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informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

Přišli jsme o čápa

Cena 10 Kč

130. výročí SDH Kvasice

Pondělí 27. května 2013 bylo pro kusí se o to. Dle poslední informasamečka kvasického čápa bílého ce jsou oplozena všechna vejce, zásmolným dnem. Z neznámých pří- rodky v nich jsou již velké a nepočin si ošklivě poranil křídlo a ne- škozené, takže stále žije naděje, že
schopen dalšího letu skončil ve far- se mladá čápata přece jen vylíhnou.
ní zahradě církve husitské.
Věřme, že nakonec vše dobře doPracovníci Záchranné stanice vol- padne. Samička si podle názoru záně žijících živočichů Buchlovice pro chranářů najde nového partnera
něj po obdržení zprávy ihned přije- a Kvasice tak o svou čapí rodinku
li a ještě téhož odpoledne mu muse- nepřijdou.
li vážně poškozenou končetinu amMé poděkování patří paní Plisputovat. Pokud velkou ztrátu krve kové, která pomoc přivolala, a vea náročnou operaci přežije, stane doucímu stanice panu Tomeškovi
se napořád obyvatelem této stanice. i jeho synovi za obětavý a profesiNásledný den odpoledne se zá- onální zásah.
chranáři vypravili do Kvasic znovu,
Mgr. Ladislav Škrabal
aby zjistili, co se děje nahoře v hnízředitel školy
dě. Usoudili, že
samička, která sedí na čtyřech vejcích,
by sama nebyla
schopna mláďata vyvést. Proto se rozhodli,
že vejce budou
z hnízda vyjmuta a převezena
do umělé líhně
v jejich stanici.
Ačkoliv u nich
vejce čápa dosud uměle líh- Vajíčka čapí rodinky.
Foto: L. Škrabal.
nuta nebyla, po-

Poraněný čáp.

Červen
2013

Foto: L. Škrabal.

Kvasičtí hasiči se svým novým praporem.

Foto: SDH Kvasice.

Položení věnce k soše sv. Floriána.

Foto: SDH Kvasice.

Slavnostní svěcení praporu.

www.kvasice.cz

Foto: A. Judas.
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Zprávy z obce
Hurá na prázdniny
Zatímco se dětem blíží toužebně očekávané prázdniny, my dospělí v období, kdy vybíráme hlavní
dovolenou, abychom právě s nimi a
se svými blízkými mohli strávit co
nejvíce času, kterého se v průběhu
roku často nedostává, musíme zvládat pracovní úkoly v zaměstnání
i přes absenci svých kolegů na dovolené. Nejinak je tomu i na obecním úřadu v naší obci. A tak jen letem světem informace o tom, co řešíme a připravujeme pro vás a pro
zvelebení obce.
Nedávno byla dokončena komunikace na Chlum, sběrný dvůr je v závěrečné fázi výběrového řízení, letos

ROZPOČET OBCE KVASICE ZA ROK 2012
určitě bude. V přípravné fázi je spodní stavba komunikace v lokalitě Pod
Strážným a zahájili jsme projekční práce na novém územním plánu
obce Kvasice. To byl jen stručný výčet aktivit, které řešíme mimo každoročně a pravidelně se opakující úkoly při úpravách veřejných ploch, komunikací, chodníků a zeleně. Mimochodem, nezdá se Vám, že letos ta
tráva roste před očima?
Chci vám, dětem, rodičům a všem
dospělým občanům, popřát pěkné
prázdniny, dovolenou s relaxováním
a odpočinkem, abyste se v druhé polovině roku s úkoly všedními i mimořádnými vypořádávali bez problémů
a v pevném zdraví. Lubomír Musil

Příjmy
Třída 1
Třída 2
Třída 4

Kč
daňové příjmy
16 991 100
(daně z příjmu fyzických a právnických osob, DPH, místní
poplatky, správní poplatky, daň z nemovitosti atd.)
nedaňové příjmy
3 689 300
(příjmy z pronájmu pozemků, nájemné za bytové a nebytové
prostory, za služby, úroky atd.)
Přijaté transfery (od obcí, ze SR atd.)
7 218 526
Zůstatek běžného účtu
1 660 000
Příjem krátkodobého úvěru
1 900 950
Příjmy celkem

31 459 876

Výdaje (§)
2212
2219
2221
2321
2341
3111
3113
3314
3319
3341
3349
3399
3419
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3745
4341
4359
5212
5512
6112
6115
6171
6310
6320
6399
6402
6409

Kč

Silnice
53 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
149 000
Provoz veřejné silniční dopravy
160 000
Odvádění a čištění odpadních vod
83 000
Vodní díla v zemědělské krajině
7 000
Předškolní zařízení
1 200 000
Základní školy
5 364 707
Činnosti knihovnické
34 500
Ostatní záležitosti kultury
249 500
Rozhlas a televize
33 500
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
73 500
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 105 000
Ostatní tělovýchovná činnost
343 000
Bytové hospodářství
336 500
Nebytové hospodářství
52 000
Veřejné osvětlení
72 500
Pohřebnictví
3 500
Územní plánování
20 500
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 101 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
80 500
Sběr a svoz komunálních odpadů
6 237 072
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
814 000
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
60 000
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
14 000
Ochrana obyvatelstva
10 000
Požární ochrana - dobrovolná část
1 478 000
Zastupitelstva obcí
1 406 500
Volby do zastupitelstev územních samospráv
46 400
Činnost místní správy
7 149 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
19 500
Pojištění
232 000
Ostatní finanční operace
182 500
Finanční vypořádání minulých let
12 500
Ostatní činnosti jinde nezařazené
2 276 197
Výdaje celkem

31 459 876

POZVÁNKA NA KVASICKOU POUŤ,
která se koná ve dnech 17. 8. 2013 - 18. 8. 2013

Poděkování
Pan Svatopluk Hájek, občan Kvasic,
daroval dne 10. 4. 2013
na oddělení Transfúzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice a.s. již 50 x svou krev.
Děkujeme

sobota 17. 8. 2013
• od 16 hodin do 20 hodin hraje country skupina TEXAS
z Holešova
• ve 21 hodin fire show skupiny Ardor Viridis ze Zlína
neděle 18. 8. 2013
• po celý den budou zpřístupněné:
Muzeum Kvasic a v zasedací místnosti obecního úřadu bude probíhat výstava „ROK NA VSI“
od 14 hodin na sokolské zahradě vystoupí krojovaná hudba
Vlčnovjanka.

www.kvasice.cz
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MIKROREGION JIŽNÍ HANÁ

ROZPOČET OBCE KVASICE NA ROK 2013

zve všechny seniory a jejich příznivce

v pátek 13. září 2013 od 10 hodin
Příjmy
Třída 1
Třída 2
Třída 4

Kč
daňové příjmy
17 985 888
(daně z příjmu fyzických a právnických osob, DPH, místní
poplatky, správní poplatky, daň z nemovitosti atd.)
nedaňové příjmy
8 400 400
(příjmy z pronájmu pozemků, nájemné za bytové a nebytové
prostory, za služby, úroky atd.)
Přijaté transfery (od obcí, ze SR atd.)
1 655 600
Zůstatek běžného účtu
2 500 000
Příjem krátkodobého úvěru
1 900 950
Příjmy celkem

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

Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Ostatí služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Splátka krátkodobého úvěru
Výdaje celkem

30 541 888

na náměstí Komenského 170 v Tlumačově na
(při nepříznivém počasí do tělocvičny ZŠ)

HRY SENIORŮ
MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ
Na programu je slavnostní zahájení, soutěže seniorů,
kulturní vystoupení, hudební produkce.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Přijďte sportovat, povzbuzovat a dobře se bavit, těšíme se na Vás

Kč
590 000
30 000
160 000
23 000
10 000
1 100 000
5 006 000
58 000
313 000
54 000
74 000
30 000
322 000
360 000
65 000
60 000
13 000
58 400
1 929 000
82 000
3 760 000
683 000
70 000
5 000
30 000
234 500
1 440 000
54 400
8 365 500
20 000
280 000
3 361 138
1 900 950
30 541 888

Neinvestiční transfery, které poskytla Obec Kvasice v roce 2013
Český zahrádkářský svaz Kvasice
FC Kvasice (fotbal)
Klub vojáků v záloze (střelci)
MRS, o.s. MO Kvasice (rybáři)
SDH Kvasice (hasiči)
SK Kvasice
TJ Sokol Kvasice
Vodácký klub Kvasice, o.s.
Charita Kvasice
Město Frenštát pod Radhoštěm
Oblastní charita Kroměříž
Rodinné centrum Kalíšek
Sociální služby Uherské Hradiště, přísp. organizace,
Domov se zvláštním režimem
Sociální služby Uherské Hradiště.,
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sociální služby města Kroměříže, domov pro seniory

4 000 Kč
200 000 Kč
23 000 Kč
36 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
29 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč

CELKEM

507 000 Kč

10 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč

Vážené organizace a spolky
Již v jednom z minulých čísel
jsme psali, jaká je spolupráce redakční rady Kvasických novin s organizacemi a spolky z Kvasic. Jelikož chceme stále zlepšovat tuto oblast, nebude jistě na škodu se k tomuto tématu vrátit. Jedna ze základních otázek je: proč by vlastně jakákoli organizace měla spolupracovat
s Kvasickými novinami a zveřejňovat tím své konané akce, úspěchy či
neúspěchy?
Nejdříve z pohledu spolků. Při
přípravě sportovní či kulturní akce
v Kvasicích chcete, aby na ni lidé
přišli. A proto je nasnadě na ni
upozornit v Kvasických novinách.
Po uskutečnění akce jistě chcete,
aby bylo vidět, jak se vše podařilo,
kolik přišlo lidí a jak vše proběhlo.
Prezentovat svůj úspěch je velmi
dobrou reklamou. A Kvasické noviny jsou k tomu opět velmi vhodné.
Nafotit několik fotek, napsat článek,
to nezabere příliš času.
A nyní z pohledu redakční rady.
Rádi vašim organizacím budeme
nápomocni při prezentaci vaší činnosti v Kvasických novinách. Chce
to jen, abychom si vyšli vzájemně

www.kvasice.cz

vstříc. Pokud budete potřebovat
např. akci nafotit nebo i pomoci s
článkem, stačí jen v dostatečném
předstihu kontaktovat někoho z redakční rady a my vám jistě vyhovíme. Pořádat akci a doufat, že se tam
někdo objeví, aby udělal fotky a napsal článek, zpravidla nevyjde. Žádný z členů redakční rady není profesionální redaktor, kterého by noviny živily, a ani nejsme placení od fotky a slova. Vyhledávat a navštěvovat
všechny akce z vlastní iniciativy není
v našich silách, ani naše povinnost.
Jsem si jistý, že dodržování těchto jednoduchých pravidel povede
k vzájemné spokojenosti. V neposlední řadě je tu ještě jedna nezanedbatelná věc. Většina organizací a
spolků dostává každý rok z rozpočtu obce dotace. A obec za to zpravidla nic nechce. Pravidelná prezentace vašeho spolku nebo organizace v
Kvasických novinách by tedy měla
být samozřejmostí. Neboť nezviditelňujete jen sami sebe, ale také celou obec Kvasice.
Za redakční radu
Kvasických novin
Aleš Judas
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Usnesení
z 56. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 7. března 2013
436/ Rada obce souhlasí s přidělením druhé popelnice Ivetě Vlčkové,
Kvasice, Nová 423.
437/ Rada obce schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově čp. 25 s Vladislavem Obržálkem, Kvasice, Horní 5, ke dni
31. 5. 2013.
438/ Rada obce 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 mimořádné úsilí při přípravě
a zpracování podkladů pro získání dotace pro nový územní plán a za realizaci investičních akcí, vyplacenou v termínu březen 2013.
439/ Rada obce doporučuje ZO schválit rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 2/2013.
440/ Rada obce bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření ZŠ Kvasice za rok 2012.
441/ Rada obce doporučuje ZO schválit hospodářský výsledek ZŠ Kvasice za rok 2012 ve výši 194.005,02 Kč, z toho v hlavní činnosti 171.882,57
Kč a v doplňkové činnosti 22.122,45 Kč a přidělit jej do Rezervního fondu ve výši 174.005,02 Kč a do Fondu odměn ve výši 20.000,- Kč.
442/ Rada obce schvaluje roční účetní závěrku ZŠ Kvasice za rok 2012.
443/ Rada obce schvaluje převod částky 145.000,- Kč do mezd nepedagogických pracovníků na rok 2013 v rámci schváleného rozpočtu ZŠ Kvasice.
444/ Rada obce schvaluje řediteli ZŠ Kvasice Mgr. Ladislavu Škrabalovi
odměnu za realizaci mimořádných úkolů pro ZŠ Kvasice.

Usnesení
Usnesení
ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 14. března 2013 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kvasice
139/ Zastupitelstvo obce Kvasice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
140/ ZO schvaluje peněžní dar starostovi obce Lubomíru Musilovi ve výši
100% měsíční odměny ve výplatě za měsíc březen 2013 za aktivity a mimořádné úsilí spojené s realizací investičních akcí obce Kvasice v roce 2012.
141/ ZO schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Kvasice a firmou E.ON
Česká republika, s.r.o.., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na darování 2 ks kompozitních bezpečných fotbalových branek v celkové hodnotě 49.920,- Kč vč. DPH.
142/ ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Kvasice a ZAPA beton a.s.,
IČ: 25137026, Vídeňská 495, 142 00 Praha 4 o právu k provedení stavby
„Střížovice – přístupová komunikace k těžebnímu prostoru firmy ZAPA
beton“ na obecních pozemcích parc. č. 187, 190, 191, 194/1, 194/2,1471/2
a 1471/3 všechny v k. ú. Kvasice.
143/ ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Kvasice a JMP
Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby „Reko VTL RS Kvasice – Mírová“
na obecních pozemcích parc. č. 932/124 a parc. č. 932/177 v k. ú. Kvasice.
144/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice a E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice na překlenutí kabelu závěsné přípojky NN pro dům
čp. 520 nad obecním pozemkem parc. č. 1168/3 v k. ú. Kvasice.
145/ ZO schvaluje kladný hospodářský výsledek MŠ Kvasice za rok 2012
ve výši 245.276,81 Kč, z toho v hlavní činnosti ve výši 192.763,88 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 52.512,93 Kč.
146/ ZO schvaluje přidělení hospodářského výsledku MŠ Kvasice za rok
2012 ve výši 195.276,81 Kč do rezervního fondu a v částce 50.000,- Kč
do fondu odměn.
147/ ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Kvasice za rok 2012 ve výši
194.005,02 Kč, z toho v hlavní činnosti 171.882,57 Kč a v doplňkové činnosti 22.122,45 Kč a přidělit jej do Rezervního fondu ve výši 174.005,02
Kč a do Fondu odměn ve výši 20.000,- Kč.
148/ ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
149/ ZO bere na vědomí zprávy o finanční kontrole ZŠ a MŠ Kvasice.
150/ ZO schvaluje odpuštění vrácení dotace roku 2012 pro porušení smlouvy veřejné finanční podpoře Mysliveckému sdružení Kvasice a Včelařům
Kvasice.
151/ ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 2/2013.

152/ ZO nedává souhlas jako účastník řízení, pro jednání s navrhovanou
změnou manipulačního řádu pro JEZ Bělov na řece Moravě km 166,77, provedenou z důvodu úpravy hodnoty provozních hladin z kóty 183,6 m.n.m.
na kótu 184,10 m.n.m.
153/ ZO pověřuje radu obce přípravou návrhu změny jednacího řádu ZO
tak, aby se v zápisu objevila identifikace hlasujících.
Usnesení
z 57. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 21. března 2013
445/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu č. 014130002408/001
o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi Obcí Kvasice
a E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, na umístění kabelového vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 1074/7, 1146/2, 1146/3, 1146/4, 1146/5, 1146/6, 1146/7,
1146/8, 1146/9, 1146/10, 1146/11, 1146/12, 1146/13, 1146/14, 1163/1
a 1168/3 všechny v k. ú. Kvasice v ulici Pod Strážným za jednorázovou
úplatu ve výši 6.400,- Kč bez DPH v souladu s geometrickým plánem
č. 964-13/2013 ze dne 30. 1. 2013.
446/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu č. 014990016035/005
o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi Obcí Kvasice
a E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, na umístění kabelového vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 1467/1, 1467/10, 1856, 1857 a st. 26, všechny v k. ú. Kvasice na nám. A. Dohnala za jednorázovou úplatu ve výši 6.000,- Kč bez
DPH v souladu s geometrickým plánem č.965-12/2013 ze dne 31. 1. 2013.
447/ Rada obce schvaluje dodavatele na provedení místní komunikace
na Chlum firmu STRABAG a.s. za cenu 409.260,- Kč bez DPH.
448/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 3/2013.
449/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok
Lence Vaňharové, Kvasice, Cukrovar 159.
450/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok
Petře Štanglicové, Kvasice, Cukrovar 159.
451/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok
Janě Otevřelové, Kvasice, Cukrovar 159.
452/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok
Heleně Venské, Kvasice, Cukrovar 159.
453/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok
Liboru Galatíkovi, Kvasice, Cukrovar 159.
454/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok
Marii Trvajové, Kvasice, Osmek 463.
455/ Rada obce souhlasí s umístěním informativních tabulí firmy NVB
LINE s.r.o. u silnice II/367 a III/36740 dle předloženého návrhu.
456/ Rada obce schvaluje dodavatele realizační dokumentace na rekonstrukci obecního úřadu v Kvasicích firmu Formica s.r.o. Zlín za cenu
495.000,- Kč bez DPH.
457/ Rada obce schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na nám. A. Dohnala 25 (provozovna masáží) s Mgr. Evou Loučkovou, ke dni 30. 6. 2013.
458/ Rada obce zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově
čp. 25 v Kvasicích o výměře 45,5 m2 (provozovna masáží) od 1. 7. 2013.
459/ Rada obce zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 25 v Kvasicích o výměře 42,2 m2 od 1. 6. 2013.
460/ Rada obce schvaluje účetní závěrku MŠ Kvasice za rok 2012.
Usnesení
z 58. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 4. dubna 2013
461/ Rada obce souhlasí s pořízením 8 ks počítačů v rámci renovace vybavení počítačové učebny ZŠ Kvasice v hodnotě cca 125.000,- Kč vč.
DPH. Finanční prostředky na úhradu celkových nákladů budou čerpány
z rezervního fondu ZŠ Kvasice.
462/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Kvasice a firmou
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2174, 150 00 Praha 5, IČ:60838744
na opravu místní komunikace Chlum Kvasice za cenu 409.260,- Kč bez
DPH.
463/ Rada obce schvaluje inventury majetku Obce Kvasice za rok 2012.
464/ Rada obce předkládá ZO návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva obce Kvasice.
Usnesení
z 59. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 18. dubna 2013
465/ Rada obce doporučuje ZO schválit odkup pozemku parc. č. 77/2
v k. ú. Kvasice o výměře 54 m2 od Josefa Solicha, Kvasice, Krajina 216,
za cenu 10,- Kč/m2.
pokračování na str. 5
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dokončení ze str. 4
466/ Rada obce souhlasí s bezplatným pronájmem jednoho místa v kolumbáriu na hřbitově v Kvasicích pro Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kvasice.
467/ Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy na obecní byt č. 4
v ulici Cukrovar čp. 159 s Františkem Tumou ke dni 30. 4. 2013.
468/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 9 v ulici Osmek čp.
463 Františku Tumovi, Kvasice, Cukrovar 159 od 1. 5. 2013 na dobu určitou jeden rok.
469/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 4 v ulici Cukrovar
159 Karlu Berkovi, Kvasice, A. Dohnala 18 od 1. 5. 2013 na dobu určitou jeden rok.
470/ Rada obce bere na vědomí místní úpravu provozu na silnici III/36740
v ulici Bělovská a III/36741 v lokalitě Cihelna mezi obcemi Kvasice a Sulimov.
471/ Rada obce souhlasí s návrhem stanovení místní úpravy provozu na silnici II/367 mezi obcemi Kvasice a Tlumačov bez připomínek.
472/ Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Kvasice a FORMICA
s.r.o., Slovenská 2685, Zlín, IČ: 46982663 na vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Obecního úřadu v Kvasicích“ za cenu
495.000,- Kč bez DPH.
473/ Rada obce pověřuje starostu obce řešením situace v lokalitě Pod okny
pod Novým Dvorem a jednáním s dotčenými orgány.
474/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin Obce
Kvasice za 1. čtvrtletí 2013.
475/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin ZŠ
Kvasice za 1. čtvrtletí 2013.
476/ Rada obce schvaluje inventarizaci pokladní hotovosti a cenin MŠ
Kvasice za 1. čtvrtletí 2013.
477/ Rada obce bere na vědomí harmonogram prací na územním plánu
Kvasice a termín předání jeho návrhu pořizovateli k veřejnému projednání do 15. 2. 2014.
Usnesení
z 60. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 6. května 2013
478/ Rada obce schvaluje smlouvu č. OP13/0140/P01 mezi Obcí Kvasice a GRANTIKA České spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno,
IČ: 25597001 o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na akci
„Rekonstrukce obecního úřadu v Kvasicích“ za cenu 45.000,- Kč bez DPH.
V případě schválení a rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace bude firmě GRANTIKA České spořitelny a.s. uhrazena druhá faktura ve výši 2 %
z ceny přidělené dotace.
479/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu mezi Obcí Kvasice a JMP
Net s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 27689841 o zřízení
věcného břemene na obecním pozemku parc. č. 1464 v k. ú. Kvasice v délce 2,64 m z důvodu vybudování plynovodní přípojky č. 2103794 - Kvasice, za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč + DPH.
480/ Rada obce doporučuje ZO nesouhlasit s dočasným zvýšením hladiny řeky Moravy na kótu 184,10 m.n.m.
481/ Rada obce schvaluje program veřejného zasedání ZO Kvasice, které se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2013 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Kvasice: zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady obce,
odkup pozemku, jednací řád ZO, smlouvy, zvýšení hladiny řeky Moravy,
zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Kvasice, zřízení nové
činnosti pod Obcí Kvasice, diskuse, usnesení, závěr.
482/ Rada obce doporučuje ZO schválit účetní závěrku za rok 2012. Závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha za rok 2012.
483/ Rada obce doporučuje ZO schválit celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.

Májová veselice byla veselá

Sportovní aerobik.
Začátek května patří v Kvasicích
tradičně Májové veselici. Letos tato
taneční zábava pořádaná kulturní komisí při OÚ Kvasice připadla
na 4. května 2013. Sál místní sokolovny byl krásně vyzdoben a čekal na své
první hosty. Netrvalo dlouho a většina míst u stolů byla obsazena. Úvodní slovo a přivítání příchozích si vzala
na starost předsedkyně kulturní komise paní Jana Koželová. Po úvodu následovalo vystoupení mladých nadějí Andrei Gazdové a Kateřiny Ševelové ve sportovním aerobiku. Po ce-

Foto: A. Judas.
lou dobu hrála k tanci a poslechu hudební skupina Elixír. Ta nemusela přítomné dlouho vybízet k zaplnění parketu. Skvělá hudba, výborné občerstvení a bohatá tombola, to byla záruka dobré zábavy. A lidé se také dobře bavili, ani po vylosování a rozdání cen z tomboly neopouštěli parket.
Všemu musí být jednou konec a také
letošní Májová veselice v brzkých ranních hodinách byla ukončena. Věříme, že se všichni dobře bavili a příští
rok se budeme těšit opět na viděnou.
Za kulturní komisi Aleš Judas

Májová veselice.

Foto: A. Judas.

Májová veselice.

Foto: A. Judas.

Usnesení
z 61. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 23. května 2013
484/ Rada obce schvaluje smlouvu č. 53/13 mezi Obcí Kvasice a firmou
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, IČ: 4945187 na odběr vody z hydrantu – Kvasice.
485/ Rada obce souhlasí s výměnou žákovských lavic a židlí ve třech třídách ZŠ Kvasice v ceně max. 175.000,- Kč. Finanční prostředky budou
čerpány z rozpočtu na provoz školy a z rezervního fondu ZŠ Kvasice.
486/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok
Miroslavu Nakládalovi, Kvasice, Cukrovar 159.
487/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok
Jarmile Omelkové, Kvasice, Cukrovar 159.
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Oslava 130. výročí založení SDH Kvasice
Dne 1. 6. 2013 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Kvasicích 130. výročí od svého založení.
Akce byla zahájena v 9:00 hod.
dopoledne slavnostním položením
věnce u sochy sv. Floriána (patrona
všech hasičů) před římskokatolickým kostelem Panny Marie v Kvasicích. U položení věnce byl přítomen také starosta obce pan Lubomír
Musil. Poté se všichni přítomní přesunuli na hasičskou zbrojnici.

Pavel Ředina.

Položení věnce. Foto: R. Nelešovská.
Slavnostní schůze byla zahájena v 10:00 hod. Na schůzi, kromě
pana starosty, přijali pozvání také
zástupci z okolních sborů, zástupce
z Okresního sdružení hasičů v Kroměříži a také zástupce z HZS Zlínského kraje. V průběhu schůze byla
vybraným členům sboru předána vyznamenání. Na závěr schůze jsme
obdrželi z rukou zástupce Okresního sdružení hasičů v Kroměříži medaili Za zásluhy za práci v dobrovolné požární ochraně a od zástupce z HZS Zlínského kraje pamětní list s poděkováním za dosavadní
příkladnou činnost a s přáním hodně štěstí a úspěchů do dalších let.
Po slavnostní schůzi byla v prostorách hasičské zbrojnice zahájena výstava kroniky sboru a historické výstroje a výzbroje.
O půl druhé bylo, za přítomnosti
starosty sboru Pavla Řediny, starosty obce Lubomíra Musila, římskokatolického faráře pana Josefa Lambora a pana faráře Lubomíra Plisky
z československé husitské církve, zahájeno slavnostní odhalení hasičského praporu. Po krátkém seznámení
se vznikem praporu následoval proslov pana starosty Lubomíra Musila.
Poté se již všeho ujali pozvaní faráři
a při krásném obřadu byly vysloveny modlitby a prosby k bohu nejen
za tento překrásný prapor, ale také
za sbor jako takový. Na samotný závěr bylo praporu požehnáno.

Foto: SDH.

Po tomto slavnostním aktu jsme
již netrpělivě očekávali příjezd vozidel určených na ukázky. První vozidlo přijelo v 15:00 hod. Jednalo se
o jedinečný kus techniky, a to o Tatru 815-7 CAS 30 S3R. Toto vozidlo
je zatím jediné tohoto typu u HZS
Zlínského kraje. Následně přijel automobilový žebřík s dostupnou výškou 30 m na podvozku IVECO Magirus a také rychlý zásahový automobil. Obě tato vozidla zapůjčila
jednotka HZS podniku Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích. Přítomní si mohli všechny zmíněné
vozy prohlédnout a také sledovat
předvedení plošiny a vyproštění osoby z vraku vozidla. Obě tyto ukázky
měli na starost hasiči z HZS podniku Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích. Dále měli účastníci oslav
možnost zhlédnout vozidla jednotek
hasičů z Morkovic, Kroměříže, Hulína a Roštína. Na oslavy nám byly
zapůjčeny také 2 ks historických přívěsných stříkaček a jedna koněspřežka - vše od SDH Kvítkovice.
V samotném závěru slavnostního odpoledne byla pokácena májka.
K tanci a poslechu nám krásně zahrála cimbálová muzika Friška z Kyjova. Celé odpoledne se neslo ve znamení proměnlivého počasí, ale ani
rozmary počasí návštěvníky neodradily a my doufáme, že si i přes nepřízeň počasí tuto akci náležitě užili.
Na samotný závěr mi dovolte, abych
poděkoval obci Kvasice za podporu,
bez které by se sen kvasických hasičů o tomto krásném praporu nemohl stát realitou. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům a členům
SDH Kvasice.
Pavel Ředina
Ještě něco málo o sboru
Náš sbor má v současnosti celkem
49 členů, z toho 13 mladých hasičů.
Zásahovou jednotku SDH obce
Kvasice tvoří 16 členů. Jednotka
je zařazena do kategorie JPO III/1,

tedy do kategorie jednotek s rozšířenou působností. Členové jednotky se pravidelně zdokonalují na různých odborných školeních a výcvicích. Jednotka zasahuje nejen u požárů, ale i u technických pomocí rozličného druhu, od čerpání zaplavených sklepů, řezání stromů, likvidace nebezpečného hmyzu až po vyprošťování automobilů.
V roce 2010 byla pro potřeby jednotky zakoupena nová cisternová
automobilová stříkačka na podvozku Tatry 815 Terrno 4x4. Šlo o jeden
z nejmodernějších typů zásahových
vozů. Nová Tatra nahradila již dosluhující CAS 25 Škoda 706 RTHP, kterou odkoupila Obec Bělov.
Po domluvě se zřizovatelem byly
peníze z prodeje použity na obnovu techniky 30 let starého dopravního automobilu AVIA. Koncem roku
2011 byl automobil odvezen na opravu podvozku. Po novém roce začaly práce na nástavbě vozidla. Automobil prošel kompletní opravou
od lakování přes vnitřní vybavení
až po čalounění. Téměř veškeré práce na vozidle probíhaly svépomocí.
Členové SDH Kvasice se věnují i výchově mladých hasičů. V současné době má kroužek mladých hasičů (dále jen MH) celkem 13 čle-

nů. Kroužek navštěvují děti ve věku
od 6 do 15 let. V letních měsících
děti pilně nacvičují požární útok,
v zimě se věnují uzlování. Své dovednosti pak zúročují na soutěžích
a právě na soutěžích v uzlování dosahují v poslední době nemalých
úspěchů.
Náš sbor se také aktivně podílí
na kulturním dění v obci, a to především udržováním tradic jako je
masopustní průvod, stavění a kácení máje a mikulášská pochůzka.
Dále pořádáme závody MH v požárním sportu, závody v uzlování
MH a dětský den spolupořádaný
s KVZ Kvasice.
K příležitosti 130. výročí založení
SDH Kvasice byl pořízen hasičský
prapor. Hasičský prapor je pro každý sbor výsostným symbolem, pod
kterým se sjednocují všichni jeho
členové. Je symbolem, který přetrvá generace, proto zasluhuje náležitou péči a pozornost. Hasičský prapor také reprezentuje a zviditelňuje
nejen hasiče, ale i obec, ve které působí. S financováním nákupu hasičského praporu nemalou měrou pomohla Obec Kvasice. Část prostředků si členové vybrali mezi sebou, zbylá část byla financována ze sponzorských darů.
Pavel Ředina

Starosta SDH P. Ředina a starosta obce L. Musil.

Foto SDH.

Žehnání praporu.

Foto SDH.
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Zásah profes. hasičů. Foto: A. Judas.

Oslavy SDH.

Oslavy SDH.

Výstava SDH.
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Oslavy SDH.

Výstava SDH.

Foto: A. Judas.

Výstava SDH.

Foto: A. Judas.

Foto: A. Judas.

Foto: A. Judas.

Foto: A. Judas.

Foto: A. Judas.

Z činnosti JSDH a SDH Kvasice
Ve středu 24. 4. 2013 ve 22:06
hod. nám byl nahlášen požár stájí
v Chrášťanech u Hulína. Na místo
události jsme vyjeli vozidlem CAS
20 Tatra 815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár odpadu v blízkosti stájí o rozloze
cca 5 x 3 m. Požár byl uhašen pomocí jednoho vodního proudu. Na místě jsme zasahovali společně s jednotkami HSZ Zlínského kraje stanic
Kroměříž a JSDH Hulín a Kroměříž. Po zdokumentování celé události jsme se vrátili zpět na základnu.
Ve středu 22. 5. 2013 v 10:06
hod. nám byl nahlášen únik čpavku na zimním stadionu v Kroměříži. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 Tatra 815 v počtu
1+5. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS), jehož námětem byl právě již zmiňovaný únik čpavku v prostoru zimního stadiónu v Kroměříži. Část naší
jednotky prováděla dálkovou dopravu vody pro doplňování cisteren, které skrápěly unikající čpavek. Druhá
část jednotky pomáhala při transportu zraněných z dekontaminační zóny k ošetření. Na místě cvičení zasahovaly jednotky hasičů HZS
Zlínského kraje - stanice Kroměříž,
Holešov, Zlín, Otrokovice a jednotky SDH: Kvasice, Kroměříž, Hulín, Chropyně a Rataje. Dále Policie ČR, Městská policie Kromě-

www.kvasice.cz

říž a Záchranná služba. Celé cvičení bylo ukončeno okolo 12. hodiny
a bylo provedeno hodnocení práce
všech zúčastněných složek.
Soutěž v požárním sportu Nová Dědina
Dne 12. 5. 2013 od 10 hod. se
konal závod O pohár starosty obce
Nová Dědina. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích, a to starší žáci 11 - 15
let a mladší žáci 6 - 11 let. Do závodu se přihlásilo celkem 14 družstev.
V průběhu závodu jsme mohli vidět
jak excelentní výkony, tak i ty méně
povedené, ale i tak téměř všechna
družstva úspěšně dokončila. Během
celé soutěže neustále pršelo. Byly
to těžké podmínky pro všechny závodníky. Naši mladší se i přes nepřízeň počasí umístili na krásném prvním místě s časem 34:67 s. a starší
na sedmém místě s časem 24:30 s.
Soutěž v požárním sportu Racková
Dne 26. 5. 2013 od 8 hod. se konal závod O pohár starosty obce
Racková. Soutěž je zařazena do středomoravského poháru mládeže.
Do závodu se přihlásilo celkem 43
družstev. V průběhu závodu jsme
mohli vidět jak excelentní výkony,
tak i ty méně povedené, ale i tak téměř všechna družstva úspěšně dokončila. Náš sbor reprezentovaly děti v kategorii mladších. I přes
drobné zaváhání se umístily na krásném 13. místě s časem 50:34 s.
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Noc kostelů již počtvrté
Noc kostelů v Kvasicích letos proběhla počtvrté. Kladli jsme si otázku, které další prostory ještě pootevřít. Zpřístupnění půdního prostoru farního chrámu nebo věže filiálního kostela na hřbitově zatím převyšuje síly malého týmu.
Jsme rádi, že chladné počasí neodradilo četné rodiny i s dětmi
od prohlídky kostela. Největší zájem
jako vždy vzbudily výhledy z obou
kostelních věží na osvětlené městečko. Umělecky cenný interiér farního kostela jistě není všední podívanou a je stále co obdivovat. Totéž lze
říci o místech sakristie, Božího hrobu a obou oratoří, prohlídku navíc
zpestřily nové tématické výstavky.
V programové části Noci kostelů
vystoupilo na pozvání administrátora farnosti P. Petra Klimeše žesťové kvarteto „Valašský expres“, prokládané skladbami pro harmoniku
a housle v podání „dcerek z Valašska“ - Elišky a Terezky z farnosti Valašské Meziříčí.
Slovem hodinové vystoupení provázela Květa Koutňáková. V doprovodném slově o Valašsku byly mimo
jiné citovány i básně valašských

Žesťové kvarteto „Valašský expres“.

Koncert Anny Šebestíkové.

Eliška.

PODĚKOVÁNÍ CHARITNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Foto: R. Nelešovská.

básníků Metoděje Jahna a Karla
Vysloužila.
Protože k chrámu neodmyslitelně patří královský nástroj, o deváté večer ještě program doplnil malý
varhanní koncert v podání Anny
Šebestíkové.
Poděkování patří všem, kteří se
na letošní Noci kostelů k obohacení
obce i farnosti ve Kvasicích podíleli.
Václav Dosoudil

Foto: R. Nelešovská.

Foto: J. Brázdilová.

Rok 2013 je pro Charitní pečovatelskou službu bohužel především
ve znamení finančních potíží ve formě významně nižší přidělené dotace ze státního rozpočtu, než je nezbytné pro zajištění chodu služby.
Nezbývá nám než doufat, že MPSV
zváží naše připomínky ohledně rizika
ohrožení služby a poskytne dostatečné finance nutné k zachování provozu dodatečně v 2. kole dotačního řízení. Ve stínu této situace je pro nás
tedy o to významnější finanční podpora Obce Kvasice, poskytovaná našemu středisku v Kvasicích každoročně již od roku 2010. Jinak tomu
není ani v roce letošním, kdy zastupitelstvo obce v čele s panem starostou Lubomírem Musilem schválilo finanční dotaci na provoz kvasického střediska ve výši 50.000,- Kč.
A tím podpora Obce Kvasice středisku nekončí. I díky bezplatnému
pronájmu prostor v budově komunálu na náměstí A. Dohnala 25 a převzetí nákladů na energie, odvoz odpadu a oprav střediska na svá bedra
přispívá zastupitelstvo k udržení pečovatelské služby v obci. Tím přispívá k zajištění kvalitní profesionální
péče svým občanům se sníženou soběstačností v seniorském věku, případně osobám se zdravotním postižením. Kvalitu poskytované péče, krásný lidský přístup ke všem uživatelům
služby, a tím i reprezentaci dobrého
jména Oblastní charity Kroměříž, zajišťuje celkově 6 profesionálních pracovnic v sociálních službách na středisku Kroměříž i Kvasice a za jejich
nelehkou práci jim náleží velké poděkování.
Všem uživatelům a jejich rodinným příslušníkům děkuji za spolupráci při vyplňování dotazníků spokojenosti v úvodu tohoto roku.
Z odpovědí jednoznačně vyplývá, že s poskytovanými službami je
naprostá většina uživatelů i jejich
příbuzných spokojena a doporučila by službu dál. Je nám potěšením,
že na obou střediscích si jak samotní uživatelé služby, tak jejich rodiny
shodně cení zejména citlivého, vstřícného, lidského a profesionálního
přístupu pracovnic. Představitelkou
kvality Charitní pečovatelské služby v Kvasicích je zejména paní Leona Pecinová, jež je hlavní osobou,
se kterou se při provozu střediska setkáte, ať už při návštěvách uživatelů
v domácnosti, pochůzkách po obci
(za nákupy, k lékaři, či s rozvozem
obědů) a také při provádění profesionálních pedikúr. Nově se pak na středisku můžete pravidelně setkat s další kvalitní posilou týmu, s paní Zdeňkou Bébrovou, a to jak při péčích, tak
i pedikúrách. Všechny pracovnice

www.kvasice.cz

služby se každoročně účastní odborných akreditovaných kurzů a školení
ve svém oboru tak, aby poskytovaly
péči co nejprofesionálněji.
Je nám také velkým potěšením,
že se Charitní pečovatelské službě
dostalo podpory projektu „DOMA
je DOMA“ prostřednictvím nadace
Partnerství (Programu švýcarsko-české spolupráce). Díky této podpoře,
která je účelově vázána (nelze ji použít na financování běžného provozu
služby), projdou všechny pracovnice
dalšími vzdělávacími kurzy k rozvoji
profesních dovedností. Abychom své
služby stále rozšiřovali a napomáhali k udržení nejvyšší možné míry soběstačnosti našich uživatelů, budou
naše pracovnice v roce 2014 díky
dalšímu vzdělávání schopny provádět nový nadstandardní úkon, tzv.
nácvik pohybových dovedností, jež
bude obdobou rehabilitační terapie
v domácnostech. Další novinkou budou již od září 2013 konaná pravidelná měsíční setkání pečujících osob
v budově Oblastní charity Kroměříž.
Jejich cílem bude předat dovednosti
a znalosti pracovnic Charitní pečovatelské služby laickým pečujícím, abychom co nejvíce podpořili snahu rodin k zajištění péče a dožití v domácím prostředí. Součástí těchto setkání bude např. praktický nácvik péče,
setkání s odborníky a sociální poradenství. Všechny tyto nové aktivity
jsou podporou a poděkováním našim
uživatelům a příbuzným za projevenou důvěru a budou přínosem pro
obě naše střediska. O jejich zahájení
a bližších informacích Vás včas informujeme. Aktuální informace o službě můžete také sledovat i na našich
nových webových stránkách
www.charitni-pecovatelska-sluzba8.
webnode.cz.
Závěrem mi dovolte, abych kromě velkých díků zastupitelstvu obce
za projevovanou podporu vyjádřila
svůj obdiv a popřála hodně sil všem
rodinám, jež v domácnostech pečují o své členy se sníženou soběstačností. Díky velké obětavosti a lásce
zajišťují psychickou a fyzickou pohodu svých rodinných členů a možnost
jejich důstojného setrvání či dožití
ve svém důvěrně známém prostředí.
Jsem velmi ráda, že naše pracovnice
jsou Vám v těchto náročných chvílích oporou a pomocí a zastupitelé
Vaší obce tuto skutečnost vnímají
jako potřebnou a hodnou podpory.
Bc. Romana Hejdová,
vedoucí Charitní pečovatelské služby
Podpořeno z Programu švýcarsko - české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland
through the Swiss Contribution to the
enlarged European Union
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Knihovna a knížky
Dovolte mi napsat pár řádků
o knihovně. Jistě víte, že knihovna nakupuje průběžně nové tituly. Tady bych chtěla připomenout,
že peníze na nové knihy poskytuje obecní úřad ze svého rozpočtu.
Myslím, že mluvím za Vás všechny, čtenáře i čtenářky a za sebe,
když napíšu, že obecnímu úřadu
patří velký dík. K rozšíření knihovního fondu přispívají i dary – knihy od občanů Kvasic. Je hezké, že
se najdou lidé, kteří se rádi podělí
o své knihy s druhými.
Musím Vám také oznámit, že
v letošním roce přestala Evropská
unie hradit provoz internetu. Aby
nebylo nutno přikročit k tomu, že
by si musel každý platit za internet
sám, byly počítače pro veřejnost připojeny k síti obecního úřadu. Jen
proto je i nadále internet zdarma.

Knihovně se stále daří spolupráce s mateřskou školou, se základní
školou a školní družinou. Různých
besed a akcí knihovny se zúčastňují také klienti Domova zvláštního
režimu v Kvasicích.
Malí i velcí čtenáři, všichni si najdou v půjčovnách svojí oblíbenou
četbu. Existuje však i doporučená četba, kterou studenti potřebují do školy. I tu je schopna knihovna poskytnout.
Jak jistě víte, knihovna má svou
vlastní webovou stránku na adrese:
www.knihovnakvasice.cz. Podívejte
se. A přijďte se přihlásit do knihovny. Přiveďte s sebou i Vaše děti. Nabídka nových knih je uveřejňována
jak na této stránce, tak ve vitríně
v budově obecního úřadu.
Budu se těšit na shledání s Vámi.
Rita Králíková, knihovnice

Jak jsem psala své knihy
Milí občané Kvasic, píši vám
na základě nepříjemné události s panem Aloisem Řehůřkem, o kterém je
mi známo, že roznáší po obci nedůstojné řeči a své úvahy o mých aktivitách pro obec, takže mám potřebu situaci vyjasnit.
Po úspěšné výstavě Staré časy
městečka Kvasice (po níž následovaly další výstavy) instalované v roce
2003 jsme se rozhodli s panem Petrem Klapilem napsat monografii
o Kvasicích. Při psaní knihy Kvasice
jsme čerpali z informací farní i obecní kroniky, z kroniky Husova sboru,
ze spisů renomovaných autorů, kteří jsou v knize uvedeni. Samozřejmě že bez podpory občanů Kvasic,
kteří donesli ze svých skrýší úžasné
materiály, by výstava nevznikla. Výstavu i knihu podpořili oba tehdejší duchovní, P. Bohumil Řezníček
a Miroslav Kučera. Přinesené materiály obohatily později muzeum,
které založil p. Petr Klapil. Po jeho
odchodu, kdy si vzal téměř veškeré
instalované materiály s sebou, jsem
ho obnovila ve spolupráci s paní Marii Šuterovou a se zaměstnanci obecního úřadu včetně dílen.
Nezávisle po tom jsem napsala
knihu Navlékání korálků, Paví pero
a Plamen života a mojí poslední publikací jsou Amorovy střely s kresbami akademického malíře Marcela
Krasického, které mi darovala jeho
žena, dosud žijící v Praze.
Navázala jsem pevné přátelství
s paní Evou Proskowetzovou a několikrát ji navštívila v Německu,
kde mi paní Eva umožnila studium
jejich rodinného archivu pro knihu
Plamen života a nově připravovanou
knihu Crescas labore (Rosteš prací).

Kniha vznikla na základě zápisků
z deníku Emanuela Proskowetze st.
a ml. a otce paní Evy Proskowetzové - Wilfrieda Proskowetze. Všechno psáno v němčině. Nejprve jsem
materiál přeložila a pak zliterárnila. Paní Eva Proskowetzová je překladem spokojena a uvažuje o zpětném překladu do němčiny.
Zásluhou mnou dovezených materiálů ze soukromého archivu Proskowetzů mohl být doplněn Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, který sestavil ing. Karel Vavřínek o rodu Proskowetzů
a Skutezky (rodičů paní Amalie Proskowetz, ženy Wilfrida Proskoweze).
O knize Plamen života byla recenze
prof- Dr. Jiřího Šebánka, DrSc v časopise „Kvasný průmysl“, č. 5 /2011.
Také herec Michal Pavlata při návštěvě známých ve Vídni prezentoval mé knihy, za což jsem mu poděkovala prostřednictvím jeho tety žijící ve Vsetíně.
Žijeme v době, kdy každý může
uplatnit své poznatky a zkušenosti
a obohatit jimi společnost bez potřeby navážet se do druhých. Každý máme jiné vnímání a jiný pohled
na věc a čerpáme z jiných pramenů
a každý jinak píšeme. Já nikomu své
knihy nevnucuji, zakoupí si je ti, které osloví. Věřím, že těch činorodých
osob je více, kteří umí ohodnotit nejen sebe, ale i druhé. Kritizovat je
velmi jednoduché, něco uskutečnit
už je mnohem složitější. Vložit svůj
um, úsilí a finance a jít s tím na trh,
počítat, že se najdou závistivci a nepřejícní, kteří hledají jen chyby a nedostatky, a to nejen jak vás otrávit,
ale i osobně a veřejně vyhrožovat
a napadat. To už se však neslučuje

se společenskou morálkou ani v demokratickém státě, v němž si někteří myslí, že si mohou dělat, co a jak
uznají za vhodné s tím, že jen „ ta
jejich pravda“ je pravdou.
Využívám této příležitosti k výzvě o materiály na připravovanou

výstavu na pouť o životě a tradicích
v obci podle mé knihy Navlékání korálků. Informace naleznete na stánkách www.kvasice.cz. Předem děkuji za pořadatele výstavy.
Květoslava Koutňáková

Nová kniha Květoslavy Koutňákové
CRESCAS LABORE
Nová kniha CRESCAS LABORE, ve volném překladu Rosteš prací (námahou) nebo Práce povznáší, pojednává o třech generacích významného rodu Proskowetzů, zakladatelů cukrovaru v Kvasicích, odborníků v pěstování cukrové řepy, šlechtění obilnin. Ještě dnes jsou uznávanými kapacitami ve vědeckých kruzích u nás i v zahraničí.
Děj se odehrává od roku 1850 –
1946, kdy musel poslední majitel ne-

dobrovolně opustit republiku na základě Benešových dekretů. Předlohou pro knihu byly v němčině psaný deník Emanuela Proskowetze
staršího a mladšího a zapsané události po druhé světové válce Wilfrieda Proskowetze.
Materiály včetně fotografií mi
zapůjčila z rodinného archivu paní
Eva Hőnigschmid, roz. Proskowetzová. V knize budou uveřejněny dosud nepublikované události o Kvasicích, života podnikatelů, sedláků, obyvatel zámku a také o zatčení Wilfrieda Proskowetze a jeho
rodiny po skončení druhé světové války. Wilfried Proskowetz ve svých
vzpomínkách nikoho nekompromituje ani neobviňuje. Popisuje události, které se staly, a jak se
s nimi vyrovnával jako občan československého státu německé národnosti.
Kniha vychází v době,
kdy už je zcela nový pohled na události po druhé světové válce a na způsob jejich přístupu k německému obyvatelstvu,
na které padla kolektivní
vina. Věřím, že zaujme
spoustu čtenářů a bude
Erb Emanuela Proskowetze st. - Emanuel Pro- přínosem pro Kvasice, neskowetz byl povýšen císařem Františkem Jose- boť zachycuje jejich histofem I. do rytířského stavu majestátem daným rii. Předpokládané vydání
ve Vídni 25. 1. 1873. Výnosem c.k. ministerstva v srpnu 2013.
vnitra dne 31. 3. 1881 mu byl propůjčen predi- Květoslava Koutňáková,
kát „z Proskowa a Marsstorffu“.
autorka

Paní Eva Hönigschmid roz. Proskowetz se svými syny.
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Snažím se dělat svoji práci
srdcem

Ludmila Daňková je vždy usměvavá.
V podvečer Dne učitelů, 28. března 2013, byla Městem Otrokovic oceněna za významný přínos pro výchovu a vzdělání mladé generace ve volnočasových aktivitách občanka Kvasic paní Bc. Ludmila Daňková (rozená Plauchová). Ludmila působí už
10 let jako pedagog volného času v odloučeném pracovišti Domu dětí a mládeže Sluníčko v Tlumačově.
Následující řádky nám o Ludmile,
její práci, koníčcích atd. prozradí víc.
Úplně na začátku našeho rozhovoru ti chci blahopřát. Jaké byly tvé pocity, když ses dozvěděla, že bude oceněna tvoje práce? Co pro tebe ocenění znamená?
Byla jsem překvapená a zároveň
moc šťastná. Ocenění pro mě znamená hodně – je to ohodnocení mé
práce a snahy. Návrh Městu Otrokovice podala p. ředitelka Jiřina Kovářová a kolektiv kolegů z DDM Sluníčko návrh podpořil, což mne moc
potěšilo. Mimoškolní činnost je náročná práce, která vyžaduje nejen
odbornou kvalifikaci, ale hlavně
je potřeba tuto práci dělat srdcem
a o to se po celou dobu snažím.
Od roku 2002 pracuješ v DDM
Sluníčko Otrokovice, které má odloučené pracoviště v Tlumačově. Co
tě přivedlo k práci s dětmi? Jaká je
tvoje profesní cesta?
Práce s dětmi mne bavila už
od mládí, kdy jsem jezdila na letní
tábory jako instruktorka i vedoucí
oddílů. Ale ke své práci jsem se dostala tak trochu oklikou. Po nepřijetí
na ekonomickou školu po základní
škole, jsem se vyučila prodavačkou
v Bystřici pod Hostýnem. Tuto práci jsem však nedělala dlouho – vlastně jen od vyučení po mateřskou dovolenou asi jeden rok. Po MD jsem

Foto: L. Daňková.
nastoupila do MŠ ve Střížovicích,
kde jsem pracovala jako školnice a později i jako osobní asistentka tělesně postiženého chlapečka.
V této době jsem si doplnila středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Tehdy jsem už vážně uvažovala o změně zaměstnání, chtěla jsem
být více s dětmi. V roce 2002 mi má
současná kolegyně Hanka Hlobilová nabídla místo v Domě dětí v Tlumačově. V té době došlo ke sloučení tlumačovského domu dětí se Sluníčkem v Otrokovicích. Byla to pro
mě velká výzva a jsem ráda, že jsem
do toho šla. Prošla jsme konkurzem
u tehdejší p. ředitelky Elišky Pohořalé a byla přijata. Čekalo mne ještě dálkové studium v Ostravě obor
vychovatelství.

pestrost a to, že každý den je jiný.
Baví mě vymýšlet nové nápady, které
potom společně realizujeme. Jsem
ráda za výborný vztah nejen s dětmi v kroužcích, ale i s jejich rodiči.
Jsme tu výborná parta lidiček, kteří
mají zájem o různé aktivity, ale jsou
taky moc ochotní nám pomoci, pokud potřebujeme. Za což všem patří velké poděkování.
Moje dcera a syn se dříve pravidelně účastnili většiny našich akcí a táborů. Postupně odrostli a na akce už
nejezdí jako účastníci, ale jako pomocníci a vedoucí. To mě moc těší.
Dcera je členkou aerobikového týmu
ve Sluníčku pod vedením Hanky
Hlobilové, moc se jim daří a získávají výborná umístění na všech soutěžích, kterých se účastní. Vede také
ve Sluníčku jeden zájmový kroužek
pro děti.
Starost mi naopak dělá nedostatek financí, protože pokud chceme zájmovou činnost dělat poctivě
a na stále vyšší úrovni, tak to také
mimo jiné na financích záleží. Velký
dík určitě patří Marti Filákové, která nám moc pomáhá a snaží se získávat jak finance, tak dárečky a odměny pro děti.
Pracovní dobu nemáš, jak mnozí lidé, každý den stejnou. Pracuješ
i odpoledne a o víkendech a někdy jsi
ve Sluníčku od rána do večera. K náročnému pracovnímu nasazení jsi ještě v letošním roce zdárně ukončila bakalářské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor rekreologie – pedagog volného času. Jak to
všechno zvládáš? Kdo je ti oporou?
Skloubit mé časově i psychicky náročné zaměstnání, studium

la právě s pomocí mých nejbližších
a můžu více energie věnovat všemu
ostatnímu.
Podle toho, jak tě znám, jsi v soukromí úplně „normální ženská“. Máš
rodinu - manžela Vlastíka (42), děti
Lukáše (20) a Michaelu (19), náročnou, ale pro tebe určitě krásnou práci. Zbývá ti čas na koníčky, záliby?
Co děláš, když nic dělat nemusíš?
Mezi mé největší záliby patří cestování, turistika a také fotografování.
To vše se pokouším skloubit a na cestách hodně fotím a potom vytvářím
cestovatelské deníky plné fotek a informací o navštívených místech, aby
nám zůstala krásná památka na naše
společné výlety a dovolené. Tuto zálibu mám společnou i se svou sestrou
Květou a v našich denících už máme
zaznamenáno spoustu tuzemských
i zahraničních výprav, podle kterých
by se daly připravovat průvodce pro
turisty☺. Po ukončení studia jsem se
také mohla vrátit ke své dlouholeté
zálibě a tou je četba knih.

A co budoucnost? Máš nějaké
plány?
Mým přáním je stále dělat svou
práci co nejlépe, aby se k nám do domečku děti i dospělí těšili a rádi vraceli. Přáním je také být pro všechny oporou a člověkem, na kterého
se můžete vždycky obrátit, pokud
vás něco trápí.
Máš nějaké životní krédo, vzor?
Chceš něco vzkázat čtenářům?
Vzor snad ani ne, ale mým krédem je předávat své nápady a zkušenosti, aby vzbudily a prohloubily
zájem všech generací o různé aktivi-

Jaké kroužky ve Sluníčku vedeš?
Je to Sluníčková školička, určená
nejmenším dětem ve věku od 2,5
let, které ještě nenavštěvují školku. Kroužek je takovou přípravou
na vstup do MŠ a začlenění dětí
do kolektivu. Dále výtvarný kroužek – Tvořínek pro děti z MŠ a keramické kroužky pro děti ZŠ a pro
dospělé.
Podle informací, které mám, publikuješ i v časopise Golem. O co konkrétně jde?
Časopis Golem a také Creative
Amos jsou výtvarné časopisy věnované výtvarným technikám a tvoření. Zasílám ke zveřejnění fotografie
výrobků dětí a dospělých a přispívám pracovními postupy ke tvoření
různých výrobků, především z keramické hlíny.
Co tě na tvé práci, baví, z čeho máš
radost? A naopak, co ti dělá starost.
Na mé práci mě baví hlavně její

Ludmila s dětmi.
a ostatní povinnosti bylo občas docela náročné a vyčerpávající. Oporou mi byla a stále je hlavně má nejbližší rodina - trpělivý a tolerantní
manžel, děti, sestra a manželovi rodiče. Je to taky kolegyně Hanka, se
kterou se doplňujeme a podporujeme navzájem nejen při studiu, ale již
přes 10 let ve Sluníčku. Jsem ráda,
že jsem úspěšně studium dokonči-

www.kvasice.cz

Foto: L. Daňková.
ty ať už tvořivé, sportovní nebo společenské. Letošní školní rok se pomalu chýlí ke konci, naše činnost
bude ukončena letními tábory, ale
na všechny se moc těšíme v příštím
školním roce, kdy na vás opět čeká
pestrá nabídka akcí a kroužků.
Čtenářům přeji hlavně hodně
zdraví a spoustu zajímavého čtení.
Otázky připravila Renáta Nelešovská
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Velo – Z
je vždycky středem pozornosti

Výtvarná soutěž
NEJKRÁSNĚJŠÍ SLUNÍČKO
DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, vyhlásilo výtvarnou soutěž, tentokrát nejen pro děti,
ale i dospělé.
Účastníci měli ztvárnit nebo vytvořit svou oblíbenou technikou „sluníčko“. Téma bylo zvoleno k příležitosti 35. výročí založení DDM Sluníčko, které si v letošním roce připomínáme.
V soutěži se sešlo 126 prací
od 164 účastníků z Tlumačova, Kvasic, Otrokovic a dalších okolních
měst a vesnic. Do soutěže se nově
zapojili Senior B a Naděje z Otrokovic a také MŠ Kvasice. Jak soutěž
dopadla, si můžete přečíst na www.
kvasice.cz. Blahopřejeme vítězům
a děkujeme všem za účast v soutěži.
Bc. Ludmila Daňková,
pedagog volného času
DDM Sluníčko,
odloučené pracoviště Tlumačov

Pořadí v soutěži:
Kategorie MŠ:
1. místo Karolína Machovská,
MŠ Kvasice
Kategorie 1. - 2. třída:
1. místo Kateřina Rulová, Tlumačov
Kategorie 3. - 4. třída:
1. místo Jaroslav Šiška, ZŠ Kvasice
Kategorie 5. - 6. třída:
1. místo Daniela Kvapilová
ZŠ Kvasice
Kategorie 7. - 9. třída:
1. místo Barbora Dudová,
ZŠ Kvasice
Kategorie kolektivy:
1. místo Senior B Otrokovice
Kategorie dospělí:
1. místo Zdeněk Stoklásek,
Otrokovice

Bratři Zámečníkovi, Jiří z Kvasic a Petr z Tlumačova, jsou již nyní
po celé republice známi svou neobyčejnou tříkolkou. Není nikdo, kdo by
se za jejich rudým strojem neohlédl.
Zvláštní vozidlo ve tvaru kapky má
ty nejlepší aerodynamické vlastnosti.
O jejich vynálezu informovala veřejnost přední česká média. A nyní
se o nich a jejich Velo-Z více dozvíte právě zde. Mozkem tohoto projektu je Jiří. Právě jemu jsme položili několik otázek.
Koho poprvé napadlo vytvořit něco
takového? A kdy to bylo?
Napadlo to mě a to asi tři roky
zpět.
Co vás vedlo k něčemu takovému
a jaký to má vlastně název?
Vedlo nás k tomu více věcí. Hlavně však prodloužit si cyklistickou
sezónu a také možnost převážet pohodlně například nákup a jiná zavazadla. Název používaný pro podobná vozidla ve světě je velomobil. My jsme si jej pojmenovali velomobil Velo-Z.
Kolik strojů máte, jak dlouho trvá
výroba jednoho?
Zatím máme jeden kus, momentálně se vyrábí další dva. První trval
asi dva roky, ale nejvíc zabrala výroba formy, ta už je teď hotova, takže
další kusy budou vyrobeny podstatně rychleji.
Jak se uvádí stroj do pohybu?
Tak hlavně šlapáním, ale máte
také možnost elektroasistence.
Jaké jsou základní technické parametry?
Váha se pohybuje od cca 30 kg

Sluníčko Karolíny Machovské z Kvasic.

Sluníčka malovaly i děti z MŠ Kvasice.

výše, podle výbavy. Je to pro dvě
osoby, rychlost záleží na terénu, fyzické zdatnosti jezdce atd. Dá se dosáhnout i 60 km/h. Více informací
můžete najít na našich stránkách
www.velo-z.eu
Kolik kilomentů jste již najeli
a kde jste již všude byli?
Bez kapotáže jsme v loňském
roce najezdili kolem 6000 km. Jezdíme tak různě po okolí i do vzdálenějších míst. Například do Uherského Hradiště, Veselí nad Moravou, Vizovic, ale třeba i na Pálavu.
Ve finální podobě najezdil velomobil asi 2000 km.
Přednosti tohoto vozidla?
Největší předností je možnost jízdy za deště a v chladnějších dnech.
Pohodlné sezení, ze kterého nebolí záda ani hýždě jako na klasickém kole.
Co na to říká okolí a rodina?
Má to u všech velice kladné ohlasy. Dokonce i někteří motorkáři
na mě mávají.
Jaké máte další plány a cíle? Ať už
s tímto vozidlem nebo s něčím novým.
Plánů je spousta. Chceme nabídnout kapotu velomobilu firmám
k umístění reklamy, jelikož je Velo-Z
všude středem pozornosti. Máme
nápady týkající se dalších podobných strojů, ale momentálně chceme chvíli přejít z fáze výroby do fáze
ježdění. S tímto vozidlem chceme
například uskutečnit cestu k moři.
To je opravdu obdivuhodné. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám i bratrovi jen samé úspěchy.
Aleš Judas

Foto: DDM Sluníčko.

Foto: MŠ Kvasice.

Jiří Zámečník a jeho Velo - Z.

www.kvasice.cz

Foto: A. Judas.
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Co se děje v mateřské škole
Přinesení lítečka a vynášení Morany
Letošní topení Morany s dětmi
z Mateřské školy Kvasice jsme naplánovali na 21. března 2013, tedy
první jarní den.
Chtěli jsme, aby si tuto akci, kterou pořádá školka druhým rokem,
užily všechny děti, starší děti šly
v průvodu k řece Moravě a mladší
děti měly program na zahradě školky. Průvod dětí a všech přihlížejících, kteří nám pomáhali zahnat
zimu zpíváním, se táhl přes celou
obec až k řece. U Moravy děti zazpívaly písničky, které si na tento
den připravily. A Moranu, která dle
lidových tradic představuje zimu,
nemoci a hlad, jsme nakonec utopili v řece. Potom se zpívalo kolem lítečka, což je větvička z břízy ozdobená pentlemi, která přináší naopak
do vsi nový život, zdraví, úrodu...

Vynášení Morany.
Děti z mateřské školy na návštěvě
v knihovně
V měsíci březnu jsme s dětmi ze
školky navštívili obecní knihovnu.
Nejprve jsme si s předškoláčky povídali o knihovně a vztahu ke knížkám, o pohádkách a oblíbených večerníčkových postavičkách a o tom,
jaké knížky si u nás mohou půjčovat.
Poté následovala připravená četba
různých dětských pohádek.
Po pohádce měly děti možnost
se ještě porozhlédnout po dětském
oddělení a prolistovat si knížky, které je zaujaly.
Děkujeme a budeme se těšit
na další návštěvu.
Velikonoční dílny
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný! Malovaný vejce, pečený mazance, z čokolády krasličku,
na pomlázku …
V úterý 26. března 2013 se v Mateřské škole Kvasice konaly velikonoční dílny spojené s výstavkou velikonočních dekorací.
Nejenom koledou, ale i výrobou
velikonočních ozdob jsme přivítali

jaro ve všech třídách. Pomoci přišli
i rodiče. A tak jsme všichni zdobili
kraslice a perníčky, vyráběli kuřátka,

U hasičů.
Velikonoční dílny.

Foto: MŠ Kvasice.

Foto: MŠ Kvasice.
motýlky i zápichy do květináčů. Další částí velikonoční dílny byla i ukázka paličkování šikovné maminky či
pečení a zdobení perníčků a mazanců. Velikonoční dílničky se všem líbily, výrobky se povedly.
Návštěva dětí u hasičů
Začátkem dubna jsme byli navštívit kvasické hasiče.
Provedli nás celým svým pracovištěm, seznámili nás se svou prací,
dokonce jsme viděli i opravdový poplach. Naštěstí však nikde nehořelo.
Děti měly možnost prohlédnout si
celou hasičskou zbrojnici, podívat
na hasičská auta i na jejich vnitřní
vybavení. Bylo to krásné dopoledne
a chtěla bych touto cestou za všechny ještě jednou poděkovat. Těšíme
se na další setkání.
Za Indiány na Florii
Hlavní téma 2. ročníku Hrajeme si v Kroměříži na Florii byla
„VÝPRAVA ZA INDIÁNY“, která
se konala koncem dubna.
Tentokrát se zapojila se i naše
mateřská škola, která ukázala něco

málo z výtvarných prací našich dětí.
Hlavním cílem pro nás bylo seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj úcty k životu
ve všech jeho formách, posilování
smyslového vnímání a utvrzení se
v pocitu sounáležitosti se světem,
přírodou a lidmi jiné kultury a národnosti. Uvidíme, co si připravíme
na příští rok.☺
„Besídkování“ ke Dni matek
Od 14. do 16. května 2013 se
v Mateřské škole Kvasice konaly
besídky u příležitosti Dne matek.
Po přivítání maminek a ostatních
hostů v mateřské školce se děti pochlubily pásmem písniček, říkadel, tanečků a básniček a moc se těšily, jak
maminky překvapí.
S láskou také vyrobily ve třídách
dárečky, nakreslily přáníčka a každá maminka dostala krásnou kytičku. Zapojily se i ty nejmenší děti
a zvládly to opravdu dobře.
Doufáme, že se všem besídky líbily, a že Vám Vaše děti udělaly velkou radost.
Vystoupení dětí v Domově se zvláštním režimem v Kvasicích
Malou radost se ve čtvr tek

Děti maminkám.

www.kvasice.cz

Foto: MŠ Kvasice.
16. května 2013 rozhodly udělat
děti z Mateřské školy Kvasice v místním Domově se zvláštním režimem.
Děti vystoupily s pásmem básniček,
říkadel a za doprovodu klavíru zazpívaly krásné písničky.
Na závěr vystoupení předaly děti
babičkám a dědečkům přáníčka
se srdíčky.
Od zaměstnanců domova dostaly sladkou odměnu, za kterou hezky poděkovaly.
Cestou zpět do školky se vracely
s hřejivým pocitem u srdíčka, že jejich vystoupení se moc líbilo a všichni jim nadšeně tleskali. Vzájemné
setkání bylo pro obě strany příjemným zážitkem.
Pobyt dětí na škole v přírodě
S dětmi z MŠ Kvasice máme
za sebou pobyt na „škole v přírodě“
na Rusavě, který se konal v týdnu
od 20. do 24. května 2013.
Počasí nám přálo, i když nám
během pár dnů pršelo, ale to nám
na náladě nevzalo a aktivit jsme měli
nadmíru dost.
Užili jsme si nejen dostatek výletů, ale i zmrzliny, lesních soutěží, hledání pokladů a nechyběly ani
indiánské hry a opékání špekáčků.

Foto: MŠ Kvasice.
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Děti maminkám.

Foto: MŠ Kvasice.

Děti v přírodě.

Foto: MŠ Kvasice.

Děti maminkám.

Foto: MŠ Kvasice.

Karolín žil olympiádou.

Foto: MŠ Kvasice.

Velký úspěch měl indiánský karneval s diskotékou, na kterém byly
nakonec všechny masky dětí odměněny.
Na parketu tančili superhrdinové vedle čarodějnic, zvířátek, princezen i vodníků.
Po náročných dnech plných aktivit jsme děti nemuseli přemlouvat
k večernímu spánku, usínaly bez většího reptání.
Letošní škola v přírodě se nám
opravdu vydařila a doufáme, že děti
rodičům povykládaly své veliké zážitky. Další rok se budeme opět těšit.

áda“ konaná v Karolíně, kde si děti
z nejrůznějších mateřských škol
a dětí z prvních tříd základní školy změří své síly v různých disciplínách. Letos se olympiáda konala
27. května 2013 a počasí nám moc
nepřálo, dešťové kapky nás překvapily, ale sportem jsme se zahřáli.
Pro děti byly připraveny nejrůznější aktivity, například hod míčkem, běh a další. Pro děti bylo připraveno pohoštění a na závěr nechyběly ani medaile pro všechny malé
závodníky.
Ředitelka Miluše Koláčková
a kolektiv MŠ Kvasice

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM
DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ POMÁHALI
MATEŘSKÉ ŠKOLE KVASICE PŘI STAVBĚ
PÍSKOVIŠTĚ, SÁZENÍ TŮJÍ NA ŠKOLNÍ
ZAHRADĚ, STĚHOVÁNÍ KLAVÍRU
A PŘI DALŠÍCH PRACÍCH PRO MŠ.
ŘEDITELKA MŠ MILUŠE KOLÁČKOVÁ

Dětská jarní olympiáda
Mezi tradiční a oblíbené akce MŠ
Kvasice patří „Dětská jarní olympi-

Děti v přírodě. Foto: MŠ Kvasice.

Den matek.

Foto: MŠ Kvasice.

Ochotní rodiče.

www.kvasice.cz

Foto: MŠ Kvasice.
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Základní škola Kvasice informuje
Hody, hody, doprovody
Velikonoční přípravy na naší škole žáci druhých tříd zahájili návštěvou velikonočního pořadu „Hody,
hody, doprovody“ v Muzeu Kroměřížska 6. 3. 2013. Interaktivní formou připomněli velikonoční tradice
a zvyky, poté si své vědomosti ověřili
soutěží a nakonec si každý žák odnesl vlastnoručně vyrobeného a upečeného jidáše. Mgr. Anna Tomaníková
Vítězství ve futsalové lize
Ve třetím ročníku školské futsalové ligy, kterého se zúčastnila 4 družstva z naší školy, dopadly nejlépe
mladší žákyně. Ty si zahrály republikové finále v Hradci Králové, které se konalo v hale Slavia 5. dubna
2013. Za Kvasice nastoupily Jana
Pokojová – Karolína Malenovská,
Eliška Ševčíková, Pavlína Halodová (všechny 7. ročník), Denisa Zapletalová, Denisa Najkrová, Tereza
Prechtlová (6. ročník) a Monika Novotná (5. ročník). Děvčata se v turnaji střetla dvakrát se ZŠ Mládežnická Trutnov 2:0 a 0:0 a se ZŠ V
Domcích Trutnov 7:0 a 5:0 a s přehledem soutěž ovládla. Branky kvasického výběru střílely: K. Malenovská – 4, E. Ševčíková – 3, D. Zapletalová, D. Najkrová a M. Novotná všechny po 2 gólech a P. Halodová – 1.
Kromě poháru a zlatých medailí
za celkové vítězství v soutěži si odvezla ještě Karolína Malenovská
ocenění za nejlepší hráčku a střelkyni turnaje. Mgr. Jiří Machovský

Holky z Kvasic jsou nejlepší.
Preventivní program AJAX
V letošním školním roce se žáci
2. tříd aktivně zapojili do preventivního programu AJAX. Tento program organizuje, v úzké spolupráci s vybranými školami, Policie ČR.
Formou besed a práce v zápisníčku
policejního psa Ajaxe se žáci seznamují s nebezpečnými situacemi a zejména s tím, jak v těchto situacích reagovat. Celý rok s naší školou výbor-

ně spolupracovala nprap. B. Balážová, která si připravovala besedy nejen
v rámci Ajaxe, ale i besedy rozšiřující
učivo v 1. a 4. třídě. Pro druháky byla
asi nejzajímavější beseda zaměřená
na aktuální téma dnešní doby: ŠIKANA. Žáci s pomocí policistky vytvořili definici šikany, ujasnili si různé
formy šikany a také si vyslechli příběhy, které musela Policie ČR v tomto směru šetřit. A právě tyto příběhy ze života měly na děti největší
vliv. Společně pak vytvářeli modelové situace, jak by se oni sami zachovali, kdyby se dostali do podobné situace. Další preventivní okruhy se vztahovaly na bezpečnost dětí
v silničním provozu, používání přilby při jízdě na kole, škodlivost užívání návykových látek v podobě drog,
cigaret a alkoholu. Neméně zajímavá byla beseda zaměřená na trestné činy páchané dětmi a mladistvými. Naši žáci velmi dobře reagovali na záludné otázky nprap. Balážové a věděli, že do trestných činů patří i na první pohled nevinná, drobná
krádež sladkostí v obchodě. Osobně
považuji za velmi aktuální okruh pod
názvem: Pozor na neznámé lidi! Je
třeba mít na paměti, že žáci 1. stupně ZŠ patří mezi nejvíce zranitelnou
skupinu dětí. Proto je velmi důležité,
aby znali možná nebezpečí v podobě
„hodného pána nabízejícího čokoládu nebo žádajícího o ukázání cesty“.
A hlavně, aby děti věděly, co mají
v takové situaci dělat. Žáci 2. A i 2.
B úspěšně zakončili Ajaxe 17. 4. 2013
jednoduchým testem. A protože byli

Preventivní program AJAX.
žijeme a kolika nástrahám jsou naše
děti vystaveny. Věříme, že právě tyto
preventivní programy v podobě Ajaxe připraví děti na to, jak se mají zachovat v nebezpečných situacích.
Mgr. Jaroslava Hudcová
Den Salvatora
V pátek 19. dubna 2013 se v Otrokovicích na Štěrkovišti uskutečnil den plný adrenalinu a ponaučení
pro děti ve školách v širokém okolí.
Žáci I. stupně se mohli podívat
na přehlídku hasičského zásahu či
policejních psů, a dokonce na místě vyzkoušet jízdu na policejním člunu nebo obvazování se zkušenými
zdravotníky.
Účelem akce bylo přiblížit žákům
práci integrovaného záchranného
systému a přispět tak k jejich vzdělá-

Foto: ZŠ Kvasice.
ní v oblasti záchrany života a zdraví.
Den Salvatora v Otrokovicích
na Štěrkovišti se pořádně vydařil.
Děti tu měly díky zajímavému projektu zlínské Fakulty multimediálních komunikací sraz s policisty,
záchranáři, hasiči a mnoha dalšími.
Pro děti to byl velký zážitek a moc
rádi se půjdeme podívat i příští rok.
Mgr. Anna Tomaníková
Košík plný rozumu
30. dubna 2013 se konalo ve Zlíně
krajské kolo soutěže Košík plný rozumu. Z naší školy se zúčastnili čtyři žáci. Krajské kolo probíhalo dvoukolově. V prvním se nám velmi dařilo – všichni naši reprezentanti postoupili do finále. Ve druhém kole
nám sice pražské finále uteklo, přesto jsme dosáhli výborných výsledků:

Foto: ZŠ Kvasice.
po celý rok velmi aktivní, spolupracovali při besedách i v hodinách prvouky, byla jim odměnou prohlídka
policejního auta se vším všudy. Proto se Husovou ulicí v tento den opakovaně rozeznívalo houkání sirény a
modrý maják blikal bez ustání.
Naše škola si váží toho, že patříme mezi školy, se kterými tak dlouhodobě a úzce spolupracuje Policie
ČR. Všichni víme, v jaké společnosti

Den Salvatora.

www.kvasice.cz

Foto: ZŠ Kvasice.
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Veronika Marčíková (5. tř.) obsadila ve své kategorii 3. místo, nepopulární bramborovou medaili získali
ve svých kategoriích Dominika Kubíčková (4. tř.), Sára Paťhová (6. tř.)
a Ondřej Přikryl (7. tř.). Děkujeme

Košík plný rozumu.
všem soutěžícím za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Dagmar Březíková
Muzikál Streetlieght
Když jsme obdrželi nabídku
na zhlédnutí muzikálu Streetlieght,
neváhali jsme ani minutu. Jednalo
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se o unikátní projekt mezinárodní
skupiny Gen Rosso, která uvedla příběh z amerického Chicaga o válce
tamních gangů. Muzikál byl nazpíván anglicky, české titulky byly k dispozici na dvou obrazovkách. O do-

Pro naše osmáky a deváťáky to byl
nezapomenutelný zážitek.
Mgr. Věra Janoštíková
Skvělé umístění našich žáků v okresním kole Pythagoriády
20. května proběhla na 1. základní škole v Holešově, Smetanovy sady
okresní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda, jíž se zúčastnilo pět
žáků 5. a 6. ročníku naší školy.
K porovnání matematických
schopností byli pozváni všichni
úspěšní řešitelé základních škol i víceletých gymnázií. V jednotlivých
kategoriích soutěžilo vždy kolem 40
žáků 5., 6., 7., 8. tříd.

Beseda o první pomoci ve 3. třídě
Beseda se zdravotní sestrou o zásadách první pomoci završila naše
vzdělávání v tématu ČLOVĚK
A ZDRAVÍ.
Dověděli jsme se, jak se zachovat a co dělat, když dojde ke zranění. Vysvětlili jsme si, jak ošetřit odřeninu, popáleninu, jak pomoci při
přehřátí organismu, jak zastavit krvácení. Vyzkoušeli jsme si obvázat
„zraněná místa“ na rukou, na no-

Foto: ZŠ Kvasice.
provodná taneční čísla se postarali
žáci 9. ZŠ Zlín. Obsazená sportovní
hala ve Zlíně ocenila hudební a taneční vystoupeni, doplněná o náročné světelné a zvukové efekty. Muzikál byl uváděn v rámci projektu Silní bez násilí a skupina Gen Rosso
s ním objíždí celý svět.
Nejlepší matematici.

Kam míří letošní deváťáci?
V letošním školním roce zakončuje svou povinnou školní docházku 20 žáků z 9. ročníku. Potěšující informací je, že všichni byli přijati ke studiu na střední škole hned
v prvním kole přijímacího řízení.
A kam že to tedy budoucí absolventi
naší základní školy míří? Oproti loňskému pomyslnému prvenství kroměřížské hotelovky bylo letošními
deváťáky jednoznačně preferováno
Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (7 žáků). Po dvou žácích odchází na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a na Střední průmyslovou školu ve Zlíně. Po jednom z kvasických
žáků přibude na Střední průmyslové škole v Otrokovicích, Gymnáziu – Lesní čtvrť ve Zlíně, Obchodní akademii ve Zlíně i v Kroměříži,
Střední průmyslové škole polytech-

naší školy a přejeme mnoho úspěchů i v následujících letech.
Mgr. Zdenka Gašpárková,
zástupce ředitele školy

nické ve Zlíně, Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel
v Rožnově pod Radhoštěm, Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, Střední průmyslové škole mlékárenské v Kroměříži a Střední odborné škole v Otrokovicích.
Mgr. Jiří Machovský

I v této konkurenci si naši žáci
počínali velmi dobře. V kategorii
pátých tříd zvítězil Štěpán Březovják, Martin Černošek obsadil 4. místo. Dobře si vedli i Martin Šafařík
na 16. místě a Kristýna Gazdová
na 23. místě ze 40 soutěžících z celého okresu Kroměříž.
V kategorii 6. tříd Jakub Gazdoš
obsadil velmi pěkné 4. místo.
Děkujeme všem za reprezentaci

Horní řada zleva: Filip Gabrhelík, Tomáš Trlica, Michal Koukal,
Kristýna Demková, Lukáš Vajďák,
Tomáš Kahaja, Simona Nakládalová, Pavlína Pecinová, Nikola Šišková, Martin Fišer, Martin Opravil.
V podřepu: Mgr. Jaroslav Pospíšil, Pavel Ševčík, Michal Konečný.
Sedící zleva: Josef Gazdoš, Barbora Dudová, Tereza Klapilová, Jakub
Ševela, Hana Brázdilová, Petr Klapil. Ležící: Michaela Balharová.

www.kvasice.cz

Foto: ZŠ Kvasice.
hou, na hlavě. Už víme, co by nemělo chybět ve vybavení lékárničky. Seznámili jsme se se zásadami
pomoci při zástavě dechu. Trénovali jsme uložení nemocného do stabilizované polohy. Připomněli jsme si
čísla tísňového volání pro přivolání
lékařské pomoci.
Za žáky 3. třídy ZŠ Kvasice
třídní učitelka Dana Malenovská
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Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami pronikají do světa
multimediálních komunikací
Přibližně od ledna 2013 získali
žáci Základní školy speciální Kroměříž možnost využívat ve třídách
v Kvasicích pomůcku firmy Apple,
tzv. tablet I-Pad s Retina displejem
a bezdrátovým připojením k internetu. Vzhledem k tomu, že šlo v rámci výuky o převratnou novinku nejen pro děti, ale také pro jejich učitelky, bylo potřeba, aby se pedagogické pracovnice zúčastnily školení,
kde by se naučily s tabletem efektivně pracovat. Nabízel se seminář Ote-

Zajímavá pomůcka pro děti.
vřené komunity rodičů, pedagogů,
terapeutů, IT odborníků a dalších
sympatizantů, sdílejících informace
o využití iPad, iPod Touch a iPhone
v rozvoji a komunikaci dětí se speciálními potřebami - iSEN, který se
konal se ve Zlíně 9. ledna 2013. Zúčastnily se ho pedagogické pracovnice ze třídy IV., ZŠS. Zde jim byly
poskytnuty konkrétní instrukce, nápady a podněty pro práci s tabletem,
jež lze využít v rámci vyučovacího
procesu žáků s postižením.

Zajímavá pomůcka pro děti.

Tyto získané informace samozřejmě předaly i dalším kolegyním ze
tříd ZŠP a ZŠS Kroměříž.
Žáci ZŠ speciální pracují s pomůckou tablet především v předmětech Rozumová výchova, Rozumová
a řečová výchova, Smyslová výchova a jeden žák ho používá v rámci
předmětu Informační technologie.
Pomůcka je mezi jednotlivými třídami v Kvasicích zapůjčována dle
aktuální potřeby. Činnost probíhá
buď s plným vedením či pouze slovním doprovodem pedagoga nebo
zcela samostatně. Aplikace a produkty, které jsou pomůckou i-Pad
podporovány a které lze do tabletu
pro žáky stáhnout, jsou z různých
oblastí všeobecného rozvoje. Patří mezi ně například: Aplikace pro
všeobecný rozvoj, Aplikace pro řečový rozvoj, Aplikace pro podporu
čtení a psaní, Aplikace pro rozvoj
předmatematických a matematických představ, Aplikace pro pasivní sledování, relaxace a motivace,
Aplikace vhodné pro smyslová postižení, Aplikace podporující strukturu a vzdělávání dětí s PAS (poruchy autistického spektra) - a nejen
po ně, protože struktura vyhovuje
většině dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Konkrétním příkladem práce s tabletem je úkol, kdy žák sám nebo
s asistencí pedagoga poznává zvířata nebo dopravní prostředky podle
zvuku, hledá obrázek (ovoce, hudební nástroje, zvířata apod.) dle zadání z i-Padu, skládá puzzle a po jeho
složení dotykem prstu chytá balónky, snaží se co nejsrozumitelněji vyslovit slova nebo krátké věty a čeká,
až je kocour na obrazovce zopakuje, hraje na barevné klávesy veselého

Foto: ZŠ spec. KM.

klavíru jednoduché písničky, čmárá
prstem po ploše tabletu za účelem
odkrytí barevného obrázku, čmárá prstem v barevné relaxační ploše, poslouchá různé pohádky a další možnosti. Práce s tabletem naše
žáky ihned velmi zaujala, někteří
dokážou pomůcku samostatně zapnout, dle pokynu učitelky vyhledat
určitou aplikaci, s níž budou pracovat, a po ukončení činnosti tablet
opět vypnout. Každopádně je pro ně
tato práce v rámci vyučovacího pro-

Zajímavá pomůcka pro děti.

cesu velkým zpestřením. Závěrem
bych chtěla uvést, že tato pomůcka
významně přispívá k podpoře rozvoje různých oblastí dětí, které z důvodu svého řečového, motorického,
mentálního nebo jiného vývojového
postižení mají ztíženou komunikaci
a kontakt s okolním světem.
Mgr. Lenka Nebuchlová
učitelka pověřená řízením ZŠS
Základní škola praktická
a Základní škola speciální Kroměříž

Foto: ZŠ spec. KM.

Jaro v Domově pro osoby
ze zdravotním postižením
D o D o m ov a p ro o s o by
se zdravotním postižením v Kvasicích zavítali s jarem návštěvy
a také uživatele první jarní paprsky nenechaly v klidu.
7. května zavítali do DZP
žáci z 8. ZŠ Zlín - Malenovice.
V rámci jejich třídnického dne,
s podtextem „Žijeme tu společně“, strávili žáci a naši uživatelé tvůrčí interaktivní dopoledne.
Žáci si připravili krátká taneční
a pěvecká vystoupení, která naše
uživatele velmi zaujala. Na oplátku si naši uživatelé připravili výtvarnou aktivitu, během které
společně s žáky tvořili krásná
díla. Můžete je zhlédnout v Domově pro osoby se zdravotním
postižením.
23. května se uskutečnil Jarmark
sociálních služeb Kroměříž a Uherské Hradiště na Velkém náměstí v Kroměříži. Uživatelé jednotlivých zařízení se prezentovali svými
výrobky. I přes chladné počasí byla
akce plná krásných setkání a neméně úspěšných vystoupení. V programu se představila uživatelka našeho Domova Olga Zelená s písní Voda živá. S touto písní vystoupí v krajském kole soutěže Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou

www.kvasice.cz

5. 6. 2013 ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
A protože se rok pomalu, ale jistě překlání do své poloviny, v DZP
se už začínáme připravovat na tradiční akci, letos již IV. ročník Letní
slavnosti pod lípami. V neděli 25. 8.
2013 bude opět pro všechny návštěvníky připraven Den otevřených dveří a bohatý program pro celou rodinu. Akci podpořila finančním darem Obec Kvasice, které patří naše
poděkování.
Renata Kojecká a kolektiv

Kvasické noviny
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Kdo chce radost vychutnat,
musí se o ni rozdělit
Nudu nemá rád asi nikdo. Pro
děti a mladé lidi v Domově se zdravotním postižením v Kvasicích je určitá míra stereotypu důležitá pro zachování pocitu jistoty a bezpečí, že je
vše tak, jak jsou zvyklí. Přesto většina z nich přivítá, když se může osob-

ně podílet na něčem novém a zajímavém. A o zážitky z takových chvil je
radost se podělit.
Hned na začátku letošního roku
si uživatelé DZP zpestřili chladné
zimní plískanice účastí na tradičních Zimních hrách na Hostýně,

pořádaných Sociálními službami
města Kroměříže. V pohádkově bílých kulisách hostýnské přírody soutěžila družstva při zábavných hrách
i sportovních disciplínách.
Také přímo v domově byl na konci zimy připraven zdejšími zaměstnanci pro uživatele pestrý program.
Kromě tradičních aktivizačních činností a výroby mýdel, koupelových
solí a svíček se mohli všichni na závěr zimy pobavit na velkém masopustním reji ve veselých maskách.
Pak už se ale všichni nemohli

Jaro přivítali uživatelé DZP veselým masopustním rejem v maskách.

Foto: DZP Kvasice.

dočkat jara. Starší uživatelé si připravili krátký program s jarními
básničkami a písničkami a pozvali rodiče a přátele na „Velikonoční
setkání“. Všichni se zapojili do jarní výzdoby domova, děti pomohly nazdobit velikonoční perníčky
a paní kuchařky připravily vynikající pohoštění.
V dubnu si pak ke Dni země přichystali zaměstnanci a uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kvasicích zajímavý program. V zahradě domova společně vysadili třicet mladých stromků.
Sazenice dubů, buků, smrčků, jedliček a dalších dřevin daroval domovu podnik Lesy České republiky prostřednictvím pana Pavla Zůbka, jehož syn je také klientem zdejšího domova. „Pro nás všechny, kdo jsme se
sázení stromků v zahradě zúčastnili,
je velkou inspirací, že i lidé s postižením mají zájem na tom, jak bude
vypadat příroda kolem nás. Myslím,
že příští rok můžeme podobnou akci
zopakovat,“ uvedla vedoucí domova
Renata Kojecká.
Ale teď už se kvapem přiblížilo
léto, na které se všichni moc těší.
„Budeme se koupat v bazénu, hrát
si na zahradě s Adélkou, skákat
na trampolíně a v červnu nás čeká
oslava Dne dětí s tradičním grilováním. Tety nám určitě nachystají i nějaké překvapení. Moc se taky těšíme
na kolotoče a na letní slavnost pod
lipami,“ prozradila uživatelka Romana Antlová. Nezbývá než popřát
všem uživatelům i zaměstnancům,
ať se i letošní léto opravdu vydaří.
Michaela Hrdinová

UPOZORNĚNÍ NA VOLNÁ MÍSTA
DZP Kvasice nabízí volná místa v celoročním pobytu
i týdenním stacionáři pro osoby
se zdravotním postižením.
Podmínkou je věkový limit 7 – 26 let
a diagnóza kombinovaného postižení.
Bližší informace podá vedoucí zařízení
nebo sociální pracovnice
na tel. 573 358 416, 573 358 007
Sázení nového parku.

Reklama v Kvasických novinách

Foto: DZP Kvasice.

POPLATEK ZA BLAHOPŘÁNÍ,
PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKU

Kvasické noviny vycházejí čtvrtletně, v nákladu 600 ks
Cena za inzerci 1 cm2 = 10 Kč + DPH

(v rubrice Společenská kronika)

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.
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„Furt sa něco děje“ aneb Jak žijeme v kvasickém domově
Tři králové
Krásné zlaté koruny zdobily hlavy Třem králům, kteří 4. ledna 2013
zavítali do našeho „zámeckého“ domova. Všichni uživatelé návštěvníky
vítali s úsměvem. Někteří si s nimi
společně zanotovali známou koledu „My tři králové jdeme k Vám…“
a také se rádi s nimi nechali vyfotografovat. Jak už je zvykem, králové
nepřišli s prázdnou, ale obdarovali každého uživatele mandarinkou.
Beseda s panem RNDr. Pavlem
Škopíkem
Velmi příjemné dopoledne strávili naši uživatelé při besedě s panem Pavlem Škopíkem, který je seznámil se základními veličinami fyziky. Podělil se o své zážitky z dospívání, kdy mu fyzika učarovala a věnoval jí mnoho volného času. Jako
student se účastnil i některých tehdejších soutěží pro mladé techniky.
Seznámil naše uživatele s pojmy astrologie a odpověděl na všechny dotazy. Beseda probíhala ve velmi domácké atmosféře, neboť pan Škopík
je také naším uživatelem.
Hudební dopoledne se skupinou
Návraty
Zbrusu nový hudební pořad s názvem „Písničkáři toulaví“ představila v našem domově tlumačovská skupina Návraty ve svém dopoledním
vystoupení. Nejznámější písničky
dua Yveta Simonová a Milan Chladil se nesly celým domovem. Mnozí
posluchači se alespoň na chvíli vrátili v myšlenkách o mnoho let zpátky
a zavzpomínali na hudební hity 60.
a 70. let minulého století. Celý pořad, věnovaný vzpomínkám na lásku, mládí, ale třeba i tchýně, dědečky či babičky, provázela paní Janoštíková, jejíž skvěle sestavené průvodní slovo vyvolávalo na tvářích diváků
úsměvy a zasloužený potlesk.

Hudební dopoledne - skupina Návraty.

Masopust - vodění medvěda
Dobrou náladu všem rozdával
pestrý masopustní průvod, který
prošel 8. února 2013 všemi pokoji
našeho domova. Nezapomněli jsme
navštívit také personál v kuchyni
a prádelně. Medvědy jsme tradičně
měli dva - malého a velkého. Velký
medvěd občas někoho povalil na postel a pomačkal a také si rád zatančil s uživateli, kdežto malý medvídek zpíval v doprovodu kytary z plna
hrdla známé lidové písně. Našli se
i uživatelé, kteří se ke zpěvu a tanečkům přidali. Někteří se svěřili, že se
jim sbíhají sliny a těší se na koblihy,
které smažily naše kuchařky a které
k masopustu neodmyslitelně patří.
„Špicovní“ maškarní.

Maškarní bál
Jednou z nejočekávanějších kulturních akcí v našem domově je zcela určitě maškarní bál. Letošní, který se uskutečnil 22. února 2013, byl
podle vyjádření jednoho našeho uživatele „špicovní!“ K tomuto ohodnocení zcela jistě dopomohlo několik faktorů. V prvé řadě to byla skvělá hudební produkce v podání pana
Kubíčka, vynikající a bohaté občerstvení, které nám připravily naše
paní kuchařky, tombola čítající 60
cen obohacená o čerstvě připravené
nádherné mini dortíky z rukou nové
kuchařky paní Pavly, krásně vyzdobená jídelna a hlavně chuť uživatelů
i personálu dobře se pobavit a zpříjemnit si šedivé únorové odpoledne.

Zimní sportovní hry seniorů
IV. ročník Zimních sportovních
her ukončil 19. března 2013 „na Josefa“ sportovní klání, která probíhají v budově domova. Letos mohli soutěžící změřit své síly v těchto
netradičních disciplínách: sestavení
obličeje se zavázanýma očima, hod
kroužků na cíl, stavění věže z dřevěných kostek jednou rukou a hod
plastových míčků na cíl s názvem
„Hop do bedny“. Soutěže probíhaly
v dopoledních i odpoledních hodinách a zúčastnilo se celkem 30 startujících. V letošním ročníku si nejlépe vedl pan Miroslav Dérik. Z žen se
nejlépe umístila paní Jarmila Vaculíková, která celkově obsadila 7. místo. Všichni účastníci obdrželi malé
sladké odměny. Ti, kteří se umístili na prvních třech místech, dostali dárkové balíčky.
Vítání jara
Snaha o zachování lidových zvyků a tradic patří v kvasickém domově se zvláštním režimem k prioritám aktivizačních činností. Zařadit
do našeho programu tradici vynášení Morany se ukázalo jako dobrý
nápad. Vynášení zimy bylo tak trochu zkušební, protože jsme neměli
zkušenosti s „výrobou“ Morany, ani
s postupy, které se k tomuto zvyku
váží. Díky internetu jsme potřebné
informace našli. Výroba Morany nebyla náročná, zabrala jen chvíli a podíleli se na ní zaměstnanci domova.
Příště budou na její přípravě spolu-

Foto: DZR Kvasice.

www.kvasice.cz

Foto: DZR Kvasice.
pracovat uživatelé. První jarní den
20. 3. 2013 odpoledne vyšel z domova průvod uživatelů a zaměstnanců
v čele s Moranou a zamířil k nedaleké řece Moravě. Předtím, než jsme
se Morany zbavili, přednesla aktivizační pracovnice o Moraně říkadla
a jedna uživatelka zarecitovala jarní
básničku. Pak byla Morana zapálena a vhozena do řeky. Zima tím byla
zahnána. Přicházející jaro jsme uvítali „létečkem“ (rašící větví), které
jsme ozdobili barevnými pentličkami. S létečkem v čele průvodu jsme
se spokojeně vraceli do domova.
Díky slunečnému počasí byla akce
velmi vydařená. Domníváme se,
že nová tradice bude zdárně pokračovat i v příštích letech. Nutno dodat, že průvod vzbudil zájem u kvasických spoluobčanů. Nabízí se tak
možnost uspořádat příště tuto akci
za účastí širší veřejnosti.
P. S. Asi jsme zcela nedodrželi správný postup, protože zima
se do týdne vrátila a dala nám (doufejme, že poslední) malou, ale nevítanou sněhovou nadílku.
Beseda v kvasické knihovně
Letošní Velikonoce zatím příliš
jaro nepřipomínaly, počasí napovídalo, že zima se stále ještě nehodlá
vzdát své moci. Avšak beseda ve vyhřáté kvasické knihovně, věnovaná
právě velikonočním svátkům, nám
pomohla naladit se na jaro alespoň
v našich duších. Paní knihovnice
nám přečetla něco o tradici slavení Velikonoc, o jejich vzniku a způsobu oslav. Vysvětlila nám význam
jednotlivých dnů, jako jsou např. Zelený čtvrtek, Bílá sobota atd. Na závěr návštěvy pustila u uživatelů velice oblíbené pohádky z CD přehrávače. Když jsme se vraceli z knihovny domů, foukal na ulici ledový vítr.
Nás však uvnitř hřálo teplé jarní
sluníčko.
Lenka Machalová, DZR Kvasice
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Pán vod nám půjčil klíč
k řece Moravě

V sobotu 20. dubna 2013 jsme
se konečně po dlouhé zimě dočkali a odemkli náš úsek řeky Moravy.
I když počasí moc nepřálo, tak si
k místní loděnici našlo cestu pár desítek příznivců vodáctví, aby společně s členy Vodáckého klubu Kvasice o.s započali novou sezónu 2013.
O velké překvapení se postarala

Ohlédnutí za Koštem pálenek

skupina Nuntius Regis, její členové a členky nám úžasným a velmi
zábavným způsobem přiblížili krásy středověku, dobové tance a souboje na ostří meče. Jejich vystoupení všechny zabavilo až do doby,
než se v dálce objevil místní vodník
Čanda, který nesl velký zlatý klíč.
Po přivítání vodníka a odemknutí
řeky už mohli vodáci konečně vyplout na první letošní projížďku
na lodích.
Vodácký klub připravil pro veřejnost možnost vypůjčit si loďku
a náš úsek řeky Moravy si osobně
projet. V případném zájmu kontaktujte kteréhokoliv člena Vodáckého
klubu Kvasice o.s.
Tak si můžeme jen popřát, aby
ta letošní sezóna byla teplá, slunečná a aby nás voda nijak neohrozila.
Za Vodácký klub Kvasice o.s.
Radek Kahaja

Vodník Čanda odemyká Moravu.

Foto: vodáci Kvasice.

Projížďka po Moravě.

Foto: vodáci Kvasice.

Skupina Nuntius Regis.

Foto: vodáci Kvasice.

Kvasický košt pálenek.
V sobotu 23. března 2013 uspořádali kvasičtí zahrádkáři již IX. KOŠT
PÁLENEK, který se konal v restauraci Sokolovna od 14 do 18 hodin.
K posouzení bylo přihlášeno 23
vzorků pálenek v dobré i velmi dobré
kvalitě. Nižší počet vzorků byl způsoben neúčastí členů Mysliveckého
sdružení Kvasice, kteří měli v tomto termínu výroční členskou schůzi.
Jako hosté se zúčastnili zahrádkáři
z Tlumačova, kteří přinesli 4 vzorky.
Při pořádání koštu bylo podáváno občerstvení ve formě sýra, uzenin, okurků, paprik a slaného pečiva. Účastníci též mohli využít nabídky jídel a nápojů místní restaurace.
Celkové prvenství získal
Václav Mucha
na 2. místě se umístil
Vladislav Vavřík
na 3. místě
Ladislav Randůšek
na 4. místě
Miroslav Stránský
na 5. místě
Miroslav Šoltys z Tlumačova

Kvasický košt pálenek.

www.kvasice.cz

Foto: zahrádkáři Kvasice.
Vítězové byli odměněni od výboru ČZS Kvasice tradičními věcnými
cenami - diplomy a plastovými sudy
na výrobu kvasu. Další pořadí nebylo pro minimální rozdíl v hodnocení
stanoveno, ale ocenění by si zasloužili všichni zúčastnění. Ing. Ján Rajčan dodal do tomboly velmi hezký
pletený demižónek, který si odnesl
pan Jaroslav Hána.
Závěrem bych chtěl poděkovat
za poskytnutí salonku a příjemnou
obsluhu nájemcům restaurace - manželům Kopčilovým, všem, kteří se
na pořádání koštu organizačně podíleli - zvláště př. Emilu Pospíšilovi, př. Elišce Bartůskové a př. Marii Gregorové - a všem, kteří se přišli pobavit, porovnat a ochutnat pálenky z loňské úrody.
Již teď se těším na Vaši účast při
pořádání jubilejního X. koštu v příštím roce.
Václav Mucha,
předseda místní organizace
ČZS Kvasice

Foto: zahrádkáři Kvasice.
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Rej čarodějnic a stavění máje
K závěru měsíce dubna patří vítání jara. Konec zimy a příchod teplého počasí se oslavuje různými způsoby. V Kvasicích se pálí čarodějnice a staví se máj. 27. dubna 2013
se před kostelem Husova sboru slétaly čarodějnice všech věkových
kategorií. To aby společně prošly
částí obce a svůj průvod zakončily před místní hasičskou zbrojnicí.
Zde pro ně bylo přichystáno občerstvení a také nejrůznější dovednostní hry. Po ukončení soutěží dostala
každá z čarodějek sladkou odměnu
a vysvědčení. A to již nastal čas pro
místní dobrovolné hasiče, aby společně se statnými dobrovolníky vztyčili máj. Letitá praxe a dobré velení
je základem úspěchu. Netrvalo dlouho a znak Kvasic na špici postave-

Dětský den opět na Střelnici

Jízda na lanové dráze.

Starší čarodějnice.

Foto: A. Judas.

Foto: J. Brázdilová a A. Judas.

I tento rok nemohl chybět den věnovaný našim nejmilejším dětem. Konal se za ne moc příznivého počasí v sobotu 25. května 2013 v areálu Střeleckého klubu Kvasice. Akce byla zahájena úderem jedné hodiny odpolední. Děti se po příchodu na střelnici registrovaly do několika kategorií střelby ze vzduchovky, kde mohly opět vyhrát hodnotné ceny. Menší děti pak
uvítaly jízdu na vodním člunu, prohlídku hasičského auta, jízdu na lanové dráze, prohlídku telátek či již známý lov rybiček ve vaničce nebo hod
kroužků na čápa.
Pro milovníky historie byla připravena prohlídka střeleckých zbraní
a historických vozů.
Jistě příjemnou novinkou bylo malování na obličej nejen pro naše nejmenší. V závěru akce jsme mohli vidět rozličné tváře čertíků, pavoučích slečen, sněhových královen, žabáků a další krásné motivy. Pro vytrvalé účastníky byl v závěru celé akce připraven malý ohňostroj.
Jana Brázdilová

Výsledky střelecké soutěže:

Mladé čarodějnice.
ného máje vesele plápolal ve větru.
Všichni sklidili potlesk od přihlížejících občanů. Pro zpříjemnění dalších chvil začala hrát kapela Flirtt,
kterou později vystřídala kapela
Relax. Lidé se bavili u dobrého pití
a výborných klobásek z udírny. Nyní
přišel čas zakončit oficiální program
upálením čarodějnice. Před samotným zapálením hranice zatančily
všechny čarodějnice několik svých
posledních tanců. Oheň se zapálil
a figura za mohutného skandová-

Foto: A. Judas.

Mladší dívky: 1. Nikola Přecechtílková, 2. Dominika Kubíčková,
3. Nikol Grebeňová
Mladší chlapci: 1. Ondřej Smolinka, 2. Petr Štanglica, 3. Patrik Skácel
Starší dívky: 1. Jana Pokojová, 2. Tereza Kvapilová, 3. Tereza Sedlářová,
3. Kateřina Psíková
Starší chlapci: 1. Tomáš Machala, 2. Radek Švec, 3. Daniel Slavík

ní přihlížejících dětí postupně zmizela v plamenech. Volná zábava pokračovala a ti poslední se rozešli až
s příchodem nového dne.
Tento rok, přesněji v noci ze soboty 4. 5. na neděli 5. 5. 2013 bohužel
naši kvasickou májku pokáceli neznámí – známí vandalové. Stalo se
tak po několika poklidných letech,
kdy vše probíhalo jak má. Snad se
letošní událost nebude opakovat. Asi
se bude muset májka hlídat…
Aleš Judas

U hasičů.

Stavění májky.

Foto: A. Judas.

Vyhlášení výsledků.

www.kvasice.cz

Foto: J. Brázdilová a A. Judas.

Foto: střelci.
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Projížďka po Moravě.

Foto: J. Brázdilová a A. Judas.

Den dětí na střelnici.

Foto: J. Brázdilová a A. Judas.

Soutěž ve střelbě.

Historická vojenská vozidla.

Foto: J. Brázdilová a A. Judas.

Skákání v pytli.

Foto: J. Brázdilová a A. Judas.

Zbraně.

Foto: J. Brázdilová a A. Judas.

Foto: J. Brázdilová a A. Judas.

dovoluje si Vás pozvat
na tradiční

Mysliveckou noc
Kvasice 27. 7. 2013 - 20.00 hod.
Sokolská zahrada

Malý zvěřinec.

Foto: J. Brázdilová a A. Judas.

Hudba: PANTOCK
Ybohatá tombola Ykvalitní nápoje Yzvěřinové speciality

www.kvasice.cz
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Dětské rybářské závody

Další úspěch kvasického
Taekwon-Do
Dne 20. dubna 2013 se čtyři malí
kvasičtí bojovníci Taekwon-Do
(Markétka Plisková, Eliška Plisková, Adámek Kochaníček a Josífek
Kohout) vypravili do Frýdku Místku, kde se pro děti do 13 let konala
soutěž v Taekwon-Do ITF pod názvem „Mistrovství Evropy tak trochu jinak“. Smyslem této soutěže
bylo připomenout nadcházející ME
v Taekwon-Do ITF ve slovinském
Bledu (konalo se 24. 4. – 28. 4.), zažít atmosféru turnaje a vyzkoušet si
spolupráci s „cizími dětmi“.
Hned v první pořádané disciplíně v technických sestavách (tul)
v kategorii žlutých pásků vybojovala Markéta Plisková 1. zlatou medaili, což nažhavilo ostatní kvasické závodníky natolik, že k této medaili v téže disciplíně přidali Josífek Kohout a Eliška Plisková každý
po jedné bronzové.
Další disciplínou byl pak sportovní boj (matsogi), kde Markétka
Plisková získala svou druhou zlatou
medaili v kategorii výška do 115 cm
a Eliška Plisková v kategorii výška

do 130 cm vybojovala rovněž zlato.
Ačkoliv Adámek Kochaníček skvěle bojoval a vyhrál 3 zápasy, čtvrtý
mu již nevyšel, a tak do bojů o medaile nepostoupil. Podobně dopadl
i Josífek Kohout, který rovněž bojoval, co mu síly stačili, leč na postup
mu chybělo vyhrát ještě jeden zápas.
Poslední disciplínou turnaje, kde
bylo možno vybojovat ještě nějaké
vzácné kovy, byl sportovní boj v týmech. Tam se opět podařilo Markétce Pliskové za tým Ukrajina získat zlato a za tým Anglie se Elišce
Pliskové podařilo vybojovat stříbro.
I když se kvasičtí závodníci vraceli domů unaveni, nevraceli se
s prázdnou. Celkem vybojovali
4 zlaté, 1 stříbrnou a dvě bronzové
medaile. A poněvadž ohlasy na toto
bojové klání bylo velice kladné jak
ze strany rodičů, tak i ze strany trenérů a samotných dětí, bylo rozhodnuto, že ještě do letních prázdnin, a to dne 22. 6. 2013, proběhne
ve Frýdku Místku podobný turnaj
ještě jednou.
Lubomír Pliska

Dětské rybářské závody.

Foto: rybáři Kvasice.

Jarních dětských závodů, které se konaly 26. 5. 2013 na rybníčkách
v Cukrovaru, se zúčastnilo 23 závodníků.
Umístění:
1. David Zeman
2. Aleš Fišer
3. Adam Bilík
4. Vojta Ševela
5. Dominik Kalandra
Dětské rybářské závody jsou velmi oblíbenou akcí a za to bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s přípravou pomáhají. A dosti velkou finanční podporou jsou nám obce Kvasice, Tlumačov a obchodní dům Štrof.
Petr Černoch

Vítězná Eliška.

Zleva: Markéta Plisková, Eliška Plisková, Adam Kochaníček, Josef Kohout
a malý Metoděj Pliska.

Dětské rybářské závody.

Foto: rybáři Kvasice.

Ti nejlepší.

Foto: rybáři Kvasice.

www.kvasice.cz
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Společenská kronika

Julie Kührová, únor, Bělovská

Robin Matulík, březen, Mariánov

David Zpěvák, únor, Kroměřížská

Petra Vacová, březen, Bělovská

Elen Majdová, únor, Nová

Jan Škultéty, březen, Nový Dvůr
www.kvasice.cz
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Společenská kronika
Svatby únor - duben 2013
Pavel Mitko, Kvasice a Michaela Karkanová, Kvasice. Svatební obřad se
konal v dubnu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích.

Václav Mucha
Božena Davidová
Petr Zapletal
Marie Cenigová

Osmek
Zahradní
Zahradní
Horní

70
65
60
60

(Zveřejněny jsou pouze jména jubilantů, kteří dali redakci písemný souhlas)

Navždy nás opustili
únor - duben 2013
Jaroslav Štolfa ml.
Vladimír Skácel
Jiřina Potočná
Roman Šiška
Marie Otýpková
Lubomír Hájek
(zveřejněny jsou pouze jména zesnulých
k vyvěšení parte)

únor
Zahradní
únor
Parková
březen
Bělovská
březen
Bělovská
duben
Krajina
duben
Mariánov
občanů, jejichž rodiny daly matrice

Vzpomínka
Dne 25. července 2013
tomu bude 20 let,
co nás navždy opustil můj milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan

novomanželé Mitkovi

Zlatá svatba - duben
Eva Malenovská a Jaroslav Malenovský - Mariánov

František Čermák

Životní jubileum

Stále vzpomínají manželka Jana,
děti Jana, Petr a Pavel s rodinami.

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Červenec
Františka Galatíková
Jaroslav Štolfa
Olga Vymětalíková
Stanislav Daněk
Věra Klimková
Milada Klapilová
Danuše Brázdilová
Jana Šuchmová

Tlumačovská
Zahradní
Krajina
Zahradní
Mariánov
U Rybníčka
Mírová
Parková

60
70
85
60
80
60
75
65

Mírová
Horní
Včelín
Čtvrtky
A. Dohnala
U Rybníčka
Osmek
Husova
A. Dohnala

70
65
60
65
90
70
70
60
60

UPOZORNĚNÍ: Redakční rada Kvasických novin upozorňuje občany Kvasic, kteří budou od října 2013 oslavovat 60, 65, 70, 75, 80, 85,….let, že žádost o souhlas s uveřejněním v rubrice Společenská kronika vám bude doručen do poštovních schránek.
Pokud budete souhlasit, bude stačit jen žádost podepsat a vhodit do schránky Kvasických novin v přízemí obecního úřadu.

Srpen
Emilie Coufalová
Zdenka Zpěváková
Milada Řehůřková
Jaroslav Brázdilík
Bohumil Škutek
Vojtěch Kubík
Marie Trvajová
Jana Schindlerová
Jiří Šebestík

Uzávěrka příštího vydání novin je 25. 8. 2013

Září
Josef Zapletal
Josef Staněk
Zdeněk Velík
Marta Hlavačková
Ladislav Strašák
František Kopčil
Jaroslav Galatík

Krajina
Hráza
Parková
Dolní
Krajina
Družstevní
Tlumačovská
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