děti na pěti soutěžích a
ještě na jednu se chystáme.
První soutěž, kterou děti absolvovaly, byla domácí soutěž, o které jsem
psal v předchozím vydání Kvasických novin.
Další soutěž proběhla dne 27. 12. 2011 na Nové Dědině. Zde se družstvo
starších žáků po pár chybách a přičtení trestných sekund bohužel umístilo na posledním místě. V závodu jednotlivců se naši kluci umístili spíše ke konci výsledkové listiny. Ale i díky tomu se začali více snažit a brali přípravu na další závody zodpovědněji.
O měsíc později 28. 1. 2012 se mohli předvést na závodech na Lubné.
Zde se jim dařilo o poznání lépe, některé už začínala opouštět nervozita
a mohl se naplno projevit jejich talent. V soutěži družstev se po zbytečné
chybě umístili na 6. místě. V jednotlivcích se všichni drželi kolem 26. místa. Na závěr této soutěže mě děti přihlásily do soutěže vedoucích. A já výzvu přijal pod jednou podmínkou. Pokud budu mít lepší čas než nejlepší z
nich, budou ho muset překonat na dalších soutěžích. Můj výkon byl o necelých 10 vteřin lepší než jejich a jak se posléze ukázalo, byl to skvělý motor pro naše děti. Ty se začaly stále více zlepšovat, chtěly více trénovat a
snažily se překonat můj čas.
Další příležitost měly o týden později 4. 2. 2012 na vyhlášené uzlovací
soutěži v Malenovicích. Zde předvedly skvělé výkony a dokázaly se ve velmi kvalitní konkurenci umístit v mladších jednotlivcích na 26. místě z 41
účastníků a ve starších jednotlivcích na 29. a 33. místě z 56 účastníků. Jak
bylo bohužel vidět, některé ještě úplně neopustila nervozita a tak dva naši
kluci po pár chybách skončili na 53. a 54. místě. V soutěži družstev bylo
vidět také obrovské zlepšení. Umístili jsme se na krásném 7. místě z 10 a
dokázali jsme porazit i děti ze sousední Nové Dědiny. Na první místo jsme
ztráceli pouhých 15 vteřin. K mé velké radosti se již některým podařilo překonat můj čas, a tím splnili svůj slib.
O týden později 11. 2. 2012 jsme opět vyrazili na uzlovačku, tentokrát
do Mysločovic. Konkurence byla velmi podobná jako v Malenovicích. Bohužel jednoho našeho závodníka skolila nemoc a musel zůstat doma. Museli jsme si tedy při soutěži družstev vypůjčit cizího závodníka. Ten bohužel našemu družstvu vůbec nepomohl, spíše naopak. I proto jsme se umístili na 9. místě z 10. Velkým překvapením byl náš závodník za starší jednotlivce Michal Rozsypal, který obsadil vynikající 10. místo z 51 závodníků. Ve stejné kategorii skončil Erik Kubíček na 23. místě. V kategorii mladších jednotlivců se umístil Ondřej Smolinka na 12. místě a Šimon Halama
na 25. místě z 32 závodníků.
Děti se teď snaží pilně připravovat na zřejmě poslední uzlovací závody této sezony, a to na uzlování ve Vítonicích, které proběhne 10. 3. 2012.
Doufám, že se jim závěr sezony vydaří. Začátky byly pro všechny těžké, ale
je vidět, že když chtějí, tak to dokážou. Jejich stále zlepšující výkony jsou
toho důkazem.
Pavel Ředina, Starosta SDH Kvasice
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Kvasické noviny

Kvasické noviny vycházejí v nové podobě již desátým rokem
Noviny mě mnohému naučily
Jak ten čas letí, je to už opravdu
10 let, co každé 3 měsíce mohou občané Kvasic najít na pultech prodejních míst Kvasické noviny.
Jako nejstarší členka redakční
rady (co do věku i počtu let strávených v radě) chci zavzpomínat
na začátky vzniku novin, na uplynulých deset let a nechat vás nahlédnout pod pokličku přípravy novin.
Na sklonku roku 2002 se mi dostaly do rukou obecní noviny z Ludslavic, které v té době měla na starosti Pavla Kohoutová (v té době
již bydlící ve Kvasicích) a její sestra. Moc se mi líbily a začala jsem
se zabývat myšlenkou znovu obnovit vydávání novin i v naší obci. Pavla přislíbila pomoc radou a své zkušenosti mi předali i pan Špaček, Janiš, Mgr. Pečeňová.
Teď už stačilo najít jen někoho,
kdo mi s novinami pomůže. Takovou práci musíte (no musíte, spíš
byste měli) dělat s člověkem, který bude sdílet vaše nadšení a chuť
udělat něco pro druhé. Nemusí mít
stejné názory jako vy, ale mělo by
mu jít o stejnou věc. Razím heslo,
že všechno je o lidech. Moje volba
padla na Hanku Kyselou, se kterou
mě pojí dlouholeté přátelství. Hanka naštěstí nabídku přijala a v novinách strávila 5,5 roku.
Vraťme se ale na začátek. Já i
Hanka jsme šly s návrhem začít znovu vydávat Kvasické noviny za vedením obce. V té době byl starostou pan Zdeněk Kohout. Naši nabídku přivítal a hlavně přislíbil financování novin z obecního rozpočtu. Na jeho doporučení přišel do redakční rady ještě pan Petr Klapil,
který po necelých 3 letech odešel.
Chvilku jsme s Hankou dělaly noviny samy, ale věděly jsme, že to dlouhodobě nepůjde. Proto na uvolněné
místo nastupuje můj bratr Aleš Judas (chlap je v ženském kolektivu
vždy velmi důležitý) a po odchodu
Hanky Kyselé (v roce 2008) doplnila naše řady Ing. Jana Brázdilová.
Aleš i Jana jsou perfektní, jsou pro
noviny zapálení - a to je to hlavní.
Listuji našimi prvními Kvasickými novinami z roku 2003 a dost živě
si vzpomínám, jak jsme s Hankou
osobně navštěvovaly právě zvolené
zastupitele, vedoucí jednotlivých
spolků a vedení organizací působící
v obci s tím, že je obnoveno vydávání novin, proto je prosíme o článek,
popřípadě o fotky do novin. Většina
se na nás dívala dost nedůvěřivě a
bylo jen na nás získat jejich důvěru,
aby vznikla dobrá spolupráce, která
je teď vidět na stránkách novin. Pořizovat a získávat fotodokumentaci,
to byla zprvu taky „velká legrace“.

Renáta Nelešovská.
Zprvu jsme fotili jen osobním fotoaparátem na film, který se pak musel nechat vyvolat. S obavami jsme
čekali, co z těch „fotek bude“. Později jsme se museli naučit fotit s digitálním přístrojem, který zakoupila
obec. Před rokem jsme si podali žádost na nový a hlavně výkonnější fotoaparát, obec nám vyhověla, takže
dnes fotíme a fotíme. Jen pro zajímavost: fotografie na webu obce jsou z
95 % od členů redakční rady. A ještě jedna zkušenost: představte si, že
jste neznámý člověk, který se objeví
třeba na Dětském dnu a začnete fotit všechno a všechny kolem. Negativní reakce na sebe nedají dlouho
čekat. Takže jsme se naučili se nejdříve představit a říct, proč fotíme.
Teď je to už o něčem jiném. Lidé
nás už znají a někdy doslova „strkají“ děti před objektiv se slovy: „Budeš v novinách“.
Mnozí z vás si už zvykli na to,
že noviny vycházejí čtvrtletně; tj. v
březnu, červnu, září a prosinci. Dopisovatelé vědí nebo jsou upozorňováni na to, kdy je uzávěrka příspěvků. Redakční rada, tj. já (Renáta),
Aleš a Jana, se scházíme zpravidla 8
x za rok. Zhruba měsíc před uzávěrkou se sejdeme a řekneme si, co by
se mělo v novinách objevit – co důležitého se událo nebo ještě proběhne. Potom si rozdělíme úkoly, za jejich splnění každý z nás plně zodpovídá. Už nějakou dobu máme rozdělené organizace, spolky a další dopisovatele, takže zajišťování příspěvků probíhá dobře. Články i fotky se
k nám dostávají e-mailem, na flash
disku, CD, ve výjimečných případech psané ručně. Po redakční uzávěrce se sejdeme znovu, abychom
rozdělili články a fotky na stránky novin. Články musí být všechny
ve „wordu“, zkontrolovaný pravopis (provádí paní učitelka ZŠ Kvasice), fotky ve formátu JPEG. Takto
nachystané noviny i s daty na flash
disku se předají grafikovi. S panem
grafikem již spolupracujeme 10 let,
takže má určitě taky důvod bilancovat naši spolupráci. Grafik po zpra-

cování novin (5-7 dní) je vytiskne a
předá nám ke kontrole. Každý člen
rady kontroluje noviny zvlášť - opravujeme, doplňujeme, přesouváme,
atd. Pak proběhne u grafika závěrečná korektura - noviny se upravují až
do konečné podoby pro tisk. Většinou ji zajišťuji já a někdy trvá až 5
hodin. Po provedení všech oprav a
úprav jsou noviny zaslány internetem (na základě písemné objednávky) do tiskárny. No a za takových
3 – 5 dnů se noviny objeví na prodejních místech (stánek v Dolní ulici, obchod paní Horáková v Horní
ulici a na čerpací stanici na Tlumačovské), aby se dostaly tam, kam
mají – k vám, ke čtenářům.
Redakční rada rozhoduje o tom,
jaké zprávy se v novinách objeví. Je
to velká pravomoc, ale ještě větší
zodpovědnost. V žádném případě
nejsou noviny, po dobu 10 let, nikým
cenzurovány. Ani redakční radou,
ani vedením obce. K usnadnění naší
práce nám slouží radou obce schválené Zásady pro vydávání obecního zpravodaje – Kvasické noviny.
Zde jsou daná jasná pravidla. Jsem
moc ráda, že během uplynulých 10
let nám žádné vedení obce do obsahu novin nijak nezasahovalo. Máme
jeho plnou důvěru. Je to velmi důležité pro naši práci. Ze školení a seminářů zaměřených na obecní noviny vím, že tomu tak všude není.
Dělat noviny mě moc baví. Tahle
práce mi umožnila setkání s lidmi,
kteří mě v mnohém obohatili, dostala jsem se také díky novinám na místa, kam se každý jen tak nedostane.
Noviny mě naučily, že i v životě bych
si měla ověřovat každou informaci,
která se ke mně dostane. Teda pokud ji chci použít, využít nebo poslat dál. Poznala jsem díky nim, že v
životě není nic jen černé nebo bílé.
Jsou tací mezi námi, co toho hodně namluví, ale když mají tyhle své
řeči „hodit“ na papír, je problém.

Pořád totiž platí, že co je psané, to
je dané. A někteří s tím mají problém. Napsaná slova jdou hůř vzít
zpátky, vysvětlit, obhájit. Nemůžete o nich říct, že neexistují. Proto si
velmi vážím lidí, kteří tohle dokáží.
Noviny mi daly zatím (myslím si, že
jich ještě několik získám) dvě velké
životní zkušenosti: za prvé: když se
vám něco podaří, něco dokážete, je
jen velmi málo lidí (nepočítám rodinu), kteří vás budou pochvalně „plácat po ramenou“. Ovšem, když něco
zkazíte, nepodaří se vám přesvědčit
lidi kolem sebe, že vám mají věřit,
tak se najde velká spousta lidí, kteří vás budou pomlouvat, nadávat, či
jinak škodit. A za druhé: lidé, kteří
v životě něčeho dosáhli nebo jsou
jinak význační či významní, jsou,
až na opravdu malé výjimky, velmi
skromní. Je to dané také tím, že to
jsou většinou lidé dříve narození a je
jim většinou přes padesát. A stáří to
už má v hlavě srovnané… .
Novinařina (jestli takto odvážně
můžu nazvat svůj podíl na přípravě
Kvasických novin) je práce s lidmi
pro lidi. A to je to, co mi vyhovuje,
co je pro mě „to pravé ořechové“.
Chci poděkovat svému manželovi Laďovi za velkou toleranci v této
mojí práci. Bez jeho podpory, porozumění našich synů a nejbližší rodiny bych nikdy nedokázala a hlavně nemohla každé 3 měsíce usedat
k počítači a psát, emailovat, telefonovat, atd., aby vznikly další Kvasické noviny. Nedokázala bych to ani
bez Hanky Kyselé, bez Aleše Judase,
Jany Brázdilové, Obce Kvasice, dopisovatelů a vás, čtenářů. Všem vám
patří moje velké poděkování. Nic mě
nepotěší víc než to, že se ptáte, kdy
už noviny vyjdou, a pak je kupujete
i po více kusech (i pro své známé).
Snažím se dělat naše noviny, jak nejlíp umím. Takže na shledanou nad
stránkami Kvasických novin.
Renáta Nelešovská

Co mně Kvasické noviny daly a co vzaly?
Jednoduchá otázka, ale mnohem
těžší odpověď. Musel jsem se podívat do vydání novin pozpátku, abych
zjistil, od kdy jsem členem redakční
rady. Je to už pár let, poprvé jsem
uveden v třetím čísle 2006. Na začátky si dobře vzpomínám. Tehdy ještě
byla členem Hanka Kyselá, s Renatou (mojí sestrou) byly dobře sehrané a já jsem se od nich vesměs jen
učil. Postupně jsem zjistil, že to až
taková legrace není. Přesněji, není
na té činnosti nic snadného, jak se
navenek může zdát. Ale přestože je
to obrovský žrout času a ne u všeho,
co je třeba, projevuji nadšení, podílet se na tvorbě novin mě baví, jinak se to totiž ani nedá dělat. Když
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Aleš Judas.

Kvasické noviny
mě navíc osloví lidé a řeknou, že se
jim noviny líbí, je to pro mě povzbuzující a motivující k další činnosti
a řádné zadostiučinění. Samozřejmě, že se najdou i negativní reakce,
ale to spíš jen lidé chtějí upozornit
na dění v obci, se kterým nejsou spokojeni, ale sami chtějí zůstat v anonymitě. Takže co mi noviny daly?
Je toho dost. A co vzaly? To nestojí
ani za řeč. Myslím, že v současnosti jsme dobře sehraný tým, každý ví,
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co má dělat, a Renata je výborný nepsaný šéf. Závěrem mého stručného shrnutí chci poděkovat všem lidem, organizacím a spolkům, které každého čtvrt roku otravuji, aby
dodali články. Díky taktéž patří Renatě a Janě a v neposlední řadě mé
přítelkyni Ivči za její pomoc a nekonečnou toleranci. Pokud budete vy,
čtenáři, budeme i my a Kvasické noviny.
Aleš Judas

Práce pro Kvasické noviny je poslání
U příležitosti 10. výročí vydávání
Kvasických novin se i já chci s vámi
podělit o své novinářské postřehy.
Protože ještě před deseti lety
jsem v Kvasicích nebydlela, musela jsem zabrousit ve své paměti, co
jsem vlastně dělala a odkdy se věnuji spolupráci na přípravě vydávání
Kvasických novin.
Před deseti lety se psal rok 2002
a to já jsem ještě studovala vysokou školu. Život studenta však netrvá věčně a i já jsem si našla své zaměstnání, vdala jsem se a přistěhovala jsem se s manželem do Kvasic.
Když jsem byla na mateřské dovolené se svou dcerou, tak mě v roce
2008 oslovila paní Nelešovská, jestli bych nechtěla jí a panu Judasovi
pomáhat při přípravě čtvrtletníku
Kvasické noviny. Já jsem její nabídku přijala i bez jakýchkoliv novinářských zkušeností.
Práci pro Kvasické noviny bych
nazvala spíše posláním, protože již
ze svých zkušeností vím, že většina občanů Kvasic se vždy na nově
vydané číslo těší a už se mě vždy
po uzávěrce ptají, kdy už zase vyjde
to nové číslo. A je pro mě odměnou
mého snažení k tomu, abych oslovila co nejvíce dopisovatelů a sehnala
co nejvíce článků a fotografií, proto-

všechny posluchače, kteří téměř zcela zaplnili kostelní lavice, jistě velmi
příjemný. Byl důkazem toho, že i místní, kvasický, pěvecký sbor s kapelou dovede uspořádat kvalitní koncert.
Renáta Nelešovská
V neděli dne 11. prosince 2011 v 17.00 hodin se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích třetí a v tomto roce poslední adventní
koncert. Pozvání k tomuto svátečnímu odpoledni přijalo přes 70 vynikajících hudebníků, a to Olomoucký studentský orchestr, Komorní smíšení
sbor AMOC, Smíšený pěvecký sbor gymnázia v Olomouci, sólisté Magdaléna Kantoráková a Jakub Štrunc, s panem dirigentem Petrem Šumníkem,
kteří vystoupili před mnoha diváky. Zazněly zde středověké anglické písně - Ottorino Respighi a Missa brevis Jiřího Pavlici. V tomto předvánočním
čase byl koncert krásnou připomínkou nadcházejících vánočních svátků.
Návštěvníci adventního koncertu odcházeli spokojeni a svátečně naladěni.
Všichni aspoň na chvíli zapomněli na předvánoční shon a na chvíli se zastavili a nechali se unést hudbou a uměním všech účinkujících.
Za kulturní komisi Jana Koželová

Jana Brázdilová.
že každý je potěšen, když vidí sebe
nebo své děti v Kvasických novinách
na fotce, anebo si přečte článek o
akci, kterou navštívil.
Zkušenosti s prací spjatou s Kvasickými novinami pro mě nebyly
vždy jen pozitivní, setkala jsem se i
negativním pohledem nebo také odmítnutím. Někdy mě to docela i mrzelo, ale takový je život, a když někdo
nemá zájem se zdarma zviditelnit, či
o nějakém spolku napsat alespoň pár
řádek, tak to už neberu jako odmítnutí, je to prostě jeho rozhodnutí.
A těm, kteří mi vždy ochotně zaslali své příspěvky, či fotografie,
nebo jen dali námět k článku, děkuji za skvělou spolupráci.
Jana Brázdilová

Adventní koncerty získávají
stále více příznivců

Koncert v Husově sboru.

Koncert kvasické scholy a farní kapely.

Foto: J. Brázdilová.

Foto: R. Nelešovská.

Již mnoho kvasických občanů i obyvatel okolních obcí si zvyklo v době
předvánoční navštívit adventní koncerty. Letos jsme mohli navštívit hned tři.
První adventní neděli 26. listopadu 2011 se uskutečnil v kostele Husova
sboru v Kvasicích adventní koncert EXANTIQUIS FONTES Ze starých
pramenů. Všichni přítomní se mohli zaposlouchat do krásných tónů, které
se libě rozléhaly celými prostorami kostela. Účinkující zpěváci tak navodili u
všech přítomných tu pravou vánoční atmosféru na počátku adventního času.
Jana Brázdilová
Příznivci dobré hudby a fanoušci kvasické scholy a farní kapely se sešli 3. prosince 2011 odpoledne v kostele Nanebevzetí Panny Marie na, v
pořadí druhém, adventním koncertu. Kvasická schola pod vedením Anny
Šebestíkové zazpívala za doprovodu farní kapely křesťanské rytmické písně s duchovním obsahem zaměřeným na adventní dobu, ve které křesťané
očekávají příchod Pána Ježíše na konci časů, a také se připravují na Ježíšův příchod v jeho narození (Vánoce). Hosty koncertu byli P. Petr Utíkal,
který si zahrál ve farní kapele, a Jakub Hrdý. Ten na závěr koncertu zazpíval několik známých populárních písní. Zážitek z tohoto koncertu byl pro

Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Foto:Nádvoří
R. Nelešovská.
zámku.
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Velikonoce

Velikonoce jako otevřené dveře

Milí kvasičtí občané,
na Popeleční středu jsme vstoupili do církevní přípravy na velikonoční svátky, které jsou centrem církevního roku, pro křesťany největší svátky v roce.
O Velikonocích si totiž připomínáme nejdůležitější události ze života Ježíše
Krista, v něhož věříme, že je Boží syn a přijal lidství. Události se týkají Ježíšovy oběti na kříži pro hříšné lidstvo, ale i vzkříšení z mrtvých, a to třetího
dne. Jedno bez druhého by nemělo pro lidstvo smysl. Tyto události otevřely mystickou možnost uzdravování lidských duší od hříchů a vlévání Božího života do člověka. A to pro každého, kdo uvěří a naváže duchovní vztah
s Bohem, otevře mu své srdce, aby mohlo proudit Boží požehnání a milosti
od Boha do nesmrtelné duše i jako příprava a záruka věčného života po odchodu z tohoto smyslově vnímatelného světa do Božího prostoročasu. Přípravné duchovní fázi na Velikonoce říkají křesťané postní období a má nás
vést k obrácení k lepšímu způsobu života, kdy bychom si také měli uvědomovat limity tělesného lidství. Tyto hranice našeho člověčenství zde na zemi,
ke kterým patří např. stárnutí a tělesná smrt, současně odkazují na uvědomění si něčeho trvalejšího a tím je nesmrtelná duše a hodnoty, které přetrvají i přechod z tohoto světa do vyšší dimenze bytí na „druhý břeh“. Lidská duše je stvořená Bohem a z hlediska budoucnosti naší existence, našeho
„já“, má otevřený interval bytí do budoucnosti bez konce. Je tedy z hlediska
budoucnosti věčná. I tímto způsobem se podobáme Bohu, vždyť jsme jím
stvořeni a máme se v životě posunovat ke zpodobnění s ním, který je láska
sama. Na začátku půstu jsme byli knězem označeni požehnaným popelem
ve znamení kříže. Duchovní při tomto rituálu říká: „Pamatuj, že jsi prach a
v prach se navrátíš“. Jako středoškolák jsem kdysi v Brně slyšel jedno pěkné kázání, které mě vedlo k zamyšlení. Kněz kázal, že v minulosti (v současnosti ještě také) měli šlechtici jako součást jména i označení, odkud pochází jejich šlechtický rod, po předložce „von“. A tak se někdo jmenoval např.
Kašpar Maria Graf von Šternberk, Maria von Liechtenstein apod.. Ale i my
všichni jsme „šlechtici“ po prvním i druhém Adamovi. Každý člověk má jakoby neviditelně za svým jménem připsáno „von prach jsi a v prach se navrátíš“. A tak po „praotci“ Adamovi (člověku z prachu země, Adamah, hebr.
prach nebo hlína) jsme ze „země“ a do země se zase naše smrtelné tělo vrátí. Po novém Adamovi-Kristu můžeme být lidmi nebe. Tímto světem jen procházíme do pravého a dokonalejšího života, ale záleží, jakým způsobem procházíme, abychom se neminuli pravého cíle a došli naplnění lidství. V kapucínské hrobce v Brně je umístěn starý nápis: „Co jste nyní vy, byli jsme i my,
co jsme nyní my, budete i vy!“ Tělesná smrt je současně branou do věčného života. Přijměme tuto dočasnou omezenost-smrtelnost a spíše usilujme
o zušlechtění své duše, abychom byli šlechtici Ježíše Krista, šlechetnými lidmi s milým (milosrdným) srdcem. Na jedné straně jsme tělesní lidé, druhý
pól naší existence zase tvoří duchová složka, která je podstatným principem
toho prvního pólu lidství. Je vyšší. A tak při naší pouti lidského bytí jednu
složku zanecháme zde na zemi a druhá přechází na onen svět. Časový úsek
mezi naší osobní smrtí a zmrtvýchvstáním na konci věků bude naším údělem něco jako „andělská“ forma existence. Ale tento stav není finální. K celému člověku patří tělo a duše. My křesťané věříme, že na konci věků bude
opět stvořeno (povstane z prachu země) tělo Duchem Božím a bude mít kvalitu přímo úměrnou duchovnímu stavu duše, která buď dozrála do blaženosti, nebo byla zavržena. Jen Kristovo tělo nečekalo na konec věků, ale bylo
vzkříšeno třetího dne, abychom měli motivaci naší víry ve vzkříšení. Oslavené tělo nepodléhalo a nebude podléhat již přírodním zákonům nedokonalé časné přirozenosti. Duch svatý bude toto hmotné tělo prostupovat natolik a takovou intenzitou, že bude produchovnělé a bude mít i vlastnosti jako
separovaná duše bez těla podle zákonů vyšší dimenze bytí. My katolíci věříme, že Bůh přijal na konci své pozemské pouti i Matku Boží, Pannu Marii,
s jejím tělem do nebeské blaženosti a to i proto, aby i ženský princip člověka byl zastoupen s oslaveným tělem v nebi jako vzor a motivace pro vzkříšení člověka jako ženy. V postní přípravě na Velikonoce tak máme možnost
růst podle příkladu Ježíše Krista a Panny Marie, napravovat své svědomí,
aby se stávalo citlivějším pro Boží pohled na nás. Aby bylo citlivější i vůči
bližním a my se stávali prakticky milosrdnějšími. Protože podle starozákonních proroků je pravým půstem konat milosrdné skutky lásky. Dokázat odpustit našim viníkům, což může být někdy tvrdším oříškem sebepřekonání se
než důmyslně vymyšlené těžké pokání nebo odříkání. Rozjímejme v tomto
čase o utrpení Krista kvůli nám nedokonalým lidem, abychom pak rozjímali i o jeho zmrtvýchvstání a radovali se z vítězství nad hříchem. Jsme zde jen
na chvíli, jak říká jeden žalm, tak aspoň na chvíli můžeme zde na zemi vnímatelně zrcadlit Boží laskavou tvář: “On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje,
že jsme jen prach. Člověk, jehož dny jsou jak tráva, rozkvétá jak polní kvítí,
sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Boží milosrdenství je od věků na věky, s těmi, kteří se ho bojí,…“(Žalm 103, 14-17).
Radostné a milostiplné velikonoční svátky vyprošuje a přeje P. Petr III.

Každý člověk ví, že jednou umře
a bude pohřben, že není v naší moci
ze sebe setřást smrt. Tak se hrob pro
mnohé z nás stává tou poslední tečkou za naším životem, což je velmi
skličující. Od té doby však, co byl Ježíš na Velký pátek ukřižován, a pak
na večer tedy v dobu, kdy podle židovského počítání času začínala sobota, byl položen do hrobu, aby z něj
v neděli časně z rána zase vyšel jako
Pán nad smrtí, se staly z hlubokého
hrobu otevřené dveře. Dveře, které
už nikdo nemůže znovu zavřít, ani
vší silou zabouchnout.
Hrob jako otevřené dveře. To je
slib Spasitele jeho věřícím. Bez tohoto slibu a bez této víry ve vzkříšení nejsme vskutku nic jiného než
zajatci života, obklíčeného smrtí.
O Velikonocích se však do celého světa zvěstuje radostná zvěst o
vzkříšení, o otevřených dveřích hrobu, které věřícímu člověku již nikdo
a nic nemůže zavřít, protože Kristus došel až na samé dno lidského
utrpení, na dno smrti, aby tam jednou provždy učinil otvor, díru, dveře, aby tam pro nás vydobyl prostor.
Je to jakoby člověku v tísni či člověku zavaleném pod hromadou sutin byl konečně udělán prostor pro
jeho východ.
Tak nám Pán Ježíš Kristus jednou
provždy svou smrtí na kříži a svým
slavným vzkříšením otevřel dveře
hrobu dokořán, kterými vcházíme
do života věčného. Odemknul je Davidovým klíčem, když se vydal pro
naše přestoupení a byl vzkříšen pro
naše ospravedlnění (Ř 4,25). Jedině
tak se totiž otevřely dveře života věčného, a to pro všechny, kdo tuto velikonoční radostnou zvěst přijmou.
Kristem otevřené dveře však nejsou pouze posledním východiskem,

poslední otevřeností ve smrti, ale
jsou i zároveň možností života. Již
teď zaživa jsme totiž zváni vcházet a
vycházet skrze Krista, který je dveřmi otevřenými. Vždyť žijeme ve světě zavřených dveří, kdy jsme spoutáni na všech stranách. Sami sebe uzavíráme a oplocujeme se. Jsme omezováni a omezujeme i druhé. Žijeme
v poměrech, kdy nás mnohé nutnosti donucují jednat i proti naší vůli.
A dokonce se mnozí cítí i v pracovním poměru jako ve svěrací kazajce,
jako ve vězení.
Nemluvě pak i o nesvobodě a zajetí vášně, posedlosti a nezvládnutých potřeb, kdy jsme svázáni různými návyky, které už nejdou jen tak
změnit, kdy jsme ztuhlí ve vlastních
nepohnutelnostech. Ale právě proto
i v našem životě jsou jednou provždy
od Ježíšovy smrti a vzkříšení otevřeny dveře, skrze které můžeme vyjít z
této nesvobody a z nezměnitelnosti
do Boží svobody.
Tak jsou Velikonoce velkými otevřenými dveřmi, kterými nás chce
Pán Ježíš převést, abychom překročili práh, překročili vlastní stín a vešli
do jiného prostoru, kde najednou cítíme, že pomocná ruka je silnější než
pěst, odpouštět je více než odplácet,
dávat je blaženější než brát a kde
dělit se obohacuje více než skrblit.
Ježíšovou smrtí a vzkříšením jsou
tu tedy pro nás jednou provždy otevřené dveře, kterými dopadá světlo věčného dne na naši cestu temnotou tak, abychom dokázali najít
stezku vedoucí do Božího království. Abychom za Kristovými otevřenými dveřmi viděli Boží království, jeho spravedlnost i čest, a dokázali ho vnášet do tohoto světa, kde
není k dostání.
Mgr. Lubomír Pliska

KULTURNÍ KOMISE PŘI OBECNÍM ÚŘADU V KVASICÍCH

Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU,
která se uskuteční na sále Sokolovny v Kvasicích ve dnech:
30. 3. 2012 – pátek - od 9,00 hodin do 12,00 hodin,
31. 3. 2012 – sobota - od 14,00 hodin do 17,00 hodin,
v 15,00 vystoupení Dětského folklorního souboru ze Zlína,
1. 4. 2012 – neděle - od 9,00 hodin do 17,00 hodin,
ukázky lidových řemesel

www.kvasice.cz

Kvasické noviny

strana 11

Vánoční čas v základní škole
V rámci předvánoční atmosféry uspořádali žáci se svými vyučujícími
ve společenské místnosti školy výstavku výrobků s vánoční tématikou.
Návštěvníci tak měli možnost prohlédnout si od 15. prosince 2011 ukázky prací dětí a motivovat se tak pro přípravu vánočních ozdob ve svých
domácnostech.
Je jen na škodu, že během konání výstavy přišla do prostor školy jen
stovka hostů.
Na 21. prosince 2012 byl pak připraven kulturní program s ohňostrojem a občerstvením.
Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen státní smutek, byla akce přesunuta
na povánoční čas a pojata jako přivítání nového roku. Díky příznivému počasí byla návštěvnost překvapivě vysoká, všichni účastníci této malé slavnosti byli nadšeni vystoupením žáků 1. stupně i zvyšující se kvalitou předvedeného ohňostroje.
Mgr. Ladislav Škrabal, ředitel školy

Vystoupení dětí ZŠ Kvasice. Foto: archiv ZŠ Kvasice.

Výstava.

Bezpečně do školy
Tak by se dal nazvat zápis do 1. třídy, který se uskutečnil 27. 1. 2012 v
Základní škole Kvasice ve spolupráci s Policií ČR.
Při příchodu do školy děti i rodiče přivítal policista kroměřížského obvodního oddělení, který má na starosti daný okrsek, a paní učitelka seznámila rodiče s průběhem zápisu.
Početní představy, barvy, výslovnost, stříhání a lepení, tělesnou zdatnost,
jízdu na koloběžce a hod na cíl děti plnily na šesti stanovištích. Dalšími odpočinkovými úkoly bylo pexeso na interaktivní tabuli a malování na počítači. Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna tak, aby si děti za doprovodu rodičů prohlédly celou školu. Za každý úspěšně splněný úkol byly děti odměněny malými dárky, které pro ně připravili žáci školy a sponzoři zápisu – Policie ČR, Besip, Metalšrot Tlumačov a Nestlé Sfinx Holešov.
Tento netradiční zápis se líbil dětem, rodičům a v neposlední řadě i policistům.
K zápisu se dostavilo celkem 40 dětí. O odklad školní docházky požádalo 7 rodičů. Při počtu 33 žáků předpokládáme, že od školního roku 2012
– 2013 budou otevřeny dvě první třídy. Mgr. Anna Tomaníková, učitelka

Ohňostroj při kul. programu. Foto: archiv ZŠ Kvasice.

Zápis do 1. třídy.

Foto: archiv ZŠ Kvasice.

Lyžařský výcvik.

Foto: archiv ZŠ Kvasice.

Foto: archiv ZŠ Kvasice.

Kvasičtí lyžníci opět
ve Velkých Karlovicích
26. únor 2012, poslední den jarních prázdnin, ale sedmáci se chystají
na lyžařský kurz. Opět se vydáváme do naší oblíbené zimní základny ve Velkých Karlovicích, do hotelu Pod Javorem. V Kvasicích po sněhu ani památky, čím víc se však vzdalujeme od domova, tím více sněhu se objevuje. A v
Karlovicích je ho snad až příliš. To nám ale nevadí, naopak. Po příjezdu si
vybalíme věci a pak hurá na sjezdovku. Na lyžích stojí většina z nás poprvé, ale žádný strach, na konci týdne to budeme umět všichni. A tak nacvičujeme pluh, přenášení váhy, oblouky. Nejdříve bez hůlek s rukama na ko-

lenou, pak přidáme i hůlky. Také se chystáme, každý podle svých možností, na čtvrteční soutěž ve slalomu a obřím slalomu. Z dívek se nejlépe umístila Magda Žáková, z chlapců oba závody vyhrál Radim Zapletal. Ten si
nejlépe vedl i v testu znalostí o lyžování. Ale nesoutěžili jsme jen na sněhu. Ve středu jsme si změřili síly na bowlingu v hotelu Galík. Za odměnu
jsme si „smlsli“ na výborné palačince se šlehačkou a čokoládou. Ale to už
se blížil pátek a s ním i odjezd domů. Ještě dopoledne jdeme lyžovat a podle slov jedné žákyně už všichni „jezdíme jako blázni“. I když se letos konal
lyžařský kurz později než obvykle, přesto vyšlo počasí na výbornou.Užili
jsme si sluníčka, zažili jsme i celodenní úterní chumelenici.
Mgr. Dagmar Březíková
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Mateřská škola Kvasice informuje o svých aktivitách
Školička šťastných dětí
Děti, které nastupují do 1. ročníku ZŠ, se snažíme od začátku připravovat
pro vstup do první třídy - hlavně hravou formou, nejlepší volbou bylo a je založení „školičky“, kterou vede paní učitelka Jana Malenovská a která podporuje tvořivost, prožitkové učení, posiluje dětskou zvídavost v oblasti jemné
motoriky a všestranný rozvoj dítěte.
Našim cílem je vytvářet inspirativní a láskyplné prostředí pro přirozený
a radostný rozvoj dětské osobnosti. Stěžejním úkolem mateřské školy je připravit dítě na vstup do základní školy a tomu je přizpůsoben nejenom program, ale i režim a způsob práce v mateřské školce. Vše je pevně stanoveno,
mateřská škola tak částečně přebírá metody základní školy. Důraz je kladen
na práci s grafomotorickými a pracovními listy, které jsou čerpány z pracovních listů pro předškoláky. Učí se rozeznávat barvy, geometrické tvary, rozlišují základní a podvojné pojmy, jako například roční období, měsíce v roce.
Umět poznat první a poslední slovo a říct o jaké slovo jde, zda je jednoslabičné či dvouslabičné. Rozlišovat pravá a levá, umět správně držet tužku a soustředit se na danou činnost alespoň 15 minut. Úkolem je také poutavou formou děti připravit, nenásilně jim vštěpovat důležité poznatky a informace.
Vést děti ke kultivovanému vystupování a hlavně učit toleranci a respektování odlišnosti druhých lidí. Zkrátka posíláme poslání, aby se děti učily lásce
k sobě i k druhým a abychom podporovali tvořivou sílu úplně ve všem. Snažíme se, aby u nás byly děti šťastné, veselé a spokojené. Vždyť dětský úsměv,
smích je to nejkrásnější, co nám zůstává v srdcích.
Rozhodli jsme se potěšit
Rozhodli jsme se potěšit…, a tak jsme si řekli, že je čas udělat také něco
pro druhé. Peníze ani dárky dát nemůžeme, ale můžeme druhé potěšit svým
dětským „uměním“. Rozhodli jsme se, že potěšíme babičky a dědečky v domově v Kvasicích. V předvánočním čase jsme navštívili starší občany Kvasic v Domově se zvláštním režimem, abychom svým malým vystoupením potěšili jejich srdce. Krátké vystoupení dětí s hudebním doprovodem, zpěv vánočních koled, povídání o tradicích a vlastnoručně nazdobená přáníčka, která jsme rozdali babičkám a dědečkům. Pracovníci DZR byli velmi vstřícní a
moc nám pomáhali navodit příjemnou atmosféru.
Doufáme, že bude nadále tak příjemná spolupráce jako dosud. S dětmi
jsme odcházeli s dobrým pocitem, že máme možnost dávat radost i z maličkostí, jako je dětské pohlazení a úsměv. Děkujeme.

Tříkrálové zpívání v naší školce
Svátek Tří králů završuje vánoční období, a tak jsme se i my sešli plni dojmů a zážitků z vánočních svátků. Třídami doznívaly poslední koledy a přibyla i ta tříkrálová. Společnou procházkou po Kvasicích, kdy „naši“ Tři králové oděni do svátečních oblečků byli v doprovodu dětí, všichni jsme společným zpěvem připomínali tento krásný čas ulicemi obce. Nechyběla lucernička se svíčkou, zvoneček či rolnička a hlavně úsměv dětí a kolemjdoucích.
Masopustní veselice v Duhové školce – Kvasice
Masopustní veselice byla naplánována na středu 15. února 2012, již od pondělka probíhaly výzdoby tříd a školky, děti si vystřihovaly masky, dělaly papírové škrabošky a ve středu vše propuklo.
Děti si připravily doma s rodiči pěkné převleky, ve kterých přišly hned ráno
do školky, kde je přivítala v každé třídě maska paní učitelky. Na svačinku nebylo zapomenuto tradičními koblížky, na kterých jsme si všichni moc pochutnali.
Nezapomněli jsme ani na masopustní „vodění medvěda“, kterého se děti
skoro vůbec nebály.
Do karnevalového reje masek se přidaly všechny děti, mohli jsme tak vidět
čarodějnice, tygřici, kouzelnici, vílu či piráta. Následovala promenáda v maskách, masopustní tancování, házení míčem na cíl a spoustu legrace se užilo
při dovádění na různých překážkách v hernách. Byla vyhlášena taneční soutěž, při které se všichni bavili a zažili spoustu zážitků a veselí.
Děkujeme všem za pomoc, abychom udělali dětem radost. Za další rok se
budeme opět těšit!!!
Ředitelka Miluše Koláčková a kolektiv Mateřské školy Duha, Kvasice

Mateřská škola Duha Kvasice děkuje těmto sponzorům
za finanční a věcné dary pro školku:

KERAMOD D-Dohorák s.r.o.
SAKER spol. s r.o. Kroměříž
ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK KVASICKO a.s.

Vánoční posezení v MŠ 2011
Vánoční besídka se v letošním roce uskutečnila v prosincových dnech v každé třídě. Na programu každé třídy byly vánoční básničky, písničky s klavírem
a hudební vystoupení - jak dětí MŠ, tak i dětí ze Základní umělecké školy Otrokovice. Ve vánoční náladě jsme si připomněli kouzlo Vánoc při společném
zpěvu u jesliček. Součástí vánočního pásma bylo samozřejmě i sousedské posezení u chutné kávy, voňavého čaje a hlavně domácího cukroví,
které jako vždy přineslo každé dítě
na ochutnávku, které tvořily se svými maminkami a babičkami.
Vánoční nadílka v Mateřské školce
Duha, Kvasice
Nastal očekávaný 22. prosinec
2011 a s ním školní vánoční den. Děti
si od rána užívaly vánoční atmosféry.
U vánočně vyzdobeného stromečku
si zazpívaly koledy, u jesliček si povídaly o tradicích a zvycích a tajně si
přály to, co chtějí pod stromečkem
najít. Voňavé cukroví od maminek a
babiček vánoční atmosféru ve školce
ještě umocnilo. Jaká byla radost dětí,
když našly pod stromečkem dárečky, se kterými si hrály celé dopoledne. Ve čtvrtek 22. prosince jsme se
všichni rozloučili, abychom se opět
spolu sešli v lednu 2012.
Za kolektiv našich pracovnic přeji všem příznivcům a přátelům naší
mateřské školy hodně štěstí a zdraví v roce 2012.

www.kvasice.cz
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Vaše názory
A najednou to jde
Určitě si většina čtenářů Kvasických novin i občanů Kvasic povšimla, že nastala od 1. prosince 2011
ve vedení místní mateřské školy
změna. Do funkce ředitelky od tohoto data nastoupila Miluše Koláčková, která se čtenářům Kvasických novin krátce v minulém čísle
představila.
Mnozí posoudí, že tato změna je
od samého počátku „změnou k lepším zítřkům“. I když pravdou je, že
nikdy se člověk nezavděčí všem.
Za spokojené rodiče lze říct, že to,
co nešlo nebo nefungovalo několik
let předtím, najednou jde. Zdárným
příkladem je secvičení vánoční besídky za pouhých 14 dnů od nástupu nové paní ředitelky do její funkce.
Vánoční besídka se konala pro každou třídu ve zvláštní den a v odpoledních hodinách tak, aby byl každý
z rodičů schopen se na svou ratolest
ze svého zaměstnání přijet podívat.
A společné posezení po dětském vystoupení jistě bylo pro mnohé milým
zpestřením.
Od nástupu nové paní ředitelky
se místní mateřinka stala otevřenější, barevnější, přátelštější a hlavně - děti v ní jsou na prvním místě.
Vše, co se v mateřince mění, je k
lepšímu a ve prospěch dětí. Velkým

Děti z MŠ na vycházce.
Foto: archiv MŠ Kvasice.

Vystoupení dětí v DZR Kvasice.

úspěchem je skutečnost, že děti se
schází ve „své“ třídě, do které patří, ve své třídě i spinkají a už snad
pochopily, že právě jim jsou přiřazeny dvě paní učitelky, které se střídají na ranní a odpolední. To pro
některé děti bylo v minulosti problematické, nevěděly, ke komu patří, která je jejich třída, která je jejich paní učitelka, a často to končilo brekem dětí. Dalším velkým přínosem hlavně pro předškolní děti je
velmi zkušená a úžasná paní učitelka Jana Malenovská, která se dětem
věnuje s velkým nasazením a velkou
pílí. Všude jsme pocítili uvolněnou
atmosféru a všichni se snaží přispět
k tomu, aby se naše děti opět cítily
ve školičce jako doma a druhý den
se do ní zase těšily.
V lednu 2012 proběhla s novou
paní ředitelkou i třídní schůzka, pouze pod jejím vedením, což byla pro
rodiče také novinka – neboť za minulého vedení na nic takového nebyli zvyklí.
Od února 2012 začalo dle zájmu
dětí a rodičů fungovat také sedm
kroužků a v červnu 2012 dokonce
pojednou děti i na školu v přírodě.
A to je jen malý výčet toho, co se
za pouhé tři měsíce od nástupu nové
paní ředitelky do její funkce stihlo. Ti z vás, kteří se chtějí přesvědčit sami, jistě poznají změnu již při
vstupu do mateřinky – která se den
ode dne mění a proměňuje (u vstupních dveří jsou zvonky a MŠ se uzavírá, aby nebyl volný pohyb cizích
osob během dne po MŠ, vybudovala se velká informativní nástěnka a
nástěnky pro výrobky a tvorbu dětí u
jednotlivých oddělení, vršky od PET
lahví se využívají k hrám a další).
Paní ředitelka Miluše Koláčková
za své krátké působení udělala pro
naši mateřinku obrovský kus práce,
a proto jí za to děkujeme a vážíme si
toho a přejeme jí do další práce hodně sil, vytrvalosti a šťastnou ruku při
výběru spolupracovníků.
Spokojení rodiče dětí
z MŠ DUHA KVASICE

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Masopust v MŠ Kvasice.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Masopust v MŠ Kvasice.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Tři králové v MŠ.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Tři králové v MŠ.

Foto: archiv MŠ Kvasice.
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Máme za sebou 1. pololetí
školního roku 2011/2012

Terapie s pejskem.
Opět je ta chvíle tady, také v Základní škole speciální Kroměříž
skončilo 1. pololetí, v němž se žáci
snažili pod vedením svých pedagogů poctivě pracovat podle Plánů individuálního rozvoje, které jim byly
na začátku školního roku tzv. „ušity každému na míru“ podle jejich individuálních schopností, dovedností, potřeb a možností dalšího rozvoje v různých oblastech jejich osobnosti. Odměnou za snahu a velký
kus práce ve vyučování jim bylo kromě oslav konce pololetí v jednotlivých třídách také hodnocení – výpis z vysvědčení, který byl osobně
nebo poštou doručen jejich zákonným zástupcům. Věříme, že úspěchy a pokroky žáků zákonné zástupce potěšily.
V loňském článku, který jsem zaslala ke zveřejnění v Kvasických novinách a který se týkal ukončení prvního pololetí, jsem psala také o tom,
jak u nás v Základní škole speciální Kroměříž probíhá canisterapie.

Taneční vystoupení a vánoční tvoření dětí.

Foto: J. Brázdilová.

Taneční vystoupení a vánoční tvoření dětí.

Foto: J. Brázdilová.

Taneční vystoupení a vánoční tvoření dětí.

Foto: J. Brázdilová.

Taneční vystoupení a vánoční tvoření dětí.

Foto: J. Brázdilová.

Foto: archiv ZŠ spec.
Jsem ráda, že na toto téma mohu
navázat i letos, protože díky projektu Evropské unie “Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním postižením CZ.1.07/1.2.08/03.0004” terapie prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa pokračuje
v naší škole i v tomto školním roce.
Pouze se změnil canisterapeutický
tým, jenž se našim žákům věnuje. V
současné době za námi dochází odborná lektorka Mgr. Jana Nešporová se svým coat flat retrívrem, který se jmenuje Brain. Děti si oblíbily
jak práci s pejskem – různé povely,
úkoly, tak polohování, kdy pouze v
klidu leží a užívají si přítomnost zvířete. Na změnu lektorky i psa si bez
problémů zvykly a lekce canisterapie jsou pro ně vítaným zpestřením
a obohacením výuky.
Za Základní školu speciální
Mgr. Lenka Nebuchlová

Taneční vystoupení dětí
a vánoční tvoření
Zpestřením předvánočního shonu bylo taneční vystoupení, které jsme
mohli zhlédnout v pátek 16. prosince 2011 na bowlingu v Kvasicích. Bylo
to vystoupení dvou tanečních kroužků pod záštitou Rodinného centra Kalíšek v Kvasicích, které navštěvují mladší a starší děti. Od září 2011 se scházejí každé pondělí odpoledne a v podvečer pod vedením paní Lenky Gazdové a Šárky Pospíšilové. Co vše se od září naučily, nám starší děti předvedly
ve dvou tanečních skladbách. Mladší děti pak své umění vložily do skladby „Miluju a maluju“. Odměnou všem vystupujícím dětem byl nadšený potlesk rodičů, sourozenců, babiček, dědečků a ostatních diváků. Všichni vystupující, ale i ostatní děti byli odměněni vánočním perníkovým balíčkem.
Po vystoupení následovalo tvoření krásného vánočního svícnu, který
jsme si vytvořili z jablíček a doplňků. Všem se svícínky moc povedly a určitě byly ozdobou každé domácnosti. Závěr byl k radosti všech dětí zakončen hrou na obou drahách bowlingu.
Jana Brázdilová

www.kvasice.cz
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Turnaj v šipkách
„Přesná muška 2012“
Turnaj v šipkách není jen výsadou štamgastů v restauracích, ale je i v našem domově vítaným zpestřením šedivých dnů v zimních měsících. Letošní
ročník šipkařského klání je již čtvrtým v pořadí. Každoročně se jej účastní
jak muži, tak i ženy. Loňský turnaj dokonce vyhrála žena (paní Vaculíková). Stejně jako léta předchozí, tak i ročník letošní slibuje mnohé napínavé
souboje mezi jednotlivými soutěžícími. Celý turnaj je tříkolový, v každém
kole má soutěžící možnost 3 x 3 hodů. Na konci turnaje se sečtou výsledky jednotlivých kol. V měsíci dubnu proběhne vyhodnocení celého turnaje. Soutěžící, kteří obsadí první tři místa, obdrží diplom a drobný dárek. V
současné době je za námi první kolo, další dvě budou následovat v průběhu měsíce února a března.
Při letošním turnaji se používají celoplastové šipky s kovovými hroty a
ručně zhotovený terč z polystyrénu. V minulých ročnících jsme používali
šipky elektronické. S přihlédnutím k fyzickým možnostem účastníků turnaje a zvýšenému zájmu ze strany našich žen o tento druh sportu, jsme
letos zvolili podle nás méně náročnou variantu. Je opravdu velmi zajímavé sledovat jednotlivé soutěžící, jak celý turnaj prožívají. Někteří jej berou
jako určitou možnost ukrácení volného času, jiní však k němu přistupují
velmi vážně a neustále zjišťují, jakých výsledků dosáhli ostatní, a porovnávají je se svým výkonem. Opravdovým sportovním gestem je, když si soutěžící fandí navzájem. V našem turnaji ale není ani tak důležité, kdo zvítězí. V prvé řadě jde o to trochu se rozhýbat, přitom se dobře pobavit a setkávat se s ostatním uživateli našeho domova.
Lenka Machalová
aktivizační pracovník DZR Kvasice

Turnaj v šipkách.

Foto: archiv DZR Kvasice.

nění by si zasloužilo podstatně víc našich pěstitelů.
Součástí koštu bylo i tradičně výborné občerstvení včetně zvěřinového
guláše, který připravili místní myslivci. Koláčky upekly paní Marie Rybová s paní Marií Muchovou.
K chuti přišla i tlačenka a sýry, které byly při koštu nabízeny.
Hosty obsluhovaly členky výboru ČZS p. Eliška Bartůsková, p. Marie
Gregorová a p. Marie Chudobová.
Všem, kteří se na uspořádání této zdařilé akce podíleli, patří poděkování všech spokojených účastníků, včetně hostů z Tlumačova.
I přes kladné hodnocení zazněly i ojedinělé kritické připomínky k organizaci, hodnocení vzorků apod., ale to ke každé takové akci patří. Naším úkolem bude se případnými nedostatky zabývat a v budoucnu se jich vyvarovat.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval i všem návštěvníkům za příkladné chování a přátelskou atmosféru, kterou vytvořili během pořádání koštu.
Věřím, že se společně setkáme i při ochutnávce pálenek z letošní úrody.
Václav Mucha, předseda Českého zahrádkářského svazu Kvasice

Košt pálenek 2012.

Foto: A. Judas.

Košt pálenek 2012.

Foto: A. Judas.

Vítěz pan O. Řehůřek s manželkou.

Foto: A. Judas.

Ohlédnutí za Koštem pálenek
V sobotu 25. února 2012 se konal již VIII. ročník Koštu pálenek, který uspořádali místní zahrádkáři spolu s Mysliveckým sdružením Kvasice
ve Vilaparku.
K ochutnání bylo nabídnuto 41 vzorků vesměs kvalitních pálenek z loňské úrody ovoce.
Celkovým vítězem se stal vzorek č. 22 od kvasických zahrádkářů. Ti se
ceny vzdali a postoupili ji celkově druhému v pořadí a to Oldřichu Řehůřkovi – číslo vzorku 38. 2. místo obsadil Emil Pospíšil – číslo vzorku 8. O 3. a 4.
místo se dělí Jaroslav Hána – vzorek č. 7 a Miroslav Stránský – vzorek č. 12.
Všichni vítězové obdrželi věcné ceny ve formě plastových sudů a pamětních diplomů.
Oldřich Řehůřek byl odměněn pohárem za nejlepší pálenku při letošním koštu.
Všem vítězům blahopřejeme, ale zklamaní nemusí být ani ostatní účastníci, protože rozdíly v kvalitě vystavených pálenek byly minimální a oce-
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Myslivecký ples 2012

Slavnostní nástup myslivců.

Foto: J. Brázdilová.

Slavnostní nástup myslivců.

Foto: J. Brázdilová.

Poslední lednová sobota, jak se
již stalo každoroční tradicí, patřila
pořádání Mysliveckého plesu. Ten
se letos uskutečnil dne 28. 1. 2012.
Návštěvníky přivítal bohatě vyzdobený sál čerstvou lesní zelení a
loveckými trofejemi.
K tanci i poslechu hrála skvělá
hudba „DELTA MORAVY“.
Jak se stalo další pěknou tradicí,
veřejností hodně kvitovanou, proběhl nástup členů Mysliveckého sdružení Kvasice doprovázený řízným
pochodovým maršem. Taneční křepčení za zvuků živé hudby návštěvníky značně vysílilo. V tomto případě
mohli využít dvou „občerstvovacích
stanic“, které byly bohatě zásobeny
kvalitními víny z Čejkovic, rozličnými destiláty a také něčím drobným k
zakousnutí. Večer rychle plynul a už
zde byla tradiční půlnoční tombola.

Zde se sešlo úctyhodných 60 cen, z
nichž dobrá polovina byla zvěřinová a zbylé ceny věnovali naši sponzoři, za což jim upřímně děkujeme. Ne
všichni měli šťastnou ruku při výběru losů, ale faktem je, že nikdo dlouho nesmutnil a bujará zábava pokračovala až do brzkých ranních hodin.
Plesu se zúčastnilo 149 platících
návštěvníků a včetně sponzorů a
našich členů mysliveckého sdružení byla účast jistě přes 200 hostů. Všem návštěvníkům bych chtěl
poděkovat, neboť příjem z kulturních akcí slouží především k nákupu
krmiva pro zvěř. Tímto bych chtěl
zároveň všechny pozvat na další kulturní akci „Mysliveckou noc“, která
se letos koná 28. července 2012. Zachovejte nám přízeň.
Pavel Brázdil
předseda MS Kvasice

Vodáci informují
Termíny plánovaných akcí Vodáckého klubu Kvasice, o.s. pro rok 2012
14. dubna 2012 – Odemykání Moravy
23. června 2012 – Neckiáda
6. října 2012 – Zamykání Moravy
Termíny akcí mohou být přesunuty z důvodu nepříznivého počasí.

Myslivecký ples.

Foto: J. Brázdilová.

Myslivecký ples.

Foto: J. Brázdilová.

KULTURNÍ KOMISE PŘI OBECNÍM ÚŘADU V KVASICÍCH
zve všechny maminky, babičky, tetičky na

ODPOLEDNE KE DNI MATEK
které se uskuteční dne 12. května 2012 v 15,00 hodin
na sále Sokolovny v Kvasicích.
Vystoupí zde děti z Mateřské školy v Kvasicích a po zbytek odpoledne
hraje skupina NÁVRATY.
TĚŠÍME SE NA VÁS

PRVNÍ KVASICKÁ NECKIÁDA
Zveme všechny př íznivce recese a zábavy k účasti na
PRVNÍ KVASICKÉ NECKIÁDĚ. Předpokládaný termín akce je 23. června 2012. Čeká vás odpoledne plné zábavy, jehož součástí bude soutěžní
přehlídka netradičních plavidel, ukázka práce Policie ČR a Sboru dobrovolných hasičů Kvasice. Dále plovoucí lávka odvahy a program pro
děti. Vše doplní bohaté občerstvení a večer zpříjemní poslech živé hudby.
Zapojit se může každý. Uzávěrka plavidel bude nejpozději týden
před konáním akce. Přihlásit se lze na e-mail Kahajaradek@seznam.cz,
popř. na tel. 732235882. Více informací na stránkách Vodáckého klubu Kvasice.
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Povánoční nostalgický večer
potřetí
Již potřetí pro všechny, které zajímá móda a účesové trendy, připravila
kadeřnice, slečna Pavlína Smolinková – Kadeřnictví Pawka, „Povánoční
nostalgický večer“. Jako vždy se jednalo o významnou společenskou událost, která se konala opět po roce, přesněji 21. ledna 2012, v sále Sportareálu v naší obci.
Na pomyslném předváděcím molu jsme mohli vidět modelky oděné
do oblečení z obchodu U Anděla, představeno bylo sportovní oblečení firmy Envy, spodní prádlo firmy Adam a Eva, společenské šaty firmy Martemi, kabelky návrhářky Lenky Holotíkové, brýlové obroučky Optiky Janoušek a halenky Krejčovství Holomková.
Program byl zpestřen vlasovou show Kadeřnictví Pawka, prezentací
květinářství Jany Pospíšilové a ukázkou tanečních kreací tanečního klubu Henzély.
Nádherné byly také 4 modelky oblečené a učesané jako 4 roční období.
Celým večerem diváky provázela moderátorka Soňa Šuláková.
Slečně Smolinkové patří velké poděkování za perfektně přichystanou a
do všech detailů propracovanou akci. Už se těšíme na další.
Renáta Nelešovská

Modelky jako roční období.

Foto: archiv kadeřnictví Pawka.

Povánoční nostalgický večer.

Foto: archiv kadeřnictví Pawka.

Vlasová show.

Foto: archiv kadeřnictví Pawka.

Povánoční nostalgický večer.

Foto: archiv kadeřnictví Pawka.

Rybáři informují i vzpomínají
MO Kvasice sdružuje rybáře
od školních let až po pokročilý důchodový věk. Dnes má organizace 235 členů dospělých a 34 rybářů mladších patnácti let. Počet členů je vázán místenkami pro rybolov
na revíru „Morava 13C“. V důsledku se jedná o nádrž na pitnou vodu,
a tak je zde omezen počet lovících.
Jedním z našich úkolů je vychovávat mladé rybáře, kteří jsou sdruženi ve dvou kroužcích. Zkušení instruktoři je zasvěcují do tajů sportovního rybolovu a zároveň k lásce
naší krásné přírodě. Každoročně pro
naše mladé rybáře pořádáme jarní a
podzimní závody o velmi hodnotné
ceny, na které nám přispívají Obecní úřad Kvasice a Obecní úřad Tlumačov. V dnešní době je u mnoha
členů plně zažitý systém „chyť a
pusť“. Není problém pro tyto kapraře během jednoho posezení chytit několik 10 až 15 kilových kaprů
a spokojeně odejít od vody s pocitem krásného rybářského uspokojení. Dobrou tradicí se staly rybářské závody dospělých, které se konají vždy v měsíci září a jsou hojně
využity jak rybáři, tak i našimi příznivci. Na všechny čeká posezení v
přírodě, dobroty v podobě pohoštění a slosování lístků bohaté tomboly.
A nyní se podívejme do úsměvné
minulosti: stav členů k 31. 12. 1962
byl 59 řádných a po dobu prázdnin
bylo registrováno 18 mladých rybářů - pionýrů. Statistika úlovků: bylo
uloveno 564 kusů ryb o celkové váze
477 kg. Dle některých druhů: 173

Rybář pan Radomír Marčík.

www.kvasice.cz

ks kapra o celkové váze 264 kg průměr 1,5 kg; 55 ks štika 120 kg 2,2
kg; 16 ks candáta 21,25 kg 1,3 kg;
21 ks úhoře 21,75 kg 1,03 kg. Průměr na jednoho člena činil 8,20 kg.
Největšího kapra ulovil pan František Kunc o váze 4,5 kg a největší štiku pan Jaromír Vala o váze 6,70 kg.
Nejvíce ryb dle váhy ulovil pan František Kunc 30,20 kg.
V roce 1962 dne 8. května proběhlo slavnostní zahájení rybolovu a s
tím spojené závody na starém štěrkovišti za účasti všech členů místní
skupiny. Ceny na tyto závody byly
zakoupeny v hodnotě 534 Kčs - pro
vaši představu to byl naviák Rolen,
TAP, podběrák a nějaké drobnosti.
Na druhý den byly závody mládeže s účastí 100%. Nejlepších 7 žáků
bylo odměněno rybářským nářadím
v hodnotě 108 Kčs a na ceny přispělo 50 Kčs SRPŠ Tlumačov. Bohužel se nedochvaly žádné záznamy o
úlovcích ani z těchto závodů.
Pro pamětníky dodávám jen několik informací: předsedou byl pan
Jaroslav Marčík, hospodář František
Pospíšil, jednatel Karel Krasický a
pokladník Josef Marčík.
Cena povolenky: zápisné 40 Kčs,
členský příspěvek 40 Kčs, povolenka 40 Kčs, vstupenka na závody 10
Kčs, neodpracovaná brigádní hodina 4,50 Kčs, měsíční povolenka
12 Kčs a třídenní povolenka 5 Kčs.
Touto skutečností a vzpomínáním se s Vámi loučí t.č. předseda
MO Kvasice
Radomír Marčík

Foto: archiv web rybářů.
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Turnaj ve stolní tenise
se opět vydařil
Na úvod letošního roku přichystala TJ Sokol Kvasice pro příznivce pohybu turnaj ve stolním tenisu. Do kategorie žen se přihlásilo 7 účastnic,
které hrály v systému každá s každou. Do semifinále postoupily čtyři nejlepší a ty se popraly o vítězství. Bohužel žádná hráčka z Kvasic se neumístila na bedně, nejlépe skončila Veronika Matulíková, jež vybojovala čtvrté místo. První tři příčky obsadily soutěžící z Tlumačova, v pořadí - třetí:
Marcela Janů, druhá: Jana Machovská, první: Renata Vitásková. Do mužské kategorie se přihlásilo 30 borců. Hrálo se v šesti skupinách po pěti hráčích, z nichž do konečného pavouka nepostoupil jen poslední z každé skupiny. Po několika hodinách bojů se do semifinále propinkal a na neoblíbeném čtvrtém místě stanul Josef Chlud. Toho v boji o třetí místo porazil Jiří
Krčma ml. z Tlumačova. Ve finále se střetl horký kvasický favorit Miroslav
Stránský, jež bohužel podlehl Dušanu Venerovi, který je původem z Vrbky.
Mimo cen pro první tři místa dostal vítěz jako první putovní pohár, na kterém bude již navždy jeho jméno, tak jako jména vítězů dalších ročníků.
Velmi milé překvapení turnaje byla účast hráčů z okolí. Tlumačovští oplatili účast Kvasickým na svém turnaji. Avšak přijela také partie z Otrokovic.
Věk hráčů byl velmi rozličný a přišlo také pár školou povinných. Pokud
bude zájem, může se příští rok vytvořit i kategorie žáků, stačí se jen ozvat.
Je nutno podotknout, že tak velkou účast snad nikdo nečekal. Na třech
stolech se odehrálo 109 zápasů, 251 setů a 3765 vítězných míčků. Také z
toho důvodu se celý turnaj protáhl do pozdních večerních hodin. Na příští rok bude připraven minimálně jeden stůl navíc a také bufet bude rozšířen o další sortiment. O zvyšující se oblíbenosti turnaje svědčí také divácká
návštěvnost. Povzbuzovat přišlo téměř 40 diváků. Snad si každý v sobotu
14. 1. 2012 přišel na své. A již nyní můžete trénovat a těšit se zase za rok.
Věřím, že účast bude ještě hojnější.
Aleš Judas, TJ Sokol Kvasice

Vítězné ženy.

Foto: A. Judas.

Vítězní muži.

Foto: A. Judas.

Memoriál Radima Hutaře
v šipkách
Na sklonku minulého roku se konal tradiční turnaj v moderních šipkách
Memoriál Radima Hutaře. Zúčastnilo se 14 soutěžících. Na prvním místě se
umístil Radim Pospíšil, na druhém místě Aleš Chrastina a na třetím místě
byl Jaroslav Tomaník.Nejlépe umístěnou ženou se stala Helena Vysloužilová.
Blahopřejeme.
Jiří Koutňák
Turnaj ve stolním tenise.

Foto: A. Judas.

Turnaj ve stolním tenise.

Foto: A. Judas.

Vítězové turnaje.
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Foto: J. Koutňák.

Kvasické noviny

strana 19

FC KVASICE
PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR - jaro 2012
Datum
21. 5. 2012 Sobota

Začátek
10:00 hod.

9. turnaj

KORYČANY
Kvasice - Koryna volno
Mrlínek - Loukov Lubná
Kvasice - Loukov
Mrlínek - Koryna

12. turnaj

KVASICE
Lubná - Mrlínek volno
Kvasice - Loukov Koryna
Lubná - Kvasice
Loukov - Mrlínek

10. turnaj

LOUKOV
Mrlínek - Lubná volno
Koryna - Loukov Kvasice
Mrlínek - Loukov
Lubná - Koryna

13. turnaj

LOUKOV
Lubná - Koryna volno
Loukov - Mrlínek Kvasice
Lubná - Loukov
Koryna - Mrlínek

11. turnaj

LUBNÁ
Lubná - Kvasice volno
Loukov - Koryna Mrlínek
Lubná - Loukov
Kvasice - Koryna

14. turnaj

KORYČANY
Lubná - Koryna volno
Kvasice - Mrlínek Loukov
Lubná - Mrlínek
Kvasice - Koryna

15. turnaj

MRLÍNEK
Kvasice - Loukov volno
Koryna - Mrlínek Lubná
Kvasice - Mrlínek
Loukov - Koryna

ŽÁCI KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. B - jaro 2012
Kolo
16.

Datum
31. 3. 2012 Sobota

17.

7. 4. 2012 Sobota

18.

14. 4. 2012 Sobota

19.

21. 4. 2012 Sobota

20.

29. 4. 2012 Neděle

21.

5. 5. 2012 Sobota

22.

13. 5. 2012 Neděle

23.

19. 5. 2012 Sobota

24.

27. 5. 2012 Neděle

25.
26.

10. 6. 2012 Neděle

15.

17. 6. 2012 Neděle

Začátek
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 12:00 hod.
ml. 14:00 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
VOLNO
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.

Soupeř
FC Kvasice - FK Morkovice

Začátek
13:15 hod.

Soupeř
FC Kvasice - TJ Mrlínek
Sokol Pravčice - FC Kvasice

FK Uh. Ostroh - FC Kvasice
FC Kvasice - SK Slov. Slav. Bojkovice
FC Kvasice - 1. FC Slovácko dívky
Sokol Nedakonice - FC Kvasice
FC Kvasice - Jiskra St. Město
FS Napajedla - FC Kvasice
FC Kvasice - Koryna Koryčany
SK Boršice - FC Kvasice
Dolní Němčí - FC Kvasice
FC Strání - FC Kvasice

DOROST OKRESNÍ PŘEBOR - jaro 2012
Kolo
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Datum
8. 4. 2012 Neděle
14. 4. 2012 Sobota
29. 4. 2012 Neděle
5. 5. 2012 Sobota
13. 5. 2012 Neděle
20. 5. 2012 Neděle
27. 5. 2012 Neděle
3. 6. 2012 Neděle
10. 6. 2012 Neděle

VOLNO
13:45 hod.
13:30 hod.
14:15 hod.
13:30 hod.
14:15 hod.

FC Kvasice - SK Břest
Lutopecny - FC Kvasice
TJ Sokol rataje - FC Kvasice
FC Kvasice - Pilana Zborovice
TJ Mrlínek - FC Kvasice
FC Kvasice - Sokol Pravčice
Pilana Zborovice - FC Kvasice

MUŽI I. A TŘÍDA sk. B - jaro 2012
Kolo
16.
17.
18.
29.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.

Datum
1. 4. 2012 Neděle
8. 4. 2012 Neděle
15. 4. 2012 Neděle
24. 4. 2012 Neděle
28. 4. 2012 Neděle
6. 5. 2012 Neděle
12. 5. 2012 Sobota
20. 5. 2012 Neděle
27. 5. 2012 Neděle
3. 6. 2012 Neděle
10. 6. 2012 Neděle
17. 6. 2012 Neděle

Začátek
15:30 hod.
15:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.

Soupeř
FC Kvasice - FK Ostrožská N. Ves
SK Baťov 1930 - FC Kvasice
FC Kvasice - Sokol Mladcová
FC Kvasice - Sokol Žalkovice
Sokol Ořechov - FC Kvasice
FC Kvasice - Sokol Újezdec
FK Chropyně - FC Kvasice
FC Kvasice - 1. FC Slovácko ,,C,,
FK Příluky - FC Kvasice
FC Kvasice - Sokol Březolupy
Sokol Kněžpole - FC Kvasice
Sokol Prakšice - FC Kvasice

Začátek
15:30 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.

Soupeř
Sokol Lubná - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - TJ Bivoj Bařice
Slavoj Šelešovice - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Lutopecny-Měrůtky
FC Kvasice ,,B,, - TJ Těšnovice
TJ Sokol Dřínov - FC Kvasice ,,B,,
TJ Počenice - Tětětice - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - TJ Sokol Rataje
FC Kvasice ,,B,, - SK Kyselovice
FC Kvasice ,,B,, - TJ Sokol Litenčice
Bezměrov - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - TJ Sokol Zlobice
Sokol Záhlinice - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Pilana Zborovice

MUŽI ,,B,, OKRESNÍ SOUTĚŽ, III, tř., sk. B - jaro 2012
Kolo
17.
18.
18.
20.
21.
22.
30.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Datum
24. 3. 2012 Sobota
31. 3. 2012 Sobota
8. 4. 2012 Neděle
14. 4. 2012 Sobota
21. 4. 2012 Sobota
29. 4. 2012 Neděle
1. 5. 2012 Úterý
5. 5. 2012 Sobota
12. 5. 2012 Sobota
19. 5. 2012 Sobota
27. 5. 2012 Neděle
2. 6. 2012 Sobota
10. 6. 2012 Neděle
16. 6. 2012 Sobota
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Společenská kronika
Vladimír Flašar
Josef Novák
Karel Malenovský
Zdeněk Špaček
Marta Polášková

Děti narozené listopad, prosinec 2011 - leden 2012
Megan Mederová
Michael Vlk

listopad
listopad

Horní
Mariánov

Kroměřížská
Nová
Bělovská
Krajina
Družstevní

60
85
70
85
60

Červen
Dušan Odehnal
Mírová
75
Antonín Hofírek
Krajina
70
Milada Junková
Bělovská
70
Jiří Pavlík
Kroměřížská
80
Marie Ševčíková
Dolní
80
Oldřich Tesařík
Nová
80
Leopoldina Hofírková
Krajina
75
(Zveřejněny jsou pouze jména jubilantů, kteří dali redakci písemný souhlas)

Navždy nás opustili
listopad, prosinec 2011 - leden 2012
Miroslav Smolka
Miroslav Hora
Anna Kopčilová
František Ondra
Jiří Šťastný
(zveřejněny jsou pouze jména zesnulých
k vyvěšení parte)

Megan Mederová, listopad, Horní

Boční
listopad
U Rybníčka
listopad
A. Dohnala
listopad
Dolní
prosinec
Zahradní
leden
občanů, jejichž rodiny daly matrice

Statistika – počet obyvatel v roce 2011
1. 1. 2011

46 (muži – 19, ženy – 27)
15 (muži – 10, ženy – 5)

Odhlášeno
Zemřelo

43 (muži – 13, ženy – 30)
25 (muži – 11, ženy – 14)

31. 12. 2011

Michael Vlk, listopad, Mariánov

2263 obyvatel

Přihlášeno
Narozeno

2256 obyvatel

UPOZORNĚNÍ: Redakce Kvasických novin nezodpovídá za správnost údajů uveřejněných v rubrice Společenská kronika. Údaje poskytuje Matrika
Obecního úřadu Kvasice.

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Duben
Alois Karas
Karel David
Anežka Cézarová
Marie Páralová
Antonín Lamžo
Drahomíra Špačková
Miroslav Hora
Božena Zlámalová
František Konečný
Marie Hauptová
Marie Smolinková
Marie Brázdilíková
Ivana Hájková

Družstevní
Zahradní
Bělovská
Horní
Zahradní
Kroměřížská
Husova
Dvůr
Krajina
Dolní
Zahradní
Čtvrtky
Zahradní

65
70
90
85
75
80
60
65
60
75
65
65
70

Mírová

65

Květen
Stanislav Damborský
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