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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Masopustní průvod procházel Kvasicemi 22. února. Více na zadní straně.
foto: Jana Hlavinková

Začne se s technickou infrastrukturou pro
výstavbu na komunitní dům
Rozvoj výstavby je velmi důležitý pro každou
obec. Dnes už většinou neplatí, že dvě rodiny žijí v dvougeneračním domě. Mladí chtějí
mít své vlastní bydlení a senioři naopak řeší,
jak ufinancovat velký dům, ve kterém zůstali
sami. Proto se i Kvasice připravují na budoucí
hromadnou i individuální výstavbu. Seniorům
chtějí poskytnout místo pro život, aby mohli
důstojně dožít ve své obci a mladým lidem stavební pozemky. Pokud totiž mladí nemají kde
bydlet, hrozí, že odejdou žít do jiných regionů,
kde jsou navíc i lákavější pracovní nabídky.
V dubnu se tak začne s výstavbou komunikace z ulice Družstevní až po plánovaný budoucí komunitní dům. Její realizace je v souladu
s územním plánem obce v místě připravované
lokality pro individuální a hromadnou výstavbu Krajina II.

www.kvasice.cz

„Čekáme, zda dostaneme dotaci na stavbu
komunitního domu. V horizontu dvou měsíců by
mělo být jasno. Výstavba komunikace však nezávisí na tom, zda komunitní dům postavíme. Díky
technické infrastruktuře bude možné připojit
všechny přípojky a sítě v případě potřeby. Jednou bude nová ulice vést až po stávající zástavbu
v ulici U Rybníčku,“ uvedl starosta Dušan Odehnal.
Komunikace bude mít šířku 6 metrů včetně
chodníku. Provedení zpevněné cesty a hlavních
řadů sítí je podmínkou pro zdárný přesun těžkých
materiálů pro hrubou stavbu objektu a možnost
napojení přípojek. Termín zahájení prací je stanoven na duben 2020.
„Dokončení je naplánováno na srpen letošního roku. Pokud získáme dotaci, začneme tou dobou stavět komunitní dům,“ dodal starosta.
text: J. Hlavinková

za pár dní bude
1. jarní den, na který se jistě všichni
těšíme. Bude déle
světlo, nebude už
taková zima a nebudeme muset sedět tak často doma. I když i přes zimu si pro Vás
spolky a kulturní
komise v sokolovně přichystaly spoustu akcí.
Jsem rád, že je sokolovna tak hojně využívaná.
V loňském roce jsme investovali do elektroinstalace, letos budou práce pokračovat, musíme zajistit praskliny ve zdivu. A na jaře a v létě
se spousta akcí koná venku a my budeme mít
na opravy dostatek času.
Chtěl bych Vás požádat, abyste místní akce
navštěvovali v co nejhojnějším počtu. Místní
spolky pro Vás akce chystají zdarma a ve svém
volném čase, vymýšlejí a zařizují program,
ceny, soutěže i zábavu. Važme si proto toho,
že v dnešní době, kdy se klade důraz spíše na
jedince než na kolektiv, je pro Vás stále někdo
ochoten chystat akce. Seznam všech konaných akcí najdete na webových stránkách
obce a plakátech ve vývěsce u obecního úřadu.
Co se týče investic v letošním roce, budou se
odvíjet od toho, jestli se nám podaří získat dotaci na stavbu komunitního domu. Začneme
s výstavbou inženýrských sítí a infrastruktury
v oblasti Krajina II. Uděláme chodníky v Bělovské a Zahradní ulici, E.ON vybuduje novou
trafostanici u základní školy a VaK Kroměříž,
a. s., zase udělá novou kanalizaci v Tlumačovské ulici. Je v havarijním stavu. Dále nás čeká
spousta práce v údržbě veřejných prostranství, v péči o zeleň a další etapa prací na hřbitově.
Přeji Vám krásné jaro a co nejvíce zážitků
a času stráveného s Vašimi blízkými.
S úctou, Dušan Odehnal
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Připravuje se oprava kanalizace v Tlumačovské ulici
Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a. s. vlastní kanalizační řad v Tlumačovské ulici. A jelikož se jako majitel
musí o majetek starat, nechala firma
udělat její monitoring a také kamerové zkoušky. Ty odhalily, že některé
její části jsou v havarijním stavu a potřebují opravu. V návaznosti na akci

obec přemýšlí, že by bylo v následujících letech vhodné udělat nové
chodníky i v této ulici.
„Oprava kanalizace bude plně v režii VaKu, my budeme platit pachové
zátky na našem zařízení a odvodňovací žlab u pošty. Zatím ale není zcela
jasné v jakém rozsahu, není dopra-

covaná projektová dokumentace.
V minulosti nemělo smysl dělat v Tlumačovské ulici nové chodníky, protože by se při rekonstrukci kanalizace
musely rozkopat. A to by bylo neekonomické. Proto se až nyní pustíme
do příprav projektové dokumentace
a vyřizování potřebných dokumentů

pro budoucí opravy chodníku a veřejného osvětlení v této části obce,“
nechal se slyšet starosta Dušan Odehnal.
VaK bude opravovat kanalizace
v úseku od kanceláře Moravského rybářského svazu, o. s. místní organizace Kvasice, po šachtu u zahradnictví.

Parkujte prosím ve svých vjezdech a garážích,
vyzývá obyvatele starosta
Vlastnit v dnešní době automobil
a mít v jedné rodině několik vozů je
standard. Zástavba, včetně parkovacích míst, se však dělala v době,
kdy vozidlo měli jen ti nejmajetnější a většina lidí cestovala veřejnou
dopravou. Dnes je situace opačná,
pohodlí automobilu si dnes může
dopřát každý, i lidé s nejnižšími příjmy. A kvůli vysokému počtu automobilů běžně nastávají situace, že
lidé nemají kde zaparkovat. A tak
často, aby měli vůbec kde stát, nechají auto na nevhodném místě.

„Místní parkují na obecních pozemcích, které nejsou určeny ke
stání vozidel, v nepřehledných úsecích a v zatáčkách, na horizontech,
na veřejné zeleni, v křižovatkách
nebo v úzkých uličkách, kde je potom problém vůbec projet. Také
nám přijde bezohledné, když lidé
parkují na nových chodnících. Vysoká hmotnost aut je pochopitelně
ničí,“ míní starosta Dušan Odehnal.
Obec proto žádná občany, aby
k parkování využívali svůj vjezd
u domu nebo garáže. Pokud lidé

takovou možnost nemají, měli by
parkovat na místech k tomu určených, byť by to znamenalo, že
budou muset k místu bydliště po
zaparkování 100 nebo 200 metrů
dojít pěšky.
„Při parkování prosím myslete
i na to, zda tím neohrožujete ostatní uživatele silničního provozu
nebo obecní majetek. Z rozpočtu
vynakládáme nemalé finanční prostředky, abychom Kvasice neustále
zvelebovali, a když musíme stále
dokola investovat do poničeného

majetku, jsou to zbytečně vyhozené peníze, které nám pak chybí
jinde,“ požádal občany starosta.
Parkování není jediným problémem, dalším je například nedodržování rychlosti v obci a přednosti
zprava.
„V Dolní ulici bohužel překračují
rychlost i místní,“ řekl starosta.
Obec v poslední době investovala peníze do bezpečnosti silničního provozu, například osvětlila
přechody a doplnila dopravní značení.

Chystá se rekonstrukce chodníků
v Zahradní a Bělovské ulici
Opravené chodníky, silnice a veřejné osvětlení patří k základnímu
zajištění každé obce. Proto se v Kvasicích každoročně udělají nějaké nové
chodníky. Ulice Kroměřížská se dělala před třemi lety, loni se pracovalo
na Horní ulici a v letošním roce je
v plánu opravit Zahradní a Bělovskou
ulici. Zde byla v roce 2017 dokončena kabelizace sítí NN, veřejné osvětlení i rozhlas. Aby se mohly začít dělat
také chodníky, muselo se počkat, až
hutněné násypy po kabelážích nebudou dále sedat a musely se též
vyřešit majetkoprávní vztahy. Nyní se
navíc naskytla možnost získat dotaci
ve výši 95 % uznatelných nákladů.
Aby obec mohla chodníky rekonstruovat, musela vykoupit část pozemků od soukromých majitelů.
„Pro výstavbu a rekonstrukci chodníků je nutné, aby pozemky, na kterých leží, byly ve vlastnictví obce.
Jinak nemáme možnost chodníky
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rekonstruovat nebo modernizovat
a v žádném případě nemáme šanci na
akce získat jakékoli dotační prostředky. Nyní jsme ve fázi, kdy se připravuje
projekt pro podání žádosti o dotaci,“
vysvětlil starosta Dušan Odehnal.
Součástí stavby bude i rekonstrukce stávajících sjezdů k nemovitostem. Chodník bude mít všechny
patřičné technické a bezpečnostní
prvky, včetně dvou míst pro přecházení, které ocení hlavně školáci
a senioři. Obě místa budou osvětlena, a tudíž bezpečná při přecházení
za špatné viditelnosti. „V případě, že
uspějeme s podáním žádosti o dotaci, bude velká část nákladů hrazena
ze sdružení Místní akční skupiny Jižní
Haná a jen malá část bude hrazena
z rozpočtu obce.
Věříme, že chodníky budou dobře sloužit veřejnosti a přispějí k bezpečnosti silničního provozu v obci,“
míní starosta.
texty: J. Hlavinková

Na únorovém zasedání zastupitelstva byl do funkce velitele jednotky
Sboru dobrovolných hasičů slavnostně jmenován Michal Ambruz,
který nahradil Vojtěcha Vlasatého. Starosta Dušan Odehnal spolu
s místostarostou Lubomírem Musilem poděkovali panu Vlasatému
za jeho dlouholetou činnost a popřáli Michalu Ambruzovi, aby byl
stejně tak dobrý jako jeho předchůdce.
foto: J. Hlavinková
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V loňském roce se do rozvoje obce investovaly miliony korun
Každý rok obec vyčleňuje peníze na investice. Investicí je myšlen jakýkoliv
počin, který přispívá k rozvoji Kvasic a vyššímu komfortu obyvatel. Ať už se jedná
o nákup nových laviček, výsadbu zeleně, nové chodníky,
příspěvky pro spolky, nákup
techniky či osazení nových
dopravních značek. Dalšími
investicemi, které „nejsou vidět“, jsou peníze vynaložené
do zpracování posudků a studií. Například do projektové
dokumentace na komunitní
dům pro seniory, statického
posudku bývalé školy a sokolovny nebo nového hřiště
u základní školy. Příprava některých investic trvá několik
let a stojí sta tisíce korun, jiné
je možné realizovat bez rozsáhlých příprav. V loňském roce se
obci podařilo zrealizovat větší
či menší projekty, další jsou
rozpracované a jejich realizace
bude záviset na získání dotací.
Investiční akce
uskutečněné v roce 2019:
Horní ulice prošla kompletní
rekonstrukcí
V loňském roce se rekonstruovala komunikace, sjezdy od nemovitostí a také nová parkovací stání.
V předstihu byly vybudovány nové
chodníky, kabelové rozvody NN,
veřejného osvětlení a rozhlasu.
Loni na jaře Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. provedly opravu kanalizace po obou stranách
ulice. Poté se vybudovala nová
komunikace, osadily se obrubníky a také místo pro přecházení
u hřbitova. Celkové náklady včetně
projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání byly 14,614 milionu korun. O náklady se obec podělila s VaKem a s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.

nici. Stará vrata hasičům sloužila
25 let a už se na nich podepsal zub
času. Vrata stála obecní rozpočet
197 311 korun.
Dokončila se další etapa
chodníků na hřbitově
Realizovala se další etapa oprav
chodníků na hřbitově, loni se propojily chodníky od kříže po kolumbárium a udělal se přístup k novým
urnovým hrobům. Jednalo se už
o 5. etapu realizace, v letošním
roce bude probíhat další.
Obnovila se zeleň v zámeckém
parku
Loni proběhla další etapa revitalizace zeleně v parku. Ořezaly
se stromy, vysázela se nová zeleň
a zejména keře. Akce byla financována z dotace a z obecního rozpočtu.
V sokolovně je nová
elektroinstalace
V zimním období je sokolovna
kulturním střediskem obce. Pořádá
se zde spousta akcí jak pro děti, tak
pro dospělé, a protože byla budova v minulosti bezplatně převedena do majetku obce a není zrovna
v nejlepším technickém stavu,
bylo potřeba investovat do oprav.
Nejnutnější opravou byla elektroinstalace, která obec vyšla na
1,78 milionu korun. Opravy byly
nutné z hlediska bezpečnosti provozu budovy.
Zvýšila se bezpečnost
silničního provozu
Obec vytipovala 3 nejméně přehledná místa při přecházení silnic,
aby je mohla nechat osvětlit. Šlo
o místa, kudy chodí děti do školy,
na zastávku autobusů nebo dospělí do zaměstnání. Osvětlení je
nutné hlavně v zimním období,
kdy je už odpoledne tma a ráno
ještě není brzy světlo. Akce přispěla ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu.

Na hasičské zbrojnici jsou
Zateplila se štítová zeď na
nová sekční vrata
Aby hasiči měli dostatečné záze- budově školy
V minulosti byla na budově zámí a funkční vybavení, zaplatila obec
nová sekční vrata na hasičské zbroj- kladní školy zateplena fasáda a loni

se opravovala štítová zeď školních
bytů. Přístavba byla totiž původní
z doby, kdy se přistavělo druhé
podlaží, a po letech začalo do štítu
budovy v místě krovu zatékat. Při
té příležitosti se zeď i zateplila, aby
v zimě nepromrzala.
Řeší se připojení Nového
Dvora na vodovod
V loňském roce začaly přípravné práce pro stavbu vodovodu
na Nový Dvůr. O projektu se mluví
už minimálně 10 let, protože obyvatelé Nového Dvora bývají část
roku úplně bez vody. Hledala se
co nejefektivnější trasa, která by se
dala realizovat za rozumné peníze.
Obec připravuje územní a vodoprávní řízení, bude nutné zajistit financování a také udělat výběrové
řízení na dodavatele stavby.

v místnostech a chodbách nesplňuje podmínky pro to, aby zde
mohly být byty nebo prostory
pro občanskou vybavenost. Sklepy nejsou izolovány proti tlakové
vodě, mezi schody protéká pramen. Budova nesplňuje ani dnešní protipožární normy. Na základě
všech skutečností doporučil statik
demolici. Protože se však jedná
o několikamilionovou investici,
čeká vedení obce na vypsání dotačních titulů. V současné době je
budova zajištěná a nepředstavuje
bezpečnostní riziko.

Zakoupil se traktor s cisternou
Obecní pracovníci se starají
o zeleň v obci, ošetřují ji, udržují
a v letních měsících také zalévají.
Proto obec zakoupila novou dvoukubíkovou cisternu na zalévání.
Její výhodou je rychlé plnění a velká kapacita. Spolu s ní byl zakouOšetřily se památné stromy
pen i traktor, za který se cisterna
v lipové aleji
V historické lipové aleji jsou sta- zapřáhne. Traktor se využívá i pro
ré památné stromy, které potře- převoz materiálu, odhrnování sněbovaly ošetření. Obec získala do- hu nebo při sečení.
taci a mohla tak provést redukční
a zdravotní řezy. Také se instalova- Plánované investice na
la dynamická bezpečnostní vazba rok 2020:
a vysázelo se 9 stromků lípy srdčité
včetně kůlů a ochrany před oku- Obec zažádá o dotaci na
sem nebo zlomením. Jednalo se vodovod
Dokončuje se projektová dokuo dotaci z Programu péče o krajinu 2019 a Podprogramu pro mentace na vodovodní přivaděč
zlepšení dochovaného přírodního s vodoměrnými šachtami na Nový
a krajinného prostředí. Dotace Dvůr. Chystá se stavební a územní
byla ve výši 100 % částky, a to vodoprávní řízení, aby obec mohla
požádat o dotaci z Národního pro89 891 korun.
gramu životního prostředí z Ministerstva životního prostředí.
Statik doporučil demolici
budovy bývalé školy
Obec si nechala zpracovat sta- Dojde k opravě fasády na
tické posouzení stavu objektu zbrojnici
Stávající fasáda potřebuje ošebývalé školy, který byl v minulosti
využíván pro průmyslovou výrobu třit. Musí se z ní odstranit plísně
a skladování. V patrech objektu a napenetrovat, aby byla odolná
byly těžké výrobní stroje, jejichž proti vlhkosti. Na jaře bude práce
chod se na statice budovy značně provádět firma, která vyhrála výběpodepsal. A protože je dům v ma- rové řízení.
jetku obce, bylo nutné nechat posoudit její skutečný stav. Odborníci Pokračují práce v parku
Revitalizace zámeckého parku
pomocí sond zjišťovali, jaký je stav
zdiva, jakou nosnost mají stropy byla rozdělena na několik etap do
a jak se na budově podepsala vlhkost několika let. Letos se bude realizoa výroba. Podle posudku do stře- vat poslední za cca 750 000 Kč.
text: J. Hlavinková
chy a krovu zatéká. Zatížení stropů
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Poplatky za komunální odpad a psy na rok 2020
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky ze psů se budou vybírat od 2. března do 31. března v úřední dny – v pondělí a ve
středu od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.
Sazba poplatku za odvoz odpadu:
– Občan, který má trvalý pobyt v obci:
520 Kč
od poplatku jsou osvobozeni novorozenci v roce, ve kterém se narodili
– Děti do 18 let (včetně):
390 Kč
– Studenti od 19 do 26 let na základě potvrzení o studiu:
390 Kč
– Občané od 75 let:
260 Kč
– Občané, kteří se zdržují v zahraničí déle jak 3 měsíce:
260 Kč
(nutno doložit doklad nebo čestné prohlášení)
Poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března nebo ve dvou splátkách
– do konce měsíce března a do konce měsíce srpna.
– Občané, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba:
520 Kč
Poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března.
Poplatek za psy:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
– za prvního psa v rodinném domě
– za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele v rodinném domě
– za prvního psa chovaného v bytovém domě
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v bytovém domě

100 Kč
150 Kč
200 Kč
300 Kč

• za prvního psa chovaného v obvodu obce – části Chlum, Nový
Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna
60 Kč
• za druhého a dalšího chovaného psa v obvodu obce – části
Chlum, Nový Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna
90 Kč
• za psa chovaného v rodinném domě, jehož držitelem je osoba
starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo sirotčího důchodu
60 Kč
• za druhého a každého dalšího psa, chovaného v rodinném
domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo sirotčího
důchodu
90 Kč
• za psa chovaného v bytovém domě, jehož držitelem je osoba starší
65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
nebo sirotčího důchodu
120 Kč
• za druhého a každého dalšího psa, chovaného v bytovém
domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo sirotčího
důchodu
180 Kč

Horní ulice je ulicí 21. století
O ulici Horní se dá bez nadsázky
hovořit jako o ulici 21. století. V průběhu několika let se nejstarší ulice
v Kvasicích z gruntu proměnila. Že
to však nebude jednoduchá a jednorázová záležitost nám bylo před
zahájením jasné.
Bez přesných termínů realizace
jsme museli vypracovat harmonogram prací. Taková rozsáhlá rekonstrukce, týkající se velkého množství vlastních nemovitostí a veřejné
infrastruktury, je za provozu docela
oříšek. První krok jsme viděli v opravě nevyhovujících chodníků. Ve

svažitém terénu byla chůze místy
velmi nebezpečná. Tomu však musela předcházet kabelizace sítí nízkého napětí, veřejného osvětlení
a rozhlasu. Škoda, že se nepodařilo
zachytit okamžik, kdy společnost
E.ON provedla opravu NN na pravé straně ulice formou izolovaných
vodičů po fasádách objektů. Od té
doby už ale šlo všechno jak má být.
Nejprve jsme jednali s firmou
E.ON a pak už nic nebránilo kabelizaci NN, vybudování veřejného
osvětlení a rozhlasu, po které následovala rekonstrukce chodníků, části

sjezdů a kanalizačních přípojek.
Stěžejní částí byla rekonstrukce kanalizačních řadů po obou stranách
ulice a státní komunikace. V návaznosti byl budován chodník a místa
pro přecházení u hřbitova, byly
dokončeny sjezdy od nemovitostí, bezbariérový přechod a hlavně
31 parkovacích míst. Práce pro několik investorů provádělo několik
firem. Podařilo se dodržet harmonogram prací a dokonce i díky počasí bylo dílo dokončeno s předstihem dvou měsíců. Třešnička na
dortu – ozelenění nám ještě chybí,

ale také se na něj dostane. A tak
budeme mít, vlastně v Kvasicích
už máme první ulici, která vykazuje
prvky 21. století, a za kterou se nemusíme stydět. Skloubili jsme zde
účel, funkci, estetiku a bezpečnost
provozu. Ulice se krásně otevřela,
parkující auta z průjezdního profilu komunikace úplně zmizela. Tak
by mohly vypadat i ostatní ulice
v naší obci, ale bohužel se vždy nesetkáváme s pochopením občanů
a vlastníků nemovitostí či pozemků, a to je velká škoda.
text: Dušan Odehnal

U školy bude nová kiosková trafostanice
Investice do kabelizace rozvodů NN je v režii společnosti E.ON.
A protože firma měla v loňském
roce velké výdaje na investice,
nebudou se letos realizovat rozvody NN, veřejné osvětlení a rozhlas na pravé straně ulice Krajina,
jak bylo původně naplánováno.
Termín prací se přesune na příští
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rok. Místo toho se však bude realizovat jiný projekt, a to kabelizace
vysokého napětí u základní školy
a na hřišti a také demontáž venkovního nadzemního vedení včetně sloupů.
„To znamená, že z okolí hřiště
zmizí všechny sloupy. Zároveň se
bude dělat nová kiosková trafosta-

nice u zastávky před školou. Prodali jsme E.ONu část pozemku, na
kterém vyroste nová trafostanice.
Technologické vybavení stávající
trafostanice je ve špatném stavu a
již neodpovídá požadavkům současné elektrické rozvodné sítě,“
uvedl starosta Dušan Odehnal.
Z ní budou vyvedeny kabely níz-

kého napětí do této části obce pro
posílení vedení a zlepšení vzhledu
Kvasic. Celou stavbu bude financovat společnost E.ON.
Jak se postaví nová trafostanice,
zůstane původní prostor prázdný.
Obec, jakožto majitel objektu, zváží, jak by jej mohla efektivně využít.
text: J. Hlavinková
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rozpočet obce kvasice na rok 2020
Příjmy
Třída 1

Daňové příjmy

Třída 2

Nedaňové příjmy

Třída 4

Přijaté transfery
Příjmy celkem

31 600 000 Kč
3 862 000 Kč
2 289 200 Kč
37 751 200 Kč

Výdaje (§)
2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

350 000 Kč

2292

Provoz veřejné silniční dopravy

222 300 Kč

2310

Pitná voda

1 540 000 Kč

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

3 096 000 Kč

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

3111

Mateřské školy

1 455 000 Kč

3113

Základní školy

6 555 000 Kč

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury

3341

Rozhlas a televize

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

37 500 Kč

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

37 500 Kč

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

520 000 Kč

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

101 000 Kč

3636

Územní rozvoj

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

96 000 Kč

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

50 000 Kč

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 330 000 Kč

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

1 694 000 Kč

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 280 000 Kč

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5213

Krizová opatření

300 000 Kč

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

431 600 Kč

6112

Zastupitelstva obcí

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

280 000 Kč

6399

Ostatní finanční operace

400 000 Kč

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 8115

2 700 000 Kč

10 000 Kč

52 000 Kč
2 899 000 Kč
43 000 Kč
116 000 Kč

4 505 000 Kč
375 000 Kč
1 523 000 Kč

8 500 Kč

13 000 Kč

2 445 000 Kč
13 624 000 Kč
20 000 Kč

3 141 800 Kč

Výdaje celkem

52 251 200 Kč

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

14 500 000 Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový, s tím, že schodek bude hrazen z přebytku peněžních prostředků na b.ú.					
Zůstatek b.ú. k 11.11.2019 je 17.685.556,10 Kč, zůstatek b.ú. u ČNB Brno k 11.11.2019 je 252.874,03 Kč.						
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Ve zdech sokolovny se objevily výrazné praskliny
Když Kvasice do svého majetku
získaly sokolovnu, bylo jasné, že budova je ve špatném technickém stavu a bude se do ní muset investovat.
Sokolská župa totiž neměla peníze,
aby se mohla o budovu starat, a tak
se s Kvasicemi dohodla na bezúplatném převodu. Vedení obce už mělo
přichystaný harmonogram prací,
muselo jej však přehodnotit. Objevi-

ly se totiž nové a výrazné praskliny
ve zdech.
„To nás donutilo změnit pořadí
jednotlivých úkonů při rekonstrukci.
Odborníkům jsme zadali komplexní
statické posouzení. Právě probíhá
pasportizace objektu, včetně sond
do stropů, na základně čehož bude
posouzen celkový stav objektu. Pak
si budeme moci znovu nastavit har-

monogram prací,“ nastínil postup
starosta Dušan Odehnal.
Komplexní statické posouzení navrhne stavebně technická opatření
včetně statického zajištění dosedajících konstrukcí. Na základě provedeného stavebně technického
průzkumu a vyhodnocení zatížení
stavby bude navržen další postup
zajištění stability stavby.

Předpokládanou příčinou vzniku
prasklin je pohyb čelní nosné zdi
v důsledku klesání a stoupání spodní vody.
Kromě prasklin ve zdech je špatná také střecha. Přednostně však
obec bude muset zajistit statiku
budovy, až následně bude řešit
opravu střechy.
text: J. Hlavinková

když se zámkem nese dětský smích
a zpěv, klienti se usmívají a společně
prožíváme radostné chvíle. Děti ale
nepřivezly jenom dobrou náladu.
Jako Ježíškova vnoučata přivezly našim klientům spoustu dobrot, takže
každý dostal ještě malý dárek. Ráda
bych touto cestou ještě jednou poděkovala paním učitelkám nejenom
za setkání, ale především za to, že

děti učí pomáhat druhým, rozdělit se
a nezapomínat na potřebné.
Přestože vánoční období má své
kouzlo, už se společně s klienty těšíme na jaro, až se dny prodlouží, příroda zazelená, nastane období příjemných procházek po okolí a sluníčko
podpoří dobrou náladu. Takové jaro
přejeme i Vám.
text: M. Vymazalová

V domově se už těšíme na jaro
Podzim a zima jsou pro seniory
náročným obdobím. Dny jsou krátké, sluníčka je málo, venku bývá nevlídno. Příznaky mnohých chorob se
v tomto období zhoršují, přidává se
častější nachlazení, virózy. Proto se
snažíme pro naše klienty připravit
program, který je potěší a povzbudí. Adventní doba přináší spoustu
příležitostí, a tak jsme společně

chystali vánoční výzdobu Domova,
pekli perníky a připravovali dárky.
Studené dny nám také zpestřila návštěva svatého Mikuláše a koncert
dua LaMa, na který se všichni těšili.
Velkou radost nám udělaly děti
ze Základní školy Komenského
v Kroměříži. Přijely nás navštívit
s krásným vánočním pásmem plným koled a říkanek. Je vždycky milé,

Žáci budou mít nové školní hřiště
Projekt „Rekonstrukce školního hřiště v Kvasicích“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu
ČR z programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019 + Ministerstva pro místní rozvoj, pod identifikačním číslem 117D8210B2088. Celkové výdaje činí 6 817 246 Kč, přiznaná dotace 4 772 072 Kč, vlastní
zdroje Obce Kvasice 2 045 174 Kč.

Základní škola, Kvasice,
okres Kroměříž
zve všechny budoucí školáky,
rodiče, prarodiče a přátele školy na

Den pro předškoláky
a jejich rodiče
dne 25. 3. 2020, od 14:00 do 17:00

Základní škola, Kvasice,
okres Kroměříž

ZÁPIS

žáků do prvních tříd

Zapsáni budou žáci narození: 1. 9. 2013–31. 8. 2014

K zápisu se musí dostavit i ti, jimž byla odložena
povinná školní docházka v loňském školním roce.
Nutno přinést občanský průkaz zákonného zástupce
a rodný list dítěte.

Zápis se koná 17. 4. 2020 od 13:00 do 17:00

Přijďte se s dětmi podívat do školy. Na děti čekají zajímavé hry,
hlavolamy, aktivity s interaktivní tabulí, tablety či 3D tiskárnou.
ředitel a zaměstnanci školy

6

Mgr. František Látal, Ph.D.
ředitel školy
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Uběhlo 20 let od založení Tříkrálové sbírky v Kvasicích
Tři králové aneb slavnost Zjevení Páně se slavila 6. ledna. Tři
králové byli podle lidové tradice
hoši chodící po koledě, v bílých
košilích, s korunami na hlavách
a jeden z nich se začerněnou
tváří. Jakmile dozpívali svoji
píseň, ještě než obdrželi výslužku, napsali svěcenou křídou na domovní dveře velkými
písmeny K+M+B a příslušný
rok. Nejsou to jen iniciály jmen
králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž také zkratka latinského „Christus mansionem
benedikat“ – „Kristus žehnej
tomuto domu nebo příbytku“.
Tři králové jsou poslové radostné zvěsti – Zjevení Páně. Jména
znamenají: Kašpar – strážce
pokladu, Melichar – můj král je

světlo, Baltazar – ochraňuj můj ve farnosti byli P. Gűnther Eckelbauer, tehdejší správce farnosti, a řeživot.
ditelka Charity Kvasice, Květa KouPostupně jsme dali dohromady tňáková. Samozřejmě jsem k tomu
musela vyhledat správné a obětavé
několik skupinek
K zahájení Tříkrálové sbírky osoby a jako první mě napadl pan
v Kvasicích a v některých přilehlých Antonín David z Krajiny, který se
obcích farnosti (Karolín, Nová Dědi- pro myšlenku nadchl a podpořil ji.
na, Sulimov) došlo v roce 2000 pod Jako první vedoucí si našel k sobě
záštitou dobrovolné Charity Kvasice, několik králů, které postupně stříčímž se zapojila do celostátní akce dal, když klesali únavou, zatímco
České katolické charity a Arcidiecé- on statečně procházel celou obcí.
zní charity Olomouc. V roce 2006 se V dalším roce jsme již sestavili tři
zapojily i ostatní obce spadající do skupinky, neboť jsme vyhodnotikvasické farnosti: Bělov a Střížovice. li, že jeden vedoucí celé Kvasice
V letošním roce to bylo už po dva- zvládnout nemůže, a v dalších lecáté, kdy obcí procházely skupinky tech vedoucích skupinek přibývatří králů a jejich vedoucí. Ohlédněme lo, což se projevilo i na finančním
se však do počátků Tříkrálové sbírky výnosu z jednotlivých pokladniček.
v naší obci. Původcem myšlenky Krásné a vznešené úbory pro krále
podpořit celostátní charitativní akci zhotovily paní Naděžda a Iveta Šev-

číkovy. Po požehnání knězem se
vydali „králové“ do ulic obce.
Děkuji všem dobrovolníkům
Panu Antonínu Davidovi patří velké poděkování nejen za průkopnictví
Tříkrálové sbírky, ale i za jeho dvacetiletou vytrvalost. V těsném závěsu za
ním je Pavel Ševčík, který to také ještě
nevzdal, a od roku 2012 pan Jaromír
Pospíšil. Jim i všem ostatním, kteří se
zapojili později, patří velký dík a vzpomínka na jejich vstřícnost a obětavost,
a to i těm, kteří krále oblékali a malovali, zvláště mouřenína, chystali pohoštění, vařívali guláš v kotli a sponzorům za drobné dárky pro krále.
Tříkrálová sbírka je zaměřena na
pomoc potřebným lidem v nouzi na
celém světě i v obci Kvasice.
text: Květoslava Koutňáková

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Vážení občané, milí vedoucí
a koledníci, 4. ledna se v Kvasicích
a v obcích Bělov, Nová Dědina, Sulimov a Karolín, konala již po jednadvacáté Tříkrálová sbírka 2020.
Do sbírky se zapojilo 12 skupinek

a 36 koledníků. Vykoledovali 109
372 Kč, což je oproti loňskému
roku nárůst o 12 719 Kč.
Charita Kroměříž děkuje vedoucím i koledníkům za čas, obětavost a lásku, kterou věnovali

a rozdávali lidem. Děkujeme i všem
dárcům za jejich vlídné přijetí a za
finanční příspěvky. Děkujeme za
Vaši štědrost. Velmi si jí vážíme.
Sbírka bude věnována lidem
ve Vašem regionu, kteří se ocitli

v tíživé životní situaci, a také na
pomoc sociálně slabým rodinám,
nemocným,
handicapovaným
i těm, kteří si nemohou sami pomoc.
text: Josef Šebestík

Tříkrálová sbírka od roku 2015 do roku 2020
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Turnaj ve stolním tenise skončil až před půlnocí
Již podesáté se příznivci stolního tenisu sešli na 9. ročníku
(v roce 2010 se konal nultý ročník)
turnaje v Kvasicích, který se konal
tradičně první únorovou sobotu.
Od 9. hodin ráno patřil turnaj dětem rozděleným do dvou skupin
podle věku. Celkem se zúčastnilo
13 dětí. Po poledni již patřil turnaj
dospělým. Úvodního slova se
ujal starosta obce Dušan Odehnal. Poté se šlo do boje. Na šesti

stolech soutěžilo 7 žen, 32 mužů
a 15 seniorů. Maraton stolního
tenisu skončil hodinu před půlnocí, kdy se dohrálo finále mužů.
Za Klub stolního tenisu Kvasice
bychom chtěli poděkovat všem
hráčům za účast, divákům za parádní atmosféru a především naší
obci za podporu tohoto sportu
v Kvasicích. Děkujeme a už nyní
se těšíme na další ročník.
text: Josef Chlud

Dopadlo to následovně:
Mladší žáci: 1. Mynář Miroslav, 2. Šáchová Anna, 3. Gorec Vlastimil
Starší žáci: 1. Stránský Tadeáš, 2. Řeha Vojtěch, 3. Dvořák Radek
Ženy: 1. Štětkářová Kateřina, 2. Llanos Simona, 3. Holečková Eva
Senioři: 1. Farkaš Jaroslav, 2. Karola Josef, 3. Vojtášek Petr
Muži: 1. Žídek Roman, 2. Mareš Jan, 3. Holeček Jiří

Lyžařský výcvik byl plný soutěží
Soutěže, turnaje, aktivity. Čím
více, tím lépe. Letošní ročník lyžařského výcvikového kurzu ve
Velkých Karlovicích byl v tomto
ohledu opět bohatý. Vedle pilování
nezbytných lyžařských dovedností
se hned v den příjezdu soutěžilo
ve stolním curlingu. Vítězi se stala
dvojice Michal Brhlík a Matouš Kácovský. Milovníci stolního hokeje
se dočkali hned vzápětí. Následující
dva dny patřily Karlovické hokejové
lize (KHL). Z 23 žáků se jí zúčastnilo
rovných 18 a na pomyslný trůn vystoupal Tomáš Jelínek. V bowlingové soutěži ukořistil prvenství Šimon
Sekáč a v dramatickém stolním fot-

8

bale se štěstí usmálo na duo Nela
Novotná a Tomáš Směja. Soutěžilo
se rovněž ve sportovní teorii (Adéla
Koutňáková), kolektivně ve vědomostním kvízu (Milan Brhlík, Matouš Kácovský, Michal Malenovský),
v pořádku na pokojích (Svatopluk
Čech, Oldřich Dýčka, Tomáš Jelínek)
a v poezii (Markéta Kohoutová, Adéla Koutňáková, Nikola Kremzová, Karolína Machovská). Poslední dva dny
se začaly rozdělovat medailové sady
v lyžařských disciplínách. Vítězem
slalomu se stala Nela Novotná, skoky na lyžích zvládl nejlépe Michal
Brhlík a závěrečný biatlon Tomáš Jelínek.
text: J. Machovský
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Zprávičky z mateřské školičky
Na začátku ledna se po dlouhých
vánočních prázdninách děti vrátily
plné sil a se spoustou zážitků zpátky
do školky. První událostí nového roku
2020 bylo divadlo. Mateřskou školu
navštívilo Kašpárkovo divadélko,
které dětem veselou formou plnou
chytlavých písniček představilo známou pohádku Sněhurka. Děti měly
možnost se pohádky aktivně účastnit
a odpovídat na otázky, což je všechny vtáhlo do děje a pohádka slavila
velký úspěch. V druhé polovině ledna naši školku navštívili katolický
i husitský pan farář, aby školku vysvětili a požehnali jí. Koncem měsíce
pak mateřská škola ještě uspořádala
besedu týkající se velmi aktuálního
tématu pro rodiče nynějších předškoláků. Paní psycholožka Jana Dinčić ze speciálního Pedagogického
centra v Uherském Hradišti mluvila
na téma školní zralost a také o tom,
co by měl budoucí prvňáček všech-

no umět a splňovat, aby nástup do
školy bez problému zvládl. V tomto
tématu ji doplnila také paní učitelka příštích prvňáčků a pan ředitel
základní školy František Látal, který
místní školu rodičům představil. Moc
děkujeme všem zúčastněným. První
týden v únoru jsme přijali pozvání
kvasických dobrovolných hasičů,
kteří děti pozvali do hasičské zbrojnice, umožnili nám prohlédnout si podrobně hasičské auto a ukázali celou
výstroj a výzbroj. Poutavě si s námi
povídali o výjezdech a o práci hasiče,
a dokonce dětem umožnili vyzkoušet si hasičské lehátko. Návštěva byla
pro děti velkou událostí a velmi je
zaujala. Hned v dalším týdnu jsme ve
školce přivítali divadélko Leonka, které za námi přijelo s veselým karnevalem. Děti přestrojené v rozličných
maskách si užily zábavné odpoledne
plné her a soutěží. Další aktivitou byl
pro naši školku již tradiční program

zubní prevence Zdravý úsměv, kdy
všem už dobře známý pan Forejt formou dalšího příběhu o opičákovi Toníkovi učil děti, jak se vhodně starat
o své zoubky.
Období masopustu jsme ve školce
zahájili tradičním voděním medvěda. Medvědáře s medvědem postupně v každé třídě přivítal rej masek, společně jsme se veselili, zpívali
a tancovali. Celé dopoledne dětem
zpříjemnily paní kuchařky, které jim
připravily masopustní koblížky. Na
konci února nás pak ještě čekalo

divadelní představení, během kterého měly děti možnost zhlédnout
pohádku O líném zajíčkovi, O poctivém Pepíkovi a O Jůlinčině novém
kamarádovi. Bohužel jsme také byli
kvůli velké nemocnosti dětí nuceni
přesunout lyžařský výcvik na Trojáku, na který se budeme těšit v měsíci
březnu, hned jak se nám děti vrátí
z jarních prázdnin. O tom, zda nám
přálo počasí, a jak jsme si zalyžovali,
vás budeme informovat až v příštích
zprávičkách.
text: kolektiv MŠ Kvasice
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Na jaře mají myslivci v honitbě spoustu práce
Únor, podobně jako leden, je především měsícem intenzivní péče o zvěř.
Ne nadarmo se tento měsíc nazývá měsícem hladu. Únor je měsíc zimy, klidu,
čekání na jaro a prodlužujících se dní.
Když rozkvétají sněženky, začíná předjaří. Také bledule hlásí, že zima už brzy
skončí. Kvetou vrby jívy (kočičky). Příroda je naladěna k rozpuku. Zpěv ptačího
světa je čím dál výraznější. Jako první
mláďata roku se rodí selata prasete divokého a svá mláďata vyvedou i veverky.
Probíhá honcování zajíců a kaňkování
lišek, které často tráví celé dny v norách.
Březen je měsícem nástupu jara
a probouzení přírody po zimním spánku. Sluníčko má každý den větší sílu. Přibývá tepla, prodlužují se dny a začínají
se rodit mláďata. To ovšem neznamená,
že se ještě nemůže zima vrátit s nepříznivým počasím. Myslivci apelují na
majitele psů a koček, aby je nenechali
volně toulat. Tím chrání nově narozená
mláďata před toulavými psy a kočkami,
kteří dovedou první přírůstky zaječí zvěře spolehlivě zlikvidovat. Stejně tak prosí
všechny návštěvníky přírody, aby nehladili a nikam neodnášeli jakákoliv mláďata. Každé mládě má někde maminku,
která se k němu vrátí. Pokud se mláděte dotkneme, zanecháme na něm náš
pach a matka se k němu již nevrátí.
Zvěř potřebuje sůl
Myslivci mají stále dost práce.
Pokračují v péči o potravu a klid
zvěře. Jakmile přejdou mrazy,
myslivci odstraní z krmných
zařízení znehodnocené zbytky krmiv, zkontrolují a doplní
slaniska. Zvěř bude postupně
přecházet na zelenou potravu
a v tomto období potřebují sůl
víc než kdy jindy.
Přehlídka trofejí bude
28. a 29. března
Myslivečtí hospodáři připravují trofeje zvěře odlovené
v uplynulém roce k hodnocení a odevzdají je okresním
mysliveckým spolkům. Zde
se schází komise, které podle
jasně daných pravidel trofeje
hodnotí. Myslivci připravují
chovatelské přehlídky, kde
široké veřejnosti prezentují
svůj koníček a často životní
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styl, myslivost. Chovatelská
přehlídka okresu Kroměříž se bude konat tradičně
na výstavišti v Kroměříži
28. 3.–29. 3. 2020. Prohlédnout si můžete trofeje zvěře
odlovené v okrese Kroměříž.
Součástí přehlídky bude jarní
svod psů, ukázka sokolníků
a spousta dalších aktivit.
Myslivci na jaře uklízejí
V jarním období, snad více
než kdykoliv jindy, můžeme
v přírodě vidět i spousty odpadků. Proto se v tomto období často pořádají úklidy. Kdy
a jak se můžete k takovému
úklidu připojit, se dozvíte na
stránkách
uklidmecesko.cz.
I myslivci na jaře uklízí. Čistí studánky a vodní toky, aby měla
zvěř lepší přístup k vodě.
text: Zbyněk
a Vladana Trvajovi
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Myslivecké ohlédnutí za rokem 2019 a výhled do roku 2020 z pohledu
hospodáře mysliveckého spolku Kvasice
Chtěl bych veřejnost informovat
o negativních stránkách naší myslivosti, protože výkon práva myslivosti není jenom péče o zvěř
v době nouze a lov samotný. Rok
2019 byl z pohledu myslivosti
hodně zajímavý. Nad nákazou
afrického moru prasat (AMP) se
nám podařilo vyhrát, ale koncem
roku se nákaza hrozivě přiblížila

k našim hranicím a nikdo nedokáže odhadnout, kdy nás opět
zasáhne a odvolaná opatření
veterinární správy opět vejdou
v platnost. V naší honitbě se nákaza (AMP) nevyskytla, ale nikdy
neříkejme nikdy, protože by to
nezasáhlo jenom volně žijící černou zvěř, ale ohrozilo by to i farmové a domácí chovy prasat.
Nenechávejte psa
venku běhat bez
dozoru
Další velmi nebezpečná smrtelná nákaza
psů a koček je pseudovzteklina
(Aujeszkyho
choroba). Přenáší ji opět
divoká prasata. Nákaza
se šíří kontaktem nebo
konzumací tepelně neupraveného masa z divočáků. Náš spolek přišel
o loveckého psa, který
se nakazil při společném
lovu na divočáky. Chci
upozornit všechny chovatele psů, kteří chodí
do přírody své pejsky
venčit, aby měli svého
psa pod dohledem, aby
neběhal volně z dosahu

svého pána, protože nebezpečí nákazy může číhat kdekoliv. Očkování
psů není zatím možné, protože na
trhu Evropské unie není dostupná vakcína. Použití inaktivované
vakcíny určené pro prasata může
u psů způsobovat reakci vedoucí až
k úhynu, a proto ji nelze doporučit.
V naší honitbě se vyskytují divočáci
v poměrně hojném počtu, i když se
snažíme početní stavy snižovat, je
jich stále dost, aby dělali škody na
polích a šířili různé nemoci.
V neposlední řadě nás trápí ptačí chřipka, která byla nedávno potvrzena na Vysočině v malochovu
drůbeže. Nákazu do chovu zavlekli
volně žijící vodní ptáci. Jedná se o
vysoce patogenní subtyp H5N8
smrtelný pro ptáky, který se přenáší trusem, nicméně přenos na
člověka nebyl dosud zaznamenán.
Pokud někdo chová drůbež blízko
přírodních vodních toků, měl by
zabránit kontaktu s volně žijícími
vodními ptáky.
Myslivci jsou v nelehké situaci
A aby nebylo problémů málo, je
na světě novela vyhlášky o dobách
lovu spárkaté zvěře, která vstoupila
v platnost 1. ledna 2020. Myslivci se
dostávají do situace, kdy jedna část

veřejnosti je nabádá téměř k vybití
zvěře a druhá část k ochraně všeho
živého. V obou případech se jedná
o veřejnost odtrženou od reality.
Osobně si myslím, že myslivci si novelu přeberou po svém. Nedovedu
si totiž představit, že by někdo lovil březí (plné) samice nebo srnce,
jeleny, daňky s nevytlučeným parožím. Jak by se posuzovala chovná
hodnota? Podle zubů se dá přesně
určit věk, ale zda byl jedinec chovný, nebo ne, to prostě bez paroží
posoudit nejde. Nově navrhované
úpravy v zákoně číslo 449/2001 Sb.
o myslivosti byly odloženy o dva
roky, protože jsou nepřipravené,
a aplikace předpisu bude mít zásadní dopad na výkon práva myslivosti.
Naše tradice nejsou nikde na
světě
Přes všechny problémy, které
myslivce čekají v letošním roce,
bych chtěl popřát úspěšný rok
2020 a pevné zdraví všem lidem.
Používejme (selský) rozum, starejme se o přírodu a zvěř, jak to dělali naši předkové. Máme nejlepší
současný zákon o zbraních, střelivu
v EU a tradice, které nám závidí celý
svět. Myslivosti a kynologii zdar.
text: Petr Vaculík

fc kvasice – rozpis zápasů na jaro

							
							
DOROST
Krajská soutěž 1. A skupina A – JARO 2020
							
KOLO

DATUM

ZAČÁTEK

SOUPEŘ

hřiště

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - HOLEŠOV

Hulín

15

21. 3.

16

29. 3.

NEDĚLE

10,00 hod.

FRYŠTÁK - HULÍN/KVASICE

Fryšták

17

4. 4.

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - V. KARLOVICE

Hulín

18

12. 4.

NEDĚLE

12,30 hod.

VLACHOVICE - HULÍN/KVASICE

Vlachovice

19

18. 4.

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - KELČ

Hulín

20

25. 4.

SOBOTA

10,00 hod.

MALENOVICE - HULÍN/KVASICE

Malenovice

21

2. 5.

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - LÚŽKOVICE

Hulín

22

9. 5.

SOBOTA

13,30 hod.

ŠTÍTNÁ n.VL. - HULÍN/KVASICE

Štítná n Vl.

23

17. 5.

NEDĚLE

10,00 hod.

JARCOVÁ - HULÍN/KVASICE

Jarcová

24

23. 5.

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - KATEŘINICE

Hulín

25

30. 5.

SOBOTA

10,00 hod.

CHROPYNĚ - HULÍN/KVASICE

UT Chropyně

26

6. 6.

SOBOTA

10,00 hod.

HULÍN/KVASICE - NEDAŠOV

Hulín

14

14. 6.

NEDĚLE

10,00 hod.

BYSTŘICE p. H. - HULÍN/KVASICE

Bystřice pH

11
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Turnaj v pexesu byl letos velmi záludný
Tak jako každý rok i letos se konal oblíbený turnaj v pexesu, který
pořádala kulturní komise v Kvasicích. Opět se sešla spousta malých
i velkých hráčů, plných očekávání
a nadšení, s otázkou, na jakém místě
se pro letošní rok umístím, obhájím
svůj skvělý výsledek z předcházejícího roku, anebo se posunu o příčku
víš? Ceny byly opravdu velmi krásné
a lákavé. Všichni účastníci bojovali
ze všech sil a do hry vkládali veške-
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ré své hráčské umění a soustředění.
A nebylo to vůbec jednoduché.
Hrací kartičky byly totiž letos v každé kategorii velmi záludné. Ale hráči
bojovali, seč jim síly stačily. Umístěným ještě jednou ze srdce gratulujeme a těm, kteří se letos neumístili
na příčkách vítězů, přejeme v dalším
roce hodně štěstí a třeba se podaří a v následujícím roce si odnesou
z pexesa i oni svůj vysněný pohár.
text a foto: Jana Koželová

Výsledková listina:
Kategorie 0–7 let:
1. Metoděj Klement
2. Petra Vacová
3. Robin Matulík

Kategorie 8–14 let:
1. Anežka Augustinová
2. Kamil Bilík
3. Jakub Matulík

Kategorie 15–100 let:
1. Eva Galatíková
2. Vlaďka Klementová
3. Lukáš Matulík
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280 let od slavnostního vysvěcení farního kostela v Kvasicích
Nejkrásnější dominantou městečka Kvasice je kostel na náměstí, za který vděčíme Joachimu Adamovi Rottalovi. Jelikož
farní kostel stojící na kvasickém hřbitově v Horní ulici už
kapacitně nestačil, rozhodl se
majitel kvasického panství Joachim Adam Rottal (1708–1746)
ke stavbě nového chrámu
v blízkosti svého sídla. Základní
kámen byl položen 15. května
1730, před svátkem Jana Nepomuckého, jenž byl v předešlém
roce kanonizován. Konsekrace,
o níž svědčí 12 konsekračních
věnečků na stěnách kostela, se
konala 17. července 1740. Světící biskup byl Arnošt Jakub hrabě Lichtenstein. Kostel má dvojí
patrocinium Nanebevzetí Panny
Marie a svatého Jana Nepomuckého. Sanktissimum bylo přeneseno do nového kostela 18. července 1740, čímž začal být nový
kostel farním a stal se centrem
křesťanské vzdělanosti.
Andělé drží rottalský erb
Kostel je postaven v barokním
slohu a je považován za jednu
z nejkrásnějších a největších staveb moravského venkova. Ve služ-

bách Rottálů (1721–1754) pracoval
holešovský rodák Tomáš Šturm,
který je uváděn jako stavitel kvasického kostela. Půdorys kostela
je ve tvaru nedokonalého řeckého
kříže. Chrám je dlouhý 45 metrů,
široký 12 metrů, věže měří až po
kříže 45 metrů. Do bání byly vloženy
k ochraně farnosti ostatky svatých
a údaje o tehdejších hospodářských
poměrech. Nezbytnou součástí jsou
sochy svatého Donáta a svatého
Floriána (1741), které stojí před kostelem. Na barokním portálu před
hlavním vstupem do kostela si nelze
nevšimnout andělů držících rottalský erb (bílý kříž v červeném poli),
který visí i nad oratoří uvnitř kostela. Joachim Adam Rottal se oženil
v roce 1732 s hraběnkou Marií Josefou ze Sternberga, takže erb naproti
nad druhou oratoří patří tomuto
rodu.
Rakev pochází z roku 1740
Kostel má tři oltáře s mramorovými stoly, při konsekraci byly do
oltářů vloženy ostatky svatého Vitala, Urbana, Vincence a svatého
Konstancia. Sloupoví je z pálených
cihel pokryté umělým mramorem.
Vzácným uměleckým dílem jsou tři
hlavní obrazy, bez signatury. V rámci

dílem významných barokních malířů, včetně křížové cesty. Boží hrob
s dřevěnou kulisou křížové cesty byl
zřízen současně s výstavbou kostela. Sochy svatá Anna, svatý Joachim
(rodiče Panny Marie na hlavním oltáři), svatá Klára, svatý František de
Paula, držící v ruce hůl se znakem
Charitas, svatá Barbora a svatý Florian (boční oltáře) jsou dílem významného barokního sochaře Jana Jiřího
Schaubergra (1700-1744). Ostatní
sochy jsou z pozdější doby. Svatá
Tarezie, svatý Juda Tadeáš a svatý Antonín pocházejí z roku 1936,
tvůrce akademický sochař Bohumil
Bek z Kutné Hory. Původní barokní
sklomalba byla zničena při detonaci
mostu v poslední den 2. světové války a nahrazena v roce 1951 postavami svatého Petra a Pavla a svatého
Cyrila a Metoděje.
V kostele se nacházejí tři krypty.
Největší je pod hlavním oltářem,
která sloužila především k uložení
ostatků majitelů panství. Jsou zde
uloženy ostatky Rottalů, mezi nimi
zakladatele kostela Joachima Adama Rottala, který zemřel v roce 1746
ve věku 38 let na mozkovou mrtvici,
a hrabat z rodu Lambergů. Z kněží,
Sklomalba byla zničena za
kteří spravovali kvasickou farnost,
2. světové války
Také ostatní obrazy v kostele jsou zde odpočívají Jan Kotlařík (†1744),
Matěj Moritz (†1782) a Antonín Kriške (†1821).
Z původně instalovaných zvonů
ve věžích kostela se zachoval zvon
Maria, ostatní byly zrekvírovány
v průběhu 1. a 2. světové války. Kostel byl dlouho osiřelý, až v roce 1977
a 1990 byly do věží vytaženy nové
zvony svatého Josefa a svatého Jana
Nepomuckého. Všechny můžeme
slyšet při slavnostním vyzvánění.
17. května 2020 bude sloužena
slavnostní mše svatá v kostele na
náměstí na počest 280. výročí vysvěcení kostela s udělením svátosti
biřmování, za přítomnosti olomouckého biskupa. Také v roce 1740 bylo
součástí vysvěcení kostela udělení
svátosti biřmování, a to 900 biřmovancům.
Další zajímavosti se můžete dozvědět v Muzeu Kvasice, kde je část
expozice věnována kostelu na počest výročí konsekrace.
text: Květoslava Koutňáková
rozsáhlých rekonstrukcí kostela v letech 1972–1974, za administrování
děkana Josefa Pikny, byl autorem
obrazů, po konzultaci s odborníky,
určen významný malíř baroka, Václav Vavřinec Reiner (1689–1743).
Vzhledem k tomu, že se působnost
tohoto malíře na Moravě nepředpokládala, byl to velký objev. Obraz
nad hlavním oltářem znázorňuje v
horní části Nanebevzetí Panny Marie a v dolní části je zobrazen svatý
Jan Nepomucký. V malém měřítku
je zachyceno i jeho svržení z Karlova
mostu do Vltavy. Na bočním oltáři
vlevo je obraz svaté Rodiny, v pozadí s postavou svatého Joachima
– patrona zakladatele kostela. Obraz vpravo zachycuje Stigmatizaci
svatého Františka z Assisi na Monte
Alverno. Ve skleněné rakvi je uloženo tělo mučedníka svatého Inocence vyzvednutého z katakomb svaté
Kalisty v Římě. Velkolepý dar od
papeže za vystavění kostela. Rakev
dovezli z Říma do Vídně vozem, odkud jej farníci přinesli na ramenou
do Kvasic a uložili v chrámu 21. září
1740.
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Memoriál Radima Hutaře v šipkách se letos konal po devatenácté
Nový rok 2020 jsme zahájili jak
jinak než tradičním Memoriálem
Radima Hutaře v elektronických
šipkách, který se konal 18. ledna
v prostorách sokolovny. Memoriál
je tradiční vzpomínkovou sešlostí
příznivců této neobyčejné hry. Do
memoriálu se může zapojit každý
nadšenec a neregistrovaný hráč
elektronických šipek. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem
21 hráčů, z toho 4 ženy. Turnaj byl

odstartován v 16 hodin. Ne každému se dařilo podle svých představ
a naopak jiní se těšili ze své dobře
odházené hry. Putovní pohár tak
má i letos svého již devatenáctého
vítěze.
Celkové umístění muži:
3. místo – Petr Sedlařík,
2. místo – Vojtěch Pik,
1. místo – Lubomír Mac, který se
stal novým držitelem putovního
poháru.
Celkové umístění ženy:
3. místo – Jana Koželová mladší
2. místo – Dana Pospíšilová
1. místo – Zuzana Kahajová, která
si odnesla cenu za nejlepší ženu
v turnaji.
Vítězům gratulujeme.
Děkujeme Obci Kvasice a Místní
akční skupině Jižní Haná, které akci
podpořily. Poděkování patří také rodině Hutařové za její přízeň a všem
zúčastněným.

Případ čestné nevěstky
Znáte
divadelní
spolek
P.O.KRO.K.? Víte co se skrývá pod
tímto názvem? Jedná se o První organizaci kroměřížské kultury. Pokud jste měli čas přijít
14. února do sálu sokolovny, měli
jste možnost zhlédnout jedinečnou detektivní komedii Jaroslava
Fránka Případ čestné nevěstky, inspirovanou povídkami A. C. Doyla
se Sherlockem Holmesem. Tentokrát se slavný detektiv všech dob
Sherlock Holmes se svým druhem
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doktorem Watsonem a partnerkou Irenou Adlerovou ocitli
v podniku pro pány madam Gréty
a jejích uchvacujících pracovnic.
Po celé představení jsme mohli
sledovat neobvyklé vyšetřovací postupy slavného detektiva
a jeho kolegů a stejně tak bylo napínavé sledovat, zdali obstáli jako
vyšetřovatelé
profesionálové,
a přitom si zachovali svou neposkvrněnou morálku.
text: Jana Koželová

V příštím roce se těšíme se na další společné setkání skvělých hráčů,
bez kterých by se tradiční turnaj nemohl uskutečnit a byl by pro mnohé
jen vzpomínkou.

Fotky a odkazy najdete na:
https://vodackyklubkvasice.estranky.cz/
https://vodackyklubkvasice.rajce.idnes.cz/Sipkovy_turnaj_2020/
Text a foto: Zuzana Kahajová
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12. března 2020
tomu bude obdivuhodných
co si řekli vzájemné

60 let,

ANO

Marie a Josef Švecovi.

Kancelář Otrokovice - Baťov, Tř. T. Bati 1556, Otrokovice 765 02

Milá babičko a dědo,
děkujeme vám za vaši lásku a k vaší diamantové
svatbě vám přejeme i do dalších společných let hodně
zdraví, štěstí, radostných dnů a spoustu krásných
zážitků s vnoučaty i pravnoučaty.
To vám ze srdce přejí
Pavel, Jana a Zdeněk s rodinami.

Charita nabízí seniorům pomoc
s hygienou, oblékáním, jídlem
i nákupy
Se začátkem nového roku se vám
opět připomíná Charitní pečovatelská služba se sídlem v Kroměříži
a v Kvasicích s možností využití
svých služeb.
Naší cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižené osoby
ve věku nad 27 let. Těmto lidem
můžeme v jejich domácnosti od
pondělí do pátku, od 7:00 do 15:30
poskytnout péči a pomoc. Rádi pomůžeme s hygienou (doprovodíme
do sprchy, vany, provádíme také hygienu na lůžku), s oblékáním, přípravou a podáním jídla, s menším úklidem, nákupem a dalšími činnostmi.
Každé péči předchází individuální

dohoda o tom, jak, kdy a v jakém
rozsahu bude služba ve vaší domácnosti probíhat.
Pokud Vás nabídka zaujala, sám/
sama potřebujete pomoc, máte
rodinného příslušníka, kterému
by naše péče pomohla, neváhejte
a obraťte se na nás.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na číslech 731 462 662, 734
237 839, 573 333 405, nebo osobně
v Kroměříži na adrese Malý val 1552.
Péči můžeme poskytnout nejen
v Kvasicích, ale také v okolních obcích (Střížovice, Karolín, Vrbka, Sulimov, Nová Dědina a Bělov).
text: Jana Rohanová

POHŘEBNÍ SLUŽBA
NONSTOP
www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Tel.: 774 759 574
Bezplatná linka: 800 12 12 11
Naši další pobočku najdete v Otrokovicích na Baťově,
u autobusového nádraží, nad Pizzerií Vassallo, hned vedle
supermarketu BILLA, kde je možné i pohodlně zaparkovat.

úmrtí
listopad 2019

– Peter Hevier

prosinec 2019 – Josef Znojil
– Bohumil Pospíšil
leden 2020

– Evženie Moučková
– Jaroslav Hána

vzpomínky
4. března 2020 uplynul jeden rok
od úmrtí našeho manžela, tatínka
a dědečka
pana
Miroslava Škrabala.
Kdo jste ho znali,
zavzpomínejte s námi.

S láskou manželka, děti a vnuci
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Zastavení u jesliček bylo nezapomenutelné
V sobotní podvečer 28. prosince
jsme se vydali do kostela s velkou
zvědavostí, co si pro nás tentokrát
děti připravily. Byl to příběh Vánoc
– narození Ježíše Krista. Příběh tolikrát ztvárněný a pokaždé jiný. To,
čemu jsme byli přítomni, se nedá
popsat slovy. Z pohledu diváka
bylo představení naprosto doko-

nalé a zpracováno do nejmenšího
detailu. Bylo velmi milé a působivé.
Příběh začíná andělským zvěstováním Marii, pokračuje návštěvou
Alžběty, zjevením anděla Josefovi,
poutí do Betléma a končí narozením Ježíše. Jak prosté. Ale tentokrát měl příběh duši, z interpretů

byla cítit lehkost a pokora. Příběh
byl jedinečný svým ztvárněním,
střídáním mluveného slova a zpívaného příběhu doplněné krátkými koledami, a k tomu hra světla
v šeru kostela. Nádherná podívaná.
Dokonce se podařilo velmi citlivě
našim „malým hercům“ navázat
kontakt s diváky, například když

Maria nabízela jablíčka anebo když
na oslíku putovala do Betléma.
Byl to nevšední příběh lásky. Lásky Boha k člověku, lásky ženy k muži,
lásky muže k ženě, lásky člověka
k člověku, mateřské lásky…
Ten večer si každý zúčastněný
odnášel kousek lásky ve svém srdci
k sobě domů. text: Ivana Foldynová

Zásahový deník JSDH Kvasice
Požár nízké budovy
V pondělí 2. prosince 2019
v 18:36 hodin jsme byli operačním
střediskem vysláni k požáru nízké
budovy v areálu staré školy v Kvasicích. Na místo události jsme vyjeli
vozidlem CAS20 Tatra 815 v počtu
1+5 a dopravním automobilem
Ford v počtu 1+3. Po příjezdu na
místo události jsme potvrdili požár v přístavku u staré školy. Prů-

zkumem byla nalezena zraněná
osoba, které jsme poskytli předlékařskou první pomoc. Poté jsme
zraněnou osobu předali do péče
zdravotníků a pomohli s transportem do sanitního vozu. Dále jsme
prováděli hašení pomocí jednoho
vysokotlakého vodního proudu. Po
dojezdu hasičů ze stanice Kroměříž byl nasazen druhý vodní proud
z naší cisterny. Lokalizace požáru

byla provedena po dvaceti minu- Odstraňovali jsme stromy po
tách od zahájení hašení a likvidaci vichřici
Poprvé jsme vyjížděli v úterý
požáru ohlásil velitel zásahu krátce
11. února k odstranění spadlého stropo půl 9.
mu na komunikaci směrem z Kvasic
na Novou Dědinu. Podruhé ve čtvrtek
Požár hnojiště v Tlumačově
13. února k odstranění spadlých strojsme hasili třikrát
K požáru jsme vyjížděli 14. a 17. mů na cyklostezce z Kvasic do Otroledna a také 1. února. Vždy se jed- kovic. Po rozřezání stromu a úklidu vonalo o požár hnojiště v místní části zovky se jednotka vrátila na základnu.
text: P. Ředina
Skály v Tlumačově.

Místní organizace KDU-ČSL Kvasice zve všechny občany na akci

Ukliďme Česko
4. dubna 2020.
Sraz je v 9 hodin před obecním úřadem,
předpokládaný konec je v 11:40.
S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv.
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Na Uzlovací soutěž se do Kvasic sjely děti z deseti obcí
Když se řekne hasičský kroužek,
většina lidí si vybaví děti na závodech,
jejichž úkolem je co nejrychleji proudem vody zasáhnout terč. Děti se však
v hasičském kroužku učí všestranné
dovednosti a jednou z nich je i správně udělat uzel. Proto místní hasiči letos opět pořádali oblíbenou soutěž
v uzlování. Akce se konala v sokolovně
a přijely na ni spolky z Lhotky, Karolína, Spytihněvi, Kyselovic, Chropyně,

Vrbky, Ludkovic, Lubné, Malenovic
a Roštění. Do Kvasic se tak sjely děti
z různých koutů kraje.
Uzlovací soutěž byla velmi napínavá. Děti byly po příchodu rozděleny
do jednotlivých kategorií a bylo jim
přiděleno startovní pořadí. Pak už
měly za úkol co nejrychleji udělat
5 správných uzlů (lodní, tesařský,
plochou spojku, zkracovačku a úvaz
na proudnici). A kvasické děti mezi

silnou konkurencí z jiných obcí rozhodně nezapadly. Kategorii mladších
vyhrála Eva Říhová s časem 30,27. Pátá
skončila Andrea Tomaštíková s časem
35,30. Ve starších žácích se na 2. místě umístila Bára Bilavčíková s časem
19,27. V dorostu skončila 2. Pavlína Tomaštíková s časem 22,59. V kategorii
vedoucích byl na 2. místě Aleš Balhar
s časem 20,32. Družstvo mladších
žáků z Kvasic se umístilo na 3. místě

s celkovým časem 71,28 včetně trestného času v délce 15 vteřin.
Uzlovací soutěž se opravdu vydařila, do Kvasic se sjelo přes 80 dětí.
Všechny si zasoutěžily, zažily spoustu
legrace se svými kamarády a předvedly své dovednosti, které dlouho
trénovaly. Dětem pak rozdával medaile starosta Dušan Odehnal spolu se
starostou hasičů Pavlem Ředinou.
text a foto: J. Hlavinková
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narození

Filip Galatík

Jonáš Hopan

svatba
15. února 2020

Natálie Kubecová

Sebastian Ševčík

dárci krve
Krev je nejcennější tekutina na světě,
kterou přes veškerý vědecký pokrok
nelze jakkoliv nahradit.
Darování krve je jedinečným darem
člověka člověku. Dárce vstupuje do
léčby nemocného a pomáhá zachránit
jeho život.
Uvedení pánové darovali na oddělení
Transfuzní služby a hematologie Kroměřížské
nemocnice, a. s., bezplatně krev

Vladimír Machala – 110krát
***
Jaromír Pospíšil – 50krát
***
Petr Jaroš – 50krát

Jana Brázdilová
šárka Pražanová

a Ladislav Svoboda

Za tento ušlechtilý čin děkuje starosta
Dušan Odehnal, radní a zastupitelé obce.

Vodácký klub Kvasice Vás srdečně zve na tradiční

Odemykání řeky Moravy 2020,
které se uskuteční 4. dubna od 14 hodin
na loděnici v Kvasicích.
Společně s vodníkem Čandou odemkneme řeku Moravu zlatým klíčem
a zahájíme tak vodáckou sezónu pro rok 2020.
Pro malé i velké budou připraveny aktivní hry. Občerstvení bude zajištěno stejně jako živá hudba.
18
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Sokolské šibřinky vykouzlily dětem úsměv na tváři
Během masopustního období
se již tradičně pořádají různé karnevaly. Ani u nás v Kvasicích letos
nechyběl ten dětský, tedy dětské
šibřinky. Tělovýchovná jednota

Sokol Kvasice zvala na sobotu
8. února všechny děti, aby se
přišly vydovádět a předvést své
převleky a masky. Při programu
Veselá show animáků si děti za-

tančily, zasoutěžily a byly odměněny sladkostí.
Nechyběla ani bohatá tombola,
a tak snad nikdo neodcházel
s prázdnou. Dětský úsměv a radost

je ta největší odměna nejen pro
pořadatele. Těšíme se na vás a vaše
masky opět příští rok s novým programem.
text: Aleš Judas,
foto: Jana Hlavinková

Kvasické noviny, čtvrtletník. Periodický tisk samosprávního celku.
Vydavatel a místo vydání: Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice. IČO: 287385. Náklad 530 ks.
Copywriter a editor: Jana Hlavinková. Grafika a DTP: Marcela Klimešová. Jazyková korektura: Mgr. Jana Buksová. Tisk: KATOS Přerov.
Evidenční číslo zpravodaje: MK ČR E 14182.
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Hasiči dodrželi tradici, obcí procházel masopustní průvod
Od hasičské zbrojnice se začal
rozléhat zvuk starých hospodských
písní. Spoustě lidí byly povědomé,
protože se Kvasicemi rozezní každý
rok, a to vždy na masopust, který
letos připadl na sobotu 22. února.
Dobrovolní hasiči, převlečení
za lékaře, prostitutky, fotografa,
myslivce, vězně, nevěstu, krávu

www.kvasice.cz

i medvědy, vyrazili od zbrojnice
do ulic. Úkolem bylo navštívit co
nejvíce známých, přátel, kamarádů i rodinných příslušníků, na
chvíli se u nich zastavit, prohodit
pár slov a hlavně šířit dobrou náladu. V některých domech byli na
příchod masopustního průvodu
připraveni, hospodyňky napekly

koblížky, koláčky, nachystaly jednohubky, chlebíčky, domácí špek
i něco ostřejšího na zapití. Průvod
provázela dobrá nálada, a i když
bylo masek podstatně méně než
loni, všichni se dobře bavili. Každý
si chtěl na památku udělat fotku
s medvědem a někteří obyvatelé
podstrčili členům průvodu na ces-

tu něco k pití. Blížilo se poledne
a stále zbývalo spousta ulic, které bylo potřeba navštívit. Všichni
překonali společenskou únavu
a splnili svůj závazek obejít všechny známé. Hasiči doufají, že se
k nim příští rok připojí více masek,
aby byl průvod větší.
text a foto: J. Hlavinková
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