SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

Dobrovolní hasiči opět uspořádali pálení čarodějnic a stavění máje. Více na zadní straně.

OBEC SI NECHALA VYPRACOVAT STATICKÉ POSOUZENÍ
NA BÝVALOU ŠKOLU
Zastupitelé řeší, jakým způsobem
naloží s budovou bývalé školy. Aby se vůbec
mohli rozhodnout, musí si nejprve nechat
vypracovat statické posouzení. Až budou
vědět, v jakém skutečném stavu je statika
budovy, pak budou moci plánovat budoucí
využití prostor.
Posouzení se dělá z toho důvodu,
že budovu v minulosti využívala firma z průmyslového odvětví. Otřesy strojů a mazací
emulze se tak negativně podepsaly na stavu
budovy. Tomu předcházely i velké úpravy interiéru a zásahy do statiky domu. Objekt už
je několik let nevyužitý a chátrá. Po vypracování statického posouzení se stanoví okruh
činností, pro které bude budovu vhodné
využít. O tom se ale ještě povedou debaty,

do kterých může být zapojena i veřejnost.
Další problém, který musela obec
ve spojitosti s bývalou školou řešit, je střecha. V silném větru se její části uvolňovaly
a při dešti do objektu zatéká. Proto se upraví
a doplní laťování, nové šablony a lepenky.

jistě víte, že velmi diskutovaným tématem
za poslední rok byla
stavba Komunitního
domu pro seniory.
Jelikož se jedná o finančně
náročnou
akci, požádali jsme
v lednu Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR
o dotaci. Celé akci
předcházela složitá projekční příprava včetně
získání stavebního povolení. Na dotaci jsme
ani tak nedosáhli, dobrou zprávou ale je, že
máme vše nachystané. Nyní jednáme s ministerstvem a připravujeme realizační dokumentaci tak, abychom potřebnou dotaci na výstavbu komunitního domu získali v příštím roce.
I tak nás letos čekají další investice do obecního majetku. Společně
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Vodovody a kanalizacemi, a. s., Kroměříž opravujeme
Horní ulici. Postupně opravujeme sokolovnu
a také řešíme, co bude s budovou bývalé školy.
Sokolovna je pro nás investicí na několik let,
bývalou školu budeme teprve řešit. Na hřbitově budeme pokračovat ve výstavbě nových
chodníků, v obci a v parku vysazujeme novou
zeleň a pokračujeme v ořezech stromů.
Chci říci, že v obci je neustále práce
dost. I když není na první pohled vidět, protože se pro nás už často stala samozřejmostí.
Vyvezené popelnice, uklizená prostranství či
květinová výzdoba jsou však podstatné proto,
abychom mohli žít v hezkém prostředí. Važme
si proto každé práce, kterou někdo jiný vykoná pro obecné pohodlí a spokojenost občanů.
Takže i když něco nejde tak rychle, jak bychom
si představovali, stále máme hezkou vesnici,
ve které se nám dobře žije.
Za chvíli bude konec června, a proto dětem přeji hezké prázdniny plné zážitků
a Vám, rodičům, abyste dokázali vypnout od
pracovních povinností.

www.kvasice.cz								

S úctou, Dušan Odehnal
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ŠPATNĚ ZAPARKOVANÁ AUTA BRÁNÍ PLYNULÉMU PRŮJEZDU
Už jsou dávno pryč doby, kdy obyvatele starosta Dušan Ode- i z hlediska bezpečnosti, při po- i v případě záchranky nebo pomělo jen několik málo obyvatel hnal.
žáru tudy hasičský vůz mnoh- pelářského auta při svozu komuPravidlo je důležité dodržovat dy nemá šanci projet. To platí nálního odpadu.
automobil. Dnes je jich v každé
rodině několik a v dobách, kdy se
silnice stavěly, s tím nikdo nepočítal. Proto nejsou komunikace
technicky řešeny tak, aby na nich
parkovala vozidla a přitom vedle
nich zůstal volný prostor v souladu s pravidly silničního provozu.
Ta říkají, že „při stání musí zůstat
pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 metry. Při zastavení
musí zůstat volný jeden pruh pro
oba směry jízdy, široký nejméně
3 metry“.
„Nejproblematičtější situace je
v ulicích Packov, Osmek, Krajina,
Rýza či Marcela Krasického. Tady
se jen těžko vyhnou dvě auta.
Proto žádám majitele aut, kteří
mají možnost parkovat ve vjezdu nebo na pozemku u domu,
V některých ulicích je problém projet mezi zaparkovanými auty.
aby možnosti využívali,“ vyzval

POČET PŘESTUPKŮ SE OPROTI ROKU 2017 ZVÝŠIL O 12
Obvodní oddělení policie Kroměříž má na starost také Kvasice.
V loňském roce tak v obci díky
tomu proběhlo několik dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na dodržování bezpečnosti silničního provozu a také na
cyklisty. Policisté řešili přestupky
i trestné činy.
Za loňský rok policisté při dopravních kontrolách udělili na
hlavním tahu obcí 74 blokových
pokut, nejčastěji za překročení
povolené rychlosti, nepřipoutání
bezpečnostním pásem a za držení mobilního telefonu při jízdě.

V pěti případech i o majetkovou
trestnou činnost. Majitelé domů,
garáží a aut můžou sami předcházet krádežím tím, že nebudou
pachatelům usnadňovat přístup.
Není na místě zbytečná panika,
stačí pouze dodržovat základní
zásady. Například nenechávat
zaparkovaná auta odemčená,
a to ani v případě, že majitelé
jsou doma. Také nezapomínat
cennější předměty ve vozidlech.
Garáže, kůlny či vrata taktéž
Krádežím můžete předcházet
V loňském roce šlo v 15 pří- zamykat a nenechávat přes noc
padech o přestupky proti ma- na zahradě volně ležet dražší
jetku a občanskému soužití. zahradní techniku. Když budeZ 11 spáchaných trestných činů
objasnili 7.
Policisté se také chtějí zaměřit i na dostatečnou viditelnost
cyklistů a chodců, kteří mají povinnost za snížené viditelnosti
používat nějaké reflexní prvky.
Například reflexní pásky či náramky, čímž předejdou tomu,
aby je například srazilo či zranilo
projíždějící auto.

te v létě odjíždět na dovolenou,
nechlubte se na sociálních sítích kam a na jak dlouho jedete.
Poproste příbuzné či sousedy,
aby vám pravidelně vybírali
schránku, a nenechávejte pootevřené například okýnko do
sklepa.
V posledních letech také narůstá počet trestných činů spáchaných na internetu, kdy například kupující neobdrží předem
zaplacené zboží. V loňském roce
také policisté řešili krádeže pohonných hmot ze zemědělské
techniky či nákladních vozů.

KRAJ POSKYTUJE DOTACI NA VÝMĚNU STARÝCH KOTLŮ
Zlínský kraj vyhlásil třetí vlnu
kotlíkových dotací. Ty jsou určeny pro vlastníky a spoluvlastníky
rodinných domů, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva
s ručním přikládáním. Ten musí
být zároveň připojen na otopnou soustavu a komínové těleso.
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Z dotace lze starý kotel vymě
nit za nový na biomasu, plynový kondenzační kotel či tepelné
čerpadlo. O finanční podporu
jde žádat i zpětně na kotle zakoupené od 15. července 2015.
Kraj zveřejnil seznam kotlů podporovaných z dotace. Lze získat

až 80 % způsobilých výdajů, nej- kamen a kuchyňského sporáku.
Více informací na www.kr-zlinvýše však 120 000 Kč na tepelné
čerpadlo, kotel na biomasu sky/kotliky.
a plynový kondenzační kotel.
Žádost musí být podána elektronicky v období 10. 9. - 15. 10. K ní
je potřeba přiložit fotodokumentaci starého plynového kotle či
texty: Jana Hlavinková
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NA HASIČSKÉ ZBROJNICI JSOU NOVÁ SEKČNÍ VRATA
Aby dobrovolní hasiči mohli
včas reagovat, například při výjezdech nebo akutních událostech,
potřebují k tomu mít funkční vybavení a zázemí. Proto požádali
obec, aby jim pomohla vyřešit
situaci s problémovým otevíráním a zavíráním sekčních vrat.
Ta už byla 25 let stará a jejich
funkčnost tak byla zhoršená.
Obec měla celkem tři cenové

nabídky na nová vrata. Jediným
kritériem byla nejnižší cena. Zvítězila firma z Kroměříže, která nabídla cenu 197 311 korun. Nově
bude k vratům také servis, kdy
v případě poruchy přijede firma
problémy řešit do 24 hodin.
S novými vraty je také snazší
a rychlejší manipulace.

NA HŘBITOVĚ BUDOU DALŠÍ NOVÉ CHODNÍKY
Práce na opravách chodníků na
hřbitově budou pokračovat i letos. Některé úseky už jsou hotové
a nyní dojde k propojení
chodníku od kříže po kolumbárium. Budou se také dělat přístupy
k novým urnovým hrobům.
Při práci bude použit stejný
materiál tak, aby byly všechny
chodníky sjednoceny. Použijí se
žulové odseky a „kočičí hlavy.“
Návštěvníci hřbitova se nemusejí
bát žádného omezení, dostanou
se ke všem hrobům. Jedná se už
o pátou etapu prací, nyní jsou zádlažby hotové ze dvou třetin.

PROBĚHNE DALŠÍ ÚPRAVA ZELENĚ
Také zámecký park prošel několika etapami revitalizace. V letošním roce probíhá další etapa.
Ořezávají se stromy a také se sází
nová zeleň, zejména keře, a to
i intravilánu obce. Akce bude
financovaná z dotace a z obecního rozpočtu.

V SOKOLOVNĚ SE UDĚLÁ NOVÁ ELEKTROINSTALACE
Už uběhl nějaký čas od doby,
kdy byla sokolovna bezplatně
převedena do majetku obce,
protože sokolská župa neměla
finanční prostředky na to, aby
ji opravila. Kvasice ji sice získaly
bezplatně do majetku, nicméně

budou muset vynaložit nemalé
finanční prostředky na rekonstrukci, aby se budova mohla
vůbec využívat.
První se začalo s pracemi, které jsou nejnutnější. V budově je
stará elektroinstalace, a proto

obec vybrala cenovou nabídku
od jedné zlínské firmy, aby jivyměnila. Za částku 1 177 275 korun půjde o opravy, které jsou
nutné z důvodu bezpečnosti
provozu a kvalitního nasvícení prostor pro sportovní, kul-

turní, společenské, soukromé
akce a divadelní představení.
Po dobu oprav bude provoz sokolovny omezený na minimum.
texty: Jana Hlavinková
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OBEC PODPOŘILA SPOLKY ČÁSTKOU 806 920 KORUN
Kvasice každoročně hospodaří
s rozpočtem, který je dán především rozpočtovým určením daní
a musí z něj hradit veškeré fixní
náklady. Například chod úřadu,
mzdy zaměstnanců, musí zajistit
služby pro občany, jako je svoz
komunálního odpadu a přispívat
na dopravní obslužnost, financovat údržbu obecního majetku
včetně chodníků a silnic. Kromě
toho přispívá i spolkům a organizacím na jejich činnost.
I v letošním roce měly organizace možnost požádat obec
o finanční podporu. Finanční výbor spolu s radou obce všechny
žádosti pečlivě zvážil a rozhodl,
komu budou dotace přiděleny
a v jaké výši. Jedná se o spolky,
které zajišťují sportovní, společenské a kulturní akce v obci,
různé sociální organizace, církve

Výše poskytnutých dotací na rok 2019:
a kluby.
Ty pak investiční a neinvesČeský svaz včelařů Kvasice		
		
15 000 Kč
tiční dotace z obce použijí na
FC Kvasice		
			
250 000 Kč
pronájem tělocvičny, nákup
Klub vojáků v záloze					
15 000 Kč
sportovních pomůcek, registMoravský rybářský svaz, pobočný spolek Kvasice
20 000 Kč
raci sportovních oddílů, tábory
Myslivecký spolek Kvasice				
15 000 Kč
a soustředění pro děti, občerstSportovní klub Kvasice				
11 000 Kč
vení a ceny do turnajů či soutěží,
Stolní tenis Kvasice					
15 000 Kč
na výlety a autobusové zájezdy,
Tělocvičná jednota Sokol Kvasice			
20 000 Kč
nákupy drobného zdravotnickéVodácký klub Kvasice					
30 000 Kč
ho materiálu, tisk propagačních
Kotvy Kvasice					40 000 Kč
letáků, nákup kancelářských poZákladní organizace Českého zahrádkářského svazu		
3 000 Kč
třeb a čisticích prostředků, servis
Charita Kroměříž					50 000 Kč
kompenzačních pomůcek či
Rodinné centrum Kalíšek				
20 000 Kč
drobné opravy na majetku.

text: Jana Hlavinková

Naděje, pobočka Otrokovice				
10 000 Kč
Pečovatelská služba Kroměříž 				
15 000 Kč
Senior Otrokovice					10 000 Kč
Sociální služby Uherské Hradiště (Parková 21)
20 000 Kč
Sociální služby Uherské Hradiště (Cukrovar 304)
20 000 Kč
Sociální služby města Kroměříže				
82 920 Kč
Náboženská obec Církve československé husitské v Kvasicích
30 000 Kč
Římskokatolická farnost Kvasice				
95 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Kvasice			
20 000 Kč

Rok

částka v Kč

počet organizací, kterým byla podpora přidělena

2015

602 500

16

2016

776 300

12

2017

800 650

20

2018

811 460

21

2019

806 920

22

HORNÍ ULICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ
Od 25. března do konce listopadu bude uzavřena Horní ulice.
Rekonstruuje se celkem 417 metrů. Stavební práce probíhají za
plné uzavírky, ve dvou etapách.
Práce začaly už u křižovatky se
silnicí III/36740 a končí na konci
obce ve směru na Sulimov.
Po odstranění celé konstrukce
vozovky bude posouzena únosnost podlaží, vyměněna nevhodná zemina do hloubky 40 centimetrů vhodným kamenivem.
Bude zajištěno odvodnění a dešťové vpustě. Rekonstrukcí projde
i stávající kanalizace.
Vysoutěžená firma zahájila stavební práce 3. června, ukončí je
30. listopadu.
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SNAŽÍME SE VYCHOVAT GENERACI, KTERÁ NÁS ZASTOUPÍ, ŘÍKÁ RADEK SMOLINKA
Dobrovolní hasiči jsou od nepaměti součástí vesnice a nosiči tradic. Hasili požáry, pomáhali při povodních a vlastně se
vším, na co sami lidé nestačili.
I když se dnes náplň „práce“
dobrovolných hasičů trošku
změnila, stále asistují profesionálům, pokud se v obci něco
stane, jsou na místě většinou
první a stále dodržují tradice
a pořádají spoustu akcí pro
děti i dospělé. Aby však dobrovolní hasiči byli v obci i za
několik desítek let, musí stále
existovat generace, které budou mít o „hasičinu“ zájem.
A o to se ve sboru mimo jiné
snaží i Radek Smolinka.
„Abychom i nadále měli zásahovou jednotku, potřebujeme
vychovávat nové členy. Jednotka má z právních předpisů
mnoho povinností, které musíme plnit. Musíme dodržovat
předpisy, a právě proto potřebujeme mladou generaci,“ vysvětluje. O tom, jak vychovává
další nástupce, vypráví v našem rozhovoru.
Hasičský kroužek funguje
v Kvasicích s přestávkami. Proč
tomu tak je?
Kroužek mladých hasičů je
v naší obci více jak 20 let. Jak
říkáte s přestávkami. Vždy totiž přišly generační krize a nedostatky vedoucích. Kroužek
i přes vzniklé problémy běžel dál,
i když aktivita zeslábla. Děti sice
chodily, ale opakovaly to, co se
naučily. Na závody jsme nejezdili, protože neměl kdo s nimi jezdit, anebo bylo málo dětí do složení družstva. A tak se stalo, že
zůstala opravdu jen hrstka děti,
které hasič bavil. Zbytek odešel
a našel si jiné zájmy.

o práci hasičů. Povídáme si nejen o závodech a technických
věcech, ale i tom, jak např. dlouho trvá hasičský výjezd a co vše
musí hasiči stihnout, než vyjedou k nahlášené události. Chci,
aby rozuměli tomu, že hasičina
není jen zábava, ale i zodpovědnost. Vysvětloval jsem jim, že
hasiči jsou vázáni mlčenlivostí
a nemůžou mluvit o věcech, co
se stanou a co hasiči vidí u zásahu. Učím je, jak se zachovat, když
uvidí zraněnou osobu a jak jí poskytnout první pomoc. Také umí
i důležitá telefonní čísla a zkoušeli jsme si natrénovat i hovor na
tísňovou linku.

naučili, a ještě je někdo z dospělých pochválí. Důležité je, aby
se děti naučily překonat strach,
když třeba vidí někoho, komu je
špatně. Přirozenou reakcí dítěte
je utéct. My je učíme, jak se v takové situaci zachovat.
Jedna paní učitelka nám říkala
příběh, kdy šla s dětmi na procházku a po cestě potkali starší
paní, která pálila trávu. Děti jí

vysvětlovaly, že to dělat nemůže, že jsou tam zvířátka, které za
nic nemůžou. Asi po deseti minutách začala paní skoro plakat
a slíbila jim, že už trávu nikdy pálit nebude.
Také jsem rád, že „naše“ děti
mají o hasičinu zájem, což je
dobře. Jen je mezi nimi v kroužku velký věkový rozptyl, a to od
6 do 17 let.

Na co si vzpomínáte Vy, když
jste byl dítě?
Před třiceti lety jsme bývali
v našem okrsku nejlepší. Byly
jsme silná generace. Jezdili jsme
po závodech a vyhrávali jsme
i rozdílem 10 vteřin. Bylo to tím,
že voda se nasávala přes vývěvu
a my jsme rozvíjeli nový způsob
a to „narážení“. Tím jsme si zajistili náskok před ostatními. Jak éra
našich hasičů odrůstala, tak už
nás ostatní obce předbíhaly. Měli
jsme fyzickou odolnost, zdatnost
a sport nás naučit prohrávat i vyhrávat. Pochopili jsme, že vítěz
může být jen jeden a že výhra či
prohra je kolektivní záležitost.

Co Vás přivedlo k tomu začít se
zase dětem více věnovat?
Zastávám názor, že než my
budeme odcházet, musíme si
vychovat mladou generaci, která nás vystřídá. Dětí je čím dál
méně, mají úplně jiné záliby,
členové spolku stárnou a my
bychom měli někomu předávat
informace, zkušenosti a naše
vědomosti. Někdo pak musí jednou pokračovat místo nás. Ale to
není jen naše starost, postupné
Dětí jste se opět ujal Vy…
Ano, snažím se, aby k nám stárnutí členů a přirozený úbytek
děti začaly chodit. Nejvíce jsme řeší i většina jiných spolků.
jich měli 32, ale to už je opravdu
dávno. Vymýšlím aktivity a způ- Co Vám udělá největší radost?
Mně udělá největší radost, když
sob, jak děti zaujmout, aby je to
bavilo. Kroužek jsem pojal tak, se ke mně donese zpráva, že děti
abych jim dal co největší přehled použily věci, které jsme se spolu
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Například pro složení družstva je to problematické. I když
nedávno jsme byli na uzlovacích závodech, které pořádal
SDH Žlutavy. Podařilo se mi dát
dohromady družstvo mladších
žáků a pár jednotlivců v kategorii
starších žáků a dorostenců. Děti
si vyzkoušely, jaké je závodit,
a odnesly si hezké zážitky.
Pro koho je kroužek určený?
Dá se říci, že pro děti a mládež od
6 let do 17 let. Uvítáme každého,
chlapce i dívky.
Momentálně máme 9 dětí.
Z toho už připravujeme tři budoucí asistenty vedoucího,
protože mládež od 15 do 18 let
může dělat asistenta vedoucího
mládeže. Takže se připravují na
zkoušky. Zrovna jeden bývalý
mladý hasič, co měl loni 18 let,
bude na podzim dělat zkoušky
vedoucího v Kroměříži. Takže

zpravodajství
možná budu mít svého nástupce.
Letos jsme zavedli novinku,
v květnu bude pasování nových
členů na pozici „Mladý hasič“.
Bude nachystáno 5 stanovišť
a děti musí prokázat své znalosti.
Pokud splní podmínky, budou
pasovány a dostanou upomínkový předmět na památku. Potom bude oslava.

se dolévá olej, jak se kontroluje
množství paliva v nádrži. Učí se
jednotlivé typy zásahových aut,
poznávat plošiny i chemický vůz.
Vědí, že existují požární vlaky, že
jsou i hasičská letadla a vrtulníky.
Děti dělají všechny zkoušky,
nejvyšší zkouška je na instruktora. Co se týká vědomostí, učí se
všichni všechno. Právě proto je
kroužek pestrý a rozmanitý. Každý si v tom může najít to, co ho
Když se připravují na zkoušky, zrovna baví.
co všechno musí umět?
Naše činnost je různorodá, Kdy se kroužek koná a co děti
v zimě se učíme uzlování a te- potřebují s sebou?
orii zaměřenou na zkoušky odKroužek je každou středu od
bornosti pro mladé hasiče. Jsou 17 do18 hodin. Aby k nám děti
různé odbornosti, jako například mohly přijít, potřebují podporu
strojník, velitel či preventista. rodičů, chuť a čas. Hlavně je to
Děti se postupně učí, chodí před musí bavit. Nic si nemusí kupokomisi a získávají odbornost, vat, všechno mají zdarma včetně
která platí po celé republice. Na- pojištění.
příklad na strojníka musí vědět,
kde je například chladič, kam
text: Jana Hlavinková

Rodák z Kvasic Radek Smolinka se hasičskému sportu věnuje od svých 11 let. Má několik odborností, jako například
preventista, velitel družstva či
strojník. Je kronikářem sboru
a věnuje se mládeži.
Jako malý jezdil s tatínkem
na závody a byl svědkem
toho, jak se jeho družstvo zúčastnilo několikrát mistrovství
republiky. Sám pak za starší
žáky běhal levý proud a hadice „B“.
Na hasičském sportu ho nejvíce baví různorodost.
„Člověk musí mít k hasičině
vztah, jinak ji dělat nemůže. Rád pomáhám druhým
a moje oblíbené rčení je: Odkud všichni utíkají, tam hasiči
přicházejí,“ říká.

KVASICKÉ TAEKWONDO MÁ DALŠÍ MISTRYNI ČR
Ve velké atletické hale v Ostravě Vítkovicích se 10. - 12. května
konalo Mistrovství České republiky barevných pásků v Taekwon-Do ITF, na které se přihlásilo 388
závodníků z 23 sdružených škol
taekwonda z celé České republiky. Také naše škola Taekwon-Do
ITF Zlínsko vypravila 6 závodníků, kteří se chtěli pokusit zabojovat o medaile.
První soutěžní den nevyšel dle
našich představ, neboť jak mladší žák Metoděj Pliska, tak i starší
žákyně Karolína Chybová narazili na silnější soupeře a vypadli hned v prvním kole. O to víc
jsme doufali v úspěchy mladších
juniorek Magdaleny Gheriani,
Markéty Pliskové, Elišky Pliskové
a jediné seniorky Jany Pokojové.
Ani jedna z juniorek neodjela
bez medaile
Pro Magdu to byly první velké
závody, které absolvovala, a rovněž jako naše děti skončila v prvním vyřazovacím kole. Podobně
i Markéta, jak ve sportovním boji,
tak i v technických sestavách neměla letos štěstí. Ačkoliv sestavu
zacvičila velice pěkně a ve sportovním boji držela krok se svou
soupeřkou, tak to na postup nestačilo a tentokrát skončila bez
medaile. O to více se dařilo Elišce,
která si zaslouženě vybojovala
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bronzovou medaili ve sportovním boji (matsogi) mladších
juniorek do 60 kg a k tomu ještě přidala stříbrnou medaili ve
speciálních technikách (tukgi)
mladších juniorek. Nakonec se
pak holkám podařilo společnými silami vybojovat 3. místo
ve speciálních technikách (tukgi) družstva mladších juniorek,
a tak ani jedna z našich juniorských závodnic neodjela domů
s prázdnou.

přerážení (virjoku) se jí podařilo
jako jediné všemi třemi technikami přerazit předepsaný počet
plastových desek, a tak opět zvítězila a obdržela druhou zlatou
medaili a druhý titul mistryně
ČR. V téže disciplíně pak v družstvu seniorek Team Brno vydobyla další zlato. V poslední soutěžní disciplíně, ve speciálních
technikách (tukgi), pak měla
smůlu, neboť při technice tvimjo nopi čchagi se jí lehce podvrtl kotník, takže předepsanou
Vybojovali jsme i zlato
nominační techniku nezvládla.
Poslední naší zkušenou zá- Zato ve svém družstvu seniorek
vodnicí, ve kterou jsme vkládali Team Brno se jí stejná technika
velké naděje, byla seniorka Jana
Pokojová. Ta už na březnových
mezinárodních závodech v taekwondu Czech open ukázala,
že je letos ve skvělé formě, když
získala ve své váhové kategorii
2. místo ve sportovním boji (matsogi) seniorek. Stejně tak i na
Mistrovství ČR bojovala výborně a nic neponechala náhodě.
Nejprve vybojovala bronzovou
medaili v technických sestavách
(tchul), v disciplíně, která nepatří
mezi její nejsilnější. Poté ve své
oblíbené disciplíně, sportovním boji (matsogi) seniorky do
72 kg, vybojovala zlato, a získala
tak svůj první titul mistryně ČR.
Jenomže tím ještě její medailo- Eliška Plisková získala 3. místo
vá bilance neskončila. V silovém ve sportovním boji.

kopnout podařila a díky tomu se
svým týmem získala opětovné
vítězství. Při konečném vyhlášení nejlepších závodníků soutěže
jsme pak čekali, zda Jana Pokojová bude vyhlášena jako nejlepší
seniorka soutěže. Po sečtení
všech medailí, kdy Jana v individuálních disciplínách získala
dvě zlaté a jednu bronzovou medaili, se naše očekávání naplnilo
a Janě byl reprezentačním
trenérem
Janem
Mračkem
nabídnut vstup do České reprezentace Taekwon-Do ITF.
text: L. Pliska

Jana Pokojová jako nejlepší
seniorka soutěže.

zpravodajství
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
6. března - masopustní karneval
Předzvěstí jara bývá vždy karneval spojený s návštěvou medvěda, kterou zajistili paní Šišková
a pánové Ředina a Ceniga. Děti si
přinesly z domova krásné i vtipné masky, zpívaly a tancovaly,
plnily také různé úkoly a bylo
u toho hodně smíchu a veselí.
Jen pár dětí se tvářilo nedůvěřivě, když se objevil medvědář
s medvědem a medvědářka s miminkem. Ostatní se s nimi ochotně kamarádily a fotografovaly.
Celý den probíhal v příjemné
atmosféře a moc jsme si ho užili.

5. a 8. dubna – Sluníčko Otrokovice
Mateřská škola spolupracuje
i s Domem dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích, kde pro nás
dvě paní vychovatelky připravily
tvoření z papíru. Hráli jsme si
i v jejich herně a zacvičili jsme si
v tělocvičně. Dopoledne v Otrokovicích vždy rychle uběhne
a my se těšíme na příště.

9. dubna - kouzelník Valdini
Zato kouzelník pan Valdini nás
navštívil už poněkolikáté přímo
v mateřské škole. Do kouzlení
zapojil i děti, které poznaly, že
kouzlit není žádná legrace, i když
13. března - divadlo Hrátky je při tom veselo.
s čertem
Pohádkové postavy mají všich- 10. dubna - velikonoční dílny
Už tradičně se v mateřince
ni rádi, proto jsme s nadšením
vyrazili na pohádku Hrátky s čer- konají velikonoční dílny. Letos
tem do Základní školy Kvasice. se mírně změnil jejich průběh
Žáci pod vedením pana učitele tak, že si každá z paní učitelek
Jiřího Machovského předvedli připravila své stanoviště a děti
úžasné herecké výkony a připra- mohly spolu s rodiči či příbuznými projít celou školku a vyzkouvili nám pěkné dopoledne.
šet si udělat to, co se jim zalíbilo.
28. března - vynášení Morany A tak se zdobila vajíčka, skládali
Na konci měsíce března děti či stříhali zajíčci, šila kuřátka, děpřivítaly jaro. Připravili jsme si laly se ovečky z popcornu, lepili
Moranu a vrbové proutky s maš- se kohoutci… Bylo toho tolik, že
ličkami. Zpívali jsme jarní písnič- to většinou děti ani vše nestihly,
ky a říkali básničky. Moranu jsme vždyť se jednalo o 9 stanovišť
odnesli k řece Moravě a tam jsme v celé školce. Věříme, že ty krásji vhodili do vody. A pak už jsme né maličkosti přispěly v rodinách
se těšili jen na krásné jarní počasí k prožití krásných velikonočních
svátků.
a na jarní svátky.

6. a 17. dubna – velikonoční
hanácký dvorek v Záhlinicích
V Muzeu Františka Skopalíka
v Záhlinicích připravili krásnou
velikonoční akci – velikonoční
hanácký dvorek. Přijel pro nás
autobus a zavezl nás do této
malebné vesničky u Hulína.
V úterý jely třídy Pastelky
a Motýlci a ve středu Berušky
a Sluníčka. Bylo připraveno malování vajíček špendlíkem, pečení jidášků z opravdového těsta
ve starodávné kuchyni, pletení
tatarů a hlavně pobyt mezi zvířátky na dvorku. Tam se volně
procházely husy, běhali kozlíci,
popelily se slepice a poskakovali králíčci v králíkárně. Dokonce
tam děti viděly i maličká kuřátka,
kachňátka a housátka pod lampami, které je hřály. Pak jsme se
ještě vydali na pastvu za ovečkami a kravičkami. Po cestě jsme
náhodou uviděli, jak nakládají
ovečky do dodávky, která je odvážela do ZOO Lešná. Velmi se
nám věnovali zaměstnanci muzea a jejich pomocníci, zejména
paní Václava Navrátilová. Zajeďte si tam také někdy, mívají zajímavé výstavy.
3. května - film Psí veličenstvo
Velkým zážitkem byla pro
všechny děti návštěva kina Nadsklepí v Kroměříži. Je nás hodně,
tak potřebujeme na podobný
výlet autobusy dva. Filmová po-

hádka „Psí veličenstvo“ byla sice
dlouhá, ale i ty nejmenší děti se
pozorně dívaly. A jak už to v pohádkách bývá, i tady zvítězila láska a dobrota nad zlem.
10. května - hasiči v Kroměříži
Předškolní děti strávily v pátek ještě jedno dopoledne
v Kroměříži na návštěvě u hasičů.
Prohlédly si hasičskou techniku,
auta i vybavení. Děkujeme panu
Opravilovi, který nám setkání
umožnil.
Besídky pro maminky
Berušky 13. května, Pastelky
a Motýlci 14. května., Sluníčka
16. května.
Abychom všem ukázali, co jsme
se naučili, připravila každá třída
vystoupení ke Dni matek. Všem
třídám se vystoupení podařilo
a maminky dostaly kytičky
a dárky. Na závěr besídek bylo
pro všechny přichystáno malé
posezení s občerstvením.
15. května - zápis, den otevřených dveří a 35. výročí otevření mateřské školy
Ve středu 15. května proběhl
zápis nových dětí a den otevřených dveří. Každý si mohl v době
od 8 do 16 hodin prohlédnout
mateřskou školu, třídy a školní
zahradu. Připravena byla také
výstavka fotografií, kronika školky a dokumentace k 35. výročí
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otevření. Děti při zápisu dostaly kamarádů ze Základní umělecké
malý dárek a sladkou odměnu. školy Otrokovice
Věříme, že se všem novým dě31. května - celodenní výlet
tem bude u nás líbit.
a Den dětí – Lanáček Otrokovice
Další akce, které nás ještě do
3. - 7. června - škola v přírodě na
konce školního roku čekají:
27. května - vystoupení našich Rusavě pro předškolní děti

Hasiči – ukázka zásahu při haše- vání předškolních dětí na školáky spojené s vystoupením kouní požáru
zelníka a opékáním špekáčků
Pan Forejt, zubní preventista s rodiči na školní zahradě.
– dokončení přednášek o zubní
Těšíme se na další školní rok!
prevenci u dětí
Ukončení školního roku - paso-

text: kolektiv MŠ Kvasice

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE OSLAVILA SVÉ 35. VÝROČÍ
Musím začít krásným citátem Roberta Fulghama:
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“
A měl pravdu, i my se snažíme už 35. rokem, kdy došlo
k otevření naší mateřské školy
v Kvasicích děti naučit to, co je
pro jejich život důležité.
I naše školka měla začátek.
9. května 1984 byla slavnostně
přestřižena páska, tímto aktem byl zahájen provoz nové
mateřské školy, tehdy pro 120
dětí.
35 let – je to hodně, nebo
málo? Nejlépe by na otázku
odpověděly děti, dnes již dospělí, které 9. května 1984
nastoupily do nové mateřské
školy. Tak se začaly psát první
stránky historie školy, kterou
bych chtěla krátce připomenout.

talizace celé budovy. Mateřská
škola získala novou zářivou fasádu, ale došlo i ke změnám
v interiéru. Mimo vnitřních stavebních úprav bylo pořízeno
i vybavení některých tříd, novým
nábytkem postupně dovybavujeme ostatní třídy a šatny. Chtěla bych poděkovat všem lidem,
kteří stáli u jejího zrodu, kteří po
celou dobu školu řídili, pracovali
v ní a zasloužili se o naplňování jejího poslání. V neposlední
řadě i těm, bez kterých by škola nebyla školou, to jest dětem
a rodičům, kteří si ji vybrali. Poděkování patří zřizovateli, obci
Kvasice, za poskytované finanční
prostředky umožňující činnost
školky v dobře vybavené a udržované budově. Ocenění patří
pedagogickým i provozním zaměstnancům, kteří každodenní
obětavou a mnohdy i téměř celoživotní prací přispěli ke kladnéDěkujeme všem, kteří nás mu hodnocení školy. Děkujeme
i rodičům a prarodičům docháVedeme děti, aby si vážily své- podporují
Velkou změnu zažila škola zejících dětí za aktivní spolupráci.
ho zdraví
Mateřská škola byla původně v roce 2014, kdy proběhla revi- Jsme vděční také všem přátelům
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postavená pro 120 dětí ve čtyřech třídách, jak bylo v úvodu
napsáno.
Po legislativních změnách je
kapacita školky od 1. září 2018
snížena na 101 dětí.
V současnosti ji navštěvuje 90
dětí ve čtyřech třídách, z toho
v jedné logopedické a ve třech
běžných třídách, o které se stará
osmnáct zaměstnanců. Za celou
dobu její existence se událo plno
změn, vystřídalo se v ní velké
množství dětí i zaměstnanců.
V létech 2013 a 2015 proběhly velké rekonstrukce, od nové
školní jídelny po sociální zařízení
pro děti. Filozofií naší mateřské
školy je podpora zdraví ve všech
oblastech života. Naším cílem
je, aby se děti naučily postojům,
které spočívají v úctě ke zdraví,
a praktickým dovednostem chránícím zdraví tělesné i duševní.

a sponzorům školy, kteří se
v průběhu mnoha let jakkoli podíleli na zlepšování její materiální úrovně.
Co dodat na závěr? Popřát naši
školce další léta plná úspěchů,
hlavně mnoho spokojených dětí
a rodičů. Zaměstnancům pak
hodně sil a radosti při každodenní práci.
To je nejhezčí přání k 35. výročí. Přijďte nás navštívit, zavzpomínat na dobu minulou
a porovnat ji se současností.
Těšíme se na Vás.

zpravodajství
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V KVASICÍCH JSME UKLIDILI ČESKO
Pokud rádi chodíte do přírody,
určitě jste si všimli odpadků, které se v ní hromadí. Občas nám
něco vypadne z kapsy, jiné odpadky se do přírody dostanou
například při silném větru, ale
třeba ojetá pneumatika asi nebude ten případ.
Aby byla příroda kolem Kvasic
krásnější, kvasická organizace

KDU-ČSL navázala na tradici
každoročního úklidu spolkem
Kotvy Kvasice a zapojila se do
celostátní úklidové akce s názvem Ukliďme Česko. V sobotu
30. března se dopoledne sešlo 7
dobrovolníků, kteří uklidili asi 30
metrů dlouhý úsek podél vstupu
do lesa na Vrážisku. Výsledkem
bylo sesbíraných 24 velkých pyt-

lů odpadků (asi půl tuny)
a jedna pneumatika. Po dlouhých letech je konečně krásný vstup do obecního lesa.
Chci poděkovat dobrovolníkům za skvělou práci, panu starostovi za pomoc a organizaci
a obecní pracovní skupině za odvoz sesbíraného odpadu. Přesto jsme uklidili pouhou kapku

z moře odpadků. Proto Vás chci
všechny pozvat na podzimní
celosvětový úklidový den, který
připadá na 21. září. Informace
o tomto chystaném úklidu jsou
na adrese www.uklidmecesko.
cz.

text: J. Papež

Obec Kvasice
nabízí studentům brigádu na letní měsíce.
Náplň práce: uklízení veřejných prostranství, péče
o záhony a zeleň a další pomocné práce
Požadavky: samostatnost, dochvilnost, kladný vztah k
manuální práci
Pro koho je práce určena: pro studenty, kteří
ukončili minimálně povinnou školní docházku a mají
alespoň 15 let
Forma úvazku: dohoda o provedení práce
Termíny:
8. - 19. 7.
22. 7. - 2. 8.
5. - 16. 8.
19. - 30. 8.

Pozvánka
na KVASICKOU POUŤ
17. – 18. srpna 2019
sobota:
od 15. hodin - pouťové atrakce
od 16. hodin - Ta Hudba – pop folk – zámecký park
neděle:
od 10. hodin – pouťové atrakce, stánky
od 14. hodin – krojovaná hudba Vlčnovjanka – zámecký park

Pracovní doba: 6 – 12:30 (přestávka 10 – 10:30 hodin)
Mzda: 80 Kč/hod.
Zájemci, hlaste se na obecním úřadě
paní Davidové 573 358 011.
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POKOŘILI JSME REKORDY A MNOZÍ ŽÁCI PŘI SPORTOVNÍCH VÝKONECH
I SAMI SEBE
Zpravodajství z jarních soutěží žáků II. stupně začínáme
v Bystřici pod Hostýnem. Zde
se našim dívkám podařilo dát
zapomenout na probrečené
4. místo z prosincového okresního finále v halovém fotbale
a v březnovém přátelském turnaji zvítězily. Triumf byl o to sladší, že k němu hráčky dokráčely
po 4 vítězstvích a skóre 7:1. Za
sebou nechaly ZŠ Oskol Kroměříž, ZŠ Hulín, ZŠ Bratrství z Bystřice pod Hostýnem a ZŠ Kvasice
B. O branky našeho celku se postaraly Karolína Škrabalová (8. A),
Lucie Kučerová (9.), Nela Novotná (6.) - všechny po 2 brankách a Zuzana Horsáková (7.) - 1 gól.
Tadeáš Stránský nemá konkurenci
Během měsíce února a března
se ve škole hrál 9. ročník pingpongové ligy. Z prvenství se již
potřetí za sebou radovala Lucie
Kučerová (9. třída) a také Tadeáš Stránský, který bude zřejmě
i v následujících dvou letech marně hledat konkurenci. Na dalších
pozicích skončily v dívčí kategorii Zuzana Horsáková, Tereza

Marešová a Karolína Škrabalová
a u hochů následovalo pořadí Vojtěch Knoll, Martin Berka
a David Zeman. Do konce školního roku by se měl odehrát ještě
turnaj ve smíšené čtyřhře.
Zuzana Horsáková pokořila
školní rekord
Soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů zkráceně
OVOV se naše žactvo zúčastnilo vůbec poprvé. Okresní kolo
v Kroměříži pod přímou patronací olympijské medailistky
a mistryně světa v trojskoku
Šárky Kašpárkové se skládalo
z 5 disciplín. Každý účastník absolvoval trojskok snožmo, hod
medicinbalem, kliky, skákání
přes švihadlo a na závěr si mohl
zvolit běh na 1000 metrů nebo
dvouminutový dribling. Nejlepší
umístění našich barev si připsaly Hedvika Bláhová (7.) a Zuzana
Horsáková, které ve své kategorii
obsadily 6., respektive 8., místo
v sedmadvacetičlenném startovním poli.
V čistě atletické soutěži Poháru rozhlasu, která proběhla
v polovině měsíce května, na

sebe z našich závodníků strhli pozornost především vrhači.
Lucie Kučerová ve vrhu koulí zvítězila ve školním rekordu 10,37
metrů v kategorii starších žákyň,
Josef Kohout (oba 9.) skončil třetí
v soutěži hochů. Šesté místo
a zlomený školní rekord si mezi
mladšími žákyněmi připsala
v běhu na 600 metrů časem
2:03.41 minut Zuzana Horsáková, šesté a sedmé místo si ve
sprintu na 60 metrů a ve skoku
dalekém vybojoval Josef Halaška
(9.). Umístění v první desítce zdobilo ještě výkony Jiřího Smolinky
(7. tř.) v hodu kriketovým míčkem, Hedviky Bláhové v běhu
na 600 metrů, Kateřiny Ševelové
v běhu na 800 metrů, Báry Chybové (obě 8. B) v běhu na 800 metrů
a ve skoku vysokém, Tomáše
Maši (9.) a Jiřího Švece (7.) ve
skoku vysokém.

Pro čtyřiadvacet dětí bylo
v necelých dvou dnech přichystáno penzum aktivit a soutěží,
ve kterých museli osvědčit své
nadání pohybové, inteligenční
či dramatické. Ve většině případů byli nuceni spolupracovat
v náhodně vybraných skupinách,
pomáhat si, podporovat ostatní
členy družstva, zkrátka táhnout
za jeden provaz. Hned na úvod
závodili jako mnohonožky, opravovali létající koberec a dobývali
pevnost Boyard. Odpolední program odstartovala Rallye Tesák
okolo ohniště, následovalo probodnutí býčího srdce a fyzicky
nejnáročnější hra celého kurzu
ekosystémy. Noční stezku odvahy zvládli až na malé výhrady téměř všichni a program závěrečného půldne obstaraly greeny
místního areálu skalního golfu.
Ti, kdo toho ještě neměli dost, ze
sebe vyždímali poslední zbytky
Na Tesáku byl přichystaný kurz energie při fotbálku.
Také v letošním roce se žáci
6. ročníku zúčastnili osobnostního kurzu na Tesáku v krásném
prostředí Hostýnských vrchů.
text: J. Machovský

Myslivecký spolek Kvasice
Vás srdečně zve
na Myslivecké odpoledne,
které se koná
27. července
v Myslivně v Kvasicích.
Těšit se můžete na skvělé jídlo a spoustu aktivit, které
si pro Vás připravují děti z kroužku.
Další akce:
29. září - Svatohubertská mše,
12. října – Den přírody

10

zpravodajství

2 | 2019

KOTVY BYLY NA KEMPU DRAČÍCH POSÁDEK
Každý rok, dříve než poprvé
vyplujeme na vodu, vrhneme se
na velký úklid. V polovině března
jsme uspořádali brigádu a vyčistili jsme od odpadků oba břehy
řeky Moravy v úseku od mostu
po pálenici a také celý zámecký
park.
Zimní přípravu, která probíhala v tělocvičně základní školy,
jsme ukončili a zahájili jsme opět
přípravu na vodě. V jarním ob-

dobí přišlo k dobru ještě termo
prádlo a neoprenové rukavice.
V dubnu jsme se zúčastnili
historicky prvního tréninkového
kempu dračích posádek, který
uspořádal Český svaz dračích
lodí na Brněnské přehradě. I za
velmi nepříznivého počasí jsme
se „hecli“ a pod dohledem trenérů jsme zvládli tréninkový plán
vrcholových sportovců. Byla to
skvělá zkušenost a pro nás velký

přínos.
V letošní závodní sezóně bychom chtěli co nejvíce zapojit
náš juniorský tým do závodů
školských pohárů a juniorských
závodů. Příprava další generace „dračáků“ je pro nás důležitá
a je báječné sledovat, jak se rok
od roku a závod od závodu
zlepšují.
Na tréninky chodí se zápalem
a do závodu dávají veškeré nad-

šení a energii.
Dospělá posádka se zapojila do ligy DRAGON RACE 2019
určené pro sportovní posádky.
První závody sezóny se již rozbíhají a těšíme se na každý z nich.
Věříme, že léto bude opět teplé
a přívětivé a dovolí nám užívat si
vodu naplno.

text: K. Kahajová

PŘIJĎTE NA ODPOLEDNÍ POSEZENÍ U CIMBÁLU 25. ČERVNA
Doufáme, že letošní rozpačité jaro se brzy přehoupne
do slunečných dnů a klienti
z Domova se zvláštním režimem
si budou vychutnávat procházky po parku a blízkém okolí.
V minulých týdnech jsme se zúčastnili turnaje v kuželkách v Ne-

zdenicích, kde jsme získali první
místo. U nás na zámku jsme pak
přivítali klienty z okolních domovů na turnaji v šipkách. Stejně
jako v předešlých letech jsme
pozvání k účasti na pěvecké soutěži Valašské Doremi v Loučce,
kde každoročně bývá skvělá at-

mosféra.
Rádi bychom Vás všechny pozvali na Odpolední posezení
u cimbálu, které se uskuteční
v úterý 25. června. Stejně jako
loni nám přijede zahrát Rodinná
cimbálovka Pavla Kordíka. Zároveň také proběhne Den otevře-

ných dveří s prohlídkou zámku
pro případné zájemce. Přesný
čas upřesníme na vývěsce v obci
a naše pozvání jistě podpoří i vysílání místního rozhlasu.

text: M. Vymazalová
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WUNDEROVO SKROMNÉ PRVENSTVÍ ANEB 130 LET OD JEHO ÚMRTÍ
Dávno utichl bzukot včel
z jeho velkých včelínů, zmizely
štěpnice, stejně jako pomalu
mizí stromořadí podél cest,
která možná pamatují laskavé
ruce tohoto člověka nebo mu
alespoň vděčí za svůj vznik.
Ale přece jen zůstalo pár písemných střípků popisujících
nám nadlidské výkony jednoho obětavého člověka Jana
Wundra. Jaký to vlastně byl
člověk, jehož život je i tak trochu zastřen rouškou tajemna?
Většinu dětství prožil v Kostelanech
Jan se narodil 8. dubna 1811
ve Kvasicích na čísle popisném
12, dnes na místě stojí budova
staré školy. Matka Jana, Františka
rozená Symon pocházela z Kvasic a právě zde po jejím sňatku
s revírním myslivcem panství
kvasického Janem Wundrem
starším zůstali v Kvasicích. Malý
Jan má v matrice celé jméno Johan Albert Josef Wunder. Krátce
po narození Jana se rodina revírníka přestěhovala do Nové Dědiny na hájovnu číslo 61, kde se
Janovi narodili čtyři sourozenci.
V roce 1813 Josef Franz Johan,
1814 Maria Franciska Josefa
a 1816 Leopold Valentin Anton.
Po roce 1818, kdy Janovi bylo
teprve sedm let, se rodina revírníka opět stěhuje, a to do Kostelan na hájovnu číslo 1, kde se Janovi v roce 1820 narodila sestra
Josefa Františka Kateřina. Další
tři sourozenci se Janovi narodili
v druhém manželství jeho otce.
Jan v Kostelanech žil převážnou
část svého mladého života až do
roku 1838, kdy se oženil.
Byl jedním z prvních včelařských odborníků
Do školy chodil malý Jan do
nedaleké Lubné a vzhledem
k tomu, že byl velice snaživý
a pilný žák, poslal ho otec v deseti letech studovat do piaristického gymnázia v Kroměříži. Po
předčasné otcově smrti se v patnácti letech musel vrátit domů
a zaujmout jeho místo. V roce
1827 se stal lesnickým učněm
a po třech letech, coby lesnický
mládenec, nastoupil do služby
v kvasickém revíru. V roce
1837 byl jmenován revírníkem

12

v Nové Dědině (v té době se psalo
v Nové Vsi), kde také strávil celý
zbytek života a staral se až do své
smrti o lesy na Kvasicku.
Již od dětství tíhl k přírodě,
velkou láskou na celý život se mu
stalo včelaření, s nímž začal již ve
svých 16 letech právě ve Kvasicích. V té době se včely ještě chovaly v takzvaných špalkách (klátech). Dlouho pečoval o panská
včelstva a později o svá vlastní.
S povolením svého představeného si Wunder zřídil v roce 1830
nedaleko Kvasic v bažantnici
včelnici se sedmi kláty, koupil si
je ze svého malého platu, aby
si chováním včel v budoucnu
přilepšil. Jeho cíl nebyl jen sběr
medu, samotný chov včelstev
hodně prožíval a bedlivě pozoroval chování včel. Neměl odborné knihy, proto čerpal z vlastních
zkušeností svého chovu. Hodně
experimentoval, což ho vedlo
k zlepšování samotného včelaření. Už v tehdejším odborném
tisku byl označován za jednoho
z prvních včelařských výzkumníků. Už v roce 1835 (bylo mu
teprve 24 let) vyhloubil do klátu
čtvercovou prohlubeň, dovnitř
na její boky připevnil lišty na něž
pak začal pokládat trámky (lišty,
loučky) rozběrného díla, které
později do úlu vkládal s upevněným začátkem plástu. Zadní uzavíratelnou část úlu tvořilo okénko, později nahrazené dvířkami.
Konstrukce jeho úlů byla velice
zajímavá a pokroková, stal se tak

ve svém oboru předchůdcem
včelaře Dzierzona, který současně s ním ve čtyřicátých letech
přišel ve Slezsku se stejnou myšlenkou jako Wunder.
Úl jako Moravský spolkový
stojan
Po jeho jmenování revírníkem
v roce 1837 odstěhoval svůj včelín na louku k lesu u Nové Dědiny. Zde v krátké době rozšířil
svá včelstva na 40 kusů, ale ze
svého úspěchu se dlouho netěšil. Jeho včelín zapálil údajně nějaký pytlák, který si tak vyřizoval
s lesníkem své účty. Požár včelín
zcela zničil. Wunder se nenechal
odradit, a zbudoval nový včelín nedaleko své hájovny. Úly již
netvořily kláty, uvědomil si jejich
nepraktičnost a podle jejich vzoru si začal stloukat úly z prken
přístupných v zadní části. Úlový
prostor svých nových zadováků
rozdělil do pěti pater a do každého z nich upevnil lišty, na které
poskládal deset louček opatřených začátky včelího díla. Mezi
loučkami ponechal mezeru, čerpal tak ze svého dlouholetého
pozorování, kdy stejnou mezeru
viděl mezi plásty u nerozebíratelného díla. Spojil se s doktorem
Živanským a dal podmět k tomu,
aby se rámková míra tehdejších
spolkových stojanů ustálila.
Nový Wunderův včelín se rozrůstal a ve třech řadách nad sebou měl 90 úlů různých sestav.
Stal se cílem mnoha návštěv

Hrob Jana Wundera na kvasickém hřbitově.

v oboru včelařství a samotný
Wunder rád každému vyhověl
svojí radou i zkušeností. Dle
vzpomínek starých včelařů místo jeho včelína často všichni
popisovali jako rajskou zahradu
s ovocnými stromy různého druhu a spoustou rostlin poskytující
včelám tu nejlepší pastvu. Často
jeho včelín navštěvoval Emanuel
Proskowetz nebo bývalí ministr orby, hrabě Potocký z Vídně.
Jeho úly s pohyblivým dílem se
tak staly, aniž by to sám Wunder
tušil, předchůdcem všem včelařům používajících pohyblivé dílo.
Pod jeho osobním dohledem se
později úl vyráběl jako tak zvaný Moravský spolkový stojan,
u něhož byl zachován stejný počet pater i původní Wunderova
míra. Tato byla zavedena téměř
v celém Rakousku. Stojany vyráběl Vincenc Faykus v Napajedlích
jako stolař tehdejšího moravského včelařského spolku.
Wunder dostal nejvyšší včelařské ocenění
V roce 1861 Wunder vymyslel
razítko (razidlo), jímž se do vosku vtiskl začátek buněk stejně
jako je známe dnes u mezistěn.
Dva roky na to po druhém včelařském sjezdu konaném v Kroměříži byl Wunder za své zásluhy
v oboru včelařství oceněn velkou
stříbrnou medailí Hospodářské
společnosti. Nezůstalo ale jen
u této ceny, postupně jich získal
ještě mnoho a v roce 1868 se do-

Jan Wunder s vyznamenáním.

zpravodajství
konce výstavní ceny zřekl. V roce
1870 dostal ocenění nejvyšší Zlatý záslužný kříž.
Nezůstalo ale jen u samotných
výstav, kde se horlivě zapojil
a ochotně spolupracoval při jejich pořádání. Navštěvoval sjezdy a různé schůze spolku moravských včelařů pořádané v Brně,
Kroměříži i Holešově. I přesto, že
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jeho včelín na Nové Dědině několikrát vykradli zloději,
kteří napáchali mnoho škod,
samotný Wunder nikdy neodmítl zájemce o tuto nádhernou
činnost,
nezatrpkl
a vždy ochotně poradil. Novinová zpráva z roku 1862 mluví za
vše: Jest to příkladnou znalostí zřízená včelárna. Zkušená obezřet-

nost a vzácná působivost toho
pána v oboru včelařství zasluhuje obdivu a veřejného uznání
a v navštivitelů myslích nesmaže
se nikdy ta vděčná památka.
Jan Wunder, jeden z prvních
vynálezců rozběrného díla, zemřel 20. července 1889 a byl
pohřben na kvasickém hřbitově,
kde je jeho hrob stále zachován.

V dalším díle Kvasických novin
Vás seznámím s jinými aktivitami
tohoto na svoji dobu pokrokového člověka.
Můžete také navštívit moji
přednášku, která se uskuteční
ve Kvasicích 11. června v 15
hodin.
text: P. Klapil

HUSŮV SBOR V KVASICÍCH - NEDOCENĚNÉ ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ
V roce 2018 jsme si připomínali 100. výročí založení Československé republiky, s jejímž
vznikem je úzce spjat zrod
Církve československé husitské (CČSH). Ta své stoleté výročí
oslaví začátkem roku 2020. Právě
k významným historickým jubileím byla vydána v závěru
roku 2018 kolektivní, velkoformátová, 350stránková, barevná publikace s názvem „Sbory
Církve československé husitské
– architektonické dědictví našich
regionů“, která je výsledkem projektu Ministerstva kultury České
republiky „Přínos Církve československé husitské ke kulturnímu dědictví novodobého státu
v kontextu rozvoje architektury
v regionech – Nedoceněná architektura po vzniku samostatného
československého státu“ a gran-

tů katedry architektury Fakulty stavební Českého vysokého
učení technického (FS v ČVUT)
v Praze ve spolupráci s odborníky
z Národního památkového ústavu
a CČSH.
Výsledky projektu publikované v knize zdůrazňují unikátnost
meziválečné stavební kultury
CČSH, kterou lze bezpochyby
interpretovat jako součást budování nového demokratického
státu a její význam lze hodnotit
i v širších společenských, kulturních a ideově-duchovních souvislostech té doby, jak v centrech
dění, tak v jednotlivých regionech.
První části knihy se zabývá
interpretací vzniku sítě sborů
CČSH v meziválečném období na našem území a věnuje se
nejen liturgickým východiskům

a významným osobnostem, ale
i obecnějším dějinným a kulturně-společenským přesahům
i otázkám výtvarného umění
v sakrální architektuře. Ve druhé
části publikace je pak katalog,
v němž najdeme 68 abecedně
řazených sborů CČSH s jejich
bohatou historií i architekturou.
Do tohoto katalogu publikace byl mezi architekty vybrané
a zpracované stavby zařazen
i náš Husův sbor CČSH v Kvasicích, který rovněž patří mezi
nedoceněné architektonické dědictví našeho regionu.
Bohužel si tohoto dědictví
někteří radní a zastupitelé obce
nejsou vědomi, když před takto
významnou regionální památku
nechali ze zvůle moci umístit
kontejnery na tříděný odpad.
Tím poskvrnili a pošlapali velkou

obětavost našich otců, věřících
CČSH, kteří sbor za velkých obětí
stavěli, mnohdy svépomocí, a finančně jej dotovali.
Přitom Husův sbor v Kvasicích spolu s dalšími sbory CČSH
nejenže představují zajímavý
a bezpochyby i originální příspěvek k architektuře moderních sakrálních staveb 20. století
v Česku, ale také urbanisticky a architektonicky dotvářejí
a pozvedají podobu řady našich
měst i menších obcí.
Pokud by si chtěl někdo publikaci přečíst nebo jen prohlédnout, je k zapůjčení na farním
úřadu Církve československé husitské v Kvasicích.

text: L. Pliska

SOCIÁLNÍ PORADNA JE NOVĚ V KVASICÍCH
Sociální poradna je jednou ze
služeb Charity Kroměříž. Poskytuje bezplatné sociálně-právní
poradenství v mnoha oblastech.
Klientům pomáháme řešit
záležitosti ohledně sociálních
dávek, opatrovnictví, s rodinnou problematikou – rozvod,
svěření dětí do péče či výživné.
Můžeme pomoci s kontakty
na azylové domy a ubytovny,
v problematice nájemních vztahů, majetkoprávních vztahů,
dědictví, ochrana spotřebitele

a tak dále. Největší část našeho
poradenství tvoří poradenství
dluhové. Pomáháme klientům
s dluhovou analýzou, zjišťováním
dluhů, sepisováním splátkových
kalendářů, komunikací s věřiteli,
poradenství v oblasti exekucí,
zastavení exekuce, podmínky
a příprava na osobní bankrot
a vymáhání dluhů z pozice věřitele.
V roce 2018 nám vyšla podpora projektu Sociální podpora
lidem prostřednictvím výzvy

Místní akční skupiny Jižní Haná,
který je spolufinancován Evropskou unií. Naše nová pracovnice bude k dispozici obyvatelům
území Jižní Hané a bude poskytovat poradenství v Chropyni,
Hulíně a nově i v Kvasicích.
V Kvasicích poskytujeme pro
zájemce poradenství každé
úterý od 8:00 do 14:30 hodin
na adrese A. Dohnala 25.
Pokud máte pocit, že bychom
Vám, Vašim blízkým nebo známým mohli pomoci, neváhejte

se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.
Kontakty na nás jsou:
Telefon: 573 330 013
mobil:
Jana Pospíšilová - 733 755 847
(vedoucí),
734 879 747 (sociální pracovnice
projektu)

NAŠE ŽÁKYNĚ SI V SOUTĚŽI VE FLORISTICE VEDLY VELMI DOBŘE
V rámci jarní etapy zahrádkářské výstavy Floria Kroměříž se
čtyři naše žákyně ze 7. a 9. třídy zúčastnily soutěže Floristika
v areálu výstaviště Floria.
Soutěž se skládala ze dvou částí: vypichovaná miska s převisem
a kytička pro mladšího souro-

zence.
Účastníci měli k dispozici velké množství různých květin
a doplňkové zeleně. Žáci mohli
pracovat po dobu 2 hodin. Obě
práce, včetně pracovních dovedností, hodnotila trojčlenná porota z oboru floristiky.

Naše děvčata se opět umístila na
velmi pěkných místech.
Lucie Kučerová – 3. místo
(9. třída)
Hedvika Bláhová – 4. místo
(7. třída)
Gabriela Tumová – 5. místo
(7. třída)

Eliška Tumová – 6. místo
(9. třída)
Dohromady se soutěže účastnilo
10 žákyň ze 3 škol a 8 juniorů.
text: J. Pospíšil
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NA KARNEVALOVÝ REJ ZAVÍTAL ŠAŠEK VIKI
Masopust je čas veselí a k němu
v Kvasicích již neodmyslitelně
patří i dětské šibřinky. I letos
T. J. Sokol Kvasice uspořádal pro
děti a jejich dospělý doprovod

karnevalové dovádění. Tentokrát
k nám zavítal šašek VIKI. Klaun
zavedl děti do svého světa plného legrace, tance a soutěží.
Všichni se velmi bavili a rádi se

zapojovali do kolektivního reje.
Jak by také ne, když pro ně byla
nachystaná spousta dobrot. Kdo
si chtěl vydechnout, mohl se občerstvit v bufetu a popovídat si

s kamarády. Ani jsme se nenadáli
a byl konec programu. Rozloučili
jsme se s VIKIM a s ještě křepčícími dětmi se vydali domů.
text: A. Judas

ZÁSAHOVÝ DENÍK SDH KVASICE
Požár průmyslového objektu v
areálu TOMA Otrokovice
V sobotu 6. dubna v 0:35 hodin
nám byl ohlášen požár průmyslového objektu v areálu TOMA
v Otrokovicích. Na místo události jsme vyrazili vozidlem CAS-20
Tatra 815 v počtu 1+5. Po dojezdu na místo události byl zjištěn
požár střechy průmyslového objektu zpracovávajícího papírový
odpad, ve kterém prováděli hasební práce jednotky Hasičského

záchranného sboru a Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Otrokovice. Lokalizace požáru byla
provedena do půl hodiny od
zahájení hasebních prací. Velitel
zásahu následně rozhodl o snížení počtu zasahujících jednotek
a jeli jsme zpět na základu. Na
místo události byly povolány
jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze stanic Otrokovice a Zlín. Dále jednotky z obcí Kvasice, Otrokovice,

Otrokovice-Kvítkovice, Napajed- požár uskladněného palivového
la, Tlumačov a Halenkovice.
dřeva a listí v okolí ohniště. Požár byl uhašen pomocí jednoho
Požár uskladněného dřeva u vysokotlakého vodního proudu.
obce Vrbka
Na místo dorazila také jednotka
V neděli 7. dubna v 16:11 ho- Hasičského záchranného sboru
din jsme byli vysláni k požáru Zlínského kraje ze stanice Krouskladněného dřeva v katastru měříž. Po zdokumentování celé
obce Vrbka. Na místo požáru události se jednotky vrátily zpět
jsme vyjeli vozidlem CAS-20 do svých stanic.
Tatra 815 v počtu 1+4. Naše
jednotka se na místo události
dostavila jako první a potvrdila
text: P. Ředina

MLADÍ HASIČI BYLI NA ZÁVODECH I V MUZEU
Od posledního vydání Kvasických novin jsme se zúčastnili
uzlovacích závodů ve Žlutavě.
Do závodů se zapojilo jedno
družstvo mladších hasičů a jednotlivci byli v kategorii starších
a dorostenců. Celkově jsme
se umístili v polovině závodního pole. Jsem rád, že si děti
mohly zasoutěžit, nasát atmosféru závodů, načerpat zkušenosti
a uplatnit, co se naučily.
Další akcí z jiného soudku byla
exkurze do hasičského muzea

ve Vizovicích. Prováděl nás zasloužilý hasič z Vizovic. Představil nám vystavené exponáty
a seznámil nás i s historií sboru
dobrovolných hasičů z Vizovic.
Dětem se exkurze moc líbila a už
teď přemýšlíme, kam se podíváme příště.
Pokud se někdo bude chtít podívat s námi, nebo se zapojit do
našeho kroužku, nechť nás navštíví každou středu od 17 do 18
hodin v hasičské zbrojnici.
text: R. Smolinka

HASIČI MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU
První kolo v požárním sportu
okrsku Kvasice se konalo v Bělově. V sobotu 11. května 2019
byl pro závodníky připraven výborný terén a zázemí. Na startu
se posléze představila družstva
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mužů z Kvasic, Bařic, Sulimova,
Vrbky, Kostelan, Bělova, Nové
Dědiny a Karolína. Poté následovala kategorie žen a v té se nám
představila družstva z Karolína
a Sulimova. V letošním roce zví-

tězilo v prvním kole v kategorii stadionu v Hulíně, budou hasiči
mužů družstvo Karolína a v ka- z Karolína.
tegorii žen také družstvo Karolína. Reprezentovat náš okrsek
v okresním kole, které proběhne
22. června 2019 na atletickém
text: P. Ředina

zpravodajství

2 | 2019

MLADÍ MYSLIVCI SE STARAJÍ O PŘÍRODU A SBÍRAJÍ ZKUŠENOSTI
Protože myslivost je soubor
činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, tak i my máme v kroužku
velkou spoustu různých aktivit. V myslivosti si každý vybere to, co ho zajímá nejvíce.
Na konci března jsme byli pomáhat při vypouštění násadových rybek do chovných rybníků v Kvasicích. Panu hospodáři
jsme rybky počítali a následně
se dozvěděli spoustu zajímavých informací o chovu ryb.
Stromky potřebují vláhu, tu
jim uchová tráva
Na začátku dubna nás oslovil pan
starosta Dušan Odehnal, abychom se zúčastnili výsadby stromů v části Chlum. I přes deštivé
počasí jsme se v sobotu 6. dubna
sešli, abychom mohli stromky
zasadit na jejich nová stanoviště.
Naším učitelem byl pan Běhula
a pod jeho vedením si každý z nás
vyzkoušel, co vše je třeba udělat
k zasazení a další ochraně stromků. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací k výsadbě
stromů a keřů a také jsme hovořili o původních a nepůvodních
druzích. Velkým problémem je
dnes nedostatek vody v přírodě.
Při této příležitosti jsme vypustili

do přírody bažanty odchované
v naší myslivně.
Věděli jste, proč je třeba dávat pomocné kůly ke stromkům
z východní strany? (Kůl kryje
kmen stromu před východním
sluníčkem, které kmínek zahřívá, a tak dochází k „probouzení“
mízy časně z jara.)
Kdo způsobuje škody na stromech a zvěř to není? (Dost často
my sami strunovými sekačkami
při obsékání stromků.)
Jak můžeme přírodě pomoct
s nedostatkem vody? (Nesíct
trávníky příliš často a moc na
krátko. Trávník poskytuje úkryt
spoustě důležitému hmyzu
a také zadržuje potřebnou vláhu.)
Po práci…přehlídka
Jarní období je v životě myslivců zejména o činnostech, jako
je péče o zvěř a její sčítání či bilancování na prahu končícího
mysliveckého roku a plánování
roku nadcházejícího. Myslivečtí hospodáři kromě běžných
a výročních administrativních
povinností navíc shromažďují od
úspěšných lovců trofeje zvěře,
ulovené v uplynulé lovecké sezoně, aby je následně předložili
k hodnocení a vystavení na cho-

vatelské přehlídce trofejí. Taková
přehlídka je slavností a „zakončením“ mysliveckého roku. Již
každoročně se koná na kroměřížském výstavišti Floria. Páteční
den je na výstavišti vyhrazen dětem ze škol a kroužků, víkend potom nabízí bohatý program pro
celé rodiny. S dětmi jsme přehlídku navštívili. Prohlédli jsme
si spoustu trofejí zvěře odlovené v loňském mysliveckém roce
v okrese Kroměříž. Dozvěděli
jsme se proč a jak se trofeje hodnotí, bodují a jak se udělují medaile.
Pes do lesa bez vodítka nepatří
Na jaře se rodí a líhnou mláďata, proto je nutné zajistit jim
v jejich přirozeném prostředí
klid. Prosíme Vás, nepouštějte
své psí miláčky na volno, aby
mláďata nebyla rušena. A pokud že najdete mládě, tak věřte,
že není opuštěné, maminka se
za ním vrátí. Nesahejte na ně
a nikam mláďata neodnášejte.
Květen je tím nejlepším
časem zjistit, jak se líhnou bažanti, proto jsme navštívili myslivecké líhňařské zařízení v Míškovicích u Holešova. Pan předseda
Miklík nás líhní provedl a vysvětlil nám všechny postupy a úskalí

líhnutí bažantů. Mohli jsme si
malá kuřátka pochovat a viděli
jsme, i jak se kuřátko „ prokousává“ skořápkou. Nakonec na nás
čekalo překvapení v podobě
malých i větších křepelek, které jsme si také pohladili. Tímto
děkujeme mysliveckému líhňařskému spolku, že nám návštěvu
umožnili.
Aby to nevypadalo, že jezdíme
jen na výlety
V rámci jarních aktivit jsme vyčistili svěřený krmelec, odkud jsme
vyhodili nevhodné pečivo, které
nám do krmelce někdo nosíNásledně jsme jej asanovali (desinfikovali vápnem). Také jsme
sbírali odpadky v okolí myslivny
a rybníků. Odvoz a likvidaci odpadků následně zajistili pracovníci obecního úřadu Kvasice. Ve
spolupráci s revírníky Lesů české republiky Radimem a Kubou
jsme se učili poznávat stromy
a keře a různými druhy vábit
zvěř.
Do konce školního roku nás
ještě čeká návštěva entomologa
pana Čagánka a okresní kolo Zlaté srnčí trofeje a měsíc červen –
měsíc myslivosti.			
			
text: Vladana a Zbyněk Trvajovi
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KŘÍŽOVÁ CESTA SI ZASLOUŽÍ REKONSTRUKCI
Velikonoce, nejdůležitější církevní svátky, máme již ta sebou. Z nejbližších církevních
svátků nás čekají Svatodušní
a Boží tělo. Přesto se chci vrátit ještě k Velikonocím, a to
konkrétně k svátku Velkého
pátku. Ne proto, že se jedná
o volný den. Chci připomenout
ekumenický obřad křížové
cesty na Kalvárii v Kvasicích,
za účasti farářů z římsko-katolické i husitské farnosti Marka
Jarosze a Lubomíra Plisky. Musím konstatovat, že se v tomto
roce zvýšil opět počet poutníků z obou farností. Možná
tomu přispělo i nádherné počasí. Ve čtrnácti zastaveních
jsou znázorněny události křížové cesty Ježíše Krista v Jeruzalémě, kde byl ukřižován.

na ni vzpomíná následovně: Ke
stavbě továrny jsem si dovezl
kámen z hrbolatého pole pod
Novým Dvorem, který jsem doloval z hluboké jámy a kvůli kterému jsem se prodíral akáciemi
a všelijakým jiným křovím. Dnes
je tam již pěkný lesík a vedle
vrch Kalvárie. Zastavení křížové
cesty jsou velmi stará, z kamene,
v minulosti byla pěkně malovaná. Při příchodu do Kvasic tam
byly nápisy v němčině. Jednoho dne jsem však zjistil, že
byly všechny potřísněny blátem
a výkaly, obrázky zničeny a zohaveny k nepoznání. Časem došlo
k obnově, nápisy byly uvedeny
již v češtině a obrázky natřeny
šedou olejovou barvou. (Z knihy
Crescas labore).

Křížová cesta je vzácnou památkou
Křížová cesta v Kvasicích
v
kaštanové aleji směrem
k Novému Dvoru a Nové Dědině je velmi vzácná památka,
avšak značně poškozená. Byla
„opět nově zřízena“ hraběnkou
Leopoldinou Thun-Hohenstein
v roce 1883, jak je zaznamenáno
ve farní kronice. Z uvedeného
textu lze usuzovat, že tu před ní
stála starší křížová cesta. Její datum zřízení bohužel známo není.
Emanuel Proskowetz starší, který
přišel do Kvasic po roce 1848,

Jan z Rottalu se zasloužil
o mnoho církevních staveb
Na základě některých zjištěných údajů jsem uvažovala o
době vznikuzmíněnékřížové cesty
v Kvasicích. Za jednu z nejstarších se v našich zemích považuje
křížová cesta na Svatém kopečku v Mikulově (1630), kterou nechal postavit olomoucký kardinál
František Dietrichstein jako vděk
Bohu za překonání morové nákazy. Křížové cesty na Svatém
Hostýně vznikly mnohem později. Vznik kvasické křížové cesty

bych zařadila do doby vlády Rottalů. Pokud by to měl být Joachim Adam Rottal, případně někdo jiný z rodu včetně jejich žen,
kdo se zasloužil o církevní stavby
v Kvasicích i v regionu, určitě by
to bylo zaznamenáno ve farních
spisech. Farář a historik Matěj
Moritz by to neopomenul. Kardinál Dietrichstein, zakladatel křížové cesty v Mikulově, měl velký
vliv na Jana Rottala, a tak mohl
po jeho příkladu založit křížovou
cestu v Kvasicích. Janu Rottalovi
se však přisuzovaly jen negativní
postoje, aby vyzněl jako zlý feudál, ale je tu i druhá strana mince.
Doba pobělohorská a třicetiletá
válka přispěly k bídě, nemocem
a zpustošení krajiny, takže nebylo jednoduché ji znovu vzkřísit
a obnovit. Jan Rottal se zasloužil
o rekatolizaci na svém panství a
mnohé církevní stavby vznikly
v regionu jeho zásluhou, včetně vybavení kostelů. Tak tomu
bylo i v Kvasicích. Jeho druhá
žena, Anna Marie, ho v této
Bohu milé činnosti podporovala, například obraz Panny Marie a kaple na Svatém Hostýně.
Pokud byl iniciátorem, jak se
domnívám, vybral pro křížovou
cestu v Kvasicích odlehlé místo
v poli, mírně stoupající terén
k vršku, který pak obdržel název
Kalvárie. Tehdy tu nebyla cesta

V DIVADLE NA ÚTĚKU
Opět jsme si v Kvasicích užili
trochu divadla. Tentokrát k nám
zavítal divadelní spolek z Kroměříže se svou sladko-hořkou komedií Na útěku. Komedie o dvou

ženách, které se ocitly každá na byl opravdu velmi zábavný, taksvé životní cestě a které dohro- že sál sokolovny zažil salvy smímady svedl jeden cíl, od samého chu, ale i nádech hořkosti života.
začátku do svého konce bavila
všechny diváky. Dialog dvou žen
text: J. Koželová

ani kaštanová alej. Ty vznikly až
v 19. století zásluhou lesníka a
včelaře Johana Wundera (18111889).
Křížová cesta byla v péči vrchnosti
Do nového kostela na náměstí,
postaveného Joachimem Adamem Rottalem, byla instalována křížová cesta v Božím hrobě
v době jeho založení (17301740) a obrazy křížové cesty na
stěně kostela až v roce 1775.
Hraběnka Leopoldina nechala
zřídit novou křížovou cestu na
původním místě, aby obnovila
starou památku, a to i s reversem
k její údržbě. Křížová cesta byla
v péči vrchnosti. Jenže hraběcí
rodina Thun-Hohenstein musela v roce 1946 opustit republiku
a křížová cesta se stala bezprizorní. Ještě dodám, že historie se
opakuje. Původně barevně malované výjevy čtrnácti zastavení
byly rovněž při běžné opravě
v minulosti zatřeny šedou olejovou barvou.
Ať už tomu bylo jakkoliv, jedná
se o památku, která si zaslouží
rekonstrukci, abychom ji mohli
předat dalším generacím dříve,
než zcela zchátrá.
text: K. Koutňáková

Omluva
V
posledním
vydání
Kvasických novin bylo
kulturní komisí zveřejněno pořadí vítězů turnaje
v Pexesu 2019.
Chybička se vloudila, a tak
opožděně, ale o to srdečněji gratulujeme Honzíku
Švecovi, který se umístil
na krásném 2. místě.
Věříme, že nám Honza
malé nedopatření promine, příští rok se opět
zúčastní a zabojuje o prvenství.
Jana Koželová
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Třídní učitelka, vychovatel školní družiny a vedení

Základní školy Kvasice
srdečně zvou

FC Kvasice „B“ jsou vítězové Okresní fotbalové
soutěže Kroměříž 2018/2019
Kvasická Benfika to dokázala!
Ve středu 8. května se odehrálo finálové utkání
poháru Okresního fotbalového svazu Kroměříž.
Finálové soupeře tvořily týmy Kvasice „B“ a Počenice.

rodiče budoucích prvňáčků

Po loňské porážce ve finále si letos Kvasice vše
pohlídaly a vítězstvím 4:2 si došly pro pohár.
Gratulujeme.

na organizační a informační schůzku,
která se koná ve

FC Kvasice „B“ x TJ Počenice-Tetětice 4:2 (2:0)

čtvrtek 20. června v 15:15
ve třídě 3. A.

Branky Kvasic: 2. Pavel Musil, 5. Radek Janoštík,
77. Oto Dočkal, 85. Tomáš Hrabal

v rámci níž je třeba dohodnout společný postup při
zajišťování pracovních sešitů a pracovních pomůcek
pro Vaše děti. Dalším programem schůzky bude
organizace zahájení školního roku
a přihlášení do školní družiny.
Z těchto důvodů je právě Vaše účast žádoucí.
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z matriky, ostatní

NAROZENÍ

Josef Stašiak

Oldřich Jan Šebestík

DÁRCI KRVE

Krev je nejcennější tekutina na světě, kterou přes
veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit.
Darování krve je jedinečným darem člověka
člověku. Dárce vstupuje do léčby nemocného
a pomáhá zachránit jeho život.
Uvedení pánové darovali na oddělení
Transfuzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice, a. s., bezplatně krev.
Zdeněk Petřík – 90krát,
Vladimír Opravil – 60krát.
Za tento ušlechtilý čin děkuje starosta, radní
a zastupitelé obce.

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdcích bolest
a tiché vzpomínání.
5. května 2019 jsme vzpomněli 10. výročí
úmrtí Petra Chalupy.
Vzpomínají rodiče a sourozenci.
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ŘEKA MORAVA JE ODEMKNUTA
Krásné sobotní odpoledne
u řeky strávili 6. dubna místní
vodáci, návštěvníci a příznivci
vodáctví při odemykání řeky Moravy v Kvasicích. Ani letos nechyběl vodník Čanda, kterého přišla přivítat spousta dětí. Vodník
Čanda se přivítal s vodáky, pronesl pár slov, ponořil klíč do vody
a otočením klíče řeku odemknul.
Vodákům tak začalo šestiměsíční
propůjčení zlatého klíče a právo
na užívání řeky. Následovalo přivítání s dětmi a nekončící focení.
Letos Čanda obdivoval obrázky,
které pro něho děti namalovaly,
a pak s pomocí těch nejmenších vybral tři, které obdaroval
krásným, ručně malovaným

hrnečkem na památku. Letos
také musíme pochválit jednu
úžasnou holčičku, která Čandovi
do mikrofonu před velkým obecenstvem řekla krásnou básničku.
V průběhu celého odpoledne
také nechybělo krásné vystoupení šermířské skupiny Nuntius
Regis, které velice děkujeme.
Klubovna vodácké loděnice po
zbytek dne poskytla zázemí pro
všechny návštěvníky a hlavně
nadšené děti.
Aby letošní vodácký rok byl
zase vydařený, jako ty předešlé,
přejeme vodákům Vodáckého klubu Kvasice hodně štěstí
v jejich aktivitách, klidné vlny

a sílu v pádlech.
Více fotografií najdete zde:
Členové Vodáckého klubu děku- https://vodacizuzka.rajce.idnes.
jí příznivcům za podporu a těší cz/Odemykani_Moravy_2019
se na další shledání při vodáckých
akcích.
Text a foto: Z. Kahajová
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ÚMRTÍ
Březen
Anežka Cesarová
Cecilie Řezníčková
Duben
Jarmila Surmová
Marie Brišová
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UPÁLILI JSME ČARODEJNICE A POSTAVILI MÁJ

I za chladnějšího počasí jsme
stavěli máj a pálili čarodějnice.
Ve tři hodiny odpoledne zahájily program naše čarodějnice,
které měly pro děti připravené
soutěže a tancování. Samotnou
májku jsme začali vztyčovat

v pět hodin odpoledne. Stavění
se podařilo a máj stojí. Děkujeme
všem zdatným mládencům, kteří
nám pomohli. Po vztyčení májky
pokračovala volná zábava. V šest
hodin se slétly všechny čarodějnice okolo ohně. A hrdě volaly:
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„Čarodějky, je náš den, oprašte a tanečního rejdění vzplála vatra
koště a pojďte ven!“ Takové bylo a čarodějnice byla upálena.
sobotní motto čarodějnic. Že je
v Kvasicích abnormální výskyt
čarodějnic a čarodějů, o tom se
mohla většina z Vás přesvědčit.
text: P. Ředina
Potom za doprovodu hudby
foto: Jana Hlavinková
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