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Kvasické hodování

Pouťová atrakce. Foto: J. Brázdilová.

Třetí srpnový víkend byl v Kvasicích ve znamení tradiční pouti. Páteční večer 15. srpna 2014 se mladí
i starší bavili na sokolské zahradě
s nestárnoucí skupinou Expo-Pension. V sobotu 16. srpna 2014 proběhlo slavnostní kladení věnce na
místním hřbitově, a to u příležitosti
stého výročí vypuknutí první světové války. Poté se všichni mohli přemístit před zámek, kde k poslechu
a tanci zahrála country kapela TEXAS. Ani občerstvení zde nechybělo. V podvečer své svaly a také výřečnost předvedl Železný Zekon.
Jeho vystoupení si nenechala ujít
široká veřejnost a mnozí diváci si
sami mohli vyzkoušet asistenci při
různých siláckých kouscích. A to
již byla tma a na řadu přišla laserová show v podání skupiny ARDOR

Výstava v muzeu.

Foto: A. Judas.

Pouťová atrakce.

Foto: J. Brázdilová.

VIRIDIS, která svou světelnou iluzí
pobavila všechny přítomné.
Neděle patřila tradičně pouťovým
atrakcím s velkým množstvím stánků se zbožím všeho druhu. V odpoledních hodinách hrála k tanci i poslechu, zejména starší generaci, krojovaná slovácká hudba Vlčnovjanka.
Po oba dny bylo otevřeno kvasické muzeum s výstavou k 100. výročí
první světové války. Autorkám výstavy p. Koutňákové a p. Šuterové patří velké uznání.
V malém parčíku před obecním
úřadem si mohli, opět po roce, místní občané i návštěvníci prohlédnou
fotografie p. Tomáše Bartůska, tentokráte zachycující naše městečko
Kvasice.
Za rok na „půti“ na shledanou.
A. Judas, R. Nelešovská

Výstava fotografií T. Bartůska.

Hodová zábava.
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Železný Zekon.

Foto: A. Judas.

Foto: J. Brázdilová.

Foto: A. Judas.
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Mateřská škola Kvasice
má nový „kabát“

Budova MŠ Kvasice.
Po prázdninách si jistě všichni
rodiče, a hlavně děti všimnou, že se
naše Mateřská škola v Kvasicích rozzářila navenek.
Ano, tato velká investice, jak v minulém roce, kdy se rekonstruovala školní kuchyně, tak v tomto roce
jsme se konečně dočkali i nové fasády a zateplení.
Tato akce byla financována jak
z dotací, tak i z prostředků zřizovatele Obce Kvasice.
Veškeré rekonstrukce, jak škol-

Foto: J. Brázdilová.
ní kuchyně, tak i zateplení a fasáda MŠ, se budovaly v průběhu letních prázdnin.
Nejsem jistě sama, která se domnívá, že už si školka takovou investici zasloužila.
Tímto ředitelství MŠ Kvasice děkuje za uvolnění financí.
A pochvala práce firmy, která
byla velmi vstřícná, měla profesní
přístup a rychlou realizaci.
Ředitelka MŠ Kvasice,
Miluše Rákoci

Zprávy z obce
Končíme volební období s rozsáhlou výstavbou bez dluhů.
Když se řekne „sejde se rok s rokem“, vnímáme toto rčení jako určitou etapu života, ve které se mělo
něco dít, dařit nebo nedařit anebo dokončit. V komunální politice
to většinou představuje volební období. Ten čas zrovna přichází. Čtyři roky mandátu uplynuly tak, jak
to správně má být, a já bych si nyní
dovolil provést s Vámi, občany naší
obce, malý průlet historií končícího
volebního období a čtyřletého zápolení. Po pravdě řečeno, i když něco
končí, nemusí to znamenat, že dál
je všemu konec. Ba právě naopak.
Nachystali jsme pro další roky zvelebování obce a uspokojování potřeb občanů další investiční záměry
včetně dotovaných. Bude je po volbách řešit nové vedení obce a já věřím, že nejen tyto připravené velké
stavby, ale i další neméně potřebné
úkoly zdárně zrealizuje. Ale pěkně
po pořádku.
Než se dostanu podrobněji k jednotlivým akcím, musím se zmínit
o výši příjmů do rozpočtu obce za
4 roky bez dotačních programů na
straně jedné a na druhé s dotacemi
ze státních nebo evropských programů, které se nám podařilo zajistit.
Hodnota čtyřletého rozpočtu dosáhla částky 101 mil. Kč a s dotačními
tituly se příjmy do rozpočtu vyšpl-

haly na 187,2 mil. Kč. Na zateplení
MŠ přijde na účet ještě letos schválená dotace ve výši 2,2 mil. Kč a na
zateplení ZŠ a rekonstrukci kotelny dostaneme schválených 13 mil.
Kč. Z toho vyplývá, že jsme získali
na dotacích úžasných 86,2 mil. Kč.
Za hodnotou těchto peněz se skrývá obrovské úsilí, které jsme museli
vyvinout, abychom byli s žádostmi
úspěšní. Nechci, aby tato slova zaváněla jen pýchou, ale je to nutné
pro představu při rekapitulaci našeho investování. Mám obrovskou radost z toho, kolik žádostí a projektů
se podařilo nachystat, zajistit financování, dotování a realizaci. A jak
už to mnohdy bývá, termíny na přijetí kompletních žádostí včetně dokumentace a příloh byly většinou
neúprosně krátké. Někdy rozhodovaly ne dny, ale hodiny pro splnění doby podání a registrace žádostí.
Jsme si vědomi toho, že tak velká
spádová obec jako jsou Kvasice už
nemůže občanům zabezpečovat jen
základní potřeby, jak to bývá v malých obcích. Mohu říci, že se snažíme zkvalitňovat a i nadále vylepšovat podmínky pro život v obci, její
rozvoj, služby, životní prostředí, pomoc stávajícím firmám i nově vznikajícím podnikatelským subjektům,
dětem či starším občanům. I naše
střední generace, která kromě péče
o rodinu a zabezpečování potřeb

bydlení vytváří svou prací hodnoty nejen státu, ale následně i samotné obci, musí mít v ní oporu, jistotu, pocit bezpečí, kvalitního zázemí
a rozvoje. Jako ve větších městech to
asi nebude, ale chceme se jim hodně přiblížit. Tento trend a nejen sliby musí zabezpečit i nové zastupitelstvo, které si již brzy zvolíte. I to je
krok k tomu, aby obec další 4 roky
vzkvétala. Seznam staveb, se kterými jsme se zdárně vypořádali, začnu realizací technické a dopravní
infrastruktury Pod Strážným. Perfektně nachystané sítě a komunikace odstartovala prodej pozemků novým stavebníkům. Dnes jsou všechny prodané, přeji jim hodně zdaru při výstavbě. Dnes je dokončena v pořadí druhá a nedávno 3. etapa revitalizace centra obce Kvasice
a zámeckého parku a parčíku před
obecním úřadem. Náměstí dostává
účelně a architektonicky ztvárněnou podobu 21. století s památkově
chráněnými objekty. Už chybí poslední část a to po prodejnu potravin
COOP. Náročnou akcí byla rekultivace skládky Lochy. Odměnou jsou
při periodických kontrolních měřeních velmi nízké přípustné hodnoty
nevhodných příměsí a kovů. Kaple
Panny Marie Sedmibolestné dostala
nový kabát, střechu a kovové prvky.
V ulici U Rybníčka jsme prodloužili kanalizační řad, komunikaci a zabezpečili možnost výstavby dalších
dvou rodinných domů na prodaných obecních pozemcích. Již několik let se velmi intenzivně věnujeme opravám a předlažbám chodníků na hřbitově. Nová dvouvrstvá
asfaltová komunikace nám propojila Chlum s „panelkou“. Byl to stav,
kdy už ani popeláři do této lokality nechtěli zajíždět. Poměrně náročnou akcí se stal za provozu ořez
a zmlazování chráněné lipové aleje
u Sportareálu. Podařil se i náročný
zásah ořezem do našeho asi nejstaršího a legendami opředeného ořešáku černého v zámeckém parku.
Z dalších velkých staveb bych chtěl
připomenout podařenou rekonstrukci kuchyně základní a nedávno i mateřské školy. Bylo jen otázkou času,
kdy nám hygiena provoz kuchyní
ukončí. Velmi dobře vyzněla kabelizace NN v ulici Mírová. Horší, ale
nakonec dobře dopadla oprava kanalizace a povrchů v ulici Nová. Problém vyvstal tím, že jsme nebyli investoři my, proto i vstup do realizace byl poněkud omezený. Mezi ekologické stavby neodmyslitelně patří
funkční kompostárna, svoz a separace biopodpadů a sběrný dvůr, který nám závidí obce v okolí. Dnes již
téměř vše kromě směsného odpadu
a pneumatik třídíme a za vytříděné
odpady dostáváme peníze. Nákladovou položkou nám zůstávají ještě
jako nebezpečné léky, oleje a barvy,
ale i ty již třídíme. Pro naše nejmenší se letos podařilo provést zateplení mateřské školy. V současné době
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připravujeme žádost o dotační program akce zateplení základní školy a rekonstrukci kotelny. Stavba je
nachystaná pro realizaci. Nachystaná je rozsáhlá rekonstrukce našeho
OÚ. Jestli a kdy bude realizovaná, se
dovíme již na podzim. Stavbu jsme
přihlásili na dotaci z norských fondů. V uplynulém období jsme se velkou měrou věnovali novým chodníkům v ulici Mírová, Horní, Kroměřížská a Tlumačovská. S firmou VaK
Kroměříž jsme zprovoznili kanalizaci v ulici Parková s napojením Starého Dvora a přečerpávací stanici na
ulici Tlumačovská. Kompletní venkovní kanalizace místo stávající nefunkční byla zbudována od obecní
vily ve Vilaparku. Nechci zapomenout na velké množství provozních
akcí, které za pochodu řešila pracovní skupina při OÚ v Kvasicích. To
se jedná hlavně o předlažby chodníků, sečení trávy, ořezy stromů a keřů
a úpravy veřejných prostranství.
To byla v kostce letem světem shrnuta hlavní výstavba a revitalizace
stávajících objektů a záměrů. Výčet
hlavních položek s financováním
nyní následuje.
Rok 2011 v tisících korunách:
- dotace pro SDH
17
- na povodně
73
- malba obrazu Panny Marie 10
- oprava omítek kaple
Panny Marie Bolestné
80
- dopravní hřiště značení
15
- sčítání lidu
12
- Úřad práce Zlín
216
- revitalizace obce Kvasice
a zám. parku
8.600
- skládka Lochy
21.500
Rok 2012 v tisících korunách:
- dotace pro SDH
10
- volby
do krajského zastupitelstva 46
- Úřad práce Zlín
152
- údržba lipové aleje
175
- projekt Škola pro život
517
- komunitní kompostárna 1.706
- zavedení separace
a svoz odpadů
2.334
Rok 2013 v tisících korunách:
- dotace pro SDH
14
- dotace pro SDH
75
- redukční řez ořešák
11
- volby prezident
54
- volby Poslanecká sněmovna 54
- Úřad práce Zlín
473
- památná lipová alej
250
- sběrný dvůr odpadů
9.188
Rok 2014 v tisících korunách:
- Úřad práce Zlín
310
- územní plán
607
- sběrný dvůr odpadů
55
- volby Evropský parlament
46
- oprava kanalizace Nová ul. 150
- zateplení MŠ Kvasice
2.200
- zateplení ZŠ a rek. kotelny
s přechodem na OZE
13.000
Závěrem, vážení spoluobčané, mi
dovolte malou úvahu a zamyšlení,
o čem práce v samosprávě je. Zhodnocení čtyřletého období po stránce
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toku financí a již zrealizovaných
prací jsem provedl a nyní mi zbývá
poděkovat těm zastupitelům, kteří se
podíleli jak na přípravě, tak na realizaci investičních akcí, kultuře a chodu obce. V první řadě radě obce ve
složení Ing. Šiška, Ing. Ševčík, p. Vaculík a p. Zapletal, předsedům kontrolního a finančního výboru p. Staňkové a p. Malenovskému, MgA. Šebestíkovi, předsedovi bytové komise,
a celé kulturní komisi pod vedením
p. Koželové. Všem, kteří se rozhodli
kandidovat i v novém volebním období, přeji hodně pracovního elánu a zdraví. Poděkování patří také
pracovníkům veřejné a státní správy Obecního úřadu v Kvasicích p.
Korvasové, Davidové, Horové, Ing.
Grussovi a p. Berdníkovi za příkladnou práci pro občany a obec. Velký
podíl na pořádku, čistotě a provozu
v obci má pracovní skupina pod vedením p. Kovaříka. I těm bych chtěl
touto cestou poděkovat.
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Vážení spoluobčané, v komunálních volbách víc než o samostatný volební program kandidujících
osob ve stranách a hnutích, které
se do nadcházejících voleb registrovaly, je nutná znalost místních poměrů při respektování regionálních
podmínek a zákonů, snaha o prohlubování udržitelného rozvoje obce
a především výběr osob, které volební program v místě prezentují. Musíme se proto zajímat o jejich důvěryhodnost, zkušenosti, bezúhonnost
a jejich působení na veřejnosti v předešlých letech, v zaměstnání, v obci
a při péči o rodinu. Dne 10. a 11. října tohoto roku proběhnou komunální volby, ve kterých se těším na Vaši
účast a zodpovědnou volbu. Mějme
na vědomí, že výsledky voleb jsou
neměnné a podle toho se bude odvíjet další čtyři roky trvající období.
S úctou Váš starosta
Lubomír Musil

Usnesení
z 85. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 29. května 2014
672/ Rada obce souhlasí s postavením lešení před domem čp. 117 ve
vlastnictví Bui Nguyen Hoa z důvodu opravy fasády za podmínek stanovených ve smlouvě.
673/ Rada obce zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 25 v Kvasicích o výměře 45,5 m2 s využitím pro charitativní účely.
674/ Rada obce souhlasí: 1. s předloženým návrhem čištění Dolní Kotojedky a požaduje po stavebníkovi předložení projektové dokumentace
před zahájením stavebního řízení k vyjádření; 2. s využitím obecních polních cest na pozemcích parc. č. 190 a 1471/3, v k. ú. Kvasice pro odvoz
vytěženého sedimentu.
675/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice, RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ:27295567 a Bui Nguyen Hoa na zřízení NTL plynovodní přípojky pro dům čp. 117 na obecním pozemku parc. č. 1473/4 v k. ú. Kvasice
za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH.
676/ Rada obce schvaluje program veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Kvasice, které se uskuteční ve čtvrtek 19. června 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kvasice: zahájení, kontrola usnesení,
zpráva o činnosti rady obce, majetek obce, směrnice účetní závěrky obce
a příspěvkových organizací, zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Kvasice včetně závěrečného účtu za rok 2013, diskuse, usnesení, závěr.
677/ Rada obce bere na vědomí hodnotu věcného daru ZŠ Kvasice – 5 ks
počítačů, která činí 59.290,- Kč.
Usnesení
z 86. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 12. června 2014
678/ Rada obce doporučuje ZO schválit prodej pozemku č. 1 – parc. č.
1146/13 a 1146/14 v k. ú. Kvasice o celkové výměře 1523 m2 Ing. Františku Zikmundovi, Kvasice, Krajina 193, za cenu 510,- Kč/m2.
679/ Rada obce doporučuje ZO schválit prodej pozemku č. 2 – parc.
č. 1146/11 a 1146/12 v k. ú. Kvasice o celkové výměře 1524 m2 Zdeňkovi a Marcele Kunovjánkovým, Otrokovice, Havlíčkova 1277, za cenu
510,- Kč/m2.
680/ Rada obce doporučuje ZO schválit prodej pozemku č. 3 – parc. č.
1146/9 a 1146/10 v k. ú. Kvasice o celkové výměře 1524 m2 Svatavě Veselé, U Rejdiště 3731/13, Kroměříž, za cenu 511,- Kč/m2.
681/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Kateřině Vlkové, Kvasice, Cukrovar 159.
682/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Renátě Daňkové, Kvasice, Cukrovar 159.
683/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Libuši Šibíkové, Kvasice, Osmek 463.
684/ Rada obce schvaluje zakoupení věcného daru pro Vodácký klub
Kvasice do tomboly na Kvasickou neckiádu dne 14. 6. 2014 v hodnotě
do 1.000,- Kč.

685/ Rada obce zrušuje usnesení č. 580 ze 76. jednání Rady obce Kvasice ze dne 23. 1. 2014.
686/ Rada obce zveřejňuje záměr pronájmu pozemků parc. č. 250 a 251,
druh pozemku vodní plocha, způsob využití vodní nádrž umělá, v k. ú.
Kvasice pro MRS o.s. MO Kvasice.

Usnesení
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 19. června 2014
215/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
216/ ZO schvaluje prodej pozemku č. 1 – parc. č. 1146/13 a 1146/14 v k.
ú. Kvasice o celkové výměře 1523 m2 Ing. Františku Zikmundovi, Kvasice, Krajina 193, za cenu 510,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
217/ ZO schvaluje prodej pozemku č. 2 – parc. č. 1146/11 a 1146/12 v k. ú.
Kvasice o celkové výměře 1524 m2 Zdeňkovi a Marcele Kunovjánkovým,
Otrokovice, Havlíčkova 1277, za cenu 510,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
218/ ZO schvaluje prodej pozemku č. 3 – parc. č. 1146/9 a 1146/10 v k.
ú. Kvasice o celkové výměře 1524 m2 Svatavě Veselé, U Rejdiště 3731/13,
Kroměříž, za cenu 511,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
219/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice, RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ:27295567 a Bui
Nguyen Hoa na zřízení NTL plynovodní přípojky pro dům čp. 117 na obecním pozemku parc. č. 1473/4 v k. ú. Kvasice za jednorázovou úplatu ve
výši 500,- Kč bez DPH.
220/ ZO zrušuje usnesení č. 143 z 13. zasedání ZO dne 14. 3. 2013 z důvodu požadavku RWE o změnu pozemků pro právo služebnosti cesty.
221/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice a RWE GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné
moci JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na zřízení pozemkové služebnosti cesty na obecních pozemcích parc. č. 932/131 a 932/177
za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.
222/ ZO zrušuje usnesení č. 196 z 18. veřejného zasedání ZO ze dne 23.
1. 2014, jelikož po změně umístění nové trafostanice T17 v lokalitě Pod Cihelnou pominul důvod zřízení věcného břemene.
223/ ZO schvaluje smlouvu č. UZSVM/BKM/3765/2014-BKMM mezi
ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město a Obcí Kvasice o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1488/58 a 1488/63, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Kvasice z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce Kvasice a pověřuje starostu obce Kvasice podpisem smlouvy.
224/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040004770/002 mezi Obcí Kvasice a E.ON Distribuce, a.s., zastoupená na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na umístění uzemnění sloupu č. 139 na obecním pozemku parc. č. 614/1 v k. ú. Kvasice za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH.
225/ ZO schvaluje účelový finanční příspěvek Jiřímu a Haně Krejčí, U Rybníčka 637, Kvasice, ve výši 30.000,- Kč na zakoupení speciálních zdravotních pomůcek pro syna Lukáše. ZO zároveň pověřuje radu obce vyhotovením a schválením rozpočtového opatření ve výši 30.000,- Kč s tím, že tyto
prostředky budou přesunuty z rezervní položky 5909.
226/ ZO schvaluje Směrnici o schvalování účetní závěrky Obce Kvasice.
227/ ZO schvaluje Směrnici o schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací.
228/ ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2013 bez výhrad.
229/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2013 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2013 bez výhrad.
Usnesení
z 87. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 30. června 2014
687/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Jiřímu Machovskému, Husova 642, Kvasice.
688/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 4/2014.
689/ Rada obce schvaluje pronájem pozemků parc. č. 250 a 251, druh
pozemků vodní plocha, způsob využití vodní nádrž umělá, v k. ú. Kvasice MRS o.s. MO Kvasice, od 1. 7. 2014 na dobu 50 let za cenu 100,- Kč/
pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3
rok. Splatnost nájmu je v roce 2014 k 30. 9. 2014 a od roku následujícího k 31. 1. aktuálního roku.
Usnesení
z 88. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 10. července 2014
690/ Rada obce schvaluje smlouvu č. 14164813 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení MŠ Kvasice“ a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
691/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Kvasice a firmou Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, na opravu místní komunikace v ulici Nová v obci Kvasice za cenu 384.405,03 Kč bez DPH.
692/ Rada obce souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s Kateřinou Vlkovou, Kvasice, Cukrovar 159, dohodou ke dni 31. 8. 2014.
693/ Rada obce schvaluje navýšení odpisů v MŠ Kvasice pro rok 2014
o 50.216,- Kč. Celkové odpisy pro rok 2014 budou ve výši 150.176,- Kč.
694/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin MŠ
Kvasice za II. čtvrtletí 2014.
695/ Rada obce bere na vědomí zápis o provedené inventuře majetku MŠ
Kvasice ke dni 30. 6. 2014.
696/ Rada obce bere na vědomí pověření Mgr. Kláry Hašové k zastupování ředitelky MŠ Kvasice Miluše Rákoci po dobu její nepřítomnosti.
697/ Rada obce souhlasí s provedením sjezdu na obecní pozemek parc.
č. st. 29/1 v k. ú. Kvasice v lokalitě Starý dvůr do provozovny AZV Zdeněk Vrbecký za podmínek uvedených ve smlouvě.
698/ Rada obce schvaluje finanční odměnu vedoucímu odboru Romanu Berdníkovi dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a § 103 odst.4 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za organizační pomoc při provádění
komunikace ul. Nová, nám. A. Dohnala a při závěrečném veřejném projednání nové ÚP obce Kvasice, vyplacenou ve výplatním termínu za měsíc červenec 2014.
699/ Rada obce schvaluje zakoupení věcného daru do tomboly na Myslivecký ples dne 26. 7. 2014 v hodnotě do 1.000,- Kč.
Usnesení
z 89. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 31. července 2014
700/ Rada obce schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin ZŠ Kvasice za II. čtvrtletí 2014.
701/ Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v domě
č. p. 159 v ul. Cukrovar s p. Lenkou Němečkovou od 1. 9. 2014 na dobu
určitou jeden rok.
702/ Rada obce schvaluje zakoupení věcného daru pro FC Kvasice do
tomboly při fotbalovém utkání mezi FC Kvasice a Sokolem Žalkovice dne
17. 8. 2014 v hodnotě do 1000,- Kč.
703/ Rada obce schválila příkazníka pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zateplení ZŠ Kvasice a rekonstrukce kotelny s přechodem na
OZE“ firmu IWWAL consulting, s.r.o., se sídlem Kroměříž, Kostelany
161, 767 01 Kroměříž za cenu 33.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
704/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014.
705/ Rada obce souhlasí s provedením protlaku pod místní komunikací
na Novém Dvoře pro provedení vodovodní přípojky pro RD p. Libora
Tomáše za podmínek uvedených ve smlouvě.
706/ Rada obce zrušuje usnesení č. 507 z 65. rady obce Kvasice.

Zpráva Policie ČR za I. pololetí
roku 2014 – obec Kvasice
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní odbor Kroměříž
Pomáhat a chránit

Skupina tisku a prevence Kroměříž

Trestných činů
Přestupků

12
41

Přestupky v dopravě – řešeno blokovou pokutou
36
- Překročil rychlost o méně než 20 km/h v obci
11
- Překročil rychlost o více než 20 km/h v obci
0
- Nebyl připoután
6
- Špatný technický stav vozidla (např. sjeté pneu, propadlá technická
kontrola, prasklé čelní sklo, nepovolené úpravy na vozidle)
10
- Neměl u sebe řidičský průkaz
1
- Nepředložil lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řidiče
6
- Neměl rozsvícena světla
1
- Nechránil si zrak při jízdě na motocyklu
1
Přestupky v dopravě – jízda pod vlivem alkoholu
- řidiči motorových vozidel (do 1 promile)
navíc nevlastnil řidičské oprávnění
- cyklisté

1
1
0

Z celkového počtu 36 přestupků v dopravě 3 přestupky způsobily ženy,
zbytek muži.
Ostatní přestupky

4

Přestupky proti majetku
2
- natankoval 14 litrů benzínu v hodnotě 500,- Kč a odjel bez zaplacení
- odcizil odstavený vrak automobilu – škoda 2.000,- Kč
Přestupky proti občanskému soužití
- slovní a fyzické napadení manželky a dítěte
- schválnost ze strany souseda

2

Trestné činy
12
- týral manželku a děti
- z neuzamčeného vozidla odcizil peněženku s doklady
a platebními kartami – škoda 600,- Kč
- vnikl do domu a odcizil peněženku s platební kartou – škoda 5.660,- Kč
- vloupal se do nádrží zaparkovaných nákladních vozidel
a odčerpal z nich 150 litrů motorové nafty – škoda 7.832,- Kč
- podvodné vylákaní peněz při uzavíraní půjčky – škoda 17.000,- Kč
- vydírání
- vloupání do chat – škoda 3.499,- Kč
- šíření poplašné zprávy
- přeposílal fotografie s dětskou pornografií
- vloupal se do zahradní chatky – škoda 1.175,- Kč
- vloupal se do firmy – škoda 40.221,- Kč
- loupežné přepadení benzínové čerpací stanice
Nehody
5
- střet cyklisty a osobního automobilu, cyklista utrpěl lehké zranění
- řidička osobního vozidla dostala na mokré vozovce smyk
a vyjela mimo cestu, kde narazila do oplocení, vyvázla bez zranění
- střet automobilu se psem
- střet automobilu s lesní zvěří
- pád z koně, těžké zranění jezdce
por. Mgr. Simona Kyšnerová v. r.
tisková mluvčí
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Vzpomínáme 100 let od
vypuknutí první světové války
Vážení čtenáři, v letošním roce
si připomínáme různé události spojené se stým výročím vypuknutí válečného konfliktu, který změnil svět,
konfliktu zvaný světová válka, jak
byla později nazvaná první světová.
Tato válka změnila nejen hranice
starého kontinentu, rozpadly se tři
velké monarchie, habsburská říše,
tedy Rakousko-Uhersko, romanovské Rusko a Německé hohenzollernské císařství a nakonec i Osmanské
říše, ale tragický důsledek byl především ve ztrátě ceny lidského života. Bitvy, které se proměnily doslova
v jatka, například na Sommě padlo
přes milión a čtvrt vojáků, u Verdunu a Tannenbergu či Caporetta další hrůzná čísla, jež šla do miliónů.
První světové války se zúčastnilo
celkem na 70 mil. vojáků, z nichž

ny obce na místním hřbitově u kříže, kde byla v roce 1928 vsazena pamětní deska. Akci zahájil pan starosta Musil, na kterého jsem navázal svým projevem a vzpomínkou na
padlé kvasické občany, akce jsem se
zúčastnil zároveň jako zástupce Československé obce legionářské.
Vzpomínalo se na oněch 43 našich občanů, našich dědů, pradědů,
jejichž jména nenajdeme na žádném
náhrobku na místním hřbitově. Jsou
to jména těch, kteří odešli před sto
lety ze svých domovů, od svých rodin, žen a dětí. Odešli do zákopů
hrůzné války, která nemá doposud
v dějinách našeho národa srovnání.
Po sto letech není důvod dělit padlé
na naše vojáky a nepřátele. Není důvod dělat rozdíly, na čí straně vlastně stáli, hledat důvody, proč se tak

Uctění památky obětem I. světové války.
provoláním vzpomněl těch, pro které v blátě zákopů uprostřed válečného běsnění byla kolikrát prostinká
modlitba to poslední, k čemu upínali svoji naději. Je to na nás milí synové, dcery, vnuci a pravnuci, čtenáři
těchto novin, abychom si jejich ob-

Foto: OÚ Kvasice.

rovskou oběť připomněli nejen vzpomínkovou akcí, na níž se sešla opravdu jen hrstka z vás, ale musíme udělat něco proto, aby se na ně nezapomnělo, vždyť si to všichni ti, co se
nevrátili, zaslouží.
Petr Klapil

Poděkování
Jménem kulturní komise při Obecním úřadu v Kvasicích bych
chtěla touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, kteří se dne
16. srpna 2014 ve 14,00 hodin na místním hřbitově zúčastnili uctění památky a slavnostního položení věnce obětem I. světové války.
Jana Koželová, předsedkyně kulturní komise

Uctění památky obětem I. světové války.
zemřelo nebo padlo na 10 milionů.
Rakousko - Uhersko, ke kterému patřily země Koruny české postavilo
celkem 9 mil. vojáků, z nichž se 1,2
mil. nevrátilo. Počet českých vojáků
v císařské armádě se odhaduje na
1,4 miliony, z toho padlo 236 tisíc,
zraněno bylo 713 tisíc a nezvěstných
bylo 430 tisíc. Našich legionářů bojujících na ruské, francouzské nebo
italské frontě padlo celkem 5500.
Jsou lidé, kteří si tyto hrůzné následky uvědomí, ať už v souvislosti se zájmem o historii, nebo se zájmem o vlastní rodinu, předky, kteří prožívali dny válečného utrpení.
Jsou ale lidé, které tyto věci mijí bez
povšimnutí a nemají o ně zájem, třeba chtějí zapomenout, nebo kdo ví.
S připomenutím různých válečných událostí se během roku organizují akce na památku těch, kteří
bojovali jako vojáci na frontách světové války, ale hlavně těch, kteří se
z ní už nevrátili. Takovou vzpomínkovou akci zorganizovali také zástupci obce Kvasice a v sobotu 16.
srpna 2014 se sešli s několika obča-

Foto: OÚ Kvasice.

rozhodli. Nemáme právo po tolika
letech soudit nebo odsuzovat, prožili si peklo, které si nedovede nikdo
z nás ani představit. Za posledních
90 let se naneštěstí na ty, kteří zůstali věrni přísaze císaři a svojí zemi, zapomnělo, neměli uznání, nepohlíželo se na ně jako na hrdiny, ale dnes
odstupem času víme, že každý, jenž
si prošel velkou válkou, byl hrdina.
Byli to obyčejní vojáci, jejichž těla
neodpočívají v Kvasicích jako jiní,
ale na místech všude po světě, kde
položili své životy, kde padli nebo
v nemocnicích podlehli zranění.
Jak jsem již napsal, nenajdeme jejich jména na žádném náhrobku ani
pamětní desce, ptám se proč? Proč
obec ustoupila od svého záměru vybudovat jim památník, když v roce
1918 pro tento účel byly pořádány
sbírky a vybrány od občanů peníze.
Ale i dnes, když jsem stál u kříže
a díval se do tváří těch pár lidí, kteří přišli a nezapomněli, přišli uctít
památku svých předků, sám sebe
jsem se ptal, kde jsou ostatní? Nepřišel dokonce ani kněz, aby svým

Uctění památky obětem I. světové války.

Foto: OÚ Kvasice.

Poděkování
Chtěl bych vyjádřit poděkování paním Květě Koutňákové a Marii Šuterové za vytvoření hodnotné výstavy ke stoletému výročí první světové války.
Velmi oceňuji zejména téma vztahu arcivévody Františka Ferdinanda
d’ Este ke Kvasicím, vystavený deník pana Františka Smýkala, kterého
jsem znal, ale neměl jsem tušení, že takové dílko vytvořil, a rovněž jmenný seznam padlých a nezvěstných rodáků. Zasloužili by si, aby alespoň
po uplynulém století při pietní slavnosti s úctou zazněla jednotlivě jejich
jména a tato byla konečně vytesána do kamene. Pokud by na prostředky k tomu vznikla veřejná sbírka, rád mezi prvními přispěji. Přimlouvám se dále, aby válečný deník pana Smýkala byl otištěn, třeba na pokračování, v našem kvasickém časopise. Historie nás stále formuje
k postojům k životu a k současným událostem a podrobnosti z rodné
obce oslovují nejvíce. Proto patří náležité ocenění každému, kdo k výstavě a k uctění památky našich předků přispěl, a zejména za kvalifikované sestavení, při němž nechyběla obětavost ani potřebné nadšení.
Václav Dosoudil
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Nový školní rok začíná
1. září se 18 pedagogických
a 9 nepedagogických pracovníků
setkalo po poněkud zamračených
prázdninách opět se svými 240 žáky
1. a 2. stupně Základní školy Kvasice, aby společně vykročili do nové
školního roku.
Prostory školy byly správními zaměstnanci a brigádnicemi během
prázdnin připraveny tak, aby se
v nich všichni cítili útulně a dobře.
K podstatnějším změnám došlo
letos v personálním obsazení pedagogického sboru. Po odchodu paní
učitelky Dany Malenovské ji od prvního dne nahradí paní učitelka Zuzana Herzová, stejně tak i paní učitelku Dagmar Štěbrovou střídá v práci s dětmi paní učitelka Miluše Hanáková. S výukou několika hodin
anglického jazyka nám od letošního školního roku pomůže paní učitelka Monika Cvečková.
Místo Kamily Willertové, dlouholeté vychovatelky ve školní družině,
bude nyní s dětmi vyplňovat jejich
volný čas před vyučováním i po něm
paní vychovatelka Lenka Janošková.
Na prahu nastávajícího školního

roku, který bude patřit k těm náročnějším z hlediska stavebních úprav,
díky finanční dotaci, kterou zřizovatel získal, bude totiž v průběhu stávajícího školního roku za plného
provozu provedeno zateplení budovy školy a zrekonstruována kotelna.
Z tohoto místa jistě patří mé poděkování všem učitelům, vychovatelům i správním zaměstnancům za jejich obětavou práci během uplynulého školního roku, správním zaměstnancům i brigádnicím pak navíc za
náročnou práci při celkovém úklidu
a školy o prázdninách.
Slova díků upřímně směřuji
i k těm, kteří v loňském školním
roce pomáhali zkvalitnit podmínky
pro vzdělávání našich dětí jak svými finančními dary, tak i materiálně.
Do roku nastávajícího přeji všem
hodně spokojených chvil a pocitů štěstí.
Pevně doufám, že nadcházející
školní rok bude pro nás všechny rokem úspěšným, rokem splněných
přání a předsevzetí.
Mgr. Ladislav Škrabal
ředitel školy

Vítáme prvňáčky

vidla. Na loděnici začala pomalu
vznikat květinová louka s hromádkou hlíny. Žáci si vyrobili krásné
kostýmy krtka, žabky, zajíce, sovy
a myšičky. Všichni se těšili na nový
zážitek. Ten se jim ale škola rozhodla trochu znepříjemnit. Týden
před očekávanou plavbou vystěhovala plavidlo ze školních prostor
na ulici. A jak se dostane plavidlo
do Holešova a zpět, jak se připraví k plavbě a kdo pomůže posád-

ce do kostýmů, ji také vůbec nezajímalo. Však děti to zvládnou.
Ano zvládly. Devadesátiminutová
plavba jim však vzala nejen síly, ale
hlavně chuť do další školní akce.
22 zúčastněných školních plavidel
mělo pomoc a podporu svých učitelů. Podpora naší školy byla nulová. A odměna pro naši posádku?
Zklamání, zkušenost, ale i nevšední zážitek.
Marcela Knollová

Reakce ředitele školy
Je pravdou, že se škola po oslovení organizátory k této soutěži
přihlásila, aby zaštítila zájem samotného vodáckého oddílu, který
se chtěl akce v Holešově zúčastnit.
Dle ústní dohody s paní Linhartovou, která se mnou jménem vodáckého oddílu jednala, pro školu
z této aktivity nevyplývaly absolutně žádné povinnosti. Protože jsem
nechtěl svým negativním postojem srážet zájem vodáků, přihlášku jsem za školu podal.
K samotnému dokončení plavidla pod vedením učitelek Linhartové a Konečné posloužily na dobu
několika dnů prostory bývalé školní uhelny, tam plavidlo mohlo být
umístěno, jak dlouho vodáci chtěli.
Plavidlo samotné však nesloužilo jen pro účely Holešovské regaty, týden před jejím konáním bylo
použito při Neckyádě, akci vodáckého oddílu, aniž by se prezentovalo jako aktivita školy samotné.
Na jejich žádost bylo vystěhováno
před uhelnu den před Neckyádou,
co se s ním dělo před regatou, mi

známo není, nikdo o nějaké přepravě se mnou ani nejednal.
To, že jsme poté od organizátorů, firmy Barum Continental,
obdrželi na účet zmiňovanou finanční částku, je pravdou, nicméně dle podepsané darovací smlouvy je účelově vázána na pořízení
prostředků na podporu vzdělávacích aktivit žáků, takže ji nemohu svévolně rozdělit třeba mezi
ty, kteří z tohoto pohledu vystupovali za školu, abych je odměnil.
Dostal bych se do rozporu se zákonem, kterým se řídí příspěvková organizace.
Zúčastnění žáci školy byli po
Holešovské regatě jmenovitě a veřejně pochváleni a bylo jim poděkováno za práci prostřednictvím
školního rozhlasu.
Podpora školy byla nulová, protože samotná účast byla zmíněné ústní dohody akcí vodáků, aby
společně prožili nevšední zážitek,
i když pod pláštěm školy.
Mgr. Ladislav Škrabal
ředitel školy

Vyjádření Vodáckého klubu

Kvasičtí prváci.
1. září bylo slavnostním dnem
i pro nejmenší školáky, kteří přišli
poprvé do opravdové školy. Ve společenské místnosti byli i se svými rodiči slavnostně přivítáni ředitelem školy, pozdravila je i zastupující ředitelka Mateřské školy Kvasice a starosta obce. Poté, co jim byla představena třídní učitelka Jaroslava Hudcová

Foto: ZŠ Kvasice.
a vychovatelka Lenka Janošková, se
odebralo všech 29 žáků ještě se svými rodiči do třídy, aby se seznámili s prostředím, v němž budou trávit svá léta základní školní docházky. Přejme jim, aby se jim ve škole líbilo, aby se na svou paní učitelku těšívali a učení jim šlo hezky od ruky.
Mgr. Ladislav Škrabal

Škola a její podpora
Holešovská Regata – neboli prezentace škol v plavbě netradičních
plavidel. I naše škola se do této
soutěže přihlásila. Odměna byla

lákavá. Každá škola získá za účast
svého plavidla 10 000,- Kč.
Několik žáků školy se s chutí
a nadšením pustilo do výroby pla-

Dovolte nám jménem kvasických vodáků k této události pár
vět. Vodácký klub Kvasice neměl
zájem se Holešovské Regaty zúčastnit, natož aby s tímto záměrem oslovil ZŠ Kvasice. Nejenže
k účasti na Regatě bychom se mohli přihlásit přímo a ne komplikovaně přes základní školu, ale navíc je
otázkou, proč bychom se přihlásili
do kategorie, v níž mohly prezentovat svá plavidla pouze základní školy. Pravidla byla jasně daná.
Ke spolupráci na plavidle jsme byli
osloveni paní učitelkou Linhartovou, s níž jsme jednali jako se zástupcem školy. Jménem Vodáckého klubu jednáme vždy sami a zcela jistě bychom tak učinili i v tomto případě.
Byli jsme požádáni o pomoc při
výrobě základny pro plavidlo. Nakonec byla naše loděnice využita
k výrobě celého plavidla, v kotelně školy bylo pouze uloženo. Děti
si pod vedením paní učitelky Linhartové a Konečné vyrobily krásné

www.kvasice.cz

kostýmy i celou krtečkovu zahrádku. Vše v jejich volném čase. Dle
požadavků pořadatelů Holešovské
Regaty mělo být plavidlo odzkoušeno a toto zdokumentováno. Nejlepší příležitostí byla Kvasická neckiáda, při které plavidlo bylo samozřejmě prezentováno jako práce žáků základní školy.
Co se týká zmiňované finanční částky, nás ani děti nikdy nenapadlo, že jí budou odměněni ti,
kdo plavidlo stavěli a prezentovali. Částka měla samozřejmě připadnout škole a být využita v její
prospěch.
Netušili jsme, že úsilí dětí
a ochota reprezentovat svoji školu bude odměněna takovým nezájmem vedení školy. Nejsmutnějším ze všeho bylo sledovat podporu a hrdost ostatních škol, s kterou
se na Holešovské Regatě prezentovaly. Transparenty, učitelé, ředitelé, velký doprovod. Pohledy našich
dětí řekly vše.
Vodácký klub Kvasice o.s.

Kvasické noviny
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Rozloučení s deváťáky

Slavnostní, dojemné i smutné…….
Takové bylo letošní vyřazení žáků 9.
třídy. Budoucí ekonomové, umělkyně, zahradnice či automechanici se
dostavili do společenské místnosti
základní školy, aby zde převzali svoje poslední vysvědčení. Této významné události přihlížela stovka příbuzných, učitelé i představitelé obce. Bě-

hem slavnostního projevu, ve kterém
žáci děkovali nejen pedagogům, ale
i rodičům a personálu školy, ukápla
nejedna slzička. Třídní knihy z let
2005 – 2014 se uzavřely a staly se historií. Přejeme Vám hezký život a budeme vzpomínat, milí středoškoláci.
Mgr. Věra Janoštíková,
třídní učitelka

Červnové rozloučení s žáky 9. třídy.

vot našich uživatelů se během projektu také zamýšlíme nad možnostmi, které v životě mají. Často si klademe otázku, jaké životní situace
řeší a zvládají jejich zdraví vrstevníci. Lépe tak vnímáme, o co všechno
je pobyt v ústavním zařízení může
ochudit a co se mohou ještě naučit,
aby jejich život byl bohatší. Již dnes
víme, že pro lepší zajištění podpory
s ohledem na individuální potřeby
a rozvoj každého uživatele potřebujeme více personálu. Toto bohužel
velmi úzce souvisí s financováním,
které je v sociálních službách dlouhodobě podhodnocené.
My sami však nečekáme se založenýma rukama. Mnozí naši klien-

ti jsou již dospělí, mají vlastní záliby a potřebují vhodný prostor k jejich realizaci. Ve 2. patře jsme pro
ně vytvořili obývací pokoj se zázemím, aby mohli trávit volný čas podle svých představ. Do konce roku
chceme ještě vybudovat relaxační místnost pro snoezelen terapii
a bazální stimulaci. Plánované změny jsou občas limitovány výraznými
prvky původní vily, které je obtížné
skloubit s potřebami našich uživatelů. Domovu však dávají půvab, který
chceme zachovat nejen pro ty, kteří
tu žijeme nebo pracujeme, ale i pro
všechny, kdo k nám zavítají.
Tým pracovníků DZP Kvasice

Foto: ZŠ Kvasice.

Události v DZP Kvasice

Navštívili nás hasiči.

Foto: DZP Kvasice.

Dětské odpoledne na Sportareálu
Oddíl FC Kvasice již podruhé
uspořádal dětské odpoledne.
28. června 2014 se na Sportareálu sešla jak spousta dospělých, tak
hlavně dětí, aby si spolu užili konec
školního roku.
Fotbalový klub pro děti přichystal soutěže a atrakce ve formě skákacího hradu. Všichni, kdo přišli,
mohli zhlédnout ukázku policie ČR,
SDH Kvasic a též jejich profesionálních kolegů z Kroměříže. Své uměNavštívili nás hasiči.
Netradičně v pátek 22. srpna
2014 se uskutečnil V. ročník Letní
slavnosti pod lípami. Děkujeme vám
všem, kteří jste si k nám našli cestu
a prožili s námi krásné páteční odpoledne. Uživatelé, ale i návštěvníci měli možnost zajezdit si na koni
či ochutnat skvělé palačinky, které
připravil Kuba z Fair Play Fryšták,
o. s. K tanci nám příjemně hrála
skupina Ká Duet. Touto cestou si
dovolíme také poděkovat obci Kvasice, která naši slavnost podpořila
(nejen) finančně. Slavnost si můžete připomenout ve fotogalerii na webových stránkách www.dzp-kvasice.
estranky.cz.
I my si užíváme prázdniny. Ty
jsme především se školáky zahájili
diskotékou a hrami v zahradě. Byli

Foto: DZP Kvasice.
jsme se také projet na kánoích na
řece Moravě u Bělova a s několika
klienty jsme vyjeli na pár dnů do
kempu Babí hora u Hluku.
Celý letošní rok je pro nás ve znamení projektu Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se
zdravotním postižením ve Zlínském
kraji. Projektje zaměřen na mapování reálných potřeb našich uživatelů
a s tím související účelné materiálně-technické vybavení domova. Realizátorem je Zlínský kraj, finance
poskytly Zlínský kraj, Evropský sociální fond a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktuálně jsou zpracovávány projekty, které řeší právě přizpůsobení prostředídomova potřebám našich uživatelů.
Kromě vnějších podmínek pro ži-

www.kvasice.cz

ní Taekwonda předvedl pan Pliska,
který již několik let vede v Kvasicích
kroužek pro děti. K poslechu a později i k tanci hrál DJ rádia KISS Publikum. Pro děti byly přichystány
sladké odměny a bohaté občerstvení pro všechny. Zábava se protáhla
do pozdních hodin.
FC Kvasice již nyní připravuje
program pro následující rok a těší
se na vaši opětovnou účast.
Aleš Judas
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Dětem nepřízeň počasí nevadila
Díky zřizovateli TJ Sokol Kvasice, zájmu dětí, rodičů a zejména
partě ochotných a nadšených vedoucích se ve dnech 7. – 11. července 2014 mohl uskutečnit již
čtvrtý Letní dětský tábor s denní
docházkou.
Letos pracovalo, sportovalo a užívalo si táborového programu 48 dětí
ve 4 barevných skupinách. Starší
a zkušenější pomáhali mladším, novopečeným táborníkům. Téměř 50%
chlapců a děvčat se tábora účastnilo opakovaně a bylo svým vedoucím oporou při organizaci her, soutěží, ale také zvládnutí kázně při aktivitách mimo základnu. „Lídrům“
skupin patří tedy velký dík i obdiv.
Letos nám počasí úplně nepřálo,

www.kvasice.cz

museli jsme tedy vynechat koupaliště a nahradit je výletem do Kroměříže. Navštívili jsme zrcadlové bludiště, Podzámeckou zahradu a smlsli si
na výborné zmrzlině. Hned v pondělí nás navštívili policisté a předvedli nám ukázky výcviku služebního psa, opakovali jsme pravidla
silničního provozu, seznámili se
s prací vyšetřovatele, mohli jsme si
prohlédnout policejní auto, neprůstřelnou vestu, pouta. Bezvadná
byla i hra s vycházkou k řece Moravě. Při antiolympiádě děti soutěžily v netradičních sportovních disciplínách. Krásné a poučné odpoledne pro nás připravili členové rybářského svazu. Beseda s Ing. Drbalem
spojená s vycházkou kolem chov-

Kvasické noviny

ných rybníků seznámila děti s chráněnými rostlinami a živočichy.
Celodenní výlet s bohatými zážitky na hrad Helfštýn, zájezd do Starého Města s exponáty zvířat v Kovozoo, vyrobených zručnými kováři ze šrotu, a další program dětem
zpestřil týden prázdnin.
A byl pátek odpoledne, vyhodnocení, ocenění, závěrečné hry a rozloučení.
Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli tábor uskutečnit. P.
Štanglicovi, starostovi obce, rybářům, paní Kopčilové i Aničce, rodičům a zejména vedoucím tábora.
Závěrem: Hledáme nového hlavního vedoucího tábora. Člověka se
zájmem o práci s dětmi. Rádi se podělíme o zkušenosti, poradíme, předáme shromážděné materiály, pomůžeme i prakticky. Jde o práci za
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symbolickou odměnu. Poděkováním je hlavně spokojenost, radost
a úsměv dětí.
Ludmila Zdražilová
Foto: O. Zdražil
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Soutěžní plavidlo.

Foto: vodáci.

Soutěžní plavidlo z Holešovské regaty ZŠ.

Foto: vodáci.

Řeka Morava ožila
netradičními plavidly

Lávka odvahy.

Foto: vodáci.

I přes nepříliš vlídné počasí se
14. června 2014 uskutečnil 3. ročník Kvasické neckiády. Po celé odpoledne byl nachystán velmi bohatý program, který ve 13 hodin zahájila ukázka vodního lyžování v podání TJ Vodního motorismu Hradisko,
následovaly ukázky boje muže proti muži, které nám předvedl klub
Musado MSC Moravská Třebová.
Další na programu byla společná
ukázka Policie ČR a SDH Kvasice při záchraně a zadržení pašeráků pančovaného alkoholu. Své kutilské a kreativní myšlení při stavbě plavidel nám předvedly odvážné
posádky plavidel. Program pokračoval Lávkou odvahy Petra Vykydala,
soutěží „plechová huba“ a vystoupení břišních tanečnic.

Samozřejmě i členové pořádajícího klubu si pro návštěvníky připravili svá vystoupení, první se předvedla skupina mladých vodáků z kroužku a předvedli taneční vystoupení za
hudby Michala Davida. Po krásném
vystoupení se břeh Moravy proměnil v divadelní pódium, na kterém
členové Vodáckého klubu Kvasice o.s. předvedli pohádku O ošklivém káčátku.
Pozdní odpoledne a večer už patřilo bigbítu v podání skupiny Axel
Olomouc.
Děkuji tímto všem, kdo se jakkoliv podílel na organizaci a podpoře
této akce, a příští rok se budeme na
vás těšit v prostorách naší loděnice
při našich akcích.
Radek Kahaja

Vystoupení mladých vodáků. Foto: vodáci.

Ukázka boje.

Foto: vodáci.

Soutěžní plavidlo.

Foto: vodáci.

Soutěž Plechová hudba.

Foto: vodáci.

O ošklivém káčátku.

Foto: vodáci.
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Putovní tábor Vltava 2014
Rok utekl jako voda, která protéká
naší řekou Moravou, a Vodácký klub
Kvasice uspořádal druhý putovní tábor Vltava 2014. Tábor se uskutečnil v termínu 4. – 9. srpna 2014 v počtu 14 dětí a 6-ti dospělých. Sjížděla
se trasa Vyšší Brod – Český Krumlov – Zlatá Koruna. Toto je nejvíce
sjížděná vodácká trasa Vltavy s celkovou délkou 50,5 ř. km. Díky přehradní nádrži Lipno tento úsek zaručuje splavnost jak v době sucha, tak
i v době dešťů. Podél řeky je řada zajímavých historických objektů, např.
zámek v Českém Krumlově, klášter
ve Vyšším Brodě a Zlaté Koruně, zřícenina Dívčí Kámen a mnoho dalších. Vodácká trasa a její okolí je od
roku 1997 prohlášena za chráněnou
krajinnou oblast.
Celkovou náročnost, jako stravování se v přírodě, vaření pro velkou
skupinu lidí, stavění stanů a podobně, měly naše děti vyzkoušené a zažité už z předchozího putování po
Moravě. Tentokrát s tím rozdílem,
že jsme byli ubytováni v kempech
pod stany a na vodě jsme nebyli už
jen my, ale spousta jiných lodí a vodáků, kteří vyráželi stejně jako my
čelit povltavské přírodě.
I náročnost sjíždění Vltavy je jiná
a vlastně i obtížnější. Celkový úsek
řeky je svým způsobem tekoucí, s peřejnatými úseky WWI – ZW, řeka je
velmi točitá, na celkové trase je deset jezů s propustmi pro sjíždění lodí
a raftů, takže jsme měli možnost

všechny „šlajsny“ vyzkoušet a zjistit naše dovednosti.
Celkový týden na vodě byl letos
velmi vyčerpávající pro všechny
zúčastněné. Našim mladým vodákům patří veliký obdiv, protože za
celý týden se nikdo na žádné „šlajsně“ necvaknul, což svědčí o jejich
šikovnosti.
Velmi děkuji všem zúčastněným,
jak dětem, tak dospělým, za skvělý týden na vodě a velké poděkování patří našemu řidiči, p. Josefu Pomališovi z Vrbky s doprovodným vozidlem, který nás svědomitě zásoboval potravinami a doprovázel na cestě podél celé trasy.
Vodácký klub děkuje p. starostovi
Lubomíru Musilovi, který se s námi
byl osobně rozloučit při odjezdu
z vlakového nádraží a Obci Kvasice
za finanční podporu, s jejíž pomocí
se putovní tábor uskutečnil.
Za Klub mladých vodáků
Zuzana Vojteková

Mladý vodák.

Vylévání kánoí.

Foto: vodáci.

Vaření večeře.

Foto: vodáci.

Foto: vodáci.

Jez u Jelení lávky Český Krumlov.

Foto: vodáci.

Vodácký tábor.

Společné foto.

Foto: vodáci.

Vodácký tábor.
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Foto: vodáci.

Vodácký tábor.

Foto: vodáci.

Foto: vodáci.
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Farní den
Již tradičně se poslední neděli
v červnu konal „Farní den“. Bohaté pohoštění, včetně točeného piva,
bylo přichystáno pro všechny, kteří
přišli na farní zahradu společně posedět, pobavit se, zazpívat si při kytaře a oslavit svátek našeho P. Petra Klimeše. Nechybělo ani opékání
špekáčků. Děti a mládež se rozloučily se školním rokem. Byly pro ně
připraveny různé hry (skládání obrázků, házení šiškami, s míčem, pro-

Farní den.
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lézání tunelu, trampolína, stolní tenis). Počasí si s námi pohrávalo hru
„Škatule, hejbejte se“, až nakonec
vyhrálo a trvalejší déšť nás zahnal
ze zahrady pod střechu fary. I přesto si myslím, že se „Farní den“ vydařil a těším se opět na příští rok.
Na závěr chci poděkovat všem,
kdo se jakkoli zapojili do přípravy
a průběhu celé akce.
Marie Gazdošová,
koordinátorka charity Kvasice

Foto: M. Gazdošová.

Kvasická „dopletná“
V pátek 27. června 2014 se v obecní klubovně ve Kvasicích setkaly především „pletařky“ obvazů pro malomocné. Toto setkání pro ně i ostatní veřejnost zorganizovala paní Marie Rybová. Pozvání přijal i pan Ing.
Vladimír Výleta z občanského sdružení Omega plus z Kyjova, které se
mimo jiné zaměřuje na koordinaci
ručního pletení obvazů pro malomocné v Africe a Indii. Při fotoprojekci poutavě vyprávěl a popisoval
osobní návštěvu leprosárií v Indii.
Během akce vyslovila paní Rybová poděkování všem pletařkám,
zvláště nejstarší z nich paní Bohumilce Šebestíkové. Díky jejich činnosti bylo možné v květnu tohoto
roku odevzdat 480 kvalitně upletených obvazů při příležitosti celostátního setkání pletařek v Přerově. Tyto
obvazy slouží k ošetření defektů na
těle nemocných leprou v zemích
třetího světa. Protože se toto onemocnění vyskytuje především v tropických a subtropických oblastech
střední Afriky a jihovýchodní Asie,
může pro nás být neznámým po-

Farní den.

Marie Gazdošová

Prázdninová výtvarka

Během prázdnin se v prostorách
charitního domku u autobusového
nádraží konala tři výtvarná odpoledne pro tvořivé děti. Vyráběli jsme
stonožky, vážky z dřívek od nanuků
a lízátkového panáčka a květinku.
Za asistence dobrovolníků charity

Farní den.

jmem. Proto bych o lepře ráda uvedla několik základních informací, více
pak na www.likvidacelepry.cz. Lepra
(malomocenství) je:
- chronické infekční onemocnění přenášené kapénkovou infekcí
nebo krví
- bakterie napadá periferní nervy,
kůži a sliznice
- inkubační doba je několik měsíců až let (max. 10 – 15 let)
- projevuje se zvýšenou tělesnou
teplotou, problémy s kůží (odlupování, bílé skvrny, nebolestivé zduření), dále únavou a nadměrnou
spavostí
- bez léčby smrtelná během 10 –
20 let, ale od r. 1941 léčitelná antibiotiky
- léčba probíhá v izolaci v leprosáriích
Chci vyzvat další ochotné dobrovolníky, kteří umí plést a chtějí se zapojit do pomoci malomocným, aby
se kontaktovali u paní M. Rybové
nebo na středisku Charity Kvasice.

nebo maminek se dílo každému dařilo a všichni odcházeli domů s povedeným výrobkem na památku.
V měsíci září se plánuje další výtvarné setkání. Kdo rád tvoří, bude
vítán.
Charita Kvasice

Foto: M. Gazdošová.

Prázdninová výtvarka.

Foto: Charita.

Prázdninová výtvarka.

Foto: Charita.

Foto: M. Gazdošová.

Pozvánka na CHARITNÍ DEN v Kvasicích
5. 10. 2014 od 14.30 hod.
Předběžný program:
- zahájení v kostele - pobožnost za charitní dílo
- možnost návštěvy charitních prostor, informace o činnosti
- měření krevního tlaku, - pro děti stanoviště s úkoly - posezení s harmonikou

www.kvasice.cz
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Poslední prázdninová sobota
patřila rodinám
V sobotu 30. srpna 2014 pořádala Charita Kvasice „výlet pro rodiny“. Autobus vyrazil v 9 hodin ráno
z autobusového nádraží ve Kvasicích přes Tlumačov až do Kunovic
u Uherského Hradiště. Zde byla první zastávka v Leteckém muzeu Kunovice. Toto muzeum bylo založeno v r. 1970. Zhlédli jsme nevelký
letecký park s 23 exponáty, který
obsahuje téměř ucelenou řadu letadel vyráběných po 2. světové válce v kunovických závodech a výběr
ostatních vojenských, dopravních
nebo sportovních letounů, s jakými
se u nás létalo.
Dále jsme pokračovali k Blatnici
pod Sv. Antonínkem, kde jsme navštívili poutní kapli Sv. Antonína
Paduánského. Místní správce nás
seznámil s historií a tradicí poutního místa. Poté jsme se modlitbou
propojili se souběžně probíhajícími
poutěmi rodin na Sv. Hostýně a ve
Žďáru nad Sázavou. Ještě krátce si

každý osobně mohl užít krásy tohoto poutního místa i výhledů z Blatnické hory Sv. Antonína.
Odtud nás autobus vyvezl nad
Tvarožnou Lhotu k poslednímu
místu našeho výletu - rozhledna
Travičná. Železná rozhledna stojí
na vrcholu kopce „Travičná“ (380
m.n.m.) od r. 2000. Po 177 schodech jsme vystoupali na ochoz do
výšky 34m. I když nebyl ideální výhled na vzdálené oblasti, pohled
na blízké okolí byl okouzlující. Pod
rozhlednou se nachází areál roubených staveb Salaš Travičná - výletní centrum pro ekologickou výchovu, řemesla a sporty v přírodě. Děti
si užily zvířátek i různých sportovních atrakcí - lávky, lanovky, horolezecký strom, prolézačky, tunely,
skluzavky, interaktivní sochy. Po bohatém vyžití jsme příjemně unavení
nasedli opět do autobusu a vydali se
na zpáteční cestu. Šťastně jsme se
vrátili domů.
Marie Gazdošová

Sportovní hry seniorů.

Foto: DZR Kvasice.

Sportovní hry seniorů.

Foto: DZR Kvasice.

Sportovní hry seniorů.

Foto: DZR Kvasice.

Sportovní hry seniorů
v Kvasicích
Po pěti letech se Domov se zvláštním režimem v Kvasicích stal opět
pořadatelem Sportovních her seniorů. Hry se uskutečnily ve čtvrtek
26. června 2014. Letošní, v pořadí
již XIV. ročník her, jsme s ohledem
na prostředí našeho domova nazvali
„Jak se sloužilo na zámku“. V duchu
názvu her probíhaly všechny sportovní disciplíny, nutno však dodat,
že byly trochu netradiční. Aby byla
co nejvíce navozena dobová atmosféra, vystupovali zaměstnanci působící u jednotlivých soutěžních prvků
v dobových kostýmech. Rovněž soutěžící používali při plnění disciplíny
části kostýmů. Ucházeli se o místo
lokaje, kde přenášeli na podnosu
dřevěné kostky a stavěli z nich komín, místo nádeníka, kde z papírových, různě barevných kostek opravovali podle předlohy stěnu zámku.
Na místě vychovatele knížecích dětí
dokazovali svůj um a důvtip skládáním puzzle. Místo pradlenky si mohli vysloužit svojí šikovností v rychlém pověšení vypraného prádla na
sušák. Také mohli zkusit získat místo mušketýra, ale jen v případě, že
sestřelili všech pět dřevěných špalíků pomocí „muškety“ (vzduchovky).
Letošních her se mimo domovů pro seniory v Kroměříži a Vážanech, kteří jsou tradičními účastníky her, zúčastnily i domovy pro seniory z Nezdenic, Otrokovic, Holešova a Zlína. Zvládnout organizač-

ně tak velké množství soutěžících
není jednoduché, ale protože jsme
při přípravách nic nepodcenili, vše
proběhlo naprosto hladce. Svědčí
o tom nadšené reakce mnoha zúčastněných seniorů. Některým se
prostředí našeho domova a okolní
park tak zalíbily, že se jim ani nechtělo odjíždět. Kromě poděkování nám kladli na srdce, že pokud
budeme pořádat podobnou akci, ať
na ně určitě nezapomeneme, že opět
rádi přijedou!
No a jak to celé dopadlo? V konkurenci ostatních sedmi týmů se podařilo zvládnout nejlépe všechny disciplíny domácímu kvasickému družstvu, druhé místo patřilo DS U Moravy Kroměříž a místo třetí obsadil
DS U Kašny Kroměříž. Současně
probíhala i soutěž zástupců vedení jednotlivých domovů a sponzorů akce, kteří absolvovali stejné disciplíny jako soutěžící senioři. Krásné odpoledne doplnilo bohaté občerstvení, hudební doprovod skupiny Milénium a vystoupení skupiny
historického šermu Biskupští manové z Kroměříže. Přes dopolední
zlobení bylo nakonec i počasí přímo ukázkové. Všichni se jednoznačně shodli na tom, že opravdu nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se,
pobavit a užít si společně pěkné letní odpoledne.
Lenka Machalová,
aktivizační pracovník

Hry seniorů.

Foto: DZR Kvasice.

Sportovní hry seniorů.
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Furt sa něco děje......

Taneční veselí.
Dopolední výlet pro imobilní uživatele – Sportareál Kvasice – 17. července 2014
Dnes už tradiční dopolední výlety
do okolí našeho domova jsou nedílnou součástí aktivizačních činností
v době letních prázdnin. Vycházka
na Sportareál je velmi žádaná, neboť trasa není příliš dlouhá a vede
parkem, obklopujícím náš domov.
Majitel Sportareálu pan Kunovský
nám vždy vyjde ochotně vstříc a otevře svou restauraci dříve. I při letošní vycházce jsme se mohli občerstvit zmrzlinou, limonádou či nealkoholickým pivem. Vzhledem k tomu,
že počasí bylo i po ránu více než letní, bylo občerstvení příjemným zpestřením celé vycházky.
Hudební odpoledne s Divadlem
Slunečnice Brno – 1. srpna 2014
Divadlo Slunečnice z Brna zavítalo do našeho domova poprvé. Hudební vystoupení jeho nejmladších
členů Davida a Kristiána však předčilo všechna naše očekávání. Mladíci odvedli výkon, za který by se nemuseli stydět ani ostřílení profesionálové. Zazněly známé písně z muzikálů Bídníci, Hellou Dolly, Dr.
Jekyll a Mr. Hyde. Dále to byly hity
Waldemara Matušky, Karla Gotta,
Pavla Nováka a dalších známých interpretů. Tento malý hudební dárek
udělal radost jistě všem našim milovníkům dobré hudby.
Hudební odpoledne a vyhlášení
výsledků „Sportovce roku 2014“ 12. srpna 2014
Tradičně netradiční seniorský
čtyřboj probíhal v našem domově i v letošním roce od května do
srpna. Letošního ročníku soutěže
„Sportovec roku 2014“ se zúčastnilo rekordních 36 soutěžících z řad
našich uživatelů. Jak už to bývá, někteří se zúčastnili všech IV. kol soutěže, jiní pouze jednoho nebo dvou.

Foto: DZR Kvasice.
Abychom vyhlášení výsledků dodali patřičnou vážnost, spojili jsme
tuto slavnostní chvíli s hudebním
odpolednem. O hudební i pěvecký
doprovod se nám po celé odpoledne staral všemi oblíbený Jarda Kubíček. Při jeho písničkách si mnozí
nejen s chutí zazpívali, ale i zatančili. Na některých účastnících byla vidět značná nervozita, neboť se stále
vyptávali, kdy už budeme vyhlašovat
výsledky. Jak to tedy letos dopadlo?
Stejně jako v loňském roce opanovali vedoucí příčky muži. První místo
obsadil pan Lubomír Císař před panem Milošem Bursou a třetí příčku,
stejně jako v loňském roce, obhájil
pan RNDr. Pavel Škopík. Ženám se
dařilo zdolávat naše netradiční disciplíny také velmi dobře, nicméně
v konečném pořadí se nejlépe vedlo paní Jitce Zavadilové, která obsadila 11. místo. U nás snad více
než kdekoliv jinde platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Přesto
jsme z ohlasů našich uživatelů vycítili, že sportovního ducha mnozí nezapřou a o výsledky se mnohdy srdnatě poperou i přes různá zdravotní omezení.
Výlet za poznáním – Kovozoo Staré Město – 21. srpna 2014
Díky finanční podpoře Obecního
úřadu v Kvasicích jsme i v letošním
roce mohli uskutečnit celodenní zájezd pro uživatele našeho domova.
Místem, jež jsme se rozhodli navštívit, byla Kovozoo ve Starém Městě.
Měli jsme možnost prohlédnout si
unikátní projekt společnosti REC
Group nazvaný Ekoland. Ve společnosti milé průvodkyně jsme strávili asi hodinku času, kdy jsme se dozvěděli spoustu informací o minulosti, současnosti i budoucnosti celého areálu. Prohlédli jsme si původní historické prvky cukrovaru bratří Mayů, Kongresové centrum, Kovozoo, v němž nás uchvátila auten-

tičnost jednotlivých zvířat. Vidět bizona, lva, medvědy, žirafu, krokodýly a další zvířata vytvořená z druhotných surovin byl velký zážitek pro
všechny. Dozvěděli jsme se také, že
tato ocelová „ZOO“ je zatím jediná
v Evropě. Pro fyzicky zdatnější byla
připravena i vyhlídková lávka umístěná na střechách firmy, odkud byl
krásný výhled na celý areál i okolí
Starého Města. Kdo chtěl vidět ještě více, mohl navštívit Maják - Šrotík (vysoký 27 m). Po absolvování všech 96 schodů se nám naskytl nádherný výhled do kraje. Viděli
jsme na vrcholky Chřibů s hradem
Buchlovem, ale i Bílé Karpaty s horou Javořinou. Zdolat všechny schody dalo hodně námahy a navíc hned
vedle majáku se nachází loď Naděje (20 m dlouhá a má tři stěžně,
přičemž ten nejvyšší sahá do výšky
14 m), kterou jsme si také prohlédli. To už jsme byli pořádně vyhládlí a s chutí jsme se pustili do řízků
připravených v kuchyni našeho domova. Návštěvu společnosti REC

Folkové Jaro

Zakládající ročník nové folkové
tradice byl odzpíván o první červnové sobotě, 7. června 2014, v prostředí střelnice ve Kvasicích. Na 70
diváků si přišlo poslechnout trampské a folkové písně v podání půldruhé desítky místních i přespolních
amatérských zpěváků.
Odpolední slunečné paprsky s nádechem horkého léta provinuly příjemné písně v podání zkušených
i začínajících zpěváků pod pořadatelským vedením Františka Klapila
a zvukaře Libora Klapila, amatérských hudebníků v Kvasicích.
První píseň zahrál skvělý hostitel František Zapletal následovaný
Michaelem Markytánem v hudebním doprovodu vnučky pořadatele.
Společné „poprvé“ na veřejném pódiu si prožilo rodinné duo Machalových v písničkách od Tomáše Kluse
a Čechomoru zakončené písní Velické zvony. Z Otrokovic přijel na svůj
první veřejný „koncert“ Dominik
Kouba s početným rodinným fanklubem. Diváci tak vyslechli v jeho podání kytarové flamenco, opět autorské písně Tomáše Kluse, Svěráka s Uhlířem a vlastní autorskou píseň „ V čem je problém“. První polovinu zakončilo téměř pořadatelské
hudební duo Libora a dcery Terezy
Klapilových.
Krásné hudební pásmo Karla
Kryla zahrál a zazpíval Libor Smýkal, zakončil písní Léna od Boba
Frídla a dovršil spirituálkvintetovou Zelené pláně spolu s Františkem
Klapilem. Slunce se po kamenolomu posunovalo stejně jako vyhřívající se diváci a to už došlo i vystoupení samotného pořadatele a jeho
výběru vícežánrových písní včetně
vzpomínkové vlastní skladby „Bab-

www.kvasice.cz

Group jsme zakončili vyhlídkovou
jízdou vláčkem Steelinka, kde jsme
si během jízdy odpočinuli a načerpali opět nové informace. Všichni se
shodli, že tento výlet byl velmi zajímavý a že mnohdy ani netušíme, co
se kousek od našeho bydliště nachází. Závěr našeho výletu za poznáním
měl ještě jednu zastávku - navštívili jsme kavárnu U Přívozu ve Spytihněvi. Zde jsme dodali spálené kalorie a uspokojili své chuťové pohárky dosyta. Když jsme ráno vyjížděli z Kvasic, provázel nás déšť a zamračená obloha. Avšak od půl desáté se obloha vyjasnila, vysvitlo sluníčko a celý výlet provázelo krásné
počasí. Nálada během celého výletu
byla výborná a každý si našel něco,
co ho zaujalo. „ A kam za rok?“- tradiční otázka na závěr. Uvidíme, nějaké tipy už máme, vždyť kolem nás
je tolik zajímavých míst.
Lenka Machalová,
aktivizační pracovník,
DZR Kvasice

ka“ z dob povodní na stejné téma.
Na flétnu doprovázela vnučka Tereza, která během dne zpívala, hrála i slovem pořadem provázela. Hudební produkci na pódiu završili čtyři tlumačovští hudebníci Jiří a Renata Kováčovi, Miluše Železníková
a Milan Tisocký. A jak je u Klapilů
tradicí, rozloučili se všichni zpěváci společnou písní.
Zbytek podvečera po asi dvouhodinovém programu pokračovala volná hudební zpívaná při občerstvení střelnice Klubu vojáků v záloze.
Pavel Král

Po ř a d a t e l é d ě k uj í
Obecnímu Úřadu Kvasice za zapůjčení pódia,
stolů a lavic. Velký dík
také patří Klubu vojáků
v záloze Kvasice za výbornou spolupráci.
František a Libor Klapil
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Folkové jaro.

Foto: P. Král.
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kde jsme v konkurenci 15 týmů mladších žáků obsadili krásné 3. místo
s časem 18:87 s. Druhé závody se uskutečnily na domácím hřišti. V sobotu
7. června 2014 se na našich závodech sešlo 9 družstev. Naši mladší žáci obsadili krásné 1. místo s časem 17:50 s., naši starší žáci obsadili bohužel po
drobném zaváhání až 4. místo s časem 24:01 s. Na prvním místě v kategorii starších žáku se umístilo družstvo Nové Dědiny s časem 14:82 s. Další závody následovaly na druhý den v Rychlově (Bystřice pod Hostýnem),
zde soutěžili jen mladší žáci a bohužel nedokázali zopakovat úspěch z domácích závodů a po technické chybě skončili na 11. místě. Zatím poslední závody jsme absolvovali na Nové Dědině, zde jsme v kategorii mladších
žáku obhajovali loňské prvenství a také se nám to i přes tvrdou konkurenci podařilo. Všem našim dětem děkuji za dosavadní výkony a snad se nám
v nadcházející části sezony bude dařit ještě lépe.
Vedoucí mládeže Pavel Ředina

Záchrana psa.

Záchrana psa.

Foto: SDH Kvasice.

Mladí hasiči.

Foto: SDH Kvasice.
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Foto: SDH Kvasice.

JSDH Kvasice

Ve středu 23. července 2014 v 15:33 hod. nám byl nahlášen spadlý strom
na cyklostezce Kvasice - Kroměříž. Na místo události jsme vyjeli vozidlem
Tatra CAS-20 v počtu 1+3. Na místě události, které se nacházelo cca 1,5 km
od Kvasic, jsme zjistili, že se jedná o pád vzrostlého stromu, který zablokoval celou cyklostezku. Postupně byl spadlý strom a větve odřezány motorovou pilou, došlo k odklizení listí a očištění cyklostezky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
V neděli 27. července 2014 v 15:21 hod. nám byl nahlášen požár pole
a osobního automobilu u Tlumačova. Na místo události jsme vyrazili vozidlem CAS20 Tatra 815 v počtu 1+5. Po dojezdu na místo události byl zjištěn požár pole a osobního automobilu. Požár byl uhašen pomocí jednoho
vodního proudu. Na místě jsme zasahovali spolu s jednotkami HZS Zlínského kraje - stanice Otrokovice, JSDH Tlumačov, Kurovice a Otrokovice a hlídkou PČR. Po zdokumentování události se všechny jednotky vrátili zpět na základny.
V pátek 22. srpna 2014 po 6. hodině večerní proběhla záchrana psa
u štěrkoviště ve Kvasicích. Fenka kokršpaněla spadla do větracího otvoru
dopravníkového kanálu. Po příjezdu na místo jsme se nejprve snažili fenku vytáhnout za pomocí plachty a lana. Fenku se nám ale nedařilo ani pomocí pamlsků na plachtu nalákat. Naštěstí se nám asi o 30 metru dál podařilo najít místo, kudy se dalo do již značně zchátralého kanálu vstoupit.
A tak se dva naši členové opatrně po kolena ve vodě a v blátě pomalu brodili až do místa, kde se fenka nacházela. Za chvíli byla fenka odchycena
a předána svým šťastným majitelům.

SDH KVASICE

Mladí hasiči
S našimi mladými hasiči jsme se od posledního vydání novin zúčastnili 4 závodů v požárním útoku. Poprvé v této sezoně jsme byli v Rymicích,
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Zahrádkářská soutěž
Hodnotitelská komise ČZS Kvasice prošla 10. července 2014 naši
obec a prohlédla si květinovou výzdobu před okny a domky našich
obyvatel - jako každým rokem před
Kvasickou poutí. Většina našich
spoluobčanů věnuje úpravě svých
domků značnou pozornost a komise měla těžkou práci při rozhodování, komu letos udělí cenu od našich
zahrádkářů. Ocenění za svou práci
by si zasloužila převážná část kvasických obyvatel, ale pro letošní rok
jsme vybrali tyto občany: Kohoutovi – ul. Tlumačovská, paní Bartůsková – ul. Husova, Kožuchovi – ul.
Krajina, Zapletalovi – ul. Zahradní, paní Gazdová – ul. Včelín. Oceněným spoluobčanům blahopřeje-

Kohoutovi.

me a ceny ve formě zahrádkářských
potřeb jim budou předány na Výroční členské schůzi ČZS Kvasice. Velmi pěkně byl vyzdoben také obecní úřad a prostranství před obchody, zahrádky v pohostinských zařízeních a podobně. Mnoho občanů pěstuje květiny na dvorcích a zahrádkách uvnitř svých domů. Také
jim patří poděkování za jejich práci, ale podmínky soutěže neumožňují jejich veřejné ocenění. Závěrem mi
dovolte, abychom s potěšením konstatovali, že naše obec byla na letošní hodky pěkně vyzdobena a uklizena díky pracovníkům OÚ a snaživým občanům Kvasic.
Váslav Mucha,
předseda ČZS Kvasice

p. Gazdová.

Foto: A. Judas.

Zapletalovi.

Foto: A. Judas.

Foto: A. Judas.

Poděkování
Tumovi bydlí od letošního roku 2014 na Osmeku č. 463. Chci
tímto poděkovat paní Tumové za její obětavou práci a péči, kterou stále věnuje na zkrášlení zahrádky a úpravě dvorka. Dříve tomu tak nebylo. Krásné květiny potěší oko a zahřejí duši.
Paní Tumová stále neúnavně pracuje a zkrášluje. Za to jí všichni nájemníci srdečně děkujeme.
Zdenka Petříková

p. Bartůsková.

Foto: A. Judas.

Kožuchovi.

Foto: A. Judas.

Zahrádka paní Tůmové.

www.kvasice.cz

Foto: Z. Petříková.
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FC KVASICE
PŘÍPRAVKA - podzim 2014
4. turnaj

Datum
28. 9. 2014 Neděle

Začátek
9:00 hod. RATAJE
Rataje - Zdounky
Morkovice - Lutopecny
Lutopecny - Zdounky
Rataje - Morkovice

5. turnaj

4. 10. 2014 Sobota

10:00 hod. LUTOPECNY
Kvasice - Morkovice
Lutopecny - Rataje
Lutopecny - Morkovice
Rataje - Kvasice

6. turnaj

12. 10. 2014 Neděle

10:00 hod. KVASICE
Kvasice - Rataje
Lutopecny - Zdounky
Kvasice - Lutopecny
Rataje - Zdounky

7. turnaj

18. 10. 2014 Sobota

10:00 hod. RATAJE
Kvasice - Morkovice
Rataje - Lutopecny
Rataje - Kvasice
Lutopecny - Morkovice

8. turnaj

25. 10. 2014 Sobota

10:00 hod. LUTOPECNY
Kvasice - Zdounky
Morkovice - Lutopecny
Lutopecny - Kvasice
Zdounky - Koryna

ŽÁCI - podzim 2014
Kolo
7.

Datum
20. 9. 2014 Sobota

Začátek
st. 9:30 hod.

8.

27. 9. 2014 Sobota

st. 9:30 hod.

9.

4. 10. 2014 Sobota

st. 9:30 hod.

10.

11. 10. 2014 Sobota

st. 9:30 hod.

11.

18. 10. 2014 Sobota

st. 9:30 hod.

1.

25. 10. 2014 Sobota

st. 9:30 hod.

2.

1. 11. 2014 Sobota

st. 9:30 hod.

Soupeř
Dolní Němčí - FC Kvasice
ml. 11:15 hod.
FC Kvasice - Morkovice
ml. 11:15 hod.
Napajedla - FC Kvasice
ml. 11:15 hod.
Sokol Nedakonice - FC Kvasice
ml. 11:15 hod.
FC Kvasice - Jiskra St. Město
ml. 11.15 hod.
FA Zlechov - FC Kvasice
ml. 11:15 hod.
FC Kvasice – 1. FC Slovácko dívky
ml. 11:15 hod.

DOROST - podzim 2014
Kolo
7.
8.
13.
9.
10.
11.
12.

Datum
20. 9. 2014 Sobota
28. 9. 2014 Neděle
2. 10. 2014 Čtvrtek
5. 10. 2014 Neděle
12. 10. 2014 Neděle
19. 10. 2014 Neděle
26. 10. 2014 Neděle

Začátek
13:00 hod.
13:00 hod.
11:00 hod.
12:00 hod.
11:30 hod.
11:30 hod.
10:00 hod.

Soupeř
Uh. Ostroh - FC Kvasice
FC Kvasice - FC Morkovice
FC Kvasice - Strání
Napajedla - FC Kvasice
Zdounky - FC Kvasice
FC Kvasice - Bojkovice
Louky – FC Kvasice

Datum
21. 9. 2014 Neděle
28. 9. 2014 Neděle
4. 10. 2014 Sobota
12. 10. 2014 Neděle
19. 10. 2014 Neděle
26. 10. 2014 Neděle
2. 11. 2014 Neděle

Začátek
15:30 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.

Soupeř
Sokol Březolupy - FC Kvasice
FC Kvasice - FC O. N. Ves
Jaroslavice - FC Kvasice
Dolní Němčí - FC Kvasice
FC Kvasice - Bojkovice
Hluk - FC Kvasice
FC Kvasice – Strání

Datum
20. 9. 2014 Sobota
27. 9. 2014 Sobota
5. 10. 2014 Neděle
12. 10. 2014 Neděle
18. 10. 2014 Sobota
26. 10. 2014 Neděle
1. 11. 2014 Sobota

Začátek
15:30 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.

Soupeř
Zborovice ,,B,, - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Lutopecny
Zlobice - FC Kvasice ,,B,,
Šelešovice - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Litenčice
Záhlinice - FC Kvasice ,,B
FC Kvasice ,,B,, - Pravčice

MUŽI I. A TŘÍDA - podzim 2014
Kolo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MUŽI ,,B,, - podzim 2014
Kolo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

www.kvasice.cz
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Turnaj mladších žáků
Ve středu 25. června 2014 proběhl ve sportovním areálu SK SPARTAK Hulín „Fotbalový turnaj mladších žáků o pohár MAS Jižní Haná“.
Jednalo se o již druhý ročník tohoto
turnaje navazující na velice úspěšný
ročník loňský. Celého turnaje se zúčastnilo celkem 8 mužstev.
Oficiálně byla akce zahájena
v 9 hod. krátkým úvodním slovem
pořadatele, který seznámil zúčastněné s pravidly, a dále proslovem
starosty Hulína, pana Mgr. Romana Hozy. Turnaj se hrál klasickým
systémem, kdy byly týmy rozděleny
do dvou skupin po čtyřech a v obou
takto nalosovaných skupinách hrál
každý s každým. Podle počtu získaných bodů dále z každé skupiny postoupila první dvě mužstva do semifinále a týmy na třetích a čtvrtých
příčkách se mezi sebou utkaly o 5.
až 8. místo.

Do finále se nakonec zaslouženě probojovaly týmy FK Bystřice pod Hostýnem a „áčko“ SK HS
Kroměříž. Utkání bylo vyrovnané
a šlo o velmi zajímavou podívanou
až do posledních minut, protože po
základní hrací době byl stav nerozhodný 2:2, a tak přišly na řadu penalty. Úspěšnějšími v této dovednosti byli mladší žáci z Bystřice pod Hostýnem, kteří si tak nakonec odnesli pohár pro vítěze a zlaté medaile.
Na závěr byly tedy týmy na prvních třech příčkách odměněny poháry a medailemi a byly také vyhlášeny individuální ceny pro nejlepšího brankáře, nejlepšího hráče a nejlepšího střelce.
Naši mladí borci obsadili krásné
4. místo, všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší
obce a FC Kvasice.
Ing. Richard Šiška

Pronajmu byty v Kvasicích, Cukrovar č. p. 273:
Byt č. 1.; 2 + 1; 73,16 m2. Cena 2.500 Kč/měsíc
Byt č. 2; 2 + 1; 87,72 m2. Cena 3.000 Kč/měsíc
Tel.: 602 601 875

Vážení spoluobčané,
i když jsme v očekávání nadcházejícího krásného podzimu, již nyní
pracujeme na zimních kulturních
akcích. Tak jako každý rok, tak i letos se bude rozsvěcovat na náměstí
dne 30. listopadu 2014 vánoční stromek. Tímto jsem Vás chtěla požádat

Oprava
V červnových Kvasických novinách jsem uvedla nesprávný počet let působení pana Miroslava Kučery v Kvasicích jako faráře Církve československé husitské. Pan Kučera zastával tuto funkci 48 let.
R. Nelešovská

Vzpomínka

Stávající redakční rada
Kvasických novin končí
Nyní, když končí volební období,
je čas bilancovat a hodnotit. Dovolte i nám, abychom se s Vámi, našimi
čtenáři, rozloučili a také jaksi shrnuli naše působení.
My, stávající redakční rada Kvasických novin ve složení Renáta
Nelešovská, Aleš Judas a Ing. Jana
Brázdilová, končíme s posledním
(prosincovým) výtiskem letošního
roku, a to z důvodů osobních i profesních.
Kvasické noviny jsme se snažili dělat co nejlépe, abychom vás
mohli co nejvíce informovat o dění
v obci. Nebylo to vždy snadné, ale
ta naše „sehraná parta“ si nakonec
se všemi úskalími poradila. O čemž
svědčí pravidelná vydání čtyřikrát
do roka. Bylo příjemné slýchávat,
jak se již několik dnů před výtiskem
každého čísla ptáte: „Kdy budou no-

o věnování vhodného stromu, který
by po dobu vánočních svátku zdobil
naše náměstí.
V případě zájmu o darování stromu, obraťte se prosím na starostu
obce.
Jana Koželová,
předsedkyně kulturní komise

Již nikdy nemůžeme ti nic dát,
jen svíci rozsvítit,
květiny na hrob položit a vzpomínat.
Dne 6. října 2014 tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil můj milovaný manžel
a tatínek

viny?“ To byl ten hnací motor pro
tuto práci - poslání. Víme také, že
ne všichni byli s formou novin spokojeni, ale i to k tomu patří.
Moc děkujeme, hlavně Vám, našim čtenářům, že jste byli Kvasickým novinám pod naší „taktovkou“
nakloněni. Děkujeme všem spolkům a organizacím, všem školám
a domovům, skupinám i jednotlivcům, v neposlední řadě OÚ Kvasice za spolupráci a pomocnou ruku
při tvorbě novin.
Přejeme, aby nově zvolené vedení
obce našlo cestu v pokračování našeho plátku.

pan Josef Hofírek.
Stále na něho vzpomínají
manželka Leopoldina a Marie, Josef,
Jirka s rodinami.

Reklama v Kvasických novinách
Cena za inzerci 1 cm2 = 10 Kč + DPH
Jednoduchá inzerce by měla být zpracovaná
v programu Microsoft Word,
složitější v programu Corel nebo Photoshop.
Písmo v tomto případě musí být rozbité do křivek.

„Je čas skončit. Bude nám smutno, přátelé“.
Renáta Nelešovská
Aleš Judas
Ing. Jana Brázdilová

Forma předání do 25. 11. 2014:
- osobně členovi Redakční rady
(R. Nelešovská, A. Judas, J. Brázdilová)
- elektronicky emailem na adresu
Renata.Nelesovska@seznam.cz

POPLATEK ZA BLAHOPŘÁNÍ,
PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKU
(v rubrice Společenská kronika)

text (jednotná cena) 50 Kč,
fotografie 25 Kč
Forma předání do 25. 11. 2014:
- osobně členovi Redakční rady
(R. Nelešovská, A. Judas, J. Brázdilová)
- elektronicky emailem na adresu
Renata.Nelesovska@seznam.cz

Zleva: R. Nelešovská, A. Judas a Ing. J. Brázdilová.

www.kvasice.cz
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Společenská kronika
Svatby únor - červenec 2014
Šárka Moučková, Kvasice a Jiří Prchal, Hulín.
Svatební obřad se konal v červenci na OÚ Kvasice.

Michael Florián

Děti narozené květen - červenec 2014
Kateřina Stránská
Matouš Machovský
Tomáš Cabánik
Michael Florián
Jan Štanglica

květen
červen
červenec
červenec
červenec

Nová
Husova
Cihelna
Packov
Cukrovar

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014
oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Říjen
Margita Eidelpesová
František Ondrašík
Petr Podhorský
Lidmila Špačková
Viera Loučková
Vlastimil Zápeca

Parková
Parková
Horní
Krajina
Bělovská
U Rybníčka

80
70
70
85
70
70

Listopad
Ladislav Štanglica
Jan Knotek
Viera Konečná
Anna Vymyslická
Marie Valová
Zdenka Klapilová

Tomáš Cabánik

Jan Štanglica

Nová
Parková
Packov
Mírová
Tlumačovská
U Rybníčka

65
70
60
75
65
65

Osmek
Krajina
Krajina
Bělovská
Mírová
Horní
M. Krasického

60
70
75
65
75
80
60

červen
červenec

Parková
Parková

Prosinec
Zdeněk Moučka
Josef Otevřel
Marie Brišová
Vladimír Pospíšil
Anežka Gazdíková
Štěpánka Apolenářová
Marie Zábojníková

Navždy nás opustili
květen - červenec 2014
Josef Valentík
Rostislav Koutňák

Uzávěrka příštího vydání novin je 25. 11. 2014

Matouš Machovský
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