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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Starosta Dušan Odehnal odpočítal s dětmi vteřiny do rozsvícení vánočního stromu, který
věnovala rodina Chrastinova z Krajiny. Děti zároveň pustily k nebi balónky se vzkazem
Ježíškovi. Více na zadní straně.

Přípravné práce na stavbu vodovodu na
Nový Dvůr pokračují
V rámci rozvoje občanské vybavenosti v obci je
nutné přiměřeně pomoci i satelitním zástavbám.
V současné době obec řeší přípravné práce pro
vodovod na Nový Dvůr v Kvasicích. Jednalo se
o běh na dlouhou trať a musela se udělat a zařídit
spousta činností. Například získat spoustu vyjádření, stanovisek, souhlasů a smluv a splnit mnoho
povinnosti, bez kterých by se příprava nemohla
udělat. Nejprve bylo nutné vybrat trasu nejmenšího odporu, tedy nejschůdnější, efektivní a co
nejméně finančně náročnou a realizovatelnou
z pohledu dnešního napojení na stávající vodovodní síť. Vypracovat projektovou dokumentaci
k územnímu a stavebnímu řízení včetně vyjádře-
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ní. Pozemek je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, a proto bylo nutné zajistit smlouvu
na věcné břemeno a schválit ji zastupitelstvem.
V současnosti čekáme na zařazení vodovodu
do Plánu vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.
O jeho zařazení bude rozhodovat Zastupitelstvo
Zlínského kraje na svém prosincovém zasedání.
Zbývá dále zajistit financování, územní a vodoprávní řízení, výběrové řízení na dodavatele
stavby a nakonec samotnou realizaci s kolaudací
a zaměřením. Přípravné práce probíhají nyní téměř rok a ještě další rok bude trvat, než poteče
voda z kohoutků odběratelů.
text: J. Hlavinková

všichni jsme se společně nedávno sešli
při rozsvícení vánočního stromečku.
Každý rok probíhá
program obdobně,
koná se jarmark, děti si nachystají svá
vystoupení, páni faráři k nám všem pronášejí sváteční řeč
a všichni, ať už je
nám 5 nebo 50, nedočkavě odpočítáváme vteřiny do rozsvícení stromu na náměstí.
Tady je krásně vidět, jak svátky a tradice lidi stále
sbližují, a pod stromečkem dokážeme zapomenout na každodenní starosti a společně se radovat. Děkuji všem, kteří jste přišli, i všem, kteří se na
přípravě nezapomenutelného podvečera, včetně báječného adventního koncertu, podíleli.
Rozsvícení stromu připadlo na 1. adventní
neděli. Advent znamená „příchod“ a v křesťanských zemích začíná příprava na Vánoce. O první adventní neděli se připomíná druhý příchod
Krista, druhá neděle vyzývá k pokání, třetí vyjadřuje radost z blížící se oslavy narození Páně
a čtvrtá (zlatá) je již ve znamení příprav na slavnost Narození Páně.
S adventem a Vánocemi se pojí spousta krásných tradic a zvyků, které v naší zemi přetrvaly
po staletí. Mají mimo jiné upevňovat rodinné
zázemí a mezilidské vztahy. Je hezké, když se
babička, její dcera a vnučka společně sejdou,
aby upekly vánoční cukroví, tatínek se synem
jdou zase vybírat kapra. Nebo když se rodiny,
přátelé a známí navzájem navštěvují. Sice se na
nás už ze všech stran valí reklamy, za jaké vánoční dárky máme utratit peníze, kde si máme
nakoupit cukroví, kam máme jet na dovolenou
mezi svátky, a že tradiční české Vánoce už nejsou
tak moderní na rozdíl od sezení na Štědrý den
pod palmou na pláži. Nenechme se strhnout
zbytečným šílenstvím či pocitem méněcennosti, když Vánoce strávíme „jenom“ doma, u vánočního stromečku, s našimi nejbližšími u pohádek
a s napečeným cukrovím. Já i zastupitelé Vám
proto přejeme krásné a pohodové Vánoce v rodinném kruhu a do nového roku hlavně hodně
zdraví.
S úctou, Dušan Odehnal
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Došlo k obnově stromů v památné lipové aleji
V Kvasicích je historická lipová
alej. Jsou v ní staré památné
stromy, na kterých se podepsal
zub času a povětrnostní podmínky. Aby se stromy zachovaly pro další generace, bylo
potřeba lípy ošetřit a obnovit.
Proto Kvasice podaly žádost
o dotaci, kterou se podařilo
získat. Do konce srpna byly
práce hotové.
„Ošetření památné lipové aleje
spočívalo v provedení sedmi redukčních řezů, sedmi zdravotních
a redukčních řezů, osmi výchovných řezů a dvou zdravotních řezů.
Instalovala se dynamická bezpečnostní vazba, stříška a vysázelo se
9 stromků lípy srdčité včetně kůlů
a ochrany před okusem nebo zlomením,“ vyjmenoval práce starosta Dušan Odehnal.
Jednalo se o dotaci z Programu
péče o krajinu 2019 a Podprogramu pro zlepšení dochovaného
přírodního a krajinného prostředí.
Dotace se poskytuje ve výši
89 891 Kč – 100 % nákladů.

Statický posudek vyloučil další využití budovy bývalé školy
Budova bývalé školy je už spoustu let nevyužívaná. Poté, co z ní
odešli žáci, nějakou dobu sloužila
jako průmyslový objekt a probíhala v ní výroba a skladování. Několik
let už zeje prázdnotou, a protože se
jedná o obecní majetek, musejí se
o něj Kvasice postarat. Bylo potřeba
budovu zajistit tak, aby neohrožovala kolemjdoucí, a zjistit, jaký je její
skutečný stav.
„Nechali jsme si vypracovat statický posudek. Odborníci pomocí
sond zjišťovali, jaký je stav zdiva,

jakou nosnost mají stropy a jak
se na budově podepsala vlhkost
a výroba,“ vysvětlil starosta Dušan
Odehnal.
Objekt má 3 nadzemní podlaží,
sklep a podkroví. Je z pálených cihel, stropy jsou dřevěné. Co se týče
střechy, plášť je netěsný a krov trpí
zatékáním srážkové vody. Statik posoudil stávající krov a ten se ukázal
jako nevyhovující z hlediska únosnosti. Proto navrhl provést ztužení
železobetonových věnců a výstavbu nového krovu.

Aby se zjistila zatížitelnost stropů, byly do nich zavedeny sondy.
Na třech stropech byla zjištěna
různá míra možnosti zatížení, podle norem však stropy ani chodby
nesplňují podmínky pro to, aby zde
mohly být byty nebo prostory pro
občanskou vybavenost. Nevyhovující je celá skladba podlahy, včetně
zvukové izolace. Dále je problém
při použití betonových příček, tím
pádem by se musel celý strop vyztužit ocelovými nosníky, výška
stropů totiž činí 4 metry.

Sklepy nejsou izolovány proti
tlakové vodě, mezi schody protéká
pramen vody. Budova nesplňuje
ani dnešní protipožární normy.
Na základě všech skutečností doporučil statik demolici.
„V současné době je budova zajištěná a nepředstavuje pro obyvatele ani projíždějící auta bezpečnostní riziko,“ uzavřel starosta
Dušan Odehnal.
Na jaře už obec zajistila okapy
a střechu tak, aby se z nich při prudkém větru neuvolnily jednotlivé části.

Zalévání zeleně usnadní nová cisterna
V Kvasicích je velké množství zeleně, a to nejen v zámeckém parku, ale i v obci. Na několik etap se
například revitalizovala náves, jejíž
součástí byla i výsadba zeleně. Na
jednu stranu je velmi dobře, že je
v obci velké množství zeleně, na
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druhou stranu vyžaduje neustálou
péči. Obecní pracovníci se tak starají o její ošetřování a v letních měsících také o zalévání.
„Jednou z činností, která byla
dosud velmi pomalá, bylo zalévání
v období od jara do podzimu. Stá-

vající nádrž se dlouho napouštěla a
vyprazdňovala, proto bylo zalévání
neekonomické,“ uvedl starosta Dušan Odehnal.
Proto obec rozhodla o koupi
dvoukubíkové cisterny na podvozku a traktoru, který ji bude schopen

tahat. Výhodou je rychlé plnění,
které trvá jen několik minut, a větší kapacita nádrže. Traktor se bude
využívat i pro jiné účely, jako je převoz materiálu, odhrnování sněhu,
sečení a podobně.
texty: J. Hlavinková
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Příští rok budou mít žáci nové hřiště
V současné době prochází školní hřiště rekonstrukcí. Podařilo se
totiž získat dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019. Staré hřiště už nevyhovovalo současným požadavkům,
mělo nerovný povrch, nepropouštělo srážkovou vodu a povrch byl
už za hranicí životnosti a tvrdý na
došlap.
„Do prvního kola výběrového řízení se nepřihlásila ani jedna firma.
Druhého kola se zúčastnilo devět

firem. Datum ukončení prací se
předpokládá 30. dubna,“ řekl starosta Dušan Odehnal.
Podle projektu se odstraní stávající sportoviště s povrchem
z litého asfaltu. Stávající zařízení pro
skok daleký bude nahrazeno novým a rozběhová dráha bude delší
o 40 metrů. Doskočiště bude
ohraničeno pryžovými obrubníky
a jeho okraj bude opatřen čisticí
zónou.
Také stávající zařízení pro vrh
koulí bude odstraněno a nahra-

zeno novým, které bude splňovat
kritéria atletiky. Hřiště bude jednoduše nalajnované, což umožní
jeho využití při velkém množství
kolektivních sportů. Celý objekt
bude opatřen drenáží pro odvod
srážkových vod, které budou zasakovány pomocí zasakovacího
boxu. I stávající běžecký ovál bude
odstraněn a nahrazen běžeckou
dráhou. Ovál má délku 250 metrů,
rovinná část je dlouhá 118 metrů
a umožní běh na 100 a 60 metrů.
Nová bude i rozběhová dráha

a doskočiště. Povrch sportoviště
bude z umělého sportovního povrchu z vodopropustného materiálu
s nastříkávanou vrchní vrstvou.
Výsledný povrch má neměnné
vlastnosti, je trvale bodově i plošně elastický, odolný proti povětrnostním vlivům, snadný na údržbu
a odolný proti poškození atletickými tretrami.
Celkové náklady jsou asi 6,8 mil
korun, z toho 70 % pokryje dotace.
Zbytek obec uhradí ze svého rozpočtu.

Došlo k obnově silničního značení
V letošním roce byl firmou VYDOZ vypracován Pasport místních
komunikací a dopravního značení.
Pasport řeší zatřídění, parametry
a vybavení místních a účelových
veřejně přístupných komunikací
včetně chodníků a ostatního silničního vybavení. Na pasportu spolupracovala Policie ČR a Oddělení
dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Kroměříž. Největší
úpravy představuje stávající dopravní značení v ulicích, při kterém je
nutné upravit odstupové vzdálenosti
od křižovatek, viditelnost a čitelnost
dopravních značek a důležitost je-

jich instalace tak, aby se navzájem hled o stavu, rozsahu a kondici své- naplánovat opravy s ohledem na výši
nerušily a zbytečně nepřibývaly. ho majetku a mohly si tak efektivně obecního rozpočtu.
Špatně čitelné a zavádějící značky
jsou vyměňovány, aby splňovaly
požadavky zákona číslo 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky 104/1997 Sb. a zásad
pro dopravní značení na pozemních
komunikacích TP 65. Úpravy zvýší
bezpečnost provozu v obci. Na základě splnění podmínek v pasportu
bude provedeno správní řízení, ve
kterém se rozhodne o jeho platnosti.
Pasport znamená podrobnou
evidenci obecního majetku a slouží
k tomu, aby měly Kvasice přesný pře-

Plán financování vodovodů a kanalizací
Na základě zákona o vodovodech a kanalizacích je povinností
každého vlastníka vodovodních
řadů a kanalizačních stok v rámci
„Plánu obnovy financování vodovodů a kanalizací“ spořit vypočítanou částku, která se bude každoročně na účtu obce navyšovat.
Důvodem zákonného opatření
jsou vysoké náklady na opravy,

které se mohou vyšplhat do několikamilionových částek. Když
dojde k havárii, obec s takovými
výdaji nepočítá a nezbývá než jít
do dluhu. Tomu by právě povinné spoření mělo zabránit. Částka,
o kterou se každoročně zvýší tato
rezerva, se počítá mimo jiné podle
délky, průřezu a stáří potrubí.
„Kanalizace ve vlastnictví Obce

Kvasice měří 3500 metrů a vodovod 222 metrů. Převážná délka kanalizace byla pořízena hodně dávno, proto se i spoření na opravy
vyšplhalo na částku 381 000 korun ročně,“ vypočítal starosta Dušan Odehnal.
Uspořené peníze je možné využít pouze na opravy těchto řadů,
proto mohou nějakou dobu na

účtu jen přibývat. Na jakékoliv
havárie či nutné opravy, případně
výměnu celého řadu však budou
peníze kdykoliv k dispozici. Pravděpodobně jedinou nevýhodou
je, že se peníze nesmí použít pro
jiný účel. Na druhé straně je dobré
mít kam při případných haváriích
sáhnout pro finanční rezervu.
texty: J. Hlavinková

I na podzim jsme uklidili katastr Kvasic
Zkuste si představit, jak je příroda
krásná bez odpadků! Deset dobrovolníků si to v Kvasicích nechtělo
pouze představovat, a tak se na
konci září sešli k pokračování celostátního úklidu s názvem Ukliďme

Česko, ke kterému se Kvasice přidaly i letos na jaře. Tentokrát jsme
se zaměřili na příkopy podél cesty
na Tlumačov a při tom jsme nasbírali 20 pytlů odpadků, plný pytel
sešlápnutých PET lahví, 10 kilogra-

mů skla, 3 matrace, 1 pneumatiku
z kola, injekční stříkačku a uhynulou lišku.
Děkujeme panu starostovi za
pomoc s uskutečněním akce a také
všem dobrovolníkům, díky kterým

je teď příjezdová cesta do Kvasic
zase krásnější. Akce se vydařila,
všechny Vás zvu na jarní úklid, který
proběhne 4. dubna 2020.
text: Josef Papež

3

4 | 2019

Obec aktualizovala pohřební řád
I veřejné pohřebiště, kterým je
hřbitov v Kvasicích, se podle zákona musí řídit svým řádem. Obec
měla řád veřejného pohřebiště
platný na dobu určitou a navíc už
neodpovídal současným zákonům
o pohřebnictví. Veřejná vyhláška
tak byla zastaralá a vedení obce si
nechalo vypracovat novou.
Z důvodu změny některých

zákonů a končící platnosti stávajícího pohřebního řádu bylo nutné aktualizovat jeho znění. Nový
řád se návštěvníků a nájemníků
dotkne jen nepatrně, přesto je
vhodné si text přečíst a řídit se
jeho pokyny. Nájmy za hrobová
a urnová místa zůstávají stále stejné. Řád bude přístupný na internetových stránkách obce a ve vý-

věsce na hřbitově,“ uvedl starosta
Dušan Odehnal.
Pohřební řád obsahuje a vysvětluje základní pojmy z pohřebnictví,
přesně stanovuje, za jakých podmínek a kdo může být na hřbitově
pohřben a jaká je tlecí doba. Stále
platí, že lidé zde mohou své příbuzné pohřbívat na základě smlouvy
o nájmu hrobového místa.

Návštěvníci jsou povinni chovat
se na pohřebišti důstojně, pietně
a hlavně tiše. Na hřbitově je zakázáno kouřit, pouštět nahlas
hudbu, běhat mezi hroby, venčit
zde psy a kočky a požívat alkohol
a omamné látky.
Pohřebiště je veřejně přístupné
v letním i v zimním období včetně
všech svátků.

Poplatek za svoz odpadu zůstává stejný,
novinkou je poplatek z pobytu
Zastupitelstvo obce schválilo
Obecně závaznou vyhlášku obce
Kvasice číslo 1/2019 o místních
poplatcích. Vyhláška upravuje poplatky za svoz komunálního odpadu, za psy či za užívání veřejného
prostranství. Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2020
zůstává ve stejné výši jako v roce
2019, a to 520 Kč v základní sazbě.
To, co se mění, jsou v sazebníku
písmena i) a j), kdy poplatníci, kteří spadají do této kategorie, mají
oproti základním poplatkům slevu
40 %. To například znamená, že
na psa v bytovém domě je sleva
80 Kč pro osoby starší 65 let a invalidní důchodce. Zaplatí tak 120 Kč,
namísto 200 Kč. Další novinkou je,
že se zavádí poplatek z pobytu,
a to ve výši 10 Kč za osobu na jeden den.

Sazba poplatku za kalendářní rok 2020 činí:
a) za prvního psa v rodinném domě..................................................................................................100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě.....................................150 Kč
c)

za prvního psa chovaného v bytovém domě...............................................................................200 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě.......................................300 Kč
e) za prvního psa chovaného v obvodu obce – části Chlum, .......................................................... 60 Kč
	Nový Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna
f)

za druhého a každého dalšího chovaného psa v obvodu obce – části Chlum,....................... 90 Kč

	Nový Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna
g) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, v rodinném domě............................................... 60 Kč
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, ....................................................................... 90 Kč
kterým je osoba starší 65 let, v bytovém domě
i)

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, v bytovém domě..............................................120 Kč

j)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,......................................................................180 Kč
kterým je osoba starší 65 let, v bytovém domě

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a do 31. srpna kalendářního roku nebo jednorázově v prvním z uvedených termínů.

Mění se provozní doba sběrného dvora
Provozní doba Sběrného dvora v areálu Obecního úřadu Kvasice:
1. března – 30. listopadu
1. prosince – 28. února

středa
sobota
středa
sobota

8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30
8:00 – 11:00

Odvoz odpadu mimo stanovenou dobu je třeba dopředu telefonicky
dohodnout s panem Machalou na telefonním čísle 727 957 744.
texty: J. Hlavinková
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Návštěva paní Evy Hőnigchmid, rozené Proskowetzové
V 99 letech paní Eva Hőnigschmid, rozená Proskowetzová,
navštívila Kvasice. Stalo se tak
14. a 15. září. Doprovázela ji její
pečovatelka a přátelé z Německa.
Paní Eva byla vřele přivítána na
faře P. Markem Jaroszem, starostou obce Dušanem Odehnalem,
místostarostou Lubomírem Musilem a za zastupitele Oldřichem
Šebestíkem. Přivítaly ji také
členky Mariánsko-Alžbětinského společenství.
Paní Eva Hőnigschmid se narodila v Kvasicích 6. února 1920 jako
čtvrté dítě (po třech synech)
v rodině cukrovarského podnikatele. Její předkové založili
v Kvasicích cukrovar a šlechtitelskou stanici, zavedli pěstování
cukrové řepy a šlechtění obilovin.
Rozdávala životní optimismus
Po zhlédnutí farské zahrady, kterou
uznale zhodnotila jako velmi pěknou
a udržovanou, jsme zasedli u starobylého kulatého stolu jejích předků
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Rozpoutala se srdečná debata a za
doprovodu harmoniky pana Gottfrieda z Německa a taktovky našeho
hudebního mistra Oldřicha Šebestíka zaznělo i několik národních písní,
včetně české i slovenské hymny.
Po obědě se paní Eva rozhodla zajet k rybníčku a obejmout statný platan v lesoparku, který zde zasadil její
pradědeček, Emanuel Proskowetz
starší a u něhož se loučila, když
v dubnu 1945 opouštěla Kvasice.
A pak už netrpělivě zazvonila u dveří Proskowetzovy vily, která slouží
v současné době pro osoby zdravotně postižené, kde ji přivítala paní
vedoucí Lenka Pelikánová a posléze
i zaměstnanci domova. Paní Eva byla
ve svém živlu. Nastalo oboustranné
vyptávání a fotografování. Paní Evu
zajímala současná situace domova
a nás, jak to bylo v době jejího dětství a mládí. Také nám ukázala místo, kde se narodila. Paní Eva se nám
svěřila, že je ráda, že vila slouží sociálním účelům a dětem. Dolů už odmítla použít výtah, ale vykročila po
starých dřevěných schodech. Všude,
kam přišla, rozdávala dobrou náladu
a životní optimismus.
►
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Navštívila místa, kde se v roce
1945 loučila s vlastí
V předvečer paní Evu čekala účast
na mši svaté v kostele Panny Marie
Nanebevzaté na hřbitově a po ní
uctila památku svých rodičů a předků, kteří odpočívají na kvasickém
hřbitově. Poděkování patří všem,
kdo hrobky upravili, především však
manželům Foldynovým, kteří je obě
rekonstruovali, včetně odcizené desky v rohu hřbitova, a zaměstnancům
obecního úřadu za natření zábradlí.
Druhý den čekala paní Evu návštěva a prohlídka kostela v městečku,
kde byla pokřtěna, přijala svaté přijímání, biřmování i svátost manželství, které trvalo více než 60 let. Také
to bylo jedno z dalších míst, kde se
loučila s vlastí, za doprovodu tklivé
melodie hudebníka a přítele rodiny,
Adolfa Straky. Samozřejmostí byla
návštěva muzea, nechybí zde informace a fotografie o vzniku cukrova-

ru a jejich rodu. Čas byl neúprosný,
a tak nastalo loučení. Ještě než opustila Kvasice, zajela do Tabarek, zašla
k řece Moravě a prošla se parkem.
Masivní klika zámku ji zlákala otevřít
a nahlédnout dovnitř, a tak se pozdravila a dala do hovoru s místními
obyvateli, kteří zde odpočívali v křeslech.
Paní Eva je vdova. Manžel jí zemřel
před 14 lety. Má 4 syny, dva se narodili v Československu, dva v Německu. Ze sedmi vnuků jeden zemřel, má
10 pravnuků. Tam, kde dnes žije, si to
přizpůsobila kvasickým poměrům,
krajina je totiž podobná (má tam
svoji Moravěnku i Vrážisko). Přiznala
se, že když Vrážisko u nás projížděli,
začalo ji silněji tlouci srdíčko, neboť
se před ní odkrývaly malebné a rodné Kvasice.
Děkuji všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu vzácné návštěvy.
text: K. Koutňáková

Obec Kvasice
Vás srdečně zve na

SETKÁNÍ U BETLÉMA
22. prosince v 16:15.

PF 2020

Všichni jste srdečně zváni na

Do nového roku Vám přejeme
moře zdraví, kopec lásky a ranec štěstí.

Vánoční varhanní koncert,
který se uskuteční 25. prosince v 17:30
v kostele Panny Marie v Kvasicích.

Nestěžujme si na malichernosti,
nezabývejme se tím, co nemůžeme změnit,
a nehledejme výmluvy, proč něco nejde.
Jedině tak můžeme být spokojení.

Na varhany zahraje Anna Šebestíková.

To Vám za všechny radní, zastupitele a zaměstnance
obce přeje starosta Dušan Odehnal.

Vstupné je dobrovolné,
částka bude věnována na likvidaci lepry.
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Zprávičky z mateřské školičky
V pondělí 2. září začal v Mateřské
škole v Kvasicích nový školní rok. Pro
malé i větší školáčky jsme připravili
a pěkně vyzdobili všechny třídy. Na
děti čekala spousta nových kamarádů a zážitků.
12. září potěšil děti svým veselým
vystoupením klaun. Předvedl jim
několik pěkných kouzel a vykouzlil
všem na tvářích úsměv.
V říjnu přijelo do naší školy divadlo s pohádkou „Jak se brouček ztratil“. Pohádka mimo jiné obsahovala
i několik prvků, jejichž cílem bylo
vybudovat u dětí ekologické povědomí. Děti se seznámily s životem
v přírodě a také s tím, jak je nutné přírodu chránit a pečovat o ni.
Ke konci října proběhlo v mateřské škole vánoční fotografování. Děti
měly možnost vyfotit se u stromečku
a svými pěknými fotografiemi udělaly jistě radost nejen rodičům, ale
i babičkám a dědečkům.
Vybarvený listopad začal povedeným vystoupením umělců pod
názvem Duo Valdini, pod jejichž vedením si děti mohly vyzkoušet jednoduchá kouzla. Největší radost jim
ovšem udělalo, když pan kouzelník
vyčaroval živého holoubka a králíčka.
Listopad byl nabitý akcemi
V rychlém sledu následovaly další
akce, takže se děti opravdu nenudily. Hned 7. listopadu si tradičně
společně s rodiči vyřezali dýně, které
prozářily celou školní zahradu. Slavnost svým vystoupením opět završil
kouzelník. 8. listopadu nám ukázali

žáci Základní školy Kvasice celoškolní
žákovský projekt na téma „Cestovní
kancelář“. 11. listopadu pak za námi
zavítal zubní preventista pan Forejt,
který děti hravou formou seznámil
s tím, jak důkladně pečovat o své
zoubky. Pro starší děti byl také připraven program první pomoci a dopravní výchovy.
Udělali jsme radost i malým
onkologickým pacientům
Druhá polovina listopadu se nesla
v duchu přípravy na období adventu. Maminky upekly v mateřské škole
perníčky a společně jsme vyráběli
různé drobnosti na vánoční jarmark.
21. listopadu jsme se jeli vánočně naladit do muzea v Kroměříži. Ten pravý
vánoční čas pro nás ovšem nastal
teprve 1. prosince rozsvícením vánočního stromečku na náměstí. Také
za námi přišel Mikuláš s andělem
a čertem a proběhly vánoční besídky
s posezením s rodiči. Děti ze Základní
umělecké školy nám zahrály koledy
a pohádkovým vystoupením nás potěšilo divadlo Gymnázia v Otrokovicích pod vedením Jany Formánkové.
A nakonec čekala na všechny děti
pod stromečkem v naší mateřské
škole vánoční nadílka a spousta překvapení.
Děkujeme všem rodičům, kteří si
v mateřské škole zakoupili vánoční
hvězdu, a tím finančně podpořili dětskou onkologii, nebo přinesli dárek
v krabici od bot, a udělali tak radost
dětem v azylových domech.
text: kolektiv MŠ
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Tablety se používají ve výuce i v základní škole
V rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání čerpá naše škola finanční prostředky
na modernizaci výuky a nabídku
zájmových aktivit žákům. V rámci
projektu navštěvují žáci zdarma
v odpoledních hodinách po výuce
například Badatelský klub, kde pracují s 3D tiskárnou Original Prusa i3
MK3S, Klub zábavné logiky a deskových her nebo Čtenářský klub.
Součástí projektu je také výuka
s tablety, kde musí proběhnout minimálně dvě vyučovací hodiny týdně (v libovolném předmětu, mimo
předmět Informatika) s tablety po
dobu dvou let trvání projektu.
Používání tabletů ve výuce není
v českém školství novinkou. Obdobný projekt se ve školách objevil již
v roce 2014, kdy se do projektu zapojilo 12 škol. Nicméně i když projekt začal již před pěti lety, tablety
se do škol dostávají stále jen ojediněle a to skrz různé dotační pro-

gramy či příspěvky rodičů. Hlavním
důvodem jsou ve většině případů
tři základní a důležité pilíře, které
jsou podstatné v oblasti digitalizace školství. Je to zejména technická
vybavenost škol, dále spolehlivé
připojení k internetu a v neposlední řadě je důležité naučit učitele
s moderními technologiemi pracovat tak, aby využití tabletů v hodinách nebylo pouze samoúčelné.
Proč jsme se tedy rozhodli
tablety do výuky zapojit?
S tablety si žáci mohou vyzkoušet různé role v závislosti na svých
zájmech. Například mohou být
prezentující, mediátoři, reportéři
a tak dále. Pomocí tabletů mohou
pracovat samostatně nebo ve skupinkách a mohou vyhledávat informace potřebné k realizaci projektů
a zadaných úkolů.
Dotyková zařízení jsou vhodným
nástrojem pro žáky všech učebních

stylů a jsou velmi vhodná i pro žáky
se speciálně-vzdělávacími potřebami. Operační systémy nabízí aplikace, které jsou cíleně vytvářeny
jako efektivní výukové nástroje.
Technologie se v dnešní době využívají téměř denně, a proto není
důvod, proč bychom se měli používání dotykových zařízení ve vy-

učování bránit. Navíc škola by měla
podporovat klíčové kompetence
21. století. I přes zmíněná pozitiva
vnímáme tablet pouze jako pomůcku, kterou používáme k zatraktivnění výuky. Faktem totiž zůstává,
že je to hlavně role učitele, která je
ve výuce nezastupitelná.
text: Dagmar Janíková

Pomozte nám zachránit farmáře
Naše základní škola se zapojila
do projektu Ministerstva zemědělství „Pomozte nám zachránit
farmáře“. Celou akci organizovala
Jana Brázdilová z Agrární komory
Zlín. Ve čtvrtek ráno 26. září jste byli
připraveni „na značkách“ a čekali na
autobus, který nás odvezl do Štítné
nad Vláří, kde se zemědělská ekofarma Javorník nachází. Po příjezdu
jsme byli seznámeni s farmou, co
vše nabízí – kravín, živočišnou výrobu, provoz, pekárnu, palírnu či mlékárnu. Pan zootechnik nás provedl
po farmě. Měli jsme štěstí – viděli
jsme telátko, které se narodilo pár
hodin před naším příjezdem. Po exkurzi po farmě následovala ochutnávka mléčných výrobků – sýrů,
ochucených mlék a pribináčka. Pribináček s příchutí čokolády si také
jeden náš dobrovolník vyzkoušel
vyrobit. Po krátkém dotazníku jsme
se rozloučili a na závěr cesty jsme
dostali na ochutnání koláč. Co by
to ale bylo za exkurzi, kdybychom si
nic neodvezli (tedy kromě zážitků)
– museli jsme tedy navštívit pro- nakoupily mléka, sýry, sladidlo, líbila, a pokud by projekt pokračo- se zapojili a podívali se zase někam
dejnu BIO výrobků. Děti si domů sirupy a jiné. Věřím, že se exkurze val i v dalších letech, jistě bychom jinam.
text: Michaela Dostálová
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Žáci prezentovali projekt na téma Cestovní kancelář
V základní škole proběhl v pátek
8. listopadu celoškolní žákovský
projektový den na téma Cestovní kancelář. Všichni žáci školy byli
náhodně vylosováni do 14 skupin.
V každé skupině, pod vedením
jednoho vyučujícího, pracovali
žáci z různých tříd. Spolupracovat
v každé skupině museli tedy žáci
od první do deváté třídy. Po dvou
přípravných schůzkách, kde si samostatně vybrali dílčí téma, své
prezentace a roli v projektovém
týmu, přišla na řadu ve čtvrtek
7. listopadu celodenní příprava
a v pátek dopoledne 8. listopadu
samotná prezentace v přízemí
školy. Žáci celé dopoledne prezentovali rodičům, prarodičům,
vrstevníkům, panu starostovi i dětem z mateřské školy své projekty.
A nabídka zájezdů byla opravdu
pestrá, posuďte sami. Cestovní
kancelář Veselý komár nabízela
zájezdy k močálům řeky Okavango v Botswaně nebo mokřadům
Pantanal v jihozápadní Brazílii.
Cestovní kancelář Fyššink byla
určena pro milovníky rybolovu
a severských zemí. Campingová
pikniková kancelář představila vybavení na kempování včetně přípravy a ochutnávky kotlíkového
guláše a ochutnávku exotického
ovoce nabídla i další cestovní kancelář, která nás lákala do pralesa.
Další a další zajímavé destinace

byly v nabídce: Jižní Amerika, Afrika, Írán, Vídeň, výlety po stopách českých
sportovců nebo vědecká
science centra v České republice. Věřím, že celoškolní projekt byl přínosný nejen pro žáky, kteří se naučili
vyhledávat a třídit informace, spolupracovat v týmu
a prezentovat výsledky své
práce, ale nabídl i mnoho
zajímavých informací, krásných fotografií a obrázků
všem návštěvníkům projektového dne.
text: František Látal
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Deset družstev se utkalo ve vaření guláše a přípravě pomazánek
Deset družstev se letos utkalo
v soutěži o nejchutnější guláš. Soutěžící měli za úkol uvařit co nejchutnější guláš podle vlastního receptu.
A tak se po slavnostním zahájení
2. ročníku kvasického Gulášfestu
sokolskou zahradou začala linout
vůně cibule, masa i koření. Začínalo
se už v 9 hodin ráno, aby měli soutěžící dostatek času na přípravu.
Každý tým měl název, svůj stánek,
přichystané suroviny na vaření
a hlavně dobrou náladu. Vařilo se
z různých druhů masa, a proto měla
družstva za úkol vymyslet i název
guláše. Kromě toho se připravovaly
i různé domácí pomazánky. Mezitím mezi stánky obcházela odborná porota a hodnotila mimo jiné
i čistotu na pracovišti, originalitu,
sehranost týmu, nazdobení stánku,
celkovou prezentaci týmu i název
guláše. Čím více se blížilo poledne,
tím více se všichni těšili, až budou
moci lákavě vonící pokrmy ochutnat. Do 13 hodin musely týmy
stihnout guláše a pomazánky přichystat a předat je odborné porotě.
Ta je během následující půlhodiny
hodnotila. Poté mohly týmy degustační porce prodat přihlížejícím.
A co by to bylo za akci bez doprovodného programu. O zábavu
pro děti se postarali v Kvasicích
dobře známí Dva v kruhu a o hudbu se postarala kapela Impuls Rock,
která se po třiceti letech vrátila na
scénu.
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Která družstva se utkala ve vaření guláše?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Vodácký klub Kvasice – Dračí guláš
Hunters from Kvasice – Doupovský paroháč
Zombýci – Napůl lesní a napůl normální
RuMaGa – Babí guláš
Rybáři – Poctivý hovězí
Petříkovy slepice on the antuka – Guláš od ,,kostí”
Chorvati – Kalač
M.A.S.H. – Slastný polibek Margaret Houlihan
Hippies – Kvasický šmak
Báchorovci – Pytlácký guláš

Vítězové jednotlivých kategorií:
Vítěz za originalitu – M.A.S.H. – Slastný polibek Margaret
Houlihan
Vítězná pomazánka – RuMaGa
Vítěz guláš diváků – RuMaGa - Babí guláš
Celkový vítěz jednotlivých kategorií – RuMaGa – Babí
guláš
text: J. Hlavinková
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Na závěr Drakiády se opékaly špekáčky
To by nebyl správný podzim,
kdyby se nepouštěli draci. První
říjnovou neděli se opět vznesli nad
Kvasicemi draci a dráčci. Proháněli
se modrou oblohou bez mráčků
a závodili, kdo bude výš, kdo dál
a kdo bude nejdéle létat. Někteří
měli smůlu, když spěchali na oblohu takovou rychlostí, že se zamotali do provázků, a ti, co měli štěstí
a udrželi se na obloze, se dívali
z výšky na všechny účastníky drakiády. Prosluněné nedělní odpoledne jsme strávili v příjemném kruhu
malých i velkých kamarádů, kde
nechyběl smích a umazané pusy
od opečených špekáčků.
text a foto: J. Koželová
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Pro rodiny s dětmi se konal den plný soutěží
Jednou za dva roky Kulturní komise, Myslivecký spolek Kvasice,
Včelařský spolek Kvasice a Moravský rybářský svaz, o. s., Místní
organizace Kvasice pořádají pro
rodiny s dětmi den plný soutěží a
zajímavostí. Každý spolek má své
stanoviště a prezentuje pro návštěvníky svou činnost, dovednosti a zaměření. U soutěžního stánku
myslivců byly i letos pro děti připravené hádanky, například určování různých druhů obilovin, děti
přiřazovaly podle obrázků, kdo z
lesních zvířátek k sobě patří, anebo se pokoušely uhádnout druh
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lovecké zbraně. Zajímavý byl taktéž soutěžní stánek včelařů, kde
děti statečně hádaly, jak se jmenuje pojízdný včelínek. Byla zde
připravena ukázka pomůcek pro
přípravu stáčení medu, povídání
o zdravém chovu včelstva, zařízení pro jejich chov a spousta jiných
zajímavostí ze včelařského oboru.
Velmi zajímavá byla i ochutnávka
připravených dvou druhů medu,
kde soutěžící poznávali, kde malé
dělnice nasbíraly pyl. Další zastávkou bylo stanoviště u rybářů. Zde
byly taktéž pro děti připraveny záludné otázky v podobě rozeznání

několika druhů ryb či určení názvů rybářského náčiní a jeho částí.
Kulturní komise taktéž nezahálela.
Děti se zde mohly i výtvarně vyřádit. Tvořily hříbek pomocí mleté
kávy, strouhanky a kokosu, hádaly domácí zvířata, jejich mláďata,
kde žijí, čím se živí a podobně.
Další zajímavostí, která zde byla
vystavena, byla sbírka zkamenělin,
kterou si všichni mohli důkladně
prohlédnout.
Hlavním hostem tohoto krásného podzimního dne byla Záchranná stanice z Hošťálkové, která prezentovala jak své opeřené svěřence,

tak svou záchrannou činnost. Poutavým vyprávěním jsme se dozvěděli, že do záchranné stanice se
dostane poraněné zvíře, které sem
přinesou lidé, anebo nalezená mláďata, která jsou zde taktéž velmi
úspěšně odchována. Zblízka jsme
si mohli prohlédnout dravce, jako
například raroha, sovice sněžné,
orla, poštolku, sovu pálenou, puštíka, ale i krásného havrana.
Každý soutěžící si s sebou odnesl sladkou odměnu a doufáme, že
i spoustu zážitků a užitečných vědomostí.
text a foto: Jana Koželová
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Nově vznikající spolek stolního tenisu slavil první úspěchy
Sezóna je v plném proudu, a tak
se členové Stolního tenisu Kvasice
účastní mnoha turnajů v blízkém
i dalekém okolí. V sobotu 5. října jsme
zavítali na turnaj čtyřher do Zubří,
kde jsme se dostali až do čtvrtfinále.
V průběhu turnaje jsme se dozvěděli

o dalším, který začínal v odpoledních hodinách v Chropyni, a tak jsme
neváhali a jeli vstříc dalším bojům.
V Chropyni naši borci dopadli o poznání lépe. Josef Chlud turnaj vyhrál
a Tomáš Vavřík skončil druhý.
V sobotu 19. října jsme pořádali

„Podzimní turnaj“ doma v Kvasicích.
Po dlouhých bojích se vítězem stal
Roman Žídek, 2. místo obsadil Milan
Bednárik a 3. Pavel Kutra. Turnaj byl
hostujícími hráči hodnocen velmi
kladně a v následujícím roce bychom
jej opět rádi zopakovali.

16. listopadu jsme byli pozváni na
dva turnaje. Část týmu jela do Chropyně na turnaj dvojic. Druhá část jela
do Napajedel na takzvanou Pivní
ligu. Hráli jsme dobře, nicméně jsme
tentokrát na bednu nedosáhli.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení obce Kvasice za podporu
nově se rozvíjejícího spolku Stolního
tenisu v Kvasicích, za možnost dvakrát týdně se scházet za účelem tréninků v sále sokolovny a za finanční
příspěvky na pořádání všech plánovaných turnajů. Děkujeme.
text: Vladislav Vavřík a Josef Chlud
Členové
Stolního tenisu Kvasice
Vás srdečně zvou na
9. ročník
Turnaje dětí i dospělých
pro neregistrované hráče,
který se uskuteční
v sobotu 1. února 2020.
Přijďte si zahrát.

Vodácký rok 2019 je za námi, děkujeme za podporu
Jak se nám blíží konec roku, je třeba si ho připomenout. Vodácký klub
Kvasice, z. s., v tomto roce pořádal
následující akce:
Memoriál Radima Hutaře, Odemykání řeky Moravy, Kvasický festival dračích lodí, pouťové posezení

na loděnici a Zamykání řeky Moravy.
O všech akcích jsme vás v průběhu
roku informovali v Kvasických novinách.
Naše sportovní posádka se zúčastnila i několika závodů dračích lodí,
které si jezdíme užívat a občas se

i zdaří nějaké to hezké umístění.
Loděnice v Kvasicích byla opět
využívána kanoisty z Přerova a reprezentací ČR dračích lodí na soustředění.
Díky společnému úsilí členů spolku se nám letos splnil jeden velký
společný sen, a to zakoupení deseti-

místné dračí lodě, která bude sloužit
nejen nám, ale i jiným týmům, které
trénují a jezdí závody dračích lodí.
Náš spolek děkuje všem, kteří se
zúčastnili našich akcí, a všem, co
nám s akcemi pomohli. Moc se na
vás těšíme v roce 2020.
text: Z. Kahajová
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V hasičském kroužku Soptíci je 16 dětí
Úplně první schůzka hasičské
přípravky Soptíci Kvasice, kde
máme děti od 3 do 6 let, se poprvé uskutečnila 1. října. Hasiči děti
formou her seznamují se svou
prací. Hned první hodinu si děti
mohly vyzkoušet záchranu kotěte ze stromu. Všichni byli moc šikovní a plyšové koťátko zachránili
a to jim i zamňoukalo. Hasiči s dětmi tvoří, malují a hrají různé hry.
S dětmi mají také putovního dráčka Soptíka, kterého si střídají do
domácí péče. Do konce roku děti
ještě čeká návštěva Mikuláše. A od

konce listopadu navštěvují jednou
za 14 dní místní sokolovnu. Tam je
více prostoru pro hry a nácvik hasičského sportu. Celkem do kroužku chodí 16 dětí.
V Trávníku jsme odčerpávali
vodu ze silnice
V pondělí 2. září jsme byli vysláni
na technickou pomoc do Trávníku.
Po příjezdu na místo zásahu bylo
průzkumem zjištěno, že po vydatném dešti došlo ke splavení bláta
z pole, zaplavení hlavní komunikace
a voda dále tekla po cestě směrem

do Trávnických zahrádek. Při tom
došlo k zaplavení sklepa a zahrady
rodinného domu. Jednotka provedla pročištění propustku kanalizace,
na zahradě bylo nasazeno plovoucí
čerpadlo a do sklepa elektrické kalové čerpadlo. Mezitím se na místo
dostavila Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Trávníka. Člen naší
jednotky a jeden člen jednotky
Trávník byli určeni k řízení dopravy.
Přes místní samosprávu byl zajištěn
kolový nakladač k odstranění bláta
z cesty. Po příjezdu jednotky z Kroměříže bylo dokončeno čerpání

sklepa a zahrady v rodinném domě.
Došlo k předání řízení dopravy
a úklidu hlavní komunikace jednotkou z Kroměříže. Naše jednotka
se přesunula k níže položenému
rodinnému domu. Zde došlo k celkovému zatopení nemovitosti cca
deseti centimetry bláta a vody. Bylo
nasazeno elektrické kalové čerpadlo
do sklepa. Mezitím jsme pomáhali majiteli odstranit bláto a vodu
z jednotlivých místností. Po ukončení čerpání a úklidu jsme se přesunuli
zpět na základnu.
text: Pavel Ředina

Něco málo z činnosti mladých hasičů
Od posledních informací o našem kroužku uběhlo mnoho času
a s útržky toho, co se od té doby
stalo, vás seznámím. V létě proběhlo pasování nových členů na „mladé hasiče“, součástí pasování bylo
splnění několika úkolů. Za zmínku
stojí, že poslední úkol dal všem nejvíce zabrat, šlo o rozdělání ohně, na

kterém jsme si měli na závěr opéct
špekáčky. Nakonec se vše podařilo
a náš sbor se rozrostl o několik mladých hasičů. Věřím, že se akce líbila,
a snad budeme mít koho pasovat i
příště.
V průběhu léta jsme trénovali požární útok a odpracovali mnoho hodin na našem cvičišti, kde jsme letos

bojovali s hlodavci, kteří nám zničili
tři stromky a „rozorali“ naši tréninkovou dráhu. Dále jsme provětrali
náš motorový člun na řece Moravě
a děti se seznámily s prací hasičů na
vodě.
V zimě nás čekají uzlovací závody, které se nám protáhnou až do
začátku jara. Na ukončení letošního

roku chystáme malé překvapení pro
všechny, co přijdou.
Nakonec bych chtěl všem jménem svým a jménem všech členů
kroužku popřát mnoho zdraví, štěstí a hodně úsměvů v novém roce.
Děkuji kolektivu, který mi pomáhá
s vedením kroužku.
text: R. Smolinka

Byli jsme na turistické vycházce údolím Bílé Opavy
I konec letošních letních prázdnin kulturní komise zpříjemnila
dětem a rodinám zajímavým výletem. Tentokrát to byla turistická
vycházka údolím říčky Bílé Opavy.
Bílá Opava je v současné době
součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Všichni účastníci výletu
byli předem připraveni na opravdu
náročný terén, ve kterém museli
překonávat nejrůznější překážky ve
formě kmenů, kluzkých skal, chodníků, dřevěných žebříků a lávek vedoucích přes Bílou Opavu. Ten, kdo
nepodcenil dobrou obuv, měl vyhráno. Trasu jsme si vybrali po žluté
turistické značce, která má začátek
v Karlově Studánce a končí na Ovčárně. Délka trasy je cca 5 kilometrů a řadí se mezi nejnáročnější trasy
v Jeseníkách. Z konečné zastávky
na Ovčárně se někteří z nás vydali
dolů opět po svých do Karlovy Studánky, jiní využili autobusu a pohodlně se dopravili do malebného zpáteční cestu domů. Počasí nám všichni unavení, spokojenost a zá- znát. Těšíme se na vás opět za rok.
městečka, odkud jsme se vydali na opět velmi přálo, a i když jsme byli žitky z celého dne na nás nedaly nic
text a foto: J. Koželová
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V minikopané nejvíce bojovaly dívky naší školy
„Vítězem letošního ročníku se
stává tým, který nejvíc bojoval,
tým Základní školy Kvasice.“ To
byla slova místopředsedy pořádajícího klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž Karla Heinze při vyhlašování
výsledků okresního kola v minikopané dívek, které se hrálo v polovině října v Kroměříži. Po velkém
boji a čtyřech nervy drásajících zápasech, z nichž dva skončily až penaltovým rozstřelem, se žákyním
II. stupně podařilo doslova vyválčit
úspěch, na který zatím dosáhla jen
generace kolem Gabriely Gunčí-

kové (2008) a Karolíny Malenovské
(2015). Osu současného týmu tvořily: Karolína Škrabalová, Nicol Dohoráková (obě 9. A), Bára Chybová,
Tereza Marešová, Nikola Švecová
(obě 9. B), Zuzana Horsáková, Eliška Horová, Eliška Šišková (všechny
8. třída) a Nela Novotná (7.), doplněné o Annu Mlčákovou (9. B),
Šárku Polišenskou (8.) a Veroniku
Marešovou (6.). V turnaji děvčata
přehrála Základní školu Slovan
Kroměříž a remizovala se Základní
školou Morkovice. V semifinále náš
celek narazil na 3. Základní školu

Holešov a díky úspěšněji zvládnutým penaltám vyzval v posledním zápase o celkové prvenství
opět Základní školu Morkovice.
I zde dospěl zápas až k pokutovým
kopům. K rozhodující penaltě se
postavila Bára Chybová a svým
prvním gólem kariéry utkání rozhodla. Brankami se na úspěšném
turnaji podílely: Eliška Horová, Zuzana Horsáková, Karolína Škrabalová a Bára Chybová.
Zápasy našeho týmu:
ZŠ Kvasice – ZŠ Slovan Kroměříž 1:0,
ZŠ Kvasice – ZŠ Morkovice 0:0,

ZŠ Kvasice – 3. ZŠ Holešov 0:0, na
penalty 2:1,
ZŠ Kvasice – ZŠ Morkovice 0:0, na
penalty 3:2.
Dívky postoupily do semifinále
futsalové ligy
O měsíc později rozehrály starší
žákyně školskou futsalovou ligu
čtvrtfinálovým turnajem v Rousínově. Víceméně totožná sestava
jako v Kroměříži zvládla svůj turnaj na výbornou a po výhrách 3:0
nad Základní školou Krásného Brno
a 12:0 nad Základní školou Olbramovice postoupila spolu s brněnským celkem do semifinálové
skupiny, která by měla proběhnout
snad ještě na přelomu listopadu
a prosince. O početný brankový
zápis se tentokrát přičinily: Nela
Novotná (5 gólů), Eliška Horová (4),
Zuzana Horsáková (2), Eliška Šišková (2), Nikol Dohoráková (1) a Karolína Škrabalová (1).
Zápasy turnaje:
ZŠ Kvasice – ZŠ Krásného Brno 3:0,
ZŠ Kvasice – ZŠ Olbramovice 12:0,
ZŠ Krásného Brno – ZŠ Olbramovice 3:1.
text: J. Machovský

Fotbalisté v létě založili přípravku
Vážení sportovní přátelé, skončila nám polovina sezony 2019/2020,
dovolte mi tedy krátké ohlédnutí.
V létě jsme nově založili přípravku
– tedy náš nejmladší oddíl. Je pro
nás a hlavně pro rodiče velkou radostí sledovat zápal a nadšení těch

nejmenších pro fotbal. Myslím si, že
to byl krok správným směrem a vyroste nám snad hodně nadějných
talentů. Také mladší žáci se postupně zlepšují a dělají nám radost.
Mužstvo dorostu se činilo a je po
podzimní části na 4. místě se ztrá-

tou 3 bodů na místo první, o které
jistě na jaře zabojuje. B mužstvo
zakončilo první část sezony také
na 4. místě, což je slušný výsledek.
Velkou radost nám opět dělá první
mužstvo, které trochu překvapivě,
ale zaslouženě vede krajský přebor

o 8 bodů! Porážku poznalo mužstvo až v posledním podzimním
kole na hřišti Štítné. Všem našim
věrným fanoušků a funkcionářům
bych chtěl popřát klidné svátky
a šťastný nový rok.
text: Filip Klement
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narození

červenec:
David Pospíšil

srpen:
Matěj Musil

srpen:
Nela Králíková

listopad:
Tomáš Petro

svatby

srpen:
Monika Vyparinová a Roman Slavík

úmrtí

vzpomínky

srpen:

Blažena Kélová
Karel Malenovský
září:

Miloslav Galatík
Josef Vrána

Dne 11. listopadu 2019 tomu bylo již 5 let,co od nás odešel
můj manžel, tatínek, strýc, pan

Josef ZAPLETAL
Stále na něj s láskou vzpomínají
manželka Eva, syn Ladislav,
neteř Evička s rodinou,
synovci Mirek, Peťa Zatloukalovi
s rodinami
a celá Zapletalova rodina.
Vy, co jste manžela znali, vzpomeňte s námi.

16

září:
Adéla Nováková a Tomáš Petro

Krásnou vzpomínku máme
na naši maminku a babičku
paní

Jarmilu Rozsypalovou,
která by se dožila
9. listopadu 2019
100 let.
Za vzpomínku děkuje
rodina Rozsypalova

B
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Nevíte, co podniknout
s dětmi za špatného počasí?
Nevyzpytatelné počasí nedává moc příležitostí, ale vždy se dá něco vymyslet. I při
sychravém podzimním počasí, v zimě při nedostatku sněhu nebo v případě, že
lyžování vaše rodina neholduje, se můžete s dětmi zabavit.

Přijďte si s dětmi pohrát do dětské herny v Tlumačově.
Interiérové dětské hřiště – dětská herna se nachází na náměstí Komenského
číslo 65 v Tlumačově. Provozovatelem je obec Tlumačov. Vstupné 20 Kč/osoba/den. Na hřiště mají povolen vstup děti do 12 let a menší než 150 centimetrů v doprovodu dospělé osoby, která nese za děti zodpovědnost.
Více informací na tel. 577 929 023, 724 368 378 nebo 606 327 300.

Pro zimní období od 1. 11. do 31. 3. je herna otevřena:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 17:00
10:00 – 18:00

17

4 | 2019

Svatohubertskou mší se oslavovaly dary přírody
Stejně jako hasiči mají svého
patrona svatého Floriána, tak i myslivci a lovci mají patrona svatého
Huberta. Jeho svátek každoročně připadá na 3. listopadu a pro
všechny myslivce je to oslava darů
přírody. I myslivci v Kvasicích přichystali oslavu přírody s tradičním
průvodem a Svatohubertskou mší
na neděli 29. září. Myslivci, sokolníci, psovodi, milovníci přírody
i hosté se sešli u myslivecké chaty.
Odtud šel průvod v čele s místními

18

myslivci, kteří nesli srnce uloveného ve své honitbě až k obecnímu
úřadu. Trubači zatroubili a pak už
se všichni odebrali ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Průvod doprovázeli trubači ze zámku z Holešova a Pěvecký chrámový sbor také
z Holešova. Kněz myslivcům požehnal a pak už se konala troubená
a zpívaná Svatohubertská mše. Mši
celebroval p. Marek Jarosz a p. Jiří
Kopřiva. Se Svatohubertskou mší
se pojí jedinečné úkony, přítomni

jsou trubači, sokolníci, ulovená zvěř
a úroda. Jedná se o výjimečný zážitek pro všechny zúčastněné. Po
mši bylo pro přítomné přichystáno
drobné pohoštění.
Svatý Hubert žil na přelomu 7. a 8.
století a pocházel ze šlechtické rodiny. Jeho největší zálibou byly hony.
Oženil se a byl v manželství šťasten.
Podle legendy jeho manželka zemřela na Velký pátek při porodu syna.
Hubert z toho byl nešťastný, aby na
to nemusel myslet, vyjel si ještě toho

dne na lov. V lese spatřil velkého
jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž,
a uslyšel hlas, varující ho, že je na
cestě vedoucí do pekla. Na Huberta
zjevení mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit na lepší cestu a stát se
knězem. Roku 705 se stal biskupem
v Lutychu. Zemřel roku 727.
Je patronem a přímluvcem všech
myslivců, ale také lesních dělníků,
řezníků, kožešníků, lovců kožešin či
patronem loveckých psů.
text: Jana Hlavinková
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Myslivecké okénko
Stromy se zbavily zbytku listí.
Rána a večery jsou často pod mlhovou peřinou, která někdy leží i přes
den. Listopad nám přinesl plískanice
a spoustu větrných dní. V honitbách
zní jasné tóny borlic nebo vznešené
tóny lesnice, které ohlašují podzimní společné hony na drobnou zvěř.
Pro myslivce jsou odměnou za celoroční práci, kterou přírodě a zvěři
věnují. Pořádají i společné naháňky
na černou zvěř. Pokud se při procházkách přírodou stanete nechtěně účastníkem honu, dbejte pokynů
myslivců a místo opusťte. I v autech,
prosíme, dávejte v této době větší pozor. Může se snadno stát, že
vyběhne zvěř nebo pes, který prostě dělá svou práci. Prací myslivců
v honitbách hony rozhodně nekončí. Krmelce se již plní senem, pokračuje přikrmování jadrnými krmivy.
V prosinci jsou dny stále kratší,
stromy jsou bez listí. Ještě, že nám
prosincové počasí zpříjemňují svátky. Nejprve Mikuláš s čerty a andělem a pak všemi očekávané Vánoce.
Již tradičně obchází myslivci na svatého Štěpána své honitby při svatoštěpánské vycházce.
Se zimou se příroda zklidňuje.
Myslivci končí se společnými hony.
Někteří živočichové spí zimním
spánkem, ostatní, kteří v zimě nespí, se musí dobře chránit před
chladem. Vzhůru jsou myši, hraboši,
kuny nebo třeba veverky. Jezevci
spí nepravým zimním spánkem, při

kterém často opouštějí své úkryty.
Postarejme se také o klid v honitbě.
Nekrmte zvěř suchým pečivem
S přibývající sněhovou pokrývkou
zvěř vyhledává krmelce a zásypy,
zpěvné ptactvo pak krmítka. Jednoduché krmítko si každý z nás může
instalovat i u domu. Můžeme sledovat, kteří ptáčci jej navštěvují a co
jim nejvíce chutná. Nasypat jim můžeme slunečnicová semínka, proso
a pro sýkorky můžeme zavěsit lůj.
Myslivci v zimním období intenzivně pečují o zvěř. Vědí, co zvěři
do krmných zařízení mají předkládat. V krmelcích se často objevují i
věci, které tam nepatří. Zvěři může
nevhodné krmivo způsobit zažívací
problémy. Nejčastěji v krmelcích
můžeme najít suché pečivo. To
není vhodné zvěři dávat, protože
venku velmi rychle plesniví. V posledních letech se rozmohlo i zdobení vánočních stromků pro zvířátka. Tato aktivita má jistě dobrou
myšlenku, ale je vždy potřeba vědět, co je pro kterou zvěř vhodné.
Jistě každý z vás má ve svém okolí
nějakého myslivce, tak se můžete
poradit. Rozhodně se nespoléhejte
na informace z internetu. Myslivci
znají okolí vašeho domu nejlépe
a jistě vám poradí.
Co tedy do krmelce můžete
přinést a co tam naopak vůbec
nedávat?
Tuto otázku řeší i mladí kva-

sičtí Jestřábi. Dnes již vědí, že do
krmelce nebo ke krmelci mohou
dát: mrkev, jablko, řepu, kaštany (pouze s narušenou skořápkou), kukuřici. Vše jen v malém
množství.
Nemohou dávat: pečivo, zbytky jídla z kuchyně, pomeranče,
mandarinky a další exotické
ovoce, nic, co je plesnivé nebo
nahnilé.
Seno, granule, obilí a sůl necháme na myslivcích. Je důležité
mít stále na paměti, že myslivci
zvěř pouze přikrmují, nekrmí.
Na závěr si ještě připomeňme,
že podle zákona o lesích je zakázáno jezdit na lyžích, na koních, na
saních, na kolech mimo lesní cesty
a vyznačené trasy. A podle zákona
o myslivosti je majitelům psů a koček zakázáno nechávat je volně pobíhat po honitbě.

V kroužku chodíme ke krmelci,
ale poznáváme i zbraně
Střelné zbraně jsou nedílnou
součástí výbavy myslivce. Je důležité vědět, kdy jaké zbraně a jaké
střelivo můžeme použít a jaké jsou
mezi nimi rozdíly. Držení a nošení
zbraně upravuje zákon. Vše má své
podmínky a náležitosti. Nejdůležitější je však bezpečné zacházení se
zbraní. Naučili jsme se, že při manipulaci se zbraní vždy musíme mířit
do bezpečného prostoru. Nikdy, ani
v žertu, nesmíme mířit na ostatní
osoby ani zvířata. Zavřená zbraň
nemusí být vybitá, je vždy nutné
se přesvědčit, zda nezůstal ve zbrani náboj. Nikdy nesmíme nechávat
zbraň bez dozoru.
Klidné a pokojné vánoční
svátky Vám přejí členové MS
Kvasice a kvasičtí Jestřábi.
text: V. Trvajová
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Vánoční strom se rozsvítil první adventní neděli

Děti z mateřské školy si secvičily vystoupení s flétničkami.

Zároveň bylo veřejnosti přístupné kvasické muzeum, kde si lidé
mohli prohlédnout zajímavou expozici nejen s vánoční tematikou.

Katolický a husitský duchovní spolu se starostou Dušanem Odehnalem popřáli přítomným krásné Vánoce a připomněli význam svátků.

Během celého podvečera byl před obecním úřadem Jarmark místní
mateřské školy a Domova se zvláštním režimem Kvasice. Nákupem
vánočních předmětů lidé přispěli na chod těchto zařízení. Nechyběl
ani čaj a „svařák“ na zahřátí, anděl s čertem a vánoční zvoneček, který dětem splní přání. O organizaci podvečera se postarali členové
kulturní komise.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie byl koncert studentů a profesorů z Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

Žáci z družiny při místní základní škole si zase přichystali taneční
vystoupení na vánoční píseň.
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