Kvasické
noviny

Starosta Lubomír Musil odpočítává společně s dětmi vteřiny do rozsvícení vánočního stromu.

OBEC BEZ DRÁTŮ ANEB ROZVODY PATŘÍ DO ZEMĚ
E.ON v těchto ulicích realizuje
rozvody NN včetně osazení
nových skříní s připojením do
elektroměrových
skříní,
obec
zase realizuje veřejné osvětlení
a rozhlas. Současně, pro bezpečný
průchod, probíhají i provizorní
a nové zádlažby chodníků včetně
osazování obrubníků. V ulicích Včelín
a Marcela Krasického jsou špatné
povrchy komunikací, jako vyvolanou
investici obec provádí jejich frézování
a pokládku nového asfaltového
koberce. Aby nebyly nutné případné
další rozkopávky, provádí firma VAK
kontrolu, úpravu a instalaci stávajících
i nových prvků a krytů rozvodů vody

a kanalizační vpusti tak, aby splňovaly
nejen funkčnost, ale i výškové osazení
v ploše komunikací.
„Rekonstrukce Horní ulice bude
jedna z nejrozsáhlejších. Začali jsme
kabelizací rozvodů NN, veřejného
osvětlení a rozhlasu. V příštím roce
J. Hlavin
bude následovatfoto:
nový
chodník na
levé straně a v roce 2018 komunikace,
parkovací stání, kanalizace a terénní
úpravy,“ vysvětlil Berdník.
Obec celkem plánuje čtyři etapy,
které bude postupně realizovat až
do roku 2019. Nyní už se připravuje
část druhá v souladu se strategickým
plánem obce. Fotografie jsou na str. 2.
text: J. Hlavinková, foto: OÚ Kvasice

VÁNOČNÍ STROM POCHÁZÍ Z KRAJINY
Stalo se již tradicí, že vánoční
strom věnuje obci některý z místních
občanů. Jedle tak poslouží dobré věci
a místní ji budou moci na náměstí
obdivovat až do svátku Tří králů a také
dárce se zbaví břemene v podobě
přerostlé dřeviny. Letošním dárcem
se stal pan Rotrekl z Krajiny.
„Máme seznam, v pořadníku
jsou momentálně další tři, čtyři lidé.
Místní se na nás obracejí s tím, že mají
na svém pozemku přerostlý strom,

www.kvasice.cz
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SLOVO STAROSTY

foto: J. Hlavinková

Staré rozvody vedení elektriky,
veřejného osvětlení a rozhlasu jsou
problémové. Vyžadují čím dál častější
opravy, které nejsou zrovna levné. Proto
se vedení obce rozhodlo, že než sypat
peníze do neustálé rekonstrukce, bude
lepší kompletní výměna.
„Trendem kvalitního a zároveň
estetického řešení je umístění
vedení pro rozhlas, veřejné osvětlení
a distribuci elektřiny do země. Ve
spolupráci se společností E.ON
jsme připravovali celý rok podklady,
projektové dokumentace a správní
řízení 1. etapy ulic Horní, Mírová
a Včelín,“ vyjmenoval vedoucí odboru
Roman Berdník.
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který je už na hranici únosnosti.
Vybrali jsme tento, protože je
pro techniku nejschůdnější,“ řekl
místostarosta Zdeněk Zapletal.
Jedle stála na pozemku na rohu
Družstevní ulice a Krajiny. Pracovníci
obce spolu s dřevorubcem ji museli
pokácet tak, aby nepoškodili vysoký
dřevěný plot.
“Je to podobný postup kácení jako
v lese. Napřed jsme strom uvázali na
ocelové lano ve výšce sedmi metrů,

potom se vyřízne zásek ve směru
pádu a hlavním řezem se strom
podřeže tak, aby se zhoupl. Není to
úplně jednoduché,” popsal postup
prací dřevorubec Václav Snopek.
Po 6. lednu pracovníci obce strom
pokácejí, větve se využijí na štěpku
a kmen nařežou na palivové dříví.
Pracovníci úřadu také v obci tradičně
vysadí tři nové stromky. Fotografie
jsou na str. 2.
text a foto: J. Hlavinková

Vážení občané naší krásné,
systematicky
se
rozvíjející
a zvelebované obce Kvasice.
I když každý rok je stejně
dlouhý (mimo přestupných), ten
letošní se mi jeví jako obzvlášť
krátký. Nechci dráždit astronomy
a matematiky přepočítáváním, ale
bude to asi tím, že jsme od předjaří
až do pozdního podzimu nesložili
ruce do klína a naopak využívali
každou vhodnou chvíli a počasí
k tvůrčí práci pro naši obec (více
v březnovém čísle). A tak se stalo,
že v tom „šturmu“ se nám přiblížil
čas adventu a Vánoc. Připomnělo
mi to úkol zajistit vánoční strom
a jeho osazení na náměstí. Od
doby revitalizace náměstí se stalo
již tradicí, že vánoční stromy věnují
obci naši občané. Tento systém
není devastační. Pomáhá regulovat
zeleň v obci tak, aby v zastavěných
oblastech nepřerůstala do obřích,
nevhodných rozměrů. Letos nám
strom daroval pan Petr Rotrekl
z Krajiny. Chtěl bych mu touto
cestou poděkovat. Věřím, že jste se
u rozsvěcování vánočního stromu
dobře bavili. Program byl rozsáhlý,
pěkný a organizačně velmi dobře
zvládnutý. I organizátorům této
tradiční akce patří můj dík a obdiv.
Byl to krásný vstup do období
adventu a Vánoc. Je mou milou
povinností opět popřát všem
našim občanům krásné, klidné
a šťastné Vánoce a také celý příští
rok ve zdraví a pohodě.
Váš starosta Lubomír Musil

cena: 10 Kč
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OBEC BEZ DRÁTŮ

VÁNOČNÍ STROM Z KRAJINY

Včelín v době rekonstrukce.

Pracovníci obce museli strom uchytit na ocelové lano.

Ulice M. Kraslického.

Václav Snopek ořezává větve na spodu kmenu jedle.

NÁVŠTĚVA U PANÍ EVY HŐNIGSCHMID ROZ. PROSKOWETZ
Začátkem měsíce října 2016
jsem navštívila v městečku nedaleko Mnichova - Eisolzried
paní Evu Hőnigschmid, rozenou
Proskowetz, pocházející z Kvasic.
Po dvou letech jsem se s ní opět
setkala osobně, tentokráte v její
vile obklopené krásnou a rozlehlou zahradou, kde je v každé
roční době co obdivovat. Je plna
nádherných květin, vzrostlých
stromů a dřevin a právem byla
vyhodnocena jako nejkrásnější a nejudržovanější v regionu.
Vodní tok, který protéká za její
zahradou, nazývá Moravěnkou
a malý pahorek, kam chodí na
procházku se svou fenkou Nely Vrážiskem. Paní Eva mě vřele přivítala a dny byly naplněny vyprávěním a prohlížením fotografií.
Kvasické události ji živě zajímaly,
přestože je o nich informována,
neboť jí zasílám každý výtisk
Kvasických novin.
„VÍCE NEŽ ČTECÍ BABIČKA“ zněl
titulní článek v Mnichovském Merkuru - Dachauvské zprávy (červen
2016), které uveřejnily životopis paní
Evy k jejímu významnému jubileu
96 let. Neopomíjí léta prožitá v Československu, a to především na

2

Moravě, kde její předkové postavili
cukrovar a zasloužili se o pěstování
a šlechtění cukrové řepy a obilovin
a získali věhlas po celém světě. Politické události v roce 1945 ji zavály
do Německa. Po návratu manžela,
povoláním lékaře, z amerického zajetí žili nejdříve v Mnichově. Později
se natrvalo usídlili v nově postavené
vile v Eisolzried, kde žije paní Eva dodnes. Manželství bylo šťastné a spokojené, trvalo 65 let. Dva ze synů se
narodili v Praze a dva v Mnichově.
Paní Eva je optimistka a při ohlédnutí za uplynulými léty říká: „Tak to
muselo být. Každý máme svůj život.
Já mám zde luxus, svůj dům a zahradu. Miluji Eisolzried, 43 let jsem
zde doma, ale nová vlast a domov
to není“. Paní Eva miluje také hudbu
a literaturu. Ve svém bydlišti založila
knihovnu, věnovala se dětem, četla
jim pohádky, které i sama skládala,
a vedla je k rukodělné práci. V blízkém kostele po mnoho let hrála na
varhany. Za svou obětavou činnost
obdržela v prosinci 2015 stříbrnou
medaili. U knihovny na její počest
byl vysázen strom – ořech. Má
u něho i cedulku s iniciálami. Byla
pro obec více než čtecí babička.
Při návštěvě jsem se s ní zúčastnila ekumenické bohoslužby v kon-

centračním táboře Dachau, která
byla sloužena na úmysl jejího zesnulého přítele Maxe Mannheimera. Byl
židovského původu a je zcela neuvěřitelné, že se narodil ve stejný den
a rok jako paní Eva Proskowetz v Novém Jičíně. Poznali se však až v Německu a jejich společným koníčkem
byla čeština. Paní Eva vedle němčiny
a češtiny, kterou ovládá stále bravurně, mluví také francouzsky a začala
se učit anglicky. Její učitel byl přítomen na bohoslužbě a ochotně nám
ukázal i katolický kostel a klášter, kde
se řádové sestry modlí za oběti koncentračního tábora, a také židovský
monument. K prohlídce celého objektu nezbýval čas. Ale i tak jsem
odcházela se smíšenými pocity.
Paní Eva měla také své zkušenosti
s gestapem, neboť navázala přátelství s členy Bílé růže, především
s Alexanrem Schmorellem, který ji
požádal o spolupráci při roznášení letáků. Ale ona už Mnichovskou
univerzitu, kde studovala chemii,
opustila a byla matkou dvou malých
synků. K obavám o jejich život se do
akce nezapojila. Přesto ji však gestapo v Praze navštívilo a prohledávalo
byt. Protifašistická skupina Bílá růže
(události byly zfilmovány) se skládala především z členů akademické

obce Mnichovské univerzity, která
v letech 1942-1943 rozšiřovala letáky
a antifašistická hesla. Odboj Bílé růže
proti diktátorskému režimu Hitlera
byl motivován především morálně
a křesťansky, přestože členové byli
různého náboženského vyznání.
Poukazovali na zločiny proti židovskému obyvatelstvu a okupovaným
národům. Po odhalení byli studenti
i jeden z profesorů sťati gilotinou. Byli
to Sophie a Hans Schollerovi, Christoph Probs, Alexander Schmorell, Willi
Graf a profesor Kurt Huber.
Při loučení na nádraží v Dachau mi
kladla na srdce, abych ve svých přednáškách o jejich předcích (hned po
návratu mě čekala jedna z nich v KIS
Tlumačov) zdůraznila, že ona ani její
rodiče na svou vlast nezanevřeli a nezatrpkli. Vzepřeli se nepřízni osudu,
zvážili své možnosti v poválečném
Československu a na základě Benešových dekretů v důsledku německé
národnosti opustili naši republiku.
Odešli do Německa, kde začali znovu a kde se Wilfried Proskowetz stal
uznávaným odborníkem v cukrovarnictví. Na svůj domov nezapomínali,
zpopelněné ostatky svých rodičů na
jejich přání uložila paní Eva do jejich
rodinné hrobky v Kvasicích.
text: K. Koutňáková
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ZÁJMY ŽÁKŮ JSOU VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ, ŘÍKÁ NOVÝ ŘEDITEL F. LÁTAL
Kvasický rodák František Látal vyhrál v červenci výběrové
řízení na post nového ředitele
místní základní školy a zařadil
se tak mezi nejmladší ředitele
ve Zlínském kraji. Vedení obce
zaujal nejen jasnou vizí, kam zařízení dále vést, ale také znalostí
prostředí. Kvasickou školu totiž
navštěvoval jako malý kluk celých devět let jako žák a má na
ni dobré vzpomínky. „Se školou
a s vyučujícími jsem se sžil velmi
rychle, přišel jsem do známého prostředí a někteří kantoři
dokonce učili i mě,“ začíná své
vyprávění v ředitelně školy ambiciózní mladý muž. Právě má
chvíli čas na rozhovor mezi manažerskými povinnostmi a vyučováním.
Co to obnáší být ředitelem
školy?
Jsem vlastně top manažer, mám
na starosti úplně všechno - od financí přes rozdělování práce podřízeným až po pedagogickou činnost.
Sháním peníze pro školu pomocí
různých projektů a grantů, komunikuji s rodiči žáků, se starostou,
s vedením obce, s ředitelkami okolních mateřských školek, sestavuji
rozpočet a navrhuji, co je potřeba
inovovat a zlepšovat, přijímám nové
zaměstnance. V současné době
mám rozjednaný projekt financovaný z Evropské unie zaměřený na
vzdělávání učitelů a také chci školu
zapojit do projektu „Oranžová učebna“ z nadace ČEZ, abychom měli
moderní učebnu fyziky. Financování
školy je velmi důležité a je potřeba
využít všech dostupných možností. V současném pojetí je ale ředitel
školy spíše úředník, který řeší hlavně
administrativu a financování a na
plnění pedagogické vize už není
bohužel tolik prostoru.
Jak chcete dál školu rozvíjet?
Kvasická škola je velká rozsahem,
ale když se podíváme na počty žáků,
těch moc není, máme jich 229, zatímco při plné kapacitě by jich bylo
500. Sice máme více dětí než loni,
letos jsme otevřeli dvě první třídy,
ale kapacita není ani z poloviny naplněna. Proto se musíme více zaměřit na děti z Kvasic a z blízkého okolí
a přesvědčit jejich rodiče, aby se
rozhodli přihlásit své potomky právě

sem. Bez žáků nemůže škola nikdy
fungovat. Je důležité si uvědomit, že
žáci k nám nebudou přicházet automaticky, ale musíme jim nabídnout
takové znalosti a dovednosti, s kterými se v životě mohou uplatnit.
Spolupracujeme se školkami v blízkém okolí, paní učitelky z prvních
tříd navštěvují mateřské školky, děti
z mateřinek mají možnost chodit
cvičit k nám do tělocvičny, aby jim
v zimě nechybělo sportovní vyžití. Jsme škola otevřená spolupráci
s rodiči a snažíme se co nejkvalitněji
učit. V současné době škola usiluje
o získání certifikátu Rodiče vítáni.
Naše škola nabízí spoustu pozitivních věcí a pestrou nabídku aktivit
a je potřeba školu více přiblížit veřejnosti. Pořádáme dny otevřených
dveří, výstavy, zveme rodiče na akce
školy a na aktivity ve školní družině.
Když se rodiče zapojí do chodu školy a budou se o ni zajímat, bude to
jen ku prospěchu všem. Máme se
čím pochlubit a tak to také děláme,
informace o aktivitách a fotografie
z akcí jsou pravidelně aktualizovány
na webových stránkách školy www.
zskvasice.cz.
Jak tedy vidíte budoucnost
školy?
I v době neustálých změn musí
ředitel dlouhodobě plánovat rozvoj
školy. Demografická křivka bude
bohužel ve Zlínském kraji v následujících letech klesat. V příštím školním
roce by mohl být poslední silný ročník dětí, které budou nastupovat do
první třídy, a potom už to bude zase
na několik let slabší. Každopádně
v okolních vesnicích jsou děti, které
někdy i kvůli nevhodnému dopravnímu spojení jezdí na školu do měst,
kde pracují jejich rodiče. Já osobně
se nemohu smířit s tím, že o harmonogramu školního dne na naší škole,
kdy bude zvonit a jak budou dlouhé přestávky, rozhodují autobusoví
dopravci prostřednictvím jízdních
řádů. I z tohoto důvodu se budu
snažit prosazovat realizaci školního autobusu, který by mohl tento
problém vyřešit. Ředitelé státních
základních škol by si měli klást otázky: Proč v České republice existuje
téměř 200 soukromých základních
škol? A je docela možné, že i na naší
škole budeme za pár let učit v některých třídách podle zcela jiných
principů než dnes.

Proč jste se rozhodl stát učite- postoj žáků k danému předmětu?
lem a co Vás motivovalo přihlásit se do výběrového řízení na
Kdo jiný než učitel to může ovlivředitele školy?
nit. Platí pořekadlo, že kdo sám nehoří pro danou věc, není schopen
Být pedagogem je zajímavá pro- zapálit ostatní. Takže učitelé musejí
fese, není to zcela normální povolá- být zapálení do své profese a poní, ale spíš poslání. Člověk předává tom mohou zapálit zájem a nadšení
znalosti dál, komunikuje s lidmi, v žácích. Samozřejmě ne u všech
tvoří hodnoty. Do výběrového říze- žáků to jde, ale pokud učitel jde učit
ní jsem se přihlásil proto, že to byla s tím, že je to předem prohraný boj
poutavá výzva a věřil jsem, že bych s dětmi, tak by měl dělat něco jinémohl být vhodným kandidátem. ho. Každý žák je individualita, každý
Navíc je to zajímavá možnost jak je jiný, na každého platí něco jinétvořit a budovat školu, kterou jsem ho. Pedagog musí umět pracovat
absolvoval.
s lepšími žáky a ty slabší motivovat
a připravit je aspoň na nějakou stanJaký máte styl vedení lidí?
dardní úroveň. Bylo by jednoduché,
kdybychom měli jenom samé vyniVždy je lepší volit demokratickou kající žáky, které by všechno bavilo.
cestu. Učitelé jsou všichni vysoko- Musím tempo přizpůsobit tak, aby
školsky vzdělaní a inteligentní lidé, se všichni něco naučili alespoň na
kteří odvádějí dobrou práci. Na pra- své dané úrovni. Na druhu stranu
covišti společně trávíme spoustu zase není možné zanedbávat talenčasu a je potřeba budovat příjemné tované žáky na úkor těch ostatních.
prostředí, stanovit si společně hodnoty a směr. Nejde to tak, že bych
Jaký máte názor na integraci
si něco prosazoval za každou cenu žáků do škol?
na úkor zaměstnanců. Vyslechnu si
názory všech, ale konečné rozhodKaždý případ je potřeba posuzonutí je vždy na mně, protože já nesu vat velmi individuálně, záleží hodzodpovědnost za chod školy. S kan- ně na rodině dítěte. Když se s ní dá
tory hledáme společné cesty, kdy na spolupracovat a komunikovat, je
prvním místě je hlavně zájem žáků, integrace do běžné školy méně proaby zde byli spokojeni, chodili do blémová. Často problémy začínají
školy rádi a dostali od nás kvalitní právě v rodině, protože když dítě
vzdělání a měli tak dobrý odrazový nemá pozitivní vzory a jasně nastamůstek k dalšímu studiu na střed- vená pravidla a hranice, pak není na
ních školách a učilištích.
čem stavět a na co navazovat.
Může podle Vás učitel ovlivnit

text a foto: J. Hlavinková

Nový ředitel školy František Látal (v košili).
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ŽÁCI ŠKOLY MAJÍ SVŮJ HISTORICKY PRVNÍ PARLAMENT
Historicky první předseda Žákovského parlamentu v místní základní
škole byl zvolen na konci září. Nový
ředitel František Látal zřídil instituci
proto, aby se žáci zapojili do chodu
školy a aby se vedení přiblížilo dětem, jejich nápadům a požadavkům.
V tajném hlasování byl předsedou
pro školní rok 2016/2017 zvolen Miroslav Samohýl, místopředsedkyní
Nikol Dohoráková. Žákovský parlament tvoří 16 žáků z 3. až 9. třídy.
„Předseda a místopředsedkyně
jsou aktivní žáci a věřím, že spolupráce s nimi bude přínosná. Prostřednictvím parlamentu se od dětí
dozvíme nejen to, jaké mají nápady,
co by chtěly zlepšit nebo změnit,
ale také jim předáme část zodpo-

vědnosti, například aby své spolužáky informovali o připravovaných
akcích,“ řekl ředitel školy František
Látal.
Věkové rozpětí žáků v parlamentu
je přínosné také tím, že se lépe propojí první a druhý stupeň a děti spolu budou více komunikovat a posílí
se tak kolektiv.
Členové se scházejí každý čtvrtek
o velké přestávce a jedenkrát měsíčně s ředitelem školy, kde přednesou,
co vymysleli a na čem se domluvili.
Pokud budou návrhy pro školu prospěšné a posunou ji kupředu, bude
je vedení školy realizovat.
text a foto: J. Hlavinková

Miroslav Samohýl a Nikol Dohoráková (oba sedí za stolem)
se svými spolužáky, členy Žákovského parlamentu.

INFORMAČNÍ SERVIS Z II. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zajímavého kolektivního výsledku
dosáhl na začátku letošního školního roku náš chlapecký fotbalový
tým. V okresním kole v minikopané, které se hrálo 10. října na hřišti
Hanácké Slavie Kroměříž, obsadil
náš celek výborné třetí místo mezi
devíti zúčastněnými školami. V základní skupině si naši hráči nejdříve
s chutí zastříleli proti 3. ZŠ Holešov,
kterou přehráli 6:0 (Pecina 5, Přikryl),
aby v následném dramatu otáčeli se
ZŠ Albertova Kroměříž z dvoubrankové ztráty na konečných 4:2 (Pecina, Hora 2, Kochaníček). Tato výhra
nám zajistila prvenství ve skupině
a postup do bojů o poháry. V něm
jsme sehráli téměř hororovou bitvu se ZŠ Komenského Kroměříž, ve
které padlo 10 branek, a i když jsme
prohrávali 0:3, 2:4 a 3:5, brali jsme
nakonec remízový bod (Kochaníček
3, Šiška, Hora). V posledním zápase
už neměl náš tým sílu vzdorovat
pozdějšímu jasnému vítězi turnaje
ZŠ Slovan Kroměříž a zaznamenal
první porážku. Ta rozhodla o našem
konečném 3. místě. Na 2. příčku posunulo ZŠ Komenského lepší skóre.
Sestava našeho celku: Ondřej
Malenovský (8. třída), – Pavel Machala (9.), Jaroslav Šiška – Miroslav
Samohýl – Radim Přikryl, Petr Pecina
(všichni 8.), Tomáš Hora (9.) : Monika Novotná (9.), Adam Kochaníček
(7.) a Vojtěch Knoll (6. A).
Také v okresním kole přespolního
běhu v Bystřici pod Hostýnem jsme
se dočkali několika potěšujících výkonů. V první řadě šlo o vynikající 2.
příčku Petra Peciny (8.) v kategorii
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starších žáků, Tomáš Stránský (6. A)
byl mezi mladšími žáky dvanáctý,
Adéla Masná (9.) v kategorii starších
žaček sedmnáctá a Bára Chybová
o kategorii níž jednadvacátá.
Novou sportovní soutěží na půdě
školy je fotbalová miniliga, která se
rozběhla v pondělí 31. října. V šestikolovém klání se na oranžovém
hřišti utkají čtyři týmy složené z žáků
a žákyň 9. – 5. ročníku, dvakrát každý
s každým. První dva celky se následně střetnou ve finálovém dvojzápase
o pohár věnovaný obcí Kvasice. Jednotlivé týmy si sestavili a pojmenovali čtyři kapitáni: Tomáš Hora, Pavel
Machala, Petr Pecina a Jaroslav Šiška.
Kapitáni nejdříve vylosovali pořadí,
ve kterém budou vybírat, a podle něj
si volili z dosud volných hráčů. Výsledky jednotlivých zápasů, fotogalerii a průběžné pořadí můžete sledovat na stránkách www.zskvasice.cz.
A na závěr ještě nahlédnutí mezi
deváťáky. Začátek listopadu pro ně
už tradičně znamenal notnou dávku
stresu. Zúčastnili se národních srovnávacích zkoušek Scio z matematiky,
češtiny, angličtiny a obecných studijních předpokladů. Z jednadvaceti účastníků a účastnic nás nejvíce
potěšily výsledky Martina Černoška,
který dokázal porazit 94% všech celorepublikově zapojených žáků v testu obecných studijních předpokladů
a 88% v testu z matematiky. Kristýna
Gazdová předběhla 83% zúčastněných v testu obecných studijních
předpokladů a stejného údaje dosáhla i v jazyce českém.
text: J. Machovský

Zápis do 1. třídy ZŠ
pro školní rok 2017/2018
Vážení rodiče,
zápis do první třídy ZŠ Kvasice pro školní rok 2017/2018 se bude
konat v pátek 7. 4. 2017 v budově základní školy. Zápis se týká dětí
narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem
povinné školní docházky z loňského roku. Vezměte s sebou svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Podrobnější informace k zápisu do 1. třídy budou zveřejněny na
webových stránkách ZŠ Kvasice www.zskvasice.cz, v dalším čísle
Kvasických novin a ve všech spádových mateřských školkách.
Těšíme se na vás a vaše děti u zápisu do 1. třídy!
Mgr. František Látal, Ph.D.
ředitel školy
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PRÁCE PEČOVATELKY JE TA, CO ZAHŘEJE U SRDÍČKA
Mnoho toho už bylo napsáno
o profesionálním pečovatelství
z pohledu klienta sociální služby.
Ve vzájemném vztahu klient – pečovatel jsou oba články rovnocenné a pro kvalitní péči je nezbytná
spolupráce obou. Tento rozhovor
nabízí osobní pohled na jedinečnou profesi pečovatelky jedné
z dlouholetých pracovnic Charitní pečovatelské služby Kroměříž,
paní Pavlíny Trtílkové. V CHPS na
této pozici pracuje již jedenáct let
a pochází z Kroměříže.

a jsme u nich hodinu i více. Výrazně
také přibylo klientů co do počtu. Za
ta léta se charitní pečovatelská služba
rozrostla. Dřív jsme se soustředily na
péči především v městě Kroměříži. Zatímco před 11 lety jsme tu pracovaly
2, dnes má naše služba celkem 10 pečovatelek a pomáháme na dvou střediscích, v Kroměříži a v Kvasicích. Snažíme se zajistit péči také v přilehlých
obcích (pozn. Hradisko, Lutopecny,
Těšnovice, Jarohněvice, Kostelany).
Změnila se i naše pracovní doba.
Původně mělo středisko provozní
dobu od 6:30 do 15:00, od pondělí do
Proč jste se rozhodla stát právě pátku. Postupně, jak narůstal zájem
pečovatelkou?
o naše služby, přibyly v Kroměříži také
K profesi pečovatelky jsem se do- večerní a víkendové služby.
stala v podstatě náhodou. V roce 2006
jsem po skončení mateřské dovolené
Mluvila jste o rozdílu v náročhledala práci a od známého jsem se nosti poskytované péče, můžete
dozvěděla, že Charitní pečovatelská to rozvést?
služba přijímá nové pracovníky na
Zdá se mi, že dříve jsme měly klipozici pečovatelky. Dohodla jsem enty, kteří byli „schopnější“ a pohysi schůzku s tehdejší paní vedoucí blivější než dnes. Ne snad že by naši
a přišla se jí představit. A byla jsem klienti dnes byli nesamostatní. Stále
přijata. Nastupovala jsem v době, kdy častěji teď pečujeme doma o klienty
ještě nebyl platný zákon o sociálních po mozkových příhodách, s Alzheislužbách. Už tehdy ale museli zájem- merovou nemocí nebo o uživatele
ci o místo v pečovatelské službě po- v různých stádiích onkologického
vinně absolvovat kvalifikační kurz. Já onemocnění. Častěji než dřív nás také
jsem ho navštěvovala při zaměstnání. žádají o pomoc rodiny, které chtějí vzít
svého blízkého na posledních pár týdMěla jste s profesí pečovatelky nů života z nemocnice domů.
nějaké zkušenosti z dřívějška?
Neměla. Před nástupem do oblastní
O jakou dopomoc ze strany
charity jsem pracovala v jiném oboru. CHPS mají lidé největší zájem?
Byla to pro mě velice zajímavá zkušeV tomto směru se situace moc nenost. Ve službě jsme tehdy pracovaly změnila. Základ naší práce tvoří péče
jen dvě. S prací a chodem služby mě o tělo, to znamená hygiena na lůžku
seznamovala zkušenější kolegyně. nebo klasicky v koupelně. Častá je
Náplň práce byla pestrá. Hlavní část taky pomoc s přichystáním a podápráce v domácnostech tvořila pomoc ním jídla, především snídaně a oběda.
s hygienou, důležitý a žádaný byl roz- Mnoha našim uživatelům kromě péče
voz obědů. V roce 2006 ještě neexis- samotné jde i o to, aby je přes den nětovalo tolik komerčních dovozců jídla kdo zkontroloval pro případ, že by se
jako dnes. Často jsme také pomáhaly jim něco stalo.
s úklidem domácnosti a zajišťovaly
dohled u osamělých klientů.
Co je podle Vás na profesi pečovatelky nejnáročnější?
Vzpomenete si, kolik měla
Dodržet časový harmonogram
CHPS v roce 2006 klientů?
(úsměv). Je těžké dodržet naplánoBylo jich o dost méně než dnes, vaný rozpis péčí tak, aby se zvládlo
zhruba kolem třiceti (pozn. v roce 2015 všechno, co je potřeba, a aby byl kliposkytla CHPS své služby 98 klientům). ent spokojený. Abych měla dobrý poPéče u klientů byly méně časově a fy- cit ze své práce, potřebuju vědět, že
zicky náročné, než je tomu teď.
jsem v rámci času, který mám, udělala
pro klienta maximum. Mým cílem je,
V čem je tedy podle Vás největší aby byl doma spokojený. Co ještě taky
rozdíl mezi CHPS tehdy a dnes?
často „trápí“ nás, pečovatelky v terénu,
Rozhodně v náročnosti jednotli- jsou zdravotní problémy, hlavně bových péčí. Přibylo hodně klientů ve lesti zad. Tahle práce je fyzicky velmi
vážném zdravotním stavu, kteří po- náročná, obzvlášť provádění hygieny
třebují naši pomoc i několikrát denně, u klientů na lůžku. Ne všichni uživatelé

foto CHPS: Pavlína Trtílková (vpravo) s klientkou.
mají domácnosti vybavené tak, aby se
dala péče bez problémů zvládnout.
Často jim chybí polohovací lůžka
a další pomůcky. Pak se jim snažíme,
společně s naší sociální pracovnicí,
pomoct a poradit, jak si je mohou
opatřit.
Z čeho čerpáte sílu a povzbuzení pro svoji práci?
Dobře se mi pracuje, když na klientovi vidím, že se na mě těší. Když
přijdu a usměje se na mě, občas poděkuje nebo mě letmo pohladí a já
z jeho pohledu cítím, že je rád, že
jsem za ním přišla a že mu pomáhám.
To mě vždycky zahřeje u srdíčka a povzbudí do další práce. Samozřejmě
jsou občas dny, kdy se nic nedaří. Ale
jako profesionálové je zkrátka musíme
zvládnout tak, aby to na nás naši klienti nepoznali.
Jaký nejsilnější zážitek z Vaší
dlouholeté praxe pečovatelky si
vybavujete?
Vzpomínám si na jeden takový, pro
mě velice těžký, zážitek z doby mých
pečovatelských začátků. Byla jsem na
charitě krátce. Přišla jsem k uživateli,
který bydlel v domácnosti s rodinou,
dcerou, zetěm a vnuky. Docházeli
jsme za ním na dopomoc při ranní

hygieně. Já jsem tehdy přijela do domácnosti a jako vždy pána umyla. Po
provedení péče ale bohužel začal náhle upadat do bezvědomí a nakonec
ještě v době mé návštěvy zemřel. Byl
to pro mě silný zážitek. Přiznám se, že
to mnou tehdy otřáslo. Naštěstí rodina
se zachovala úžasně. Klientova dcera
už zřejmě tušila, že se blíží jeho odchod, a dokázala k němu ještě svolat
blízké, aby se mohli rozloučit. Sama se
pak postarala o jeho tělo, takže při tom
jsem jí asistovat nemusela. Doufám,
že něco podobného v nejbližší době
znovu nezažiju. Přes to všechno jsem
ráda, že i díky naší práci mohl pán klidně dožít doma obklopený lidmi, které
měl rád. Vždycky je pro mě náročné
pozorovat, jak uživatelé, o které se
staráme, slábnou a postupně odcházejí. Při své práci si k nim vždy vytvořím blízký vztah. Myslím si, že práce
pečovatelky není z těch, které se dají
dělat jen kvůli penězům. Je to práce
s lidmi a pro lidi. Díky tomu je všechno
možné, jen ne nudná a jednotvárná. Já
osobně ji dělám moc ráda a jsem v ní
spokojená. Dokud to půjde a zdraví mi
dovolí, chci se jí věnovat dál.
Rozhovor vedla: Pavlína Nováková,
Dis. – sociální pracovnice Charitní
pečovatelské služby

Společnost PARZLICH s.r.o., hledá pro svůj výrobní závod
v Hulíně operátora výroby – obsluha vytlačovací linky.
Požadujeme ukončené středoškolské vzdělání, spolehlivost,
samostatnost. Nabízíme dobré finanční ohodnocení,
příspěvek na stravování, stabilní zaměstnání. Nástup možný
ihned. Životopisy posílejte na: eliska.odlozilova@parzlich.cz.
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ZÁVODNÍCI Z KVASICKÉHO TAEKWONDA ZAZÁŘILI NA MISTROVSTVÍ ČR
11. - 13. listopadu proběhla v brněnské městské sportovní hale Vodova letošní nejdůležitější národní
soutěž Českého svazu Taekwon-Do
ITF, a to Mistrovství České republiky
2016 v Taekwondu ITF.
V průběhu pátečního podvečera
proběhla registrace, při které se na
mistrovství zaregistrovalo rekordních 491závodníků z 28 škol taekwonda z celé České republiky. Poněvadž se mistrovství mohli účastnit
jen držitelé technického stupně
6. kup (zelený pásek) a vyšší, vyslal
náš oddíl z Kvasic Taekwon-Do ITF
Zlínsko patřící pod Školu Taekwon-Do ITF club Brno 6 závodníků: čtyři
žákyně Elišku Pliskovou, Markétu
Pliskovou, Terezu Marešovou, Veroniku Marešovou, jednu juniorku
Janu Pokojovou a jednoho veterána
Lubomíra Plisku. Žáci se zelenými
a modrými pásky se bohužel této
vrcholné soutěže sezóny nechtěli
účastnit, takže to, jestli nějaký cenný
kov vybojujeme, bylo na šikovnosti
a dovednosti našich statečných holek, bojovnic.
Po sobotním slavnostním nástupu, při kterém byli vyhlášeni výherci
letní soutěže, začalo klání juniorských a žákovských závodníků, a to
postupně ve všech disciplínách
(technické sestavy, sportovní boj,
speciální přerážecí techniky, silové
přerážení a sebeobrana). V první
disciplíně v technických sestavách

– tchul naše holky neměly štěstí
a všechny vypadly hned v prvním
kole. Ovšem v druhé disciplíně ve
sportovním boji (matsogi) žákyně
do 32 kg postupovala Markéta Plisková od jednoho vítězného zápasu
k druhému, až se dostala do finále,
kde nic neponechala náhodě. Zaslouženě vybojovala zlato a stala se
tak mistryní ČR v Taekwon-Do ITF.
Její starší sestra Eliška Plisková ve
sportovním boji žákyně do 44 kg
sice 1. zápas s přehledem vyhrála,
ale pak narazila na velice silnou soupeřku Mullerovou z oddílu Karviná,
která jí sebrala postup do finále.
A tak s radostí brala „jen“ bronzovou
medaili.
Podobně dopadla i naše jediná juniorka Jana Pokojová ve sportovním
boji juniorky do 70 kg, která rovněž
1. zápas suverénně vyhrála, ale pak
jí další zápas nevyšel tak, jak jsme si
představovali, takže i Jana skončila
bronzová.
V žákyních ve sportovním boji do
50 kg ještě nastoupila za náš oddíl
Tereza Marešová, které se však v této
vrcholné soutěži nedařilo, což se
ovšem v budoucnosti po nasbírání
zkušeností ještě může změnit. Její
mladší sestra Veronika Marešová,
protože má teprve zelený pásek, se
zatím bojů účastnit nemohla.
Tím však ještě 1. soutěžní den neskončil, protože na řadu měly ještě
přijít speciální přerážecí techniky

(Tukgi) a silové přerážení (wiryok),
ve kterých se ovšem naší juniorce
nedařilo. Jinak tomu však bylo v disciplínách družstev, v nichž získal
brněnský tým juniorek, jehož členem byla i Jana Pokojová, zlato ve
sportovním boji družstev, stříbro ve
speciálních přerážecích technikách
družstev a bronz v silovém přerážení družstev.
Podobně i naše kvasická děvčata
s brněnskou Eliškou Trčkovou ve
sportovním boji družstev žákyň vybojovala nečekaně zásluhou Markéty Pliskové postup do finále, když
zdolala o dvě hlavy vyšší soupeřku.
Ve finále však opět děvčata narazila
na velikostně vyšší soupeřky z Karviné, a proto se spokojily se stříbrnými
medailemi.
Tím ovšem MČR v taekwondu ITF
ještě neskončilo. V neděli na stejné
zápasiště nastoupili seniorští a ve-

teránští závodníci. Chvílemi to již
ve sportovní hale vypadalo jako na
mistrovství Evropy nebo světa, protože v letošním roce zde soutěžilo
obrovské množství držitelů technického stupně dan (černý pásek).
V technických sestavách v kategorii veteráni I. + II. dan získal Lubomír Pliska stříbrnou medaili a ve
sportovním boji veteráni do 80 kg
zaslouženě vybojoval zlatou medaili, kdy na cestě za konečným vítězstvím musel kromě jiného porazit
hned 2 české veteránské reprezentanty, současné mistry Evropy. Tak se
stal mistrem ČR v Taekwon-Do ITF.
Všemi těmito medailemi přispěl
kvasický oddíl Taekwon-Do ITF Zlínsko k tomu, že brněnský oddíl Škola
Taekwon-Do club Brno skončil v celkovém pořadí všech zúčastněných
škol na celkovém 3. místě.
text: L. Pliska

Fotografie stříbrných bojovnic.

KVASIČTÍ VODÁCI VRÁTILI KLÍČ K ŘECE MORAVĚ A UKONČILI SEZÓNU 2016
V duchu chladného podzimního
počasí se vodáci, přátelé a příznivci
sešli v sobotu 29. října na loděnici,
aby ukončili vodácký rok. Zamykání
řeky je každoročním rituálem vodáků a jeho patronem je místní vodník
Čanda. Rok utekl jako voda v řece,
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která protéká naší obcí. Pro místní
vodáky byla letošní sezóna plná
přátelských akcí a několika závodů
dračích lodí, ve kterých úspěšně reprezentovali naši obec Kvasice. Naposledy se vodáci skupinově projeli
po řece a společně s vodníkem Čan-

dou otočením zlatého klíče ukončili
Odkazy na fotografie a videa
vodácký rok 2016.
z akcí najdete na: http://www.voDěkujeme všem za vaši přízeň, dackyklubkvasice.estranky.cz
kterou nám projevujete a za pomoc
a najdete nás i na facebooku.
při klubových akcích v tomto roce.
Budeme se na vás těšit i v dalším
text a foto: VK Kvasice
roce.
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VČELÍ VOSK VYUŽÍVAJÍ LIDÉ PO STALETÍ, SLOUŽIL JAKO LÉK I PLATIDLO
Již ve starém Řecku používali včelí vosk k nátěru lodí jako
ochranu dřeva před slanou
mořskou vodou a také k výrobě
sošek. I v řeckém bájesloví se
píše, že Ikarus poslepoval křídla včelím voskem. Včelí vosk
byl také používán k povrchové
úpravě tabulek, do jehož tenké
vrstvy ryli rydlem texty zpráv
a různých zápisů. Našel využití
i při výrobě pečetí, kterými se
opatřovaly listiny vládců, kteří
do nich před odesláním otiskovali své znaky. Římští umělci
v době vlády císaře Nera dělali
zase ze včelího vosku napodobeniny plodů ovoce, které nešly
od skutečných vůbec rozeznat.
Nero je nabízel hostům k jídlu a sám se před nimi s chutí
zakousl do ovoce skutečného.
Jeho smích pak nebral konce.

matických látek
Vosk je přirozený produkt základní látkové výměny včel, který vzniká
přestavbou cukrů a pylu v trávícím
a voskovém ústrojí dělnic ve stáří 12 až 20 dnů. Na výrobu vosku
spotřebují včely 3,5 kg medu a 50
g pylu. Barva vosku se pohybuje
od bílé přes žlutou, světle hnědou,
tmavohnědou až po hnědočernou.
Barvu vosku ovlivňuje barva pylu
rostlin. Součástí včelího vosku jsou
hlavně estery tvořené kyselinou
palmitou (70%), volné kyseliny
(13%), uhlovodíky metabolizované
enzymy chrání vosk před rozkladem mikroorganismy (12%) a volné alkoholy, vodu a přes 100 druhů
těkavých a aromatických látek (5%).
Včelí vosk je za studena rozpustný
v acetonu, chloroformu, benzenu
a za tepla v metanolu a etanolu. Ve
vodě rozpustný není, taje při teplotě 60 – 65 °C. Vůně vosku je nevýVosk se používal jako platidlo razná, někdy slabě voní po medu.
První písemná zmínka o včelím Je bez chuti.
vosku u nás pochází ze začátku 10.
století. Tehdy měl vosk hodnotu
Kvasický rodák objevil světoplatidla a odevzdával se vrchnosti vý vynález
při placení daní místo peněz. Jeho
Včelař získává vosk z plástů tavenejvětší využití bylo při výrobě ním ve slunečním tavidle nebo ve
svíček. Vzestup voskařů a výrobců speciálním tavícím zařízení pomocí
svíček nastal v 15. století. Svíčka- horké vody nebo páry. Další zpraři kupovali vosk od zpracovatelů, cování vosku spočívá v jeho bělení,
kteří jej často upravovali barvením které se může provádět i bez chepomocí rumělky nebo měděnky. mických přípravků pomocí slunečNa svatbě Viléma z Rožmberka se ních paprsků, účinkem UV záření.
spotřebovalo na výrobu svící 1300 K bělení a čištění chemickou ceskg vosku. Hojně se využíval i v kos- tou se používá kyselina sírová. Od
telích. Arcibiskup Tobiáš nechal pro poloviny 20. století většina včelařů
chrám zhotovit svíci o hmotnosti odesílá plásty nebo vytavený vosk
220 liber, což bylo asi 100 kilogra- do odborných zpracovatelských
mů.
podniků, které jej vykupují nebo
vyměňují za mezistěny. To jsou voObsahuje přes 100 druhů aro- skové folie o velikosti příslušného

SVATOMARTINSKÝ KOŠT VÍNA
SE KONAL JIŽ POŠESTÉ
Rok se s rokem sešel a první
sobota po svátku svatého Martina patří v Kvasicích již tradičně
k oslavě prvních letošních vín –
svatomartinských. Většina účastníků opakovaně navštěvuje tuto
oblíbenou akci, kterou v sále místní sokolovny pořádá Sportovní
klub Kvasice. Pro letošní rok byla
připravena drobná změna v programu, která spočívala v absenci

rámku s vyraženými včelími buňkami, které slouží včelám jako předlohy na stavbu plástů. Zde bych
rád připomenul, že vynálezcem
předloh včelích buněk (mezistěn)
ze včelího vosku byl kvasický rodák,
lesník, včelař a pěstitel ovocných
stromů Jan Wunder (1811-1889).
Jeho vynález nebyl dosud ve světě
překonán. Jeho hrob se nachází na
hřbitově v Kvasicích a je chráněn
památkovým úřadem.
Vosk má léčebné účinky
Největší využití má dnes včelí
vosk ve včelaření, léčebné kosmetice, lékařství, léčitelství i jako
technická surovina. V léčebné kosmetice je používán v pleťových
krémech, pleťových maskách, balzámech, gelech, rtěnkách, přípravcích na ošetření vlasů a podobně.
S lékařskou vazelínou a lanolínem
se používá na výrobu mastí, terpentýnových emulzí a suspenzí na
popáleniny. Ve stomatologickém
lékařství se používá jako tvarovací
hmota na předlohy zubních náhrad. Léčebné účinky včelího vosku

byly známé již od středověku. V lidovém léčitelství se mimo jiné doporučuje žvýkání voskových víček
z medových plástů, které obsahují
i med i propolis, který je dalším včelím produktem. Vosková víčka získaná před medobraním z plástů se
používají při zánětech dutiny ústní,
paradentóze, aftech a nachlazení.
Včelí vosk spolu s propolisem má
protizánětlivé, antioxidační a antibiotické vlastnosti. Ve farmacii se
včelí vosk využívá jako vehikulum
(látka) pro snadnější přípravu nebo
lepší podání léků. Technické využití
včelího vosku je také mnohostranné, je vhodný pro impregnaci dřeva, plátna, papíru a kůže. Slouží
k výrobě svíček, vosků na mazání
lyží, přidává se do barev na sklo
a porcelán a do ochranných prostředků proti korozi. V potravinářském průmyslu slouží jako leštidlo
při výrobě bonbonů a čokoládových figurek. V domácnostech se
používá na vymazávání plechů při
pečení perníků a cukroví.
text: J. Novák

MYSLIVCI ZAHÁJILI OBDOBÍ HONŮ
Podzim je pro myslivce obdobím honů a vyhodnocení
celoroční práce v honitbě.
Loveckou sezonu jsme zahájili v sobotu 5. listopadu honem na bažanty a černou. Sraz
byl jako tradičně na Myslivně
ve Kvasicích. Sešlo se celkem
44 střelců, 10 honců a 19 lovecky upotřebitelných psů. Po
třech lečích jsme mohli konstatovat, že se dnešní hon vydařil a na dnešní podmínky byl

výřad uspokojivý.
Celkem bylo uloveno 29 ks
bažantů a 2 ks divočáků (selat).
Při výřadu bylo provedeno dekorování úlomky úspěšných
střelců divočáků a taky bylo
provedeno pasování našeho
mladého člena na lovce černé
a srnčí zvěře.
Celá akce byla zakončena
společnou večeří a zhodnocením průběhu honu.
text: P. Vaculík

cimbálové muziky. Po degustaci
vína a naplnění bříška skvělou husičkou si mohli hosté zatančit za
doprovodu skvělého DUA GAUDEON. Košt vína se i letos vydařil.
Pokud vínu, dobrému jídlu, skvělé
zábavě a nám zachováte přízeň,
budeme pro vás i nadále velmi
rádi připravovat tuto jedinečnou
společenskou akci.
text: A. Judas
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NOVINKY ZE „ZÁMKU“ ANEB CO SE UDÁLO NOVÉHO
18. srpna - Hudební odpoledne s panem Kubíčkem a vyhlášení Sportovce roku
Hudební odpoledne s panem
Kubíčkem jsou mezi našimi uživateli velmi oblíbená. Hezké lidové
i moderní písničky v podání pana
Kubíčka dokážou navodit příjemnou atmosféru v každém ročním
období. I dnešní odpoledne k nim
jistě patřilo a pro zpestření zábavy
bylo součástí odpoledne i vyhlášení
výsledků soutěže Sportovec roku
2016. Tradiční seniorský čtyřboj měl
i letos čtyři soutěžní kola, která probíhala jednou za měsíc v termínu
od května do srpna 2016. Za účasti
37 soutěžících se i letos soutěžilo ve
čtyřech netradičních disciplínách.
Byl to hod míčem na koš, kroužky
na cíl, petanqueovými koulemi na
cíl a míčkem na plechovky. Všechny disciplíny jsou orientovány na
možnosti a schopnosti většiny uživatelů domova. Sportovcem roku
2016 se po skvělém a vyrovnaném
výkonu ve všech čtyřech kolech stal
pan Stanislav Bartončík před druhým Miloslavem Koupilem a třetím
Pavlem Škopíkem. Z žen v letošním
roce obstála nejlépe paní Milada
Botková na krásném pátém místě.
23. srpna – Jeli jsme do
Spytihněvi a Babic
Celodenní výlety jsou vítaným
zpestřením pro většinu našich mobilních uživatelů. Tentokrát vedla
naše trasa z Kvasic autobusem do
Spytihněvi na přístaviště. Zde jsme
se nalodili na výletní loď Morava
a vydali se do dalšího přístaviště
v Babicích. Přálo nám krásné slunečné počasí a plavbu po Baťově
kanálu jsme si opravdu užívali. Někteří zde jeli poprvé, jiní již před
několika lety absolvovali podobný
výlet - tehdy z Napajedel do Spytihněvi. Na lodi proběhlo malé občerstvení a také jsme propluli plavební
komorou, což byl jistě nevšední
zážitek. V Babicích jsme pokračovali autobusem k Muzeu myslivců
a pytláků, kde na nás čekal vynikající průvodce pan Vranka. Snad díky
tomu, že pan Vranka byl ve věku
většiny našich uživatelů, probíhala
prohlídka expozice v mimořádně
přátelské atmosféře. Pan průvodce
velmi profesionálně hovořil všech
exponátech a historii pytláctví v Babicích i širokém okolí. Také expozice o životě obyčejných lidí žijících
v Babicích vyvolala u většiny účast-
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níků vzpomínky na mládí. Byly zde
k vidění předměty z domácnosti,
ošacení, věci používané v hospodářství. U mnoha exponátů se ozývaly vzrušené diskuse, co měl kdo
z předmětů v mládí doma a k čemu
je používali. Na dvoře muzea ve
stodole pak měli účastníci možnost
prohlédnout si nářadí i stroje používané v dřívějších dobách v hospodářství a ve voliérách na zahradě
pak mohli vidět různé druhy ptáků
žijících dříve běžně, dnes už vzácně na polích, například křepelky či
různé druhy bažantů. Pohostinnosti
pana Vranky jsme využili i pro možnost občerstvení, neboť po více
než hodinové prohlídce již všem
vyhládlo a s chutí jsme se pustili do
řízků, které nám připravily na cestu
naše paní kuchařky. A aby náš výlet
byl završen nejen pomyslnou třešničkou na dortu, zastavili jsme se po
cestě zpět do Kvasic ve Spytihněvi
v Kavárně U Přívozu a každý si mohl
dopřát něco dobrého na zub.
20. září – Navštívili jsme bowling a výstavu prací uživatelů
DZR Kvasice
Kdo si hraje, nezlobí. To platí jak
pro děti, tak i pro dospělé. Naši
uživatelé už většinou přišli na chuť
právě bowlingu a rádi využili příležitosti si zahrát. Malým bonusem pak
byla možnost prohlédnout si dílka
svá, či svých spolubydlících, která
byla právě vystavována zde v prostorách bowlingu. Majitel bowlingu nás ujistil, že o naše výrobky je
skutečně velký zájem z řad široké
veřejnosti. Domluvili jsme se i na
další předvánoční výstavě obrázků
vyráběných speciální technikou nazývanou enkaustika.
22. září – Rozloučení s létem
jsme spojili s vyhlášením výsledků „ Kuželkářské ligy 2016“
Stejně jako v loňském roce, tak
i letos jsme se museli spokojit se
zázemím naší jídelny ve II. poschodí pro pořádání oblíbené kulturní
akce. Počasí nám nepřálo a nemohli jsme se tedy rozloučit s létem ve
venkovních prostorách domova. Na
náladě to ovšem nikomu neubralo.
Společně s aktivizační pracovnicí
paní Lenkou Machalovou, která
hrála na kytaru a zpívala, si všichni
přítomní uživatelé i personál zazpívali známé lidové písničky. Také se
hrály písně na přání a k dobré náladě přispělo i občerstvení v podo-

bě opékaných špekáčků. Vyhlášení
výsledků „Kuželkářské ligy 2016“ napjatě očekávalo 52 účastníků z řad
našich uživatelů a zaměstnanců.
Soutěž probíhala ve třech soutěžních kolech a každý soutěžící musel
v průběhu měsíců června, července
a srpna 2016 odházet celkem 27
hodů. Letošní vítězkou „ Kuželkářské ligy 2016 “ se stala aktivizační
pracovnice paní Lenka Machalová,
která získala v celkovém součtu 63
bodů. Pouze o bod méně, tedy 62
bodů, získali shodně uživatelé pan
Pavel Škopík a pan František Bartoš,
kteří obsadili druhé místo. Bronzovou medaili a třetí místo obsadil
opět pan František Ondrašík.
4. října – Senioři si užili setkání Barvy života
Tradiční a oblíbené setkání seniorů s názvem Barvy života se uskutečnilo v Boršicích u Buchlovic. Letos proběhl již XII. ročník populární
akce, která se koná pod patronátem
radní pro sociální oblast Zlínského
kraje. Kromě našeho domova zde
vystoupili zástupci Domovů pro seniory z Nezdenic, Buchlovic, Vsetína
– Jasenky a také Domova se zvláštním režimem v Pržně. Jednalo se
o hudební a recitační vystoupení.
Náš domov reprezentovali členové
dramatického kroužku, kteří si připravili vystoupení v retrostylu. Vrátili jsme se do časů, kdy jsme jako
pionýři jezdili na tábory, a zazpívali
si některé táborové písně, maličko
jsme se doladili i v oblečení a celé
vystoupení si užili spolu s diváky. Jejich potlesk byl pro nás tou nejhezčí
odměnou. Průběh setkání svým
vystoupením dále zpestřila také dechová hudba Buchlovjané, dětský
soubor Pentlička z Boršic, ženský
pěvecký sbor Ladies BUDU z Domova pro seniory v Buchlovicích
a zpěvák Jiří Helán. Skvělé občerstvení připravila obecně prospěšná

společnost Naděje z Otrokovic. Každý z vystupujících na závěr obdržel
krásný dárkový balíček z rukou radního Zlínského kraje Ladislava Kryštofa a zpěváka Jiřího Helána. Ti, kteří
nevystupovali, měli možnost vyhrát
dárkové balíčky v bohaté tombole.
18. října – LaMa opět vystoupili na Vinobraní
Laďa a Martin to jsou hudebníci
dua LaMa, kteří nám již tradičně hrají a zpívají na naší největší podzimní
akci, kterou je Vinobraní. Letošní Vinobraní bylo bohužel bez výzdoby,
neboť podzimní počasí vykonalo
své a nemohli jsme jídelnu vyzdobit zelenými šlahouny vinné révy.
Náladu to však nezkazilo a co pokazilo počasí, to napravili hudebníci
a paní kuchařky. Všichni účastníci Vinobraní si pochutnali sladoučkých
hroznech a výborné domácí roládě
s kávou a nealkoholickým vinným
nápojem. Laďa s Martinem hráli nejen lidové písničky, které si notovali
téměř všichni, ale i písničky na přání
a nezapomněli ani na malé okénko
vážné hudby.
10. listopadu – Kouzelnickou
show jsme odměnili potleskem
Kouzla a čáry to zaujme vždy nejen děti, ale i dospělé. Mistr kouzel
a čar Šmeli, který přijel se svojí show
i k nám, opravdu zaujal. Nejvíce
snad pobavila jeho kouzla se zvířaty, především holuby a králíkem.
Zde už musel mistr Šmeli i trochu
improvizovat, neboť králíka pro velký zájem nechal našim uživatelům,
aby si ho mohli všichni zájemci
pohladit. Také karetní triky, kouzla
se šátky i balonky odměnili diváci
bouřlivým potleskem. Dopoledne
s mistrem čar a kouzel opravdu
uteklo, jako by mávl kouzelným
proutkem, a všichni účastníci si ho
velmi pochvalovali.
text: L. Machalová

Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům bychom za
všechny zaměstnance našeho domova, ale i uživatele
chtěli popřát všem čtenářům Kvasických novin.

Na stole plápolá svíčka,
pokojem se line vůně cukroví,
vánoční koledy nás ukolébávají svým klidem
a naplňují duši pokorou,
vzájemnou úctou a láskou.
Poklidné vánoční svátky přejí
všichni z DZR Kvasice.
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PODZIM V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KVASICE
Největší akcí během podzimu byla
zcela jistě Podzimní slavnost pod
lipami, která se konala 15. října v odpoledních hodinách v prostorách
zahrady našeho domova. Návštěvníci z řad obyvatelů Kvasic si společně
s našimi klienty užili jízdu na koních
v rámci hipoterapie nebo sledovali
ukázku canisterapie – léčebný kontakt člověka se psem. Zájemci si pak
mohli prohlédnout dobové fotografie s historií budovy domova. Velký
úspěch měla také výroba všelijakých
podzimních dekorací a sázení rostlin.
Mnozí návštěvníci si pak své výrobky

odnesli domů na památku. A jelikož
počasí bylo ten den přímo ukázkové, všichni si pak navečer pochutnali
na špekáčcích, které si každý mohl
v naší zahradě sám opéct. Slavnost
se konala za přispění Obce Kvasice,
respektive kulturní komise. Srdečně
děkujeme za pomoc a finanční dary
na zajištění akce.
A co dalšího se naši klienti těšili?
V listopadu například ples Sociálních služeb Kroměříž nebo rozsvícení vánočního stromku ve Kvasicích,
kde opět zazpíval pan David Vladař.
V prosinci již tradičně budeme péct

vánoční cukroví a chystat adventní
výzdobu domova. Budeme se společně těšit na příchod Mikuláše, anděla a čertů, ze kterých mají radost
nejen děti, ale i dospělí obyvatelé
domova. Zúčastníme se také několika jarmarků, kde vám rádi nabídneme výrobky klientů k prodeji.
V novém roce nás čeká období
změn. Stále pracujeme na zvyšování
kvality života našich klientů. Proto se
například snažíme vytvářet více pokojů dvoulůžkových a postupně budeme rušit vícelůžkové. Chceme, aby
klienti měli více soukromí a prostoru

pro své zájmy i odpočinek. Naši pracovníci se budou vzdělávat v různých
oblastech práce s klienty s mentálním
postižením, například v metodách alternativní komunikace, práv osob se
zdravotním postižením či v podpoře
klientů v hospodaření s penězi. Věřím,
že to bude pro všechny účastníky velmi obohacující a smysluplné.
Závěrem si Vám, milí čtenáři, dovoluji popřát klidné prožití svátků
vánočních a do nového roku hodně
zdraví a úspěchů nejen v pracovním, ale i osobním životě.
text: I. Lisztwanová Krčmová

POMÁHAT MÁ SMYSL, UPLETLI JSME OBVAZY DO AFRIKY
Dobrovolná charita Kvasice z peněz za půjčování kompenzačních
pomůcek i tento rok poskytla pletařkám obvazů pro malomocné finanční částku 1 500 korun na nákup

pletací příze. Obvazy slouží k ošetření defektů na těle nemocných leprou v zemích třetího světa. Export
upletených obvazů do Afriky a Asie
zajišťuje občanské sdružení Ome-

ga plus z Kyjova. Našim pletařkám uplést téměř 400 obvazů a v tomto
z Kvasic a okolních obcí patří velký roce, který ještě není u konce, už
dík a uznání za jejich ochotu, trpěli- upletly obvazů více než 400.
vost a čas, protože je to velmi titěrná
práce. V roce 2015 se jim podařilo
text: M. Gazdošová

CHARITNÍ DEN BYL VE ZNAMENÍ PRVNÍ POMOCI
Oblastní charita Kroměříž a dobrovolně působící Charita Kvasice
pořádala v neděli 2. října CHARITNÍ
DEN k příležitosti svátku patrona
charitního díla Sv. Vincence z Pauly
(27. září). Ráno v 7:45 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužil
P. Petr Klimeš mši svatou za farníky
a dobrovolníky charity s prosbou

o požehnání charitní činnosti.
Odpoledne program pokračoval v budově obecního úřadu. Ve
14:30 zahájila staniční sestra interní
JIP Kroměřížské nemocnice, a.s. Eva
Jarková odbornou přednášku pro
veřejnost „PRVNÍ POMOC“.
V úvodu upozornila, že poskytnout první pomoc je povinností

každého občana, kterou stanoví
občanský zákon. Seznámila nás, jak
můžeme pomoci v situacích, kdy
jsou ohroženy životní funkce člověka. Kdy a jak správně provádět masáž
srdce a umělé dýchání, takzvanou
kardiopulmonální resuscitaci, jak
manipulovat se zraněným, jak ošetřit krvácení, zlomeniny, popáleniny,

omrzliny, jak se zachovat při dušení
cizím tělesem, při tonutí, při otravách
a jaké jsou příznaky srdečního infarktu, mozkové mrtvice, vysoké nebo
nízké hladiny cukru v krvi.
Děkuji všem za účast a za pomoc
při organizování charitního dne.
text: M. Gazdošová

EUROKLÍČ POMÁHÁ LIDEM SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P,
diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
Crohnovou chorobou, močovými
dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let,
můžete získat zdarma EUROKLÍČ
a zapojit se aktivně do projektu
EUROKLÍČ VE ZLÍNSKÉM KRAJI,
který realizuje Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a za
finanční podpory Zlínského kraje
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Jde o mezinárodní projekt, který už
více než čtvrt století pomáhá lidem
se sníženou schopností pohybu ve
vyspělých evropských zemích. Projekt byl oceněn titulem: „Nejvýznamnější počin roku 2007“ v kategorii
vybavení čerpacích stanic a dalších
veřejně přístupných objektů.
Databázi všech osazených míst

naleznete na www.euroklic.cz
K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou
dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených
jednotným Eurozámkem. Euroklíč
lze použít v řadě zemí Evropy, u nás
je již osazeno přes 650 míst (např. na
úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).
Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor
Eurozámkem lépe zajistí. Systém
zpřístupňuje zařízení těm, pro něž
jsou určena a brání jejich zneužívání
nežádoucími skupinami (např. van-

daly, narkomany, pouličními prosti- Mgr. Jan Uherka, tel: 736 622 364,
tutkami apod.).
e-mail: jan.uherka@czp-zk.cz
místopředseda NRZP ČR a předseda
Kdo může získat zdarma Euroklíč? Zlínské krajské rady ZP
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P,
Euroklíče rovněž distribuuje:
diabetik, stomik, onkologický paciODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENent, člověk trpící roztroušenou skle- STVÍ, Centrum pro zdravotně porózou, Parkinsonovou chorobou, stižené Zlínského kraje, pracoviště
Crohnovou chorobou a močovými Kroměříž
dysfunkcemi, který má bydliště ve Bc. Hana Stieberová, sociální praZlínském kraji. Je nutné předložit covník, adresa: Oskol 3192, 767
občanský průkaz a průkaz TP, ZTP 01 Kroměříž, Mobil: 777 005 912,
či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli e-mail: kromeriz@czp-zk.cz
průkazů, bude do „Evidenční karty
Euroklíče“ napsáno, že patří do něEuroklíč si mohou dlouhodobě
které z cílových skupin.
zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím sítě mateřských center.
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Zlínský kraj je:
Kontakt: Bohdana Sonet (KroRegionální pracoviště NRZP ČR měříž), krajská koordinátorka pro
pro Zlínský kraj
Zlínský kraj, tel: 773 819 013, e-mail:
Gahurova 5265, 760 01 Zlín,
bohdana.sonet@materska-centra.cz
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY JSOU STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ
S příchodem září letošního roku náš
spolek opět připravil „ Memoriál Františka Pospíšila“, který se opět konal již
tradičně na štěrkovišti v Kvasicích dne
6. září. Před rybářským kláním bylo do
vody vysazeno jako každoročně několik stovek kusů kapra v rámci zarybňovacího plánu, ale hlavně pro větší
úspěšnost lovících závodníků.
Závodů se zúčastnilo přes sto lovících rybářů, které přišla podpořit početná skupina veřejnosti jak z Kvasic,
tak z širokého okolí. Pro všechny bylo
připraveno bohaté občerstvení a počasí se letos opravdu vydařilo příjemným slunečným dnem.
Týden po závodech na štěrkovišti se
10. září utkali v lovu i naši mladí rybáři,
a to na našem rybochovném zařízení
u cukrovaru v Kvasicích. Účast jak mladých rybářů, tak jejich rodičů byla vý-

borná, tyto dětské závody jsou každým
rokem lépe a lépe navštěvované, a to
nás velice těší, protože si vychováváme
naše nástupce. Již tradičně jsme pro
všechny soutěžící připravili mnoho cen
a kvalitní pohoštění, takže panovala výborná nálada a spokojenost.
S příchodem podzimu v polovině
října jako každý rok přišel na řadu
výlov našich dvou rybníků na rybochovném zařízení u cukrovaru.
Veškerá rybí osádka byla přesunuta
do štěrkoviště v Kvasicích a rybníky
se chystají na další sezónu.
Letos byli do štěrkoviště taky nasazeni odchování candáti a úhoři
monte a to v mnohakilogramovém
počtu. Zarybňovací plán štěrkoviště
Kvasice byl splněn beze zbytku.

Výsledky Memoriálu Františka Pospíšila:
DRAVÁ RYBA:
1. Trvaj Vlastimil

štika 60 cm

BÍLÁ RYBA:
1. Šimčák Adam
2. Pecina Miroslav
3. Šidlík Václav

20 ks
18 ks
17 ks

463 cm
391 cm
374 cm

KAPR + AMUR
1. Večerka Petr
2. Pech Jiří
3. Šišmiš Dušan

6 ks
5 ks
3 ks

282 cm
248 cm
154 cm

NEJVĚTŠÍ KAPR
Janoštík Karel

63 cm

Výsledky dětských rybářských závodů:
RYBÁŘI ZAČÁTEČNÍCI
1. Dočkal Rostislav
2. Vrbecký Simon
3. Vrbecká Denisa
4. Tumová Gabriela
5. Šišková Eliška

celková délka 593 cm
celková délka 268 cm
celková délka 212 cm
celková délka 194 cm
celková délka 139 cm

RYBÁŘI POKROČILÍ
1. Kvasnička Tomáš
2. Tumová Eliška
3. Šumbera Marek

celková délka 435 cm
celková délka 315 cm
celková délka 313 cm

NEJVĚTŠÍ KAPR
1. Tumová Eliška

51,2 cm

MUŽSTVO B BOJUJE O POSTUP DO OKRESNÍHO PŘEBORU
Vážení fotbaloví příznivci, skončila
nám podzimní část sezony 2016/201,
a tak mi dovolte krátké poohlédnutí.
A mužstvo:
Umístilo se na průběžném druhém
místě se ziskem 27 bodů, když jen
dvakrát prohrálo (s Napajedly a Hlukem). Z počátku sezony se mužstvo
rozjíždělo pomalu, ale od čtvrtého
kola začalo vítězit - až do porážky
s Hlukem ve 12. kole. Zvítězilo také
v derby na hřišti Skaštic. Navíc předváděnou hrou patřilo k nejlepším v soutěži (ne-li vůbec nejlepší).

B mužstvo:
Umístilo se na průběžném druhém
místě se ziskem 31 bodů a s jednou
jedinou porážkou. Za vedoucím celkem Chropyně B zaostalo o 2 body
a jarní část sezony tak slibuje dramatický boj o první místo a postup do
okresního přeboru (což je cílem pro
tuto sezonu).
Dorost:
Mužstvo dorostu se umístilo na
průběžném osmém místě se ziskem
20 bodů, což je po minulých úspěšných sezonách zklamáním. Bohužel

se hned v prvních utkáních zranili
3 hráči ze základní sestavy (včetně
brankáře) a do konce podzimu již nenastoupili. V dalších utkáních se zranili
další hráči a tak rozsáhlou marodku
mužstvo nepamatuje. V některých
zápasech si bylo nutno pomoci hráči
starších žáků. V jarní části sezony se
snad podaří hrát o lepší umístění.
Žáci:
Starší žáci zakončili podzimní část
sezony na 6. místě se ziskem 14 bodů.
Poslední čtyři utkání mužstvo nepoznalo hořkost porážky a zlepšené vý-

kony se určitě přenesou do jarní části
sezony.
Mladší žáci zakončili podzimní část
sezony shodně na 6. místě se ziskem
14 bodů. Do týmu se pod vedením
trenérského kolektivu daří stále přivádět nové naděje, což se ne ve všech
mužstvech v krajských soutěžích daří.
Všem členům FC Kvasice a fotbalovým fanouškům přeji spokojené Vánoce a šťastný nový rok.
S pozdravem Sportu zdar.
text: F. Klement

MALÍ VODÁCI SE PŘIPRAVUJÍ NA DALŠÍ SEZONU
KOTVY Kvasice, z. s. je nově vzniklý
spolek založený za účelem provozování volnočasových aktivit dětí se
zaměřením na vodní turistiku a sport.
V období od podzimu do jara se
scházíme s vodáckým kroužkem
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v tělocvičně Základní školy Kvasice.
Kromě míčových her a různých soutěží pracujeme na zvyšování fyzické
zdatnosti. Na jaře, až počasí dovolí, se
vrátíme opět k vodě a na vodu.
S částí dětí z vodáckého krouž-

ku se věnujeme přípravě na závody rádi dále rozvíjeli nasbírané zkušenosdračích lodí. V letošní sezóně jsme se ti a byli důstojnými soupeři ostatním
zúčastnili několika závodů v kategorii týmům.
desetimístných lodí. A nevedli jsme si
text: K. Kahajová
špatně. Poličku nám zdobí dva poháry
za třetí místa. V příští sezóně bychom
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ZÁSAHOVÝ DENÍK SDH KVASICE
Vyjížděli jsme k planému poplachu
V pondělí 29. srpna ve 20:44 nám
byl nahlášen požár v Domově pro
osoby se zdravotním postižením
(DZP) Kvasice. Vyjeli jsme v počtu
1+5 vozidlem CAS20 Tatra 815.
Na místě události bylo zjištěno,
že se jedná o falešný poplach od
elektrické požární signalizace. Místo
údajného vzniku požáru bylo pro jistotu zkontrolováno termokamerou.

Po zdokumentování celé události se
jednotky vrátily zpět na své základny.
Na místě události jsme zasahovali
spolu s jednotkami HZS Zlínského
kraje ze stanic Kroměříž a Otrokovice, jednotkami SDH Otrokovice,
Tlumačov a Hulín, Policií ČR a záchranou zdravotní službou.

škole ve Kvasicích.
Na místo jsme vyjeli vozidlem
CAS-20 Tatra 815 v počtu 1+3. Po
příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o dvě menší hnízda v půdním
prostoru školky. Bylo přistoupeno
k jejich rychlé likvidaci pomocí prostředků na hubení hmyzu.

ského objektu v Tlumačově. Na
místo události jsme vyjeli vozidlem
CAS-20 Tatra 815.
Na místě události byl zjištěn požár
velkokapacitního seníku, ve kterém
se nacházelo cca 800 balíků sena.
Naše jednotka prováděla hašení
v dýchací technice a kyvadlovou
dopravu vody z Otrokovic. Po sedVosy
Požár Tlumačov
mé hodině ráno jsme byli vystřídáni
6. září ve 14:40 byl vyhlášen poV soboru 10. 9. 2016 22:43 hod. dalšími jednotkami.
plach, jednalo se o vosy v Mateřské nám byl nahlášen požár zeměděltext: P. Ředina

HASIČSKÝ VÍCEBOJ TFA
Již druhý ročník závodu TFA Napajedla se uskutečnil 1. října. TFA je
hasičský silový víceboj pro hasiče se
vzduchovým dýchacím přístrojem
jako zátěž v kategorii muži a ženy
a pro letošní ročník přibyla kategorie master.
V kategorii master měli závodníci
takzvaný „aktivní dýchací přístroj“,
to znamená, že oproti klasické kategorii měli muži nejen vzduchový

dýchací přístroj jako zátěž, ale ještě měli nasazeny masky a dýchali
z těchto přístrojů.
Závodníky na trati čekalo napojení dvou spojů B na PS12 a roztažení
hadic do délky 30 metrů, překonání dvoumetrové bariery, překlopení traktorové pneumatiky (cca
90 kg) 4x tam, 4x zpět (ženy měly
menší pneumatiku), výstup na věž
cca 4 metry vysokou a vytažení 20

kilogramů závaží (ženy 10 kg), figurína 80 kg (muži 20 metrů, ženy
10 metrů), hammerbox (muži 60,
ženy 30), vynesení hadice B (ženy
C) v harmonice do kostelních schodů (51 schodů) - a to v plné výstroji
(vícevrstvém zásahovém obleku,
zásahových botách, rukavicích, přilbě a dýchacím přístroji). Závodů se
účastnilo celkem 41 mužů, 12 žen
a 12 mužů v kategorii master.

Náš nejlepší účastník Radim Hložek se umístil v kategorii master na
krásném 9. místě následován Pavlem Ředinou, který obsadil ve stejné
kategorii 10. místo.
Závod byl opravdu velmi náročný,
téměř všichni účastníci závod dokončili a nikomu se nic nestalo.
text: P. Ředina

O POHÁR STAROSTY OBCE KVASICE V UZLOVÁNÍ
V sobotu 5. listopadu v sále místní
sokolovny proběhl již šestý ročník
soutěže „O pohár starosty obce
Kvasice v uzlování“. Na závodníky
čekaly nachystané dvě souběžné
závodní dráhy. Na každé dráze byla
připravena lana a děti musely na
čas uvázat lodní uzel, tesařský uzel,
plochou spojku, zkracovačku a na

závěr úvaz na proudnici. Soutěžilo
se jak v pětičlenných týmech, tak
v jednotlivcích. Soutěže se zúčastnilo 21 týmů a 134 jednotlivců. Našim
dětem se vcelku dařilo v kategorii
starších žáků - družstvo se umístilo
na 3. místě. V mladších žácích - jednotlivcích se naše Barbora Bilavčíková umístila na krásném 4. místě

z celkem 54 závodníků. Ve starších
žácích - jednotlivcích se Jiří Baštinec umístil na 6. místě, ostatní naši
závodníci potom na 7., 24. a na 27.
místě z celkem 54 závodníků. Pro vítěze byly přichystány poháry a medaile od Obce Kvasice. Bylo vidět, že
někteří soutěžící se na závod velmi
pilně připravovali, protože dokázali

předvést někdy snad až neuvěřitelné výkony. Na závěr byla vyhlášena
soutěž vedoucích, aby ukázali svým
svěřencům, že to také zvládnou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
rozhodčím a pořadatelům za zdárný
průběh soutěže.
text: P. Ředina

DĚTI ZAHÁJILY ŠKOLNÍ ROK VÝLETEM NA DOLNÍ MORAVU
Začátek školního roku jsme dětem zpestřili celodenním výletem
do zážitkového centra na Dolní Moravu. Cílem naší výpravy byla Stezka
v oblacích a další zážitkové parky,
které si každý zvolil dle svého zájmu.
Počasí nám nesmírně přálo, a tak
jsme si celý den vychutnali plnými
doušky. Kdo chtěl, mohl se ke stezce
vyvést lanovkou, jiní poctivě šlapali po svých do obrovského kopce
a zvolili si ke stezce turistikou trasu.
Děti zde měly možnost natrhat borůvky a zdolat místy opravdu velmi
krkolomné překážky ke kýženému
cíli. Samotná stavba „Stezky v oblacích“ je velmi uchvacující moderní
stavba. Každý návštěvník měl možnost pozorovat při výšlapu po stezce, jak důmyslná stavba zde byla vy-

budována. Kdo měl zájem, mohl na
stezce využít i zážitkové atrakce jako
například lanový tunel, který propojoval patra stezky, anebo se odměnit rychlou jízdou tobogánem,
ale taky si vyzkoušet procházku na
samém vrcholu „Stezky v oblacích“,
kde čekala na odvážné další atrakce
v podobě „lanové kapky“. Další směry cest účastníků zájezdu si každý
nechal na svém uvážení a mohl tak
navštívit další zážitkové parky, které
jsou určeny dětem všech věkových
kategorií, anebo vyzkoušet jízdu na
bobové dráze, která byla zcela jistě dalším krásným zážitkem. Byl to
opravdu velmi krásně prožitý den,
který si užili jak malí, tak i velcí.
text: J. Koželová
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PODZIM BYL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ZNAMENÍ
ček jsme v 16 hodin přivítali rodiče
podzimním pásmem říkánek a písniček, které všem vykouzlily úsměv
na tváři. Nejvíce se všechny děti těšily na vystoupení kouzelníka, který
dětem předvedl krásná a zajímavá
kouzla, u kterých nechyběla ani
živá zvířátka. Tentokrát to byly dvě
bílé hrdličky, které dětěm seděly na
ruce, mohly si je dokonce i pohladit.
Dýňová slavnost
Celkově se akce naší mateřské školTak jako každý rok, tak i letos ky velice vydařila a moc rádi na ni
tomu nebylo jinak a celý kolektiv
naší školky pro rodiče a děti připravil podzimní dýňovou slavnost, která se konala ve čtvrtek 3. listopadu.
Od 14. hodin jsme se na všechny
těšili ve třídách, kde děti společně
s rodiči dlabali své dýně. Atmosféra byla velice příjmená a přátelská.
Maminky byly šikovné a přinesly
pro děti výborné pochoutky z dýní
a jablíček. Poté se dýně odnášely
na zahradu školky, kde už netrpělivě čekaly na to, až se setmí a krásně
se rozsvítí. Vzhledem k tomu, že nás
v tento den překvapila veliká zima,
program byl přesunutý do budovy
Strašák Hugo
Venku se to krásně začalo zabar- naší mateřské školky. Ve třídě Sluní-

Na dveře zaťukal měsíc září
a všechny děti se vrátily po dlouhých prázdninách zase za námi do
školičky. Pro některé děti to bylo poprvé, kdy přišly mezi nás. Tento měsíc dětem zpříjemnilo pobyt v mateřské školce hudební vystoupení
pana Čapčucha - Zpívánky. Děti si
společně zazpívaly písničky lidové,
z pohádek a o zvířátkách. V říjnu se
děti mohly těšit na pohádku. Navštívilo nás maňáskové divadlo z Hodonína s pohádkou Zvířátka ve škole.
Tak jako ve většině pohádek i zde
zvítězilo dobro nad zlem a hodná
zvířátka porazila zlého vlka. Další maňáskovou pohádku divadla
z Olomouce viděly děti 1. listopadu.
Pohádka měla název „Jak si dráček
našel kamarády“. Hlavním hrdinou
byl malý dráček, který se cítil sám
a mezi zvířátky si našel dobré kamarády - včelku, kůzlátko a myšku. Dráček poznal, že není dobré být sám
a mít kamarády je to nejlepší, co si
mohl přát. A to je přání nás všech.

vovat podzimem a my jsme společně s rodiči a s dětmi vyzdobili
mateřskou školku strašáčky, které
jsme pojmenovali - strašák Hugo.
Mockrát děkujeme všem rodičum,
kteří se zapojili a doma se svými dětmi do vyrábění strašáčka, a tím nám
krásně pomohli vyzdobit chodby
naší mateřské školky.

s dětmi vzpomínáme.
Zubní prevence
Na začátku listopadu nás navštívil
zubní preventista pan Forejt, který dětem hravou formou vypráví
o zubní prevenci. Pan Forejt má vždy
připravený zajímavy program a děti
ho s nadšením poslouchají a hlavně
se přiučí zajímavostem a plní úkoly.
Krásné zimní dny plné pohody
Vám přeje kolektiv MŠ Kvasice.

LETÁK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Ve Zlínském kraji je poskytována
sociální služba rané péče. Je určena
pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením ve věku dítěte od 0 do 7 let
a je zaměřená hlavně na podporu rodiny a dítěte. Jejím velkým přínosem je
mimo jiné hlavně to, že služba je poskytována v domácím prostředí dítěte.

Ve Zlínském kraji tedy působí celkem 5 poskytovatelů rané péče, a to
se zaměřením na děti se zrakovým
a kombinovaným postižením (Společnost pro ranou péči), se zaměřením na děti s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením
a s ohroženým vývojem (Educo,

Středisko rané péče, Auxilium o.p.s.
a Diakonie) a se zaměřením na děti
se sluchovým a kombinovaným postižením (Centrum pro dětský sluch
Tamtam o.p.s., Raná péče pro Moravu
a Slezsko).
Tito poskytovatelé se rozhodli společně vydat jeden propagační leták,

na kterém je služba rané péče ve
stručnosti popsána, a najdete zde názvy a kontakty na všechny organizace.
Velmi potěšující je, že jednotlivá
střediska spolu spolupracují a vytvořily Volné sdružení poskytovatelů rané
péče ve Zlínském kraji.
text: M. Francová

pastel. Práce jsou detailně propracované a barevně vyvážené. Výkresy žáci
doplnili krásným seskupením podzimních plodů. Čtvrtá třída si spojila
podzim s odletem vlaštovek a když
,,let“, tak žáci přidali i ,, létající“ dráčky.
Podzimní stromy zrcadlící se ve vodní
hladině stojí za podívání nejen na naší
výstavě, ale i při procházce kolem Moravy. Moc vtipně využili čtvrťáci odpadový materiál – PET lahve, ze kterých
vyrobili téměř dokonalé papriky.
Pátá třída. Je vidět, že žáci jsou na
patřičné úrovni a že i paní učitelky
,,sklízí ovoce“. Bedna plná podzimních
plodů vyrobených technikou kašírování přímo láká k ochutnání. Syté
barvy dokončené lakováním dodaly
plodům náležitou atraktivitu. Jejich
úžasnou výhodou je hlavně to, že

nikdy neshnijí. Podzimní aranžmá ve
sklenicích doplněné kosou, hráběmi,
lýkem a suchými travami je velmi pěknou tečkou páté třídy.
Tentokrát se k výstavě připojila
i školní družina. Děti se při pečení
podzimních perníčků připravují na vánoční generálku. Perníčky jsou pěkné
a voňavé, kdo má pak odolat? Takže se
nenápadně uždibuje a ochutnává.
Chtěla bych touto cestou poděkovat i všem rodičům, kteří se podíleli
na výstavě zapůjčením košíků a dodáním ovoce a zeleniny.
Zároveň Vás chci pozvat na další výstavu pod názvem ADVENT.
Její zahájení bude 1. 12. a bude
trvat do 4. 1. 2017.

VÝSTAVA PODZIMNÍ ROH HOJNOSTI
Podzim – období hojnosti, období
sklizně, období hýřící pestrými barvami a nejrůznějšími vůněmi. Právě tuto
pestrost se pokusili výtvarně vyjádřit
žáci 1. stupně.
V 1. A žáci otiskovali korkové zátky
a vytvořili tak hroznové víno, které
doplnili o vinné listy a jejich otisky.
V prvouce děti ochutnávaly ovoce
a zeleninu a protože myslí i na lesní
skřítky, tak pro ně ,,zavařily“ podzimní
lesní plody a také ovoce. Při vystřihování zavařovacích sklenic si procvičili
jemnou motoriku, která je důležitá
pro psaní. Také kresebně ztvárněná
pohádka ,,O veliké řepě“ se žákům
moc povedla. Pohádku jsme si zahráli
a také zazpívali – a to několikrát, protože je veselá a vtipná. Ze všeho nejvíc
však děti bavilo aranžování podzim-
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ních košů a košíků.
Žáci 1. B obohatili výstavu krásnými
ježečky. Bodlinky z lístečků a z bodláků jsou výborným nápadem a věřte,
že než všechny bodliny děti nalepily,
dalo jim to hodně zabrat. Také sluníčka a naaranžované košíky vtiskly výstavě podzimní atmosféru.
Druháci využili mnoho výtvarných
technik, které s citem kombinovali,
a jejich práce hýří barvami. Úžasné
jsou hrozny z půlek ořechů doplněné
pozadím v zemitých barvách. Při tvoření postaviček z přírodnin se u žáků
rozvíjela fantazie, cit pro sladění barev a proporcí a také jemná motorika.
Strašidlo z vyřezané dýně neodmyslitelně patří k podzimu.
Třetí třída se prezentuje rohem
hojnosti s použitím techniky suchý

text: J. Hudcová

zpravodajství
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VÁNOČNÍ OBRAZ K NÁM MLUVÍ RŮZNÝMI ZPŮSOBY
Všichni se těší na vánoční pohodu.
Celá naše představa Vánoc je idylická.
Tuto tvář dala vánocům doba barokní, tam přišly všechny ty ovčičky, ukolébavky, plenčičky, žežuličky a troníčky
za koledování. Gotická doba slavila
Vánoce jinak a byla nesporně věrnější
originálnímu příběhu, který známe
z Bible, ale který vždy znovu čteme
přes růžové brýle barokní pastorely.
Originální Vánoce nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli nějakému
pitomému byrokratickému výnosu
a nesmyslné statistice musel se Josef
s Marií vydat na dosti dalekou cestu
zrovna v době, která se jim tak nehodila. Jet na oslu je nepředstavitelně
nepohodlné i pro zdravého mladého
muže. Natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni těhotenství. Představme
si všechnu tu starost, jak bude na cestě,
kde se ubytují, zda se stihnou vrátit,

aby se dítě narodilo doma. Uvažme, jak
složité asi bylo zařídit alespoň to nejnutnější, když se dítě narodilo cestou.
I kdyby ve velké prozíravosti pro jistotu
měli bývali rodiče ledacos s sebou, byli
odkázáni i v nejběžnějších potřebách
na pomoc neznámých lidí. Přemýšleli
jste někdy, jaký to tehdy pro ně byl najednou problém sehnat dostatek teplé
vody na koupel novorozence? A pak
ten neklid kolem děťátka, ten sběh
lidí. Nakonec návštěva králů-mudrců
a taková míra zájmu, že se Josef rozhodne bezodkladně odejít, protože by
další pobyt v Betlémě mohl být přímo
nebezpečný. A představme si další cestu, která se podobala útěku a nevedla
domů, ale do ciziny. Domysleme i to,
jak asi zapůsobila na mladičkou maminku a starostlivého otce děsivá zpráva o Herodově zákroku proti betlémským dětem. A uvažujme též o velkých

vnitřních dramatech svatého Josefa,
muže, který se těšil na běžně se odvíjející rodinný život a byl postaven před
fakt, že jeho snoubenka je těhotná. Jak
asi bylo Marii čekající na jeho reakci?
Jen blázen mohl by toto nazvat idylou.
Je to obrovské lidské a zároveň i Boží
drama. Tak, jak se vrství naše životní
zkušenost, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám tento obraz Vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných
a šťastných, jinak v dobách válečných,
jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak když neporušený celek rodinného kruhu harmonicky
žije, jinak když je narušen smrtí nebo
rozkolem. Ale vždy k nám vánoční
obraz mluví. Proto je třeba vždy se do
něho podívat, ano, vždycky se poctivě
postavit před tuto velkou Boží zvěst. Je
určitě chyba něco předstírat a je rovněž
chyba říct: „Já letos Vánoce neslavím,

protože jaképak Vánoce, když ... nevím,
co zlého mě potkalo.“ Vánoce jsou vždy
štědré a vždy nám dají dobré dary, pokud nepropadneme hloupé představě,
že už to všechno známe a že se jen stereotypně opakují. Vánoce jsou vždycky
nové a vždy mluví k našemu životu.
Pokaždé nám připomenou něco jiného. Jednou nám připomenou potřeby
nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí,
podruhé nám dají posilu v těžkostech
a připomenou nám, že vzájemná láska a láska Boží je bohatstvím, které
převáží hmotnou tíseň i lidský žal. To
vše ovšem se stane jen tehdy, když se
jako pravdivě žijící lidé setkáme s Boží
pravdou lidského příběhu svaté rodiny.
Tehdy totiž do našeho srdce vstoupí
mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující
pokoj lidem a slávu Boží.
Podle knihy „Vánoce“
od P.Petra Piťhy

K VÁNOCŮM NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ I KNÍŽKY
Blíží se konec roku a s ním i Vánoce. Těšíme se na setkání se svými
blízkými, na vzácné chvíle s celou
rodinou. Kdo by neměl rád rozzářený vánoční stromeček a netrpělivé
čekání na Ježíška. Až ucítíme vůni
vánočního cukroví, vzpomeneme si
na všechna přání, která se nám kdy

vyplnila. Jistě Vám Ježíšek mnohokrát
nadělil také knížky. Z nich jste čerpali
moudrost a poučení. Malé holčičky
chtěly být zajisté Popelkami a malí
chlapci neohroženými princi. Nedovedu si představit život bez knih. Bez
nich by byl svět pustý a bez fantazie.
Chtěla bych Vám poděkovat za to, že

nezapomínáte na knihy a na knihovnu.
Všechny, kteří čtou, není snadné obelstít. Nejde zapomenout na maminku,
která nám jako malým předčítala. Na
paní učitelku z první třídy, která nás
učila písmenka, na podivuhodný svět,
který se nám otevřel, jakmile jsme se
začetli do knihy. Jsem ráda, že chcete

zázračný svět dál objevovat v knížkách
a že vedete k četbě také své děti.
Přeji Vám krásné Vánoce. A doufám, že se s Vámi setkám v novém
roce v prostorách knihovny. Budu se
na Vás těšit. A spousta nových zajímavých knih také.
text: R. Králíková

Z ČINNOSTI ŽEN TJ SOKOL KVASICE ANEB ZASE CVIČÍME
Počátkem října jsme se opět sešly
v tělocvičně a zahájily cvičení mladších žen pod záštitou TJ Sokol Kvasice. Cvičíme každý čtvrtek od 19.30
do 20.30 hod. a zaměřujeme se na
aerobní aktivitu a následně na zpev-

nění a posilování celého těla. Cvičení
se snažíme obměňovat, používáme
stepy, flexi-bary, posilovací gumy
a velké gymnastické míče.
V říjnu jsme se zúčastnily v Bystřici
pod Hostýnem školení zaměřeného

na kruhový trénink a jsme rády, že
můžeme poznatky uplatnit i v našich
hodinách, a plánujeme pro zpestření
i tento kruhový trénink zařadit i v některé z našich hodin.
Velmi nás těší, že řady v tělocvičně

plní nejen kvasické ženy, ale i ženy z Tlumačova a Nové Dědiny. Přejeme všem
krásné prožití vánočních svátků, plné
pohody a lásky a do nového roku pevné zdraví a hodně osobních úspěchů!
text: S. Korvasová a M. Hájková

I SENIORKY PRAVIDELNĚ CVIČÍ
Již osm let se schází parta starších cvičenek trpících různými
zdravotními problémy. Zaměřujeme se zejména na procvičování

a uvolňování pohybového aparátu, posilování zádového a břišního svalstva. Cvičíme při hudbě
v pomalejším tempu, které vyho-

vuje ženám vyššího věku. Vždyť každý čtvrtek v 15 hodin v tělonejstarším z nás bude zanedlouho cvičně Základní školy Kvasice.
81 a 79 let! Cvičení je vhodné i pro
diabetiky. Scházíme se pravidelně
text: L. Zdražilová

CVIČENÍ POMÁHÁ NEJEN TĚLU, ALE I DUŠI
Cvičení starších žen probíhá každé pondělí od 18:30 do 19:30 již
několik desetiletí. Cvičení navštěvuje 20 až 30 žen, které přicházejí
s pocitem nutnosti pohybu, protože vědí, že má nesporný zdravotní
význam. Je mnoho žen, které cvičení navštěvují pravidelně, a jejich

absence je jen v době krátkodobé
nemoci. Cvičební hodina je složena tak, aby všechny svaly a také
mysl byly v tuto dobu plně zapojeny. K zapojení všech svalů a úponů
v těle používáme náčiní, jako jsou
malé míče, gumové stuhy a velké
míče. Cvičení nám pomáhá k udr-

žení pevné a vyrovnané postavy,
tvaruje svalové skupiny jak dolních
končetin, tak břišních svalů, hýžďový sval a v neposlední řadě svalstvo
stehenní. Cvičení má nesporný
zdravotní význam, přináší příjemný
zážitek, radost z pohybu a hlavně
setkání s přáteli. Cvičení s hudbou

v nás vyvolává spolu s pohybovou
aktivitou pocit radosti a psychickou
a duševní rovnováhu.
Děkuji všem ženám cvičenkám
za jejich pravidelnou účast a přeji
jim do nového roku hodně zdraví,
radosti a duševní pohody.
text: B. Konečná
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z matriky, ostatní

3. ZÁVODY MS PUMPTRACK SERIES 2016 BYLY V KVASICÍCH
Poslední prázdninová neděle patřila dětem a dospělým na
pumptrackovém hřišti. Díky popularitě pumptrackových hřišť, které
na Moravě rostou jako houby po
dešti, se letos spustil první ročník
série moravsko-slovenských závodů
na pumptracku. Kvasický areál byl
třetí v pořadí, předtím se uskutečnily závody ve slovenské Kálnici, na

jižní Moravě ve Tvarožné Lhotě. Po
kvasickém vystoupení následoval
ještě závod v Ostrožské Nové Vsi
místo původně zamýšleného závodu v Zádveřicích. Závod byl přístupen pro kohokoliv ve věku 0-99
let. Systém spočíval ve dvou samostatně hodnocených disciplínách.
První disciplínou byla jízda na čas,
kdy byla předepsaná trať měřena

čipovou technologií. Každý jezdec
měl tři pokusy pro dosažení co nejlepšího času. Druhá část, eliminátor
(vyřazování), se jela ve dvojicích,
kde pomalejší jezdec byl vyřazen
ze soutěže. Celkově bych hodnotil
závody ve Kvasicích za velice vydařené, účast přes 50 aktivních jezdců
patřila v sérii k nadprůměru. K vidění
byly opravdu krásné, rychlé a tech-

NAROZENÍ

Bláhová Terezie
18. srpna 2016

nicky skvěle provedené jízdy. Bohužel zájem z řad kvasických občanů
byl pro mě velikým zklamáním. Byly
přítomny dvě rodiny, a to je hodně
málo. Doufám, že příští rok se polepšíme, akci jsem pořádal hlavně pro
kvasické děti.
text: J. Klement

ÚMRTÍ

Opravil Adam
27. září 2016

Brázdil Jonáš
27. září 2016

Karel Šupčík
† 21. srpen
Zdeněk Staněk
† 26. srpen
Valerie Bařinková
† 31. srpen
Zdenka Machalová
† 9. září
František Mareček
† 5. říjen
Metoděj Sedláček
† 17. říjen
Alois Gregor
† 27. říjen
Marie Březovjáková
† 5. listopad

30. prosince 2016 oslaví
60. narozeniny
náš spoluobčan pan
JOSEF MATĚJ.
Všechno nejlepší, hodně štěstí,
spokojenosti a do dalších let pevné zdraví
přeje bratr s rodinou, zaměstnanci OÚ
Kvasice a DZR Kvasice.

Jaroš Václav
10. října 2016

Florián Vilém
14. října 2016

Vánoční varhanní koncert
Anny Šebestíkové

25. 12. 2016 v 17:30

v kostele P. Marie Nanebevzaté ve Kvasicích
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky
a snaží tak pomáhat nemocným, sociálně slabým a trpícím.
Koledování bude probíhat ve dnech 1. 1. – 15. 1. 2017.
Ve Kvasicích budou skupinky koledníků procházet v sobotu 7. 1. 2017.
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KVASICE HOSTILY OLYMPIJSKÉ HRY SENIORŮ
Letošní Olympijské hry seniorů
Mikroregionu Jižní Haná se konaly
v Kvasicích. Senioři z Tlumačova,
Hulína, Chropyně a Kvasic se sešli,
aby si užili příjemný den plný her,
soutěží a dobré nálady. Hry odstar-

tovaly slavnostním průvodem obcí
za doprovodu živé hudby a mažoretek. Seniory přivítali starostové soutěžících obcí a také kandidátka do
senátu Daniela Hebnarová. Každé
soutěžní družstvo mělo svůj vlastní

zahajovací pokřik a poté už se všichni přesunuli do místní sokolovny,
kde pro ně byly připravené různorodé hry a soutěže. Kdo nechtěl hrát,
mohl si jen tak posedět u kávy a fandit ostatním. Disciplíny byly pestré,

soutěžící začínali vědomostním
kvízem, poté stříleli z luku či házeli
kroužky na cíl. Akce splnila svůj účel,
senioři se pobavili a odreagovali se
od všedních starostí.
text a foto: J. Hlavinková
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vánoční strom

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU V OBRAZECH
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