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informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

Vážení a milí občané Kvasic,
dostávají se vám do rukou Kvasické noviny. Nepřicházíme s ničím
novým, pouze se snažíme obnovit tradici novin, které zde již vycházely.
Budeme se snažit tento tisk vydávat jednou za čtvrt roku a pravidelně vás v něm informovat o veškerém důležitém dění v obci i společenských organizacích. Dozvíte se i něco málo z historie obce. Společenská kronika přinese zprávy o životních jubileích obyvatelů Kvasic, o
narozeních nových občánků, o uzavření sňatků.
Chceme se za vás zeptat na věci a problémy, které nás všechny zajímají. Náměty na rozhovory se zástupci obce si můžete zvolit i vy tím,
že své písemné dotazy vhodíte do schránky umístěné u vstupních dveřích uvnitř obecního úřadu.
Přejeme vám, aby každý z vás v těchto novinách našel něco, co ho
zajímá a těšil se na další vydání Kvasických novin. Sobě přejeme hodně inspirace k psaní přitažlivých témat a zájem čtenářů.
Redakce

Vážení spoluobčané
Po listopadových komunálních
volbách v roce 2002 jsme se ocitli
v prvním roce našeho volebního období. Dovolte mi, abych poděkoval
našim spoluobčanům za všechny
hlasy, které zvolily stávající zastupitelstvo. Rád využívám prvního vydání Kvasických novin k tomu,
abych Vás v kostce seznámil s hlavními směry práce zastupitelstva
obce. Naší snahou bude pokračovat v akcích, které předešlé zastupitelstvo nestačilo realizovat. Jako
priority vidíme uvedení čistírny odpadních vod ze zkušebního do trvalého provozu. Druhou neméně
důležitou prioritou, kterou započalo předešlé zastupitelstvo je rekonstrukce náměstí A. Dohnala. V
těchto dnech se rozhoduje, zda

obec dostane dotaci, o kterou žádala agenturu SAPARD. Tato akce
je rozdělena do několika na sebe navazujících etap. V první fázi se jedná o přeložení autobusové zastávky před bývalou hasičskou zbrojnici. Pokud budou uvolněny dotace,
uskuteční se projekt ještě v tomto
kalendářním roce. V případě negativního výsledku uvolnění dotace
bude přeložení autobusové zastávky přesunuto do další etapy celkové rekonstrukce náměstí A. Dohnala.
Vážení spoluobčané, pokud se zastupitelům a redakční radě podaří
vydávat Kvasické noviny pravidelně, rád Vás budu informovat o všem
důležitém dění v našich Kvasicích.
Zdeněk Kohout, starosta obce

Usnesení
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 14. listopadu 2002 v 17.00 – 18.30 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kvasice
Předsedající určil zapisovatelku tohoto zasedání p. Kriškovou
1/ ZO vzalo na vědomí bez připomínek, že ust. zasedání bude řídit do
zvolení starosty nejstarší zvolený p. Jaroslav Malenovský.
2/ ZO zvolilo 3 člennou mandátovou a návrhovou komisi pro ověření
platnosti voleb ve složení: Ing. Pavel Ševčík
František Špíšek
Jana Šišková
3/ ZO schválilo po ověření mandátové komise platnost voleb do Zastupitelstva obce Kvasice i platnost o zvolení člena ZO.
4/ Slib člena Zastupitelstva obce Kvasice v předepsaném znění slo-
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žilo 15 členů ZO bez připomínek, slib je součástí tohoto zápisu – usnesení.
5/ ZO zvolilo 3 člennou komisi pro řízení a organizování voleb ve složení:
Karel Kunovský
Libor Bouda
Vítězslava Škrabalová
6/ ZO schválilo provedení voleb tímto způsobem:
a) bude volen starosta uvolněný ze zaměstnání, místostarosta neuvolněný, tři členové rady,
b) volby do rady obce proběhnou tajným hlasováním a volby do výborů
veřejným hlasováním,
c) schválilo, že volba starosty, místostarosty a tří členů rady obce bude
provedena na hlasovacích lístcích s označením volby, hlasovací lístek každý
označí zapsáním jména jednoho z navržených kandidátů na funkci, kterou pro něj hlasuje.
7/ ZO zvolilo dva členy pro ověření zápisu: Milena Hájková
Dagmar Štěbrová
8/ ZO zvolilo 14. listopadu 2002 starostou obce:
pana Zdeňka KOHOUTA počtem hlasů 15 (15 PRO)
zvolilo místostarostu obce:
paní Libuši STAŇKOVOU počtem hlasů 15 (15 PRO)
zvolilo prvního člena rady obce:
pana Ing. Pavla ŠEVČÍKA počtem hlasů 15 (15 PRO)
zvolilo druhého člena rady obce:
pana Jaroslava CHUDOBU počtem hlasů 15 (15 PRO)
zvolilo třetího člena rady obce:
pana Václava MUCHU počtem hlasů 15 (14 PRO, 1 SE ZDRŽEL)
Hlasovací lístky jsou součástí tohoto zápisu.
9/ ZO ustanovilo finanční a kontrolní výbor.
10/ ZO zvolilo 14. listopadu 2002 předsedu finančního výboru:
pana Ing. Pavla ŠEVČÍKA 15 hlasů PRO
členy finančního výboru:
Jaroslava CHUDOBU 15 hlasů PRO
Zdeňka ZAPLETALA 15 hlasů PRO
Vítězslavu ŠKRABALOVOU 15 hlasů PRO
Martu GAZDOVOU 15 hlasů PRO
předsedu kontrolního výboru:
Jaroslava MALENOVSKÉHO 15 hlasů PRO
členy kontrolního výboru:
Janu ŠIŠKOVOU 15 hlasů PRO
Libora BOUDU 15 hlasů PRO
11/ ZO schvaluje zahájení vyplácení odměn od 1. 12. 2002 podle ustanovení § 77, odst. 2 zákona o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva
a k tomuto termínu podle ustanovení § 84, odst. 2, písmene y) zákona o
obcích i jiným členům výborů, komisí a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 200,- Kč za měsíc.
12/ ZO stanovuje podle § 84, odst. 2, písmene r), zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů poslední úprava zákona č. 313/2002 Sb. (dále jen zákon o obcích) a podle nařízení
vlády č. 358/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů poslední úpravy č.
122/2002 Sb., přílohy č. 1 při počtu obyvatel obce Kvasice 2 234 k 1. 1.
2002 (§ 73, odst. 1 zákona o obcích) výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva, a to pro místostarostu obce podle sloupce 5 a 6 přílohy,
pro ostatní členy rady, předsedy výborů nebo komisí a předsedy zvláštních orgánů podle sloupce 7 a 9 přílohy, ostatním neuvolněným členům
zastupitelstva nezařazených do rady obce, výborů a komisí podle sloupce
8 a 9 přílohy. U souběhu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva se
postupuje podle § 77, odst. 3, písmeno b) zákona o obcích.
Kvasice dne 14. listopadu 2002
Libuše Staňková
Zdeněk Kohout
místostarosta
starosta obce
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Členové zastupitelstva

Zdeněk Kohout – starosta

Libuše Staňková – místostarostka

Milena Hájková

Karel Kunovský

56 let, ženatý, 2 děti
kandidoval za SNK Za městečko
Kvasice
získal 663 hlasů

56 let, účetní, vdaná, 1 dítě
kandidovala za SNK Za městečko
Kvasice
získala 546 hlasů

32 let, zdravotní sestra, vdaná, 2 děti
kandidovala za SNK Za městečko
Kvasice
získala 538 hlasů

50 let, živnostník, rozvedený, 3 děti
kandidoval za SNK Za městečko
Kvasice
získal 493 hlasů

Vladimír Potočný

Zdeněk Zapletal

Dagmar Štěbrová

Jana Šišková

53 let, živnostník, ženatý, 1dítě
kandidoval za SNK Za městečko
Kvasice
získal 442 hlasů

34 let, živnostník, ženatý, 2 děti
kandidoval za SNK Za městečko
Kvasice
získal 433 hlasů

33 let, učitelka, vdaná, 2 děti
kandidovala za SNK Za městečko
Kvasice
získala 423 hlasů

44 let, adm. pracovnice,
vdaná, 2 děti
kandidovala za ČSSD
získala 361 hlasů

Václav Mucha

Jaroslav Chudoba

Ing. Pavel Ševčík

Libor Bouda

59 let,zámečník, ženatý, 2 děti
kandidoval za SNK Za městečko
Kvasice
získal 345 hlasů

37 let, živnostník, ženatý, 2 děti
kandidoval za KDU-ČSL
získal 336 hlasů

41 let, programátor, ženatý, 2 děti
kandidoval za KDU-‚ČSL
získal 323 hlasů

36 let, živnostník , ženatý, 2 děti
kandidoval za KDU-ČSL
získal 293 hlasů

Jaroslav Malenovský

František Špíšek

Vítězslava Škrabalová

62 let, důchodce, ženatý, 3 děti
kandidoval za KSČM
získal 272 hlasů

47 let, zedník, ženatý, 1 dítě
kandidoval za KSČM
získal 266 hlasů

52 let, učitelka, rozvedená, 1 dítě
kandidovala za ČSSD
získala 155 hlasů

Voleb do zastupitelstva obce Kvasice, konaných ve dnech 1. 11.
2002 a 2. 11. 2002 se zúčastnilo 959 voličů
z celkového počtu 1785
osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
a jeho dodatků.
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V čele obce stojí starosta, pan Zdeněk Kohout. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarostka paní Libuše Staňková.
Radu obce tvoří 5 členů zastupitelstva.
Jsou to: Zdeněk Kohout, Libuše Staňková, Jaroslav Chudoba,
Ing. Pavel Ševčík, Václav Mucha
Poradní orgáne rady obce tvoří 4 komise. Jsou složeny nejen se
členů zastupitelstva.
1. Bytová komise:
Předseda: Karel Kunovský
Členové: František Špíšek, Hana Bubeníková, Jana Šišková
2. Komise životního prostředí a výstavby:
Předseda: Václav Mucha
Členové: Vladimír Potočný, Zdeněk Zapletal, Jaromír Pospíšil,
Vlastimil Zápeca, Jiří Ceniga, Pavel Kolomazník
3. Sbor pro občanské záležitosti:
Předseda: Ing. Jana Doležalová
Členové: Zdeněk Kohout, Libuše Staňková, Ing. Pavel Ševčík,
Dagmar Štěbrová, Mgr. Jana Štěbrová, Milena Hájková, Václav Čáp,
Eva Mitková, Jiřina Pospíšilová, Vladimír Kuchař, Marie Horová
4. Komise sociální a zdravotní:
Předseda: Jiřina Pospíšilová
Členové: Milena Hájková, Jana Vrtaníková
Zastupitelstvo zřídilo 2 výbory.
I. Výbor finanční:
Předseda: Ing. Pavel Ševčík
Členové: Jaroslav Chudoba, Zdeněk Zapletal, Vítězslava Škrabalová, Marta Gazdová
II. Kontrolní výbor:
Předseda: Jaroslav Malenovský
Členové: Jana Šišková, Libor Bouda

Usnesení
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 6. 2. 2003
v 17.00 – 18.10 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice
13/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
14/ ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Kvasice.
15/ ZO schvaluje rozpočet Obce Kvasice na rok 2003.
16/ ZO schvaluje provedení montáže okenních žaluzií v ZŠ Kvasice za
80.000,- Kč s tím, že tuto částku uhradí Obec Kvasice po převedení finančních prostředků z účtu ZŠ Kvasice na účet Obce Kvasice.
17/ ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1467/3 o výměře
420 m2 v k. ú. Kvasice firmě REMIVA, s.r.o., Mariánov č. 98, Kvasice.
Kvasice dne 6. února 2003
Libuše Staňková
Zdeněk Kohout
místostarosta
starosta obce

Poznámka
Redakční rada byla přítomna na veřejném zasedání. Občanů Kvasic
se zúčastnilo velmi málo. Některé z nich zajímal osud náměstí Antoše
Dohnala (městečka), které se pomalu, ale jistě stává historickou památkou obce. Náměstí již dávno netvoří střed obce, ten se podle našeho názoru nachází v dolní části Dolní ulice.
Slyšeli jsme i obavy o staré stromy na Kalvárii. Dále se občané mimo
jiné zajímali o dosud nezpevněné břehy potoka Panenská, které by
mohly být v případě velké vody v řece Moravě narušeny a propustit
vodu do Kvasic.
Dozvěděli jsme se, že některé problémy nejsou řešitelné v kompetenci obce. Ale kdo jiný, než Obec Kvasice v čele s panem starostou
by měl jednat s patřičnými úřady?
Redakce

ROZPOČET NA ROK 2003
Příjmy celkem:
Výdaje:
1. Silnice
2. Čistička odpadních vod
3. Školství
4. Knihovna
5. Kultura
6. Rozhlas
7. Příspěvky organizacím
8. Bytové hospodářství vč. občanské vybavenosti
9. Veřejné osvětlení
10. Pohřebnictví
11. Komunální rozvoj
12. Sběr a svoz komunálního odpadu
13. Péče o vzhled obce
14. Sociální péče
15. Požární ochrana – SDH
16. Zastupitelstvo obce + Činnost místní správy
Výdaje celkem:
PŘÍJMY – VÝDAJE = 0

21 796 000,- Kč
345 000,- Kč
1 506 000,- Kč
3 000 000,- Kč
68 000,- Kč
184 000,- Kč
50 000,- Kč
598 000,- Kč
209 000,- Kč
180 000,- Kč
38 000,- Kč
823 000,- Kč
895 000,- Kč
1 956 000,- Kč
7 000,- Kč
60 000,- Kč
11 877 000,- Kč
21 796 000,- Kč

Střelecký klub Kvasice
První kroky k založení klubu a vy- kává stále větší oblibu. Na posledtvoření střelnice byly podniknuty ním Dětském dnu byla celková účast
v roce 1995. Tehdy pár nadšenců a asi 300 dětí a rovná polovina
majitelů perkusních zbraní, registro- z tohoto počtu se aktivně zúčastnivaných pod Svazem technických la připravených soutěží o hodnotné
sportů a činností Hanácké Athény ceny. Výsledky soutěžících jsou kaž(bývalý Svazarm), podepsalo pro- dým rokem lepší. Přispěním obecstřednictvím této organizace smlou- ního úřadu a místních i přespolních
vu o pronájmu pozemku s Obecním sponzorů bylo poskytnuto občerstúřadem v Kvasicích. Během pěti let vení dětem zdarma. Na závěr se koprošel tento neudržovaný pozemek nala bojová ukázka z druhé světové
proměnou v hezkou střelnici. Je války, včetně vylodění z řeky Moraschálena pro střelbu z téměř všech vy a nasazení bojového vozidla. Nad
druhů zbraní. Díky píli členů, při- tím vším létalo letadlo. Po setmění
spěním a pochopení obecního úřa- bylo možné zhlédnout ohňostroj.
Další informace o klubu a pořádadu a také díky pravidelným sběrům
železa byla střelnice oplocena, vy- ných akcích najdete ve vývěsní
sečena a terén zarovnán. Dále byla skříňce na náměstí Antoše Dohala.
zřízena klubovna, pergola, sklad ma- Případní zájemci o střelbu se moteriálu, WC, vrhačka na holuby. Ko- hou obracet na správce střelnice
lem střelnice byly vysazeny strom- pana Jiřího Machalu. Telefon 606
Jiří Machala ml.
ky. Dominantu střelnice tvoří hlíd- 121 978.
ková věž. Střelnici využívají
členové mysliveckého spolku
a je velmi oblíbená i u okolních střeleckých
klubů.
V roce 2000 se
klub oddělil a
vstoupil do Klubu vojáků v záloze s ústředím
v Praze. V současné době má
15 řádných členů. V loňském
roce klub pořádal devět střeleckých závodů,
z toho tři byly ve
wester novém
stylu. Bylo zde
vidět dobové
kroje i zbraně.
Pravidlem se již
stává Dětský
den, který si zís- Hlídková věž na střelnici.
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centimetrů. U
cestičky nemůžeme minout
jinan dvoulaločný, jehož
vějířovité listy,
na
podzim
krásně žlutě
zbarvené, jsme
tak rádi sbírali.
Tento stro m
není výjimečný
jen svým výskytem, ale
také léčivými
látkami, jež
jsou obsaženy
v jeho listech.
Scházíme po
cestičce smě- Ořešák černý - Zámecký park (1916).
rem k habrové
aleji, kterou celou projdeme až roste v areálu bývalého cukrovak silnici, kde se dáme do leva. Už ru. Je také tři sta let starý a obz dálky nás svým vzrůstem za- vod kmene má 412 centimetrů
ujme jeden z nejstarších stromů. s výškou 20 metrů. V okolí ProJe jím ořešák černý, starý tři sta skowtzovy vily se rozkládá malý
let, jehož obvod kmene je 650 parčík, který byl v loňském roce
centimetrů a výška 25 metrů. zveleben. Najdeme v něm také
spoustu krásTento velikán
ných a starých
opravdu stojí
stromů. My se
za podívanou.
vydáme směV jeho blízkosrem k rybníčti najdeme i
další krásné stromy, z nichž svou kům, u kterých nemůžeme minout vzrostlý platan. Vrátíme se
velikostí vynikají platany.
V dřívějších dobách, kdy park zpátky na silnici ke Kroměříži a
nebyl rozdělen silnicí a pokračo- vyjdeme spolu na vrch, který se
val dál proti proudu řeky Mora- po staletí jmenuje Vrážisko a je
vy, byla v místech, kde je nyní fot- zároveň posledním výběžkem
balové hřiště, vysázena lipová Chřibů. Silnici, po které jdeme,
alej. Dnes jsou lípy již stoleté a nechala zbudovat kvasická vrchnost v roce 1763 a v témže roce
dochovalo se jich šedesát tři.
Nyní opustíme park a půjdeme byla vysázena i lipová alej, která
po silnici, která vede z našeho nás celou dobu provází. Z oněch
městečka do Kroměříže. Při od- starých lip už naneštěstí zbylo
bočce k Proskowtzově vile, dneš- málo a s obnovením v minulosti
nímu rehabili- tačnímu centru tak krásné aleje se zatím nic nepro postižené děti, nás uvítá dal- dělá. Na vrchu Vrážiska se ještě
ší velikán – dub letní, stáří tři sta chvíli zastavme. Kromě starých
let, obvod kmene 380 centimet- lip zde najdeme krásnou barokrů s výškou 28 metrů. Tento dub ní kapličku, která se letos dočkamá nedaleko svého bratra, který la svého 240. výročí. Byla zde postavena v roce
1763 farářem
Matějem Moricem.
Z tohoto vyhlídkového vrchu při pohledu směrem na
jihovýchod vidíme další památnou alej,
která stoupá
do kopce př i
silnici na Novou Dědinu.
Tvoří ji padesát jírovců a
padesát osm
lip. Tyto stromy jsou staré
asi dvě stě let a
z lip zde najdeme hned dva
Ořešák černý - Zámecký park (2002).
druhy, lípu srd-

,,Malebné městečko Kvasice
na Kroměřížsku je poslední výspou Hané. Leží na břehu řeky
Moravy a v podhůří Chřibů. Za
nimi už pozvolna začíná Slovácko. Kvasice se však mohou pochlubit něčím jiným. Velkým množstvím prastar ých památných
stromů.“ Těmito hezkými slovy
začíná článek nedávno otištěný
v Mladé frontě Dnes, přiznám se,
že mě oslovil a mile překvapil.
Nejen tento článek, ale i určitý dluh vůči krásné krajině v okolí městečka mě přiměly k napsání
několika slov o našich památných stromech.
Naše putování za krásnými pamětníky zahájíme na malém náměstí uprostřed městečka, jež
nese jméno významného rodáka
Antoše Dohnala. Náměstí má podobu trojúhelníku a přímo sousedí se zámeckým parkem, jeho
plocha je osázena jírovci, nebo
chcete-li, kaštany. Jsou to právě
ony, kdo svými korunami vytváří milý stín v slunných dnech a
svou vůní a nádherou květů dokážou naše městečko příjemně
zkrášlit.
Z náměstí se vydáme přímo do
zámeckého parku, kde nás uvítají
nejen vzrostlé stromy, ale hned
u vstupu krásný zámek postaven
na místě původního hradu z šestnáctého století, který dnešní podobu získal po roce 1887. Samotný park vznikal postupně v letech
1830-1840 a byl vytvořen v anglickém stylu. Na jeho nemalé ploše najdeme mnoho druhů stromů, jejichž výčtem se ale nebudeme zabývat. Naším cílem jsou
totiž památné stromy, kterých tu
najdeme hned několik. Vydejme
se od zámku směrem k fotbalovému hřišti. Po chvíli mineme
hospodářské budovy zámku a
spatříme po pravé straně na louce vzrostlý dub letní, starý asi tři
sta let, s obvodem kmene 650

Památné stromy

čitou a lípu velkolistou. Tuto alej
ještě nedávno zdobila neméně
krásná křížová cesta, která dnes
kvůli vandalům chátrá.
Další zajímavou alej můžeme
vidět, když se vydáme směrem na
Tlumačov. Stará cesta z Kvasic
do Tlumačova je z obou stran po
celé své délce lemována hned třemi druhy stromů. Nejstarší a nejpočetnější jsou zde jasany v počtu asi sto padesáti stromů, jejichž stáří je sto padesát let. Další jsou lípy srdčité, kterých zde
najdeme dvacet jedna, a jedenáct
javorů. Stáří lip i javorů je asi sto
let. I když ze staré silnice nezbylo už nic, stromořadí, které ještě
stále odolává času i přírodním vlivům, je živým důkazem, že silnice byla nejen účelná, ale i pěkná.
Poslední zastávka u památných stromů bude na cestě z
Kvasic do Karolína, kde asi po
kilometru v části zvané Cihelna
najdeme pískovcový kříž, který
zde nechal postavit v roce 1762
farář Matěj Moric. Tento kříž stojí ve stínu dvou lip, které jsou přibližně stejně staré, tedy přes dvě
stě let.
V našem městečku se jistě najde víc starých stromů, které si
zaslouží náš obdiv, jako například čtyři staré lípy u hřbitova,
jírovec u kapličky na Mariánově
a další. Dnešní článek patří ale
těm nejstarším.
Tímto naše putování končí. Věřím, že si každý z vás najde svůj
strom, nebo už ho má, vždyť tito
pamětníci jsou nejen cenným dědictvím časů našich předků. Zaslouží si určitě vaši pozornost,
neboť oni, jako všechno živé,
mezi námi nebudou věčně a než
navždy zmizí z našeho městečka,
věnujme jim alespoň pár chvil na
svých procházkách. Kdo tyto památné stromy nahradí, je otázka
pro naši i budoucí generaci a věřím, že se najdou lidé, kteří v
opatrování našeho dědictví budou s láskou pokračovat.
Petr Klapil
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Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž
Charakteristika školy
Název školy je Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž. Sídlí na adrese Husova 642, 768 21 Kvasice. Zřizovatelem je Obec Kvasice. Od 1.
7. 2001 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací.
Včele školy stojí ředitelka – Mgr. Marie Pečeňová, statutárním zástupcem je Mgr. Jaroslav David.
Škola byla založena dnem platnosti kolaudačního rozhodnutí 27. 6.
1980.
7. února 1996 byla zařazena do sítě škol a poslední aktualizace tohoto zařazení byla 1. 7. 2001.
Základní škola Kvasice je tvořena komplexem 7 pavilonů, označenými písmeny A – G. Z nich 6 je vzájemně propojeno a jeden stojí izolovaně v areálu školy. Celý objekt byl vybudován na pravém břehu řeky Moravy, v blízkosti hlavní místní komunikace směrem na Otrokovice.
Rozlehlost komplexu ovlivňuje spotřebu tepelné a elektrické energie.

Jednotlivé pavilony jsou označeny takto:
A – učebny a kabinety 1. - 5. třídy + 1 třída Zvláštní a Pomocné školy
Kroměříž
B – učebny a kabinety pro odborné předměty, třídy 6. - 9. ročníku
C – kanceláře, ředitelna, sborovna, sklad učebnic, odborné pracovny,
šatny
D – 1. poschodí: školní družina, učebna cizích jazyků, učebna informatiky, společenská místnost, jedna třídy Zvláštní a Pomocné školy Kroměříž
přízemí: školní dílny kovo-dřevo, kabinety pracovní činnosti, šatny, umývárny, sprchy
E – dvě tělocvičny
F – v přízemí: dílna a sklad materiálu, v prvním poschodí: regionální
muzeum, školní jídelny a kuchyně
G – sklad pomůcek sloužící k výuce pracovního vyučování a tělesné výchovy
V každém pavilonu jsou rozsáhlé chodby, WC a umývárny
Celý areál je oplocen a oddělen od sportoviště, které slouží veřejnosti.

Mateřská škola Kvasice
Mateřská škola Kvasice je trojtřídní a navštěvuje ji 70 dětí.
Ve třídě „Sluníček“ pracuje paní
učitelka Mitková a paní učitelka
Válková. Je to třída adaptační, pro
děti od 3 do 4 let. Ve sportovní třídě pracuje paní ředitelka Soukupová, děti jsou převážně předškolního
věku. Třetí třída je logopedická,
pracuje v ní paní učitelka Urbánková, odbornou logopedickou péči
paní učitelka Stránská.
Činnost mateřské školy je různorodá a velmi bohatá. Mezi dětmi
jsou oblíbené následující aktivity:
dramatická činnost, práce s hlínou,pěvecké a taneční aktivity, hry
s loutkou, flétničky, plavání a jízda
na koni.
Velmi často pro děti organizuje-

me divadelní představení, koncerty
a různé výlety.
V nejbližší době čeká naše děti
v mateřské škole Karneval, Svatbička, divadelní pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kterou zahrají
paní učitelky. Následovat bude divadlo dětí Sněhurka a cyklus uzavře divadlo maminek Čtyři pohádky o drakovi a princeznách.
Přes jarní besídky se dostaneme
až ke Škole v přírodě. Krásný týden
prožijeme s dětmi na Sulové
v Beskydech.
Vážíme si dobré spolupráce
s rodiči a všem děkujeme za přízeň,
kterou nám během školního roku
projevují.
Mgr. Hana Soukupová,
ředitelka MŠ Kvasice

Součásti školy
O S účinností od 7. 2. 1996 zařadil Školský úřad Kroměříž do sítě
školských zařízení školní družinu s kapacitou 56 žáků, která má 2 oddělení.
O Školní jídelna je od 1. 1. 2001 součástí školy, řízena ředitelkou
školy. Vedením je pověřena vedoucí školní jídelny. Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy, poskytuje také stravovací služby pro veřejnost, a to za úplatu. V současné době je počet strávníků
289, z toho 220 žáků, 34 zaměstnanců školy a 35 cizích strávníků.

Statistické údaje
Škola zaměstnává 37 zaměstnanců, z toho 25 pedagogických pracovníků, 8 správních zaměstnanců, 4 pracovnice školní jídelny.
K 1. 1. 2003 navštěvovalo školu 360 žáků, počet tříd na I. stupni je 9,
na II. stupni - 8.

Nabídka volitelných předmětů
7. třída: cvičení ze zeměpisu a informatika
8. třída: rýsování, volba povolání a informatika
9. třída: rýsování, volba povolání, informatika a jazyk ruský

Nabídka nepovinných předmětů
Zdravotní tělesná výchova, jazyk ruský, cvičení z fyziky, cvičení
z jazyka českého, jazyk německý a výuka náboženství.

Zájmové kroužky
Ve školním roce 2002/2003 pracují žáci naší školy ve 21 zájmových
kroužcích vedenými učiteli a rodiči. Těmto aktivitám je vyčleněn pavilon D 2, školní dílny, sportovní areál, odborné učebny a třídy.

Obory ZUŠ Otrokovice vyučované v ZŠ Kvasice
Výuka zpěvu, hra na klavír, kytaru, flétnu, klávesy a výtvarná výchova.
Mgr. Marie Pečeňová, ředitelka školy

SDH – Sbor dobrovolných hasičů Kvasice
Sbor dobrovolných hasičů je ve
Kvasicích nejstarší, nepřetržitě plně
funkční organizace od 14. června
1883. V letošním roce oslavíme 120
let nejen trvání, ale mnoha úspěšných zásahů nebo poskytnutí pomoci vždy, když to bylo potřeba k
ochraně života, zdraví nebo majetku.
V současné době má sbor 45 činných členů, z toho je 8 žen a převážná část sboru je ve věku do 30
let.
Pro mládež v dorosteneckém
věku jsou založena sportovní družstva mužů a družstvo žen, které
úspěšně reprezentují náš sbor a obec
v soutěžích požárního sportu okresu Kroměříž. Do této sportovní činnosti se mohou přihlásit chlapci a
děvčata, kteří dosáhli věku 14 let.
Pravidelné schůzky se konají každý
pátek v 16 hodin v nové hasičské
zbrojnici.
V rámci IZS – integrovaného záchranného systému, plošného pokrytí Zlínského kraje jsou Kvasice
zařazeny mezi vybrané obce. To pro
naši jednotku požární ochrany znamená působnost v případě potřeby
i mimo území obce s výjezdem do
10 minut od vyhlášení poplachu. To-

muto zařazení odpovídá technika a
celkové vybavení jednotky, včetně
pravidelných školení a potřebných
zkoušek k získání oprávnění pro
tuto činnost.
Od roku 2000 došlo k podstatnému zlepšení úrovně požární
ochrany v obci výstavbou nové hasičské zbrojnice, novým typem nadzemních hydrantů a instalací varovného systému akustických (hlasových) sirén.
Celkově je náš sbor dobrovolných
hasičů hodnocen velmi dobře, zvláště za profesionální činnosti během
povodní v roce 1997 a za pomoc poskytnutou při povodních v roce
2002, kdy naše pětičlenná jednotka
zasahovala v obci Dobřichovice –
Praha-západ po celý týden.
Nelze opomenout také kulturní
aktivity, jako besedy, exkurze školní mládeže, akce na Den dětí, námětová cvičení, oslavy výročí všech
členů a soutěže v požárním sportu,
pro zimní období zřízení kluziště u
pálenice.
Pro ty, kteří se chtějí zapojit do
této záslužné činnosti, máme dveře
stále otevřené.
Starosta SDH: Jiří Šťastný
Velitel SDH: František Konečný
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Myslivecké sdružení Kvasice
Myslivecké sdružení Kvasice
vzniklo v roce 1977. Tvoří ho myslivci z Kvasic, Bělova, Nové Dědiny, Sulimova, Karolína a Bařic.
V roce 1993 vznikla nová honitba, která je v majetku Honebního
společenstva Kvasicko. Výměra
honitby je 1 906 ha. Tuto honitbu má myslivecké sdružení Kvasice pronajatou na 10 let za úplatu.
Členská základna k dnešnímu
dni čítá 38 členů, 3 čekatele na
členství a 1 adepta před zkouškou
z myslivosti.
Během roku 2002 ulovili myslivci z Mysliveckého sdružení
Kvasice toto množství zvěře: bažant 126 ks, zajíc 95 ks, srnčí 48
ks, černá 12 ks.
Činnost sdružení není jen lov
zvěře, ale i další akce. V měsíci
lednu nebo únoru pořádáme Mys-

livecký ples v sále Sokolovny. Letos se uskutečnil 1. ledna 2003.
V měsíci únoru bývá výroční členská schůze, na kterou zveme manželky nebo přítelkyně členů, dále
starosty obecních úřadů v působnosti Mysliveckého sdružení Kvasice, zástupce honebního společenstva, zástupce sousedních
mysliveckých sdružení a kamarády z Mysliveckého sdružení Čelákovice.
V prostorách Sokolské zahrady
se tradičně v měsíci červenci nebo
srpnu koná Myslivecká noc.
V listopadu a v prosinci je pořádána leč minimálně v jedné
obci působnosti sdružení.
To je krátké seznámení s Mysliveckým sdružením Kvasice.
Příště čtenáře seznámíme podrobněji s další činností.
Josef Staněk, myslivecký hospodář

Soutěž týdeníku Veřejná správa k 10. výročí vzniku České republiky
Pochlub se! Co je u vás nového?
Je vám právě 10 let? Nakreslete, namalujte co se u nás v městečku za
10 let změnilo! Co nového bylo postaveno, upraveno či zkrášleno.
Formát: A 4 (šířka nebo výška)
Na zadní stranu kresby napište jméno, příjmení a adresu bydliště.
Výkresy odevzdejte do 30. 5. 2003 v kanceláři ZŠ Kvasice.
Porota složená ze zástupců obce vybere 10 nejlepších výkresů a autory
odmění. Jeden nejvydařenější výkres bude zaslán do Prahy.
Deset „jedničkářů s hvězdičkou“ z celé republiky získá zvláštní odměnu.

Velikonoční výstava
Blíží se krásné jarní svátky. Aby byly ty letošní Velikonoce trochu
jiné než ty předešlé, připravuje pro vás Obec Kvasice Velikonoční
výstavu spojenou se soutěží o nejhezčí a nejzajímavější výrobek.
Zúčastnit se může každý. Pochlubte se svými beránky, zdobenými
vajíčky, perníky, výrobky z papíru, výšivkami, tedy čímkoliv, co je
spojené s jarem a Velikonocemi.
Své výrobky můžete přinést do obecná klubovny 7. a 8. dubna
2003 od 18:00 do 19:00 hodin.
Výstava bude zahájena v pátek 11. dubna 2003 a potrvá do neděle
13. dubna 2003. V tento den bude vyhodnocen nejlěpší velikonoční výrobek. Hodnotit a vybrat ten nejlepší může každý, kdo se
přijde na výstavu podívat.
Všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu.
Zapůjčené výrobky budou vráceny majitelům.

Pozvánka
Přijďte si udělat krásný večer při taneční hudbě 22. 3. 2003
ve 20:00 hodin na Kulturní dům v Lubné.
Vstupné 60,- Kč, k příjemné pohodě hraje skupina DELICIA.
Těší se na Vás pořadatelé

Výzva
Obracíme se na všechny kvasické podnikatele: využijte Kvasické noviny ke zveřejnění svého inzerátu. Rádi budeme informovat čtenáře o vaší práci a
nabízených službách. Podrobnější informace získáte
na obci nebo u redakční rady.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Kvasicích čítala
v minulém roce 73 členů.
Organizaci řídí desetičlenný výbor a kontrola činnosti je svěřena dvoučlenné kontrolní a revizní komisi.
Činnost organizace je zaměřena na seznamování členů i ostatních občanů s novými poznatky, které mohou využít při práci na zahrádkách a
ovocných sadech.
Tuto činnost provádíme jednak formou příležitostných přednášek a
také uveřejňováním článků z odborných zahrádkářských časopisů ve dvou
nástěnkách naší organizace. Jedna nástěnka se nachází na náměstí Antoše Dohnala a druhá v Dolní ulici.
V naší práci se zaměřujeme na zajišťování kvalitních sadbových brambor ze šlechtitelských stanic z Českomoravské vysočiny prostřednistvím
firmy EUROPLAN. Tato firma sídlí ve Žďáru nad Sázavou.
Pro odbornou výchovu a kulturní růst našich členů organizujeme autobusové zájezdy na různé akce. V roce 2002 jsme navštívili výstavu Floria Věžky, na jaře a na podzim výstavu Hodonínská zahrada a Okresní
výstavu ovoce a zeleniny pořádanou územní radou ČZS v Kroměříži. Na
tuto výstavu jsme dodali 17 exponátů.
Z kulturní oblasti pořádáme návštěvy divadelních představení v Městském divadle Zlín. Navštívili jsme Vánoční koncert orchestru Václava
Hybše.
Pro zpracování ovoce a zeleniny má naše organizace k dispozici sušičku ovoce. Na likvidaci ořezaných větví z ovocných stromů v síle do 2 cm
máme drtič větví (štěpkovač). Pro zvýšení odborných i praktických znalostí v ovocnářství vlastníme videokazety s odbornou tématikou a odbornou zahrádkářskou literaturou. Všechny tyto věci půjčujeme jak našim
členům, tak i ostatním občanům obce.
Každoročně před kvasickou poutí vyhodnocuje komise květinovou výzdobu oken a úpravu předzahrádek domů našich občanů. Těm nejlepším
předáváme na výroční členské schůzi malou věcnou odměnu.
Ve spolupráci s obecním úřadem se snažíme vylepšovat vzhled našeho
městečka tak, aby se stalo příjemným domovem všech jeho občanů.
Závěrem chceme zdůraznit, že cílem naší práce je snaha pomoci výše
uvedenou činností nejenom našim členům, ale i ostatním občanům. Pomáháme nejen radou, zajišťováním sadbového materiálu, ale i jinými službami podle požadavků našich občanů.
Rádi bychom ve svých řadách uvítali nové členy , především mladší a
střední generace.
Radost z výsledků práce na svých zahrádkách a hezký vzhled obce
určitě stojí za vynaloženou námahu.
Zdeněk Špaček-jednatel ZO ČZS Kvasice
Václav Mucha-předseda ZO ČZS Kvasice

Rybářský svaz
V naší obci působí též Moravský rybářský svaz – místní organizace Kvasice. Tento svaz v současné době sdružuje 187 členů + 42
mladých rybářů do 15 let. Předsedou rybářské organizace je ing.
Jaromír Kománek. Nejstarším aktivním členem je pan František
Pospíšil (1924). Nejstarším členem je Jaromír Vala (1920).
Organizace si sama vydává svůj vlastní časopis nazvaný „Já rybář“. V tomto časopise jsou rybáři pravidelně informováni o veškerých nově vydaných směrnicích, o činnosti trestní komise, o vydávání místenek a jiných akcích.
redakce

Zájezdy na muzikály
Obec Kvasice pořádá zájezdy do Prahy
na muzikály Galileo a Kleopatra.
Muzikál Galileo se bude konat 31. 5. 2003 v 19:00 hodin. Odjezd z Kvasic
bude v ranních hodinách, aby si mohli účastníci zájezdu prohlédnout Prahu.
Cena vstupenky je 500,- Kč a cena za dopravu 150,- Kč.
Přesný termín zájezdu na muzikál Kleopatra zatím neznáme, uskuteční se
některou sobotu v měsíci červnu. Cena vstupenky bude 600,- Kč a cena za
dopravu 150,- Kč. Odjezd z Kvasic bude opět v ranních hodinách.
Pokud máte zájem o podrobnější informace, můžete se obrátit na obecní úřad
nebo na paní Milenu Hájkovou (členku zastupitelstva), telefon 573 358 247.
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SOKOL ve Kvasicích
Ve sletovém roce 1912 kdy dlel ve
Kvasicích předák Sokola vídeňského
bratr Rudolf Mazáč, spolu s Jaroslavem Zlámalem a ještě hrstkou jiných
odvážlivců a nadšenců začali získávat členstvo pro nově založenou jednotu. První jednání se konalo v srpnu
a na měsíc září 1912 byla svolána
ustavující schůze. Na této schůzi bylo
přítomno devět zakládajících členů a
jedenáct členů přispívajících. Prvním
starostou byl zvolen bratr Antonín
Nakládal, výbor byl zvolen pětičlenný. Cvičení probíhalo v sále židovského obchodníka pana Sibenscheina,
který s ochotou sál pro cvičení zapůjčoval. Členská základna velmi rychle rostla a za prvních deset let dosáhla počtu 147 členů. Členové Sokola
pravidelně cvičili, nacvičovali na sletová cvičení, kterých se také účastnili. Nejen že cvičili a nacvičovali, ale
také rozvíjeli kulturu sami u sebe a
zapojili především mládež, která v té
době hrála pro děti loutkové představení. Založili hudební kroužek a pořádali řadu společenských akcí. Sokolové měli svou knihovnu, která obsahovala 388 svazků a pro kulturní
vyžití byl koupen klavír z finančních
darů od občanů Kvasic. Nejen budova Sokolovny byla z části vykoupena
z finančních prostředků, na které se
složili občané, ale také vybavenost
kulturního a tělovýchovného stánku
byla od občanů. Život ve Kvasicích byl
ve znamení vzdělanosti, kultury a společenských událostí, kterých se zúčastňovali téměř všichni občané. Drželi se hesla Františka Palackého:
„Teď jest potřebí, abychom se vzdělávali a dle vzdělaného rozumu jednali.“
Pravidelně se pořádaly tělovýchovné akademie, které si jistě i nynější
občané pamatují. Nářaďový tělocvik
byl doménou sokolů a také jejich tělesná zdatnost tomu odpovídala.
Vždyť i jeden z kvasických sokolů získal Zlatou olympijskou medaili ve
šplhu. Byl do bratr Bedřich Šupčík,
který byl členem kvasického Sokola
a jeho jméno a bydliště je dodnes zapsáno v knihách olympijských her.
Můžeme být hrdí na bývalé občany,
kteří dokázali proslavit a zapsat do
dějin světa také naši obec.
Další léta činorodosti Sokola poznamenala jak první tak i druhá světová válka, ve které bylo mnoho sokolů týráno a vězněno. Z našich to
byl starosta Sokola bratr Dr. Zlámal,
jehož život skončil v koncentračním
táboře. Po válce se činnost Sokola měnila tak, jak nový politický směr. Činnost v novém politickém režimu pokračovala díky obětavým sestrám a
bratrům.
V padesátých letech Československá obec sokolská ukončila svou činnost a všechny sportovní oddíly Tělovýchovné jednoty byly přeřazeny pod

Československý svaz tělesné výchovy
a také jednotlivé sporty byly řízeny
sportovními svazy a dodnes tomu tak
je. Činnost kvasického Sokola stále
pokračovala, jen pod nepatrnou změnou v názvu. Sport a kultura byla
vždy blízká všem občanům. V minulých letech byl velmi silný oddíl házené děvčat, kdy družstvo dorostenek
postoupilo do ligy. Opět to byla řada
dobrovolných trenérů, cvičitelů, ale
také rodičů., kteří své děti vedli
k radosti z pohybu, radosti ze zdravého soupeření, k zodpovědnosti ke
svým spoluúčinkujícím a k zodpovědnosti ke svému zdraví. Je nutné, aby
se rodiče do sportovního dění s dětmi
alespoň trošku zapojili, a tak částečně zabránili dětem věnovat se drogám
a podobným neřestem. Sportovní činnost Sokola Kvasice nebyla vůbec zanedbaná. Pod hlavičkou TJ Sokol
Kvasice byl i fotbalový oddíl, který byl
vždy velmi početný a členská základna měla i více jak tři sta členů. Po
roce 1989 přešla tělovýchovná jednota opět pod Československou obec sokolskou a oddíl kopané si založil
vlastní sportovní klub, který je samostatný právní subjekt. Mnoho let dobře a na úrovni reprezentuje tělovýchovnou jednotu oddíl šachu. Tento
oddíl míval větší počet členů nežli
nyní. Mladí nemají zájem o tuto hru,
zůstávají jen dlouholetí členové oddílu. Šachisté hrají okresní přebor, kde
si vedou dobře.
Dnešní činnost Sokola je kromě oddílu házené zaměřena na cvičení žen
a žactva. Ženy jsou rozděleny do skupin, kdy mladší cvičí aerobní cvičení
a v kolektivu starších probíhá zdravotní cvičení kombinované strečinkem. Obě cvičení navštěvuje hodně
cvičenek. Je však nutné poděkovat
vedení školy, že nám tato cvičení
v tělocvičnách umožňuje. Pokud bychom tyto prostory neměly, muselo by
cvičení probíhat v sále Sokolovny a
zde by se zdaleka tolik cvičenek nevešlo. Zájem dětí o cvičení je veliký,
zde však narážíme na nedostatek vedoucích. To je velký problém. Chtěla
bych touto cestou poprosit rodiče a
učitelský sbor o pomoc při vedení cvičení. Rodiče mají možnost si udělat
cvičitelský nebo trenérský kurz a stát
se odborným vedoucím.
Jen ve stručnosti jsem vás seznámila s činností Sokola a jeho historií. Věřím, že pohyb a zdraví přinutí
řadu našich občanů ke sportovní činnosti, a tak se bude naše základna
stále početně rozvíjet a zvítězí ve Kvasicích Tyršovo heslo „ Ve zdravém těle
zdravý duch.“ Děkujeme za spolupráci Obecnímu úřadu Kvasice a základní škole. Zároveň připojuji pozvání do
cvičení jak mladších, tak starších žen.
Zůstaňte dále našimi příznivci!
Božena Konečná
starostka Sokola

Dne 4. ledna 2003 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka České katolické charity, pod heslem: „Pomozme lidem v nouzi!“
Sdružení Česká katolická charita pomáhá lidem v nouzi bez ohledu
na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Charita provozuje desítky středisek ošetřovatelské a pečovatelské služby, domovy pokojného stáří,
azylové domy pro bezdomovce, domovy pro matky v tísni, stacionáře a
chráněné dílny pro zdravotně postižené. Charita pomáhá těžce nemocným, drogově závislým, běžencům a vězňům. Významná je rovněž humanitární pomoc do zahraničí.
Kvasičtí občané přispěli částkou 26. 384,60 Kč na konto této organizace.

TJ Sokol Kvasice – oddíl házená
Oddíl házené má čtyři družstva, čítající
39 hráček. Přípravku trénuje Helena Vysloužilová, miniházenou Hana Podaná, Marta
Gazdová, Zdeněk Man, mladší žačky Ivana
Machovská, Hana Koukalová, starší žačky
Eva Galatíková a Josef Ondra.
Tréninky jsou 2 x týdně, v létě na sokolském hřišti, v zimě v tělocvičnách základní
školy.
Družstva se zúčastnila několika turnajů
ve Zlíně, v Uherském Hradišti, v Kunovicích. Družstvo mladších a starších žaček se
zúčastnilo soustředění v Luhačovicích za
vlastní finanční prostředky a podpory sponzorů.
22.června 2002 uspořádal oddíl házené
ke Dni dětí Dětský den s oslavou 90. výročí
založení TJ Sokol Kvasice. Byly předvedeny
ukázky cvičení Mateřské školy Karolín, Základní školy Kvasice a cvičení žen z Kvasic.
Dále spolu soutěžily děti a rodiče. Odpoledne se velmi zdařilo, k velké spokojenosti při-

spěly upomínkové dary od sponzorů. I
v letošním roce chceme tento Dětský sportovní den opakovat.
Před zahájením loňské podzimní sezóny
se uskutečnila brigáda. Byla provedena úprava hřiště. Srpnová vichřice poškodila zábranu za brankami a polámala stromy na hřišti.
Všechno bylo před zahájením soutěže opraveno.
Potýkáme se s mnohými problémy. Trápí
nás nízký počet mladších a starších hráček.
Rodiče musí ve svém volném čase dopravovat hráčky miniházené na utkání.
Rádi přivítáme ve svých řadách nové hráčky, vždyť pohyb a sport k mládí neodmyslitelně patří. Házená je hra, která nejen udržuje tělo v dobré fyzické kondici, ale i vytváří v člověku smysl pro koletivní hru, práci.
Hledáme i sponzora, který by měl zájem finančně podporovat házenou v Kvasicích. Pomohl by dobré věci. Vždyť házená v naší obci
má dlouholetou tradici. Anna Tomaníková

Družstvo mladších a starších žaček.

Volejbalový turnaj
První den v měsíci únoru tohoto
roku se uskutečnil již 3. ročník volejbalového turnaje o „Kvasickou
zavinutou střelu“. Turnaj se konal
v tělocvičně základní školy od 8.00
hodin do 13: 00 hodin. Celkem se
turnaje zúčastnila 4 družstva. Systém hry byl „každý s každým“, na
dva výtězné sety.
Výsledné pořadí družstev:
1. Kostelec u Holešova
2. Žlutava
3. Kvasice 1
4. Kvasice 2
Vyhlásit výsledky a předat ceny
přišla paní místostarostka Libuše
Staňková. Obec Kvasice byla jedním
z hlavních sponzorů turnaje. Vodní zdroje Holešov a pohostinství

Pod kaštany v Kvasicích nám také
výrazně přispěli k zakoupení hodnotných cen. Všem sponzorům patří náš dík.
Kvasičtí volejbalisté
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Fotbalový klub FC Kvasice
Členská základna ve Kvasicích čítá 212 členů. V tomto
počtu jsou zahrnuti hráči, trenéři, funkcionáři a příznivci
klubu. Výbor oddílu má šest
členů, předsedou oddílu je
pan Vladimír Potočný, pokladník pan Milan Svoboda,
sekretář pan Antonín Foltýn,
hospodář pan František Otevřel a členové výboru pan Oldřich Potočný a pan Josef
Vojtášek.
Klub má celkem čtyři oddíly. Nejpočetnější je družstvo mladších žáků, kde je zaregistrováno 27 hráčů, z tohoto počtu je 9 chlapců ve
věku přípravky. Dalších asi
deset dosud nezaregistrovaných chlapců ve věku mladší
přípravky to je do osmi let
věku se nepravidelně zúčastňuje tréninků spolu s mladšími žáky. Vedení oddílu se v
loňském roce pokusilo založit oddíl mladší a starší přípravky, ale přes veškerou snahu se nepodařilo pro tyto
chlapce sehnat dobrovolné
kvalifikované trenéry. Starších žáků je v oddíle zaregistrováno 21.
Trenérem mladších žáku je
pan Jiří Hégr, starší žáky trénuje pan Marcel Vojtášek, aktivní hráč prvního mužstva.
Dle časových možností pak
vypomáhá s tréninkem žáků
také pan Milan Otýpka. Vedoucím družstev žáků je pan
Karel Šupčík. Obě žákovská
družstva hrají krajskou soutěž
skupinu „B“. Po podzimní
části jsou mladší žáci na 13.
místě s jedním bodem, starší
žáci jsou na velmi pěkném 4.
místě s dvaceti pěti body.
V družstvu dorostu je zaregistrováno 18 hráčů. Zde je
nutno podotknout, že tři naši
dorostenci jsou na hostování
v klubech, které hrají vyšší
soutěž. Naopak do našeho
mužstva přicházejí pravidelně na hostování chlapci
z Bařic, kde není dorostenecké mužstvo. Trenérem dorostu je pan Ludvík Vybíral z
Kroměříže, vedoucím družstva je pan Jaromír Daněk.
Také dorostenci hrají krajskou soutěž ve skupině „B“ a
po podzimní části jsou na
sedmém místě s 19 body.
Soupiska I. mužstva čítá 18

hráčů. Několik dalších hráčů
je na hostování v nižších soutěžích našeho okresu. Trenérem mužstva je v současné
době pan Jiří Penner , vedoucím mužstva pan Oldřich Potočný. Mužstvo mužů postoupilo v sezóně 1995/96 do I.A
třídy, kde se v posledních letech umisťuje na předních
postech. V letošní sezóně po
podzimní části je mužstvo až
na 12. místě se 12 body. Oproti loňské sezóně, kdy mužstvo
skončilo na 2. místě, je toto
umístění určitým zklamáním
a hráči budou muset na jaře
hodně zabrat, aby se dostali
ze sestupových příček.
Hlavním sponzorem fotbalového klubu FC Kvasice je
Obec Kvasice, do rozpočtu
klubu, který se ročně pohybuje kolem částky půl milionu
korun přispívá také několik
menších sponzorů. Výbor FC
Kvasice hledá sponzora, který by se chtěl angažovat ve
fotbale a přes fotbal se třeba
více zviditelnit. Myslíme si,
že zázemí fotbalového klubu,
jeho hráčská základna i funkcionářský aktiv je natolik kvalitní, že se nakonec najde
sponzor, který by významně
promluvil do rozpočtu klubu
a pomohl k postupu mezi elitní mužstva krajského fotbalového svazu Zlín.
I přes nedostatek finančních prostředků si výbor FC
Kvasice vytyčil na letošní rok
určité cíle. Jedním z nich je
pokračovat v budování travnatého tréninkového hřiště,
které by splňovalo svými parametry požadavky dané pravidly fotbalu a soutěžním řádem. Zde by pak své zápasy
mohla hrát zejména mládežnická družstva a dalo by se
využít také pro širokou veřejnost.. Dalším z cílů je založit
družstva mladší a starší přípravky a kvalitní a systematickou tréninkovou prací vychovávat vlastní adepty pro I.
mužstvo. Výbor FC Kvasice
se touto cestou obrací zejména na bývalé hráče, ale i rodiče mladých hráčů, aby přišli a nabídli svou pomoc při
přípravě nejmladších fotbalistů a pomohli tak šířit dobré jméno kvasického fotbalu.
Antonín Foltýn

MUŽI I. A třída skupina B - JARO 2003
KOLO DATUM
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ZAČÁTEK

30. 3. NEDĚLE
06. 4. NEDĚLE
13. 4. NEDĚLE
20. 4. NEDĚLE
27. 4. NEDĚLE
04. 5. NEDĚLE
11. 5. NEDĚLE
17. 5. SOBOTA
25. 5. NEDĚLE
01. 6. NEDĚLE
08. 6. NEDĚLE
15. 6. NEDĚLE
22. 6. NEDĚLE

15.00 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.
16.30 hod.
16.30 hod.

SOUPEŘ
KVASICE - BŘEZOLUPY
OŘECHOV - KVASICE
KVASICE - MLADCOVÁ
JALUBÍ - KVASICE
KVASICE - NEDACHLEBICE
OTROKOVICE - KVASICE
KVASICE - LUŽKOVICE
TUPESY - KVASICE
KVASICE - ÚJEZDEC
NEDAKONICE - KVASICE
KVASICE - PRAKŠICE
BOJKOVICE - KVASICE
KVASICE - UH. OSTROH

DOROST KRAJSKÁ SOUTĚŽ skupina B - JARO 2003
KOLO DATUM
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ZAČÁTEK

30. 3. NEDĚLE
06. 4. NEDĚLE
13. 4. NEDĚLE
20. 4. NEDĚLE
27. 4. NEDĚLE
04. 5. NEDĚLE
11. 5. NEDĚLE
18. 5. NEDĚLE
25. 5. NEDĚLE
01. 6. NEDĚLE
08. 6. NEDĚLE
15. 6. NEDĚLE
22. 6. NEDĚLE

12.45 hod.
13.45 hod.
13.45 hod.
14.15 hod.
14.15 hod.
14.15 hod.
14.15 hod.
16.30 hod.
14.15 hod.
13.30 hod.
14.15 hod.
14.15 hod.
14.15 hod.

SOUPEŘ
KVASICE - STRÁNÍ
HLUK - KVASICE
KVASICE - POLEŠOVICE
JALUBÍ - KVASICE
KVASICE - NEDACHLEBICE
ZDOUNKY - KVASICE
KVASICE - UH. OSTROH
TUPESY - KVASICE
KVASICE - ÚJEZDEC
BÁNOV - KVASICE
KVASICE - O. N. VES
BOJKOVICE - KVASICE
KVASICE - ŠUMICE

ŽÁCI KRAJSKÁ SOUTĚŽ skupina B - JARO 2003
KOLO DATUM
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ZAČÁTEK

SOUPEŘ

29. 3. SOBOTA ml. 13.00 hod. UH. OSTROH - KVASICE
st. 14.30 hod.
05. 4. SOBOTA ml. 14.30 hod. KVASICE - SYNOT „C“
st. 16.00 hod.
12. 4.SOBOTA ml. 9.00 hod. O. N. VES - KVASICE
st. 10.30 hod.
19. 4. SOBOTA ml. 15.00 hod. KVASICE – ÚJEZDEC
st. 16.30 hod.
26. 4. SOBOTA ml. 14.45 hod. ZBOROVICE - KVASICE
st. 13.00 hod.
3. 5. SOBOTA ml. 15.00 hod. KVASICE - BABICE
st. 16.30 hod.
11. 5. NEDĚLE ml. 9.00 hod. HLUK - KVASICE
st. 10.30 hod. hřiště Ostrožská Lhota
volný los
17. 5. SOBOTA ml.16.30 hod. PRAKŠICE - KVASICE
st. 14.45 hod.
24. 5. SOBOTA ml.15.00 hod. KVASICE - BOJKOVICE
st. 16.30 hod.
1. 6. NEDĚLE ml.11.45 hod. MORKOVICE - KVASICE
st. 10.00 hod.
7. 6. SOBOTA ml.14.45 hod. ŠUMICE - KVASICE
st. 13.00 hod.
14. 6. SOBOTA ml.15.00 hod. KVASICE - STRÁNÍ
st. 16.30 hod.
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Vážení čtenáři, i vy můžete přispět k vytváření obsahu našich
novin na stránkách, kde se vydáváme po stopách minulosti našeho
městečka.
Víte o zajímavé události, máte doma černobílé fotografie zachycující život v našem městečku, jeho stavby, ulice, živnosti, které už
dávno z našeho okolí vymizely? Máte doma staré pohlednice nebo
zajímavé listiny, nákresy či předměty z let dávno minulých, které
jsou němými svědky naší minulosti? Rádi přivítáme vaše příspěvky,
které zpracujeme a v pořádku vrátíme. Podělte se tak s námi o zajímavé informace z historie našeho městečka, stránky kvasických
novin vám jsou k dispozici.
redakce

Vzkaz
Až křídou napíšeš mi vzkaz
na chodník, kudy chodím ráno,
neber si prosím šaty
chci potkat tvoji odhalenou krásu
a v linkách tvého těla
hledat noty na píseň lásky.
Až křídou napíšeš mi vzkaz
na lavečku, kde jsme sedávali
tu píseň v notách lásky
zpívat nám bude vítr
než v korunách stromů zbloudí,
jako já to ráno,
kdy poprvé jsem spatřil
křivky tvé nahé krásy.

Exkurze v hornickém muzeu
Luční kvítí
Markéta Kadlčíková
Máte rádi luční kvítí?
hraje všemi barvami,
zvonek, bílá kopretina
i vlčí mák před námi.
Ráno, když tě slunce vzbudí,
rychle poběž na louku,
přivítá tě luční kvítí
s kapkou rosy na stonku.
Do vázy pak mámě trhej
chrpu, malou poměnku,
pro radost tam ještě přidej
zvoneček a fialku.
Jaro
Jaromír Růžek
Krásné jaro začíná,
sněženka se probudila
petrklíčem – zlatým klíčem
trávě cestu odmyká.
Už se těším na fialky,
na špačky i vlaštovičky
pěkně nám tu zazpívají,
kytičky zas krásu dají.

Než listí opadne
Ještě ne, prosím
jen malou chvíli
malou chviličku zůstaňte,
než navždy vaše krása
spočine mi v dlaních.
Ještě malou chvíli
držte se větví
své mateřské náruče
než rozesmutní se,
rozesmutní na krátký čas.
Ještě malou chvíli,
než svá křídla barevná
složíte k zemi,
jež brzy změní se
jak malíře paleta.
Jen malou chvíli …

Šeptej

Zvířecí domeček
Renáta Daňková
Stavím, stavím doměček
pomocníky nemám
tak je zavolám.
Zavolám na pomoc: myšku, žabku,
kočku ať si přinese lžičku
pejska ať na varhany vejská
zajíce a králíka.
A už je tu parta veliká.
Babička
Renáta Daňková
Moje milá babičko,
jsi jak krásné sluníčko.
Sluníčko nás pěkně hřeje,
babička se jenom směje.
Když sluníčko nechce hřát
babička se nechce smát.

Než usneš, šeptej mi slůvka
lehká jak vánek
s vůní jarní louky,
než ruka tvá mě pohladí
šeptej mi slůvka, jež nezebou
mé srdce po nich hladoví,
než usneš a rty tvé půjdou spát
šeptej mi slůvka touhy
má láska bude jejich ozvěnou.

Zima
Michaela Daňková
Každý rok nám na vrátka,
klepe paní Zima.
Všechny děti ba i zvířátka
říkají, že je to prima.

Vločka sněhu

Autor básní a kreseb
Petr Klapil

Okékno malých
literátů

Zachytila se mi na řasách
teď pomalu mění se v kapku
stéká mi po tváři, studí
a já, přece nepláču – ne
a stejně mění se v slzu,
mlčky stojím
a ty odcházíš, nepláču – ne,
to jen vločka sněhu …

Práce dopisovatele
do školního časopisu
„Balónek“

Padá sníh a vločky studí
sýkorky se zimou budí.
Děti zimu milují,
na kopci se sáňkují.
Zrcadlo
Žaneta Opravilová
Usmívá se líbezně,
potom jazyk vyplázne,
šklebí se, jak jen se dá.
V zrcadle jsem totiž já!
Ukázka literárních prací žáků
III.B ZŠ Kvasice

Tento rok se my, žáci 9. ročníků,
vydali na zvláštní exkurzi – do hornického muzea v Ostravě.
Když jsme přijeli před bránu hornického muzea, uvítala nás stará
parní lokomotiva a důlní vlak, kterým jsme bohužel do dolu nejeli.
V muzeu byly vystaveny různé exponáty a modely důlních strojů.
Byli jsme rozděleni na dvě skupiny - první šla do dolu, druhá do muzea, kde nás přivítal starší pán. Řekl
nám pár informací o minulosti dolu
a pustil nám videokazetu. Pak jsme
si prohlédli celé muzeum. V první
místnosti jsme viděli vykopávky, které byly nalezeny při těžbě uhlí,
z nichž nejvzácnější byla soška sv.
Barborky, ochránkyně všech důlních horníků. Ve druhé místnosti
byly nejstarší petrolejové lampy, se
kterými si dřív svítili horníci v dolech. Protože uhlí doprovází výbušný plyn metan, musela se na tyto
lampy připevnit železná síťka, která plamen lampy ochlazovala, aby
nedocházelo k častým výbuchům.
V další místnosti stály figuríny se
starými sbíječkami a velkými vrtačkami. Dále tam byly modely těžební věže, výtahové šachty, model ražení, který jsme však neviděli v pohybu, protože byl hodně opotřebovaný. Další exponát byla zaminovaná důlní stěna, připravená na odstřel. Poté jsme přešli do místnosti
se záchranářskou výzbrojí, např.
kufrem s první pomocí, nosítky, kyslíkovými bombami nebo vyprošťovacími prostředky. A nakonec tu
bylo vidět, jak to v dole vypadalo
dříve, když ještě vozíky s uhlím tahal kůň. Před muzeem stály důlní
razící stroje a důlní kombajny.
Pak se obě skupiny vyměnily. Po
příchodu do budovy s těžební věží
jsme si mohli vypůjčit důlní přilbu.
Důlním výtahem jsme sjeli asi pět
metrů pod povrch. Tam jsme viděli, jak jsou položena důlní ložiska a
jak se tato ložiska těží. Potom jsme
přešli do prostoru s důlním nářadím, pilířem a vzpěrami. Dál byl
prostor, kde se seškrabovalo a nakládalo uhlí na pás. Byla tady spousta podpěr, aby nespadl strop. Na
konci obloukové chodby nám průvodce ukázal důlní tmu. Odešel ke
generátorům a zhasl. Asi minutu
nás nechal ve tmě a potom rozsvítil. Také nám pustil velkou vrtuli,
která původně seškrabávala vrstvy
uhlí. Dál jsme došli k pásovým přepravníkům uhlí. Tady byl velice nízký strop, měl asi 1 metr a 60 centimetrů. Nakonec jsme přišli k vozíku
s nejkvalitnějším uhlím, antracitem
a pak jsme vyjeli na povrch.
David Opravil, 9. A

