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SLOVO STAROSTY

Děti z mateřské školy se učily základům lyžování na Trojáku. Více na straně 5.

HORNÍ ULICE PROJDE ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ
V letošním roce se bude provádět rekonstrukce komunikace, sjezdů od nemovitostí a nová
parkovací stání v ulici Horní. V předstihu byly
vybudovány nové chodníky, kabelové rozvody
NN, veřejného osvětlení a rozhlasu. Letos bude
nejprve v březnu a dubnu provedena oprava
kanalizace po obou stranách silnice firmou VaK
Kroměříž, a. s. Poté nastoupí firma na novou komunikaci, kterou vybrala společnost Ředitelství
silnic Zlínského kraje. Následně po vybudování
spodní stavby tělesa silnice provede firma vybraná Obcí Kvasice osazení obrubníků, sjezdy
od nemovitostí, parkovací stání, místo pro přecházení a chodník u hřbitova. V průběhu výstavby bude nutné použít dopravní značení pro
omezení provozu a pro bezpečnost účastníků
silničního provozu a stavby.

www.kvasice.cz

„Vyzýváme proto občany, aby po dobu výstavby respektovali dočasné instalované dopravní značení a nekomplikovali práce průjezdem a státním vozidel v ulici,“ řekl vedoucí
odboru Roman Berdník.
Jedná se o rekonstrukci silnice III/36741 v celkové délce 417 metrů. Realizována bude za úplné uzavírky, ve dvou etapách. Po rekonstrukci
kanalizace bude po dobu zhruba tří týdnů realizována první etapa a následně etapa druhá.
Doba úplné uzavírky se předpokládá na maximálně šest měsíců. Celkové náklady včetně projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání
jsou 14,614 milionu korun. Dílo bude dokončeno v dubnu 2020.
text: Jana Hlavinková

Vážení spoluobčané,
spolu se zastupiteli máme
naplánovaných spoustu
akcí, které bychom chtěli letos realizovat.
Nejzásadnější
je pro nás rekonstrukce Horní ulice
a stavba Komunitního domu pro seniory. Podali jsme žádost o dotaci
ze státního rozpočtu a čekáme, zda
uspějeme. Pokud se nám podaří dotaci získat a projekt zrealizovat, bude to
pro nás zásadní investice. Vyjdeme tak
vstříc seniorům, kteří v Kvasicích žijí
celý život, ale už nemají síly či finance starat se o svůj rodinný dům. Díky
tomu budou moci zůstat žít v naší
obci a nebudou se muset stěhovat do
domovů pro seniory v okolních městech. Také nás čeká první fáze opravy
sokolovny a údržba obce.
Začíná jaro a s ním se probouzí
i v život v Kvasicích. Začínají fotbalová
utkání, spolky a obec pořádají mnohem více kulturních akcí a málokomu
se chce v hezkém počasí sedět doma.
Podpořte spolky tím, že se přijedete
podívat na akce, které pro Vás ve svém
volném čase chystají. Vím, že v okolních městech je spousta příležitostí,
jak trávit volný čas. Velká zábavní centra se předhánějí v tom, kdo návštěvníkům nabídne zajímavější atrakce.
Jsem však přesvědčený o tom, že akce
v naší vesnici mají i jiný rozměr. Můžete se na nich seznámit s lidmi, které
denně zběžně míjíte na ulici. Važme si
však toho, že někdo chystá akci, snaží
se, aby se Vám líbila, připravuje ji ve
svém volném čase na úkor rodiny či
koníčků. Přeji Vám hezké jaro.
S úctou, Dušan Odehnal
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OBEC ČEKÁ, JESTLI DOSTANE DOTACI NA STAVBU KOMUNITNÍHO DOMU
Na konci minulého roku zastupitelé schvalovali rozpočet. Do něj jsou totiž zahrnuty
veškeré akce, které bude obec
v letošním roce financovat.
Kromě fixních výdajů, které
musejí Kvasice každoročně
platit, jako například provoz
sběrného dvora, veřejného
osvětlení, svoz odpadů, provoz školy, školky, dopravní
obslužnost, mzdy pracovníků
a podobně, se počítá i s investičními výdaji. Pokud se podaří získat dotaci, bude největší
investiční akcí za posledních
několik desítek let stavba Komunitního domu pro seniory.
Také jsou vyčleněny nemalé
finanční prostředky na opravu
sokolovny. Posledními úpravami projde i zámecká zeleň.
Zde je výčet akcí, které má
obec naplánované pro letošní
rok.

cí projdou elektrické rozvody. Ty je
nutné sladit s plánovaným využitím objektu a příslušnými závaznými normami z důvodu bezpečnosti provozu.
Letos probíhá další etapa revitalizace zámeckého parku a zeleně v obci. Spočívá ve výsadbě
nových keřů, stromů a ořezu stávající zeleně. Úpravy budou stát
600 000 korun.
V ulici Krajina bude po levé
straně provedena kabelizace NN.
Do značné míry ovlivní dopravu,
budou provedeny zásahy do fasád objektů a chodu obce v této
lokalitě. Realizace proběhne v období od března až do července.
Příští rok by měla navazovat akce
kabelizace NN po pravé straně,
včetně veřejného osvětlení a rozhlasu.

V bytovce Cukrovar došlo
Investiční akce v letošním počátkem letošního roku k výroce
měně starých vstupních dveří za
Kvasice zažádaly o dotaci na nové plastové.
Komunitní dům pro seniory. Zda
Co ještě zastupitelé schválili
uspěly, budou vědět na konci
května. Jedná se o dotaci ze státObec připravuje pasport
ního rozpočtu, na jednu bytovou místních komunikací a dopravjednotku lze získat 600 000 korun. ního značení. Pasport obsahuje
Podmínky jsou nastaveny tak, aby skladbu a materiály komunikací,
bylo bydlení určeno pro osoby chodníků a schváleného dopravstarší 60 let, které prokáží, že jejich ního značení Policií České repubprůměrný čistý měsíční příjem liky a Odborem dopravy a silničnív období 12 kalendářních měsíců ho hospodářství Městského úřadu
před uzavřením nájemní smlouvy v Kroměříži.
nepřesáhl 1 násobek průměrné
měsíční mzdy.
Všichni radní dostali pravomoc oddávat snoubence.
V rozpočtu pro letošní rok se
počítá s výdaj 1,5 milionu korun
Žádost o dotace mohly
na opravu sokolovny. Rekonstruk- podat všechny spolky a fyzické

i právnické osoby. Výše dotace zeli listí, stříhali živé ploty, uklízeli
není omezená, avšak konečné veřejná prostranství a pomáhali
slovo má zastupitelstvo. Na něm ve sběrném dvoře.
záleží, jestli dotaci přidělí a v jaké
Také došlo ke změně obecně
částce v souladu s podmínkami.
závazné vyhlášky o místních poV loňském roce obec využila platcích, které se týkaly ohlašovací
dotace od úřadu práce na pra- povinnosti a splatnosti. Poplatky
covníky. Zaměstnala 3 osoby na pro občany za svoz komunálního
3 měsíce, na které získala dotaci odpadů zůstávají stejné.
na mzdu 135 000 korun. Další dva
„Chci obyvatele pochválit za
lidé pro obec pracovali po dobu zodpovědnější přístup ke kompopěti měsíců za dotaci 285 000 ko- stování a třídění odpadů,“ poděrun. Měli stejné úkoly jako kmeno- koval starosta Dušan Odehnal.
ví zaměstnanci, sekali trávu, uklítext: J. Hlavinková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
V jednotlivých obcích
na Kvasicku se vybralo:
Kvasice - 57 743 Kč
Bělov - 9 474 Kč
Nová Dědina - 12 588 Kč
Karolín - 8 703 Kč
Sulimov - 8 145 Kč
celkem - 96 653 Kč
Na Kroměřížsku se letos vybralo
1 214 320 korun.
Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem
dárcům za finanční příspěvky i za vlídné přijetí
tří králů. Děkujeme také všem vedoucím
a koledníkům za čas, obětavost a vstřícnost,
kterou věnovali a rozdávali lidem.

LEDNICE PATŘÍ DO SBĚRNÉHO DVORA, NE VEDLE POPELNIC
Kvasice, stejně jako každá obec,
zajišťují prostřednictvím svozových
společností svoz komunálního odpadu, skla, papíru, plastů a navíc je
občanům k dispozici sběrný dvůr.
Sem mohou obyvatelé vyvážet vše,
co nepatří do popelnic. I přesto se
v Kvasicích rozmáhá nešvar, že lidé
nechají vedle kontejnerů položené
staré elektrospotřebiče, trávu, listí
a větvě nacpou do popelnic či je
nechají na volném prostranství,
kde vítr trávu a listí rozfouká. Pro-
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tože lidé nedávají odpad tam, kam
patří, stojí to obec nemalé finanční
prostředky navíc. O nepořádek se
musejí postarat obecní zaměstnanci, kteří by se mohli věnovat
něčemu jinému. Kvasice platí za
každou tunu svezeného komunálního odpadu nemalé peníze a poplatky za odpad, které si lidé platí,
nepokryjí veškeré náklady. Jde tedy
o zbytečně vynaložené finanční
prostředky, které by obec mohla
využít efektivněji.

Do sběrného dvora můžete zavést veškerou elektroniku: počítače, monitory, notebooky, tiskárny,
kopírky, telefony, autorádia, videokamery, hudební nástroje, závodní
autíčka, rekordéry, teploměry či tlakoměry. Bílou elektroniku, zařízení
potřebná k vaření a zpracování potravin, ventilátory, vrtačky, klimatizace, elektrická topidla, vysavače,
žehličky, fény, mlýnky, topinkovače,
fritovací hrnce, kávovary a jiné. Žárovky, zářivky, LED světelné zdroje.

Dřevo, nábytek, kovy, plasty, sklo,
trávu, větvě i listí. Stavební suť, zeminu, pneumatiky i nebezpečný
odpad.
Sběrný dvůr je otevřený od 1.
března do 30. listopadu každou
středu od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Přehlednou kartu o tom jak třídit odpad, naleznete na zadní straně.
text: J. Hlavinková
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POPLATKY ZA ODPAD A PSY SE VYBÍRAJÍ 4. - 29. DUBNA
Každá obec musí ze zákona zajistit svoz komunálního odpadu. Část nákladů pokrývá ze svého rozpočtu, část hradí obyvatelé.
Zde je výčet poplatků včetně těch za čtyřnohé mazlíčky.
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky ze psů se budou vybírat od 4. do 29. března
v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.
Sazba poplatku za odvoz odpadu:
Sazba poplatku pro občana, který má trvalý pobyt v obci:						
520 Kč
Od poplatku jsou osvobozeni novorozenci v roce, ve kterém se narodili.
Děti do 18 let:										390 Kč
Studenti od 19 do 26 let na základě potvrzení o studiu:						
390 Kč
Občané od 75 let:										260 Kč
Občané, kteří se zdržují v zahraničí déle jak 3 měsíce,
nutno doložit doklad nebo čestné prohlášení: 							
260 Kč				
				
Poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března nebo ve dvou splátkách – do konce měsíce března a do konce měsíce srpna.
Občané, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba: 			
Tento poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března.
Poplatek ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
u prvního psa v rodinném domě 								
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 				
za prvního psa chovaného v bytovém domě 							
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě 				
za prvního psa chovaného v obvodu obce
– části Chlum, Nový Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna
						
za druhého a dalšího chovaného psa v obvodu obce
– části Chlum, Nový Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna 						
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu
nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 					
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 				

520 Kč

100 Kč
150 Kč
200 Kč
300 Kč
60 Kč
90 Kč
60 Kč
90 Kč

ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 2019
Diplomy s takovým označením si
odváželi žáci z lyžařského výcvikového kurzu ve Velkých Karlovicích.
Letošní kurz, kterého se zúčastnilo
18 žáků ze 7. a 2 žákyně z 8. ročníku,
jsme pojali opravdu soutěžně. Kromě tradičního závodu ve slalomu
(občas i obřím slalomu), stolním fotbalu, bowlingu a teoretickém testu
zimních sportů si letos mohli zájemci změřit své síly ještě ve stolním hokeji, skoku na lyžích a biatlonu.
Nejvíce času nám zabral hokejový turnaj. Zúčastnilo se ho 12 žáků
rozdělených do dvou šestičlenných
skupin (jedné chlapecké a jedné
dívčí). Z každé postoupili 4 nejlepší
a v play off se utkali křížem mezi sebou. Po 38 zápasech se z vítězství radoval Jiří Švec. Šampion na závěrečné tiskové konferenci přiznal, kolik
fyzických a hlavně psychických sil jej
turnaj stál a připustil ukončení své

aktivní hokejové kariéry. Bowlingovým králem se stal Petr Šibík s nádherným skóre 157 bodů. Stolní fotbal ovládl, teprve podruhé v historii
lyžařských kurzů, dívčí pár ve složení
Kateřina Ševelová a Bára Chybová.
Teoretický test sportovních znalostí zvládla nejlépe Hedvika Bláhová,
skoky na lyžích Jiří Smolinka a ďábelskou jízdou ve druhém kole pro
sebe urvala slalom, nejsledovanější
disciplínu, Eliška Horová. Závěrečný
biatlonový sprint opanovala Zuzana
Horsáková. Nejlepším hochem byl
díky nejpřesnější střelbě Petr Galatík.

– Eliška Šišková, 3. Jiří Smolinka –
Josef Pecina
Teoretický test: 1. Hedvika Bláhová,
2. Petr Galatík, 3. Eliška Horová
Skoky na lyžích: 1. Jiří Smolinka, 2.
Hedvika Bláhová, 3. Bára Chybová
Skoky na lyžích družstvo B: 1.
Barbora Bébrová, 2. Gabriela
Tumová, 3. Šárka Polišenská
Slalom: 1. Eliška Horová, 2. Zuzana

Horsáková, 3. Jiří Smolinka
Slalom B: 1. Gabriela Tumová,
2. Šárka Polišenská, 3. Barbora
Bébrová
Biatlon kategorie SPORT: 1. Zuzana
Horsáková, 2. Gabriela Tumová, 3.
Eliška Horová
Biatlon kategorie FUN: 1. Petr
Galatík, 2. Nikola Kunčíková, 3. Jiří
Smolinka

Medailové pořadí disciplín:
Stolní hokej: 1. Jiří Švec, 2. Jiří
Smolinka, 3. Hedvika Bláhová
Bowling: 1. Petr Šibík, 2. Jiří
Smolinka, 3. Tadeáš Stránský
Stolní fotbal: 1. Kateřina Ševelová –
Bára Chybová, 2. Hedvika Bláhová
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Prosinec je u nás čas vždy velmi
slavnostní, plný radosti, očekávání
a rozzářených očí. Překvapení ale
nikdy nečeká jen na děti, ale také
na všechny rodiče. Celá školka se
totiž poctivě připravovala na slavnostní rozsvícení vánočního stromku, kde děti vystoupily s krátkým
pásmem písní a básní. Celá školka
uspořádala již tradiční prodejní
jarmark. Musíme poděkovat všem
maminkám, které paním učitelkám
pomáhaly s pečením a zdobením
perníčků a výrobou keramických
ozdob. Moc děkujeme a velmi si
toho vážíme.
Sotva jsme zapálili první svíčku na adventním věnci, už jsme
slyšeli, jak něco rachotí za dveřmi.
Byl to čert, kterého si do školky přizval na pomoc Mikuláš s andělem.
Když Mikuláš začal číst ze své Knihy
hříchů, všechny děti bedlivě naslouchaly, přikyvovaly na znamení
souhlasu a slibovaly, že se napraví.
Čert si nakonec nikoho s sebou
do pekla neodnesl, jen si s dětmi
podal ruku, aby zpečetil jejich slib,
a Mikuláš s andělem rozdal dětem
balíčky.
Když se rozsvítila na věnci druhá
adventní svíce, vypukly ve školce
besídky. Každá třída si připravila
pro svoje nejbližší krásné vánoční
pásmo. Někdo zpíval písně a koledy, jiný říkal básničky a někde se
hrála pohádka. Ve všech třídách se

vystoupení vydařila, a tak si děti za
odměnu mohly užít vánoční posezení s rodiči, kde se mlsalo a hrálo
anebo třeba zpívalo u koled.
Třetí adventní týden byl pro nás
už posledním. Hned v pondělí na
děti ve třídách čekalo překvapení.
Stromeček a pod ním spousta dárků, které jsme pak společně rozbalili. Radost byla obrovská, děti se od
nových hraček vůbec nemohly odtrhnout, a dokonce od Ježíška dostaly i něco, co si mohly vzít domů.
Abychom si ale radost nenechali jen pro sebe, vydaly se naše
nejstarší děti, děti ze třídy Pastelek,
do místního zámečku, Domova se
zvláštním režimem, kde svým vánočním pásmem překvapily a potěšily místní obyvatele.
Konec roku jsme zakončili koncertem, který si pro nás připravila
ZUŠ Otrokovice s dětmi z místní
základní školy. Moc děkujeme paní
učitelce Davidové za spolupráci
a přípravu programu.
Budu delfínek nebo žabička?
V listopadu dětem začal kurz plavání, postupnými kroky šikovných
instruktorek se tak učily splývat, nebát se potopit pod vodu, správně
dýchat do vody a každou lekci si
hrály se všemi pomůckami, co byly
k dispozici. Ti nejšikovnější vylovili i několik puků a zvládli uplavat
kousek i bez pomůcek. Určitě se

i letos zapojíme do soutěže ma- mili Truhlík a Truhlička děti se stoloteřských školek o titul „plaváčka“. váním. Společně si uvařili na oběd
Všichni budeme držet pěsti.
špagety a nachystali si vše, co bylo
třeba, od receptu až po správné rozNávštěva základní školy
místění příboru, talíře a skleničky.
Hned v lednu se předškolní děti Celé představení bylo propojeno
mohly těšit na dvojitou návštěvu zá- veselými písničkami a pobavilo nekladní školy, kam později nastoupí jen děti, ale i paní učitelky. Maňáskodo prvních tříd. Pro děti byla připra- vé divadélko Šikulka mělo pro děti
vena ukázková hodina první třídy připraveny 3 naučné pohádky, a tak
paní učitelky Hamrlové a také druhé si děti zopakovaly třídění odpadu,
třídy paní učitelky Kočičkové. Před- jak si pomáhat a také co dělat, když
školáci si tak mohli vyzkoušet, kolik se ztratíme.
práce dá vydržet s pozorností celou
hodinu, a žáci mohli naopak ukázat,
Padá sníh, padá sníh…, pojejak zvládají číst a psát, a že škola deme na lyžích
není jen o učení, ale také o spoluZabalit lyže, helmu, teplé rukapráci a kamarádství. Druhá návštěva vice a nezapomenout na svačinse nesla ve sportovním duchu. Paní ku. My totiž vyrážíme za lyžařským
učitelka Hudcová se svými žáky při- dobrodružstvím na Troják, kde nás
pravila překážkovou dráhu ve velké zkušení instruktoři naučí základům
tělocvičně, a tak si mohli dát všichni lyžování. A protože se nám přihlásily samé odvážné a šikovné děti, vše
pořádně do těla.
proběhlo, jak mělo. Secvičili jsme se
v obouvání lyžáků, zahřívání studeČistíme zoubky
Jako každý rok, tak i letos začal ných ručiček a obratně sjíždíme jak
děti navštěvovat pan Forejt s dětmi cvičnou louku, tak ti nejšikovnější
velmi oblíbenou zubní prevencí. zvládli celý kopec i s výjezdem na
Šest lekcí je nabitých motivací, jak vleku. Velké díky tak patří nejen trsi správně zoubky čistit, děti se na- pělivým instruktorům, ale také paučí základní anatomii zubů i proč se ním učitelkám, které se aktivně na
nám zuby kazí. Co je zdravé jíst a co celém kurzu podílely. Nalévaly teplý
naopak probouzí kazového skřítka. čaj, pomáhaly nasednout na vlek
a s úsměvem unavené, ale spokoPosaďte se na lavičku, pohád- jené děti ve zdraví přivezly zpět do
ka je za chviličku
školky na oběd.
Velmi zábavnou formou seznátext: M. Šimková

5

1 | 2019

zpravodajství

OPĚT JSME SE ZAPOJILI DO PROJEKTU EDISON
Projekt Edison organizuje studentská organizace AIESEC. Jeho cílem je
spojovat mladé lidi odlišných kultur
a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích
a stali se tak generací, která prolomí
prohlubující se mezikulturní bariéru.
Projekt se v naší škole konal v týdnu
od 28. do 31. ledna.
Letos naši školu navštívila skupina
4 vysokoškolských studentů z Taiwanu, Indonésie, Ruska a Ukrajiny, kteří
v anglickém jazyce prezentovali svou
zemi, kulturu, zvyky a informovali žáky
o zajímavých místech a odlišnostech
svých zemí. Po výuce v odpoledních
hodinách naši stážisté navštívili školní

družinu, hráli s žáky společenské hry
a jedno odpoledne jsme věnovali
kulinářským dovednostem našich
stážistů. Každý ze stážistů společně s žáky připravil specialitu ze své
místní kuchyně. Děkuji paní učitelce
Janíkové, na kterou připadl největší podíl zajištění zajímavého týdne.
Děkuji panu starostovi Odehnalovi,
který přišel naše zahraniční stážisty
do školy pozdravit a předal jim za
obec drobné upomínkové předměty. A děkuji hlavně rodinám, které se
rozhodly ubytovat naše stážisty, a věřím, že na tento týden budou všichni
opět dlouho v dobrém vzpomínat.
text: F. Látal

ŠKOLA V POHYBU BYLA
S PROFESIONÁLNÍM TRENÉREM
Naše základní škola se zúčastnila
projektu Škola v pohybu. Ten je zaměřený na podporu pohybových
aktivit v mateřských a základních
školách a uskutečnil se 11. února.
Fotbalová asociace České republiky
nabízí návštěvy trenérů mládeže,
kteří mohou inspirovat pedagogy novými prvky se zaměřením na

všeobecnou pohybovou průpravu
a organizaci hodin. Naši školu navštívil profesionální trenér fotbalu
pan Radovan Budín, aby zábavnou
formou inspiroval žáky 1. a 2. třídy
k všeobecnému rozvoji pohybových
aktivit. Nové teoretické i praktické vědomosti získali i pedagogové školy.
text: F. Látal

BUDOUCNOST DROBNÉ ZVĚŘE
NENÍ RŮŽOVÁ
Chtěl bych v kostce zrekapitulovat loňskou loveckou sezonu Mysliveckého sdružení Kvasice.
Jak jistě dobře víte z předcházejících článků, hospodaříme na výměře 1926 hektarů honební plochy.
Není to zrovna malá výměra,
oproti jiným spolkům, a dá to hodně úsilí se o ni postarat, jak v rámci
ochrany zemědělských pozemků,
tak i v zimních měsících v době
nouze a přikrmování zvěře.
Díky podpoře Zemědělského
podniku Kvasicko máme dostatek odpadních surovin, které jsou
pro potravinářský průmysl dále
nevhodné. My je využíváme pro
přikrmování zvěře, jak pernaté, tak
i spárkaté.
Naše úsilí i snaha podpůrných
subjektů ovšem nenese požadovaný efekt, drobnou zvěř, jako je
bažant a zajíc, se stále nedaří zved-
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nout na požadované normované
stavy.
Není to jen náš problém, ale týká
se to i celé Evropy, kde je drobná
zvěř na minimálních stavech.
Je jen otázkou času, kdy z naší
přírody vymizí úplně.
Toliko úvodem a nyní rekapitulace roku 2018.
V loňském roce bylo uloveno:
jelen 1 ks, černá (divočák) 36 ks, srnčí 20 ks, 29 ks srnčí zvěře bylo sraženo motorovými vozidly, liška 24 ks,
jezevec 4 ks, kuna 12 ks, vrána šedá
4 ks, straka 2 ks.
Na společných honech bylo
uloveno 43 bažantích kohoutů a 2
slepice, podotýkám, že tato drobná
zvěř byla uměle vysazena.
Co se týká drobné zvěře, z mého
pohledu nás nečeká nic pěkného.
Srnčí zvěř se také netěší početním
stavům, které jsme tu měli před

dvaceti či deseti lety.
děti a vnuky, to je naše budoucZávěrem chci apelovat na všech- nost.
ny, kteří mohou pro naši přírodu
Přeji hezkou přírodu v okolí Kvaněco udělat. Poslechněte selský ro- sic všem rozumným lidem.
zum, tak se to dělat nedá a peníze
nejsou všechno. Myslete na naše
text: Petr Vaculík

zpravodajství
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STAROUSEDLÉ KVASICKÉ RODY IV.
V putování za starými kvasickými rody se pomalu dostáváme
k podobě městečka, jak jej známe
dnes. V druhé polovině 18. století
se začíná v Čechách a na Moravě
s číslováním domů. Číslování nařídila svým patentem Marie Terezie
a Josef II. V letech 1764 až 1768
také vznikla zajímavá mapa s názvem ,,První vojenské mapování“,
která pak prošla doplněním v letech 1780-1783. Mapa nám docela objektivně znázorňuje rozlohu
Kvasic, půdorys má podobu kříže,
je na ní vidět Horní a Dolní ulice,
náměstí se zámkem s přilehlými
budovami a panským dvorem.
Znázornění ulic odpovídá i číslování, se kterým se v Kvasicích
začalo už od roku 1771. Začalo se
v Horní ulici pod starým kostelem,
pokračovalo dál přes náměstí do
Dolní ulice, pak přes Včelín zpět
do Dolní ulice nahoru Horní ulicí
zpátky ke kostelu, kde poslední
dům měl číslo 85. V roce 1771
žilo v Kvasicích 833 obyvatel v 85
číslovaných domech. V roce 1791
se počet zvýšil na 995 (90 rodin)
v 116 číslovaných domech. V roce
1792 měl Chlum číslo 86 a Nový
Dvůr číslo 87, jiné ulice do té doby
nebyly.
V tomtéž roce je v Kvasicích 12
gruntů, 11 čtvrtí, 35 podsedků, 10
chalupníků a 22 hoferů (neboli
podruhů, ze slova Hofherr – člověk obývající stavení ve dvoře).
Většina obyvatelstva se v té době
živila polním hospodářstvím
a chovem dobytka. V roce 1796
robotovalo v městečku 12 sed-

láků párem koní tři dny v týdnu,
21 podsedníků jednou osobou
jeden den v týdnu, a to pěšky, 9
podsedníků jednou osobou dva
dny v týdnu, 12 chalupníků robotovalo 13 dní v roce. V roce 1801
řádila v Polsku cholera, která zanedlouho postihla i naše Kvasice.
Vraťme se ale k samotným ulicím. Za nejstarší se v Kvasicích
považuje ulice Horní, v dřívějších
dobách někdy označována jako
předměstí, zde v minulosti stála také fara (postavená v letech
1682-1688 kvasickým farářem
Tomášem Provazníkem v místech domu č. 85), škola (zřízená
počátkem 18. století na čísle 80)
a správní budova také na čísle 80
(Kalinů grunt), v níž později zřídili
poštu a policejní (četnickou) stanici. Vzhled ulice nám zachycuje
stará fotografie z roku 1899, kde
jsou vidět domy s doškovou stře-

chou. Domovní čísla začínají pod
kostelem z pohledu dolů na levé
straně od jedničky. V letech 1784
až 1827 známe tyto majitele jednotlivých čísel popisných (viz tabulka, jména majitelů jsou uvedena v původní podobě). V dalším
díle našeho seriálu pak budeme
pokračovat dál soupisem majitelů
také v ostatních ulicích.
Horní ulice rok 1784
Č.1 Blechtiak Martin, Apolonie
Č.2 Bartoník Václav, Marina
Č.3 Brázdil Jan, Anna
Č.4 Mlínek František, Anna
Č.5 Daniek Josef
Č.6 Zapletal Martin, Barbora
Č.7 Zapletal Josef, Magdalena
Č.8 Spáčil František, Anna
Č.9 Kokotík Jan, Marina
Č.10 Kokotík Jan, Barbora

Č.72 Pecina Josef, Veronika
Č.73 Vojáček František, Anna
Č.74 Rolentz Antonín, Rosina
Č.75 Parobek Bartoloměj, Anna
Č.76 Daniek Pavel, Brigita
Č.77 Wašina Václav, Polexima
Č.78 Zlámal Matěj, Marta
Č.79 Hanusík Matěj, Polexima
Č.80 Lůbal Antonín, Rozalie
Č.81 Juržík Václav, Tereza
Č.82 Zapletal Tomáš
Č.83 Chadalík
Č.84 Zlobicky Šebestián, Kateřina
Č.85 Lůbal František, Rozálie
Horní ulice rok 1827
Chaloupka Jiří
Mlínek František
Brázdil Jan
Zlobický Jan
Pospíšil František
Zapletal Josef
Zapletal Štěpán
Smíkal Jan
Kokotík Martin
Kokotík Jan
Pecina Antonín
Pospíšil Ignác
Spáčil Josef
Parobek Antonín
Daniek Josef
Wašina Josef
Zlámal Jan
Zůrek Václav
Frank Josef
Pecina Josef
Zlámal Ondřej
Chadalík Jan
Zlobický Alois
Absolon Josef
text: P. Klapil
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ZÁSAHOVÝ DENÍK JSDH KVASICE
Hasili jsme rodinný dům
v Nové Dědině
Ve čtvrtek 27. prosince v 12:27
hodin nám byl nahlášen požár rodinného domu v Nové Dědině. Na
místo události jsme vyjeli vozidlem
CAS-20 Tatra 815 v počtu 1+5 do 3
minut od nahlášení.
Naše jednotka dorazila na místo
události jako první a potvrdili jsme
požár podhledu dřevěné terasy, který se rozšiřoval na krov rodinného
domu. V dýchací technice a s jedním vodním proudem jsme zahájili
hasební práce. Následně dorazila
jednotka profesionálních hasičů
z Kroměříže, která nasadila další
vodní proud.

vysláni k požáru rodinného domu
v Kostelanech. Na místo události
jsme vyrazili vozidlem CAS-20 Tatra
815 v počtu 1+5.
Po dojezdu na místo požáru byly
na místě jednotky SDH Kostelany
a HZS Zlínského kraje ze stanice
Kroměříž. Na pokyn velitele zásahu
jsme provedli průzkum v dýchací
technice v zadní části domu. Následně jsme provedli odklízení půdního prostoru nad průjezdem rodinného domu, aby bylo možné najít
skrytá ohniska. Po ukončení zásahu
jsme byli odesláni velitelem zásahu
Při požáru jsme hledali skrytá zpět na základnu.
ohniska
Na místě události jsme zasahovali
V patek 18. ledna v 9:01 jsme byli společně s jednotkami HZS ZlínskéPožár byl rychlým zásahem hasičů lokalizován do deseti minut od
zahájení hasebních prací a celková
likvidace požáru, kdy se jednotlivá
ohniska dohašovala, o další půlhodinu později.
Na místě události jsme zasahovali
s jednotkami HZS Zlínského Kraje ze
stanic Kroměříž a Otrokovice a také
s místní jednotkou SDH Nová Dědina.
Po zdokumentování celé události
se jednotky vrátily zpět na své základny.

ho kraje ze stanice Kroměříž (CAS-20+CAS-30) a jednotkami SDH obcí
Kostelany (CAS-25) a Karolín (CAS-8).
Odstraňovali jsme spadlý
strom
V pondělí 4. února v 5:39 jsme
byli vysláni ke spadlému stromu
na komunikaci z Kvasic do Bělova.
Na místo události jsme vyrazili vozidlem CAS-20 Tatra 815 v počtu 1+5.
Po dojezdu na místo události byly
zjištěny spadlé stromky na komunikaci, které jsme pomocí motorové
pily rozřezali a uklidili. Následně se
jednotka vrátila zpět na základnu.
text: P. Ředina

I V MRAZECH JSME SE VĚNOVALI SVÝM OBLÍBENÝM AKTIVITÁM
Letošní zima již naplno udeřila.
Nízké teploty, které nás nutí zdržovat se především ve vnitřních prostorách Domova, nám však přinesly
prostor pro další aktivity. Během
mrazivých dní jsme se věnovali například výzdobě pokojů. Ani v zimě
však nevynecháváme návštěvu zajímavých akcí v okolí. Ještě v minulém roce jsme například několikrát
navštívili vánoční trhy v Kroměříži
na Velkém náměstí či na radnici. Ty
nám pomohly naladit se na vánoční atmosféru. Na Velkém náměstí se
nám líbila především široká nabídka

stánků. Na radnici zase krásné sochy
z ledu a komorní atmosféra s dřevěným posezením.
Nutno také zmínit, že většina obyvatel Domova má velmi ráda kávu.
Myslíme, že jsme v nedalekém okolí
navštívili snad všechny kavárny. Na
naši oblíbenou aktivitu jsme nezapomínali ani v zimním období. Hned
několik klientů vyrazilo navštívit některou z okolních kaváren. Zde jsme
měli možnost dát si společně šálek
výborné kávy a zákusek. Při těchto
návštěvách si velmi užíváme společné chvíle pohody. Nevynechali jsme

ani návštěvu kina, kde jsme zhlédli
film Grinch. Některé z klientek navíc
viděly film i v 3D provedení. Všem
klientům se zmíněný film velmi líbil.
Velkou novinkou je také využívání
služby s názvem Sociální rehabilitace některými klienty. Celkově se
jedná o 3 klienty, u kterých probíhají
formou terénní služby nácviky nakupování. Za těmito lidmi přijíždějí
1x za týden dvě pracovnice z Otrokovic, které s nimi nacvičují celý
průběh nakupování. Musím říci, že
ze strany našich klientů vnímáme
velmi pozitivní zpětnou vazbu, se

službou jsou velmi spokojení.
Během minulého roku jsme také
začali spolupracovat s externí pracovnicí, která nám pomáhá zvyšovat kvalitu sociální služby. Postupně
začínáme nastavovat u klientů, kteří
nekomunikují slovně, takzvanou alternativní a augmentativní komunikaci. Pomocí fotografií, piktogramů
či gest se klienti učí dorozumívat se
s okolím.
text: Alena Skalíková

FC KVASICE
MUŽI „B“ OKRESNÍ PŘEBOR – JARO 2019

MUŽI „A“ 1.A třída sk. B – Jaro 2019
KOLO

DATUM

ZAČÁTEK

SOUPEŘ

KOLO

DATUM

15

23.3.2019

16

30.3.2019

SOBOTA

15,00 hod.

OSVĚTIMANY - KVASICE

Pohár

24.3.2019

SOBOTA

15,00 hod.

KVASICE - ŽÁLKOVICE

16

31.3.2019

17
18

7.4.2019

NEDĚLE

15,30 hod.

BOJKOVICE - KVASICE

17

13.4.2019

SOBOTA

15,30 hod.

KVASICE - NIVNICE

18

19

21.4.2019

NEDĚLE

16,00 hod.

NEDACHLEBICE - KVASICE

20

27.4.2019

SOBOTA

16,00 hod.

KVASICE - OŘECHOV

Pohár

1.5.2019

STŘEDA

17,00 hod.

21

4.5.2019

SOBOTA

16,30 hod.

22

11.5.2019

SOBOTA

23

19.5.2019

NEDĚLE

24

25.5.2019

25

1.6.2019

26
14

8

ZAČÁTEK

SOUPEŘ

NEDĚLE

15,00 hod.

KVASICE B - LUBNÁ, Semifinále

NEDĚLE

15,00 hod.

KVASICE B - ZDOUNKY

7.4.2019

NEDĚLE

15,30 hod.

STŘÍLKY - KVASICE B

14.4.2019

NEDĚLE

15,30 hod.

KVASICE B - KOMÁRNO

19

21.4.2019

NEDĚLE

16,00 hod.

LUBNÁ - KVASICE B

20

28.4.2019

NEDĚLE

16,00 hod.

KVASICE B - POČENICE

SKAŠTICE - KVASICE, Semifinále

Pohár

1.5.2019

STŘEDA

16,00 hod.

Finále

NAPAJEDLA - KVASICE

21

5.5.2019

NEDĚLE

16,30 hod.

BŘEST - KVASICE B

16,30 hod.

KVASICE - KUNOVICE

22

12.5.2019

NEDĚLE

16,30 hod.

KVASICE B - NĚMČICE

17,00 hod.

BUCHLOVICE - KVASICE

23

19.5.2019

NEDĚLE

17,00 hod.

CHVALČOV - KVASICE

SOBOTA

17,00 hod.

KVASICE - KORYČANY

24

26.5.2019

NEDĚLE

17,00 hod.

KVASICE B - TĚŠNOVICE

SOBOTA

17,00 hod.

KVASICE - ÚJEZDEC

25

2.6.2019

NEDĚLE

17,00 hod.

KVASICE B - ZÁHLINICE

9.6.2019

NEDĚLE

17,00 hod.

DOLNÍ NĚMČÍ - KVASICE

26

9.6.2019

NEDĚLE

17,00 hod.

ZBOROVICE - KVASICE B

15.6.2019

SOBOTA

17,00 hod.

KVASICE - V. OTROKOVICE B

14

16.6.2019

NEDĚLE

17,30 hod.

KVASICE B - SKAŠTICE B

15

23.6.2019

NEDĚLE

17,30 hod.

MRLINEK - KVASICE B

zpravodajství
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DOROST Krajský přebor – JARO 2019
KOLO

DATUM

ZAČÁTEK

SOUPEŘ

15

24.3.2019

16

30.3.2019

17
18

HŘIŠTĚ

NEDĚLE

12,30 hod. (odjezd)

ŠTÍTNÁ n. V. - HULÍN/KVASICE

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - UH. BROD

7.4.2019

NEDĚLE

13,00 hod. (odjezd)

BOJKOVICE - HULÍN/KVASICE

13.4.2019

SOBOTA

13,00 hod.

HULÍN/KVASICE - STRÁNÍ

19

21.4.2019

NEDĚLE

13,30 hod. (odjezd)

BRUMOV - HULÍN/KVASICE

20

27.4.2019

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - KUNOVICE

21

5.5.2019

NEDĚLE

14,00 hod. (odjezd)

LOUKY - HULÍN/KVASICE

22

11.5.2019

SOBOTA

14,00 hod.

HULÍN/KVASICE - SLAVIČÍN

23

19.5.2019

NEDĚLE

14,30 hod. (odjezd)

BAŤOV - HULÍN/KVASICE

24

25.5.2019

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - HLUK

Hulín

25

1.6.2019

SOBOTA

14,30 hod.

HULÍN/KVASICE - MLADCOVÁ

Kvasice

26

9.6.2019

NEDĚLE

14,30 hod. (odjezd)

ROŽNOV p. R. - HULÍN/KVASICE

14

15.6.2019

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - VIKT. OTROKOVICE

Hulín
Kvasice
Hulín
Kvasice

Hulín

KONAL SE VIII. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISU
Již podeváté se sešli příznivci stolního tenisu z dalekého i blízkého
okolí na turnaji v Kvasicích. Letošní
ročník se odehrál v sobotu 2. února.
Turnaj byl zahájen v 8 hodin ráno,
a to kategorií dětí, která byla rozdělena do dvou skupin - mladší žáci
a starší žáci. K vidění byly úctyhodné výkony, za což patří všem dětem
velký obdiv. Odpoledne již patřilo
ženám, seniorům a mužům. Úvod-

ního slova se ujal pan starosta Dušan Odehnal. Poté se již mohlo přejít
k soubojům o míčky, sety a hry. Na
celkem pěti stolech se odehrávaly
velké boje. Úroveň her byla na vysoké úrovni. Vítěze jsme poznali až
v pozdních hodinách a dopadlo to
následovně:
Mladší žáci:		
1. Barbora Chybová
2. Jiří Řezníček

3. Hedvika Bláhová
Starší žáci:		
1. Tadeáš Stránský
2. Filip Vrzal
3. Radek Dvořák
Ženy:
1. Veronika Matulíková
2. Hana Koukalová
3. Jana Koželová ml.

Senioři:
1. Josef Karola
2. Jaroslav Zimák
3. Othmar Mauler
Muži:
1. Tomáš Krčma
2. Josef Chlud
3. Jan Mareš
text: Josef Chlud
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18. ROČNÍK MEMORIÁLU RADIMA HUTAŘE V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH
Nový rok 2019 jsme zahájili jak jinak než tradičním
Memoriálem Radima Hutaře v elektronických šipkách, který se konal 19. ledna v prostorách Sokolovny
v Kvasicích.
Memoriál je tradiční vzpomínkovou sešlostí příznivců této neobyčejné hry. Do memoriálu se může
zapojit každý nadšenec a neregistrovaný hráč elektronických šipek. Do letošního ročníku bylo přihlášeno
celkem 37 hráčů, z toho 2 ženy. Turnaj byl odstartován v 16 hodin. Je to časově náročná a vyčerpávající
hra, není to nic pro nedočkavé a už vůbec ne pro ambiciózní a nesportovní hráče. I letos jsme měli tu čest
setkat se s opravdu dobrými šipkaři, kteří při každé
hře prokazují svou prvotřídní soustředěnost. Ne každému se dařilo podle svých představ, a naopak jiní se
těšili ze své dobře odházené hry. Putovní pohár tak
i letos má svého již osmnáctého vítěze.

Celkové umístění:
3. místo – Lubomír Mac
2. místo –Michal Illeš
1. místo – Tonda Martiš
Cenu za nejlepší ženu turnaje si odnesla Dana Pospíšilová.
Gratulujeme vítězům.
Děkujeme všem zúčastněným a také obci Kvasice,
která akci podpořila. Poděkování patří také rodině
Hutařové za její přízeň.
Těšíme se na další společné setkání skvělých hráčů,
bez kterých by se tradiční turnaj nemohl uskutečnit
a byl by pro mnohé jen vzpomínkou.
text a foto: Zuzana Kahajová

KOTVY KVASICE NEZAHÁLEJÍ ANI V ZIMĚ
Zimní období je pro vodáky časem, kdy musí chtě nechtě uložit
pádlo k odpočinku. Zahálet ale
nemusí. My jsme se přesunuli do
tělocvičny základní školy, kde se
scházíme 2krát týdně. Utužujeme
fyzičku, hrajeme sportovní hry a už
netrpělivě vyhlížíme jaro.
I v zimě se ale najde příležitost
vzít pádlo do ruky. V lednu jsme se
zúčastnili halových závodů dračích
lodí v Brně. Byla to příjemná příprava na letošní sezónu.
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V TURNAJI V PEXESU SE UTKALO 65 HRÁČŮ
Jako každý rok, tak i letos jsme
se sešli v sále sokolovny kvůli
turnaji v pexesu. Kulturní komise
opět připravila zábavné a soutěžní odpoledne, které se těší čím dál
větší oblibě.
Soutěžící byli rozděleni do tří
kategorií podle věku, a to do kategorie 0–7, 8–14 a 15–100 let.
V kategorii nejmenší se zapsalo
14 hráčů, v kategorii 8–14 bylo

již tradičně nejvíc hráčů, a to 38.
V nejstarší kategorii bylo zapsáno
13 hráčů. Hned od samého zahájení turnaje se všichni soutěžící
opravdu velmi poctivě opřeli do
pomyslného soupeření. U stolů
s pexesovými obrázky se opravdu
mnohdy odehrávaly krušné boje,
a to když například proti sobě
usedli nejlepší kamarádi ze školky,
školy, ale i manželé. Všichni při-

hlížející povzbuzovali své favority
k nejlepším výsledkům. Bylo to
opravdu velmi příjemné odpoledne, prožité v přátelském duchu
a radosti ze hry a vítězství.
Kategorie 0–7 let:
1. Filip Skácel
2. Robin Matulík
3. Daniel Zajíček

Kategorie 8–14 let:
1. Anna Jarošová
2. Jiří Švec
3. Anežka Augustínová
Kategorie 15–100 let:
1. Lucie Kučerová
2. Sylva Chybová
3. Kristýna Gazdová
text a foto: Jana Koželová
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PŘEDNÁŠKY, DOKUMENTY, VÝLETY I CVIČENÍ PAMĚTI
Mariánsko-alžbětinské společenství připravuje bohatý
program pro všechny občany
našeho městečka, bez rozdílu
věku, náboženské, politické
a jiné příslušnosti. Populární
a přitažlivé se již tradičně staly
historické, literární, umělecké
i cestopisné přednášky.
Rok 2018 jsme ukončili ve společenství vánoční poezií našich
i světových básníků a tradicemi.
Obrázky s vánočními motivy nám
připomenuly nedoceněný tvůrčí
talent paní Marie Lednové, které
jsme věnovali krátkou vzpomínku,
neboť nás v minulém roce v létě
opustila.
Již v lednu 2019 jsme uskutečnili besedu o nově vydané knize
Kvasice Příběh husitské farnosti
spisovatele Marcela Sladkowski.
V Kvasicích jsou dvě farnosti, Římsko-katolická a Československá
husitská, která vznikla po pádu
habsburské monarchie, za první
republiky. Obě církve se sbližují

ekumenickými pobožnostmi, o Velikonocích konanou společnou
Křížovou cestou na Kalvárii v Kvasicích a účastí na kulturních akcích
a přednáškách.
V měsíci únoru proběhla rozsáhlá přednáška Dějinné události
30leté války, včetně neblahých
následků v Kvasicích a v Kroměříži,
kterou si připravila paní Marie Šuterová.
14. února jsme si připomenuli
1150 let od smrti svatého Cyrila,
jednoho z našich věrozvěstů, který
byl vyslán na Moravu i se svým bratrem Metodějem šířit křesťanskou
víru ve slovanském jazyce. Zemřel
v Římě v roce 869.
Dále se můžete zúčastnit cestopisné akce Flegrejská pole v Neapolském zálivu (Pompeje, Vesuv,
Capri) v podání pana Václava Dosoudila.
Začátkem dubna nás opět navštíví Marcel Sladkowski ze Zlína
a bude promítnut dokumentární
film s komentářem Zachraňte Ed-

POHŘEBNÍ SLUŽBA
NONSTOP

wardse, pojednávající o záchra- překlad nápisu na náhrobku, který
ně malé holčičky Juliány, trpící jsem uvedla již v knize Navlékání
korálků a upřesnila ve Zpravodaji
číslo 4/2017 obce Nová Dědina.
Mimo rodinných a osobních údajů svědčí jeho obsah o hlubokém
vztahu a lítosti nad předčasnou
ztrátou ženy. To všechno a mnohem více se můžete dozvědět
z přednášky, kterou bude prezentovat informace o životě a díle Johanna Wundera v Mariánsko-alžbětinském společenství v měsíci
květnu spisovatel Petr Klapil.
Václav Kounic, to je název z další
bohaté série přednášek o šlechtických rodech v Čechách i na Moravě
Anny Zlámalové.
A když jsem již vzpomenula
„modrou krev“, můžete zhlédnout
Edwardsovým syndromem. Je to snímek Friedrich von Thun o něsmutný, ale poučný a dojemný ži- meckém a rakouském herci, rodávotní příběh o lásce a nezlomné kovi z kvasického zámku. Natáčení
vůli, který osloví každého citlivého se uskutečnilo také v Kvasicích,
a vnímavého člověka.
v Kroměříži a Holešově v roce 2017.
Máme naplánovaných spousDále připravujeme krátké výlety
tu akcí
do okolí a návštěvu historických
V červenci v roce 1889 zemřel objektů Kroměříže a Holešova
v Nové Dědině kvasický rodák, vý- s odborným výkladem.
razná osobnost našeho regionu,
Pravidelně bude probíhat každé
Johann Wunder – lesník, včelař poslední úterý v měsíci cvičení paa pomolog. Byl pochován do hro- měti, které vede paní Dana Dosoubu na kvasickém hřbitově, kde již dilová.
odpočívala jeho první žena, která
Vedle duchovně kulturní sféry
zemřela v mladém věku a zane- členky Mariánsko-alžbětinského
chala mu tři děti, o čemž svědčí společenství nezapomínají na
i náhrobek psaný v německém ja- charitativní pomoc, v rámci svých
zyce. Přestože jeho hrob dnes není možností.
na původním místě, byl přesunut
Těšíme se na vaši návštěvu,
z důvodu nově zřízeného urnové- přesné datum a místo bude včas
ho háje, jsem vděčna obci Kvasice, ohlášeno místním rozhlasem a plaže ho neodstranila, ale opravila. kátky.
I přes špatně čitelný nápis německého písma jsem se snažila o volný
text: Květa Koutňáková
Smrt si Tě odvedla,
nechce Tě vrátit
a nás dole chce trápit…
Ať jsou chvíle s Tebou prožité
na věky věků v paměti zaryté…
24. března by oslavila
30. narozeniny
Terezka Holešinská.

Volejte ZDARMA

800 12 12 11

www.pohrebnisluzbanonstop.cz
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ZIMNÍ STADION ZAPLNILI KVASIČTÍ NADŠENCI PRO BRUSLENÍ
Mnoho z nás si jistě pamatuje dobu, kdy jsme jako malé děti
brázdily bruslemi zamrzlý rybník
či kluziště. A jelikož na dětství plné
bezstarostnosti, her a zábavy vzpomínají všichni velmi rádi, není na
škodu se občas pomyslně vrátit do

dětských let. I kulturní komise ví, že
je bruslení velmi oblíbené a pořádá
jej už několikátým rokem. Malí i velcí
bruslaři, zkušení i začátečníci se sešli
na Zimním stadionu v Kroměříži. Jen
pro sebe měli celou ledovou plochu
a celé nedělní odpoledne mohli tré-

novat své dovednosti. Někdo hrál
hokej, někdo zkoušel první krůčky
na ledu a někdo zkušeně kroužil
okolo celého stadionu. Nikomu
nebyla zima, každý se dostatečně
zabavil i hýbal. Akce se každý rok
těší velké oblibě, je vidět, že bruslení

k zimě neodmyslitelně patří a že je
stále spousta těch, kteří něco rádi
udělají pro své zdraví. Kulturní komise se těší na všechny příznivce bruslení i v příštím roce.
text: J. Koželová
foto: M. Knollová
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z matriky, ostatní

NAROZENÍ

Miriam Papežová,
říjen

Valery Bubeníková,
listopad

Lucie Švecová,
listopad

Alexandr Hluštík,
listopad

Lukáš Daněk,
prosinec

ÚMRTÍ

Eliška Daňková,
prosinec

14

Oliver Eduard Klein,
leden

Bohuslav Řezníček,
leden

Monika Ředinová,
leden

LISTOPAD
Ivan Gajdošík
PROSINEC
Růžena Smýkalová
Jaroslav Surma
Jaroslav Galatík
LEDEN
Blažena Galatíková
Štěpánka Apolenářová
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NA KOŠTU SE SEŠLO 23 PÁLENEK
Letos se po roční vynucené pauze
opět konal Košt slivovice. V loňském
roce být nemohl, protože bylo kvůli
velkému suchu málo ovoce. Zato
letos se urodilo, a proto Český zahrádkářský svaz místní organizace
Kvasice a Myslivecký spolek Kvasice
uspořádali na Myslivně už 12. ročník.
„S myslivci máme velmi přátelské
vztahy, proto jsme se rozhodli zorganizovat košt společně. Na Myslivně jsou pro to ideální podmínky.

Jsem rád, že jsme se sešli v hojném
počtu,“ řekl předseda místní zahrádkářské organizace Václav Moucha.
Pořadatelé si také pochvalovali
zájem soutěžících, bylo přihlášeno 23 vzorků. Převládaly pálenky
ze švestek, sem tam přišla porotě
pod roku i meruňkovice. Koštovalo
se od 14 do 17 hodin a „odbornou
porotu“ tvořil každý, kdo měl zájem.
Rozhodování bylo skutečně těžké,
protože kvalitních pálenek se sešlo

mnoho.
Dobrá nálada plynula, zahrádkáři
na stoly nachystali drobné občerstvení, sýry, jednohubky, brambůrky
či bábovku. Myslivci si zase vzali na
starost jídlo a připravili srnčí guláš.
První tři nejlepší si odnesli sudy na
kvas a pamětní diplom. Pro všechny
byla nachystaná tombola. V ní bylo
dvacet cen, které věnovali převážně
zahrádkáři. Pár cenami přispěli i myslivci.

Celkové pořadí:
1. Petr Vaculík
2. Antonín Albert
3. Jan Lechner
4. Emil Pospíšil
5. Miroslav Pospíšil
6. Jan Lechner
7. Josef Zapletal
8. Miroslav Stránský
9. Jaroslav Skácel
10. Ivo Vysloužil
text a foto: J. Hlavinková
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