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Zprávy o obce
Hodnotící zpráva starosty
Vážení občané,
ve svém příspěvku v prosincovém
vydání Kvasických novin jsem slíbil,
že se hned v prvním letošním vydání
ohlédnu zpět, abych zhodnotil uplynulý rok 2012. A věřte mi, vskutku
velmi rád vás s tím seznámím. Z pozice investičních a dotovaných akcí
mohu dnes zodpovědně prohlásit, že
rok 2012 byl pro nás velmi úspěšný
v oblasti zajišťování dotačních programů. Kromě průběžně realizovaných a z našeho rozpočtu hrazených
záměrů se nám podařilo dosáhnout
na tři dotační programy. Dovolte
mi, abych se o nich několika větami
zmínil. Prvním v časovém horizontu
byla realizace komunitní kompostárny Kvasice, která ještě v loňském
roce zahájila zkušební a poté i trvalý
provoz. Získaná dotace dosáhla hodnoty 1.706 102 korun. Na plný výkon se rozjede letos společně s druhou investicí, na kterou jsme zajistili
dotaci ve výši 2.333 916 korun a tou
je zavedení separace a svozu bioodpadů obce Kvasice. Třetím a posledním záměrem byla údržba památné
lipové aleje v blízkosti sportareálu.
Dotace se vyšplhala na 174 794 korun. Všechny 3 akce budou sloužit
nejen našim občanům a okolním obcím, ale také životnímu prostředí, jehož stav nám není lhostejný. Jsem
rád, že se s vámi mohu o tyto příjemné informace podělit. Velký dík
patří i pracovníkům obecního úřadu za celoroční odpovědný přístup
k mnohdy nemalým úkolům při zvelebování obce.
Rok 2013 bude opět ve znamení
velkého investičního nasazení a úsilí o získání dotací. Nejprve bude v
jarních měsících provedena oprava komunikace na Chlum. Zároveň
budou naši pracovníci pokračovat
na opravách chodníků v obci. Velkým soustem se jeví dotovaná výstavba sběrného dvora obce Kvasice v celkové hodnotě 15 milionů korun s umístěním ve dvoře obecního

úřadu. Bude sloužit občanům Kvasic a okolních obcí a kromě většího
sortimentu třídění odpadu méně namáhavým způsobem nás také čeká
rozšíření provozních dnů a hodin
(dosud pouze v sobotu). Důležitou
a velmi potřebnou se rýsuje generální oprava stávající kuchyně mateřské
školy. Musíme ji upravit na nové hygienické a provozní podmínky. Velkou akcí nadregionálního charakteru je pokračování cyklostezky z Kvasic do Otrokovic. V současné době
probíhá územní řízení. Po dokončení legislativních záležitostí dojde ještě letos k její realizaci. Firma ZAPA
nám provede opravu mostu a přístupové komunikace k sportareálu.
I v letošním roce se chceme věnovat výsadbě a údržbě stromů v obci.
Stromy přerůstají a stávají se mnohdy nevhodnými v obytné zástavbě. Zásahy jsou nutné, aby zeleň v
obci vydržela bezpečná co nejdéle.
V tomto duchu se bude pokračovat
i v lipové aleji. Ve spolupráci s firmou VaK Kroměříž bude provedena oprava kanalizačního řadu v tzv.
psí uličce kompletní výměnou potrubí a část kanalizace v ulici Nová.
Jak vidíte, plány jsou to více než
smělé, ale jdeme nezadržitelně
do toho a já věřím, že za rok v tomto období vám budu moci sdělit, že
cíle byly bezezbytku splněny a třeba i více.
Přeji všem našim občanům hodně zdaru při plnění úkolů i našim
školákům, pevné zdraví a všudypřítomné štěstí.
Lubomír Musil, starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů obce Kvasice
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

oslavu 130. výročí založení SDH Kvasice
která se bude konat
v sobotu 1. 6. 2013. před hasičskou zbrojnicí v Kvasicích
Program:
10:00 hod.
13:00 hod.
15:00 hod.
17:00 hod.

slavnostní schůze k výročí založení SDH,
předání ocenění členům SDH
slavnostní odhalení hasičského praporu a vysvěcení
soubor ukázek současné i historické techniky
kácení máje

V průběhu oslav bude dále připravena statická ukázka techniky okolních sborů, výstava historické výstroje a kroniky SDH Kvasice.
1883 - 2013
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Kontejner na šatstvo
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva, bot, hraček, bytového textilu a módních doplňků. Toto množství v současnosti končí jako příměs komunálního odpadu. Od března letošního roku je ve sběrném místě ve dvoře OÚ instalován kontejner na použité šatstvo. Tyto komodity společnost REVENGE a.s. sbírá, třídí, recykluje a příp. vrací zpět
k využití. Jedenkrát za týden firma kontejner vyprázdní. Dostáváme tak i
my možnost dalšího třídění k příp. recyklaci nebo dalšímu využití.

Zpráva Policie ČR za II. pololetí
roku 2012 – obec Kvasice
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní odbor Kroměříž
Pomáhat a chránit

Preventivně informační skupina

Trestných činů
Přestupků

7
64

Přestupky v dopravě – řešeno blokovou pokutou
Překročení rychlosti o méně než 20 km/h v obci
Překročení rychlosti o více jak 20 km/h v obci
Nebyl připoután
Špatný technický stav vozidla (např. sjeté pneu,
propadlá technická kontrola, neschválené úpravy na vozidle)
Ohrozil svou jízdou jiného řidiče
Nepředložil lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řidiče
Telefonoval za jízdy (držel v ruce hovorové zařízení)
Jel na neosvětleném kole za snížené viditelnosti

48
20
3
6

Přestupky v dopravě – jízda pod vlivem alkoholu
- řidiči motorových vozidel (do 1 promile)
- cyklisté
Současné sběrné místo.

14
1
1
1
2
2
1
1

Foto: R. Nelešovská.
Z celkového počtu 50 přestupků v dopravě 5 přestupků způsobily ženy,
zbytek muži.

Poděkování

Ostatní přestupky
14
Přestupky proti majetku
6
- ponechal si nalezený telefon v hodnotě 2.500,- Kč a nevrátil jej majiteli
- poškodil pneumatiky na zaparkovaných vozidlech – škoda 3.500,- Kč
- odcizil peněženku s doklady a finanční hotovostí – škoda 4.900,- Kč
- na místě veřejnosti přístupném odcizil peníze v hodnotě 1.200,- Kč
- z neuzamčeného vozidla odcizil batoh – škoda 3.150,- Kč
- matce odcizil potraviny a další věci – škoda 4.684,- Kč

Pan Roman Kirilenko, občan Kvasic,
daroval dne 5. 12. 2012
na oddělení Transfúzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice a.s. již 60x svou krev.
Děkujeme

Poděkování
Pan Roman Šiška, občan Kvasic,
daroval dne 8. 2. 2013
na oddělení Transfúzní stanice
nemocnice Uherské Hradiště160x krev či plazmu.
Děkujeme
Omluva
Redakční rada Kvasických novin se omlouvá panu Ing. Zdeňkovi
Bachňákovi, referentu pro stavební řízení – Stavební úřad Kvasice,
za nesprávné uveřejnění jeho jména v minulém čísle novin.

Přestupky proti občanskému soužití
- schválnost
- fyzické napadení mezi dvěma muži
- slovní a fyzické napadení mezi manžely – 2 případy
- slovně urážel matku
- slovní potyčka mezi sourozenci

6

Přestupek proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě
- volně pobíhající pes pokousal psa na vodítku

1

Přestupek proti veřejnému pořádku

1

Trestné činy
7
- neplacení výživného na dítě
- vloupání do přístavku zahradní chaty (krádež pracovního nářadí) – škoda 3.900,- Kč
- krádež litinových radiátorů z volně přístupné budovy – škoda 14.975,- Kč
- vloupání do opuštěné budovy (krádež vybavení)
- podvodné jednání vůči ženě
- sebevražda utonutím
- řídil pod vlivem alkoholu, nadýchal nad jedno promile
Nehody
4
- Řidič osobního automobilu řádně neočistil námrazu z čelního skla vozidla, přehlédl
tak zaparkovaná auta u pravé krajnice a do jednoho z aut narazil. Nabouraný automobil byl nárazem odhozen dopředu a tam narazil do dalšího zaparkovaného vozidla.
- Řidič při couvání z parkoviště nezvládl řízení vozidla a narazil do oplocení zahrady domu.
- Řidička na zmrzlé vozovce dostala smyk a havarovala.
- Řidič nákladního automobilu se plně nevěnoval řízení, přejel do protisměru a následně se dostal až na travnatou plochu před rodinným domem, kde
narazil do zaparkovaného automobilu.
por. Mgr. Simona Kyšnerová v. r., tisková mluvčí
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Výsledky volby prezidenta
republiky konané ve dnech
11. 01. – 12. 01. 2013
v naší obci
Okrsky
počet zprac. v %

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

%
Platné
platných
hlasy
hlasů

1. kolo

2

2

100,00

1 841

1 132

61,49

1 132

1 126

99,47

2. kolo

2

2

100,00

1 845

1 088

58,97

1 088

1 080

99,26

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

81

7,19

X

X

2

Fischer Jan Ing. CSc.

Občan

BEZPP

251

22,29

X

X

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

37

3,28

X

X

4

Fischerová Taťana

5

Sobotka Přemysl MUDr.

*6

Zeman Miloš Ing.

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

8

Dienstbier Jiří

+9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

Občan

KH

25

2,22

X

X

Poslanci

ODS

17

1,50

X

X

Občan

SPOZ

307

27,26

679

62,87

Občan

BEZPP

58

5,15

X

X

Senátoři

ČSSD

184

16,34

X

X

TOP 09

166

14,74

401

37,12

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Usnesení
z 49. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 27. listopadu 2012
383/ RO doporučuje ZO schválit návrh rozpočtu Obce Kvasice na rok
2013.
384/ RO doporučuje ZO schválit rozpočtový výhled Obce Kvasice na roky
2013, 2014 a 2015.
385/ RO souhlasí s použitím znaku obce Kvasice ve znaku vodáckého
kroužku – Klubu mladých vodáků Kvasice.
386/ RO schvaluje smlouvu o dílo č. 32.11.2012 mezi Obcí Kvasice a Vlastimilem Chytilem, Klempířství - pokrývačství, Skopalíkova 1642, Kroměříž, IČ:10588132 na opravu havarijního stavu komínů v bytovém domě
čp. 463 v ul. Osmek za cenu 134.192,- Kč vč. DPH.
387/ RO schvaluje ukončení nájemní smlouvy s Pavlem Štěbrou, Kvasice, Husova 642 dohodou ke dni 31. 12. 2012.
388/ RO schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice, které se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 17 hodin v zasedací
místnosti OÚ Kvasice: zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady,
návrh rozpočtu na rok 2013, návrh rozpočtového výhledu na roky 2013,
2014, 2015, pověření rady prováděním rozpočtových opatření, smlouvy
obce, diskuse, usnesení, závěr.
389/ RO schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Kvasice a firmou VEGI,
s.r.o., Obvodová 3469, Kroměříž, IČ:25345583 na akci „Kvasice, skládka Lochy – monitorování skládky po rekultivaci“ v roce 2013 za cenu
99.912,- Kč vč. DPH.
390/ RO schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 7/2012.
391/ RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Jarmile Hejníkové, Kvasice, Kroměřížská 459.
392/ RO doporučuje ZO schválit smlouvu mezi Obcí Kvasice a auditorem Ing. Ludmilou Pospíšilovou, Těšnovice 142, 767 01 Kroměříž, členkou KAČR ev. č. 1492 o vykonání přezkoumání hospodaření obce Kvasice v roce 2013 za cenu 18.200,- Kč + DPH.
Usnesení
z 50. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 5. prosince 2012
393/ RO schvaluje smlouvu o dílo č. 020/2012 mezi Obcí Kvasice a LM
Engineering s.r.o., Obvodová 3607/19, 767 01 Kroměříž, IČ: 27676366
na vyhotovení kompletní zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení k akci „Územní plán obce Kvasice“ za cenu 17.000,- Kč + DPH.

394/ RO schvaluje dodavatele na zajištění výběrových řízení akce „Sběrný
dvůr odpadů obce Kvasice“ firmu Ing. Zbyněk Cupák, inženýrské služby,
Milíčova 145/6, Olomouc, IČ:86903217, za cenu 186.000,- Kč vč. DPH.
395/ RO doporučuje ZO schválit prodej ČOV Kvasice firmě Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 11 Kroměříž,
za cenu 5.500.000,- Kč a podmínek uvedených v kupní smlouvě, která
je součástí nabídky.
396/ RO souhlasí se zateplením domu čp. 357 v ul. Horní ve vlastnictví Josefa a Alžběty Papežových, za podmínek stanovených ve smlouvě.
397/ RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok Marcele Sedláčkové, Kvasice, Kroměřížská 459.
398/ RO schvaluje ZŠ Kvasice finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na zajištění ohňostroje v rámci tradičního předvánočního setkání u školy.
399/ RO schvaluje složení výběrové komise na výběr projektanta na pořízení územního plánu obce Kvasice: Lubomír Musil, Roman Berdník, Josef Frühbauer a náhradník Ing. Pavel Ševčík.
400/ RO nedoporučuje ZO schválit smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí
Kvasice a firmou E.ON na zřízení věcného břemene na umístění betonového sloupu VN na obecním pozemku parc. č. 1168/3 v k. ú. Kvasice
před domem čp. 411 v ul. Zahradní.
401/ RO zrušuje usnesení č. 419 ze 72. zasedání Obecní rady ze dne 22.
ledna 1998.
402/ RO souhlasí s proplácením ošatného při svatebních obřadech a
vítáních občánků ve výši 250,- Kč na den pro pověřenou osobu, a to
od roku 2012.
Usnesení
z 51. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 10. prosince 2012
403/ RO Kvasice na základě vyhodnocení výběrového řízení schvaluje firmu AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629, 767 01 Kroměříž, IČ:26960834
jako projektanta územního plánu obce Kvasice.
404/ RO souhlasí s přidělením druhé popelové nádoby Haně Chudačikové, Kvasice, Bělovská 402.
405/ RO z důvodu nerealizovaného záměru umístění reklamní vitríny firmy Morrea Reality s.r.o. na obecním pozemku parc. č. 1907 v k. ú. Kvasice odstupuje dle čl. 2 odst. 2 písm.b) od uzavřené nájemní smlouvy.

Usnesení
Usnesení
ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 13. prosince 2012
129/ ZO Kvasice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
130/ ZO schvaluje rozpočet Obce Kvasice na rok 2013.
131/ ZO schvaluje rozpočtový výhled Obce Kvasice na roky 2014 a 2015.
132/ ZO pověřuje radu obce Kvasice provádět v plném rozsahu rozpočtová
opatření roku 2013, mimo rozpočtové opatření, ve kterém bude provedena úprava již schváleného rozpočtu obce Kvasice na rok 2013 a požaduje
na svých zasedáních informovat o provedení všech rozpočtových opatření.
133/ ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Kvasice a auditorem Ing. Ludmilou
Pospíšilovou, Těšnovice 142, 767 01 Kroměříž, členkou KAČR ev. č. 1492
o vykonání přezkoumání hospodaření obce Kvasice v roce 2013 za cenu
18.200,- Kč + DPH.
134/ ZO schvaluje prodej ČOV Kvasice firmě Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 11 Kroměříž, za cenu 5.500.000,- Kč
a podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je součástí nabídky.
135/ ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Kvasice a Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty po řece Moravě o právu provést stavbu
„Cyklostezka podél Baťova kanálu – Kvasice – Bělov - Otrokovice“ na části obecního pozemku parc. č. 179/1 a 1469 v k. ú. Kvasice.
136/ ZO neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Kvasice a firmou E.ON na zřízení věcného břemene na umístění betonového sloupu
VN na obecním pozemku parc. č. 1168/3 v k. ú. Kvasice před domem čp.
411 v ul. Zahradní.
137/ ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 35 odst.1 a § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se
zahrnutím správního území obce Kvasice do územní působnosti Místní
akční skupiny Jižní Haná a s přípravou Integrované strategie území (ISÚ)
na svém území.
138/ ZO schvaluje výši členských příspěvků v roce 2013 pro Místní akční
skupinu Jižní Haná dle aktuálního stavu obyvatel obce Kvasice k 1. 1. 2012
ve výši 20,- Kč na obyvatele.
pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3
Usnesení
z 52. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 10. ledna 2013
406/ RO schvaluje mandátní smlouvu mezi Obcí Kvasice a Ing. Zbyňkem Cupákem, Milíčova 145/6, Olomouc, IČ:86903217 na výkon zadavatelských činností na akci „Sběrný dvůr odpadů obce Kvasice“ za cenu
155.000,- Kč + DPH.
407/ RO schvaluje bezplatný pronájem obecní klubovny pro činnost dětského rybářského kroužku Kvasice.
408/ RO schvaluje Obci Tlumačov zakoupení věcného daru do tomboly
na reprezentační ples Obce Tlumačov v hodnotě 1.000,- Kč.
409/ RO schvaluje firmu ZERA Projekt Prostějov jako zpracovatele realizační dokumentace stavby „Sběrný dvůr odpadů obce Kvasice“.
410/ RO schvaluje Mysliveckému sdružení Kvasice zakoupení věcného
daru do tomboly na Myslivecký ples v hodnotě 1.000,- Kč.
411/ RO schvaluje proplacení poloviny dvouhodinového pronájmu zlínského lyžařského svahu (tj. 3.500,- Kč) na akci lyžování pro kvasické děti
dne 26. 1. 2013.
412/ RO bere na vědomí termín Kvasické pouti 18. srpna 2013.
413/ RO doporučuje ZO schválit darovací smlouvu mezi Obcí Kvasice a
firmou E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na darování 2 ks kompozitních bezpečných fotbalových branek
v celkové hodnotě 49.920,- Kč vč. DPH.
Usnesení
z 53. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 24. ledna 2013

by „Reko VTL RS Kvasice – Mírová“ na obecních pozemcích parc.
č. 932/124 a parc. č. 932/177 k. ú. Kvasice.
428/ RO pověřuje starostu obce Lubomíra Musila jednáním o odkupu
nebo směně pozemků parc. č. 286/34, 286/35 a 286/33 v k. ú. Nová Dědina ve vlastnictví Ing. Antonína Vaculíka, PhD.
Usnesení
z 55. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 20. února 2013
429/ RO souhlasí s umístěním vyhrazeného pracovního parkovacího
místa na obecním pozemku parc. č. 1463/1 v k. ú. Kvasice MUDr. Janě
Škubalové.
430/ RO schvaluje odpisy dlouhodobého majetku MŠ Kvasice pro rok
2013 ve výši 99.960,- Kč.
431/ RO schvaluje směrnici odpisového plánu dlouhodobého majetku
MŠ Kvasice.
432/ RO bere na vědomí darovací smlouvu, uzavřenou mezi NVB LINE
s.r.o. a MŠ Kvasice o zakoupení herních prvků na školní zahradu v hodnotě 10.000,- Kč.
433/ RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Barboře Syslové, Kvasice, Osmek 463 do 30. 4. 2013.
434/ RO souhlasí s přidělením druhé popelnice Ondřeji Šebestíkovi, Kvasice, Krajina 601.
435/ RO doporučuje ZO schválit smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Kvasice a E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice na překlenutí kabelu závěsné přípojky NN
pro dům čp. 520 nad obecním pozemkem parc. č. 1168/3 v k. ú. Kvasice.

414/ RO schvaluje přidělení druhé popelové nádoby Radimu Petříkovi, Kvasice, Tlumačovská 530 na dobu nezbytně nutnou (max. 2 roky).
415/ RO schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin ZŠ
Kvasice za 4. čtvrtletí 2012.
416/ RO schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin MŠ
Kvasice za 4. čtvrtletí 2012.
417/ RO schvaluje výsledky inventarizace pokladní hotovosti a cenin Obce
Kvasice za 4. čtvrtletí 2012.
418/ RO schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 1/2013.
Usnesení
z 54. jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 11. února 2013
419/ RO doporučuje ZO schválit kladný hospodářský výsledek MŠ Kvasice za rok 2012 ve výši 245.276,81 Kč, z toho v hlavní činnosti ve výši
192.763,88 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 52.512,93 Kč.
420/ RO doporučuje ZO schválit přidělení hospodářského výsledku
MŠ Kvasice za rok 2012 ve výši 195.276,81 Kč do rezervního fondu a
v částce 50.000,- Kč do fondu odměn.
421/ RO schvaluje smlouvu o dílo č. 20/2013 mezi Obcí Kvasice a
Ing. Markétou Hoškovou, Osvoboditelů 3778/304, Zlín, IČ:63464501,
na přípravu podkladů ke smlouvě se SFŽP a další administraci žádosti
o dotaci na „Sběrný dvůr odpadů obce Kvasice“ za cenu 40.000,- Kč
bez DPH.
422/ RO: 1. Doporučuje ZO schválit smlouvu mezi Obcí Kvasice a
ZAPA beton a.s., IČ:25137026, Vídeňská 495, 142 00 Praha 4 o právu k provedení stavby „Střížovice – přístupová komunikace k těžebnímu prostoru firmy ZAPA beton“ na obecních pozemcích parc. č. 187,
190, 191, 194/1, 194/2,1471/2 a1471/3 všechny v k. ú. Kvasice. 2. Souhlasí s užíváním náhradní cesty přes obecní komunikace pro zásobování Sportareálu a se snížením rychlosti na státní komunikaci II/367
na 50 km/hod., kterou bude povolovat MěÚ Kroměříž, odbor dopravy na základě stanoviska Policie ČR.
423/ RO schvaluje TJ Sokol Kvasice zakoupení věcného daru na Dětské šibřinky ve výši 1.000,- Kč a Šibřinkovou zábavu ve výši 1.000,- Kč.
424/ RO souhlasí s provedením sjezdu z místní komunikace parc. č.
1476/2 v k. ú. Kvasice na pozemek firmy NVB LINE s.r.o. parc. č.
256/3 v k. ú. Kvasice.
425/ RO schvaluje členy výběrové komise pro výběr nového pracovníka stavebního úřadu Kvasice: Lubomír Musil, Ing. Pavel Ševčík, Ing.
Richard Šiška, Roman Berdník a Miroslav Zeman.
426/ RO schvaluje smlouvu mezi Obcí Kvasice a firmou REVENGE,
a.s., IČ:28101766, Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, o umístění a provozování kontejneru na sběr oděvů, obuvi a textilu.
427/ RO doporučuje ZO schválit smlouvu o budoucí smlouvě mezi
Obcí Kvasice a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
IČ:27689841 o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stav-

Cesta na Chlum.

Foto: R. Nelešovská.

Lipová alej.

Foto: R. Nelešovská.

Statistika - počet obyvatel v roce 2012
1. 1. 2012

2256 obyvatel
celkem
Přihlášeno
38
Narozeno
19
Odhlášeno
60
Zemřelo
23
31. 12. 2012
2230 obyvatel
Nejstarší občan Kvasic – Ludvík Přikryl, Parková, nar. 1915
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muži
18
11
28
14

ženy
20
8
32
9
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AKCE
Kulturní komise v Kvasicích konané v roce 2012
BLAHOPŘÁNÍ
- zasláno bylo celkem 90 přání, a to občanům, kteří oslavili 70, 75 a 81-89 let
OSOBNÍ NÁVŠTĚVY
- proběhly u 24 občanů, kteří v letošním roce oslavili 80, 85, 90 a více let.
Tyto jubilanty navštívili vždy dva členové SOZ s darem v hodnotě 300,-Kč.
- dvěma manželským párům se blahopřálo ke zlaté svatbě
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
- proběhlo letos celkem 7x , do života tak bylo uvítáno 21 dětí.
Akce:
• zájezdy pro seniory (duben – říjen)
• beseda o knize Amorovy střely (březen)
• Den matek (květen)
• Májová veselice (květen)
• POUŤ – sobota – cimbálová muzika „DUBINA“ (srpen)
neděle – VLČNOVJANKA
• Hry Mikroregionu Jižní Haná (září)
• Amatérské zpívání s kytarou (září)
• Svatohubertská mše (říjen)
• Drakiáda (říjen)
• Rozsvícení vánočního stromu (prosinec)
• Adventní koncert Konzervatoře evangelické akademie (prosinec)
• Zpívánky pro důchodce (prosinec)

Kvasická schola.

Foto: J. Brázdilová.

Kvasická schola.

Foto: J. Brázdilová.

KULTURNÍ AKCE PRO ROK 2013
4. 5 . 2013 – Májová veselice (hraje Elixír) – Sál Sokolovny
17. 8. - 18. 8. 2013 – Kvasická pouť
Říjen 2013 – Svatohubertská mše
1. 12. 2013 – Rozsvěcování vánočního stromku
prosinec 2013 - HRADIŠŤAN
V průběhu roku se uskuteční zájezdy pro seniory.

Ohlédnutí za adventními koncerty
Kdo přišel nasát vánoční atmosféru druhou adventní neděli 9. prosince 2012 v 17 hod. do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích, jistě
nelitoval. Přítomní se zaposlouchali do krásných skladeb, které si pod vedením Anny Šebestíkové pro ně připravila Kvasická schola a farní kapela
s hostem P. Petrem Utíkalem.
Další adventní koncert se konal 21. prosince 2012 v Husově sboru.
K vánoční náladě jistě velkou měrou přispěl Ženský pěvecký sbor pod vedením Jaroslava Zimáka. Sbor vznikl v rámci bohaté tradice sborového zpívání v Otrokovicích. Jeho repertoár tvoří lidové a národní písně, ale i díla
světových skladatelů české i světové vokální a církevní tvorby. Je členem
Unie českých pěveckých sborů. Ing. Jana Brázdilová a Renáta Nelešovská

Kvasická schola.

Foto: J. Brázdilová.

Ženský pěvecký sbor z Otrokovic.

Foto: A. Judas.

Ženský pěvecký sbor z Otrokovic.

Foto: A. Judas.
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Sestry a bratři, milí občané,
vstoupili jsme do příprav na velikonoční svátky, které se v katolické tradici nazývá tzv. postní období. Velikonoce jsou od pradávna jak v židovské, tak i v křesťanské kultuře největšími svátky v roce. Ale bylo tomu a
je i v ostatních kulturách a náboženstvích podobně, jen byly tyto svátky,
např. tzv. svátky jara, chápány jako nový dar aktivity - probouzení přírody od boha nebo bohů. To vše bylo a je spojeno s plodností a růstem. Člověk si od pradávna uvědomoval, že všechno je dar od Bytosti, která stvořila vesmír a svět, přírodu a všemu dala své zákonitosti. Všechno dostáváme
jako dar k životu a my sami jsme živým darem. Naše lidská práce spojená
s obětí je jen náš vklad pro zpracování toho, co zde je nebo se nově rodí a
roste. Prostředky k práci jsou nakonec také důsledkem toho, co člověk viděl v přírodě při odhalování jejich zákonitostí a pokračuje to dál. S odhalováním jsme neskončili. Ve stvořené hmotě je zakódován návod od Boha
pro mnohé realizace a rozvoj, měl by být spojen s ohleduplným pokrokem
lidské rodiny. Tím, že člověk tyto zákonitosti odkrývá, tak automaticky neznamená, že je jejím pánem, autorem, zákonodárcem nebo stvořitelem.
Mnohé je pro nás darem a tyto dary nás přesahují. O to více jejich skutečný autor a zákonodárce, Stvořitel všeho. To by nás mělo vést k pokoře a
uznání naší ontologické závislosti na Bohu. To by nás mělo vést k uvědomění, že hmota a viditelný svět má svou duchovní podstatu. Že vše, co je
a má i život, je viditelně, ale i neviditelně vtisknuto do Boha, který je všudypřítomný. On je v nás a my jsme v něm. V něm žijeme, pohybujeme se
a jsme! Naši předkové už dávno věděli a věřili, že viditelný svět odkazuje
na neviditelný a je s ním spojený. Mnohé malé je podobné velkému. Mikrokosmos souvisí s makrokosmem a naopak. Člověk s Bohem a naopak.
Starověké pravidlo říká: „Similia similibus“ (Podobný k podobnému). Každý člověk má něco z Boha v sobě. Jsme stvořeni k Jeho podobě. I duchovní svět, který je také v nás, má své zákonitosti. Objevujme i tyto zákonitosti. Uznejme závislost na Bohu, Dárci života, a s Jeho milostí a pomocí odhalujme Jeho samotného v nás. Možná u některých zaprášený Boží obraz
v člověku. To by nás pak mělo vést i k náboženské úctě a klanění Toho, který nám podstatně daroval život a také ho udržuje. Vždyť Duch je více než
tělo, duchovní podstata všeho vnímatelného více než to, co dnes je a zítra už není. Ale nesmrtelný Duch a duchové podstaty rozumných bytostí
zůstávají navěky. Přeji vám všem, abyste dokázali nejen žasnout nad nově
probouzející přírodou, která je ve své rozmanitosti viditelnou stopou neviditelné krásy Boží. Ale také abyste Boha objevili i sami v sobě a nechali se Jím inspirovat a napodobovat Ho, i když nedokonale. On lidstvo neustále obdarovává. I my můžeme druhým dělat radost a konat dobré skutky z lásky. Být i tímto způsobem plodní mezi lidmi. I takto můžeme před
Bohem zbohatnout a jednou mít podíl na Jeho nekonečném bohatství nepochopitelné Boží lásky. To je také podstatné pro postní dobu i podle starozákonních proroků. Pravý půst je konat milosrdné skutky pro druhé lidi.
Budeme odměněni už zde na zemi nadpřirozenou radostí, že jsme třeba
posloužili skrytému Bohu v některém člověku. A můžeme s radostí oslavovat pravé Velikonoce a děkovat Bohu za to, že v osobě Ježíše Krista přišel
mezi nás, aby nás vykoupil svou smrtí a pozval na cestu spásy spojenou se
změnou myšlení a obrácení k dobru a lásce. Požehnané a milostiplné velikonoční svátky Vám přeje a vyprošuje
P. Petr III., farář

O čem jsou vlastně
Velikonoce?
Z evangelií víme, že na Velký pátek byl Ježíš ukřižován a pak navečer, tedy
v dobu, kdy podle židovského počítání času začínala sobota, byl pohřben.
Jakýsi zámožný, dobrý a spravedlivý člověk z Arimatie jménem Josef, který
byl členem židovské rady a dokonce tajným Ježíšovým učedníkem, nachází
teď odvahu a přiznává se k ukřižovanému Pánu tím, že předstupuje před
Piláta a žádá ho o tělo popraveného Ježíše. Když Pilát dává svůj souhlas,
Josef z Arimatie jde ke kříži, vytahuje hřeby z Ježíšových rukou i nohou,
opatrně snímá jeho tělo z kříže, zavinuje jej do plátna a důstojně pochovává Ježíše ve svém novém hrobu, jenž byl vytesán ve skále jakési zahrady.
Tak v hodině velkopáteční temnoty, kdy Ježíš umírá opuštěn v nejhorších bolestech, začíná pro Josefa z Arimatie svítání. Zatímco všichni Ježíšovi učedníci, kteří se dosud k Ježíšovi veřejně hlásili, se najednou ztratili kdoví kam, tak Josef z Arimatie, který se hlásil k Pánu Ježíši jen v skrytosti, znenadání zůstává s ním. Ježíš jako dítě v náruči jednoho Josefa kdysi usínal, o pár let později, po svém odsouzení a strašlivém utrpení, spoči-

nul na rukou druhého Josefa a to mnohem odevzdaněji, než v náruči toho
prvního, který ho vychovával a ochraňoval.
Po tomto odevzdaném Ježíšově spočinutí v náruči již bývalého tajného
učedníka přivaluje Josef z Arimatie ke vchodu chladné, vytesané skály velký kámen, a všechno se zahaluje pláštěm ticha. Slunce zapadá a nastává
šabat, sobota, Bílá sobota.
I věrné ženy, které osvědčily svou oddanost a obětavost Pánu Ježíši, když
ho doprovázely z Galileje, když mu sloužily a staraly se o něho, musí teď
s pomazáním Ježíšova těla počkat, až Bílá sobota skončí.
Je tedy tajemný šabat, den odpočinku, židovská sobota. Všechno mlčí,
celé stvoření zatajilo dech. V absolutní vydanosti lásky sestupuje Pán Ježíš Kristus do podsvětí, do pekel, jak vyznáváme s celou Kristovou církví
v Apoštolském vyznání víry. Do pekel však sestupuje jako vítěz, který plane ohněm Ducha svatého, aby spálil všechna pouta, jež svazovala lidstvo,
aby moc smrti byla definitivně zničena a všichni mrtví, nejen ti, co umřeli
tělesně, ale i ti, co umřeli duchovně, mohli s Kristem žít na věky.
Ano, Bůh šel za člověkem nejen do vší lidské bídy, bezmoci a pachu chléva, nejen na kříž a smrt, ale ještě hlouběji, zašel ještě dál. Až do pekel. I tam
Pán Ježíš zašel, aby všem zajatcům vlastních hříchů přinesl svou Boží lásku a vyhlásil odpuštění i propuštění.
Ano, Velikonoce jsou nejen o kříži a pohřbu, ale i o Ježíšově cestě do pekla. Je to evangelium, dobrá zpráva pro všechny, co mají pocit, že už je jim
peklo na dosah. Je to radostná zpráva, že ani v pekle vlastních pochybností, vin a zrad nejsme sami.
Jenomže my křesťané hledíme zrakem víry ještě dál. Vždyť naše vyznání víry nekončí slovy, že Ježíš byl ukřižován, že umřel, byl pohřben a že
sestoupil do pekel. Naše Velikonoce nekončí Bílou sobotou, kdy všechno
pro židovský šabat mlčí. Náš zrak je upřen s velkou nadějí k západu slunce, po kterém má v oné zahradě, kde v hrobu leží Ježíšovo tělo, zavládnout
veliká noc, noc slavného Kristova vzkříšení.
Co se však v onu velikou noc stalo, je tajemstvím, tajemstvím zahrady.
Samotnému Kristovu vzkříšení totiž nebyl přítomen žádný svědek. Když
z nebe sestoupil anděl Páně a odvalil kámen, byl Ježíšův hrob již prázdný. Žádný velký a zapečetěný kámen nemohl Pána Ježíše udržet ve smrti.
Kristovo vzkříšení je tedy zahaleno tajemstvím, jehož očitým svědkem
nebyl nikdo. Nikdo nevěděl a neví, jak vzkříšení nastalo. Nikdo nemůže
vzkříšení prokázat ani zobrazit. Může sice na něj poukázat, ale nikdo ho
nikdy nemůže dokázat. Vždy bude unikat badatelským soudům. Tak vzkříšení zůstává tajemstvím, tajemstvím zahrady a Bůh tu ponechává prostor
naší víře a důvěře.
Právě proto v jinak tak bohaté ikonografické tradici pravoslavné církve
chybí zobrazení vzkříšení. Moc dobře si totiž křesťané z pravoslavné církve
uvědomovali a uvědomují, že tajemství zahrady nelze zobrazit. Vzkříšení
můžeme prožít, zpívat o něm, věřit mu a milovat ho, můžeme v něj doufat
a spoléhat na něj, ale nemůžeme ho polapit do našich schémat, pozorovat
ho a zkoumat ho, protože vzkříšení je něco radikálně jiného než všechno
to, s čím my a kdokoli z lidí máme zkušenost. Tak vzkříšení zůstane napořád tajemstvím zahrady, které je přístupné pouze lásce.
Lubomír Pliska

Advent a vánoční doba
ve farnosti a v Charitě Kvasice
Při rozsvícení vánočního stromu na náměstí okna fary zářila. Ve společenské místnosti pracovníci charity připravili výstavu betlémů, kterou podpořili na výzvu místním rozhlasem občané Kvasic, přinesli své betlémy a
mnohdy to byly skvosty. Bylo by škoda se jimi nepochlubit. Návštěvníci výstavy tak mohli zhlédnout betlémy z různé doby a materiálů. Nechyběl ani
papírový betlém slavných českých malířů - Mikoláše Alše, Josefa Lady a
Marie Fischerové Kvěchové. Celý další týden navštěvovali výstavu žáci základní školy v doprovodu pedagogů i děti mateřské školy. Kryštof Pospíšil
z Vrbky vytáhl z kapsy foukací harmoniku a zahrál na ni dvě vánoční písně, čímž mile překvapil nejen přítomné, ale i samotného pana ředitele. Vánoční atmosféře podlehli i další návštěvníci, takže se zpívalo a přednášelo.
Bylo to moc dojemné a nás potěšilo, že se výstava líbila.
Díky P. Petru Klimešovi byla obnovena tradice rorátů se světelným průvodem a snídaní na faře po mši svaté. Příjemnou návštěvou na faře byli žáci
ze Základní školy v Kvasicích v doprovodu ředitele školy Mgr. L. Škrabala, kteří si mohli vyslechnout od P. Petra Klimeše vyprávění o významu adventu z pohledu křesťanství a paní Květy Koutňákové, která ho doplnila o
tradicích v Kvasicích z její knížky Navlékání korálků.
pokračování na str. 7
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dokončení ze str. 6
8. prosince se uskutečnil zájezd pro děti v doprovodu dospělých osob
ke zhlédnutí mechanického československého betlému v Horní Lidči na Valašsku a s návštěvou výstavy vánočních ozdob a cukrárny ve Vizovicích a
se zástavkou na výstavu panenek v Tlumačově, kterou nám umožnila vedoucí KIS paní Renáta Nelešovská. Hlavně dětem se to líbilo a zvládly to
perfektně.
Svatý Mikuláš v doprovodu anděla naděloval speciální nebeské perníčky s vánočními symboly (prasátko, sněhulák, chaloupka, anděl, ryba, stromeček aj.) 9. prosince v kostele po mši svaté. Ve společenské místnosti,
v níž nechyběl také nazdobený vánoční stromeček na lidové motivy, proběhlo společenství seniorek s vánočním pohoštěním a nadílkou i čtení pohádek pro děti.
Vydařilo se i první silvestrovské posezení v charitě s přípitkem u vánočního stromu na náměstí. Nechyběla dobrá nálada, zpěv, vtipy ani tanec.
Tak jak to na Silvestra má být. Bylo nám jen líto, že vánoční strom nesvítil, tak jsme zapálili alespoň prskavky.
Akce byly ukončeny lednovou Tříkrálovou sbírkou, která se stala v obci
i v okolních obcích spadajících do farnosti (Bělov, Karolín, Nová Dědina, Střížovice, Sulimov) již neodmyslitelnou tradicí. V Kvasicích putovalo celkem 12 skupinek, kterým před jejich cestou požehnal P. Petr Klimeš
na faře, kde se konala příprava, a poutníci se pak rozešli do terénu. Po obchůzce se vrátili zpět na tradiční guláš od již stálého sponzora a kuchaře
pana Víta Koutňáka. I když počasí v ten den nebylo příznivé, pršelo, králům i jejich vedoucím se dešťové kapky nevyhnuly, takže přišli zmoklí, na jejich náladě to však znát nebylo. Dárci byli štědří. V Kvasicích bylo vybráno
44 234 Kč. Za celou farnost jsme odeslali na konto České charity do Prahy: 81 664 Kč. Všem děkuji za účast a spolupráci.
Květoslava Koutňáková, ředitelka Charity Kvasice

Co přinesl rok 2012 do Domova
se zvláštním režimem Kvasice
Když uplyne rok, je čas ohlédnout se zpátky a bilancovat, co se podařilo
a kde jsou ještě případné rezervy. Rok 2012 by se v Domově se zvláštním
režimem Kvasice dal z hlediska kulturních, společenských a sportovních
akcí zcela jistě nazvat nadstandardním. V duchu zavedených tradic jsme
přivítali Tři krále, oslavili Masopust, stavěli a káceli májku nebo vítali Mikuláše s jeho družinou. Každý měsíc byl doslova „nabitý“ různými akcemi, které mají naše uživatele jednak aktivizovat, jednak jim zpříjemnit život
v domově. V zimních měsících to byla hudební dopoledne či odpoledne.
V únoru proběhl Maškarní bál, již tradičně vyhlášený bohatou tombolou,
složenou ze sponzorských darů dodavatelských firem, kvasických obchodníků a podnikatelů a v neposlední řadě i darů z řad našich zaměstnanců.
Ani sportu milovní uživatelé nepřišli zkrátka. Od ledna do března probíhal turnaj v šipkách nazvaný Přesná muška a v březnu Zimní sportovní
hry DZR Kvasice. Jakmile jarní počasí dovolilo, přesunuli jsme sportovní
aktivity ven. Sportování pokračovalo celé léto. I v horkých letních měsících
jsme hráli ruské kuželky, pořádali střeleckou soutěž O krále střelců nebo
soutěžili v netradičních sportovních disciplínách. Družstvo našich sportovců se zúčastnilo dvou sportovních akcí pořádaných jinými zařízeními mimo
náš domov. Nejprve to byly Sportovní hry pro lidi s handicapem, pořádané na Velehradě, kde jsme v konkurenci 12 družstev obsadili krásné 3. místo. Na tento úspěch jsme následně navázali na Sportovních hrách seniorů
v Kroměříži. Odsud jsme si odváželi medaile ještě cennější, a to stříbrné!
Samozřejmě jsme nevynechali možnost uspořádat jednodenní zájezd a
díky podpoře ze strany Obecního úřadu v Kvasicích jsme navštívili Zoologickou zahradu Lešná.
Zcela jistě byla největší kulturní a společenskou akcí uplynulého roku
oslava 60. výročí založení domova. Tato jednodenní akce byla určena nejen pro uživatele, bývalé zaměstnance domova, ale i pro širokou veřejnost.
Díky sponzorské podpoře mnoha firem se podařilo uskutečnit, dle ohlasů
návštěvníků, velmi příjemné dopoledne i odpoledne v areálu našeho domova. Součástí oslavy byl bohatý kulturní program a možnost prohlídky
prostor našeho domova v rámci Dne otevřených dveří.
S imobilními uživateli jsme navštívili novou naučnou stezku a prohlédli si nové kvasické rybníky. Podzim odstartovalo hudební odpoledne s názvem Loučení s létem, kde jsme si pochutnali na skvělých opečených špekáčcích, následovalo tradiční Vinobraní a začala podzimní kvízová soutěž
„Kdo ví, odpoví“. Závěr roku patřil účasti na 8. ročníku akce Barvy života
v Luhačovicích, kde náš domov důstojně reprezentoval dramatický kroužek z řad uživatelů. V prosinci jsme spolu s dětmi z místní mateřské a zá-

kladní školy oslavili příchod vánočních svátků. Pracovnice domova připravily pro uživatele na závěr roku Silvestrovskou veselici s hudbou a malým
občerstvením. Nesmíme zapomenout ani na Karaoke show, která má v našem programu své stálé místo, besedu s policistkou ČR, zástupcem BESIPU, návštěvy místní knihovny nebo velmi oblíbená setkání se spisovatelkou Květoslavou Koutňákovou.
Někomu se možná bude zdát, že aktivit v domově je hodně, někomu
zase málo, ale v našem domově se stále něco děje. Na podzim jsme zažili
boom různých kroužků, kdy mimo dramatického kroužku, který funguje
již několik let, vznikl kroužek literární, turistický, karetní nebo kondičního
cvičení. Některé kroužky vznikly z podnětu samotných uživatelů domova,
jiné z iniciativy zaměstnanců.
Takže jak říkám - u nás se stále něco děje.
Lenka Machalová, aktivizační pracovník DZR Kvasice

Na naučné stezce u rybníků.

Foto: DZR Kvasice.

Pašijový týden aneb názvy dnů
ve velikonočním týdnu
Květná neděle – poslední (tedy šestá) postní neděle (půst začíná Popeleční středou a trvá 40 dní). Dle Bible přijel Ježíš se svými učedníky do Jeruzaléma, aby oslavil Pesach (odchod Izraelitů z Egypta). Název neděle
je odvozen od květů (mají připomínat palmové větve, jimiž lidé vítali Ježíše), kterými se zdobí kostely.
Modré (žluté) pondělí – představuje poslední masopustní pondělí
Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny nečistoty
Škaredá středa (Sazometná středa) – Bible uvádí, že Jidáš právě v tento
den zradil Ježíše Krista. Podle tradice se mají vymetat komíny. A také se
říká, že budete-li se mračit, pak se budete mračit každou středu po celý rok.
Zelený čtvrtek – dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě
poslední večeře Ježíše Krista. Byl při ní zatčen. Na Zelený čtvrtek se také
naposledy před Velikonocemi rozezní zvony (říká se, že odlétají do Říma.
Znovu zazní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria). Jejich zvuk je nahrazen
řehtačkami a klapačkami. Název tohoto dne je odvozen od skutečnosti, že
se nosilo zelené mešní roucho.
Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. Také
se pekly jidáše (pečivo z kynutého těsta), které se namazaly medem.
Velký pátek – v Bibli je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají držet přísný půst.
Říká se, že na Velký pátek se otevírá země a vydává poklady. Otvírá se
dokonce i hora Blaník a prý je možné spatřit blanické rytíře. Dle tradice
se nemá prát prádlo či pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a darovat.
Bílá sobota – končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a
velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) –podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro křesťany se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule.
Velikonoční pondělí – tento den je spojen s koledováním, poléváním vodou a velikonočním zajíčkem.
zdroj inet
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Kvasické noviny
Děti se těšily na výlet, a to ještě netušily, jak jim bude na cestu hustě sněžit. To byl zážitek. Do divadelního sálu vstupovaly s batůžky na zádech, nastrojené a s velkým očekáváním. Ztichly, když uviděly krásnou scénu, osvětlení, efekty, divadelní kostýmy. A co teprve úžasné a vtipné podání herců,
jejich herecké výkony! Ti dovedli krásně spolupracovat s dětmi i udržet dětskou pozornost. Klobouk dolů. Moc se nám všem líbilo zpracování pohádky, hlavně vtip a humor, které děti tolik potřebují.

Co je nového
v Mateřské škole Kvasice?
V mateřské škole naděloval Mikuláš
Dne 6. prosince 2012 mateřskou školu v Kvasicích navštívil Mikuláš.
Děti se již nemohly dočkat, až uslyší na schodech budovy školy pověstný
zvoneček, který věstí příchod Mikuláše. A skutečně se dočkaly. Přece si
nemohl nechat ujít příležitost navštívit děti v jejich školce. Vzal s sebou i
krásného anděla s čertem, kteří mu pomohli doručit bohatou nadílku. S
tou zavítali do všech tříd, kde s dětmi strávili příjemný čas. Ve zlaté knize
přečetl, jak děti během roku poslouchaly. Děti Mikulášovi zazpívaly písničky, přednesly básničky a popovídaly si o tom, co pro ně znamená svatý
Mikuláš, aby zjistil, zda v dnešní uspěchané době nezapomněly na to prvé
a nejdůležitější poslání sv. Mikuláše, kterým je naděje, odpuštění a láska.
Za odměnu dostaly balíčky se sladkými odměnami.
Vánoční jarmark
Na pořádání vánočního jarmarku se dlouho připravovalo. Bylo možné
zakoupit keramiku, adventní věnce a perníčky, nebo jen se na chvíli zastavit na teplý čaj a ochutnat vánoční cukroví. Nápady se hledaly hlavně u šikovných českých ručiček.
A výsledek? Celá mateřská škola byla slavnostně vyzdobená a plná stánků s širokou nabídkou výtvorů čekala na návštěvníky. Hned v přízemí se
hrály koledy. Každý se mohl zahřát teplým nápojem a ochutnat dobroty
vlastnoručně upečené šikovnými kuchařkami ze školky.
Celé odpoledne mateřská škola ožívala nově příchozími, kteří nešetří
ani penězi, ani slovy chvály.
Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěchu jarmarku, ale hlavně těm, kteří nás navštívili.
Vánoční „besídkování“
V adventní čas se přišli rodiče vánočně naladit do mateřské školy u besídek, které měly pro rodiče a příbuzné dětí přichystané děti a paní učitelky ze školky. Přišli se na nás podívat nejen rodiče, ale i babičky, dědečkové a sourozenci. Do tříd jsme se pomalu všichni nevešli.
U krásných českých koled, starých vánočních zvyků si přišli posedět u
dobré kávy či čaje.
Děti ze všech tříd si připravily zajímavé vánoční představení, děti se mohly pochlubit a ukázat, co všechno umí a co se naučily.
Všichni se moc snažili a musíme přiznat, že nikdo neměl takovou trému, aby něco zapomněl.
Myslíme, že se nám besídky velmi podařily, o čemž svědčí nejen velký
potlesk, ale i radostné slzičky některých dospělých.
Už se těšíme na červen, kdy se všichni předvedeme v závěrečné besídce ☺.
Výstava betlémů v muzeu v Kvasicích
Děti mají krásný zážitek, navštívily se svými učitelkami krásnou výstavu betlémů v Kvasicích. Děti v prostorách fary přivítala paní Květoslava
Koutňáková, která je seznámila s tím, komu vystavené betlémy patří, kdo
je uchoval a zapůjčil pro dobrou věc. To bylo důležité hlavně pro některé
všetečky, musely dávat větší pozor, aby náhodou některý vystavovaný betlém nepoškodily.
Paní Květuška nás překvapila i tím, jak je znalá historie, která je pro ni
největším koníčkem, ale také, jak dovede psát knihy o tom, co bylo. Světe
podiv se - a ještě dětem připravila sladké překvapení. Mockrát děkujeme
za všechny děti.

Tříkrálové koledování
Svátek Tří králů završuje vánoční období, a tak jsme se i my opět sešli
plní dojmů a zážitků z prázdnin. Třídami doznívaly poslední koledy a přibyla i ta tříkrálová. Po společném koledování jsme si popřáli vše krásné v novém roce 2013. I naši nejmenší ze školky koledovali a připomněli si tento
svátek.…….a tedy i my vystupujem a Nový rok Vám vinšujem…..
Masopustní karneval s medvědem
Tak už je tu Masopust.... v mateřské škole vypuklo v pondělí masopustní veselí. Právě tam jsme mohli potkat děti v rozličných kostýmech při bujarých hrách, při diskotéce, soutěžích a jiných činnostech, které pro děti
uspořádaly paní učitelky. Tancovalo se, soutěžilo a zpívalo. Děti se velmi
těšily i na vodění medvěda. Karneval se opravdu vydařil a příští rok se budeme opět těšit.
Návštěva předškolních dětí v základní škole
Dne 5. 2. 2013 byly předškolní děti z mateřské školy na návštěvě v 1.třídě v základní škole, kde jim jejich budoucí paní učitelka ukázala, co všechno umí. Děti pozorovaly školáky ve vyučovací hodině, seznámily se s písmenky a číslicemi, které tvořily ve slova, a hlavně viděly, co patří školákovi do aktovky. Děti se před zápisem seznámily i s prostředím školy, s paními učitelkami a prohlédly si třídy, do kterých budou chodit.
Jejich starší kamarádi ze školy jim předvedli, co všechno se ve škole naučili a seznámili je s tím, co je ve škole čeká. Moc se jim líbila i práce na tabuli a těší se na zápis a další setkání s paní učitelkou.
Miluše Koláčková, ředitelka mateřské školy
a kolektiv Mateřské školy v Kvasicích

ZÁPIS DĚTÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY KVASICE
Mateřská škola Kvasice… kde je štěstí doma

ZAPISUJE ZÁJEMCE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
2013/2014 VE DNECH
25. 4. 2013 OD 8.00 – 16.00 a 26. 4. 2013 OD 7.00 DO 13.00 hod.

- nabízíme logopedickou třídu, zájmové kroužky,…

RODIČE SI S SEBOU PŘINESOU
– rodný list dítěte,
popř. již vyplněné formuláře (žádost o přijetí do MŠ).
Mateřská škola Kvasice, tel.573 358 045, www.mskvasice.cz

Gymnázium Otrokovice v MŠ Kvasice
Naši mateřskou školičku navštívili 7. prosince 2012 studenti z Gymnázia
v Otrokovicích. Přijeli zahrát dětem pohádky s vánoční tématikou a zazpívat
si s nimi v předvánoční době koledy. Chceme jim touto cestou poděkovat
jménem celého kolektivu Mateřské školy v Kvasicích za jejich ochotu, zájem o malé děti, vhodný výběr pohádek, pěkné ztvárnění, zajímavé kostýmy,
rekvizity a divadelní scénu. Budeme rádi, když za námi zase někdy přijedete!
Zimní příhody „včelích medvídků“ v Otrokovické Besedě
Stalo se již tradicí, že do mateřských škol chodí nejrůznější nabídky divadelních společností, které přijedou a zahrají pohádku přímo v MŠ. Děti
z celé školičky se sejdou v jedné třídě a zhlédnou maňáskové pohádky.
Paní ředitelka Miluše Koláčková připravila pro děti milou změnu – výlet
autobusem do Besedy v Otrokovicích 10. 12. 2012 na divadelní představení pražského Divadlo Krapet ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ.

Vánoční besídka.

www.kvasice.cz
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Základní škola Kvasice informuje

Vánoční jarmark.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Kvasičtí žáci pomáhají nemocným kamarádům
V pondělí 3. prosince navštívili zástupci všech žáků Základní školy Kvasice, v čele se svým ředitelem, dětské oddělení Nemocnice v Kroměříži,
aby do rukou primářky tohoto pracoviště předali sesbíraný materiál pro
nejmenší pacienty.
Reakce na výzvu nemocnice, zveřejněnou v médiích, byla nečekaně pozitivní.
Žáci pro své nemocné kamarády přinesli postupně do školy téměř 60
dětských knih a leporel, stavebnice a skládačky.
Do osmi velkých pytlů byly soustředěny plyšové hračky, řádně vyčištěné jakoby nové.
Snad je brzy pohladí jiné ruce, snad se s nimi pomazlí noví majitelé,
snad přinesou pocity radosti zase někomu jinému, snad budou pro jiné
dětské duše dobrými kamarády, snad jim zmírní pocity bolesti, snad odeženou smutek z odloučení.
Mgr. Ladislav Škrabal, ředitel
Pohoda Vánoc 2012 - zdobení stromečků
Žáci z naší školy v rámci Vv a Pč vyrobili ozdoby na vánoční stromek
a zapojili se do soutěže ve zdobení stromečků pořádané Florií Kroměříž.
Těmito vlastnoručně vyrobenými ozdobami pak děti v doprovodu učitelů ozdobily vánoční stromeček na výstavišti v Kroměříži.
Soutěže se účastnilo 18 mateřských školek a základních škol kroměřížského regionu.
Návštěvníci výstavy betlémů a akce Floria Pohoda Vánoc svými hlasy
rozhodli o vítězi.
I když naše stromky nevyhrály, jsme rádi, že jsme se mohli pochlubit,
jak šikovní jsou naši žáci.
Mgr. Jitka Konečná

Tři králové.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Vánoční Vídeň
14. prosince 2012 se vypravili žáci 7. – 9. ročníku k našim jižním sousedům do Rakouska – do Vídně. Vánoční Vídeň patří k oblíbeným místům,
která pravidelně navštěvujeme. Někteří z nás byli v tomto městě poprvé,
jiní jsou již „znalci“. První zastávkou byl zámek Schőnbrunn s vyhlídkou
Gloriette a vánoční trh před zámkem se spoustou pamlsků – tradiční punč,
ovoce v čokoládě, pečené kaštany,… Následoval Maria-Theresia-Platz, Hofburg, Stephansdom, Volksgarten, Parlament. Největším zážitkem však byl
Christkindlmarkt před vídeňskou radnicí. Nádherná výzdoba, osvětlené stromy, velké množství stánků s ručně vyráběnými vánočními ozdobami, svíčkami a opět nezbytný punč, sladkosti, klobásy. Každý z nás si vybral, na co
měl právě chuť. Výlet byl opět super a již se těšíme na další návštěvu Vídně.
Mgr. Dagmar Březíková, učitelka německého jazyka
Rozloučení s rokem 2012
Tradiční rozloučení s uplynulým rokem se konalo 19. 12. 2012 před základní školou. Ani vytrvalý déšť neodradil desítky občanů zúčastnit se této
pěkné předvánoční akce. Jako každý rok přítomní zhlédli kulturní vystoupení žáků, zahřáli se horkým čajem nebo svařákem, popovídali si s přáteli
a na závěr obdivovali velký ohňostroj. I přes nepřízeň počasí strávili všichni zúčastnění pohodový adventní večer.
Mgr. Věra Janoštíková, učitelka jazyka českého

Masopust ve školce.

MŠ ve škole.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Foto: archiv MŠ Kvasice.

Okresní kolo olympiády v českém jazyce
39. ročníku Olympiády v českém jazyce se zúčastnily 2 žákyně 9. třídy:
Tereza Klapilová a Kristýna Demková.
Tato náročná vědomostní soutěž měla 2 části – mluvnickou a slohovou.
V silné konkurenci 40 spolužáků se však naše děvčata neztratila.
Kristýna Demková obsadila 7. místo, přičemž její slohová práce na dané,
předem neznámé téma, byla hodnocena jako druhá nejlepší ze všech soutěžících.
Tereza Kvapilová obsadila 16. místo a i ona prokázala výborné znalosti jazykové i slohové.
Protože první dvě místa obsadily studentky víceletých gymnázií, dosáhla obě děvčata výborných výsledků v konkurenci žáků celého kroměřížského okresu.
Děkujeme jim za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů
ve studiu na středních školách.
Mgr. Věra Janoštíková, učitelka jazyka českého
2. místo v okresním kole Soutěže v cizích jazycích
5. února 2013 uspořádala Základní škola Zachar v Kroměříži okresní kolo Soutěže v cizích jazycích, jehož se zúčastnili zástupci sedmi škol
okresu Kroměříž.
pokračování na str. 10
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Základní škola Kvasice informuje
dokončení ze str. 9
Vítězové jednotlivých školních kol z Holešova, Litenčic a Kroměříže si
změřili své schopnosti s žákyní 9. ročníku naší školy Kristýnou Demkovou.
Všichni soutěžící se anglicky nejprve představili a pak hovořili k vylosovanému tématu.
Aby byl zjištěn rozsah slovní zásoby, úroveň výslovnosti, plynulost a pohotovost, celková orientace, stejně tak i znalost gramatiky, byly přítomnými učiteli jednotlivcům v průběhu soutěže kladeny doplňující otázky, jejichž obsah nikdo předem neznal.
Je velmi potěšitelné, že si Kristýna v konkurenci vrstevníků počínala velmi dobře a nakonec obsadila, díky svým znalostem, jistotě a přehledu, překrásné 2. místo ihned za reprezentantkou pořádající školy.
Srdečně blahopřejeme.
Monika Skácelová DiS, vyučující anglického jazyka
Zápis do 1. třídy v ZŠ Kvasice
V pátek 8. února 2013 se konal zápis žáků do 1. třídy pro školní rok
2013/14. Celkem se dostavilo se svými rodiči 42 dětí, z toho bylo zapsáno
33 nových žáčků, 7 rodičů požádalo o odklad školní docházky a ve dvou
případech si nechávají rodiče čas na rozmyšlenou.
Budoucí žáčci měli příležitost prohlédnout si celou školu. Navštívili školní třídu, kde se setkali s paní učitelkou. Vyzkoušeli si, jak se sedí ve školní
lavici. Paní učitelka zjišťovala jejich připravenost ke vstupu do školy. Ve své
první školní zkoušce děti měly prokázat schopnost komunikace a úroveň
výslovnosti, matematické dovednosti, znalost při určování geometrických
tvarů, poznávání barev a grafomotorické dovednosti při kresbě.
Prohlídka dále pokračovala v tělocvičně, v družině a počítačové třídě,
kde pro děti byly připraveny další aktivity. Na památku si děti odnesly pamětní list a drobné pozornosti.
Na všechny budoucí prvňáčky se těší celý pedagogický sbor.
Za kolektiv ZŠ Dana Malenovská
Zimní čas ve školní družině
Školní družinu ZŠ Kvasice navštěvuje v letošním školním roce 56 dětí.
Prvňáčci mají svoji hernu, žáci ostatních tříd 1. stupně tráví čas společně
ve druhé místnosti. Obě oddělení pracují podle svého týdenního programu,
jehož činnosti jsou přizpůsobeny věku, dovednostem a schopnostem dětí.
Přibližně 2x za měsíc se koná celodružinová akce a 1x měsíčně keramický
kroužek pod vedením lektorů ze Střediska volného času Šipka Kroměříž.
S příchodem zimy děti ze ŠD vyráběly vánoční ozdoby, přáníčka a dárky pro své nejbližší. Žáci ZUŠ Otrokovice připravili pro družinu vánoční koncert a paní knihovnice místní knihovny v Kvasicích besedu o Vánocích. Svou šikovnost si děti vyzkoušely ve florbalovém celodružinovém zápase. Zimní počasí v lednu a únoru nového roku přálo zimním radovánkám – stavění sněhuláků, bobování, bruslení na kluzišti v Otrokovicích, vycházkám zasněženou krajinou ke krmelcům. Zima se stala hlavním námětem výtvarné a pracovní činnosti. Zbyl čas i na výrobu dárků k zápisu do 1.
tříd, karnevalových masek a sportování v tělocvičně. Téma zimy bylo v družině zakončeno v posledním týdnu před jarními prázdninami celodružinovým karnevalem a společnou návštěvou zábavního parku Galaxie ve Zlíně.
Mgr. Kamila Willertová

vý turnaj v Bystřici pod Hostýnem. Také letos zastupovaly kvasickou školu dva týmy. Tým Kvasice „A“ v sestavě: Simona Nakládalová – Michaela
Balharová, Pavlína Pecinová, Nikola Šišková (všechny 9. třída), Lucie Svobodová (8.), Karolína Malenovská, Eliška Ševčíková (7.) a Denisa Zapletalová (6.) - postoupil z velice silné skupiny do vyřazovacích bojů a v nich
dokráčel až do finále. Tam bohužel nestačil na suverénní celek z Morkovic a obsadil celkové druhé místo z osmi.
Kvasické Béčko přijelo opět sbírat především zkušenosti. Po úvodní porážce dokázaly kvasické naděje dvakrát remizovat a co je potěšující, ještě minutu a půl před koncem posledního utkání držely postupové naděje
ve svých rukách. Nakonec z toho bylo 3. místo ve skupině.

Zápasy ve skupině
Kvasice A – Morkovice 0:3
Kvasice A – Slovan Kroměříž 3:0 (góly: Zapletalová, Pecinová, Malenovská)
Kvasice A – Bratrství Bystřice pod Hostýnem 0:0

Semifinále
Kvasice A – 1. ZŠ Holešov 1:0 (Pecinová)

Finále
Kvasice A – Morkovice 0:3

Zápasy ve skupině
Kvasice B – 1. ZŠ Holešov 0:2
Kvasice B – TGM Bystřice pod Hostýnem 0:0
Kvasice B – 3. ZŠ Holešov 1:1 (Brázdilová)
Mgr. Jiří Machovský
Lyžuj a plav
Na letošní lyžařský kurz jsme v neděli 3. března vyjížděli za téměř jarního počasí, ale mnoho starostí jsme si nedělali. Zprávy z Velkých Karlovic
hlásily velké množství sněhu, krásné počasí, noční teploty pod bodem mrazu – vše nasvědčovalo tomu, že si „parádně“ zalyžujeme. Jen pár žáků bylo
na lyžích jako doma, ostatní se na první krůčky na „divokých prkýnkách“teprve těšili. Někteří více, jiní méně. Počasí nám skutečně přálo, mohli jsme
se cítit jako v Alpách, jen nadmořská výška byla poněkud nižší. Lyžování
se snad zalíbilo všem, aspoň to tak při čvrtečním závodu v klasickém a obřím slalomu vypadalo. V klasickém slalomu zvítězil mezi členy 1. družstva
Jan Daněk, ve 2. družstvu se na první místo dostal Daniel Slavík. V obřím slalomu skvělou jízdou zvítězila v 1. družstvu Eliška Ševčíková, ve 2.
družstvu získal první místo opět Daniel Slavík. I poslední den začal vesele – při oblékání jsme zjistili, že nám nějaký „záškodník“ (nebo „záškodníci“?) svázal provázky nohavice a rukávy naší lyžařské výstroje. Marně jsme
si lámali hlavu, kdo a kdy tento zákeřný čin spáchal. Ale nevadilo nám to,
legrace musí být. A proč titulek „Lyžuj a plav“? Jedná se o heslo letošní lyžařské sezóny hotelu Horal, na jehož sjezdovce každý rok lyžujeme. Tímto heslem jsme se po celou dobu lyžařského kurzu částečné řídili. Někteří dokonce na 100%. A to doslova…
Mgr. Dagmar Březíková

Fotbalové pololetí
V měsíci říjnu zahájili mladší (6., 7.třída) a starší (8. - 9.) žáci naší školy své soutěže ve 3. ročníku školské futsalové ligy. Úvodní dějství čekalo obě družstva ve Veselí nad Moravou. Zatímco mladší zástupci obsadili ve 4-členné skupině nepostupové třetí místo, jejich starší kolegové svou
skupinu vyhráli a společně s domácím Veselím postoupili do 2. kola hraného v Hustopečích u Brna.
Kvasičtí se turnaje účastnili v sestavě: Lukáš Marčík – Emil Pospíšil, Radim Zapletal, Aleš Fišer, Jaroslav Ševčík (8.), Michal Konečný, Martin Fišer a Jakub Ševela (9.). Bohužel hned první utkání našim hráčům nevyšlo
a zranění Martina Fišera navíc značně nabouralo vyhlídky na lepší umístění. V dalších zápasech ale tým zvednul hlavu a po jednoznačné výhře a
remíze v posledním zápase vybojoval velmi dobré druhé místo.
Kvasice – Hustopeče u Brna 2:10 (góly: Ševela 2)
Kvasice – Veselí nad Moravou 6:0 (Postava 2, Zapletal 2, Konečný, Ševela)
Kvasice – Gymnázium Hodonín 3:3 (Zapletal, Ševela, Postava)
Stejná soutěž v dívčích kategoriích se rozběhne pravděpodobně až na jaře.
Tradičním testem fotbalových dovedností je už 7 let předvánoční futsalo-

Lyžák 2012.
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V Kroměřížské nemocnici.

Foto: ZŠ Kvasice.

Ve vánoční Vídni.

Foto: ZŠ Kvasice.

Soutěž v cizích jazycích.

Foto: ZŠ Kvasice.

Zápis nových žáčků.

Foto: ZŠ Kvasice.

Vánoční stromky od kvasických žáků.

Foto: ZŠ Kvasice.

V družině se nenudíme.

Foto: ZŠ Kvasice.

Rozloučení s rokem 2012 před ZŠ.

Foto: ZŠ Kvasice.

Fotbalisté ze školy.

Foto: ZŠ Kvasice.
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Projekt Aktivační centrum
v Základní škole praktické
a Základní škole speciální Kroměříž

Prezentace výrobku kočička z textilu.
Foto: ZŠ speciální.
Přibližně od začátku měsíce listopadu tohoto školního roku začal
Filip Zůbek, žák Základní školy speciální Kroměříž, pravidelně každé
úterý v odpoledních hodinách navštěvovat jeden z kurzů tzv. aktivačního centra, které se konají na pracovišti naší školy v Kroměříži na ul.
1. máje 209, tedy v části Základní
školy praktické. Do Kroměříže a
zpět do zařízení DZP Kvasice, jehož je Filip uživatelem, ho doprovázejí pedagogické pracovnice naší
školy, za což jim patří poděkování,
neboť tím dobrovolně na sebe berou za Filipa zodpovědnost a doprovod zajišťují nad rámec svých
pracovních povinností.
A o co vlastně v projektu AC jde a
čím může být účast v jednom z jeho
kurzů Filipovi prospěšná? Tento projekt je realizován v devíti krajích naší
republiky a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu. Kurzy jsou určeny žákům s těžkými formami zdravotního postižení. Provozovány jsou
v prostorách základních škol speciálních po skončení vyučování. Nabízené aktivity AC směřují k všestrannému rozvoji účastníků kurzu, ke kultivaci jejich osobnosti, k rozvíjení jejich komunikačních schopností jako
předpokladu integrace a k získávání
vědomostí a praktických dovedností v různých oborech lidské činnosti se zaměřením na praktické uplatnění buď v pracovní, nebo zájmové
činnosti. Doporučený maximální
počet žáků v kurzu je deset účastníků a za úroveň vzdělávání a bezpečnost odpovídá pět odborně vyškolených pedagogických pracovníků – lektorů pro práci v AC.
A jaká je konkrétní náplň jednot-

livých kurzů v projektu AC? Prvním
kurzem jsou Technické práce, kde se
žáci zdokonalují v práci s technickými materiály, pěstitelských a chovatelských pracích. Učí se vyrábět jednoduché hračky, pracovat s kovem,
dřevem, pěstovat květiny, zacházet
s mikroskopem a lupou. Dále budou chodit na různé exkurze, učit
se ošetřovat drobná domácí zvířata.
Další kurz se jmenuje Svět kolem nás
a orientace v něm. Aktivity tohoto
kurzu jsou zaměřeny na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, zdravý způsob života. Žáci chodí na výstavy, vycházky, navštěvují kulturní
zařízení. Také získávají dovednost
vyhledávat informace na internetu,
fotografovat, zakládat herbáře, fotoalba. Kurz, který navštěvuje náš Filip, nese název Lidová řemesla. Tento kurz je zaměřen na lidové zvyky,
tradice a řemesla. Filip se zde společně s ostatními účastníky učí vyšívat, malovat na hedvábí, malovat
na sklo, drátkovat nebo vyrábět keramiku, pracuje s papírem a různým
přírodním materiálem.
Činnosti v kurzu Filipa velmi
baví, pobyt v AC pro něj znamená
zpestření jeho odpoledního programu a motivací je pro něj také společenské setkávání v příjemném prostředí se sourodou skupinou vrstevníků. Pozitivně hodnotí také možnost odnést si výrobky s sebou
domů a použít je jako dárky pro své
blízké, například pro svou maminku. Na závěr kurzu obdrží Filip,
tak jako všichni ostatní absolventi,
při příležitosti slavnostní celostátní
konference osvědčení o absolvování kurzu AC.

Práce s přírodním materiálem.

Foto: ZŠ speciální.

Práce s šablonou, papírem a voskovými pastely.

Foto: ZŠ speciální.

Šití zadním stehem.

Foto: ZŠ speciální.

Za ZŠ speciální Kroměříž
Mgr. Lenka Nebuchlová

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ
Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Prezentace výrobku vánoční pyramida.
Foto: ZŠ speciální.
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Šibřinkový rej masek v cirkusu
V masopustním období pořádá
každoročně TJ Sokol Kvasice šibřinkový rej masek pro děti i dospělé,
ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 23. 2. 2013 se v sále sokolovny v
Kvasicích sešly děti v nejrůznějších
maskách a převlecích za doprovodu
rodičů, babiček i dědečků. Celé bujaré odpoledne se neslo v duchu cirkusových postav a dovedností. Nejprve všechny přivítal starosta TJ pan
Ivo Vysloužil a poté si již hlavní slovo vzal hlavní moderátor - tygřík.
Nejdříve děti seznámil s průběhem
odpoledne a poté si s nimi zacvičil.
A to již přišla na řadu skupina čtyř
žonglérů-klaunů. Ti předvedli, co
dokáží s kužely, míčky a jiným náčiním, které je možno vidět převážně
v cirkusu. To se všem přihlížejícím
moc líbilo. Děti si poté samy mohly vyzkoušet například roztočit talíř
na hůlce. Zažonglovat si s míčky, kužely a prostě si pohrát, to nadchlo i
dospělé. U všeho, co se chtěly naučit, jim byla k dispozici odborná pomoc. Nikdo nechtěl přestat a náčiní
šlo z ruky do ruky. Nakonec své nabité zkušenosti mohly děti předvést
na pódiu před diváky. A také si zasoutěžit, kdo je v čem lepší. Zábava
nebrala konce a mimo již zmíněných
soutěží si děti mohly nechat malo-

Malý velký lev.

Šibřinkový rej.

vat na obličej. Z velmi bohaté tomboly si děti odnášely výhry a po celou dobu se mohly občerstvit u bufetu nebo si třeba koupit domů balónek. Letošní dětské šibřinky se podle ohlasu velmi líbily a o to jde především. Do příštího roku se všichni
mohou těšit na podobné dovádění.
A my se budeme zase těšit na děti v
krásných maskách.
Následující sobotu 2. 3. 2013 se
ve svých kostýmech mohli předvést
dospělí. Objevili se již tradiční účastníci, ale také nové tváře. Rozhodně
nikomu nechyběla fantazie při tvoření svého převleku. Pro všechny bylo
připravené občerstvení, nechyběla
bohatá tombola a samozřejmě živá
hudba k poslechu a hlavně k tanci.
Dovádění a předvádění se na parketu bylo hlavním motem. Všichni
přítomní odevzdávali své hlasy jednotlivým kandidátům a ti netrpělivě
čekali na vyhlášení, jestli právě oni
budou oceněni. Nejlepší maskou se
nakonec stal Švejk a paní Müllerová, druhé místo obsadily černošky
a třetí havajská tanečnice. Všichni přítomní, ať už s maskami nebo
bez, si jistě přišli na své. Příští rok
se budeme opět těšit, jakou masku
kdo vymyslí.
Za TJ Sokol Kvasice Aleš Judas

Muchomůrka a motýl.

Foto: A. Judas.

Švejk a paní Müllerová.

Foto: M. Horová.

Dospělácké šibřinky.

Foto: M. Horová.

Černošky.

Foto: M. Horová.

Foto: A. Judas.

Foto: A. Judas.
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80 let organizovaného včelařství na Kvasicku 1932 - 2012
Členové Základní organizace Českého svazu včelařů Kvasice si, za účasti
některých starostů obcí z Kvasicka, zástupců Okresního výboru Českého svazu včelařů Kroměřížska, majitele Zemědělského podniku Kvasicko a dalších
hostů, připomenuli 80. výročí vzniku organizovaného včelařství na Kvasicku,
na slavnostní schůzi, která se konala 16. prosince 2012 v Sokolovně Kvasice.
Součástí oslav byla i dvoudenní včelařská výstava, která byla zaměřena
na současný stav včelařství v České republice a na činnost ZO Českého svazu včelařství Kvasice.
Část expozice byla věnována kvasickému rodáku Janu Wunderovi (18111889), lesníku a významnému včelaři, vynálezci rozebíratelného včelího díla
a razidla na mezistěny; dále pak zakladatelům organizovaného včelařství
na Moravě, Františku Živánskému a Řehoři Mendelovi z Brna. Na ostatních panelech byly k zhlédnutí zajímavosti o včelích produktech (med, včelí vosk, propolis, včelí jed, mateří kašička a pyl). Zajímavé byly i fotografie
moderních úlů a informace o nemocech a škůdcích včel.
Podařilo se také shromáždit mnoho historických včelařských potřeb a pomůcek a také moderní včelařská zařízení na vytáčení medu, tavení vosku
a také nejnovější aerosolový přístroj používaný k léčení včel proti varoáze.
Na výstavce bylo možno zakoupit i pravý včelí med a také publikaci „80 let
organizovaného včelařství na Kvasicku“. Bohužel však účast občanů z Kvasic
a okolí byla zklamáním pro organizátory této ojedinělé výstavy, která se naposledy v takovém rozsahu uskutečnila v Kvasicích ve 30. letech 20. století.

Slavnostní schůze 2012.

Včelařská výstava.

Foto: P. Chrastina.

Foto: J. Novák.

Rád bych vás seznámil s některými významnými obdobími, kterými kvasičtí včelaři za těch 80 let prošli.
Dne 26. prosince 2012 tomu bylo přesně 80 let, co si včelaři na Kvasicku založili svou vlastní organizaci - „Včelařský spolek pro Kvasice a okolí“, který sdružoval včelaře a příznivce včelařů z celého Kvasicka a některé i z Kostelan. Brzy po založení spolku se stala jeho členy i řada včelařů
z Drahlova a Tlumačova.
Pokud se však hovoří nebo píše o včelařství na Kvasicku, je nutno se vrátit zpět, do začátku 2. poloviny 19. století, do doby, kdy se Nová Dědina
a Kvasice dostaly do povědomí včelařů nejen v okrese Kroměříž, ale také
do povědomí včelařů na Moravě a ostatních zemí rakouské říše.
Zásluhu na tom měl lesník Jan Wunder, který se narodil 8. dubna 1811

v Kvasicích. U místa jeho narození se poněkud pozastavím, protože ještě v roce 2012 byly uváděny jako místo jeho narození Kostelany. Spisovateli Petru Klapilovi se však podařilo zjistit v kvasické farní kronice z roku
1811, že Johan Albert Josef Wunder se narodil v domě číslo 12 v Kvasicích.
(Dům číslo 12 se nacházel ještě koncem 19. století na místě bývalé školy
v Kvasicích, na náměstí Antoše Dohnala. V roce 1890, po jeho zboření, byla
na jeho místě postavena nová jednopatrová obecná škola, které bylo v roce
1924 přistavěno druhé patro a v takto rozšířené budově byla zřízena škola
obecná i měšťanská).
Dětství prožil Jan Wunder v Kostelanech na hájence, obecnou školu navštěvoval v Lubné a piaristické gymnasium v Kroměříži. Po smrti svého
otce musil předčasně svá studia ukončit.
Od svých 16 let se věnoval lesnické službě, a to plných 61 let ve službách
majitelů kvasického velkostatku.
Věnoval se nejen lesnictví, ale také včelařství, ovocnářství a rybářství.
Zkusil pěstovat i bource morušového. Vypracoval se na obdivuhodného
znalce přírody a stal se na slovo vzatým odborníkem, a to nejen ve svém
povolání, kde v ochraně lesa a v zalesňování neměl konkurenta. Zavedl výsadbu lesních stromů do řádků, mezi odborníky dodnes známou pod názvem „Wunderovy řádky“.
Aktivním byl i při různých národních slavnostech, na kterých doporučoval výsadbu památných stromů, které předpěstovával ve své lesní školce
na Nové Dědině. Tyto staleté stromy se dodnes nacházejí v katastrech mnoha obcí na Kvasicku a také v několika lokalitách v okolí Tabarek.
Spolupracoval i se známým národním buditelem Františkem Skopalíkem
ze Záhlinic v „Hospodářské jednotě záhlinicko - kvasické“. Jako jeden z
prvních na Moravě zřídil vedle hájenky na Nové Dědině ovocnou školku
a štěpnici. Její výpěstky pak šířil po Kvasicku, zasloužil se o výsadbu mnoha alejí ovocných stromů kolem polních cest.
Byl spoluzakladatelem čtenářského spolku na Nové Dědině a také úzce
spolupracoval s archeologem Jindřichem Wankelem při průzkumu mohylových hrobů na Tabarkách.
Prosadil i vybudování silnice z Kvasic do Kostelan pro snazší dostupnost do lesů, které vlastnili u Kostelan majitelé kvasického velkostatku.
Největší jeho zálibou však bylo včelařství. Včelařit začal již v 19 letech,
kdy si v kvasické bažantnici postavil pět klátů (úlů vyrobených z dutých
kmenů). Po přeložení na Novou Dědinu rozšířil svou včelnici na 40 klátů.
Při manipulaci se včelami se voskové dílo v dutinách klátů poškozovalo
a při odebírání medu se ničilo i se včelami. Proto kláty upravil do čtvercových komůrek v pěti patrech, kde ukládal v každém patru vedle sebe „trámky“, jak nazýval dřevěné loučky, na které stavěly včely voskové dílo. Později
začal úly vyrábět z desek a jednotlivé loučky s plásty vytahoval bez poškození. Tak již kolem roku 1840 vytvořil rozebíratelný úl s rámkovou mírou
24x13 cm, která byla zavedena téměř v celé rakouské říši.
Jeho dalším vynálezem ve včelařství bylo „razidlo“ na vtlačování základů buněk do vosku jako předlohy pro stavbu včelího díla. Později se těmto
voskovým „fóliím“ začalo říkat mezistěny. Tento ojedinělý vynález vystavoval v roce 1850 na výstavě v Brně a jim vynalezené mezistěny se používají dodnes. Nic lepšího totiž vynalezeno nebylo.
Na Wunderův včelín přicházelo mnoho včelařů, také jej navštívil rakousky ministr orby, dnes bychom řekli zemědělství, Alfred Potocki.
V roce 1865 se konala v Kroměříži hospodářská výstava, na kterou poskytl mnoho exponátů a daroval jeden dukát s deseti zlatými na odměny
vystavovatelům.
Nepřicházely jen úspěchy. Zvláště ve vyšším věku jej stíhalo jedno neštěstí za druhým. Jednou mu vypálili včelín, jindy se vloupali zloději do včelína,
na honě přišel o oko a ke všemu si na pochůzce lesem zlomil nohu. Za pomoci přátel pokračoval v práci dále, ale ne již v takové míře jako zamlada.
Za svou činnost v lesnictví a ve včelařství obdržel řadu vyznamenání.
Nejvíce si cenil „zlatého záslužného kříže“, který mu udělil císař a „stříbrné medaile“ Hospodářské moravsko-slezské společnosti. Vděčnost obyvatel Kvasic a Nové Dědiny za jeho obětavou práci se projevila při oslavách
jeho 50. i 60. narozenin.
Zemřel 20. července 1889, pochován je na hřbitově v Kvasicích.
Přestože je Jan Wunder prokazatelně vynálezcem rozebíratelného díla
vybaveného loučkami, z kterých později vznikly rámečky, a také vynálezcem razidla na mezistěny jako předlohy včelích buněk, do povědomí včelařů na světě se však přes všechny tyto skutečnosti dostal podobný vynález
Jana Dzierzona z Pruského Slezska. Proto se v souvislosti s Janem Wundrem zmíním i o tomto zajímavém člověku, oddanému včelařství.
pokračování na str. 15
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Narodil se rovněž v roce 1811 v Lovkovicích u Kruczborka v dnešním Horním Slezsku, v polské rodině. Německá výchova na střední i vysoké škole
způsobila, že v rodném jazyce nepublikoval a také nenapsal ani jednu knihu.
Včelařství se věnoval od mládí a to rozhodlo o jeho budoucím povolání. Aby se mohl plně včelám věnovat, stal se knězem. V roce 1835 působil v Karlovicích, kde si na farské zahradě zřídil včelín, ve kterém umístil
Christovy švýcarské přihrádkové úly, které již měly náznaky rozebíratelného díla. Dzierzon tyto úly vylepšil uteplením ze slámy, nahoře uložil sedm
louček, na které přilepil kousky včelího plástu. Včely předlohu dostavěly,
některé plásty zanesly medem, jiné zakladla matka vajíčky. Takovým způsobem zkonstruoval systém rozebíratelného díla. Aby se loučky s plásty lépe
vytahovaly, odebíral je bočními dvířky. Tak vznikl jeho úl, zvaný „dvoják“.
Dzierzon choval včely žluté, vlašské (italské). Při svých výzkumech a
pozorováních zjistil, že i matky a včely mohou klást neoplozená vajíčka.
A tím jen potvrdil již známý objev faráře Josefa Antonína Janiše, který žil
v Hostivaři v 2. polovině 18. století. Ten objevil partenogenesi (samobřezost) - tj. vývin nového jedince z vajíčka, neoplozeného samčí pohlavní buňkou. Janiš již tehdy doporučoval používat úly, které vyráběli švýcarští včelaři Schirach, Huber a Christ.
Jan Dzierzon vydal v němčině řadu knih, z nichž mezi nejznámější patří
„Zlepšená metoda faráře Dzierzona“ (1844), „Teorie a praxe nového přítele
včelařství“ (1848), „Racionální včelařství“ (1861) a „Úl dvoják“ (1881). V
letech 1854 až 1856 vydával časopis „Přítel včelařství ze Slezska“.
Na oslavách 170. výročí narození Jana Dzierzona mu byl odhalen v Kruczborku monumentální pomník a bylo otevřeno Dzierzonovo muzeum spolu
se včelařskou školou. V Polsku je zařazován mezi významnými osobnostmi na 1. místo, hned vedle Mikoláše Koperníka.

Výstava v roce 1934 v hostinci u Jurického (dnes prodejna pana Bačulky). Foto: J. Novák.
Odhlasován byl roční příspěvek 20,- Kč, zavedeno oslovování přítel - přítelkyně. Bylo dohodnuto, že výroční valné hromady se budou konat každoročně, vždy 26. prosince, na Štěpána, což se udrželo až do 70. let 20. století.
Čestným předsedou spolku byl jmenován 78-letý Antonín Nakládal z Kvasic.
Výbor zabezpečoval nákup nezdaněného cukru přímo v cukrovarech.
Brzy pořídil pro členy spolku i vařák na včelí vosk, který se používal ještě

Po přečtení těchto dvou stručných životních příběhů dvou světově proslulých včelařů lze posoudit míru jejich zásluh o včelařství.
Jan Wunder o prvenství ve vynálezu rozebíratelného díla a vynálezu razidla na mezistěny ani neusiloval. Historikové a včelařští odborníci mu
však jeho průkopnickou práci přiznávají a v mnoha včelařských knihách
a v literatuře je nazýván jako „tichý předchůdce těchto převratných světových vynálezů“.
Některé poznatky a skutečnosti jsem čerpal z vyprávění kvasického rodáka, spisovatele Jindřich Spáčila, který mne učil dějepisu a o Janu Wunderovi
se ve svých hodinách občas zmiňoval. Později jsem navštěvoval i jeho přednášky a besedy v Kvasicích a v Trávníku, kde rovněž o Janu Wunderovi hovořil.
Myslím si, že tomuto významnému člověku mnoho dlužíme (pamětní desku
v Kvasicích, opravu pomníku na hřbitově, atd.)
Dalším významným obdobím pro včelaře na Kvasicku bylo období vzniku „Včelařského spolku pro Kvasice a okolí“.
Až do založení vlastního spolku byla řada včelařů z Kvasicka organizována ve „Včelařském spolku pro Kroměříž a okolí“, který vznikl již v roce
1903. Zástupcem kvasických včelařů v kroměřížském spolku byl Antonín
Nakládal z Kvasic, který na schůze do Kroměříže docházel převážně pěšky.
Čas na založení samostatné kvasické organizace se naplnil až v roce 1932.
Kvasický spolek byl poslední včelařskou organizací, která vznikla na Kroměřížsku. Od roku 1932 zůstal počet ZO ČSV na okrese Kroměříž nezměněn.
Je to zvláštní, že ke vzniku kvasické organizace došlo tak pozdě; vždyť
Kvasicko mělo tak významného včelaře, jako byl Jan Wunder, a ten byl určitě ve styku s představiteli první včelařské organizace na Moravě - Brněnským včelařským odborem, který byl založen již po roce 1860.
O založení včelařského spolku v Kvasicích se sice hovořilo již před tímto
rokem, ale až na jaře 1932 se sešli přátelé včelaři Antonín Nakládal - soukromník, Štěpán Štanglica - stolař, Jan Horák - obchodník se dřevem, František Ujka - důchodní na velkostatku, Leopold Malanta - štábní strážmistr a Bedřich Chudoba - mistr pekařský. A těchto šest včelařů se domluvilo
na založení samostatného včelařského spolku.
Vlastní jednání se Zemským ústředím včelařských spolků v Brně vedl Leopold Malanta. Ustavující schůze se konala 26. prosince 1932 v hostinci
Aloise Jurického v Kvasicích. Byl dohodnut úřední název „Včelařský spolek pro Kvasice a okolí se sídlem v Kvasicích“, který sdružoval včelaře z
Bařic, Bělova, Karolína, Kvasic, Nové Dědiny, Střížovic, Sulimova, Trávníka, Velkých Těšan, Vrbky a Kostelan. Později se připojili i včelaři z Drahlova a Tlumačova. Uskutečnily se i první volby.
Předsedou byl zvolen Jan Horák z Kvasic, místopředsedou Rudolf Štěpán z Bělova, jednatelem Leopold Malanta z Kvasic, pokladníkem, František Ujka z Kvasic. Revizory účtů František Vítek a Bedřich Chudoba z
Kvasic. Důvěrníkem pro Sulimov se stal František Ševčík, pro Bařice Ferdinand Ševčík, pro Kostelany Jaromír Kocholatý, pro Karolín Emil Petřík
a pro Velké Těšany František Zavadil.

Část členů Včelařského spolku pro Kvasice a okolí (1936).

Foto: J. Novák.

začátkem 70. let 20. století. Kvasický včelařský spolek hned od svého založení odebíral časopisy „Včela moravská“ a „Včelařský obzor“, později i časopis „Český včelař“, který byl vydáván pro včelaře v Čechách.
Přítel Jaromír Kocholatý z Kostelan se zapojil do fenologického pozorování nektarodárných a pylodárných rostlin na Kvasicku a výsledky pravidelně zasílal do Včelařského ústavu v Prostějově.
Musíme si uvědomit, že až do poloviny 20. století veškeré informace o
včelaření mohli včelaři získávat pouze ze včelařských časopisů a knih. Knihy byly v té době poměrně drahé. Proto brzy po založení spolku vznikla
včelařská knihovna, které do „vínku“ věnoval všechny své včelařské knihy
a řadu úplných ročníků včelařských časopisů „čestný předseda“ Antonín
Nakládal. Knihovníkem se stal přítel Antonín Moučka z Kvasic.
Teprve po roce 1950 byla natočena řada filmů se včelařskou tématikou pro
16 mm projektor. Využívání filmů se stalo součástí všech členských schůzí.
Promítání se ujal člen včelařského spolku, přítel Karel Marčík a později i
přítel Jindřich Novák, kteří získali kinooperátorskou koncesi. Objednané
filmy dovážel Karel Marčík z nádraží ČSD v Tlumačově, kam byly zasílány železniční poštou. Převážel je na kole a v zimě je nosil obyčejně pěšky.
Protože v té době bylo jen několik kopií včelařských filmů, musel je hned
na druhý den odesílat z Tlumačova zpět, k další distribuci.
Vůbec nejosvědčenějším prostředkem k získávání vědomostí o včelaření a informací o novinkách ve včelaření byly přednášky a besedy, kterých
za období 80 let zorganizoval výbor kvasické včelařské organizace dobrých dvě stě padesát.
Přednášky se zajišťovaly pro každou členskou schůzi, která se konala z
počátku každý měsíc. Přednášejícími byli učitelé - včelaři nejen z kvasické
školy, ale i ze škol obecných, z okolí Kvasic (Emanuel Fišer, Antonín Jahoda, Rudolf Štěpán), dále pak učitelé včelaři z Kroměříže (Eduard Hrubeš, Bohumil Kochaníček), případně pracovníci včelařských ústavů, především z Prostějova A. Matvejenko, Jiří Savvin nebo z Brna Luďěk Šmíd a
další. Přednáška správce Výzkumného ústavu včelařského v Prostějově Jiřípokračování na str. 16
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ho Savvina byla přednáškou na vysoké úrovni a všechny posluchače zaujala tak, že jí naslouchali v době od 9,00 do 13,30. Na tuto přednášku včelaři dlouho vzpomínali a ze získaných poznatků čerpali po celou dobu svého
včelaření. Vzpomínám si, že ještě v 70. letech 20. století je předávali spolu
se svými zkušenostmi mladým včelařům na členských schůzích a přitom se
často odkazovali na Jiřího Savvina. Dobrá byla i přednáška Františka Vlčka
z Vizovic, Františka Pavlíka z Rousínova, Františka Pražáka z Brna. Přínosem byly i přednášky s právnickou tématikou přítele Gavendy z Tlumačova.
Rád bych ještě vyzvedl přednášku přítele Bedřicha Rasochy z Brna, z jehož podnětu začala řada včelařů vyrábět i jeho levný úl a po exkurzi do Brna
začal přítel Josef Adamčík vyrábět první kočovný vůz na Kvasicku. Dodnes
v podobném voze včelaří přítel Rostislav Klimt na Morkovicku.
V 80. letech 20. století se začalo ustupovat od přednášek a ve velké míře
se začala využívat videotechnika. Zpočátku výbor půjčoval videokazety z
Prahy, později jich také řadu zakoupil a ty pak byly promítány přes televizní obrazovku na schůzích. Po jejich promítnutí následovaly besedy k
zhlédnuté tématice.
Technický pokrok šel dále, nastoupil internet, kde lze dnes o včelařství
najít téměř všechno. Myslím si však, že mluvené slovo a bezprostřední styk
s přednášejícím dodnes nenašel rovnocennou náhradu.
Během celých těch osmdesáti let nezapomínali včelaři z Kvasicka na výsadbu nektarodárných a pylodárných rostlin, především stromů a keřů.
Podporován byl i výsev jetele červeného, jetele švédského, vičence, zimních směsek, pelušky, hořčice, svazenky, jetele bílého atd.
Ve 30. letech 20. století se hodně rozšiřovalo vysazování kypreje obecného, na Kvasicku nazývaného „spivej“. Dnes se k této zajímavé rostlině
opět vracíme, byla připomenuta i v časopise Včelařství.
Kyprej obecný dorůstá do výše jednoho metru, vysazuje se na vlhkých
místech, lodyhu má zakončenou klasem květů, které poskytují bohatou
nektarovou snůšku.
Vhodnou rostlinou pro bohatou snůšku byl i slez maorský, který se doporučoval k výsadbě v 70. letech 20. století.
Potřeba vysazování medonosných stromů a keřů vzrůstala v době, kdy
zemědělská družstva začala zcelovat pozemky, rozorávat řadu polních cest,
jejichž okraje lemovaly aleje ovocných stromů, podrostlé lučními rostlinami. Mizela i různá přírodní zákoutí porostlá keři a rostlinami, která rovněž
poskytovala včelám medovou snůšku..
Tehdy bylo potřeba vysazovat rychle rostoucí nektarodárné a pylodárné
keře, jako byly vrby a jívy. S dobrou myšlenkou přišli učitelé – včelaři ze
Základní devítileté školy v Kvasicích, zřídili na školním pozemku „banku
vrb a jív“, ale o tom se zmíním v další části tohoto článku.
Vysazování medonosných a pylodárných rostlin je důležité dodnes, i když
se nám zdá, že díky velkým plochám, které jsou osety řepkou olejkou, máme
zdrojů snůšky dostatek. Situace se však může změnit, po řepce přestane být poptávka, nebo bude nahrazena jinou nemedonosnou rostlinou a potom i sebevíce nově vysazených stromů nebo keřů nám tak rychle nevyroste.
Výbor občas organizoval pro své členy vzdělávací zájezdy. Velmi úspěšný by včelařský vzdělávací zájezd na Žlutavu, do Kyselovic, Klatov, Rousínova atd. Členové se však většinou zúčastňovali zájezdů pořádaných OV
ČSV Kroměříž. Největším „cestovatelem“ po včelařských novinkách byl
z naší organizace přítel Miroslav Davídek z Velkých Těšan, který o získaných poznatcích ze zájezdů informoval včelaře na členských schůzích.
V 2. polovině 20. století se začalo u nás rozšiřovat přešlechtěné plemeno včely kraňské, které našim podmínkám nejlépe vyhovovalo. Proto se někteří naši včelaři zaměřili na její rozchov a začali chovat matky i pro ostatní členy. Mezi prvními to byl přítel Josef Vrána, Josef Šlopec, Josef Adamčík a Josef Ševčík. Největší úspěchy v chovu však dosahoval Josef Šlopec
a dnes mohu říci, že i na Kvasicku, podobně jako v celé republice, je plemeno včely kraňské rozšířeno z více než 90%.
Někteří včelaři dlouho neměli zájem o toto nové plemeno a ještě řadu
let po jeho rozšiřování lpěli na svém chovu včely tmavé. S odstupem času
se ukázalo, že to byla z jejich strany chyba. Dnes je plemeno včely kraňské
opravdu nejlepším plemenem pro naše podmínky.
Aby kterákoliv organizace, nebo kterýkoliv spolek mohl dosahovat dobrých výsledků, je vždy třeba několika zanícených lidí, aby, jak se říká, „táhli“ ostatní a stále je nabádali k zlepšování práce, vyzbrojovali je novinkami
a poznatky. Na takové lidi měli včelaři na Kvasicku štěstí. Na první místo bych hned od založení spolku zařadil přítele Leopolda Malantu, který
funkci jednatele zastával plných 35 let. Byl zakládajícím členem včelařského spolku a hybnou silou organizovaného včelařství na Kvasicku. Otevřeně mohu říci, že bez Leopolda Malanty by včelařský spolek na Kvasicku
nedosahoval tak dobrých výsledků a Kvasicím by se nedostávalo uznání
jak zemských, později i okresních a krajských včelařských orgánů, ba ani
včelařských výzkumných stanic a ústavů.
Díky příteli Leopoldu Malantovi se včelařství na Kvasicku dostalo na vy-

sokou úroveň nejen ve vlastní včelařské práci, ale i ve spolkové činnosti.
Když po svých 35 letech v roce 1967 končil práci ve výboru, dostalo se
mu vřelého poděkování a z rukou předsedy obdržel originální diplom nakreslený kvasickým malířem Josefem Krasickým k jeho jmenování „čestným předsedou“. Zároveň také zaznělo, že přítel Leopold Malanta byl nejen jednatelem, ale i takovým „tichým předsedou“, byl vůdčí a stmelující
osobností včelařské organizace na Kvasicku.
Další funkcionáři, kteří se zasloužili o dobré jméno včelařů na Kvasicku
byli předsedové, přátelé: Jan Horák, Bedřich Chudoba, Karel Marčík, Josef
Vrána, Josef Šlopec, Jindřich Novák. Z jednatelů to byl již výše jmenovaný
přítel Leopold Malanta, Zdeněk Kubíček, Josef Adamčík, Pavel Neča starší
a přítel Zdeněk Vincenec. Z hospodářů a pokladníků připomínám přátele
Františka Ujku, Františka Petříka, Miroslava Zapletala, přítelkyni Magdu
Hulákovou a přítele Milana Antoše. Je třeba připomenout i obětavou práci zdravotních referentů, přítele Miroslava Davídka z Velkých Těšan, Miroslava Zapletala z Kvasic a Josefa Dvořáka z Bařic. Samozřejmě bez dalších funkcionářů a především jednotlivých důvěrníků a ostatních členů by
včelařská organizace na Kvasicku toho mnoho nenadělala.
Z posledního období připomínám další funkcionáře výboru, kteří mají
rovněž podíl na dobré práci včelařské organizace: přítele Pavla Chrastinu
z Velkých Těšan, Svatopluka Hájka z Kvasic, Pavla Neču z Trávníka, Radomíra Valentíka z Bělova a Josefa Žůrka z Velkých Těšan.

Významným obdobím byla 60. až 80. léta 2. poloviny 20. století.
V roce 1965 státní lesy na Tabarkách rušily včelnici. Sdružení rodičů a
přátel školy v Kvasicích tehdy zakoupilo pro ZDŠ Kvasice 5 úlů se včelami pro nově zřízený včelařský kroužek. Vedení včelařského kroužku se
ujal učitel Jindřich Novák, který měl v té době přiděleno do úvazku několik hodin pracovní výchovy - pozemků. Ve spolupráci se zástupcem ředitele Františkem Zonou a školníkem Janem Frankem začali budovat, tehdy ještě ve staré škole, skleník a „vzorovou“ školní zahradu, jejíž součástí se stala i včelnice.
Funkci vedoucího včelařského kroužku převzal v roce 1968 nově ustanovený školník na ZDŠ Kvasice, včelař Josef Šlopec, který byl členem ZO
ČSV Kvasice. Od té doby pracoval včelařský kroužek jak při základní devítileté škole, tak i při základní organizaci včelařů.
Největších úspěchů dosáhli členové kroužku pod vedením Pavla Neči.
Byla to doba, kdy měl velkou podporu především ze strany vedení školy. Na škole, jak již bylo uvedeno, pracovali zanícení včelaři přátelé Josef Adamčík, Jindřich Novák, Magda Huláková a školník Josef Šlopec. Ti
měli spolu se žáky školy zásluhu na vybudování arboreta lesních a ovocných stromů a keřů při nově postavené základní škole a především na zřízení „banky“ vrb a jív.
V arboretu na školním pozemku, v rámci pracovní výchovy, pěstovali
žáci mimo jiné i vrby a jívy, kterých bylo na 30 druhů, kvetoucích postupně od brzkého jara až do začátku podzimu. Část zakořeněných sazenic si
žáci navštěvující školu z celého Kvasicka odnášeli domů, kde je vysazovali
na vhodných místech zahrad svých rodičů nebo u potoků v okolí vesnic, a
tak napomáhali k šíření nektarodárných a pylodárných rostlin.
Kvasická škola se ve spolupráci se ZO ČSV Kvasice a OV ČSV Kroměříž ujala hned na počátku 80. let 20. století organizace všech ročníků okresních kol včelařských olympiád „Zlatá včela“. Soutěže se zúčastňovala druž-

Okresní kolo soutěže „Zlatá včela 1986“ - zahájení.

Foto: J. Novák.

stva dětí složená ze členů včelařských kroužků všech devíti základních organizací ČSV okresu Kroměříž.
Soutěžilo se v kategorii mladších a starších žáků. Ve dvou ročnících se
podařilo soutěžícím z Kvasicka postoupit do krajského kola. Znalosti dětí
ze včelařských kroužků byly obdivuhodné, mnohdy předčily vědomosti
pokračování na str. 17
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dokončení ze str. 16
zkušených včelařů. Tato setkání soutěžících z celého okresu Kroměříž byla
vhodnou příležitostí, jak uplatnit výpěstky vrb a jív. Členové soutěžících
družstev dostávali balíčky roubů i zakořeněných sazenic, které si podle dodaného návodu na pěstování vysazovali ve svých domovech.
Na organizaci těchto okresních soutěžích se podíleli i učitelé - včelaři
ze Základní školy Kvasice (Josef Adamčík, Jindřich Novák, Magda Huláková), členové výboru ZO ČSV Kvasice (Josef Šlopec, Pavel Neča, Josef Vrána, Miroslav Davídek, Václav Stuchlík) a členové OV ČSV Kroměříž (Zdeněk Jedlička, Jaroslav Pecha, Ladislav Majda, Zdeněk Štěrba, Ladislav Dohnalík aj.). Zapojeni byli také vedoucí jednotlivých včelařských
kroužků z okresu Kroměříž.
Po roce 1990 většina ZO ČSV na okrese přestala ve svých organizacích s
dětmi pracovat a kroužky až na malé výjimky zanikly. Rovněž i na Základní škole Kvasice odchodem učitelů - včelařů a také z důvodu nemoci vedoucího kroužku Pavla Neči a nakonec i odchodem školníka Josefa Šlopce do důchodu včelařský kroužek zanikl. Na arboretu lesních a ovocných
stromů zanechala velké stopy povodeň v roce 1997. Zanikl i školní včelín
vybudovaný začátkem 80. let pro včelařský kroužek. Na škole, ani v základní organizaci včelařů se dodnes nenašel nikdo, kdo by v práci s dětmi pokračoval. V ZO ČSV Kvasice zůstalo jen u besed, které jsem většinou sám
prováděl na školách, kde jsem působil.
Závěrem bych chtěl připomenout, že práce včelařů je prospěšná nejen
pro lidi, ale i pro celou naši přírodu. Tato prospěšnost nespočívá pouze v
tom, že lidé mají k dispozici od včelařů dobrý a poctivý med, ale hlavně v
opylovací činnosti včel nejen na zahradách a zemědělských kulturách, ale
také na opylování rozmanitých rostlin, rostoucích na různých místech, které jsou závislé na včelách. Je všeobecně známo, že tam, kde včely nejsou,
kulturní rostliny mají menší výnosy (řepka olejka až o 30%) a některé volně rostoucí rostliny z přírody úplně mizí.
Nejlépe tento význam včel vystihl již v minulosti světoznámý vědec Albert
Einstein: „Kdyby nebylo včel, lidstvo by do čtyř roků vyhynulo!“
A právě díky našim předchůdcům, kteří se zabývali včelařstvím a kteří
se v chovu včel stále zdokonalovali, patří moravští a čeští včelaři a celý náš
včelařský systém mezi světovou špičku.
K tomu velmi přispělo i organizované včelařství, které se na Moravě začalo rozvíjet již v 2. polovině 19. století.
Od založení „Včelařského spolku pro Kvasice a okolí“ uplynulo 26. prosince 2012 již 80 let a ve včelařské organizaci se vystřídala pěkná řádka včelařů. V řadě rodin na Kvasicku se včelaření dědilo a dědí již několik generací podobně, jak je tomu u řemesel. Z poslední doby stačí připomenout
rodiny Dvořáků z Bařic, Žůrků z Velkých Těšan, Valentíků z Bělova, Ševčíků ze Sulimova a mnoho dalších.
Byla období, kdy byly zavčeleny všechny obce na Kvasicku. V letech
1932 - 1939 bylo jen v Kvasicích 25 až 30 včelařů nebo v Bělově kolem 15.
Dnes je na celém Kvasicku, které tvoří 10 obcí, 33 včelařů.
Velký úbytek včelařů a včelstev, podobně jako v celé naší republice, nastal i na Kvasicku po roce 1990. V některých obcích zůstal jen jeden včelař a některé jsou dokonce úplně bez včelařů, jako třeba Nová Dědina, která bývala v 2. polovině 20. století baštou mnoha dobrých včelařů.
Situace se však pomalu začíná zlepšovat, v roce 2010 ve věkové skupině 20 až 30 letých v naší organizaci přibylo celkem 6 začínajících včelařů
a to je na celkovém počtu 33 členů organizace pozitivní číslo. Musím také
připomenout, že Zlínský kraj má o rozšiřování včelstev velký zájem a začínající včelaře finančně podporuje.
Přesto by bylo žádoucí, aby se zvýšil zájem o včelaření tak, aby v každé obci na Kvasicku bylo opět několik včelařů a aby tato skupinka navazovala na včelařské tradice svých, někdy již zapomenutých předchůdců. V
žádném případě se nemusíme obávat, že se nám naše obce převčelí, zatím
nám nic takového nehrozí.
V posledních letech k prvořadému významu včel - k opylovací činnosti - přistupuje i další jejich přednost. Jedná se o schopnost včel indikovat
nebezpečné exhalace a nečistoty v ovzduší. Prostřednictvím včel jsou tak
lidé upozorňováni na to, aby se daleko více zaměřovali na ochranu životního prostředí.
„Jen ten včelař, který má rád přírodu, je teoreticky a prakticky fundovaný a stále se zdokonaluje, jen ten může dosáhnout nejen pro sebe, ale i
pro celou naši společnost a přírodu těch nejlepších výsledků své práce!“
Jindřich Novák, předseda ČSV Kvasice

Publikaci „80 let organizovaného včelařství na Kvasicku“
s mnoha zajímavostmi o včelařství, včelách a včelích produktech, lze získat u paní Boženy Vyoralové, prodejna čerpadel, zahradnických a chovatelských potřeb, Kvasice, Družstevní 112.

Včelařská výstava.

Foto: R. Nelešovská.

Včelařská výstava.

Foto: R. Nelešovská.
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Foto: R. Nelešovská.
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Foto: R. Nelešovská.
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Rybáři se snaží plnit
tzv. násadový plán
bezezbytku

Násada kaprů.
Nasazování candátů.

Foto: rybáři Kvasice.

Foto: rybáři Kvasice.

BLÍŽÍ SE JARNÍ MĚSÍCE
A U VODY TO POMALU ZAČÍNÁ
OŽÍVAT …..
V měsíci dubnu nás čeká již tradiční „odemykání“ řeky Moravy, které
už třetím rokem připravuje náš Klub vodáků z Kvasic. Odemykání řeky je
vodácký svátek, kterým začíná vodácká sezóna. Příznivci vodních sportů mohou po dlouhých zimních měsících opět pádlem sáhnout do vody.
Rok 2012 byl pro náš klub velmi úspěšný, a to i přesto, že jsme zatím
ještě u samého začátku své existence. Podařilo se udržet tradici odemykání a zamykání řeky v Kvasicích, vytvořit úžasné zázemí u vody a
k tomu založit tradici novou v podobě KVASICKÉ NECKIÁDY. Myslím, že podobná akce v naší obci chyběla, a bylo milým zjištěním, že i
mezi vámi měla úspěch. Po více než 20 letech jsme mohli na naší loděnici přivítat i mladé vodáky, kterých se sešlo více než 20. Jsou naší jistotou v pokračování vodáctví v Kvasicích.
Násada štik.

Foto: rybáři Kvasice.

Ve čtvrtečních večerních hodinách 15. listopadu 2012 bylo převezeno
hospodářem místní organizace panem Kuchařem a jeho pomocníky 1750
kusů štik o celkové hmotnosti 250 kg a průměru cca 0,14cm z rybářství Tovačov do nádherných vod kvasického štěrkoviště. A vzhledem k tomu, že
štiky mají teritoriální chování a hlavně kanibalistické sklony, byly tyto dravé ryby vysazovány průběžně podél břehů po dvojicích či trojicích. Také
bylo použito loďky, ze které lze vysazovat kropenatě pruhovaných krasavců více najednou, neboť se na otevřené vodě rozplavou do všech stran.
A jelikož se v dnešních dnech již brzy stmívá, odehrála se nyní tato akce
mezi 17 – 18 hodinou za úplné tmy a svitu baterek.
Místní vodárenská nádrž byla doposud od začátku roku ale také doplněna několikaterou násadou kaprů, amurů a línů různých velikostí v několika fázích (zde se také snažíme eliminovat náklady vlastním odchovem v chovných rybnících). Také se zde již podruhé sadili candáti, se kterými bývají nemalé potíže s jejich sháněním, cenou, velikostí, převozem a
konečně i s jejich následným ulovením v pánvičkové velikosti. Odměnou
však bývá odraz jejich červených očí ve svitu rybářovy čelovky a popř. i jejich velmi chutné maso.
Na fotodokumentaci a některá videa z těchto nasazování se lze podívat
na stránkách MO Kvasice - www.fishermania.webgarden.cz.
Bohužel se nám v letošním roce, jako i v mnoha minulých, nepodařilo sehnat všemi slibované úhoří monté. Letošním důvodem byla neutěšená hydrologická situace, která z počátečních minimálních průtoků přešla
do povodňových stavů a odlovy u anglického dodavatele byly ukončeny.
Tak nám to bylo tlumočeno panem Václavem Habánem z Moravského rybářského svazu, a.s. Brno.
Doufáme, že se nám podaří sehnat násada úhoře třeba již v tomto roce.
Jiří Tomis - MO Kvasice

A co na vás u vody čeká v roce 2013?
Někdo by řekl, že vodáci v zimě nic nedělají, ale zimní příprava je
velmi důležitá, a tak i my jsme nic nepodcenili. Již po uzamčení Moravy v minulém roce jsme zahájili přípravy na rok 2013, a to nejen
na akce, které klub bude pořádat pro veřejnost, ale i pro děti v kroužku mladých vodáků.
V první řadě musíme naši řeku odemknout - a to 20. 4. 2013, samozřejmě za účasti místního vodníka Čandy.
Po řádném odemknutí řeky se plnou silou dáme do příprav druhého
ročníku akce II. KVASICKÁ NECKIÁDA, která se bude konat 15. 6.
2013. Jsme velmi rádi, že se nám první ročník povedl, a proto už teď
máme připraven koncept ročníku druhého, který bude, doufám, ještě
lepší. A aby byla II. KVASICKÁ NECKIÁDA lepší a zábavnější, záleží
také na vás všech, kdo se rozhodnete akci podpořit a postavíte nějaké
výjimečné plavidlo. Více se o letošním ročníku dozvíte na našem webu.
Po II. KVASICKÉ NECKIÁDĚ nás čeká od 29. 6. – 3. 7. 2013 první putovní tábor MORAVA 2013, na kterém naši mladí vodáci budou
moct zdolat svoji první řeku. Neboť nám v obci teče řeka Morava, volba byla jednoduchá a vyzkouší si horní úsek řeky, z kterého připlujeme
až sem na naši loděnici.
V měsíci říjnu opět Moravu uzamkneme, a to 12. 10. 2013, předáme
klíč od našeho úseku řeky do zimní úschovy vodníkovi.
Neboť chceme vodu přiblížit všem, tak i letos náš klub připravil pro
všechny zájemce možnost zapůjčení loďky na naší loděnici. Více informací najdete na webu nebo u členů Vodáckého klubu Kvasice o. s.
Děkuji všem, kteří máte zájem o dění u naší řeky a těšíme se na vaši
přízeň při akcích v tomto roce. Budeme se snažit, aby každá chvíle strávená v kolektivu vodáků byla příjemným odreagováním od všedních starostí.
Za Vodácký klub Kvasice o.s. Radek Kahaja
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Z činnosti JSDH a SDH Kvasice
Požár skladu ve Zlínském areálu Svit
Dne 9. 1. 2013 v 8:12 nám byl nahlášen požár skladu ve zlínském areálu
Svit b.103. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS-20 Tatra 815 v počtu 1+3. Na místě zásahu jsme prováděli plnění jednoho útočného proudu na výškové hasicí technice a hašení uvnitř budovy, kde byl zásah prováděn, s pomocí dýchací techniky.
V 17:00 hod. zasedal štáb velitele zásahu. Bylo nařízeno střídání a redukce zasahujících hasičů. Naše jednotka byla vybrána na střídání a v 18:00
hod. se vrátila zpět na základnu.
Vyproštění osobního automobilu
Dne 20. 1. 2013 v 16:46 hod. jsme byli požádáni o pomoc při vyproštění
osobního automobilu na příjezdové komunikaci k štěrkovišti v Kvasicích.
Jednotka na místo vyjela vozidlem Tatra CAS-20 v počtu 1+4. Po příjezdu
na místo zásahu byl automobil vyproštěn pomocí tažného lana. Následně
proběhla kontrola podvozku, jestli nebyl poškozen a neunikají provozní kapaliny. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

poděkovat za odvedené výkony. Na závěr uvádím nejlepší výsledky našich
závodníku v daných kategoriích.
Pavel Ředina, vedoucí MH
26. 1. 2013 Lubná
•Starší žáci družstva
•Mladší žáci družstva
•Starší žáci jednotlivci
•Mladší žáci jednotlivci

3. místo
8. místo
7. místo
20. místo

čas: 36,94s
čas: 82,25s
Aleš Balhar
Sabina Věrná

10. 2. 2013 Zlín - Malenovice
•Starší žáci družstva
•Mladší žáci družstva
•Starší žáci jednotlivci
•Mladší žáci jednotlivci

8. místo
2. místo
5. místo
6. místo

čas: 49,81s
čas: 43,93s
Michal Rozsypal
čas: 17,62s
Nikola Přecechtílková čas: 34,66s

16. 2. 2013 Mysločovice
•Starší žáci družstva
•Mladší žáci družstva
•Starší žáci jednotlivci
•Mladší žáci jednotlivci

7. místo
5. místo
3. místo
11. místo

čas: 46,18s
čas: 70,07s
Michal Rozsypal
Šimon Halama

čas: 24,91s
čas: 42,31s

čas: 18,42s
čas: 37,78s

Požár komína rodinného domu v Tlumačově
Dne 9. 2. 2013 v 1:34 hod. nám byl nahlášen požár komína rodinného
domu v Tlumačově. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS20 Tatra
815 v počtu 1+4.
Při cestě na místo události jsme byli odvoláni z důvodu lokalizace požáru. Následně jsme se vrátili zpět na základnu.
Požár skladu kaučuku v Otrokovicích
Dne 10. 2. 2013 v 9:20 nám byl nahlášen požár skladu kaučuku v Otrokovicích. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 Tatra 815 v počtu 1+5.
Po příjezdu na místo události jsme prováděli dálkovou dopravu vody hadicemi pomocí naší cisterny z hydrantové sítě. Dále jsme v dýchací technice prováděli hašení uvnitř haly.
Na místě požáru zasahovaly také jednotky HZSp Barum Otrokovice,
HZS Zlínského kraje stanice Otrokovice a Zlín. Dále jednotky SDH obcí
Otrokovice, Kvítkovice, Napajedla, Kvasice, Tlumačov.
Po uhašení a zdokumentování události se jednotky vrátily zpět na základny.
Požár skleníku v Kvasicích
Dne 12. 2. 2013 ve 21:48 nám byl nahlášen požár skleníku v Kvasicích.
Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 Tatra 815 v počtu 1+5.
Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár skleníku o rozloze cca
5x3m. Požár byl uhašen pomocí jednoho vodního proudu. Na místě jsme zasahovali společně s jednotkami HSZ Zlínského kraje stanic Kroměříž a Otrokovice. Po zdokumentování celé události jsme se vrátili zpět na základnu.
Mikulášská pochůzka
Dne 7. 12. 2012 se konala Mikulášská pochůzka. Mikulášský průvod vycházel z hasičské zbrojnice kolem šestnácté hodiny. V průvodu bylo k vidění
několik pestrobarevných šašků, dva čerti, ale hlavně Mikuláš a krásný anděl.
Průvod prošel Kvasice trasou, která je již několik let stejná. Mikuláš s andílkem obdarovávali hodné děti dárky, ty zlobivé byly Mikulášem napomenuty. Našlo se i několik dětí, které si do „parády“ musel vzít čert. Všechno
dobře dopadlo a do pekla nebyl nikdo odnesen, děti slibovaly, že budou
hodné a do příštího roku se polepší.
Masopustní průvod
V sobotu 9. února 2013 do ulic vyrazil již tradiční masopustní průvod.
Průvod čítal kolem 25 rozverných masek. V čele průvodu kráčeli medvědi
a jejich vodiči, za nimi byli k vidění svině s řezníkem, fotograf, lehká dáma,
vězni, nevěsta s ženichem a mnoho dalších. Masky obcházely Kvasice tradiční trasou tak, jak je tomu již řadu let. Masopustní průvod se vydařil a
všechny masky se ve zdraví vrátily na hasičskou zbrojnici.
Děkujeme všem, co přispěli do kasičky.
Uzlovací soutěže
Od posledního vydání Kvasických novin jsme se s našimi dětmi zúčastnili celkem tří uzlovacích soutěží, a to 26. 1. 2013 v Lubné, 10. 2. 2013 ve Zlíně - Malenovicích a 16. 2. 2013 v Mysločovicích.
Naši závodníci si nevedli vůbec špatně. Opadla z nich nervozita a dokázali předvést konkurence schopné výsledky. I díky tomu několikrát obsadili přední příčky. Všem závodníkům bych chtěl jako vedoucí mládeže

Michal Rozsypal výborně reprezentoval Kvasice.

Foto: hasiči Kvasice.

Střelci v roce 2012
Střelecká sezóna se započala brzy
zjara klubovým přeborem pořádaným tradičně ve spolupráci se Střeleckým klubem Halenkovice. Hlavními akcemi roku je závod „Kvasická skala“ a „Memoriál J. Machaly“.
Střílí se z pistole v několika disciplínách na 25 a 50 metrů, jak mířená střelba, tak i rychlopalba na čas.
Na tyto závody se sjíždí kolegové
střelci z celé valašskoslovácké oblasti, ve které jsme zařazeni.
Premiéru měl závod ve střelbě ze
samonabíjecí pušky CZ 858 taktical,
což je civilní verze samopalu, se kterým jsme si to užívali my všichni vojenskou prezenční službou povinní.
Kupodivu střelba nadchla také příslušnice něžného pohlaví z Kvasic.
Závod je určen pro širokou veřejnost, tímto Vás srdečně zveme na letošní ročník.
V měsíci dubnu jsme organizovali, tak jako každý rok, sběr železného
šrotu. Také „Dětský den na střelnici“
si našel své pevné místo v kalendáři
akcí obce Kvasice. Soutěž ve střelbě
ze vzduchovky o ceny, opékání špekáčků, motorové čluny, lanovka, patří mimo jiné ke každoročnímu programu. Překvapením pro děti i do-

www.kvasice.cz

spělé byl malý improvizovaný zookoutek se třemi telátky.
Srpnové „Rodinné klání“ je závod
ve střelbě z pistole, soutěží manželské nebo partnerské dvojce. Závod
probíhá v duchu velké rivality mezi
soutěžícími páry, kdo letos vyhraje
a kdo bude králem střelců?
Již třetím v pořadí byl letošní zájezd s vojensko-historickou tématikou. V říjnu jsme zamířili do vojenského muzea „Arsenal“ ve Vídni
s rozsáhlou expozicí vztahující se
k dějinám naší země. Zajímavé byly
artefakty a fotografie z doby Rakousko-Uherska. Nejzajímavějšími exponáty pro naši výpravu byly uniforma a prostřílený automobil – němí
svědci sarajevského atentátu na arcivévodu v roce 1914. Vídeň nikdy
nezklame v žádném ohledu, řízek,
pivo a Sachrův dort jsou pořád stejně dobré.
Náš roční program má už svůj
řád, který moc neměníme. Zmiňované činnosti a akce budou probíhat i v letošním roce. Aktuální termíny uvádíme na svých webových
stránkách.
Za Střelecký klub Kvasice
Zdeněk Zapletal, předseda klubu
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Z činnosti Mysliveckého sdružení Zahrádkáři Kvasice
Kvasice – Myslivecký rok 2012/13
Dovolte, abych Vás krátce seznámil s prací Mysliveckého sdružení Kvasice za uplynulý rok, tedy myslivecký rok, který končí 31. 3. 2013.
Členskou základnu k dnešnímu dni – 25. 2. 2013 tvoří 33 myslivců, 1 čekatel na členství a 4 adepti.
Organizaci řídí devítičlenný výbor a na kontrolu dohlíží tříčlenná kontrolní a revizní komise. Sdružení se při své činnosti řídí stanovami sdružení a
provozním řádem, který se každoročně schvaluje na výroční členské schůzi.
Hlavní náplní činnosti našeho sdružení zůstává péče o zvěř, její chov,
ochrana a zušlechťování.
V měsíci lednu bylo srnčí zvěři předkládáno medikované krmivo ve formě granulí proti střečkovitosti, plícním a oblým červům. V měsíci dubnu
byla asanována krmná zařízení pro zvěř. V dalších měsících byla tato zařízení opravena. Zrenovována byla také některá lovecká zařízení. Bylo zajištěno dostatečné množství krmiva pro zimní přikrmování (obilí, kukuřice, granule, siláž a seno). Při přípravě krmiva na zimu, při opravě a výrobě krmných a mysliveckých zařízení, odchovu bažantů a další myslivecké
činnosti bylo odpracováno celkem 555 brig. hodin.
V lovecké sezóně 2012 jsme na 4 společných honech ulovili celkem 71
ks bažantů a 7 ks zajíců.
Celkem bylo v roce 2012 uloveno 61 ks zvěře škodící myslivosti. Z toho
bylo 38 ks lišek, 6 ks jezevců, 15 kun, 1 straka a 1 vrána šedivka.
Do konečného výčtu ulovené zvěře za rok 2012 zbývá ještě doplnit 56
ks srnčí zvěře a 76 ks zvěře černé. V loňském roce byl také proveden asanační odstřel holubů – celkem 320 kusů.
V rámci společenské činnosti bych chtěl vzpomenout pravidelné pořádání Mysliveckého plesu - zpravidla na přelomu ledna a února a Myslivecké
noci, která se pravidelně koná poslední červencovou sobotu.
V loňském roce – 14. 10. 2012 - proběhla ve Kvasicích vůbec poprvé
Svatohubertská mše, na jejíž organizaci se členové našeho sdružení nemalou měrou podíleli.
Na úseku brigádnické činnosti naši členové plnili úkoly dané provozním
řádem. Jednalo se především o již výše jmenované činnosti spojené se zajištěním krmiva, opravou krmných a mysliveckých zařízení, obhospodařením úživného políčka apod.
Neustále pokračuje rozsáhlá oprava a rekonstrukce mysliveckého areálu
ve Vilaparku u cukrovaru, kde naši členové a příznivci odpracovali v roce
2012 celkem 870 brigádnických hodin.
Nadále pokračuje úspěšná spolupráce s MS Čelákovice. Jeho členové se
zúčastnili tradiční střelecké soutěže - Memoriál Miloše Svíráka. Loni se stal
vítězem v brokové střelbě náš adept p. Bocheza Jaroslav.
I v letošním roce chceme úzce spolupracovat především s Obecním úřadem Kvasice a ZP Kvasicko na společných akcích, přičemž jim i tímto děkujeme za dlouholetou podporu naší činnosti.
Více o činnosti našeho sdružení naleznete na našich webových stránkách: www.myslivcikvasice.estranky.cz
Ing. Pavel Brázdil - předseda MS Kvasice

Činnost myslivců.

Foto: myslivci Kvasice.

Naše ZO měla k 31. prosinci 2012 40 členů převážně vyššího věku. Práci organizace řídil 5-členný výbor.
V červenci nás navždy opustil př. Zdeněk Špaček, dlouholetý oblíbený
předseda a později člen výboru. Už jen ve vzpomínkách mu můžeme poděkovat za práci, kterou pro zahrádkáře vykonal.
Během roku 2012 jsme uspořádali několik akcí a to:
- Zajištění sadbových brambor pro zájemce z naší obce a okolí. Objednali jsme a vydali více než 22q sadbových brambor v 7 druzích, žlutých i červených. Úroda byla v loňském roce velmi dobá a s kvalitou brambor byli
pěstitelé také většinou spokojeni.
- V únoru jsme společně s Mysliveckým sdružením uspořádali VIII. „Košt
pálenek“ ve Vilaparku. K ochutnání bylo nabídnuto 41 vzorků vesměs kvalitních pálenek z předešlé úrody ovoce. Celkovým vítězem se stal Oldřich
Řehůřek, druhé místo obsadil Emil Pospíšil a o 3. a 4. místo se dělili Jaroslav Hána a Miroslav Stránský. Vítězové obdrželi ceny ve formě plastových sudů a pamětních diplomů. Oldřich Řehůřek byl odměněn pohárem
za nejlepší pálenku při loňském koštu.
- Další akcí bylo každoroční vyhlášení soutěže o nejhezčí předzahrádku a výzdobu oken v naší obci. S potěšením konstatujeme, že naši občané
věnují květinové výzdobě svých domků velkou péči, což je znát i na hezkém vzhledu našeho městečka. Z mnoha uchazečů porota vybrala jako vítěze paní Bronislavu Diatkovou - Dolní 247, na druhém místě se umístil
pan Zdeněk Kohout – Tlumačovská 286 a na třetím paní Marta Pospíšilová – Krajina 581.
- Na úseku kultury pořádala naše organizace zájezdy na divadelní představení v rámci předplatného do Městského divadla ve Zlíně. Rovněž byl
uspořádán zájezd na Vánoční koncert orchestru Václava Hybše. Tyto akce
organizovala paní Jana Čermáková, které patří poděkování účastníků těchto představení.
- V září jsme spolupracovali při pořádání Okresní výstavy ovoce a zeleniny, která se konala v Základní škole ve Zborovicích. Výstava byla velmi
zdařilá a ukázala nejlepší výpěstky zahrádkářů z celého okresu.
- Náš výbor úzce spolupracuje s OÚ Kvasice při pořádání zájezdů pro
důchodce. V loňském roce jsme navštívili 7 pamětihodností po celé Moravě. Zájezdů se zúčastnilo 273 účastníků. Naše poděkování patří představitelům obce za finanční podporu, bez které bychom naši činnost museli podstatně omezit.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se svou prací podílejí na chodu organizace, a přál bych si, aby naše řady rozšířili zájemci z
řad mladší generace.
Václav Mucha, Předseda ZO ČZS Kvasice

Divadlo se hodně líbilo
V sobotu 9. března 2013 přijel do Kvasic předvést své divadelní umění
hulínský spolek Hanácká prkna. Přes sto diváků na sále sokolovny zhlédlo divadelní hru dramatika, herce, režiséra a kroměřížského rodáka Antonína Procházky „S tvojí dcerou ne?!„.
Publikum se velmi dobře bavilo, smíchem a potleskem nešetřilo. Kvalitní herecké výkony podtrhly divácký prožitek a celkový kulturní zážitek.
Nejen proto patří již zmiňovaným hercům a jejich podpůrnému týmu velký dík. Budeme se těšit, až nás znovu navštíví a pobaví.
Za kulturní komisi při OÚ Kvasice Aleš Judas

Divadlo bylo skvělé.

www.kvasice.cz

Foto: A. Judas.
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tokráte velikonoční, je naplánované na 30. března opět v tlumačovské tělocvičně základní školy. Všichni jste srdečně zváni.
Bližší informace o korejském bojovém umění Taekwon-Do najdete na našich nových webových stránkách: http://taekwondo-zlinsko.webnode.cz
Lubomír Pliska

Nemalé úspěchy malých
kvasických taekwondistů
a jeden obrovský

Příznivci Taekwon - Da.

Turnaj ve stolním tenisu,
již potřetí

Foto: L. Pliska.

„Taekwon-Do je naším národním sportem, je to bojové umění Koreje,
které tě neučí pouze se bránit a útočit, ale nachází v tvém těle i v tvé duši
skryté rezervy, odhaluje je a pomáhá ti zbavit se psychických i fyzických
neduhů moderní civilizace.
Je to umění boje, které se učíš proto, abys mohl z pozice síly vystupovat
na obhajobu spravedlnosti, morálky a práva, na podporu slabých a utlačovaných, když již selžou všechny ostatní prostředky obrany.
Tvé ruce a nohy jsou nejen součástí tvého těla, ale i tvé duše. Nikdy nesmíš zneužít umění svých paží a nohou proti duši, proti vyznání a odlišným názorům. Trénuj Taekwon-Do proto, abys nalezl harmonii těla a duše,
abys vždy jednal ve smyslu životní filozofie Taekwon-Do a svým jednáním
nikdy nevrhl ani náznak stínu na jméno vznešeného posla míru a spravedlnosti, na korejské bojové umění Taekwon-Do.“
Toto jsou slova vrchního trenéra Taekwon-Do ITF pro ČR, velmistra
Hwang Ho-yonga (IX. dan), jenž dohlíží nad výukou tohoto krásného korejského bojového umění v České republice, které, jak jste již možná postřehli, zapustilo své kořeny a vydává první plody i v městečku Kvasice.
V současné době pod brněnskou pobočkou Taekwon-Do ITF Zlínsko cvičí toto bojové umění přes čtyřicet dětí v Kvasicích a Otrokovicích, které
nadšeně trénují a dosahují svých malých i velkých pokroků v tělocvičnách
i při zkouškách na žákovské technické stupně (páskování na barevné pásky). Jedna z takových zkoušek proběhla 18. prosince minulého roku, kdy 12
žáků Taekwon-Do z Kvasic navštívilo svůj domovský oddíl v Brně na „Šujance“, kde před velmistrem Hwang Ho-yongem úspěšně složili zkoušky
na žákovské stupně, což byla pro ně veliká pocta i nezapomenutelný zážitek.
Dne 27. února 2013 se pak 7 dětí z Kvasic páskovalo opět v Brně. Při těchto zkouškách dosáhla obrovského úspěchu teprve šestiletá kvasická taekwondistka Adéla Tomášová, která mezi šedesáti dětmi (z Brna, Olomouce, Hodonína a Kvasic) nádherně zacvičenými sestavami skončila mezi nejlepšími
s nádhernými 68 body, udělovanými jen výjimečně. Její bráška Radim, jenž
rovněž zacvičil výborně, získal podobné vysoké ohodnocení 67 bodů. Samozřejmě, že nejen Adélce a Radimovi se podařilo získat vyšší technický stupeň (pásek) v Taekwon-Do, o který bojovali, ale i ostatním kvasickým dětem, takže radost byla obrovská.
Kvasické děti z oddílu Taekwon-Do ITF Zlínsko se však neúčastní jen
páskování. Tento oddíl také pořádá i přátelská soustředění, kterých se účastní nejen děti z Kvasic, ale i Otrokovic, dokonce i borci ze Zlína a Lipníku
nad Bečvou. Dne 22. prosince uplynulého roku se přes čtyřicet malých a
velkých „taekwonďáků“ sešlo v tělocvičně v Tlumačově, aby si přišli zacvičit s mezinárodním instruktorem Taekwon-Do ITF panem Lukášem Martiníkem (IV. dan), pod jehož vedením mohli strávit náročný tříhodinový
trénink plný her, ale i dřiny a potu, kterým zakončili rok 2012.
Tato soustředění jsou přístupná i veřejnosti a přijít se mohou podívat
všichni, kdo by o cvičení Taekwon-Do měli zájem. Další soustředění, ten-

V zimních měsících se ke sportování hojně využívají vnitřní prostory. Futsal, florbal, squash, badminton, …. a samozřejmě stolní tenis. SK Kvasice
uspořádal 12. 1. 2013 již potřetí turnaj v tomto oblíbeném sportu. Na sále
sokolovny se úderem druhé hodiny odpolední začali scházet hráči i hráčky všech věkových kategorií. Za 30 minut se počet zaregistrovaných účastníků zastavil na obdivuhodném čísle 7 žen a 46 mužů. Ženy hrály v jedné
skupině formou každá s každou a čtyři nejlepší se utkaly o první příčky. V
souboji o třetí místo byla méně úspěšná a bramborovou medaili získala Tereza VYSLOUŽILOVÁ (Kvasice). Třetí příčku obsadila Monika NOVOTNÁ (Kvasice). Ve finále podlehla Tereza SVOBODOVÁ (Kvasice) zkušenější hráčce Gabriele BEZDĚKOVÉ (Zlín). Všechny finalistky si odnesly
medaile a nějakou tu cenu. Muži se k úspěchu museli probojovat z devíti
skupin a projít finálovým pavoukem. Po šesti hodinách bylo rozhodnuto.
Čtvrté místo vybojoval Miroslav STRÁNSKÝ (Kvasice). Bronzovou medaili si odnesl Roman ŽÍDEK (Bystřice p. Hostýnem). Vyrovnané finále
se hrálo v duchu Kvasice vs. Tlumačov. Stříbrnou medaili nakonec získal
Václav RANDŮŠEK (Kvasice). Zlatou a putovní pohár vybojoval Jiří KRČMA (Tlumačov). Celkově výbornou atmosféru podtrhla silná divácká kulisa. Pro všechny přítomné bylo k dispozici občerstvení ve formě alko i nealko nápojů a výborné klobásky. Závěrem chci touto cestou poděkovat všem
účastníkům i pořadatelům. Za rok se opět setkáme společně s několika novinkami, které by měly zkrátit administrativu, a tím prostoje sportovců.
Za SK Kvasice Aleš Judas

Turnaj ve stolním tenise.

Foto: A. Judas.

Ti nejlepší.

Foto: A. Judas.
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FC KVASICE
ŽÁCI KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. B - jaro 2013

Kolo
16.

Datum
6. 4. 2013 Sobota

17.

14. 4. 2013 Neděle

18.

20. 4. 2013 Sobota

19.

27. 4. 2013 Sobota

20.

4. 5. 2013 Sobota

21.

12. 5. 2013 Neděle

22.

18. 5. 2013 Sobota

12.

25. 5. 2013 Sobota

13.

2. 6. 2013 Neděle

14.

8. 6. 2013 Sobota

15.

15. 6. 2013 Sobota

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

Soupeř
FC Kvasice - FC Strání
FC Morkovice - FC Kvasice
FC Kvasice - Spartak Hluk
FC Koryna - FC Kvasice
FC Kvasice - FK Uh. Ostroh
Jiskra St. Město - FC Kvasice (Rybníček)
FC Kvasice - SK Slov. Vikt. Bojkovice
Sokol Nedachlebice - FC Kvasice
SK Boršice - FC Kvasice
FC Kvasice - Dolní Němčí
1FC. Slovácko dívky - FC Kvasice

DOROST KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. B - jaro 2013

Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.
15.

Datum
24. 3. 2013 Neděle
30. 3. 2013 Sobota
7. 4. 2013 Neděle
13. 4. 2013 Sobota
21. 4. 2013 Neděle
28. 4. 2013 Neděle
5. 5. 2013 Neděle
11. 5. 2013 Sobota
19. 5. 2013 Neděle
26. 5. 2013 Neděle
2. 6. 2013 Neděle
9. 6. 2013 Sobota
15. 6. 2013 Neděle

Začátek
12:30 hod.
13:00 hod.
13:00 hod.
10:00 hod.
13:30 hod.
13:30 hod.
14:00 hod.
16:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.
13:30 hod.

Soupeř
FC Kvasice - FK Chropyně
Sokol Kněžpole - FC Kvasice
FC Kvasice - SK Slov. Vikt. Bojkovice
FC Morkovice - FC Kvasice (UT)
FC Kvasice - Fotbal Kunovice ,,B,,
Sokol Nedakonice - FC Kvasice
FC Kvasice - FC Koryna
FK Uh. Ostroh - FC Kvasice
FC Kvasice - Nedachlebice
FC Strání - FC Kvasice
FC Kvasice - FK Ostr. Nová Ves
Buchlovice - FC Kvasice
SK Boršice - FC Kvasice

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

Soupeř
FC Kvasice - Spartak Hluk
Sokol Kněžpole - FC Kvasice
FC Kvasice - SK Slov. Vikt. Bojkovice
Sokol Ořechov - FC Kvasice
FC Kvasice - Fryšták
Sokol Újedec - Těšov - FC Kvasice
FC Kvasice - Sokol Mladcová
Dolní Němčí - FC Kvasice
FC Kvasice - Nedachlebice
Sokol Žalkovice - FC Kvasice
FC Kvasice - FK Ostr. Nová Ves
Sokol Březolupy - FC Kvasice
FK Přílepy - FC Kvasice

Začátek

Soupeř
Zborovice ,,B,, - FC Kvasice ,,B,, (Troubky)
Počenice - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Bezměrov
Rataje - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Zlobice
Skaštice ,,B,, - FC Kvasice ,,B,,
Kyselovice ,,B,, - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Litenčice
FC Kvasice ,,B,, - Šelešovice
Bařice - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - Zářičí ,,B,,
Dřínov - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice ,,B,, - SKHS Kroměříž ,,B,,
Lubná ,,B,, - FC Kvasice ,,B,,
FC Kvasice - Těšnovice ,,B,,

MUŽI I. A TŘÍDA sk. B - jaro 2013

Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.
15.

Datum
24. 3. 2013 Neděle
30. 3. 2013 Sobota
7. 4. 2013 Neděle
13. 4. 2013 Sobota
21. 4. 2013 Neděle
28. 4. 2013 Neděle
5. 5. 2013 Neděle
12. 5. 2013 Neděle
19. 5. 2013 Neděle
26. 5. 2013 Neděle
2. 6. 2013 Neděle
9. 6. 2013 Neděle
16. 6. 2013 Neděle

MUŽI ,,B,, OKRESNÍ SOUTĚŽ - jaro 2013

Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
29.
22.
30.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Datum
31. 3. 2013 Neděle
6. 4. 2013 Sobota
14. 4. 2013 Neděle
20. 4. 2013 Sobota
27. 4. 2013 Sobota
1. 5. 2013 Středa
4. 5. 2013 Sobota
8. 5. 2013 Středa
12. 5. 2013 Neděle
18. 5. 2013 Sobota
26. 5. 2013 Neděle
1. 6. 2013 Sobota
8. 6. 2013 Sobota
15. 6. 2013 Sobota

15:30 hod.
15:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
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Tadeáš Petřík, prosinec, Tlumačovská

Ludvík Marholt, leden, Nová

Adéla Petříková, prosinec, Tlumačovská

Ondřej Alois Šebestík, leden, Krajina

Reklama v Kvasických novinách
Cena za inzerci 1 cm2 = 10 Kč + DPH

Ema Plesníková, prosinec, Packov

Jednoduchá inzerce by měla být zpracovaná v programu Microsoft Word,
složitější v programu Corel nebo Photoshop.
Písmo v tomto případě musí být rozbité do křivek.
Forma předání:
- osobně členovi Redakční rady
(R. Nelešovská, A. Judas, J. Brázdilová)
- elektronicky emailem na adresu Renata.Nelesovska@seznam.cz

POPLATEK ZA BLAHOPŘÁNÍ,
PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKU
(v rubrice Společenská kronika)

text (jednotná cena) 50 Kč, fotografie 25 Kč

Miroslava Polášková, leden, Nová

Forma předání:
- osobně členovi Redakční rady
(R. Nelešovská, A. Judas, J. Brázdilová)
- elektronicky emailem na adresu Renata.Nelesovska@seznam.cz
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Květen

Svatby listopad - prosinec 2012 a leden 2013
Silvie Halodová, Kvasice a Miroslav Hora, Kvasice. Svatební obřad se konal v lednu v Pizzerii v Kvasicích.
Barbova Kührová, rozená Klímová, Prasklice a Zdeněk Kühr, Kvasice. Svatební obřad se konal v lednu na OÚ Kvasice.

Zdeněk Rybníkář
Břetislav David
Alena Pospíšilová
Emilia Gašpárková
Marie Rybníkářová
Radomír Marčík
Miroslav Melichárek
Věra Úšelová
Zdenka Marčíková
Josef Janoštík
Josef Gazdík

Krajina
Družstevní
Krajina
Osmek
Krajina
Bělovská
Bělovská
Parková
Mariánov
M. Krasického
Mírová

70
65
65
85
70
70
65
85
70
85
75

Zahradní
U Rybníčka
Cukrovar
Bělovská

65
65
75
60

Červen
František Bartůsek
Růžena Zápecová
Milan Dupal
Oldřiška Potočná

(Zveřejněny jsou pouze jména jubilantů, kteří dali redakci písemný souhlas)

Navždy nás opustili
listopad - prosinec 2012 a leden 2013
Jarmila Janišová
Miluše Trávníčková
Josef Štanglica
(zveřejněny jsou pouze jména zesnulých
k vyvěšení parte)

novomanželé Horovi

listopad
Husova
prosinec
Husova
prosinec
Mariánov
občanů, jejichž rodiny daly matrice

MASÁŽE
Petra Janoštíková, Včelín 446, Kvasice 768 21
Sportovní a rekondiční masáž, Masáž lávovými kameny, baňková masáž
Adresa: Obvodová 3315/15A, Kroměříž
Objednávky na Tel: 721 209 551
E.mail: Pedra13@seznam.cz
Internet:http://masaze-petra1.webnode.cz/

novomanželé Kührovi

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 oslaví krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...

Duben
Oldřich Špaček
Marie Mitková
Libuše Koutňáková
Lubomír Batík

Kroměřížská
Krajina
Mírová
Osmek

85
80
70
60
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