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Je před námi opět nový školní rok
Po dvou měsících jistě zaslouženého odpočinku začal pro 230
kvasických žáků a jejich pedagogy
dnem 2. září 2013 opět nový školní rok.
Prázdniny, jejichž počátek byl
pro nás všechny poznamenán tragickým úmrtím Michala Rozsypala, žáka naší školy, tedy definitivně
skončily a je na místě připravit se
na dny příští.
I letos, stejně jako v minulosti, se
na zahájení výuky pečlivě připravovali i všichni zaměstnanci školy. Během prázdnin byly provedeny nezbytné úpravy v prostorách školy,
tedy vymalována sociální zařízení
a jedna třída 1. stupně, provedeny

drobné opravy, uklizeny vnitřní prostory budovy, umyta všechna okna.
Žáci v prvním a druhém ročníku budou moci ve svých třídách usednout
do nových lavic.
Organizace prací byla tentokrát
pro vedení školy složitější, protože
ke dni 1. července ukončil po 19 letech a odešel na jiné pracoviště pan
Pavel Štěbra, který spolehlivě a velmi zodpovědně po celou tu dobu vykonával funkci školníka a byl nepostradatelným pomocníkem při řešení nejrůznějších situací. Za jeho práci mu patří poděkování nejen vedení
školy, ale také všech spolupracovníků i učitelů. Na jeho místo nastoupil
od 1. srpna pan Pavel Páral. I jemu

přeji, aby s jeho prací v očích všech
vyzařovala jen spokojenost.
Znovu apeluji na to, aby děti byly
všímavé a ohleduplné ke všem změnám, které jsou v dnešní době stále víc a víc finančně náročnější. Je
tedy na nich, jak svým chováním
ke všem novotám ve škole podpoří naši snahu stále vylepšovat místa, v nichž denně společně trávíme
spoustu času.
Během prázdnin byly provedeny
drobné změny i v personálním obsazení učitelů. Vzhledem k tomu, že
od nastávajícího školního roku budou v prvním ročníku opět dvě třídy,
byla přijata paní Barbora Michálková jako nová síla na pozici učitelky 1.
stupně. I jí přeji, aby s její prací byly
spokojeny nejen děti, ale i rodiče, kteří v dnešní době stále víc promlouvají do činnosti školy a práce učitelů.

Letošní prvňáčci s p. učitelkou Barborou Michálkovou (vlevo) a Dagmar Štěbrovou (vpravo).
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Loňský školní rok byl ve znamení přípravy slavnostní akademie,
jež se uskutečnila v jeho samotném závěru.
V letošním roce budou učitelé se
svými žáky věnovat čas k přípravě
veřejné výstavy v rámci velikonočních svátků.
Chci z tohoto místa poděkovat
všem zaměstnancům za náročnou
a obětavou práci během uplynulých
dnů, bez jejich přístupu, píle a pečlivosti by jistě škola nebyla taková, jakou ji máme dnes.
Na prahu nového školního roku
chci opět popřát všem našim žákům i zaměstnancům, aby i tento
rok byl pro ně alespoň stejně úspěšný jako ty, na něž se pak ještě dlouho vzpomíná.
Mgr. Ladislav Škrabal
ředitel školy

Foto: ZŠ Kvasice.
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Zprávy z obce
Rekapitulace a výhled
Vážení spoluobčané,
přestože by každý z nás rád trávil příjemné léto v kruhu rodinném
a na dovolených co nejdéle, sílu na
zastavení času prozatím k dispozici nemáme. Každý si mohl užít léto
po svém a splnit si své touhy a přání. Na co nedosáhl, snem zůstává
i nadále. Vracíme se zpět do reality k rutinní tvůrčí činnosti na pracovišti, starostem o rodinu a blízké
a také dění v obci. A u tohoto tématu bych se chvíli zastavil a jak název
mého příspěvku naznačuje, malým
ohlédnutím zpět a s výhledem bych
Vás rád seznámil.
Stalo se nepsaným zvykem, že
nám naše „Kvasická pouť“ rozděluje
rok ne matematicky, ale „do pouti“
a „po pouti“. Jistě se Vám stává, že si
řeknete: „Toto musím zvládnout do
pouti“ a nebo naopak: „Na toto bude
času dost po pouti“. Také proto bych
první část svého příspěvku věnoval
právě jí. Každý rok se program obměňuje, takže Vám určitě neunikly
změny, které naše pouť letos zaznamenala. Změnily se hudby. V sobotu
přilákalo „country“ a ohnivá show
nečekané množství občanů a v neděli bylo pěkné vystoupení Vlčnovjanky. Zajímavou a velmi zdařile připravenou výstavu na obecním úřadě
zhlédlo velké množství návštěvníků
i z okolí. Ani letos nechyběly prodejní stánky a kolotoče. Chtěl bych touto cestou všem, kteří se na přípravě
této náročné akce a organizačně na
průběhu podíleli, moc poděkovat.
Kvasická pouť již překročila hranice regionálního charakteru. Je nutné ji jako zvyk pro další generace zachovat a zdokonalovat.
Asi všichni jste již slyšeli o změně
manipulačního řádu na jezu v Bělově, která spočívá ve zvýšení hladiny
o 0,5 m. Ve snaze hájit životy, zdraví
a majetek našim občanům jsme zajistili množství podkladů pro jednání, ve kterých svádíme urputné šarvátky s vlastníkem elektrárny. Po
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dlouhých jednáních je situace taková, že MěÚ Otrokovice předává
krajskému úřadu spis na odvolání,
které jsme podali včetně připomínek a nesouhlasu se zvýšením hladiny. O dalších krocích nechci spekulovat, vyčkáme verdiktu Krajského úřadu ve Zlíně, ale bude-li třeba,
podnikneme další kroky.
Ještě před nástupem léta se nám
podařilo provést kýženou opravu komunikace dvouvrstvým asfaltovým
kobercem od panelky na Chlum.
Slibovali jsme to místním občanům dost dlouho. Popravdě řečeno - už tam měli problémy s příjezdem i popeláři.
Letos jsme požádali o dotaci na
údržbu památkově chráněné lipové
aleje u hřiště. Po nekonečném čekání nám byla ve výši 249 000,- Kč
schválena. Byl to dobrý záměr, nesmí se zapomínat na naši zeleň. Snažíme se každý rok pro stromy něco
udělat, je to v obci vidět a každá koruna, kterou získáme, šetří náš rozpočet pro jiné potřebné aktivity.
Nový územní plán, na který se
nám podařilo zajistit 100 % dotaci,
je projekčně dokončen a připraven
v souladu s harmonogramem na rozeslání dotčeným orgánům k připomínkování. Jsme asi uprostřed prací na územním plánu, termín schválení zastupitelstvem a nabytí právní
moci po veřejném projednávání je
naplánován na březen 2014. A ten
musíme splnit.
Přes prázdniny jsme zahájili připravenou akci rekonstrukce kuchyně MŠ Kvasice. Práce tak velkého
rozsahu a zásahu do stávajícího stavu probíhají v úctyhodném tempu.
Termín dokončení 31. 8. 2013 byl
splněn a neohrozil provoz školky.
Čekání na dotaci se nám vyplatilo a sběrný dvůr, o kterém se již delší dobu mluví, jsme v srpnu zahájili. Na realizaci je zpracován harmonogram, jehož plnění pečlivě sleduji a vyžaduji, aby byl do 30. 9. 2013
dokončen a předán k užívání.
Souběžně s touto akcí jsme zahájili práce na dopravní infrastruktuře Pod Strážným. Chceme stavebníkům zajistit zpevněnou komunikaci ještě před tím, než vyhlásíme

Oprava kanalizace v ulici Nová.
záměr prodeje stavebních pozemků. To byl také jeden z důvodů, proč
jsme prodeje zastavili a záměr zveřejníme úplně znovu. Věřím, že po
dokončení komunikace bude zájem
větší než dosud. Podmínky prodeje budou včas zveřejněny obvyklým
způsobem.
Do letních měsíců jsme situovali s firmou VaK Kroměříž opravu
kanalizace kompletní výměnou potrubí a šachet v ulici Nová, na které se v poslední době vyskytlo několik poruch. V návaznosti bude provedeno i nové potrubí v uličce Packov. V ulici Nová chceme zachovat
průjezd s částečnou uzavírkou, vyloučením parkování, ale s možným
vjezdem a průjezdem. Prosím, aby
občané respektovali dopravní značení a byli ohleduplní.
V ulici Mírová proběhne v podzimních měsících kabeláž NN spodní části ulice od trafostanice. Zmi-

Foto: R. Nelešovská.
zí 9 sloupů. Stavbu provede firma
E.ON ve vlastní režii.
Jak vidíte, máme před sebou ještě
hodně úkolů, ale věřím, že do plískanic budeme se vším hotovi.
Chtěl jsem Vás touto cestou informovat o dění v obci. Některé občany jsem potěšil, jiné ne. Ale i na jejich požadavky se dostane. Všechno prostě nejde hned. My bychom
je ani při své rozsáhlé působnosti
v souběhu s jinými úkoly nemuseli, jak se říká, dobře „ukočírovat“.
Pokud jste se při čtení dostali až
sem, slibuji, že už Vás dalším výčtem nebudu unavovat. Rád bych
Vám popřál zdraví, pěkný podzim
a myslete včas na dárky pro své nejbližší. Vánoce tu budou, ani se nenadějeme. Při této příležitosti bych
ještě chtěl říci, že manželé Hájkovi
z Bělovské ulice věnují obci letošní
vánoční strom. Děkujeme.
Váš starosta Lubomír Musil

Vzniká nový sběrný dvůr.

Foto: R. Nelešovská.

Poděkování
Pan Michal Opravil, občan Kvasice,
daroval dne 4. 6. 2013
na oddělení Transfúzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice a.s. již 50 x svou krev.
Elektrárna u jezu v Bělově.
Foto: R. Nelešovská.

Budoucí komunikace v ulici
Pod Strážným. Foto: R. Nelešovská.
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Usnesení
Usnesení
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 23. května 2013 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kvasice
154/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
155/ ZO schvaluje 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.
156/ ZO schvaluje 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.
157/ ZO schvaluje 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.
158/ ZO schvaluje 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.
159/ ZO nesouhlasí s dočasným zvýšením hladiny řeky Moravy nad jezem
Bělov z kóty 183,60 m.n.m. na kótu 184,10 m.n.m.
160/ ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2012. Závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha za rok 2012.
161/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2012 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012.

dne 22. 6. 2013 při pořádání akce „Moraviaman triatlon 2013“ z důvodu
ohrožení bezpečnosti cyklistů i motoristů při projíždění a omezení příjezdu k nemovitostem v obci a výjezdu z obce.
497/ Rada obce schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele stavby „Sběrný dvůr odpadů obce Kvasice“ firmu Strabag a.s., Příluky 386,
760 01 Zlín.
498/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Libuši Šibíkové, Kvasice, Osmek 463.
499/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Renatě Daňkové, Kvasice, Cukrovar 159.
500/ Rada obce souhlasí se zateplením domu čp. 111 v ul. Mariánov ve
vlastnictví Romana Novotného a Ivony Novotné i se záborem obecního
pozemku parc. č. 1464 v k. ú. Kvasice před domem čp. 111 za podmínek
stanovených ve smlouvě.
501/ Rada obce schvaluje firmu Ing. Zbyněk Cupák, inženýrské služby,
Milíčova 145/6, Olomouc, IČ: 86903217 jako dodavatele na zajištění výběrových řízení:
1. na realizaci akce „Rekonstrukce kuchyně MŠ Kvasice, Včelín 653“
2. na „Dopravní a technickou infrastrukturu pro 12 RD lokalita Bělovská, Kvasice“.
Usnesení
z 64. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 26. června 2013
502/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Milaně Kunčarové, Kvasice, Cukrovar 159.
503/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Jiřímu Machovskému, Kvasice, Husova 642.
504/ Rada obce schvaluje finanční odměnu ředitelce MŠ Kvasice Miluši Koláčkové za výborné výsledky dosažené v rámci výchovně vzdělávacího programu v MŠ Kvasice.
505/ Rada obce schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele na realizaci akce „Rekonstrukce kuchyně MŠ Kvasice, Včelín 653“ firmu Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín za cenu 2.941.678,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
506/ Rada obce schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele realizaci stavby „Dopravní a technická infrastruktura pro 12 RD, Kvasice“
firmu ALSPO Zlín, s.r.o., 760 01 Zlín - Kudlov 71 za cenu 2.080.515,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení
z 62. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 30. května 2013

Usnesení
z 65. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 22. července 2013

488/ Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy s Jarmilou Hejníkovou, Kvasice, Kroměřížská 459, dohodou ke dni 30. 6. 2013.
489/ Rada obce schvaluje přidělení obecního bytu č. 5 v ulici Kroměřížská 459, Kvasice Jiřímu Smočkovi, Kvasice, Osmek 271, od 1. 7. 2013 na
dobu určitou jeden rok.
490/ Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Kateřině Sedláčkové, Kvasice, Cukrovar 159.
491/ Rada obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 4/2013.
492/ Rada obce souhlasí s uzavírkou silnice III/36745 v úseku mezi Bělovem a Otrokovicemi dne 25. 6. 2013 od 12 do 13 hodin z důvodu pořádání Triatlonu letní olympiády mládeže i s navrženou objízdnou trasou.

507/ Rada obce, na základě zveřejněného záměru pronájmu nebytového
prostoru, schvaluje ve výběrovém řízení pronájem vedlejší stavby objektu č. 25 Charitě Kvasice.
508/ Rada obce souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace ul. Parková za účelem provedení přípojek pro
sběrný dvůr odpadů obce Kvasice, která proběhne v souladu s projektovou dokumentací a vyjádřením Policie ČR, DI Kroměříž.
509/ Rada obce schvaluje Mysliveckému sdružení Kvasice zakoupení věcného daru do tomboly na Mysliveckou noc ve výši 1.000,- Kč.
510/ Rada obce doporučuje ZO Kvasice schválit smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro uložení kabelu NN na stavbu: „Kvasice, u hřiště, kabel NN“ s firmou E.ON za jednorázovou úplatu 500,- Kč.
511/ Rada obce ve výběrovém řízení schvaluje na provádění TDI na akci:
„Sběrný dvůr odpadů obce Kvasice Ing. Radimíra Zendulku za cenu
199.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
č. 3/2013 na výše uvedenou stavbu.
512/ 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 spolupráci na přípravě realizace investičních akcí obce: Rekonstrukce kuchyně MŠ Kvasice, Sběrný dvůr odpadů, lokality Pod Strážným a při přípravě pro získání dotace na ošetření památných stromů, vyplacenou v termínu červenec 2013.

Usnesení
z 63. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 12. června 2013
493/ Rada obce doporučuje ZO zveřejnit záměr prodeje části obecních
pozemků parc. č. 1119/1, 1125/1 a 1131/1, všechny v k. ú. Kvasice o celkové výměře cca 120 m2.
494/ Rada obce schvaluje mandátní smlouvu mezi Obcí Kvasice a Ing.
Vladimírem Navrátilem, Karolíny Světlé 3377, Kroměříž, na provedení
autorského dozoru a investorsko - inženýrskou činnost na realizaci stavby „Rekonstrukce kuchyně MŠ Kvasice, Včelín 653“ za cenu 72.600,- Kč
vč. 21 % DPH a pověřuje starostu obce podpisem mandátní smlouvy.
495/ Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu 1040002496/025 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Obcí Kvasice a E. ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na uložení kabelu podzemního vedení NN a 7x pilíř NN,
který bude uložen do obecních pozemků parc. č. 935/12, 935/13, 935/15,
935/16, 935/17, 935/18, 935/19, 935/20, 935/21, 935/22, 935/2, 945/33,
1500/1 a 1501, všechny v k. ú. Kvasice. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 10.500,- Kč bez DPH.
496/ Rada obce nesouhlasí s uzavírkou komunikace II/367 a III/36740
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Kvasice jsou členem Místní
akční skupiny (MAS) Jižní Haná
Vážení čtenáři,
je tomu již rok, kdy naše obec jako
jeden ze spoluzakladatelů vstoupila
do Místní akční skupiny Jižní Haná
o.p.s. Vzniklá společnost se připravuje na rozvoj svého území prostřednictvím využití principu LEADER
v novém programovacím období let
2014 – 2020.
Ustavující schůze zakládajících
členů Místní akční skupiny Jižní
Haná o.p.s. proběhla dne 3. září
2012, kde byla schválená a podepsaná zakládací smlouva, byli jmenováni členové správní a dozorčí
rady, kteří ze svého středu zvolili
předsedu a místopředsedu správní
rady a předsedu dozorčí rady. Právní forma místní akční skupiny byla
zvolena jako obecně prospěšná společnost, proto byla MAS Jižní Haná
o. p. s. založena na základě zákona
č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech v platném znění a zapsána do rejstříku obecně
prospěšných společností vedeného
Krajským soudem v Brně, oddíl O,
vložka 520 dne 13. října 2012. Bylo
přiděleno identifikační číslo společnosti 293 72 232.
Při svém založení měla MAS Jižní Haná o.p.s. 18 zakládajících členů
složených z představitelů veřejného,
neziskového a soukromého sektoru.
Dne 8. ledna 2013 na druhé společné
schůzi zakladatelů bylo přijato šest
členů a rozšířena územní působnost
o obec Břest. Na třetí společné schůzi zakladatelů konané 7. února 2013
bylo přijato dalších 9 členů a rozšířena územní působnost o obce Sulimov, Karolín a Bělov. Tím se Místní
akční skupina Jižní Haná rozrostla
na současných 33 zakladatelů a členů. Procentní podíl zastoupení jednotlivých sektorů tvoří 33,3 %.
Za naši obec:
• Obec Kvasice (veřejný sektor)
• Rodinné centrum Kalíšek (neziskový sektor)
• Zemědělský podnik Kvasicko,
a.s. (soukromý sektor)
Území MAS Jižní Haná tvoří
správní území 9 obcí (2 se statutem
města a ostatní se statutem obce)
a 12 katastrálních území. Celé území MAS se nachází ve Zlínském kraji, v rámci něhož zasahuje do dvou
okresů (okresu Kroměříž a okresu Zlín). Obce Tlumačov, Kvasice, Skaštice, Břest, Sulimov, Karolín a Bělov mají jednu část obce,
město Chropyně dvě (Chropyně
a Plešovec) a v rámci města Hulína jsou tři části (Hulín, Záhlinice
a Chrášťany).
Rozloha MAS Jižní Haná o.p.s.:
103,06 km2
Počet obyvatel v území: 19 015

Co je MAS?
Místní akční skupina, dále jen
MAS, vychází z anglického LAGs
(Localactiongroups), je právnická
osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory
a rozvoje venkovského regionu. Jde
o společenství občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské
sféry a veřejné správy (obcí, svazků
obcí a institucí veřejné moci), které
spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční
podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. MAS
se podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na
venkově prostřednictvím setrvalého
a integrovaného místního rozvoje.
Základní parametry MAS
• geograficky homogenní území
• počet obyvatel od 10 000 do
100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000
• účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50% (týká
se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů
a neziskových organizací
• členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo
nebo v něm musí působit
• MAS musí mít stanoven statut,
stanovy, organizační řád, strukturu
a být registrována u MV ČR
• MAS musí projednat a schválit
strategii pro území dané MAS
• fungování metodou LEADER.
Co je LEADER
Program LEADER je iniciativou
Evropské unie, která již od roku
1991 pomáhá v rozvoji venkovských
oblastí v celé Evropě. Název LEADER je zkratkou, která v překladu
do češtiny znamená „propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku“. V roce 2004 se poprvé program LEADER a jeho metody začaly uplatňovat i v České republice.
Iniciativa LEADER svým způsobem
navazuje na Program obnovy venkova, který byl vyhlášen Ministerstvem
životního prostředí v roce 1993 a po
vzniku Ministerstva pro místní rozvoj byl přeřazen do jeho kompetence. Po vstupu do Evropské unie se řídícím orgánem programu LEADER
stalo Ministerstvo zemědělství, které na jeho administraci spolupracuje
se Státním zemědělským intervenčním fondem.
Smyslem programu LEADER je
podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na
místní úrovni, a to na základě principu zdola-nahoru. Zástupci veřejného, soukromého a neziskového

sektoru mohou společně založit tzv.
místní akční skupinu - MAS. Každá
MAS musí být právnickým subjektem, který na základě partnerského
přístupu vypracuje vlastní integrovanou rozvojovou strategii daného území. Tato strategie musí být tematicky
zaměřená na určitý specifický problém daného území. Její podmínkou
musí být územní celistvost regionu,
počet obyvatel mezi 10 a 100 tisíci
a nízká hustota osídlení.
Z integrované strategie pak může
vycházet tzv. Strategický plán LEADER. Nejlépe zpracované strategické plány jsou vybrány Ministerstvem
zemědělství k realizaci a podpořeny. Místní akční skupina poté vyhlásí výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci své rozvojové
strategie a vybere ty, které doporučí
národnímu řídícímu orgánu programu Ministerstva zemědělství k podpoře. Rozhodování o výběru samotných projektů tak zůstává decentralizovaně přímo v jednotlivých regionech, místních akčních skupinách.
Uspěje - li MAS se svou žádostí
o dotaci, získá pro období let 2014 2020 finanční alokaci, odvíjející se
od počtu obyvatel v jejím území, jejíž
rozdělení následně v souladu s metodikou programu LEADER administruje a „rozděluje tak“ získané finanční prostředky na místní úrovni.
MAS Jižní Haná o.p.s. je v tomto okamžiku jak příjemcem dotace
(ve vztahu k poskytovateli), tak administrátorem dotace (ve vztahu ke
konečným žadatelům v území).Činnost MAS lze tedy připodobnit grantové agentuře, která si sama sobě vytváří grantový program (Strategický plán LEADER) a posléze, podle
předem daných pravidel, distribuuje
do svého území finanční prostředky.
Základní principy metody LEADER
• přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho
tradice a potřeby
• partnerství veřejných a soukromých subjektů
• místní rozvojová strategie
• integrované a vícesektorové akce

www.kvasice.cz

• inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských
regionů
• síťování – výměna zkušeností
mezi skupinami LEADER
• spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.
V rámci přípravy na nové plánovací období 2014 - 2020 požádala
MAS Jižní Haná o dotaci ve výši
500.000,- Kč v rámci osmnáctého
kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III. 4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Daná dotace byla v plné výši
akceptována.
Finanční prostředky budou čerpány na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního
místního partnerství zabývajícího se
udržitelným rozvojem regionu. Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova. Projekt se zaměřuje na
kvalitní přípravu podkladů Integrované strategie území a na poradenství a služby spojené s jejich tvorbou. Integrovaná strategie území je
významných rozvojovým dokumentem nezbytným pro budoucí období. Podklady pro ISÚ budou zpracovány formou komunitního plánování. Součástí projektu je také navázané partnerství s podpořenou MAS,
v našem případě Místní akční skupinou Hornolidečskao.s. a MAS Východní Slovácko.
Prvním zkušebním projektem na
osvojení pravidel a postupů při získávání dotací byl turnaj mladších
žáků ve fotbale, který se konal v neděli 23. června 2013 v Hulíně. Každé družstvo zastupovalo jednotlivé obce tvořící území MAS, avšak
všechny obce se nezúčastnily (menší
obce nemají potřebný počet žáků).
Ve vzájemných zápasech se utkali
borci z Hulína, Chropyně, Skaštic,
Břestu, Tlumačova a z Kvasic. Vítězi
tohoto klání se stali mladí fotbalisté
z Kvasic. Byl to krásný začátek působení naší obce v MAS, ale i důstojné
rozloučení s dlouholetým trenérem
mladších žáků Petrem Zapletalem.
Ing. Richard Šiška
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Zpráva Policie ČR za I. pololetí
roku 2013 – obec Kvasice

Poděkování

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní odbor Kroměříž
Pomáhat a chránit

Preventivně informační skupina

Trestných činů
Přestupků

7
51

Přestupky v dopravě – řešeno blokovou pokutou
Překročení rychlosti o méně než 20 km/h v obci
Překročení rychlosti o více než 20 km/h v obci
Nebyl připoután
Špatný technický stav vozidla (např. sjeté pneu, propadlá technická
kontrola, prasklé čelní sklo, nepovolené úpravy na vozidle)
Neměl u sebe řidičský průkaz
Nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla
Telefonoval za jízdy (držel v ruce hovorové zařízení)
Jel na neosvětleném kole za snížené viditelnosti

38
13
0
2

Přestupky v dopravě – jízda pod vlivem alkoholu
- řidič zemědělského stroje nadýchal do jednoho promile

11
2
2
2
6
1

Z celkového počtu 39 přestupků v dopravě 5 přestupků způsobily ženy,
zbytek muži.
Ostatní přestupky
12
Přestupky proti majetku
9
- z neuzamčeného automobilu odcizil tašku s doklady – škoda 100,- Kč
- odcizil registrační značku z vozidla
- poškodil vstupní dveře prodejny, škoda neuplatňována
- poškodil dvě pneumatiky na zaparkovaném autě – škoda 800,- Kč
- na zábavě odcizil volně odložený kabát, bundu a mobil. telefon – škoda 4.500,- Kč
- v budově veřejnosti přístupné odcizil bundu s osobními věcmi – škoda 1.050,- Kč
- poškodil dvě pneumatiky na zaparkovaném vozidle – škoda 2000,- Kč
- na návštěvě odcizil mobilní telefon – škoda 200,- Kč
- internetový podvod, nedoručil objednané a zaplacené zboží – škoda 1.300,- Kč
Přestupky proti občanskému soužití
- fyzické napadení ženy
- fyzické napadení muže

2

Přestupek proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě
- řádně nezajistila svou legálně drženou zbraň

1

Trestné činy
7
- vloupal se do obchodu, nic neodcizil, poškodil dveře – škoda 930,- Kč
- poškodil zaparkovaný automobil, úmyslně poničil karoserii – škoda 18.900,- Kč
- vloupal se do kotelny restaurace, vše prohledal, nic neodcizil, poškodil
dveře – škoda 3.000,- Kč
- v podnapilém stavu manipuloval s malorážkou, ač není držitelem zbrojního průkazu
- vloupal se do firmy, odcizil elektroniku, prac. nářadí a peníze – škoda
473.423,- Kč
- zadržení cizince se zákazem pobytu na území ČR, vyhoštění
- nezaplatil za provedenou práci – škoda 63.000,- Kč
Nehody
3
- Řidička automobilu při couvání z parkoviště nabourala do za ní stojícího automobilu. Z místa nehody odjela. Policisté jí naměřili přes dvě promile alkoholu v dechu.
- Řidič vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy, na mokré cestě dostal smyk
a havaroval.
- Řidička auta nepřizpůsobila rychlost jízdy, po projetí pravotočivé zatáčky dostala smyk, přejela do protisměru, vyjela mimo cestu a narazila do
keřů rostoucích podél silnice.
por. Mgr. Simona Kyšnerová v. r., tisková mluvčí

Rodina Rozsypalova děkuje kvasické farnosti, SDH Kvasice, spolužákům, kamarádům a známým, že se dne 4. července 2013 rozloučili s naším milovaným Míšou, který nás
všechny opustil po tragické události dne 28. června 2013.

Vaše názory - Kvasický triatlon
Kauza sportovní akce cizího klubu, která pronásleduje naši obec celodenními uzávěrami komunikací,
se táhne už mnoho let. Každým rokem to dopadne stejně. Rada obce
neschválí žádost pořadatele, nicméně on si uzávěry prosadí u vyšších
orgánů. Snažím se v onu červnovou
sobotu (termín mám vždy dlouho
předem poznačen v kalendáři) nikam nejezdit a vyhnout se konfliktu. A zákon schválnosti mne s neúprosnou pravidelností postaví před
nutnost přece jen za nějakou akutní povinností vyjet. Když jsem letos
22. června zamířil k vlaku do Otrokovic, bylo už půl osmé večer a pořadatelé z většiny míst odstraňovali
dopravní značky uzávěr. Vyjel jsem
na Bělov, abych se vyhnul další nepříjemnosti – čekat při jednosměrném provozu u stavby století, rekonstrukci mostu přes potůček Hrabůvka, kde se už třetí měsíc na ničem
nepracuje, patrně se čeká na lepší časy a motoristé, ti vydrží všechno. Narazil jsem na uzávěru v ulici
Bělovská při odbočce na Zahradní

a dále mne pořadatelé bránili vjezdu. Na dotaz, zda mi zaplatí náklady a čas za vynucenou objížďku, se
nejapně usmívali, že prý si mohu stěžovat. To dělám pravidelně každým
rokem a nestačí to.
Nevím, zda většině spoluobčanů je to jedno, případně zda by byli
ochotni podílet se na viditelné protestní akci. Nemám nic proti sportování a větším akcím, pokud se nepořádají v cizí obci a neomezují nezúčastněné. Možná je pro někoho divácká podívaná povyražením, pro
mne ničím. Mám jiné zájmy a stojím v čele spolku, čítajícího kolem
tří set lidí, a jsem hrdý na to, že nikoho neomezujeme, nepřekážíme,
neškodíme a od obce ani od státu
jsme nikdy nežádali jedinou korunu podpory. Totéž bych očekával od
sportovně založených kolegů. Myslel jsem, že ke sportování byly vybudovány stadiony, cyklostezky a další
vyhrazená zařízení, zatímco komunikace, placené z našich daní, mají
sloužit ke svému obecnému účelu.
Václav Dosoudil

KOUPÍM LES (PŘÍP. DŘEVO), LOUKY, POLE, PASTVINY
NAD 1 HA. PLATBA V HOTOVOSTI. NÁKLADY NA SMLOUVY,
ODHAD ATD. UHRADÍM. SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. TEL: 732 210 288.
PROVÁDÍME NÁTĚRY A OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH,
VČETNĚ UMYTÍ WAP, HYDROIZ. NÁTĚRY, ZATEPLENÍ. OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE. TEL: 731 916 662.

V KVASICKÝCH NOVINÁCH MŮŽETE UVEŘEJNIT:
Poděkování a vzpomínku. Cena text 50 Kč, fotografie 25 Kč
Inzerát. Cena za inzerci 1 cm2 = 10 Kč + DPH

www.kvasice.cz

Bližší informace a forma předání:
osobně členovi Redakční rady nebo na email
Renata.Nelesovska@seznam.cz
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Countra kapela Texas z Holešova.

Foto: R. Nelešovská.

Výstava navlékání korálků.

Foto: R. Nelešovská.

Čí só hode, našé!
Končící žně, začínající chladnější
rána, to je půlka měsíce srpna. Pro
Kvasice to znamená, že bude tradiční pouť. Letos se hodky uskutečnily
v sobotu 17. srpna a v neděli 18. srpna. Počasí letošního léta se opravdu
vydařilo a pouťový víkend tomu nebylo jinak. Kolotoče a střelnice zvaly všechny svou hudbou již od pátku.
Hlavně ti nejmenší byli blikajícími
světly a atrakcemi nesmírně uneseni.
V sobotu odpoledne to před zámkem
rozbalila country kapela Texas z Holešova. Její vystoupení se líbilo natolik, že své účinkování ještě protáhla.
Po deváté hodině večerní předvedla,
také před zámkem, skupina žonglérů
ze Zlína ARDOS VIRIDIS svou ohnivou show. Za své vystoupení sklidila od několika desítek přihlížejících

Pouťové atrakce.

Pouťové atrakce.

velký aplaus. Od nedělního rána se
lidé procházeli mezi stánky, navštěvovali s dětmi pouťové atrakce, občerstvovali se ve stáncích a jako loni
si mohli před obecním úřadem prohlédnout fotografie Tomáše Bartůska
a jeho kolegů. Odpoledne na sokolské zahradě již tradičně hrála dechová hudba Vlčnovjanka. Své příznivce ani letos nezklamala a všichni si s
ní rádi zanotovali. Po oba víkendové
dny mohli lidé navštívit obecní muzeum a také výstavu s názvem „Navlékání korálků“, kterou přichystaly
paní Květoslava Koutňáková s paní
Marií Šuterovou. Výstava byla věnována starým a novým zvykům v Kvasicích. Jistě si tento víkend každý užil
a již se těší na příští rok.
Za kulturní komisi Aleš Judas

Výstava navlékání korálků. Foto: R. Nelešovská.

Pouťové atrakce.

Foto: J. Brázdilová.

Dechová hudba Vlčnovjanka.

Foto: A. Judas.

Pouťová zábava na sokolské zahradě.

Foto: A. Judas.

Foto: A. Judas.

Foto: J. Brázdilová.
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Pasování na čtenáře
Slavnostní pasování dětí z první třídy na čtenáře se uskutečnilo
19. června 2013 v Knihovně Kvasice. Na Rytíře řádu čtenářského pasovala malé čtenáře paní Květoslava
Koutňáková a paní knihovnice Rita
Králíková. Před samotným pasováním musely děti splnit úkoly: seskládat své jméno z jednotlivých rozstří-

haných a rozsypaných barevných písmenek, podle ukázek poznat známé
české pohádky, vyhledat v policích
knihy podle autorů a přečíst část textu ze slabikáře.
Pasování čtenáři obdrželi zdarma
na příští rok kartu do knihovny, „Pamětní list“ k slavnostnímu pasování
a sladkosti. Mgr. Kamila Willertová

círování v doprovodu bubnů a dalších rytmických nástrojů pod vedením muzikantů z občanského sdružení Rytmus pro život.
I když počasí letní slavnosti nepřálo, ti kdo přišli, určitě nelitovali. „Letní slavnost i v letošním
roce proběhla v přátelské atmosféře. Jsem ráda, že se slavnost pro ně-

Letní slavnost pod Lipami.

Pasování na malé čtenáře.

Foto: K. Willertová.

Pasování na malé čtenáře.

Foto: K. Willertová.

Nežijeme za zdí, chceme se bavit
s vámi. To bylo hlavní motto Letní
slavnosti pod lípami, jejíž čtvrtý ročník se uskutečnil v neděli 25. srpna
2013 v areálu Domova pro osoby
se zdravotním postižením v Kvasicích. Uživatelé a zaměstananci zařízení přivítali v Proskowtzově vile
hosty z řad rodičů, přátel domova,
kamarády z jiných zařízení sociálních služeb i zájemce o prohlídku
z řad veřejnosti.
Zahájení slavnosti, na jejímž pořádání se finančně spolupodílela i Obec Kvasice, se ujala vedoucí domova Renata Kojecká. Vyjádřila přání, aby se všichni pozvaní hosté cítili navzdory deštivému
počasí dobře a užili si bohatý program. Ten zahájily prohlídky domova s průvodcem a živá hudba v podání Petra Gregora a Antonína Bendíka. V přestávkách mezi dešťovými kapkami si mohly děti vyzkoušek oblíbený skákací hrad či nechat
si vyzdobit tvář malováním na obli-

Malování na obličej.

Foto: DZP Kvasice.

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2013

Školní akademie.

Letní slavnost
se navzdory dešti vydařila

které občany Kvasic stala už pravidelnou součástí jejich programu na
konci léta. V tradici budeme určitě
pokračovat i v roce 2014. Věřím, že
na konci srpna příštího roku přivítají uživatelé u sebe doma opět velkou návštěvu ,“ zhodnotila na závěr
vedoucí zařízení Renata Kojecká.
Mgr. Michaela Hrdinová

V neděli 23. června 2013 se konala tradiční Školní akademie. Kvůli
vyššímu počtu žáků ve třídách jsme
ji letos pojali netradičně - menší kolektivy a mluvené slovo jsme umístili na Sokolovnu, větší kolektivy
účinkující s hudebním doprovodem
měly vystoupit na Sokolské zahradě. Jednotlivým vystoupením předcházel půlroční intenzivní nácvik,
jenž byl doprovázen mnoha problémy např. absencí žáků. Nakonec se
podařilo sestavit zajímavý program,
který mohli zhlédnout všichni rodi-

Foto: ZŠ Kvasice.
če i občané Kvasic. Venkovní program byl bohužel narušen prudkou
bouřkou, takže závěrečná vystoupení musela být předvedena v improvizovaných podmínkách sálu Sokolovny. Přestože nás zradilo počasí, zařadila se Školní akademie mezi povedené akce.
Poděkování patří všem učitelům
za práci s dětmi, rodičům za pomoc a podporu a panu školníkovi a Klapilovi za zajištění ozvučení celé akce.
Mgr. Věra Janoštíková

Foto: DZP Kvasice.

čej. Ve stáncích bylo možno zakoupit výrobky z dílny uživatelů domova – svíčky, mýdla a soli do koupele. Pro mlsné jazýčky nechyběly cukrovinky, na grilu voněly steaky a žíznivci si také přišli na své. Zajímavou
částí programu bylo společné muzi-

Školní akademie.

www.kvasice.cz

Foto: ZŠ Kvasice.

strana 8

Kvasické noviny

Co se děje v mateřské škole
Pasování předškoláčků
Školní rok 2012/2013 se pomalu přiblížil ke svému závěru a pro
některé školáčky naší mateřinky to
byl rok poslední. Na jeho samotný
závěr si připravila mateřská škola
v úterý 18. června 2013 za krásného slunečného počasí právě pro budoucí prvňáčky slavnostní akt pasování na školáky.
Děti měly jeden veliký úkol, a to
přinést si svoji aktovku a dobrou
náladu.

Na začátku jsme všichni společně zhlédli loutkovou pohádku a poté
nastala ta slavnostní chvíle a předškoláci byli postupně pasováni na
školáky. Na památku obdrželi knihu, pamětní listinu, sadu fotek, šerpu a krásný balónek.
Závěr slavnosti patřil společnému
fotografování a rozloučení se krásnou básničkou a písničkou.
A tak jim popřejme, aby v září vykročily do školních lavic tou správnou nohou a učení je bavilo.

Pasování předškoláků v mateřské škole.

Foto: MŠ Kvasice.

Pasování předškoláků v mateřské škole.

Foto: MŠ Kvasice.

Pasování předškoláků v mateřské škole.

Foto: MŠ Kvasice.

Pasování předškoláků v mateřské škole.

Foto: MŠ Kvasice.

Pasování předškoláků v mateřské škole.

Foto: MŠ Kvasice.

Prázdninám „HURÁ!“ a ve školičce
zase „AHOJ!“
Než skončil našim nejmenším
školáčkům jejich poslední školní rok
v mateřské škole, bylo třeba se pořádně rozloučit se školkou a se všemi společnými kamarády.
Proto jsme se všichni sešli v pátek
21. 6. 2013 v prostorách Sportareálu, abychom si společně opekli špekáčky. Šikovní tatínci nám připravili
ohniště pro opékání, nechyběl však
ani sport, při kterém si děti zahrály
fotbal na místním hřišti.
Počasí bylo vskutku prázdninové.
Myslím, že jsme si to opravdu užili, jak rodiče, tak i děti a už teď se těšíme na opékání zase za rok!

Společné opékání špekáčků.

www.kvasice.cz

Školní kuchyně v Mateřské škole
v Kvasicích prošla v létě rozsáhlou
rekonstrukcí
Mateřská škola Kvasice byla uvedena do provozu v měsíci květnu 1984.
Proto bylo nutností po téměř 30
letech modernizovat nové rozvody
vody, kanalizace, elektrického zařízení a veškeré technologie školní kuchyně.
V posledních letech po konzultacích s hygienickou stanicí a zřizovatelem se usoudilo, že je potřeba rekonstrukce nejen z důvodu zpřísňujících se hygienických norem, ale
také rekonstrukce celé části budovy
mateřské školy, v jejíchž prostorách

Foto: MŠ Kvasice.
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„Sami toho zvládneme tak
málo, ale když se spojíme,
zvládneme cokoli.“
Helena Kellerová

Ahoj prázdniny.

Společné opékání špekáčků.
se nachází školní kuchyně, prádelna a kotelna.
Celá investiční akce probíhala od
12. července 2013 až do konce měsíce srpna a její součástí byla jak výměna obkladů, rekonstrukce podlah
a omítek, nové nátěry a malby, ale
i výměna dveří.
Zásadní rekonstrukci však čekalo ústřední vytápění, elektrorozvody a osvětlení, rozvod plynu, kanalizace, vodovodů a vzduchotechnika.
Náhradní provoz po dobu rekonstrukce školní kuchyně bohužel nebyl možný vzhledem k tomu, že Mateřská škola Kvasice zajišťuje stravování pro 4 okolní mateřské školy
a cizí strávníky.

Rekonstrukce kuchyně v MŠ.

Foto: MŠ Kvasice.

Foto: MŠ Kvasice.
Počet strávníků mateřská škola
plně pokryje, tento počet se blíží
k číslu 300 strávníků.
Opravy probíhaly téměř 7 dní
v týdnu a musím podotknout, že pracovní nasazení všech, kteří se na rekonstrukci podíleli, od projektantů
po zedníky, bylo hned v počátku velmi zodpovědné.
Letos v létě se dočkala kuchyně
po 30 letech konečně důkladné rekonstrukce.
Poprvé si zde děti pochutnaly na
obědě opět na začátku nového školního roku, a to 2. září 2013.

V Základní škole praktické Kroměříž a Základní škole speciální
Kroměříž uplatňujeme ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami moderní speciálně
pedagogické metody na 4 pracovištích – v Kroměříži, na Chvalčově,
v Kvasicích v budově ZŠ Kvasice
a v DZP Kvasice.
Žáci využívají nové speciální podpůrné terapie zaměřené na kompenzaci jejich zdravotního postižení – prvky arteterapie, ergoterapie
(činnosti, při nichž se cvičí jemná
motorika, úchop, obratnost, cílené
pohyby a koordinace, nácvik samostatnosti a soběstačnosti, rozvoj dovedností pro pokud možno co nejsamostatnější život), prvky muzikoterapie, bazální stimulace, orofaciální
stimulace, polohování, canisterapie,
komunikační systém VOKS, Teacch
program, míčková facilitace apod.
Vytváříme ve škole přátelské
a motivující prostředí. Snažíme se
být místem setkávání nejen mezi
žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Našimi blízkými partnery jsou zejména pracovníci DZP
Kvasice a pracovníci ZŠ Kvasice.
Hlavním cílem školy je pomocí
specifických vzdělávacích, výchovných a rehabilitačních metod poskytovat nejen komplexní péči při rozvoji schopností a dovedností žáků,
ale podporovat i jejich mimoškolní
aktivity – např. zájmové vzdělávání
v Aktivačním centru, účast na kulturních a sportovních akcích.
Specializovaná péče je přizpůsobena jejich individuálním schopnostem.
Každý člověk se rodí jako jedinečná osobnost mající nárok na stejná lidská práva jako všichni ostat-

Za MŠ Kvasice ředitelka školy
Miluše Koláčková

Foto: J. Brázdilová.

Grafomotorika.

www.kvasice.cz

Výuka žáků.
ní, vč. práva na vzdělávání. To platí
pro všechny lidské bytosti s jakýmkoliv postižením či znevýhodněním.
Snažíme se, aby naše děti nezůstávaly na okraji společnosti jen proto,
že jsou „jiné“. I my se od nich v určitých chvílích učíme. Dodávají nám
sílu hledat další cesty.
Na začátku školního roku si dovoluji poděkovat za dlouholetou velmi
vstřícnou spolupráci všem partnerským institucím v Kvasicích. Za velmi lidský přístup a obětavost všem
pracovníkům ZŠ Kvasice, ale zejména vedení školy – řediteli školy Mgr.
L. Škrabalovi a zástupkyni ředitele
Mgr. Z. Gašpárkové.
Věřím, že naše dobrá spolupráce
bude pokračovat i nadále a že bude
ku prospěchu nejen pracovníkům,
ale i dětem obou škol.
PaedDr. Marie Kirilenková,
ředitelka ZŠ praktické
a ZŠ speciální Kroměříž
Foto: ZŠ praktická
a ZŠ speciální Kroměříž.
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Náš bratr farář!
V měsíci červenci tomu bylo již
10 let, co do naší NO Církve československé husitské v Kvasicích přišel bratr Mgr. Lubomír Pliska jako
farář a v současné době i vikář pro
východomoravský vikariát.
Kromě své pastýřské činnosti,
kterou vykonává s pomocí Boží
velmi svědomitě a obětavě, založili spolu s manželkou Barborou Rodinné centrum Kalíšek pro maminky s malými i většími předškolními
dětmi. Děti mohou navštěvovat různé zájmové kroužky, jako jsou angličtina, výtvarný, Taekwon-do.
Bratr farář se za tuto dobu velmi
zasloužil o zvelebení Husova sboru. Bylo vybudováno sociální zaří-

zení, dvě místnosti jako učebny, rozšířena kancelář rady starších, upraven prostor pro jízdní kola, vybudováno dětské hřiště a velmi pěkné oplocení kolem budovy Husova
sboru a tím i kolem hřiště. Husův
sbor byl také vymalován.
Moc panu faráři a jeho paní za
všechnu starost a snažení děkujeme. S Boží pomocí a vedením se
všechno dle našich představ podařilo.
Prosíme Pána Boha, aby bratra
faráře a jeho rodinu opatroval, aby
byl nadále naším dobrým duchovním vůdcem a my abychom vždy
jeho slovům pozorně naslouchali.
Rada starších CČSH Kvasice

Putování za starými věky.

Foto: RC kalíšek.

Putování za starými věky.

Foto: RC kalíšek.

Putování za starými věky.

Foto: RC kalíšek.

Putování za starými věky
Při příležitosti 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
připravilo RC Kalíšek a NO CČSH
v Kvasicích ve spolupráci s brněnskou diecézí „Putování za starými
věky aneb Staré pověsti české“.
V sobotu 29. června 2013 proběhla nejprve v kostelíku sv. Jana na
Modré u Velehradu dětská bohoslužba s maňáskovým převyprávěním
Podobenství o hostině(L 14,15-24).
Poté následovalo putování pro malé
i velké se stanovišti, kde se všichni
zúčastnění seznámili s významnými

osobnostmi našich pověstí a dějin, se
kterými plnili různé úkoly. Všechny
děti i dospělé chválíme za jejich nadšení, výkon i trpělivost.
Zároveň chceme touto cestou poděkovat paní Marii Šuterové, která
pro stanoviště namalovala kulisy,
čímž povýšila projití naučné stezky
na nádherný estetický zážitek.
Celé putování v nás zanechalo
velmi hřejivý a pěkný zážitek. Ukázalo se, že píle a trpělivost růže přináší a v tomto případě to platí tisíckrát. Bylo vidět, že všechny přítomné to vzalo za srdce. Lubomír Pliska

Putování za starými věky.

Foto: RC kalíšek.

Putování za starými věky.

Foto: RC kalíšek.

www.kvasice.cz
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„Furt sa něco děje“ aneb jak žijeme v kvasickém domově
Návštěva výstavy
Pozvánku k návštěvě výstavy věnované 70. výročí vypálení holešovské synagogy nacisty jsme obdrželi od paní Květoslavy Koutňákové,
která je nejen vynikající spisovatelkou, ale zároveň ředitelkou kvasické Charity. Výstava byla umístěna
v prostorách zdejší fary. Paní Květoslava je nejen báječná hostitelka, ale
také člověk velmi znalý historie. Její
vyprávění je vždy zajímavé a osobité. Dozvěděli jsme se, že tato výstava je putovní. Na několika panelech
jsme si mohli nejen prohlédnout fotografie synagogy před a po vypálení, ale také se přečíst zajímavé informace a vyprávění přímých svědků
této tragické události. Součástí výstavy bylo i několik knih s židovskou tématikou. Návštěva výstavy byla pro
naše uživatele nejen hezkou vycházkou prosluněným dopolednem, ale
zároveň ohlédnutím se za historií již
minulou, na niž by však nemělo být
nikdy zapomenuto.

Stavění májky
Letošní májka byla sice o kousek
kratší než ta loňská, ale i tak měřila
úctyhodných 12 metrů. S jejím stavěním nám tradičně pomohli pracovníci Obecního úřadu ve Kvasicích. Ještě než se májka vztyčila v celé své
kráse, nazdobili ji uživatelé vlastnoručně vyrobenými krepovými růžičkami a pentličkami. Kuchařky přispěchaly s pytlíkem brambor a lahvinkou s nálepkou známé lihoviny,
avšak s neznámým obsahem, aby
také přispěly k ozdobení májky. Zájem našich uživatelů o stavění májky byl velký. Někteří se přišli podívat
přímo na místo samé, jiní sledovali
stavění májky z terasy v I. poschodí
nebo z oken svých pokojů.

Vítání jara – hudební odpoledne
Na tradiční „Vítání jara“ se těšila většina našich uživatelů. Letošní dlouhá zima jakoby neměla mít
konce, a tak jsme měli všichni velkou radost, že počasí při naší odpolední akci bylo konečně ukázkově jarní. Součástí této první letošní akce,
která se uskutečnila ve venkovních
prostorách domova, bylo i vyhlášení
výsledků turnaje v šipkách „Přesná
muška 2013 “. Již IV. ročníku turnaje
se zúčastnilo celkem 38 startujících.
Tato masivní účast svědčí o tom, jak
je tento sport v našem domově oblíbený. Každý účastník turnaje obdržel
malou sladkou pozornost. Letošní
turnaj vyhrál pan Knotek před paní
Vaculíkovou a panem Koupilem. Sluníčko příjemně hřálo, z CD jsme poslouchali známé hity 60. let v podání orchestru Karla Vlacha a k tomu
si pochutnávali na špekáčcích, opečených na otevřeném venkovním
ohništi. Ostatně vyjádření jednoho
z účastníků akce: „To nemělo chybu“ nepotřebuje komentář.

Den matek
Je samozřejmé, že ani letos jsme
v domově nezapomněli na svátek
Dne matek, který jsme oslavili na besídce. Se svým programem na ní vystoupily děti ze zdejší mateřské a základní školy. Zahanbit se nenechali ani členové dramatického kroužku našeho domova. Zazněly pěkné
básničky a písničky věnované nejen maminkám, ale všem ženám.
Milým dárkem od dětí byla vlastnoručně vyrobená přání, která po
svých vystoupeních věnovaly všem
uživatelkám. Oceňujeme nejen snahu a výkony dětí, ale také práci paní
učitelek, které vystoupení připravily a s dětmi nacvičily. Velmi si také
ceníme aktivit členů dramatického
kroužku, kteří věnují svůj volný čas,
aby mohli potěšit ostatní uživatele
svým vystoupením. Krásnou tečkou
za besídkou učinil sponzorský dar
Květinářství Šárky Moučkové, která
darovala našim oslavenkyním malé
kytičky. Malá pozornost, ale způsobila velkou radost! Každá žena miluje květiny - a když je dostane z rukou muže, potěší pokaždé. Požádali
jsme tři muže z řad našich uživatelů - pana Škopíka, Koupila a Ondrašíka, kteří společně s vedoucím domova panem Novákem předávali kytičky našim uživatelkám.

Hudební dopoledne s panem Šedivým
„Písničkář Karel Hašler“ byl název dalšího pořadu, se kterým do našeho domova opět zavítal pan Šedivý. Již potřetí se naši uživatelé mohli blíže seznámit s životními osudy
Karla Hašlera. Pořad měl čtyři části:
1. Dětství a hudební začátky
2. Herectví
3. Karel Hašler – písničkář a kabaretiér
4. Život se Zdeničkou Frimlovou
V pořadu zaznělo mnoho známých a oblíbených písní Karla
Hašlera. Ty nejznámější „hašlerky“
si spolu s panem Šedivým zazpívali i mnozí posluchači.

Jarmark sociálních služeb v Kroměříži
Kroměřížský Jarmark sociálních
služeb měl letos opět své vrtochy
v podobě počasí. Přestože již byla
druhá polovina měsíce května, vládlo velmi chladné počasí. Proto jsme
velmi přivítali, že vystoupení našeho dramatického kroužku bylo zařazeno hned na začátku dopoledního programu. Zazpívali jsme písničky Když jsem šla, Na břehu jezera a Montgomery, pan Horák přednesl vlastní báseň Klubíčko a také
jsme sehráli krátkou scénku s názvem Vandrák. Po vystoupení jsme
si prohlédli stánky s výrobky uživate-

Kácení máje.
lů ostatních domovů, mezi nimiž byl
letos i stánek s výsledky prací z aktivizačních činností uživatelů našeho
domova. Pak už jsme, poháněni chladem, spěchali na závěrečné občerstvení do nedaleké cukrárny Gabriela.
Kácení máje
Vývoj letošního počasí způsobil,
že jsme kácení májky museli narychlo přesunout z plánovaného termínu
31. 5. již na 29. 5. Díky této změně
jsme se v upršeném týdnu „strefili“
do jediného pěkného dne. Slavnost
kácení máje s následným posezením
a s hudebním doprovodem Ládi Pospíšila tak mohla proběhnout ve venkovních prostorách domova. K příjemné atmosféře přispěli jak zaměstnanci, tak i uživatelé, kteří v duchu
tradice, převlečeni za různé masky,
zatančili a zazpívali okolo májky. Letos byl k vidění houf slepiček v čele
s kohoutem a dohlížející hospodyní,
zajíci jako z pohádky, vodník, čaroděj, víly, muchomůrka, beruška a další povedené masky.
Sportovní hry seniorů ve Vážanech
Letošní ročník Sportovních her seniorů byl ze strany pořádajícího Domova pro seniory ve Vážanech obestřen rouškou tajemství. Nikdo z našich soutěžících neměl tušení, jaké
soutěžní disciplíny na ně čekají. Pořadatelé pojali celou soutěž jako Cestu kolem světa. Členové pětičlenné-

Vítězné družstvo z Kvasic.
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Foto: DZR Kvasice.
ho soutěžního družstva se zastavili
v Mexiku, kde nejdříve naplnili štamprle „tequilou“ a s nimi pak na tácku
co nejrychleji proběhli slalomovou
trasu mezi kaktusy. V Egyptě hledali v písku zlatý poklad a stavěli pyramidu, v Holandsku si zahráli kroket
a sbírali tulipány, ve Francii skládali
národní vlajku a sbírali vinnou révu.
V Austrálii chytali ryby a do vaku
malé klokánky. Závěrem české selce odpovídali na 10 všetečných otázek. Zkrátka pro soutěžící to určitě
nebyla procházka rajskou zahradou
a museli se hodně snažit, než prošli
všemi soutěžními disciplínami. Aby
po skončení soutěží nebylo čekání
na výsledky příliš dlouhé, zpříjemnili pořadatelé tento čas živou hudbou
a bohatým občerstvením. Z výsledků měli všichni účastníci velkou radost. Největší nadšení však propuklo u členů našeho družstva. Bodejť
by ne – osadili první místo a získali
zlaté medaile! Nadšení nebralo konce a domů se všichni vraceli s pěknými zážitky a dobrým pocitem vítězů. Přestože jsou tyto hry pořádány pod známým heslem „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“, přece
jen členy družstva potěší i ocenění
a také pocit, že umí bojovat a získávat body v disciplínách, se kterými
se předtím nikdy nesetkali.
Lenka Machalová
aktivizační pracovník

Foto: DZR Kvasice.
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Táborové dovádění
I letos proběhl pro velký zájem
Letní dětský tábor s denní docházkou pořádaný Tělovýchovnou jednotou Sokol Kvasice ve dnech 8. - 12.
července 2013. Tábora se účastnilo
40 dětí ve věku 6 - 11 let. I tentokrát
byl připraven pestrý a zajímavý program. Díky aktivitě vedoucích, prima party dětí a příjemnému počasí
se podařilo naplnit všechny táborové akce. Vycházky střídaly sportovní a zábavné hry, návštěva ZOO Lešná a Laňáčku, projížďky na koních
a lodičkách, koupání a zajímavé odpoledne s myslivci.
Závěrečný den jsme se všichni
účastnili velké táborové hry s názvem NARNIE, kterou připravila
V. Linhartová a na kterou se děti

Letní dětský tábor.

celý týden připravovaly a seznámily se s příběhem. Hra byla náročná i zábavná. Děti musely prokázat
své znalosti, schopnosti i ochotu si
vzájemně pomoci. Na závěr je za jejich snažení čekala sladká odměna.
Prožili jsme společně krásný týden v dobré partě. Chtěla bych poděkovat za kázeň a aktivitu dětem.
Za spolupráci vodákům, myslivcům
i manželům Kelnarovým. Panu Štanglicovi za bezpečný dovoz dětí na výlety. V neposlední řadě pak všem vedoucím Viťce, Katce, Ondrovi, kteří věnovali svůj volný čas prima dětem a bez kterých by se tábor nemohl uskutečnit.
Ludmila Zdražilová,
vedoucí tábora

Foto: Ondra Zdražil.

Na táboře.

Na vycházce.

Táborníci 2013.

Foto: Ondra Zdražil.

V ZOO Lešná.

Foto: Ondra Zdražil.

Foto: Ondra Zdražil.

Foto: Ondra Zdražil.
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Na táboře bylo dobře.

Foto: Ondra Zdražil.

U vodáků.

U myslivců.

Foto: Ondra Zdražil.

Koníci jsou fajn. Foto: Ondra Zdražil.

Foto: Ondra Zdražil.

To, to jede.

Foto: Ondra Zdražil.

Foto: Ondra Zdražil.

Na koupališti.

Foto: Ondra Zdražil.

U myslivců

U myslivců.

Foto: Ondra Zdražil.

Mňam.

www.kvasice.cz

Foto: Ondra Zdražil.

Na koni.

Foto: Ondra Zdražil.
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Morava zažila druhou „Kvasickou neckiádu“
Byla krásná letní sobota 15. června 2013, teplota na slunci dosahovala až 40°C a každý si říkal, jak by
bylo dobře u vody. Kvasičtí občané a lidé z blízkého i dalekého okolí tuto možnost měli. Na místní loděnici se totiž konala druhá „Kvasická neckiáda“. Program neckiády
byl velmi nabitý, proto už v 13 hodin předseda vodáků pan Radek Kahaja se svým bratrem Tomášem přivítali všechny příchozí. Jako první
předvedla ukázky výcviku policejního psa Policie ČR. Děti, tak jako
loni, si mohly sednout do policejního auta a vyzkoušet si třeba neprůstřelnou vestu. Následovala ukázka
vodního lyžování a wakeboardingu.
No a konečně nastala chvíle, kvů-

Lávka odvahy. Foto: R. Nelešovská.

li které většina návštěvníků přišla.
Na Moravě se objevila první plavidla. Jako první vyjel na vodu „Papa
mobil – Halelůja“. Klukům se i letos plavidlo moc povedlo. Druhý
v pořadí byl „Lázeňský kufr“. Jeho
autor si opravdu hodně zapádloval,
než dojel do cíle. A pak, věřte, nevěřte, na hladině se objevila celá kompletní koupelna pod názvem „Los
koupelnos“. Dokonce jsme mohli
vidět i „Miss mokré tričko“. „Floorbalové hřiště“, tak to byl název dalšího plavidla. Kluci sehráli kvalitní
zápas, jak dopadl, bohužel nevíme.
Pak následovala „Čtyři roční období“. Loď měla trochu při plavbě
problémy, začala se rozpadat. Ale
do cíle dojela. Jestli jste si mysleli,

že na vodě nemohou růst kytky, tak
jste na velkém omylu. Jak na to nám
předvedla místní 4členná rodinka.
„Rozkvetlá zahrada“ plula po Moravě, jako by na ni patřila odjakživa. Za ní se vydal na cestu po řece
„Vampír“ a „César na koni“. Jako poslední vyplul na vodu tenisový kurt
a my všichni jsme mohli sledovat
napínavé „Finále grandslamu“, které sehrála Williamsová a Benešová.
Viděli jsme krásné výměny míčků
a i něco navíc. To když nám, „černá jak noc“, Williamsová ukázala,
co má pod dresem.
Kvasický Bořek s bagrem, pan Pechal, pomohl všem plavidlům zpátky
na břeh, aby si je mohli všichni důkladně prohlédnout. Děti také vyu-

Vítězná rozkvetlá zahrada.

Foto: R. Nelešovská.

Kvasické akvabely.

Foto: R. Nelešovská.

www.kvasice.cz

žily příležitosti a podívaly se do kabiny bagru. Po ukázkách plavidel hasili kvasičtí hasiči maketu hausbótu. Bohužel se nepodařilo zapálit
uvnitř lodě dýmovnici, takže nebylo ohně ani dýmu. Ale hasičům to
šlo, zásah byl rychlý. Během přestávky před dalším programem proběhlo
hlasování o nejlepší plavidlo a zápis
na lávku odvahy a soutěže: koulení
traktorové gumy a „plechová huba“.
Kvasičtí vodáci si připravili pro
své příznivce velké překvapení.
Akvabely v jejich podání neměly
chybu. A ty retro plavky! Prostě nádhera. I na oživování jednoho plavce
došlo. Ale všechno dobře dopadlo
a diváci vystoupení odměnili bouřlivým potleskem.
Lávka odvahy pojmenovaná podle prvním vítězi Petru Vykydalovi, který bohužel minulý rok tragicky zahynul, už čekala na své odvážlivce. A že jich nebylo málo. Ti
s „muší“ váhou neměli téměř žádný
problém lávku přejít. Někteří ji přešli suchou nohou, jiní se parádně namočili. A byli i tací, co „lezli po kolenou“. Pak následovala v rychlém sledu další soutěž: koulení traktorové
gumy na čas. Bylo zábavné sledovat
„barumáky“, jak se hecují, kdo bude
nejrychlejší. Pojídání pálivých papriček alias „plechová huba“ bylo výzvou pro ty, komu nevadí pálivá jídla. Jak se ale ukázalo, v Kvasicích
má plechovou hubu kde kdo. Málem pochybělo papriček. Tak všem
chutnaly.
A byl čas vyhlášení výsledků.
„Plechová huba“ měla toto pořadí:
1. místo Libuša Kanada, 2. místo
Zdeněk Man a 3. místo Lukáš Večerka. Letošním vítězem Lávky odvahy Petra Vykydala se za dospěláky stal Roman Augustin (21:46 s)
a za děti Ondřej Kahaja (15:43 s).
Kvasickou neckiádu vyhrálo plavidlo „Rozkvetlá zahrada“ (110 bodů),
druhé místo obsadila posádka „Los
koupelnos“ (91 bodů) a na třetím
místě se umístilo „Finále grandslamu“ (73 bodů). Dalším kulturním
vystoupením byly tance v podání
břišních tanečnic. Holky předvedly, že tančení mají v krvi, a moc se
všem líbily.
To už byl pomalu večer a na loděnici začala večerní zábava. Skupinu Flirtt, která hrála k poslechu
přes celý den, vystřídala kapela Relax. Hudbu bylo slyšet až do pozdních nočních hodin.
Co říct na závěr? Místním vodákům se opět „Kvasická neckiáda“
povedla. Občerstvení, v podobě výborného masa, klobásek a dalšího
jídla, které se dalo zapít studeným
pivem, bylo bezva. Organizátoři děkují všem svým členům za vydařenou akci, sponzorům za štědré dary,
rodině Vykydalové za dar v podobě
bečky piva a vám všem, že jste našli cestu na kvasickou loděnici. Na
další akci ahooooj.
Renáta Nelešovská

Kvasické noviny

Los koupelnos.

Kvasičtí vodáci. Foto: R. Nelešovská.
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Foto: P. Král.

Finále grandslamu.

Oceněné posádky letošní neckiády.

Foto: R. Nelešovská.

Čtyři roční období.

Foto: P. Král.

Papa mobil.

U vody bylo narváno.

Foto: P. Král.

Skupina Relax.
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Foto: P. Král.

Břišní tanečnice. Foto: R. Nelešovská.

Foto: R. Nelešovská.

Foto: P. Král.
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Na vodě.

Foto: vodáci.

Na vodě.

Foto: vodáci.

Návrat k tradicím…
putovní tábor Morava 2013

Vodák Tomáš.

Foto: vodáci.

Poslední putovní tábor se na řece
Moravě uskutečnil v roce 1989, proto jsem ráda, že se vodáci z Kvasic
rozhodli k této vodácké prázdninové akci vrátit. Vodácký klub Kvasice uspořádal putovní tábor Morava 2013, kterého se zúčastnily děti
z Klubu mladých vodáků v počtu
15 dětí, a v plánu bylo strávit v přírodě a na vodě celkem 5 dní. Splouval se úsek řeky Moravy Chomoutov – Kvasice. Výběr řeky byl snadný
a záměrný, Morava totiž patří mezi
jednoduché řeky a tedy pro začátečníky nejvhodnější pro splutí.
Děti si na táboře musely nejen
zvyknout na každodenní stavění
a bourání stanů, vaření snídaní, obědů a večeří, ale i na velmi přísný režim při jízdě na lodích. Byla to pro
ně jejich první zkouška tzv. přežití v přírodě. Myslím si, že všechny
děti tohle všechno zvládly na jed-

ničku a velmi nás všechny těšilo,
když jsme na dětských tvářích viděli úsměvy a nadšení.
Velmi děkuji všem členům Vodáckého klubu Kvasice o.s. za pomoc při realizaci putovního tábora MORAVA 2013, velké poděkování patří panu Vladimíru Ondrovi za
odvoz lodí.
Jsem ráda, že si děti mohly poprvé vyzkoušet život vodáka v přírodě
a získat tak cenné zkušenosti, které
nejdou získat jinak než tímto způsobem. V příštím roce je v plánu splouvání naší největší řeky VLTAVY,
a tak již teď budeme hledat všechny možné sponzory, aby se všechny
děti v klubu mladých vodáků mohly zúčastnit tohoto dozajista skvělého vodáckého zážitku.
Za Klub mladých vodáků
Zuzana Vojteková

Vodácký tábor.

Foto: vodáci.

Kvasičtí vodáci.

Foto: vodáci.

Zmrzlina přišla vhod.

Foto: vodáci.

Vodácký tábor.

Foto: vodáci.

Na táboře chutná.

Foto: vodáci.
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Jubilejní Valaška
Sotva se vrátíme z Valašky každý
rok domů, už se nás děti ptají: „Mamííí, tatíííí, kdy zase pojedeme na
Valašku?“ I letos si musely počkat,
ale jak se říká: „Kdo si počká, ten
se dočká“. A dočkaly se. Začátkem
června jsme vyrazili směr Chvalčov,
letos již popáté. Příroda nám na tento jubilejní pobyt na Valašce zařídila krásné počasí, tak nám nic nebránilo v tom, abychom si to řádně užili i tentokrát. Pod vedením bezkonkurenční instruktorky volného času
Lenky Gazdové jsme neměli čas
ani na pořádné rozkoukání. Výborný oběd nám ale dodal energii a my
si na terase postavili Noemovu archu, našli zvířátka do páru a vyda-

li se na další dobrodružství. Člověk
si chvilku připadal jako pilný mraveneček při snášení malých klacíků
a větviček! To v jiné disciplíně si někteří museli připadat jako hráči ragby. Rozdělili jsme se do týmů podle
barev, do kterých jsme byli oblečeni (letos se totiž každý účastník měl
obléct celý do jedné barvy, odvážní
si nabarvili i obličej). Úkolem týmů
pak bylo dostat do svého kruhu míč,
který byl ve hře. Nejdřív byly týmy
pomíchané rodiče a děti, ale pak si
každá kategorie zahrála zvlášť. Ještě
teď mě bolí všechny ty modřiny, které jsem při této hře utrpěla, ale hra je
hra. Vloni úspěšná hra Záchod si našla své příznivce i letos. To jste měli

vidět ty davy lidí, co utíkaly od záchodové báby na záchod a ještě se
mezitím snažily vyhýbat rozličným
Průjmům! Ani Zácpa kolikrát nepomohla! Abychom si trochu vydechli, dali jsme se do střelby na nafouklé balónky plné obarvené vody, nejdřív šipkami, a když to nešlo, přišly
na řadu vzduchovky. Soutěž O nejčistější tričko taky získala určitě svůj
obdiv, obzvlášť u maminek. Při běhání mezi rukama natřenýma prý
omyvatelnými barvami nezůstalo totiž žádné tričko čisté. (Vyprat
nám nešlo, ale to vůbec nevadí, příště určitě zase v nějaké podobné hře
poslouží). Tolik se toho odpoledne
událo, že jsme si ani nevšimli, že je

Účastníci jubilejní Valašky.

Foto: S. Chybová.

čas večeře. Špekáček k tomuto účelu
posloužil výborně. Od ohně jsme se
přesunuli na terasu, kde kouzelnické duo Smolinka mělo pro nás připraveno pár svých triků. Za poslední rok vylepšili Ondra a Jirka svou
techniku tak, že u některých čísel
jsme opravdu kulili oči. A to nemluvím o žonglování, které následovalo, to už nám bralo i dech. Je to jen
důkaz toho, že když se chce, všechno jde a že cvičení zaručí úspěch.
Ti, kteří měli ještě chuť, si mohli zahrát oblíbené Padouchy, ale to
už byla za prvním dnem na Valašce
tečka. Museli jsme nasbírat sílu na
další den, kdy nás po vydatné snídani čekal přesun do pevnosti Boyard.
A ten, kdo tuhle hru zná, ví, že tam
mohou jen nejodvážnější a nejsilnější. Tak schválně, dovedli byste sáhnout do kýblu plného vody, bláta, listí a kdo ví čeho ještě? Nebo slaňovat se zavázanýma očima či sáhnout
na zdravou, ale pálivou kopřivu? To
vše a jiné museli soutěžící splnit, aby
dostali tolik potřebné indicie k rozluštění tajenky. Až pak dostali klíč,
který museli vsunout do správného
zámku. Odměnou všem byl zasloužený poklad v podobě zlatých mincí a jiných k životu potřebných věcí.
Každý účastník pak navíc dostal diplom, medaili a dárek za absolvování tak vyčerpávajícího, ale suprového pobytu. Velké díky opět patří
Lence Gazdové, která nás každoročně zvedne ze židle a dokáže, že hrát
se dá v každém věku, jen chtít. Už
teď jsem párkrát slyšela naše holky
se ptát: „Mamííí, tatííí, kdy zase pojedeme na Valašku?“
Za všechny spokojené účastníky
Sylva Chybová

HLEDÁM zkušeného
a spolehlivého ŘIDIČE
z Kvasic pro osobní auto
ŠKODA FABIA KOMBI.

Vodácký klub Kvasice o. s. vás srdečně zve při příležitosti ukončení vodácké sezóny na 1. ročník závodu na
řece Moravě.
Datum konání: 12. 10. 2013
Místo konání :
loděnice Kvasice
Startovné: 70 Kč/osoba (obsahuje zapůjčení lodě,vest,pádel a občerstvení-klobása a pivo/limo)
Zápis bude od 8 – 9 hod. a závod bude zahájen v 9.30 hod. Závodit budou dvojice na turistické kánoi, délka trasy 800 m kategorie do 18 let a
1200 m kategorie nad 18 let na čas.
Závod je určen nejen pro vodáky, ale i pro širokou veřejnost. Přijďte si užít dopoledne na vodě a než se voda uzamkne zasoutěžit si o zajímavé
ceny.

Společně s místním vodníkem uzamkneme řeku Moravu zlatým klíčem a tím na řece ukončíme sezónu 2013
Bohatý program a občerstvení zajištěno.

Jedná se o odvoz 1 osoby
+ doprovod k lékaři,
většinou v dopoledních
hodinách,
asi 3 x do měsíce
(nejčastěji do Kroměříže,
někdy do Otrokovic).
Cena za jednotlivou službu po vzájemné dohodě.
Mobil: 702 306 120

www.kvasice.cz
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Osm let bez monté - úbytek této ryby
na revíru Morava 13C v Kvasicích
Úhoř je naprosto nezaměnitelná
ryba obývající vody velké části Evropy. Je proslulý svým ojedinělým rozmnožovacím cyklem, během něhož
táhnou dospělé ryby do vzdálených
oblastí Atlantiku (Sargasové moře),
plůdek se pak obtížnou a strastiplnou cestou vrací na místa, kde vyrostli jeho rodiče.
Celou záležitost s úhořím cestováním dnes komplikuje značná neprůchodnost pro migrující ryby, takže přežití této ryby je na mnoha místech zajišťováno pouze umělým vysazováním, což je případ i našeho
revíru v Kvasicích - Morava 13 C.
Úhoř je dravá ryba žijící u dna
a loví se převážně v podvečer
a v noci. Zajímavostí je i fakt, že
krev úhoře obsahuje vysoce jedovatou látku silně toxickou zejména
vůči organismu savců. Účinek jedu
připomíná intoxikaci zmijím jedem

a nelze ho rozhodně podceňovat,
například při zasažení oka. Musí se
také dbát na to, aby se úhoří krev nedostala do otevřené rány.
Kuchyňsky upravené úhoří maso
je naprosto neškodné, ba naopak, je
ceněno jako jedno z nejchutnějších
rybích mas vůbec.
Úhoř dokáže při nástupu třecí migrace opustit vodu a překonat určitou vzdálenost po souši, aby se dostal do potoka či řeky a dál postupoval ke svému cíli. Migrace na trdliště vzdálené téměř 7000 km trvá
asi 1,5 roku.
Úhoř dosahuje průměrné délky
od 50 cm do 80 cm, rekordní úlovky až 130 cm. Váhově se úhoř pohybuje od 0,3 až 1 kg, rekordní úlovky až 5 kg. Lovné délky - to je 55
cm - se úhoř dožívá mezi 4 až 6 rokem života.
Naše organizace eviduje jak vy-

sazování úhoře, tak jeho úlovky.
Do roku 1998 jen vysazování a od
roku 1999 i úlovky. V roce 1992 3500 ks úhořího monté, což jsou
úhoříci o délce asi 5 cm. V roce
2013 – 3750 ks již rozkrmený úhoř,
což je úhoř asi 10 cm.
Od roku 2004 nám bylo Moravským rybářským svazem dodání
úhořího monté každoročně přislíbeno, ale nikdy splněno. Rokem 2008
Moravský rybářský svaz přehodnotil dodávaní úhořího monté organizacím. Úhoře dostávají jen vybrané
organizace a těmto organizacím tyto
úhoře hradí svaz. Nám bylo nabídnuto, že úhoře nám svaz zajistí, ale
uhradit si tuto rybu musíme sami.
Není v možnostech organizace, abychom úhoře sadili každoročně při
ceně 8500 Kč za jeden kilogram,
což je 1086 ks. Dobrým hospodařením se nám podařilo nastřádat prostředky a letos jsme do našeho revíru nasadili 3750 ks úhoříků v ceně
33.723 Kč. Peníze už byly vyhrazeny i v předchozích letech, ovšem
třeba vloni byl dovoz znemožněn
neutěšenými hydrologickými pod-

mínkami, které z počátečních minimálních průtoků přešly v povodňové stavy při odlovu v Anglii, jak
nám sdělil pan ing. Václav Habán
z MRS Brno. Podotknul také, že alternativa dovozu od jiného dodavatele byla zavržena z obavy před dodávkou nekvalitního zboží.
Letos se dovoz podařil. Nákupem a dopravou však cesta monté
do štěrkoviště nekončí. Bylo také
třeba zajistit tzv. rozkrmení malých
úhoříků do přijatelné velikosti na
sádkách ve firmě Chov ryb ve Velké Bystřici u Olomouce u pana Ing.
Jaroslava Švarce pro samotné vysazení do těchto vod. Sníží se tím tak
vysoká úmrtnost malých úhořů, kteří by tak sloužili jako velmi drahá
a snadná potrava pro ostatní ryby.
Byla by škoda, abychom našim dětem či vnukům ukazovali úhoře jen
na obrázku, bez možnosti tuto nádhernou a také tajuplnou rybu ulovit. Do budoucna se budeme snažit
tento nákup v určitém časovém období opakovat.
Hospodář MO Kvasice
Vladimír Kuchař

Tabulka násad – Kvasice52 ha - úhoř
Revír: Morava 13C; číslo: 461103 Plán: 0 ks
násady 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ks
2500 3000 3000 0
1000 0
1500 1000 0
1500 1500 0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabulka úlovků– Kvasice52 ha - úhoř
Revír: Morava 13C; číslo: 461103 Plán: 0 ks
úlovky
2001
2002
2003
2004
ks
93
66
97
145
kg
81
53
69
104

2005
129
85

2006
78
54,5

2007
43
32,4

2008
115
78

www.kvasice.cz

2009
79
59,5

2010
54
35,4

2011
58
49

2012
52
40,3

2013
3750
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Poděkování
Letní bouřky se nevyhnuly ani
Kvasicím. Během jedné takové se
4. srpna odlomila velká část jednoho ze stromů na sokolské zahradě
a strhla s sebou další kus vedlejšího stromu. Větve spadly na vestavěné stoly a lavice a zcela zničily tři
z nich, jakož i několik zapůjčených
stolů připravených na pouť. Také
poničily železnou konstrukci tribuny. Jelikož za necelých čtrnáct dnů
měla být plocha, jako každý rok, využita k hodovým akcím, muselo se

rychle jednat. Díky panu starostovi
Musilovi, zaměstnancům obce a dalším lidem se i přes komplikace podařilo dát vše do původního stavu.
Poškozený a v tu chvíli nebezpečný
strom se skácel a celá plocha se vyčistila. Dále se provedl bezpečnostní prořez dalšího stromu, stoly a lavice byly opraveny, čímž byla sokolská zahrada připravena na hodové
veselí. Ještě jednou velké díky, jež
patří všem zainteresovaným.
Za TJ Sokol Kvasice Aleš Judas

Kalamita na sokolské zahradě.

Ludmila Zdražilová.

Foto: A. Judas.

Jana Dočkalová.

Foto: A. Judas.

Ludmila Vážanská.

Foto: A. Judas.

Foto: A. Judas.

Zahrádkářská soutěž
Členové výboru ČZS Kvasice prošli v červenci t. r. obec a prohlédli si
květinovou výzdobu oken a předzahrádek našich spoluobčanů. Velká
většina domků je hezky upravena
a komise měla velkou práci vybrat
ty nejpěknější. Kromě již tradičně
hodnocených v minulých ročnících,
kteří si stále udržují vysokou úroveň výzdoby svých obydlí, jsme letos vybrali a vyhodnotili následující
občany: paní SLÁDKOVÁ ZDEŇKA, Krajina 393; paní ZDRAŽILOVÁ LUDMILA, Husova 559;

Zdeňka Sládková.

paní DOČKALOVÁ JANA, Krajina 311 a paní VÁŽANSKÁ LUDMILA, Bělovská 391. Vyhodnocení
spoluobčané budou odměněni dárkovými balíčky a zahrádkářskými
potřebami, které jim budou předány na výroční členské schůzi ČZS
Kvasice v únoru 2014. Všem vyhodnoceným blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci naší obce
a vyzýváme ostatní obyvatele k jejich následování.
Václav Mucha,
předseda ČZS Kvasice

Foto: A. Judas.
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SDH a JSDH Kvasice
Soutěž v požárním sportu mladých hasičů Kvasice
Dne 22. 6. 2013 od 14 hod. se konaly závody O pohár starosty obce Kvasice. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - starší žáci od 11 do 15 let a mladší žáci od 6 do 11 let. Do závodu se přihlásilo celkem 11 družstev. Soutěžní odpoledne zahájila přípravka z Lubné, kde jsou děti do 6 let. Děti závodily mimo hlavní soutěž a po krátkém zaváhání bezpečně dokončily svůj
pokus, který byl zakončen diváckým potleskem. V průběhu závodu jsme
mohli vidět jak excelentní výkony, tak i ty méně povedené, ale i tak všechna družstva úspěšně dokončila a nikdo nebyl diskvalifikován. Během celé
soutěže nám počasí přálo.

Při útoku.

Mladí úspěšní hasiči.

Foto: hasiči.

Foto: hasiči.

Záchrana zavalené osoby v obci Kvasice
Dne 24. 6. 2013 v 13:38 hod. přijalo krajské operační středisko oznámení o pádu stropní konstrukce v rekonstruovaném objektu prodejny potravin v Kvasicích. Podle oznámení došlo k zasypání jedné osoby a to dělníka pracujícího v objektu.
Bezprostředně po zpracování přijatých informací byl vyhlášen poplach
jednotce profesionálních hasičů stanice Kroměříž a dobrovolných hasičů
obce Kvasice. Vzhledem k závažnosti prvotního oznámení byly na místo události následně vyslány i jednotky profesionálů z Otrokovic a Zlína.
Jako první se na místo dostavili dobrovolní hasiči z Kvasic. Po příjezdu
zjistili, že se nejedná o nehodu vážnějších rozměrů. Dělníka zasypaného
částí sádrokartonové konstrukce stropu s omítkou již vyprostili jeho kolegové a byl předán posádce zdravotnické záchranné služby. Další zasypané
nebo zraněné osoby se v objektu nenacházely. Nehrozilo také žádné další nebezpečí zřícení konstrukcí. Vzhledem k vývoji situace byly jednotky
směřující na místo události postupně odvolány zpět na své stanice. Místo
události bylo převzato PČR.
Požár trávy u silnice I/55 Tlumačov
V pondělí 8. 7. 2013 v 16:58 hod. nám byl nahlášen požár u silnice I/55
u Tlumačova směrem na Otrokovice. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 Tatra 815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár suché trávy u silnice o rozloze cca 50x3m. Zasahovali jsme společně s jednotkami HZS Zlínského kraje, stanice Otrokovice a JSDH Tlumačov. Každá jednotka pomocí vysokotlakého proudu uhasila část požáru.
Po zdokumentování celé události jsme se vrátili zpět na základnu.

Kvasické hasičské mládí.

Foto: hasiči.

Požár průmyslové haly v Kroměříži
V pátek 2. 8. 2013 v 10:37 hod. nám byl nahlášen požár průmyslové haly
v Kroměříži. Na místo události jsme vyjeli zásahovým vozidlem CAS 20
Tatra 815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události jsme prováděli hašení
požáru pomocí jednoho vodního proudu v dýchací technice. Následnějsme
prováděli dálkovou dopravu vody. Po likvidaci požáru a zdokumentování
události jsme se vrátili zpět na základnu. U požáru jsme zasahovali společně s jednotkami HZS Zlínského kraje stanice Kroměříž, HZS Olomouckého kraje stanice Kojetín a JSDH Kroměříž, Hulín, Chropyně a Rataje.

Soutěž v požárním sportu mladých hasičů Záhlinice
Dne 29. 6. 2013 jsme se zúčastnili s družstvem mladších hasičů závodu
O pohár starosty obce Záhlinice. Tento závod byl zařazen do ligy středomoravského poháru mládeže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - starší žáci
od 11 do 15 let a mladší žáci od 6 do 11 let. V naší kategorii jsme obsadili
krásné 3. místo s časem 18:14 s.
Soutěž v požárním sportu mladých hasičů Mysločovice
Dne 25. 8. 2013 jsme se zúčastnili s družstvem mladších hasičů závodu
O pohár starosty obce Mysločovice. Tento závod byl zařazen do ligy Středomoravského poháru mládeže a také Zlínské ligy mládeže. Soutěže se
účastnilo celkem 32 družstev. Naše družstvo po drobném zaváhání obsadilo ve své kategorii 5. místo útok s časem 19:21 s.
Námětové cvičení Bařice
Dne 8. 6. 2013 od 18 hod. proběhlo námětové cvičení v obci Bařice. Cvičení se zúčastnily všechny sbory okrsku Kvasice. Námětem cvičení byla dálková doprava vody přes celou obec, která byla zakončena za místním fotbalovým hřištěm, kde se měl nacházet požár. Po ukončení následoval nástup jednotek a vyhodnocení ze strany vedení okrsku.

Kvasičtí hasiči.
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Foto: hasiči.
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Požár - neohlášené pálení Kvasice
V sobotu 3. 8. 2013 v 9:55 hod. nám byl ohlášen požár mezi Kvasicemi a Sulimovem. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 Tatra
815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jednáo
nenahlášené pálení v prostoru sušárny krmiv ZD Kvasicko. Ohniště bylo
uhašeno jedním vysokotlakým proudem. Na místě události jsme zasahovali s jednotkou HZS Zlínského kraje stanice Kroměříž. Po zdokumentování celé události jsme se vrátili zpět na základnu.
Požár lesa Těšňovice - planý poplach
V neděli 4. 8. 2013 v 21:35 hod. nám byl ohlášen požár lesa na kopci
nad Těšňovicemi. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 Tatra
815 v počtu 1+5. Po příjezdu na údajné místo události bylo zjištěno, že se
jedná o planý poplach, kdy patrně z důvodu bouřky došlo k zapálení polního porostu a k následnému samozhášení. Jednotka následně byla povolána na další událost.
Odstraňování spadlých stromů po bouřce 4. 8. 2013
Při návratu z planého výjezdu požáru lesa u Těšňovic byla jednotka s vozidlem CAS20 Tatra 815 povolána k další události, a to spadlému stromu
na komunikaci I/55 mezi Tlumačovem a Záhlinicemi.
Po příjezdu na místo události jsme provedli společně s jednotkou SDH
Tlumačov odstranění spadlého stromu. Následně jsme vyrazili na trasu Kvasice - Bařice - Velké Těšany - Vrbka - Kvasice, kde jsme prováděli odstraňování spadlých stromů na komunikaci III. třídy. Následně jsme se přesunuli do Kvasic, kde jsme provedli zprůjezdnění ulice Nová u lékárny a příjezdu do zámku, kde byly vyvrácené stromy.
Naše druhé zásahové družstvo s vozidlem Avia A31-DA 12 L1MS v počtu 1+4 provádělo vyproštění osobního automobilu na Kalvárii u Kvasic
a dále pak pokračovalo v odstraňování spadlých stromů na trase Kvasice - Vrbka - Kostelany - Bunč.
Zásahová činnost byla ukončena u obou vozidel kolem půlnoci.
Během noci z 4. na 5. 8. 2013 tak jednotka zasahovala celkem u 11 událostí.
Likvidace včel u lékárny ve Kvasicích
Dne 5. 8. 2013 v 15:40 hod. nám byl nahlášen roj včel v dutině stromu
u lékárny ve Kvasicích. Na místo události jsme vyjeli vozidlem Tatra CAS-20
v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že v dutém stromu
se nachází roj včel v blízkosti lékárny. Vzhledem k blízkosti lékárny a velkému pohybu osob bylo přistoupeno k rychlé likvidaci roje. Pomocí odsavače byl roj postupně zlikvidován a místo bylo ošetřeno přípravkem na hubení hmyzu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Souboj Kvasice - Tlumačov.

Foto: MAS.

Fotbalový turnaj mladších žáků
se vydařil
V neděli 23. června 2013 se uskutečnil pod záštitou Místní akční skupiny Jižní Haná o.p.s. fotbalový turnaj mladších žáků. Každé družstvo
zastupovalo jednotlivé obce, tvořící
území MAS, avšak všechny obce se
nezúčastnily (menší obce nemají potřebný počet žáků). Ve vzájemných
zápasech se utkali borci z Hulína,
Chropyně, Skaštic, Břestu, Tlumačova a z Kvasic. Fotbalové klání oživilo vystoupení hulínských mažoretek
ze souboru Kontrasty. I přes krátkou
průtrž mračen, která přerušila předposlední utkání, se celý nedělní den
vydařil a po slavnostním vyhlášení
výsledků a předání cen na fotbalové benjamínky čekala autogramiá-

da s panem Zdeňkem Zlámalem, rodákem a odchovancem SK Spartak
Hulín, který nyní působí jako brankář v SK Sigma Olomouc.
Konečné pořadí:
1. FC Kvasice
2. SK Spartak Hulín
3. SK Tlumačov
4. SK Břest
5. FK Chropyně
6. TJ Skaštice
Děkujeme za podporu. A poděkování patří také panu Marku Pechovi (člen MAS), který nám pomáhal
organizačně po fotbalové stránce.
Za MAS Jižní Haná o.p.s.
Jana Kouřilová

Technická pomoc po bouřce - Kvasice
Dne 9. 8. 2013 v 19:30 hod. jsme byli starostou obce požádáni o technickou pomoc po přívalových deštích. Na místo události jsme vyjeli v počtu
1+5. Po příjezdu na místo jsme začali s čištěním kanálových vpustí v ulici Dolní. Tím jsme pomohli k rychlejšímu odtoku napršené vody. Následně jsme provedli očištění chodníku a cesty od nánosu bláta v ulici Dolní.
Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
Námětové cvičení Kvasice - zámek
Dne 10. 8. 2013 v 14:30 hod. nám byl nahlášen požár v prostorách zámku v Kvasicích. Na místo události jsme vyrazili s vozidlem Tatra CAS-20
v počtu 1+5. Po provedení průzkumu byl zjištěn požár ve 2. podlaží. Naši
jednotku posílily cisterny z Bělova a Kostelan, tyto jednotky prováděly hašení vně objektu. Další jednotky z celého okrsku prováděly dálkovou dopravu vody od starého Svazarmu až k zámku, kde doplňovaly již zmíněné cisterny. Naštěstí se nejednalo o skutečný požár, ale pouze o námětové cvičení, které mělo prověřit součinnost sborů okrsku Kvasice. Po ukončení následoval nástup jednotek a vyhodnocení ze strany vedení okrsku. Celé cvičení proběhlo podle očekávání v pořádku.

Kvasičtí fotbalisti.

Foto: MAS.

Fotbalový turnaj.

Foto: MAS.

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů Kvasice přijímá nové členy do družstva
mladých hasičů.
Je ti 6 až 14 let?
Chceš zažít spoustu srandy, dobrodružství, najít si nové kamarády,
naučit se spoustu praktických věcí,
jezdit s námi na závody a ukázat, co
v tobě je? Tak neváhej a přijď mezi

nás! Scházíme se každou středu od
16 – 18 hod. v hasičské zbrojnici ve
Kvasicích. V oddíle mladých hasičů se seznámíte s hasičským vybavením a technikou. Účastníme se
hasičských soutěží, závodů v uzlování atd.
Budeme se na Vás těšit….
Pavel Ředina, vedoucí mládeže
Tel.: 732 677 570

www.kvasice.cz
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FC KVASICE
PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR sk. B - podzim 2013
1. turnaj

Datum
8. 9. 2013 Neděle

Začátek
10:00 hod.

Soupeř
KVASICE
Kvasice - Koryna
Žalkovice - Lutopecny
Koryna - Žalkovice
Kvasice - Lutopecny

2. turnaj

15. 9. 2013 hlášenka

10:00 hod.

LUTOPECNY
Lutopecny - Kvasice
Koryna - Žalkovice
Kvasice - Žalkovice
Lutopecny - Koryna

3. turnaj

22. 9. 2013 Neděle

10:00 hod.

ŽALKOVICE
Žalkovice - Lutopecny
Kvasice - Zdounky
Kvasice - Lutopecny
Žalkovice - Koryna

4. turnaj

28. 9. 2013 Sobota

10:00 hod.

KORYČANY
Koryna - Žalkovice
Lutopecny - Kvasice
Žalkovice - Lutopecny
Koryna - Kvasice

5. turnaj

6. 10. 2013 Neděle

10:00 hod.

ŽALKOVICE
Žalkovice - Lutopecny
Kvasice - Koryna
Kvasice - Lutopecny
Žalkovice - Koryna

6. turnaj

13. 10. 2013 Neděle

10:00 hod.

KORYČANY
Koryna - Žalkovice
Lutopecny - Kvasice
Žalkovice - Lutopecny
Koryna - Kvasice

Začátek
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11.15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.
st. 9:30 hod.
ml. 11:15 hod.

Soupeř
FC Koryna - FC Kvasice

Datum
10. 8. 2013 Sobota
17. 8. 2013 Sobota
25. 8. 2013 Neděle
1. 9. 2013 Neděle
7. 9. 2013 Sobota
15. 9. 2013 Neděle
22. 9. 2013 Neděle
29. 9. 2013 Neděle
6. 10. 2013 Neděle
12. 10. 2013 Sobota
20. 10. 2013 Neděle
27. 10. 2013 Neděle
3. 11. 2013 Neděle

Začátek
14:00 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
10:15 hod.
13:00 hod.
13:00 hod.
13:00 hod.
12:30 hod.
10:00 hod.
11:30 hod.
11:30 hod.
11:00 hod.

Soupeř
TJ Spartak Hluk - FC Kvasice
FC Kvasice - FK Uh. Ostroh
FC Koryna Koryčany - FC Kvasice
FC Kvasice - SK Slov. Vikt. Bojkovice
FK Chropyně - FC Kvasice
Zdounky - FC Kvasice
FC Kvasice - Nivnice
FC Strání - FC Kvasice
FC Kvasice - Buchlovice
FC Morkovice - FC Kvasice
FC Kvasice - SK Boršice
Nedachlebice - FC Kvasice
FC Kvasice – Sokol Kněžpole

Datum
11. 8. 2013 Sobota
18. 8. 2013 Neděle
25. 8. 2013 Neděle
1. 9. 2013 Neděle
6. 9. 2013 Pátek
15. 9. 2013 Neděle
22. 9. 2013 Neděle
29. 9. 2013 Neděle
6. 10. 2013 Neděle
13. 10. 2013 Neděle
20. 10. 2013 Neděle
26. 10. 2013 Sobota
3. 11. 2013 Neděle

Začátek
16:30 hod.
10:15 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
18:00 hod.
16:00 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.

Soupeř
Spartak Hluk - FC Kvasice
FC Kvasice - Sokol Ořechov
Sokol Žalkovice - FC Kvasice
FC Kvasice - SK Slov. Vikt. Bojkovice
SK Baťov Otrokovice - FC Kvasice
Dolní Němčí - FC Kvasice
FC Kvasice - Nivnice
Újezdec - FC Kvasice
FC Kvasice - Sokol Březolupy
Nedachlebice - FC Kvasice
FC Kvasice - Slušovice
FK O. N. Ves - FC Kvasice
FC Kvasice – Sokol Mladcová

Datum
11. 8. 2013 Neděle
17. 8. 2013 Sobota
25. 8. 2013 Neděle
31. 8. 2013 Sobota
8. 9. 2013 Neděle
15. 9. 2013 Neděle
21. 9. 2013 Sobota
29. 9. 2013 Neděle
5. 10. 2013 Sobota
13. 10. 2013 Neděle
19. 10. 2013 Sobota
26. 10. 2013 Sobota

Začátek
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.

Soupeř
Šelešovice - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Rataje
Litenčice - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Bařice
Bezměrov - FC Kvasice ,,B,,
Lutopecny - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Zlobice
Zborovice ,,B,, - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Počenice
Dřínov - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Lubná ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Šelešovice

ŽÁCI KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. ,,B,, - podzim 2013
Kolo
3.

Datum
24. 8. 2013 Sobota

4.

31. 8. 2013 Sobota

5.

8. 9. 2013 Neděle

6.

14. 9. 2013 Sobota

7.

21. 9. 2013 Sobota

8.

28. 9. 2013 Sobota

9.

5. 10. 2013 Sobota

10.

13. 10. 2013 Neděle

11.

19. 10. 2013 Sobota

1.

27. 10. 2013 Neděle

2.

2. 11. 2013 Sobota

FC Morkovice - FC Kvasice
Dolní Němčí - FC Kvasice
FS Napajedla - FC Kvasice
FC Kvasice - Zlechov
TJ Spartak Hluk - FC Kvasice
FC Kvasice - SK Slov. Vikt. Bojkovice
SK Boršice - FC Kvasice
FC Kvasice - Sokol Nedakonice
Jiskra St. Město - FC Kvasice
FC Kvasice – FC Strání

DOROST KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. ,,B,, - podzim 2013
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
MUŽI I. A TŘÍDA sk. B - podzim 2013
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
MUŽI ,,B,, okresní soutěž - podzim 2013
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Miriam Žákovská, květen, Družstevní

Marek Dostál, květen, Rýza

Mikuláš Cífka, červenec, Bělovská
Martin Tomíšek, květen, Včelín

Poděkování
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám na Obecním úřadě a v redakci Kvasických novin poděkovala za vše,co jste udělali pro moje rodiče Marii a Stanislava Přidalovi.
Ve Kvasicích žili do roku 2007, prožili v obci krásný život. Nebýt stáří
a povodní, které jim vzaly kus zdraví, nikdy by z Kvasic neodešli, protože
tam byli šťastní a jak říkali „mezi svými“.
Bohužel, nemoc je postupně připravila o možnost postarat se o sebe,
byli nakonec života spokojeni, že jsou u jediné dcery, kde měli v domě své
soukromí, zahradu plnou kytiček a kde byli blízko milovanému vnukovi
s manželkou a pravnoučaty.
Tatínek zemřel 21. 1. 2012, maminka 12. 7. 2013.
Na Kvasice mysleli i před smrtí a jak tatínek, tak i maminka mi kladli
na srdce, abych na tuto malebnou obec a své rodiště nikdy nezapomněla.
Prosím, kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
Ivana Konečná - dcera, Nové Město pod Smrkem

Poctivý člověk ještě žije
Adriana Kubánková, květen, Cukrovar

Chci touto cestou poděkovat neznámé paní a pokladnímu u „ruského“
kola na pouti v Kvasicích,v neděli 18. srpna 2013, za nalezení a vrácení
zlatých náušnic mé neteři.
R. Nelešovská
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Jiří Skácel
Alois Šupčík
Ludmila Ševčíková
Jiří Řihošek
Jaroslav David
Anna Ledvinová

Svatby květen - červenec 2013

Bělovská
Cukrovar
Dolní
Hráza
Dolní
Parková

65
75
60
70
70
85

Prosinec

Martina Michnová, Kopřivnice a Oldřich Řehůřek, Kvasice.
Svatební obřad se konal v květnu v kapli sv. Kříže v Kroměříži.

Maria Lednová
Dolní
70
Miroslav Chytil
Dolní
70
Miroslav Stránský
Nová
70
Miroslav Heinrich
Krajina
75
Marie Kuncová
Mariánov
75
Štěpánka Staňková
Osmek
75
Jiřina Flašarová
Kroměřížská
60
(Zveřejněny jsou pouze jména jubilantů, kteří dali redakci písemný souhlas)

Navždy nás opustili
květen - červenec 2013
Stanislav Budinka
Aloisie Horová
Eva Kašparová
Milan Dupal
Josef Sedlář
Ladislav Zapletal
Michal Rozsypal
(zveřejněny jsou pouze jména zesnulých
k vyvěšení parte)

květen
Krajina
květen
U Rybníčka
červen
Horní
červen
Cukrovar
červen
Krajina
červen
Husova
červen
M. Krasického
občanů, jejichž rodiny daly matrice

Vzpomínka
Absolventi ZŠ Kvasice, rok narození 1967/68,
věnují tichou vzpomínku svým zesnulým spolužákům

Alena Geržová Hulín
a Lukáš Staněk, Kvasice.
Svatební obřad se konal v červnu
v kapli sv. Kříže v Kroměříži.
Lucie Hutařova, Kvasice, ČR
a Peter Franly, Jakarta, Indonesie.
Obřad se konal v červnu
na Lesním penzionu Bunč.

Milanu Vojtekovi, Bohumilu Vybíralovi,
Janu Obloukovi, Vladimíru Fialovi
a Jaroslavu Štolfovi.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Životní jubileum

Vzpomínka
Dne 6. prosince 2013 vzpomeneme
nedožité 100. narozeniny
pana

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Vojtěcha Rozsypala,

Říjen
Bohumil Škutek
Miroslav Hrabica
Ladislav Loučka
Karel Chalupa
Antonín Kočí
Milada Horová
Naděžda Ševčíková

Školní
Včelín
Bělovská
Družstevní
Parková
Nový Dvůr
Krajina

60
75
70
60
85
75
65

Hráza
Husova
Dolní

90
75
60

Listopad
Miloš Hála
Eliška Zbudilová
Zdeněk Zavadil

krejčího z Kvasic.
Všem, kteří ho znali, vzpomeňte s láskou s námi.
Děkují syn a dcera s rodinami.
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