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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Petr Klapil a Květoslava Koutňáková při křestu a autogramiádě jejich společné nové
knihy Kvasice – Městečko v proměnách staletí. Více na str. 6 a 7.
foto: Jana Hlavinková

Nejníže položené ulice ochrání soustava
příkopů
Do letošního léta probíhalo řízení
v rámci pozemkových úprav. Zastupitelé si už na únorovém zasedání odsouhlasili 6 projektů, které mají za
úkol posílit přirozenou funkci krajiny,
vybudovat meze, remízky, polní cesty
a příkopy. Těchto šest projektů v extravilánu obce poslali se žádostí o realizaci
na Státní pozemkový úřad, na pobočku
v Kroměříži na Riegrově náměstí. A to
z toho důvodu, že opatření na posílení
funkcí krajiny a protierozních opatření
má platit stát, nikoliv obec Kvasice.
„Jedná se o klíčové investice, které
ochrání nejníže položené části Kvasic od
neustálého zaplavování. Když prudce prší,
voda z kopců okolo Nového Dvora nateče
do kvasické kanalizace, která nemá šanci ji
pojmout. Ta pak zaplavuje ulice okolo trafiky, zejména Husovu. Na Krajině se silnice
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zase promění v řeku,“ vysvětlil problém
starosta Dušan Odehnal.
Nad Kvasicemi se tak vybuduje soustava
příkopů a remízků, která bude sloužit jako
ochrana před přívalovými srážkami.
Projektová dokumentace včetně stavebního povolení se bude chystat a vyřizovat
příští rok. Pobočka Státního pozemkového
úřadu v Kroměříži má totiž už všechny projekty na rok 2021 naplněné a nemá kapacitu na další. Realizace bude záviset na přidělených finančních prostředcích od státu.
„Jsme rádi, že nám schválili alespoň jeden projekt. V budoucích letech se budeme
snažit získat peníze na další. Máme v plánu
vybudovat další příkopy, vedlejší i hlavní
polní cesty a chceme v krajině vysázet zeleň jako útočiště pro drobné živočichy, ptáky a hmyz,“ dodal starosta Dušan Odehnal.
text: Jana Hlavinková

společně jsme prožili
velmi hezký víkend
na Kvasické pouti.
Jsme zvyklí na to, že
po pouti už přichází
spíše podzimní počasí, a tak jsme si všichni
dosytosti užili poslední letní dny. Pouťový
program je tradiční
a spoustu let víceméně stejný. Je vidět, že se
rádi držíme tradic a ověřeného, protože stále
máme velmi vysokou návštěvnost. Sjedou se
sem rodiny ze širokého okolí, příznivci Vlčnovjanky a pro spoustu místních lidí to znamená strávit se svými blízkými hezké dva dny. Na
pouti jsme i křtili novou publikaci o Kvasicích,
na kterou můžeme být náležitě hrdí. Sám už
ji mám téměř přečtenou a musím říci, že mě
uchvátila. Napsali ji zkušení historici Petr Klapil
a Květoslava Koutňáková a k zakoupení je na
obecním úřadě za cenu 350 Kč. Věřím, že i vy
se budete mít chuť co nejvíce dozvědět o místě, ve kterém žijete.
Léto v letošním roce skončilo velmi rychle
a rovnýma nohama jsme skočili do podzimu.
Září je spojeno s nástupem do školy a školky
a přeji dětem, aby letošní rok mohly mít klasické vyučování a aby je už nepotkala distanční
výuka. Co přinese podzim ohledně koronaviru,
nevíme, ale věřím, že očkování zabralo a nečeká nás žádné masivní šíření viru. Podpořte naše
spolky svou účastí na jejich akcích, dlouho se
nemohlo nic konat a určitě budete rádi, že jste
se zase mohli setkat s ostatními.
Věřím, že se i rozsvícení vánočního stromu
bude moci uskutečnit, bez toho by byl závěr
roku smutný.
Buďte na sebe na podzim opatrní, užívejte si
ve zdraví babího léta a dětem přeji v novém
školním roce samé jedničky.
S úctou, Dušan Odehnal
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V roce 2023 vejde v účinnost nový stavební zákon
Dlouho připravovaný nový stavební zákon – číslo 283/2021 Sb.
ze dne 13. července 2021 bude
účinný od 1. července 2023.,
ale některá ustanovení budou
účinná již dříve, což se týká
především nové státní stavební
struktury. Představujeme vám
„zásadní“ změny, které přinese
nový stavební zákon.

ných staveb”, postavených bez povolení nebo v rozporu s jeho podmínkami. Takovou stavbu bude možné,
kromě splnění všech dalších zákonných podmínek, dodatečně povolit
jen za podmínky, že stavebník jednal
v dobré víře, tedy že zákon neporušil vědomě. Zákon také výslovně
stanoví, že pokud nebude žádost
Změny v územním plánování
o dodatečné povolení stavby podáa změny v požadavcích na
na ve stanovené lhůtě, nelze stavbu
Přísnější odstraňování
výstavbu
dodatečně povolit.
Územně plánovací dokumentace a dodatečné povolování staveb
text: Jana Hlavinková,
Zákon zpřísňuje podmínky pro
na všech úrovních, tedy Územní rozOndřej Berdník
vojový plán pro území celého státu, dodatečné povolení takzvaných „čerzásady územního rozvoje kraje, územní plány obcí a regulační plány budou
pořizovány v jednotně upraveném
procesu. Zavádí se také lhůty pro její
pořízení, byť nezávazné. Podrobněji je
Rodinná společnost NVB LINE se sídlem v Kvasicích,
upravena možnost pořizování změn
přijme do svého týmu nové kolegy na pozice:
územně plánovací dokumentace
a regulačních plánů z podnětu opráv■ ŘIDIČ s profesním ŘP ■
něných osob a úřadů.
náborový příspěvek 50 000 Kč s nástupem ihned
Územně plánovací dokumentaplat až 45 000 Kč
ce se bude povinně vyhotovovat
v elektronické verzi ve strojově čico Vás čeká:
telném formátu a její vybrané části
instalace a servis dopravního značení, opravy a údržby
v takzvaném jednotném standardu,
komunikací po celé ČR a regulace dopravy
tedy stejným formálním způsobem
ve všech případech. Zákon také
■ DĚLNÍK údržby komunikací ■
nově obsahuje definici „modrozeŘP není podmínkou, nástup možný ihned
lené infrastruktury” a její obecnou
plat až 35 000 Kč
podporu v územním plánování jako
nástroje pro efektivní hospodaření
co Vás čeká:
s vodou ve městech.
instalace a servis dopravního značení, opravy a údržby
a když to bude možné, bude i ve věci
rozhodovat. Ale především zákon zavádí jen jedno řízení u jednoho stavebního úřadu, který si sám dokáže
opatřit většinu razítek od dotčených
orgánů, což dnes musel dělat sám
investor.

Jednotná soustava stavebních
úřadů a jejich oddělení od
samospráv
Zákon zavádí jednotnou soustavu státních stavebních úřadů, v čele
s Nejvyšším stavebním úřadem. Přenáší stavební úřady přímo pod stát
a vytváří zcela novou dvoučlánkovou strukturu v čele s Nejvyšším
stavebním úřadem (v současnosti
se počítá se sídlem v Ostravě) a se
Specializovaným a odvolacím stavebním úřadem se sídlem v Praze,
který bude zároveň řešit zákonem
vyhrazené stavby, jako jsou například dálnice či letiště. Základním
stupněm stavební soustavy se stanou krajské stavební úřady sídlící
v krajských městech s územními
pracovišti v obcích.
„Jedná se o systémovou změnu,
která řeší zásadní problém systémové podjatosti, tedy rizika zasahování
místních samospráv do rozhodování o povolování staveb. Vznik
jednotné soustavy státních úřadů Plánovací smlouvy ošetří vztahy
těmto případům může zabránit,“ obcí a investorů
Zákon obsahuje podrobnou
vysvětlil vedoucí odboru Ondřej
úpravu plánovacích smluv, která
Berdník.
poskytuje obcím i investorům větší právní jistotu ohledně toho, co
Zjednodušení a zrychlení
může být obsahem jejich vzájemstavebního řízení, konec
ných závazků v oblasti budoucího
„úředního ping-pongu“
Zákon obsahuje řadu principů, využití území, zejména při budování
aby stavebník skutečně do roka vě- veřejné infrastruktury. Obec může
děl, zda může stavět či nikoliv. Zavádí v územním plánu stanovit uzavření
například funkci souhlasu a opatření takové smlouvy jako podmínku reproti nečinnosti úřadu, které zaručí, alizace určitého stavebního záměru.
že úředníci budou dodržovat lhůty. Ve smlouvě uzavřené na základě
Důležitý je také princip apelace, kte- dobrovolné dohody stran se obec
rý konečně zastaví ping–pong mezi může zavázat mimo jiné i podnikstavebními úřady, kdy nadřízený nout kroky ke změně územního pláorgán někdy i opakovaně vrací věc nu nebo jej naopak po určitou dobu
k první instanci bez toho, aby ve věci neměnit. Tento závazek působí jen
rozhodl. Zrychlí se soudní přezkum vůči straně či stranám smlouvy, není
– například soud bude mít povin- právní překážkou pro výkon pravonost projednat všechny body žaloby, moci orgánů obce.
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Závazky investorů se mohou týkat například účasti na výstavbě
veřejné infrastruktury nebo jiných
staveb vyvolaných jejich záměrem,
případně převzetí nákladů na tuto
výstavbu nebo poskytnutí peněžního nebo věcného plnění za zhodnocení pozemku vydáním územně
plánovací dokumentace.

komunikací po celé ČR a regulace dopravy

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
■ manuální zručnost a sílu v rukou
■ spolehlivost a pečlivost
Vše ostatní Vás naučíme.

Co Vám můžeme nabídnout:

■ možnost dodělat si řidičský průkaz skupiny C & CE
včetně profesního průkazu
■ přátelský kolektiv a férové jednání
■ čisté pracovní zázemí
■ v případě služebních cest ubytování v hezkých
penzionech
■ v horkých letních dnech čepovaný Birell
■ vánoční večírek i letní grilování

Své životopisy zasílejte na nakladalova@nvbline.cz.
V případě dotazů kontaktujte
asistentku Markétu Nakládalovou
na telefonním čísle 770 184 337.
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Naučte se třídit odpad, v budoucnu výrazně ušetříte na poplatcích
za popelnice
Nový zákon o odpadech sice
nabyl účinnosti už na začátku letošního roku, výrazné
změny se však obcí i obyvatel
dotknou až v následujících
letech. Všechny obce a města totiž řeší, kam s enormním
množstvím odpadu, který lidé
vyprodukují. Odbyt plastů,
papíru a dalších tříděných komodit je také problematický,
protože je jich čím dál více
a odběratelé o ně ztrácejí zájem. Další využití separovaného odpadu tedy klesá. Navíc
už nyní je omezený počet typů
různých druhů odpadů, které
se mohou zavést na skládku
komunálního odpadu. Zákaz
skládkování se sice posunul
z roku 2024 až na rok 2030,
mezitím však čeká obyvatelé
razantní nárůst poplatků za
komunální odpad, který platí
v místě svého trvalého pobytu.
V následujících letech se
výrazně zvýší poplatky
„Není to o tom, že bychom hned
od příštího roku výrazně zdražovali, nicméně během následujících
let budeme poplatky navyšovat.
Musíme tak reagovat na zvyšující
se platby za svoz a uložení odpadů na skládce komunálního odpadu. Ještě loni jsme na skládce
platili 500 Kč za tunu, od počátku
letošního roku už musíme uhradit
o 300 Kč více. Ze současných
800 Kč za jednu tunu odpadu
vzroste poplatek během sedmi
let až na 1850 Kč. Když se nám
poplatky na skládce zvýší více než
trojnásobně, budeme muset obyvatelům zdražit,“ upozornil starosta Dušan Odehnal.
Navýšení cen za uložení a skládkování odpadů doporučuje i Evropská unie, v jiných členských
státech jsou už dnes poplatky
o desítky procent vyšší než v České republice. Zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a k recyklaci se zavázala i Česká republika.
Nástrojem je povinný cíl pro obce
na oddělené soustřeďování recy-

klovatelných složek. Do roku 2025
a dále musí podíl činit 60 %, v roce
2030 a dále 65 % a v roce 2035
a dále 70 % z celkové produkce komunálního odpadu.

Ministerstvo bude třídění
odpadů evidovat
„I my, jako obec, budeme mít
do budoucna možnost obyvatele
motivovat. To znamená, že všichni
lidé nebudou platit stejný poplatek.
Ti, kteří budou třídit, budou platit
méně než ti, kteří úplně všechno
hodí do popelnice. Jak přesně bude
systém fungovat, aby byl co nejvíce spravedlivý, se ukáže během
následujících let. Určitě se budeme
inspirovat jinými obcemi a městy
a budeme se řídit pokyny Ministerstva životního prostředí ČR,“ nastínil
vývoj starosta.
Další možností je zapojit do třídění odpadů i místní firmy a živnostníky. V následujících letech se bude
zvyšovat podíl vytříděného odpadu
oproti komunálnímu a obce budou muset splnění této povinnosti
prokázat tím, že vypíšou kontrolní
hlášení pro ministerstvo. Například
v roce 2025 budou muset občané
vytřídit alespoň 60 % celkového odpadu vyprodukovaného za kalendářní rok, v roce 2030 to bude minimálně 65 % a o pět let později už
70 %. Tím vzroste nejen tlak na obec,
aby této povinnosti dostála, ale i na
obyvatele, pokud nebudou chtít
platit enormní částky, jako například
4–6 tisíc Kč ročně za čtyřčlennou
rodinu.
„Věřím, že obyvatelům nebude
lhostejné, kolik zaplatí za odpad. Ti,

Cestou k nižší produkci
odpadů je motivační systém
Hlavními producenty jsou občané a hledají se možnosti, jak obyvatele motivovat k třídění. Ve hře
je takzvaná „třídící sleva.“ To znamená, že pokud lidé vytřídí určité
procento separovaného odpadu,
bude mít obec na skládce komunálního odpadu slevu. Obyvatelé
tak budou moci přímo ovlivnit výši
poplatku, který obci zaplatí.
„Děláme maximum pro to, abychom obyvatele motivovali třídit.
Rozšiřujeme systém sběrných
hnízd, máte sběrný dvůr, na který mohou donést téměř všechny
druhy odpadů, a i prostřednictvím
obecního zpravodaje pomáháme lidem orientovat se v tom, co
a jak třídit. Věřím, že obyvatelé
budou věnovat ještě větší pozornost tomu, co házejí do popelnic,
a hlavně že budou kupovat zboží
a výrobky, které nemají tolik obalového materiálu,“ uvedl starosta.
Proto je už nyní velmi důležité,
aby se Kvasičtí naučili co nejvíce
třídit. Na slevu však není automatický nárok a z modelových výpočtů ministerstva vyplývá, že ne
všechny obce a města na třídicí
slevu dosáhnou.
Ministerstvo bude sledovat
výši odpadů, které obce zavezou
na skládku komunálního odpadu
a podíl vytříděného separovaného
odpadu. Když se Kvasicím podaří v letošním roce splnit takzvaný
separační cíl, to znamená, že když
obyvatelé vytřídí 55 % separovaného odpadu a 45 % komunálního odpadu z celkového množství
vyprodukovaných odpadů, bude
mít obec na skládce příznivější
ceny než ty vesnice, které normu
nesplní. Ve hře jsou však ještě pozměňovací návrhy zákona, kdy by
se mohly podmínky přechodně
zmírnit.
ilustrační foto

co třídí, budou třídit ještě poctivěji,
a ti, co se zatím nezapojili, se třídit
snad naučí,“ vyslovil přání starosta.
Každý ročně vyhodí
33 kilogramů potravin
Lidé by také mohli zredukovat
množství odpadů v popelnicích
tím, že nebudou tolik plýtvat jídlem. Podle průzkumů až 20 % obsahu tvoří potraviny, ať už se jedná
o pečivo, zbytky, jako jsou uzeniny,
ovoce, zelenina či vařené jídlo. Každý obyvatel vyhodí za rok průměrně
33 kilogramů jídla. V dnešní době to
zní jako paradox, protože hypermarkety jsou v Kroměříži, Otrokovicích
a Zlíně otevřeny až do pozdních večerních hodin, nabízejí veškerý sortiment a lidé tak nemají důvod bát
se, že by například nekoupili vajíčka,
maso či mléčné výrobky. Podle průzkumů nejvíce jídla vyhodí mladí lidé,
nejméně naopak starší generace.
„Zbytky z ovoce a zeleniny lze například uložit do domácích kompostérů nebo do nádob na bioodpad,“
nabízí řešení starosta.
Obec připravuje nové obecně
závazné vyhlášky, které by měly
mít úči nnost od 1. ledna 2022, kde
bude zohledněný jak nový zákon o
odpadech, tak i stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
a místní poplatek za systém odpadového hospodářství.
text: Jana Hlavinková
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V obci bude trávu sekat nový a výkonný žací stroj za milion korun
Kvasice zakoupily novou komunální techniku. Vzhledem k tomu,
že v obci je velké množství trávníků, příkopů a mezí, současná sekačka už byla nedostačující z hlediska
rychlosti sekání, svahového sklonu
a výkonu. Navíc se blíží nezadržitelně den
konce její životnosti.
Proto

vedení obce v srpnu vypsalo zakázku malého rozsahu na dodavatele
nové techniky. Povinných kritérií pro
výběr sekačky bylo mnoho – stroj
musel mít pohon 4x4, minimální
výkon 25 HP (koní), zatáčení pomocí středového kloubu, svahovou
dostupnost. Dále musel umět sekat
i mulčovat, ochránit řidiče ochranným rámem a další. Rada obce dostala tři nabídky, které vyhovovaly
všem parametrům, a poté rozhodovala na základě nejnižší nabídkové
ceny.
„Stroj jsme pořídili nejen proto,
že máme v obci
hodně zelených
ploch, ale hlavně
z toho důvodu,

že když byl koronavirus, měli jsme
mezi zaměstnanci 40% nemocnost.
Tím pádem se plochy sekly s mnohem větším časovým odstupem
a pracovníci nestíhali,“ konstatoval
starosta Dušan Odehnal.
Zakázku tak vysoutěžila firma ITTEC, s. r. o. z Prahy za cenu 977 899 Kč
bez DPH.
Jedná se o stroj VENTRAC, který slouží pro komplexní celoroční
údržbu veřejných prostranství. Byl
vyroben v USA. Svým výkonem se
blíží spíše užitkovým traktorům,
má však obratnou konstrukci, se
kterou jdou sekat i svahy a špatně dostupná místa. Má náhon na
všechna čtyři kola, tím pádem
zvládne i náročnější terén a různé
druhy povrchů. Má sklon až 30°,

nízké těžiště a díky speciálním pneumatikám nevyvíjí na trávník tak vysoký tlak. Rychlost vpřed je od 8 do
16 kilometrů v hodině, vzad od 6 do
13. Součástí dodávky byly dva nástavce, jeden na sekání vysoké trávy
a jeden na mulčování. Jednotka na
vysokou trávu má záběr 172 centimetrů a nastavitelná výška sečení je
až do jednoho metru. Žací jednotka
se dá sklopit až do úhlu 90°.
„Stroj neoplývá krásným vzhledem, ale svou užitností, jednoduchostí a odolností. Díky tomu, že
je rychlý a má široký záběr, budou
obecní zaměstnanci plochy, které
dřív sekli celý den, mít posekané za
cca 3 hodiny. Což velmi zefektivní
a usnadní práci,“ uvedl hlavní výhody starosta.

Obyvatelé vytřídili za rok 2020 odpad za více než 200 000 Kč
V obci jsou nádoby na tříděný
odpad, které jsou rozmístěné rovnoměrně, tak aby všichni obyvatelé
měli dostupná sběrná hnízda. Autorizovaná obalová firma EKO-KOM, a. s.,
zajišťuje zpětný odběr papíru, plastů,
i skla a jejich následné využití. Za to,
že EKO-KOM tříděný odpad od obce
vybere, jí zaplatí odměnu. Kvasice tak
dostaly vyúčtování za rok 2020, ve

kterém je rozepsáno, kolik obyvatelé Množství vytříděného odpadu za rok 2020:
vytřídili. Obec za uvedené množství
vytříděné tuny
dostala do rozpočtu finanční odměrok 2020
odpadů
nu ve výši 208 243,50 Kč.
1. čtvrtletí
21,298
„Finanční odměnu opět použi2. čtvrtletí
34,007
jeme na odpadové hospodářství
v obci. Proto děkuji všem za poctivé
3. čtvrtletí
31,041
třídění. Bohužel je v Kvasicích stále
4. čtvrtletí
31,139
dost rodin, které netřídí,“ dodal stacelkem
116,46
rosta Dušan Odehnal.

Obec Kvasice
00287385

98,657 tun
2 557 477 MJ
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částka (v Kč)
do rozpočtu obce
45 365,5
51 335
54 846,5
56 696,5
208 243,5

V průměru se každé čtvrtletí vytřídí asi 29 tun separovaného odpadu.
Systém třídění je tedy stabilní a je
vidět, že se spoustu obyvatel naučilo nevhazovat plasty, papír a sklo
do popelnic, ale jsou ochotni je vytřídit. Tak napomáhají tomu, aby se
nezvyšovaly poplatky za komunální
odpad. Tím, že použité obaly roztřídí
a vhodí do barevných kontejnerů,
snižují produkci komunálního odpadu.
Do kontejnerů na barevné sklo
házejte jen barevné (zelená nádoba), čiré sklo patří do bílé nádoby. Vytřídit sklo je velmi důležité
z hlediska jeho dalšího zpracování.
V případě, že pracovníci svozové
firmy vidí v kontejneru na bílé sklo
sklo, které tam nepatří, celý kontejner sesypou společně s barevným
sklem.
texty: Jana Hlavinková
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Základní škola se těší na nový školní rok
Po náročném loňském školním
roce, kdy jsme po většinu roku
neměli možnost se s žáky vidět
naživo a výuka probíhala ve virtuálním on-line světě, se všichni
velmi těšíme, že nový školní rok
proběhne ve standardním režimu. V průběhu prázdnin byly
ve škole tradiční přípravy, část
školy se vymalovala, nakoupil
se nový nábytek do tříd a kabinetů a na stěnách a schodech
školy jsou názorné výukové
polepy. Někteří všímavější žáci
si možná všimnou, že na některých stropech přibyly nové unifi,
které slouží pro posílení wifi po
celé budově školy. Také jsme
zainvestovali do zcela nového
serveru a softwaru. Od 10. září
a všechny následující pátky budou mít žáci možnost výběru ze vyučovacích hodin Informatiky. Letos budou mít výuku Informatiky
dvou jídel ve školní jídelně.
žáci 4. až 6. třídy a postupně každý
školní rok se výuka rozšíří o 1 ročPersonální změny
Po téměř 40 letech kvalitně odve- ník navíc, tak aby výuka Informatiky
dené práce pro žáky Základní školy od 1. 9. 2024 byla povinná od 4. do
Kvasice odešla v loňském školním 9. třídy. S touto úpravou jsme zakouroce do zaslouženého důchodu paní pili i nové vybavení jako tablety, jedučitelka Mgr. Jitka Konečná, kterou si noduché programovatelné roboty
jistě mnohé generace žáků pamatují a odpovídající programy.
jako učitelku informatiky a výpočetní techniky. V loňském školním roce Projekty a další aktivity školy
V letošním školním roce budeukončili také pracovní poměr pan
vychovatel Lukáš Klíma, pan učitel me pokračovat v projektových činIng. Jaromír Světlík a vedoucí školní
jídelny paní Hana Navrátilová.
Od letošního školního roku nastupují noví kolegové. Zejména na výuku Informatiky a pracovních činností
pan učitel Ing. Tomáš Svoboda, na
výuku českého jazyka paní učitelka
Bc. Kamila Lapčíková a novou vedoucí školní jídelny bude paní Kristýna Zavřelová.

nostech. Škola si vysoutěžila dotaci
v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony 3, kde získáme částku 524 790 Kč
na podporu výuky, nákup pomůcek
do výuky, doučování žáků, podporu
klubu deskových her, podporu čtenářského klubu a projektových dnů
ve škole. Dále jsme zařazeni do projektu Obchodní akademie Kroměříž, kdy naši žáci 8. ročníku budou
mít možnost pracovat s moderním
ICT vybavením Obchodní akademie
Kroměříž – drony, roboty, 3D tiskárny a podobně. Žáci budou mít mož-

nost pokračovat v eTwinningových
projektech, které umožňují spolupráci se zahraničními školami a komunikaci v anglickém jazyce.
Těšíme se i na akce, které se
v loňském školním roce nemohly
uskutečnit – školní akademie, divadelní představení žáků, ohňostroj,
projektové dny ve škole i mimo ni,
exkurze, plavání pro žáky, zápis do
1. třídy s přítomností žáků, výlety,
lyžařské kurzy, sportovní i odborné
soutěže.
text: František Látal

Změny ve výuce Informatiky
Od letošního školního roku jsme
zahájili výrazné úpravy ve výuce Informatiky. Informatika se v předchozích
letech vyučovala pouze v 5. a 6. třídě.
Nejenom loňský školní rok ukázal, že
tento předmět musí získat větší časovou dotaci a informatické myšlení
musí být jednou z důležitých kompetencí, kterou naši absolventi získají.
Od tohoto školního roku jsme
tedy zahájili postupné navyšování
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Nová unikátní publikace o Kvasicích odhaluje nové skutečnosti
a souvislosti
Slavnostní křest, který byl součástí kvasických hodů, byl završením více než ročních příprav
nové publikace o Kvasicích. Vyšla
k výročí 880 let od založení městečka a napsali ji zkušení místní
historici Petr Klapil a Květoslava
Koutňáková. Díky nim si nyní
můžete přečíst unikátní publikaci s názvem Kvasice – Městečko
v proměnách staletí. Kniha obsahuje mimo jiné i doposud nezveřejněné informace. Autoři se
věnují nejen historickým faktům,
ale přidávají i paměti, pověsti
a zajímavosti, které se vážou ke
vzniku místních významných
staveb, a dávají nahlédnout na
to, kdo byli ti, kteří drželi kvasické panství. Květoslava Koutňáková a Petr Klapil díky svým znalostem, vědomostem a vášni pro
kvasickou historii předají v nové
knize velmi důležité poznatky
i dalším generacím.

Zleva: starosta Dušan Odehnal, kněz Petr Vágner, Květoslava Koutňáková, místostarosta Lubomír Musil a Petr Klapil.
Další bádání přineslo nové
poznatky
„Naposledy vyšla kniha o Kvasicích
v roce 2005. Nejedná se však o pře-

pis této publikace, která je již dávno
vyprodaná, ale o nové poznatky, souvislosti a fakta,“ řekl starosta Dušan
Odehnal.
Květa Koutňáková a Petr Klapil na
knize pracovali více jak tisíc hodin.
Bádali v archivech, muzeích, ve starých listinách, kronikách, publikacích
a odborných článcích. Některé z nich
byly v němčině či latině a Květa Koutňáková je přeložila. Hned na první
pohled vás zaujme obálka knihy. Na
červeném podkladu vyniká nejstarší fotografie městečka z roku 1899,
pořízená před požárem. Na ní vidíte
ještě doškové střechy v Horní ulici,
vyšlapanou cestičku na náměstíčko
a kostel se zámkem. Pod ní je pro
srovnání fotografie z dnešní doby.
„Knihu jsme vydali v roce 2021 nejen protože uběhlo 880 let od první
písemné zmínky o Kvasicích, ale také
proto, že před 100 lety napsal spisovatel Jindřich Spáčil knihu Městečko
Kvasice. Jeho dílo mě v dětství inspirovalo natolik, že jsem sám začal
bádat po stopách historie městečka,“
vysvětlil Petr Klapil.
Autoři pamatovali na významné
události 13. až 20. století
Kniha je rozdělená do přehledných a ucelených kapitol. V první
z nich se autoři věnují prastarému
osídlení dnešních Kvasic, prvním ná-
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lezům a také tomu, jak vznikl název
městečka. Ten je podle jedné verze
odvozený od slova Kvas, což byl
praotec rodu. Jeho potomci, čeleď
i osada byli Kvasici. Ohraničená rodová osada tak nesla jméno Kvasice.
Druhá teorie vychází z toho, že název je podle kolonie kmene Kvádů.
Odtud německy Quaden – sitz. Velmi zajímavá je i další kapitola. Ta pojednává o kvasických rodech a věnuje se i životům jednotlivých pánů.
Popisuje, kdo byli, odkud přišli, jaké
měli vlastnosti a zájmy, co pro ně
bylo důležité a jakým směrem městečko rozvíjeli. Každý rod měl jiné
priority a musel reagovat i na živelné pohromy a světové události. I ty
totiž ovlivnily, jestli rozvoj Kvasic stagnoval, nebo pokračoval. Zároveň si
čtenáři udělají obrázek o tom, jak se
žilo ve 13. až 20. století. Každé z nich
bylo v něčem jiné, pokaždé se městečko a jeho obyvatelé museli vypořádávat s událostmi, které nastaly.
Například s nemocemi, politickým
a náboženským směrem i s novými
majiteli panství.
Kapitola číslo V je věnovaná památkám v obci. Například ke kapličce z roku 1690 se váže pověst
o její stavbě i o zázracích, které se
u ní odehrávaly. V 18. století sem
lidé chodili prosit Pannu Marii Pomocnou za své zdraví a modlitby
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Autoři knihy,
Petr Klapil
a Květoslava Koutňáková,
Vás srdečně zvou na

besedu o nové knize,
která se uskuteční
v pátek 22. října v 17 hodin
v modrém salonku v Sokolovně.
Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá
o historii městečka, a diskutovat o tom,
co jste si přečetli v nové knize.
ttalové. Jelikož se dochovala korespondence těchto rodů, dozvíte se
mnoho i o jejich osobním životě.
„K dalšímu bádání po kvasických
rodech mě inspirovaly rody Proskowetzů a Thunů, které zajímala
historie jejich rodiny právě v Kvasicích. Velký zážitek pro mě byl, když
jsem se mohla v našem městečku
Potomci kvasických rodů chtěli osobně setkat s hraběcími rodáky
Jaroslavem a Friedrichem Thun-Hoo svých předcích vědět více
Život v 19. století byl v Kvasi- hnenstein a také s Ferdinandem
cích taktéž velmi pestrý a zajímavý. a Annou Urbánkovými,“ uvedla KvěPřestavoval se zámek, zasypávaly toslava Koutňáková.
se zbylé hradní příkopy i hradby
a v jeho okolí se založil park v an- Dozvíte se, jak žili vaši předkové
Další unikátní kapitola je o nároglickém stylu po vzoru kroměřížské Podzámecké zahrady. V roce dopise, spolcích a divadle. Pojedná1864 vznikl most přes řeku Moravu. vá o kvasickém kroji, o divadle, doI v této kapitole se autoři věnují vý- žínkách, mlácení obilí a o tehdejším
znamným kvasickým rodům, jakým způsobu života a zvycích. Nechybí
byli například Thun-Hohensteinové, ani historie sboru dobrovolných
Šternberkové, Proskowetzové či Ro- hasičů s dobovými fotografiemi,
jim například pomohly od bolestí
zubů a kloubů. Zřejmě díky tomu
v Kvasicích vyrostl silný mariánský
kult. Autoři se podrobněji věnují
i křížům a božím mukám, jichž bylo
v městečku hned několik a v 18. století měly pro místní obyvatele veliký
význam, stejně jako kostelní zvony.

která sahá až do roku 1883. Dalším významným spolkem byl Mariánsko-alžbětinský spolek, který
v roce 1897 založila hraběnka Marie Thunová a který významným
způsobem podporoval nemocné a chudé. I Tělocvičná jednota
Sokol má v kvasické historii své
nezastupitelné místo. Založil jej

Kniha
KVASICE – MĚSTEČKO V PROMĚNÁCH STALETÍ
od autorů
Petra Klapila
a Květoslavy Koutňákové
je k zakoupení na
Obecním úřadě v Kvasicích
nebo v Kvasickém muzeu
za cenu 350 Kč.

R. Mazáč a Jaroslav Zlámal v roce
1912. V roce 1871 zahájil Čtenářský spolek divadelní činnost. První
divadelní sál byl ve staré palírně
a hry měly u diváků velký ohlas.
Kvasice žily divadlem. Na počátku
20. století vzniklo mnoho dalších
spolků, například Československý
Červený kříž, Včelařský spolek pro
Kvasice a okolí a také kino. To vše
a mnoho dalšího si přečtete v nové
publikaci.
„Jsem přesvědčený o tom, že
z knihy budou vycházet i studenti historie a budou z ní čerpat při
svých bakalářských a magisterských
pracích. Děkuji paní Koutňákové
a panu Klapilovi za jejich práci, elán,
chuť napsat novou knihu a také
pokoru, se kterou se tohoto nelehkého úkolu zhostili. Velmi si jejich
znalostí cením a jsem pyšný na to,
že Kvasice mají svoji další, velmi přínosnou a zajímavou publikaci,“ řekl
na závěr starosta Dušan Odehnal.
text a foto: Jana Hlavinková
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Knihovna v Kvasicích se těší na nové čtenáře
26. srpna venku pršelo a bylo nevlídno, což byl ideální den pro čtení
zajímavé knížky. Rozhodla jsem se
pozvat děti do knihovny, protože si
pamatuji, že čtení bývalo mojí oblíbenou aktivitou v době prázdnin.
Zažila jsem s příběhy spoustu dobrodružství, legrace, napětí i smutku.
Knížky mi pomáhaly řešit mé problémy a starosti. Většina dospělých
ale tvrdí, že děti dnes nečtou, a pokud ano, tak jen hlouposti na telefonech, tabletech a počítačích. Jako
nová zastupující knihovnice jsem si
to chtěla ověřit.
Byla jsem mile překvapena. Deset minut před začátkem programu se sešlo dvanáct holek a kluků
v doprovodu rodičů a prarodičů
a velice rychle se v novém prostředí zorientovali. Všimli si spousty
detailů, ale hlavně se vrhli na knížky
v dětském oddělení. Samozřejmě,
že jsem pro ně připravila program,

kterého se aktivně zúčastnili, ale
i tak pořád pokukovali po vystavených knížkách, někteří si v nich
listovali a bylo vidět, že o ně mají
zájem. Povídali jsme si o tom, jak
si vybírají knížky, co v nich hledají,
a nakonec jsme si společně přečetli úryvky z knihy Eduarda Petišky Olin a lišky. Byla jsem moc
ráda, že se pesimistické předpovědi o četbě dětí nesplnily. Alespoň
u těch, které v ten čtvrtek navštívily
kvasickou knihovnu.
Věřím, že takových dětí bude více,
a proto plánuji další akce v knihovně. Chtěla bych nastartovat dětský
klub čtenářů, kde by se setkávaly
děti ve dvou skupinách (1. a 2. stupeň základní školy) a sdílely by
společně své čtenářské zážitky. Podobný plán mám i pro nás, starší
čtenáře. Chtěla bych otevřít knihovnu jednou za měsíc v pravidelném
čase pro všechny, kdo rádi čtou

a povídají si o knížkách (registrovaní
i neregistrovaní návštěvníci knihovny). Jednalo by se o neformální
posezení, na kterém bychom si povídali o našich oblíbených knihách
a autorech. Další informace sdělím
na webové stránce knihovny a prostřednictvím místního rozhlasu.

Závěrem bych chtěla pozvat
všechny do knihovny, protože jak
praví Učitel národů:
„S pomocí knih se mnozí stávají
učenými i mimo školu. Bez knih pak
nebývá učený nikdo ani ve škole.“
J. A. Komenský
Těším se na vás Naďa Vojtková

Září přinese ve školce změny v učitelském sboru i vyšší komfort
pro děti a rodiče
Prázdniny, které jsou v mateřské
škole spojeny s omezeným provozem, každým rokem využíváme
k potřebným stavebním úpravám
a rekonstrukcím, které není možné
za běžného provozu realizovat. V letošním roce jsme prázdniny využili
k opravě nevyhovující elektroinstalace v ředitelně, k opravám malby ve
třídách a zejména ke zbudování zabezpečovacího zařízení s videozvonky. Toto zabezpečovací zařízení mimo
jiné vyřeší problém dlouhodobě

špatně fungujících zvonků ve třídách
a umožní paní učitelce vidět, koho
do školky pouští. Chybějící videozvonek byl jednou z hlavních výtek české
školní inspekce, kterou jsme v mateřské škole měli v září loňského roku.
Rodiče si budou od září nově zvonit
přímo na třídu, do které jejich dítko
dochází, a paní učitelka bude mít přehled o tom, koho do školky pouští.
Nový školní rok přináší také změny
v pedagogickém sboru naší mateřské
školy. Po rodičovské dovolené se vra-

cí paní učitelka Radka Štípová, která
bude spolu s paní učitelkou Ivankou Černou ve třídě Berušek, a nově
k nám do školy nastupuje paní učitelka Zuzana Kubínová, která bude spolu s paní učitelkou Evou Mitkovou ve
třídě Sluníček. Zároveň se loučíme
s paní učitelkou Danuší Večerkovou
a paní učitelkou Petrou Stratilovou.
Obě paní učitelky v naší školce strávily dlouhá léta a my jim velmi děkujeme za vše, co naší školce přinesly.
Budou nám i dětem moc chybět

a budeme všichni rádi, když se za
námi budou vracet.
Každé září také vysíláme předškoláčky do první třídy. Všem dětem
z naší školky, které v září usednou do
lavic základní školy, přejeme, aby se
jim ve škole líbilo, dařilo a aby měli
samé krásné známky. Věříme, že se
konečně po roční koronavirové pauze budeme na letošní prvňáčky moci
přijít do školy podívat a potěšit se
tím, jak se jim daří.
text: kolektiv MŠ Kvasice

První půlrok v Domově se zvláštním režimem Kvasice
Letošní rok byl, stejně jako vloni,
ovlivněn pandemií Covid-19. Na
zámku se střídala období úplného
uzavření Domova s mírným uvolněním režimu. Hromadné akce nebylo
možno pořádat, omezený byl i pohyb klientů mezi patry zámku. Několik měsíců jsme se nemohli společně setkávat ani na pravidelném
ranním posezení.
Samotné onemocnění v Domově
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probíhalo v nejvyšší míře v listopadu loňského roku. Nyní je většina
obyvatel naočkována. Mohli jsme
přijmout nové klienty na pokoje,
které musely být vyhrazeny pro infekční zónu. Život v Domově se pomalu vrací zpět, klienti mohou bez
omezení opouštět Domov, společně se setkávat. Přísnější pravidla ale
stále platí pro návštěvy.
Provoz Domova je třeba zajistit

v každém období. My jsme se letos
zaměřili na opravy průchozího výtahu a čeká nás také úprava podlahy
v jídelně a na některých pokojích.
Klienti mají také k dispozici nově vybavenou klubovnu, kde mohou trávit volný čas v příjemném prostředí
plném květin, o které se starají.
Jaký nás čeká podzim? Nevíme.
Společně si přejeme, abychom
mohli obnovit společenský život

v co nejvyšší míře, pozvat k nám vás,
naše kvasické spoluobčany, třeba
na hezký koncert na nádvoří, kde je
krásná akustika. Pokud nám to situace dovolí, dozvíte se potřebné informace prostřednictvím obecního
rozhlasu.
Snad si letos užijeme alespoň slunečný podzim a hezké babí léto ve
zdraví.
text: Monika Vymazalová
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Proskowetzovu vilu navrhl Leopold Bauer – Szlubek
Mezi jednu z mimořádných
architektonických staveb v obci
patří budova U Cukrovaru
číslo 304, postavena před
110 lety, kterou navrhl významný rakousko-slezský architekt
a stavitel, umělecko-průmyslový návrhář, tvůrce vídeňského neobiedermaieru Leopold
Bauer-Szlubek. Původními majiteli vily byli Wilfried a Amalie
Proskowetzovi. Manželství uzavřeli ve Vyškově 11. září 1911
a vilu obdrželi jako svatební dar.
Vychovali zde čtyři děti, tři syny
a dceru Evu, která v únoru letošního roku oslavila v Německu
101 let.
Významný architekt a stavitel vily
Leopold Bauer se narodil v Krnově,
kde vystudoval reálku, pak stavební
technickou školu v Brně a ve Vídni
Akademii výtvarných umění u Karla von Hasenauera a Otty Wagnera.
Po studiích byl zaměstnán v soukromém ateliéru Otty Wagnera. Byl
milovníkem antického umění a propagátorem stavebního stylu svého
profesora, po němž převzal i pedagogickou funkci na vídeňské Akademii. Stal se členem Vídeňské secese
a redigoval časopis Ver Sacrum. Svůj
ateliér měl ve Vídni a k rozvoji jeho
tvůrčí činnosti přispělo i dědictví,
které získal adopcí od Gézy Arpáda

J. Szlubka z Bratislavy, a tak z vděčnosti připojil ke svému jménu i jeho,
Bauer Leopold-Szlubek.
Stal se jedním z tvůrců vídeňského neobiedermaieru, realizátorem
historismu, zejména gotiky. Projektoval řadu staveb v Krnově a Opavě,
také známé Priessnitzovo sanatorium v Jeseníku-Lázních. Za své největší dílo pokládal budovu Národní
banky ve Vídni. Posledním projektem byl Památník padlých Hedvika
v Opavě. Proslavil se rovněž jako
sklářský výtvarník, návrhář koberců
a gobelínů, což uplatnil v návrzích
interiérů svých staveb. Zemřel 7. října 1938 ve Vídni. Jeho pomník stojí
v Krnově na náměstí, kde se narodil.
Výrazným znakem interiérů jeho
staveb je centrální hala se schodištěm. Vstupní halu, krásné dřevěné
schodiště a mohutný lustr ze skleněných sklíček, včetně důmyslného technického zařízení pro jeho
nutnou údržbu (opomenuto zprovoznit při rekonstrukci vily), skrývá
dosud i Proskowetzova vila.
Wilfried Proskowetz, odborník na
cukrovarnictví, velký sportovec, ale
také básník, napsal v zajetí, kterým
museli po skončení druhé světové
války s manželkou Amalií projít, báseň nazvanou Rozhovor s mrakem,
ve které vzpomíná na svůj kvasický
domov.

Kam se žáci dostali
na střední školu?
I v letošním školním roce měli
vycházející žáci napnuté nervy
kvůli přijímacímu řízení. Díky
epidemiologické situaci se několikrát upravovaly termíny, a to
nejen data jednotných přijímacích zkoušek. Žáci i rodiče museli pružně reagovat na vzniklé
situace, ale ve výsledku se s tím
všichni moc dobře „poprali“.
Nejvíce byl zájem o Střední školu hotelovou a služeb v Kroměříži,
těsně za ní následuje Střední škola
– Centrum odborné přípravy technické, Střední zdravotnická škola
a Gymnázium, vše v Kroměříži. Do
hledáčku našich žáků se také dosta-

ly školy: Střední škola pedagogická
a sociální Zlín, Střední průmyslová
škola polytechnická – Centrum
odborné přípravy Zlín, Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední
škola Vizovice, Střední odborná
škola ochrany osob a majetku Zlín
a Střední průmyslová škola Zlín.
Zastoupení také máme na veterinární škole, a to jak na Tauferově
odborné škole veterinární v Kroměříži, tak na Vyšší odborné škole
a Střední škole veterinární v Třebíči.
Všem žákům přejeme hodně štěstí
a úspěchu nejen při dalším studiu,
ale i v osobním životě.
text: M. Dostálová

Vila byla znárodněna na základě
Benešových dekretů. V roce 1954 byl
v domě zřízen Dětský domov pro
opuštěné děti ve věku od 1 do 3 let.
Nějakou dobu část vily sloužila i jako
jesle pro kvasické děti. Po rekonstrukJedná se pouze o úryvek, celá ci slouží dnes jako Domov pro osoby
báseň je uvedena v knize Crescas se zdravotním postižením.
text: Květa Koutňáková
labore.
Odnes můj pozdrav,
nesený přes modré vlny.
Na východě stojí dům v zeleni
na věčné časy zamčený.
Navždy odešlo štěstí a kvítí mého života.

Na hřbitově v Kvasicích obec dokončila další etapu výstavby
urnových hrobů. Momentálně je jich k dispozici 22. Zájemci o pronájem se mohou hlásit na obecním úřadě u paní Evy Tomaštíkové
na telefonu 573 333 918 nebo na e-mail tomastikova@kvasice.cz.

Obec Kvasice připravuje

14denní kalendář
na rok 2022,
ve kterém budou historické fotografie městečka.

Zájemci o reklamu v kalendáři z řad místních
firem, podnikatelů a živnostníků
si mohou inzerci v kalendáři objednat

do 30. září

na telefonním čísle 602 569 267
u Jany Hlavinkové.
Děkujeme, že podpoříte vydání kalendáře
a zároveň ostatní obyvatele seznámíte
se svou podnikatelskou činností.
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Uplynulo 1 100 let od smrti první české světice Ludmily
V roce 2021 bylo vzpomenuto
několik
významných
výročí našich dějin a osobností. Některá jsou tragická,
například 21. června 1621 se na
Staroměstském náměstí v Praze konala hromadná poprava
27 českých pánů za účast na
stavovském povstání. Zato
s ulehčením jsme před 30 lety
přijali zprávu o odchodu posledního transportu sovětských vojsk
i s technikou z našeho území,
21. června 1991. V září uplyne
1 100 let od úkladné smrti naší
první světice – Ludmily. Svatá
Ludmila, kněžna a mučednice,
zakladatelka přemyslovské dynastie žila v 9. a 10. století a byla
velmi pokroková. Původem pocházela z kmene Pšovanů (Pšov
je staré označení Mělníka). Provdala se za přemyslovského knížete Bořivoje I. (v roce 874 nebo
875), vychovala 6 dětí, z nichž
známe jména pouze dvou, později českých knížat, Spytihněva

a Vratislava. Byla babičkou Václava a Boleslava. Významně se
podílela na výchově vnuka Václava, budoucího knížete a patrona naší země, s nímž nakonec
sdílela stejný osud, vraždu na
rozkaz rodinných příslušníků.
Měla politický vliv, což se
nelíbilo každému.
V legendách se píše, že když Bořivoj s Ludmilou přijeli ke knížeti
Svatoplukovi na Moravu, nutil je jíst
ze země jako psy, neboť jako pohané nebyli hodni jíst u stolu. To se
však brzy změnilo. Společně s manželem přijali v roce 882 či 883 křest,
a to přímo z rukou biskupa Metoděje, jednoho z věrozvěstů, kteří přišli
na Moravu šířit křesťanskou víru.
A tak se Bořivoj stal prvním českým
křesťanským panovníkem. Na svém
sídle v Levém Hradci dal postavit
první český kamenný křesťanský
kostel v Čechách, zasvěcený svatému Klimentovi. Kněžna Ludmila
měla i značný politický vliv, což se

jí nakonec stalo osudným. Po Bořivojově smrti se stali knížaty její synové. Nejprve nejstarší Spytihněv
I., který založil Pražský hrad, avšak
záhy bezdětný zemřel. Po něm
vládl mladší syn Vratislav I., který si
vzal za ženu knížecí dceru z mocného polabského kmene Stodoranů, ze země Luticů, kněžnu Drahomíru. V roce 921 zemřel a zanechal
po sobě vdovu se sedmi sirotky,
tři syny a čtyři dcery. Jeho ostatky
byly uloženy v bazilice svatého Jiří,
kterou sám založil. Nástupcem se
stal jeho nejstarší syn Václav, ale
pro jeho nezletilost nastává krátká
poručnická vláda babičky Ludmily a opět stoupl její politický vliv.
A tak dochází ke konfliktům mezi
Ludmilou a Drahomírou. Dlouhá
léta se tradovalo, že Drahomíra vyznávala pohanskou víru, a proto si
nerozuměla s kněžnou Ludmilou.
Jiné prameny však uvádí, že byla
křesťankou slovanského obřadu
a rozpor spočíval v tom, že se musely dělit o moc v zemi a měly roz-

dílné politické názory i na výchovu
Václava.
Ludmila zemřela v rukou
vikinských bojovníků
Drahomíra podporovala nastupující vliv Saska, Ludmila se přikláněla
tradičně k Bavorsku. Přestože moudrá Ludmila ustoupila a odešla do
ústraní na svůj hrad Tetín, nevraživost snachy přetrvávala až k zosnování její předčasné smrti. Přikázala
svým vikinským bojovníkům Tunnovi a Gomonovi, aby tchyni fyzicky
zlikvidovali. Oba muži úkol splnili,
15. září 921 po západu slunce kněžnu Ludmilu uškrtili na jejím hradišti
Tetín vlastním šálem nebo závojem.
Poněvadž středověk počítal nový
den od západu slunce, slaví se svátek svaté Ludmily 16. září. Na místě
skonu Ludmily nechala Drahomíra
postavit kostel zasvěcený svatému
Michaelovi. Její ostatky pak kníže
Václav převezl z Tetína do Prahy do
baziliky svatého Jiří. Za svatou byla
prohlášena ve 12. století.

Letošní historické milníky v rodu Přemyslovců
To svatá Anežka Česká, od jejíhož narození uplynulo v letošním roce zřejmě 810 let, se
dočkala svatořečení až v roce
1989. Předpokládá se, že se
narodila v roce 1211, ve druhém manželství krále Přemysla
Otakara I. Odmítla se výhodně
vdát, stala se řeholnicí, založila v Praze klášter na Františku
a starala se o chudé a nemocné.
Českou vlast Anežka upřímně
milovala a modlívala se za její
zdar a požehnání. V září 1271
přišel na svět král Václav II.,
bude to tedy 750 let. Byl synem
Přemysla Otakara II. a jeho ženy
Kunhuty Uherské a na trůn získal právo poté, co jeho slavný
otec neslavně padl v bitvě na
Moravském poli. Václavovi bylo
tehdy teprve sedm, a tak za něj
pět let spravoval zemi poručík Ota Braniborský. Václav II.
začal vládnout ve dvanácti letech. Jeho první žena byla Guta
Habsburská, druhou manžel-
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kou se stala dcera polského velkoknížete Eliška Rejčka. Získal
polská území, stal se polským
králem a zlepšil situaci v českých zemích. Dožil se jen 34 let,
o život ho připravila tehdy zákeřná nemoc – tuberkulóza.
A pokud se budeme dále toulat historií, tak zjistíme, že v srpnu v roce 1306 před 715 lety byl
v Olomouci zavražděn král Václav
III., český, polský a uherský král,
čímž skončila vláda Přemyslovců
v mužské linii. Václav se nedožil
ani sedmnácti a vládl pouhý rok.
Za ženu pojal v roce 1305 Violu,
dceru knížete Měška Těšínského,
kterou tehdejší svět považoval
za nejkrásnější kněžnu své doby.
Zpráva o smrti posledního Přemyslovce zasáhla celý národ. Dodnes
není jeho vražda historiky řádně
objasněna.
Poslední Přemyslovnou na českém trůnu pak byla jeho sestra
Eliška, která se provdala za Jana
Lucemburského. Právě Eliška Pře-

myslovna přivedla na svět před
705 lety syna Václava, který ovšem
vstoupil do dějin jako Karel IV. Přezdíváme mu otec vlasti, za jeho
vlády naše země nebývale vzkvétaly. A od narození jeho toužebně
očekávaného syna Václava IV. uplynulo 660 let (1361).
Svatořečení Jana
Nepomuckého a tatíček Stojan
Před 300 lety, 31. května 1721,
byl za blahoslaveného prohlášen
Jan Nepomucký a v roce 1929
svatořečen. O tomto světci a jeho
době, včetně postoje krále Václava IV., bylo psáno v minulém čísle
Kvasických novin v článku Adély
Koutňákové.
Krásná kamenná barokní socha
z roku 1724 stojí v Kvasicích naproti budovy staré školy a je na ní
nápis DIVO IOANNI NEPOMVCENO PROTECTORI SVO PERPE TVO
- Blahoslavený Jane Nepomucký
ochránce buď navěky.
A ještě další výročí se udála

v tomto roce. Nejedná se sice
o panovníka a dosud ani o světce,
ale je navržena jeho beatifikace
a papež František v roce 2016
uznal jeho heroické ctnosti. Antonín Cyril Stojan ThDr., moravský římskokatolický duchovní
a politik, arcibiskup olomoucký, se
narodil v malé vesničce v Beňově
u Přerova 22. května 1851. Arcibiskupem byl jmenován 10. března
1921. Byl věrný svému předsevzetí, obětavě vykonával službu
římskokatolického kněze a miloval
své bližní. Toužil po sblížení západních a východních křesťanů. Snažil
se o povznesení poutních míst na
Velehradě a na Svatém Hostýně,
který z jeho popudu navštívil také
císař František Josef I. Pro svou
příslovečnou obětavost, dobrotu
a laskavost získal v olomoucké arcidiecézi přezdívku „tatíček Stojan“.
Zemřel v Olomouci 29. září 1923
ve věku 72 let a byl pohřben v Královské kapli velehradské baziliky.
texty: Květa Koutňáková
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Na vodácký tábor jsme jeli už potřetí na Sázavu
S prvním prázdninovým dnem
vyrazily kvasické Kotvy na týdenní
putovní vodácký tábor na řeku Sázavu. Volba na ni padla už potřetí.
Pro tentokrát jsme vybrali úsek více

proti proudu – ze Stvořidel do Českého Šternberku. Po pěti hodinách
a 299 km ve vlaku jsme doputovali
do Stvořidel. Kemp nás přivítal zachmuřeným počasím, které nám

vydrželo i první den na vodě. Na
další dny nám rosničky předpovídaly už počasí lepší. V pátek ráno nám
z půjčovny přivezli lodě a vybavení
a mohli jsme začít ukrajovat první

vodní kilometry. Celkem jich bylo
v plánu urazit 60 a také cestou zdolat 13 jezů. Většina z nich byla díky
vysokému stavu vody sjízdná, což
jsme si náležitě užili. Přestože jsme
většinu dne strávili s pádlem v ruce,
zbyl čas i na procvičení stavění stanů, vybalování a balení a také na
zábavu. Domů jsme dorazili unavení
i odpočinutí zároveň a nabití energií
do dalších letních dnů.
U loděnice je nový workout
U naší loděnice v Kvasicích byla
vybudována nová workoutová sestava. Tento cvičební prvek je majetkem spolku KOTVY Kvasice, z. s.,
a jejím zhotovitelem a sponzorem je
Zámečnictví Tomáš Kahaja z Kvasic.
Sestava slouží především pro tréninky členů spolku, ale také všem,
kdo si chtějí zacvičit a protáhnout
se. Prosíme o dodržování pravidel,
bezpečnosti a pořádku. Všichni jste
vítáni.
text: Katka Kahajová

11

3 | 2021

I domácí příprava se kvasickým Jestřábům vyplatila
Minulý školní rok nepřinesl mnoho schůzek kvasických Jestřábů. I přesto se členové
kroužku pilně připravovali na účast v okresním kole Zlaté srnčí trofeje. Ta se konala
v sobotu 12. června na střelnici Hvězda
v Kroměříži. Celá soutěž se skládá z vědomostního testu s různým počtem otázek
podle kategorií. Následují stanoviště – poznávání psů, stromů, jednotlivých vývojových stádií srnčího paroží, popis jeleního
parohu a první pomoc. Naše 7členná parta
si vedla výborně. Posuďte sami:
I. kategorie (1.–2. třída, 6 soutěžících):
1. místo: Adam Tuma
2. místo: Alžběta Erkrová
II. Kategorie (3.–5. třída, 6 soutěžících):
3. místo: Karel Hýža
III. Kategorie (6.–9. třída, 8 soutěžících):
1. místo: Gabriela Tumová
3. místo: Andrea Gazdová
Odměnou byla Víkendovka
Jméno našeho kroužku se dostalo až za
hranice Zlínského kraje. Myslivecký spolek
Vranovice-Přibice pozval děti na víkend do
okolí Novomlýnských nádrží. Celý víkend
byl opět plný aktivit. Seznámili jsme se
s odchovem bažantí zvěře, sledovali jsme
ptáky hnízdící u Novomlýnských nádrží
a poznávali jsme i zdejší flóru. Za krásného počasí jsme si vyšlápli na Dívčí hrady,
odkud byl pěkný výhled do okolí. Sobotní
odpoledne jsme zakončili koupáním v lagunách. Po nočním dešti jsme se probudili do deštivého nedělního rána. Ani to
nám ovšem nepokazilo víkend, v plánu
jsme totiž měli návštěvu zámku Židlocho-

vice. Na zámku neprobíhají
běžné prohlídky, ale díky
naší spolupráci s Lesy České republiky jsme měli jedinečnou možnost si jeho
interiér prohlédnout. Viděli
jsme spoustu různých trofejí a dozvěděli jsme se také
mnoho zajímavých informací. Nakonec jsme se prošli
zahradou, kde jsme pozo-

rovali muflony a jeleny. Děkujeme
za zázemí MS Vranovice-Přibice,
za organizaci Jirkovi Hýžovi a také
za prohlídku zámku pracovníkům
Lesů České republiky.
Zvěřinové hody plné výborného
jídla a nových vědomostí
I tento rok se uskutečnily již tradiční Zvěřinové hody. Počasí přálo,
a tak si návštěvníci mohli pochutnat
na zvěřinových jídlech, pečeném
divočákovi se zelím a srnčím guláši,
které připravili členové Mysliveckého spolku Kvasice. Připravena byla
nejen zvěřinová tombola, ve které
bylo, díky štědrosti sponzorů, o co
soutěžit. O doprovodný odpolední
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program se postaraly děti z Mysliveckého kroužku kvasičtí Jestřábi, které
si připravily spoustu aktivit, aby návštěvníkům mohly přiblížit myslivost
a přírodu.
„Jsme moc rádi, že se nám podařilo domluvit přehlídku psů a že
jsme mohli návštěvníkům představit
nejen jednotlivá plemena, ale také
pomůcky, které jsou pro výchovu
a výcvik psů třeba. Děkujeme všem
majitelům, kteří za námi se svými
mazlíčky přišli,“ uvedl vedoucí kroužku Zbyněk Trvaj.
Děkujeme všem sponzorům za
dary do tomboly a všem účastníkům
za podporu akce.
text: Vladana a Zbyněk Trvajovi
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Kvasičtí volejbalisté skončili v turnaji trojic třetí
8. amatérský turnaj trojic v plážovém volejbale se uskutečnil
v sobotu 7. srpna. Na hřišti se tradičně prohánělo 13. týmů s hudební
kulisou a pohodovou atmosférou.
Do Kvasic zavítaly týmy z vedlejších
Otrokovic a Napajedel.
Turnaj ovládly přespolní týmy,
domácí neměly tolik štěstí. Složení vítězného týmu byli hráči již
zmiňovaných Otrokovic a to: Jana
Kotová, Michal Repka, Honza Zimák. 2. místo si odvezl Jan Rektořík
a Peškovi. 3. místo vybojovali hráči z Kvasic ve složení: Adam Hurta,
Tomáš Zapletal, Pavel Musil, Martin
Lapčík a manager týmu Petr Čabla.

Všechny týmy předvedly skvělou
hru a velkou bojovnost. Velké díky
patří panu starostovi Kvasic Dušanu
Odehnalovi za povolení této akce,
za zajištění sociálního zázemí a také
za darování volejbalového míče.
Další poděkování patří Vodáckému
klubu Kvasice za zajištění občerstvení pro diváky a hráče. V takovém
slunném dni, jako byla sobota, to
jistě všichni ocenili. V září mají domácí týmy možnost zúčastnit se
turnaje dvojic, který se bude konat
v Otrokovicích. Snad se hráčům
z Kvasic zadaří a přivezou na oplátku pohár z vedlejšího města.
text: Jan Machala

ROZPIS PODZIMNÍCH ZÁPASŮ FC KVASICE
Muži A

Muži b

kolo

domácí

hosté

čas

datum

kolo

domácí

hosté

čas

datum

8.

FK Bystřice pod Hostýnem

FC Kvasice

15:30

so 18. září

8.

TJ Družstevník Střílky

FC Kvasice

15:30

ne 19. září

9.

FC Kvasice

TJ Sokol Valašská Polanka

15:00

so 25. září

9.

FC Kvasice

TJ Sokol Rymice

15:00

ne 26. září

10.

FC Kvasice

TJ Nedašov

15:00

so 2. října

10.

SK Hanácká Slavia Kroměříž

FC Kvasice

17:00

ne 3. října

11.

TJ Štítná nad Vláří

FC Kvasice

14:30

ne 10. října

11.

FC Kvasice

TJ Lutopecny-Měrůtky

14:30

ne 10. října

12.

FC Kvasice

FC Slušovice

14:30

so 16. října

12.

FC Kvasice

TJ Sokol Němčice

14:30

ne 17. října

13.

FC Velké Karlovice

FC Kvasice

13:30

so 23. října

13.

FK Lubná 1959

FC Kvasice

13:30

ne 24. října

1.

FC Kvasice

TJ Sokol Nevšová

13:30

so 30. října

1.

FC Kvasice

TJ Sokol Žalkovice

13:30

ne 31. října

Dorost

Starší žáci

kolo

domácí

hosté

čas

datum

kolo

domácí

hosté

čas

datum

6.

FK Bystřice pod Hostýnem

SK Spartak Hulín/Kvasice

10:00

ne 19. září

4.

Těšňovice

FC Kvasice/Lubná

12:45

ne 19. září

7.

SK Spartak Hulín/Kvasice

FC Fryšták

12:00

so 25. září

5.

FC Kvasice/Lubná

Zlobice

10:00

so 25. září

8.

SK Spartak Hulín/Kvasice

TJ Kelč

12:00

so 2. října

6.

Koryčany

FC Kvasice/Lubná

10:00

so . října

9.

SK Louky

SK Spartak Hulín/Kvasice

10:00

so 9. října

7.

FC Kvasice/Lubná

Dřínov/Morkovice "B"

10:00

so 9. října

10.

SK Spartak Hulín/Kvasice

FC Velké Karlovice

11:30

so 16. října

8.

Zdounky/Zborovice

FC Kvasice/Lubná

10:00

ne 17. října

11.

FK Příluky

SK Spartak Hulín/Kvasice

10:30

ne 24. října

9.

FC Kvasice/Lubná

Těšňovice

10:00

so 23. října

1.

SK Spartak Hulín/Kvasice

Hrachovec-Podlesí

10:30

so 30. října

10.

Zlobice

FC Kvasice/Lubná

10:00

ne 31. října

Starší přípravka

Mladší přípravka

kolo

domácí

hosté

čas

datum

kolo

domácí

hosté

čas

datum

3.

FC Kvasice/Lubná

FC Ajax Bezměrov

11:00

ne 12. září

3.

FC Kvasice/Lubná

Spartak Hulín

9:30

ne 12. září

4.

Zdounky/Zborovice

FC Kvasice/Lubná

11:30

ne 19. září

4.

Zdounky/Zborovice

FC Kvasice/Lubná

10:00

ne 19. září

5.

FC Kvasice/Lubná

TJ Skaštice

11:00

ne 26. září

5.

FC Kvasice/Lubná

Holešov "C"

9:30

ne 26. září

6.

FC Koryčany

FC Kvasice/Lubná

9:30

ne 3. října

6.

Koryčany

FC Kvasice/Lubná

11:00

ne 3. října

7.

FC Kvasice/Lubná

TJ Ludslavice

11:00

ne 10. října

7.

FC Kvasice/Lubná

Břest

9:30

ne 10. října

8.

FC Ajax Bezměrov

FC Kvasice/Lubná

10:00

ne 17. října

8.

Spartak Hulín

FC Kvasice/Lubná

9:30

ne 17. října

9.

FC Kvasice/Lubná

Zdounky/Zborovice

11:00

ne 24. října

9.

FC Kvasice/Lubná

Zdounky/Zborovice

9:30

ne 24. října

10.

TJ Skaštice

FC Kvasice/Lubná

9:30

sob 30. října

10.

Holešov "C"

FC Kvasice/Lubná

13:30

ne 31. října
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narození

Eliška HúSKOVÁ

Evelína Reese

Ondřej Hrabal

svatba

Julie Minaříková

Jakub Psota

svatba
Miroslava
Wojciková
&
Tomáš
Vítek

Eva Frantíková
a Pavel Ševčík

vzpomínka
Kdo v srdci žije – neumírá.

blahopřání
Hodně slunce, aby pro Tebe hřálo,
spoustu krásných snů, aby se Ti zdálo,
a hojnost všeho dobrého, co by za to stálo.
23. srpna 2021 oslavila

100. narozeniny

paní Anežka Láníková,
rozená Skácelíková.

Všechno nejlepší a hodně zdraví přejí děti s rodinami.
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Dne 5. srpna jsme vzpomněli
4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil

pan
Radomír Marčík

Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Marčíkova
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Vlčnovjanka přijela na Kvasickou pouť už po šestadvacáté,
křtila se nová kniha
Letošní tradiční Kvasickou pouť
provázelo několik důležitých
událostí. Starosta Dušan Odehnal zahajoval program křestem unikátní publikace o Kvasicích, kterou napsali místní
historici Petr Klapil a Květoslava Koutňáková. Publikaci pokřtil místní kněz Pavel Vágner
a slavnostního okamžiku se zúčastnila i většina radních a zastupitelů. Následovala autogramiáda, při které se prodalo téměř
100 výtisků. Sobotní odpoledne
a večer pak patřily hudebním
kapelám a posezení a tanci v zámeckém parku. Vystoupila dívčí
skupina Děvčice a country kapela Texas.
V neděli byla tradiční mše svatá,
fotbalové utkání na domácím hřišti,
otevřené muzeum a kostel Nanebevzetí Panny Marie na kvasickém
hřbitově a hlavně stánky, pouťové

atrakce, program na loděnici, výstava na náměstíčku před obecním
úřadem, workshop s klaunem Pepou Safari a opět hudební program
v zámeckém parku. Jako předkapela
legendární krojované dechové hudby Vlčnovjanky zahrála dívčí skupina
Klíny. Vlčnovjanka zde oslavila pravidelnou účast, a to šestadvacátou
hru na Kvasické pouti. Vždy se jedná o přátelské setkání členů kapely,
místních lidí, jejich fanoušků, kteří si
nenechají ujít ani jediné jejich vystoupení, a hlavně se Vlčnovjanka
v Kvasicích už cítí jako doma. Po oba
dva dny se návštěvníci mohli občerstvit v zámeckém parku, kde se
o catering postarala firma QUICKDELI, na loděnici chystal jídlo Vodácký
klub Kvasice a i během fotbalu se
připravovaly pochutiny. Na kolotočích bylo plno, děti se těšily, že se
zase svezou, a i o jízdu na poníkovi
byl tradičně zájem.

Každý si přišel na své
V muzeu se návštěvníci nejvíce
zajímali o novou publikaci o Kvasicích. Oba autoři lidem odpovídali
na otázky, podepisovali se do knihy
a konverzovali s nimi nad starými
fotografiemi městečka. Koho zajímala historie, výlety a památky
Zlínského kraje, mohl zhlédnout
panely na náměstíčku před obecním úřadem. Nedělní slavnostní
mši v kostele Nanebevzetí Panny

Marie sloužil nový katolický kněz,
vyškovský rodák, Pavel Vágner. Po
kostele lidé spěchali na fotbal, protože se hrálo tradiční hodové utkání. Tentokrát proti TJ FS Napajedla.
Kvasičtí hráči porazili soupeře na
domácím hřišti 2:1. Skórovali Radim
Zapletal a Karel Majkrič.
Na loděnici se o dvoudenní program postaral Vodácký klub Kvasice. Návštěvníci si mohli vybrat
ze široké nabídky chutného jídla,

15

3 | 2021

včetně grilovaného masa a makrel.
Nechyběly ani hamburgery či sýr.
U loděnice postavili party stan, ve
kterém v neděli hrála živá hudba,
a návštěvníci se mohli svézt po
řece Moravě na výletní lodi Bruno.
Co se týče stánků, lidé se většinou setkali se skalními prodejci,
kteří do Kvasic jezdí každý rok.
Mohli si koupit nejen památkové
předměty z pouti, ale i hračky, keramiku, bižuterii, medovinu, potraviny k přímé konzumaci a nechyběla spousta balónků, sladkostí
a dalších pouťových lákadel zejména pro děti.
Celý víkend bylo tropické počasí, které lidem připomnělo konec
léta. Program připravovali členové
Kulturní komise při Obecním úřadu
v Kvasicích a také zastupitelé a radní.
text a foto: Jana Hlavinková
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