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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Děti z mateřské školy se v únoru zúčastnily lyžařského výcviku. Více na straně 12.

Od 15. března mohou senioři podávat
žádosti o bydlení v komunitním domě
Komunitní dům pro seniory Kvasice se
už staví. Projekt za cca 40 milionů korun podpořený dotací z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR bude sice hotový
až na jaře příštího roku, nicméně už teď
mohou zájemci žádat o přidělení bytu.
V termínu od 15. 3. do 31. 8. 2021 mohou
na podatelnu Obecního úřadu v Kvasicích donést vyplněnou přihlášku včetně
čestného prohlášení, že splňují veškeré
podmínky k přidělení bytu (viz následující strana). Po uzávěrce přihlášek začne
Bytová komise při Obecním úřadu v Kvasicích všechny žádosti pečlivě zkoumat.
V první fázi se bude prověřovat, zda žadatelé splňují požadovaná kritéria (viz
níže) a následně se bude individuálně
posuzovat každý zájemce podle jeho
sociálně-ekonomické situace. Ti, kterým
bude přidělený byt, se budou moci do
KoDuSu stěhovat pravděpodobně na
jaře příštího roku.

www.kvasice.cz

Podmínky pro podání přihlášky k bydlení
v Komunitním domě pro seniory Kvasice:
– více než 60 let
– trvalý pobyt v Kvasicích
– příjem za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nesmí překročit
1,1násobek hrubé mzdy v ČR za rok 2020
(podle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR)
– žadatel nesmí mít žádné dluhy vůči Obci
Kvasice (například za psa, popelnice, na nájemném či na dani z nemovitosti)
– v posledních 3 letech, pokud žadatel bydlel
v pronájmu, nesměl dostat výpověď z důvodu neplacení nájmu nebo hrubého porušení nájemní smlouvy
– ke dni podpisu nájemní smlouvy nebude
mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt
nebo družstevní podíl
pokračování na str. 2

je potřeba si uvědomit,
že v současnosti snášíme ta nejtvrdší represivní
opatření, jaká kdy vláda
ČR zavedla. Důvod je více
než jasný a na každém
kroku viditelný. Celosvětová pandemie COVIDu-19
zasáhla naši vlast nebývale tvrdým způsobem.
Hned úvodem bych rád
poděkoval všem, kteří se
chovají ohleduplně a dodržují hygienická opatření, a zároveň chci vyzvat k odpovědnosti ty, kteří tak nečiní. Nemoc, jak z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, se chová dosti nevyzpytatelně,
zákeřně a není tomu výjimkou, že zanechá dlouhodobé
zdravotní následky.
Pokud se nebudeme chovat zodpovědně, může se stát,
že všichni ztratíme další životní jistoty. Již v současnosti
žijí ve velké nejistotě maminky samoživitelky, zaměstnanci v soukromé sféře, podnikatelé a soukromé firmy.
Často jsou na pokraji existenčních problémů a rozvolňování opatření je v nedohlednu. Proto prosím podporujte české firmy i místní podnikatele. Zajděte si občas
pro meníčko k obědu nebo kytku pro ženu. Jakmile se
otevřou kadeřnictví, objednejte se ke stříhání či barvení
nebo využijte služeb místních řemeslníků.
Věřme, že situace se bude dále vyvíjet pozitivně. Vždyť
přece jaro nám dává naději, že začne něco nového.
Jeden víkend je –10 ºC a druhý hned +10. Z mrazů
a sněhu jsme rovnýma nohama skočili do jara a už se
mílovými kroky blíží Velikonoce. Už bude déle světlo, takže budeme moci trávit více času v přírodě, děti
budou běhat po zahradě a my budeme s netrpělivostí
vyhlížet, zda budeme moci uspořádat kulturní akce. Na
všechny z nás už doléhá určitá forma izolace a s přicházejícím jarem se nám bude chtít méně a méně sedět
doma.
Jistě jste si všimli, že naproti hasičské zbrojnice roste
Komunitní dům pro seniory Kvasice. Vyjma běžných každodenních kontrol máme každý týden se stavitelem,
technickým dozorem, odborníky a architektem kontrolní den, kdy chodíme na stavbu a kontrolujeme, zda
práce probíhají včas a tak, jak mají. Proto seniorům na
stránkách novin přinášíme přesné podmínky, za jakých
okolností se můžou přihlásit k bydlení v komunitním
domě včetně přihlášky. Očekáváme veliký zájem o bydlení v KoDuSu. Věřím, že se dostane na co nejvíce seniorů. Kritéria pro to, kdo dostane přidělený byt a kdo ne,
bude přezkoumávat bytová komise při obecním úřadu.
Přeji vám klidné Velikonoce a pevně věřím, že je už budeme moci strávit v rodinném kruhu. Mějte hodně sil
a zdraví a těším se, až pro vás kulturní komise bude
moci uspořádat letošní první společnou akci.
S úctou, Dušan Odehnal
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pokračování ze str. 1
– v jednom bytě můžou bydlet
i dva lidé, například manželé.
V tomto případě je důležité,
aby jejich společný příjem za
posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřekročil 1,3násobek hrubé mzdy
v ČR za rok 2020 (podle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR)
– v případě, že se kapacita domu
nenaplní seniory nad 60 let, kteří mají v Kvasicích trvalý pobyt,
budou se moci přihlásit i obyvatelé obcí, které spádově patří
pod Kvasice (Sulimov, Vrbka,
Karolín, Nová Dědina, Střížovice,
Bařice-Velké Těšany a Lubná).
Přednost však mají obyvatelé
s trvalým pobytem v Kvasicích.
Rozhodující kritéria pro přidělení bytu:
– pokud žadatel splní výše uvedená kritéria, prošel prvním kolem
– ve druhém kole budou členové Bytové komise při Obecním
úřadu Kvasice pečlivě zkoumat
sociálně-ekonomickou situaci
každého z žadatelů. Bude je zajímat zdravotní stav, soběstačnost, rodinné zázemí či finanční
situace.
– přednost budou mít ti žadatelé,
kteří budou mít například vážnější zdravotní problémy, nebudou mít blízko sebe příbuzné,
děti či manžela/manželku, který
by se o ně staral a pomáhal jim,
či budou mít nízké příjmy, kvůli kterým nejsou schopni platit
komerční nájem. Dále například potřebují kvůli zdravotním
omezením bezbariérové bydlení
a podobně.
– posuzování každého žadatele je
velmi individuální a na přidělení
bytu neexistuje právní nárok

Naproti hasičské zbrojnice už se staví nový Komunitní dům pro seniory Kvasice.
Délka nájmu:
Výše nájmu:
– asi 2 700 Kč za jednopokojový – 2 roky s možností automatického prodloužení v případě plnění
byt + zálohy na energie
všech smluvních podmínek a řád– (bytů je k dispozici 18 o rozloze
ného placení nájemného v soula45 m² včetně lodžie a sklepní
du s občanským zákoníkem.
kóje)

Termín stěhování do bytů:
– jaro 2022 (termín bude včas
upřesněn)
Vybavení bytu:
– kuchyňská linka s dřezem

Termín podávání přihlášek:
– 15. 3 – 31. 8. 2021
Místo doručení přihlášek:
– podatelna Obecního úřadu Kvasice
– vyplněnou a podepsanou přihlášku vložte prosím do obálky,
zalepte ji a označte slovy „KOPokud půjde vše podle plánu, první obyvatelé se do domu nastěhují příští rok na jaře.
DUS“
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– sporák
– předsíň s vestavěnými skříněmi
– koupelna s bezbariérovým sprchovým koutem a WC včetně
madel
– ostatním nábytkem a spotřebiči
si musí byt vybavit každý nájemce individuálně
Technické parametry bytů:
Jedná se o objekt hromadného
bydlení v Družstevní ulici. Budova
má 4 nadzemní podlaží. V 1. nadzemním podlaží je společenská
místnost, sklepní kóje, technická
místnost a výtah. V každém dalším
patře je vždy 6 bytů ve vodorovném
nebo svislém uspořádání. V každém
z bytů je předsíň s vestavěnými skříněmi, koupelna s bezbariérovým
sprchovým koutem a WC včetně
madel a jedna velká místnost, která
slouží jako ložnice, jídelna i kuchyně. Každý byt má balkón a sklepní
kóji (oboje o rozměru cca 2 m²).
V bytě bude kuchyňská linka s dřezem
a sporák nebo dvouplotýnkový vařič.
Pokoje jsou k sobě vždy zrcadlově
otočené a uprostřed každého parta
je výtah. Objekt je bezbariérový. Každý byt má rozměr cca 40 m², dalších
cca 5 m² má lodžie a sklepní kóje.
Výhody bydlení v komunitním
domě:
Komunitní dům nabízí místním
seniorům možnost prožít poklidné
stáří v důvěrně známém prostředí. Mnozí z nich chtějí v Kvasicích
zůstat, avšak finanční či zdravotní
situace jim už nezaručuje úplnou
soběstačnost k tomu, aby dokázali obstarat zahradu či platit
opravy svých nemovitostí. Velkou
výhodou také bude, že se senioři
nebudou cítit osamělí i izolovaní.
Často, když žijí sami a jejich rodiny
a vnoučata bydlí daleko, nemají
dostatek sociálních kontaktů, někoho, s kým by si mohli popovídat, sdílet zážitky, zkušenosti či se
s něčím poradit. Tím, že v KoDuSu
bude bydlet minimálně 18 seniorů, budou mít k sobě blízko. Když
budou chtít mít soukromí, zůstanou ve svém bytě, pokud si budou
chtít s někým popovídat, stačí zajít
za sousedkou/sousedem nebo se
zúčastnit programu ve společenské místnosti.

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU
V KOMUNITNÍM DOMĚ V KVASICÍCH
Já, níže podepsaný, žádám o přidělení bytu v Komunitním domě v Kvasicích:
jméno:
příjmení:
titul:
datum narození:
rodné číslo:
trvalý pobyt:
rodinný stav:

a současně čestně prohlasuji, že splňuji podmínky pro přidělení bytu:
– mám více než 60 let
– mám trvalý pobyt v Kvasicích
– příjem za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřekročil 1,3násobek
hrubé mzdy v ČR za rok 2020 (podle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR)
– nemám žádné dluhy vůči Obce Kvasice
– ke dni podpisu nájemní smlouvy nebudu mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví
bytový dům, rodinný dům nebo byt nebo družstevní podíl

V Kvasicích dne: 			

podpis žadatele:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
V souladu s čl. 6 odstavce 1 písmene a) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze
dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), které nabylo účinnosti dne
25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mnou poskytnutých
osobních údajů Obci Kvasice za účelem zpracování mé žádosti o přidělení bytu v Komunitním
domě pro seniory v Kvasicích.
Společné bydlení snižuje pocit
samoty a izolace
Komunitní dům je kompromis
mezi individuálním bydlením
a domovem pro seniory. Proto
je určen lidem už nad 60 let, kdy
jsou relativně soběstační a ještě

nepotřebují stálou pečovatelskou službu. Komunitní bydlení
je podporuje v samostatnosti,
nezávislosti a dobré psychické
kondici, protože pro mnoho seniorů je nejhorší samota a pocit neužitečnosti. Sousedská výpomoc,

trávení společného času ve společenské místnosti či společné
procházky a výlety seniorům pomůžou v zachování si životního
nadhledu a elánu.
text: Jana Hlavinková
foto: Dušan Odehnal
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rozpočet obce kvasice na rok 2021
Příjmy
Třída 1

Daňové příjmy

Třída 2

Nedaňové příjmy

4 293 300 Kč

Třída 4

Přijaté transfery

2 291 200 Kč

Příjmy celkem

31 465 000 Kč

38 049 500 Kč

Výdaje (§)
2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2292

Provoz veřejné silniční dopravy

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

230 000 Kč
1 870 000 Kč
222 300 Kč
180 000 Kč
3 022 000 Kč
13 000 Kč

3111

Mateřské školy

1 535 000 Kč

3113

Základní školy

4 405 000 Kč

3314

Činnosti knihovnické

52 000 Kč

3341

Rozhlas a televize

48 000 Kč

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

130 000 Kč
3 094 000 Kč
332 500 Kč
73 000 Kč
11 625 000 Kč
205 000 Kč
1 998 000 Kč
175 000 Kč
83 000 Kč

3636

Územní rozvoj

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

36 000 Kč

8 500 Kč

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

60 000 Kč

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 430 000 Kč

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

1 881 000 Kč

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 340 000 Kč

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

14 000 Kč

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

6399

Ostatní finanční operace

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje celkem

pol. 8115

2 445 000 Kč
14 803 000 Kč
25 000 Kč
280 000 Kč
100 000 Kč
2 602 600 Kč
55 049 500 Kč

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankov. účtech

17 000 000 Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový, s tím, že schodek bude hrazen z přebytku peněžních prostředků na b.ú..					
Zůstatek b.ú. k 16.11.2020 je 18.235.269,33 Kč, zůstatek b.ú. u ČNB Brno k 4.11.2020 je 5.214.798,08 Kč.						
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Doporučujeme platit poplatky za popelnice a psy online platbou
Coronovirová doba s sebou přinesla spoustu změn. Jednou z nich je i to, – Občané, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rože Obecní úřad Kvasice doporučuje hradit poplatky za komunální odpad
dinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
a psy online platbou. Jedná se o opatření, které má zabránit tomu, aby se
560 Kč
lidé ve větším počtu sdružovali v budově Obecního úřadu a co nejvíce se Tento poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce dubna.
předešlo osobním kontaktům.
Poplatek ze psů
Proto vy, kteří máte zájem o online platbu, zašlete e-mail na horo- Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
va@kvasice.cz a uveďte, za koho chcete poplatek platit, včetně ad- – u prvního psa v rodinném domě
100 Kč
resy a čísla popisného. Pokud budete dokládat například potvrzení – za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
o studiu, naskenujte nebo vyfoťte jej a přiložte do přílohy e-maiv rodinném domě
150 Kč
lu. Bez předloženého potvrzení nelze uplatnit nárok na slevu. Ná- – za prvního psa chovaného v bytovém domě
200 Kč
sledně obdržíte mail s údaji o platbě. Štítky potřebné k nalepení na – za druhé a každého dalšího psa téhož držitele
popelnici obdržíte až domů do 14 dnů po připsání platby na účet
v bytovém domě
300 Kč
obce.
– za prvního psa chovaného v obvodu obce – části Chlum, Nový Dvůr,
Pod Cihelnou a Cihelna
60 Kč
Pokud nemáte bankovní účet nebo upřednostňujete platbu po- – za druhého a dalšího chovaného psa v obvodu obce – části Chlum,
Nový Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna			
90 Kč
platků v hotovosti, můžete přijít na obecní úřad v době od 1. března do 30. dubna v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 7:00 do – za psa chovaného v rodinném domě, jehož držitelem je osoba starší
65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovecké11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.
V tomto případě prosíme o dodržování všech přísných hygienicho důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo sirotčího
kých opatření.
důchodu			
60 Kč
– za druhého a každého dalšího psa, chovaného v rodinném domě, jehož
Poplatky za svoz komunálního odpadu
držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního,
Sazba poplatku za odvoz odpadu:
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
– sazba poplatku pro občana, který má trvalý pobyt v obci:
560 Kč
příjmu, nebo sirotčího důchodu		
90 Kč
– od poplatku jsou osvobozeny děti od narození do konce kalendářního – za psa chovaného v bytovém domě, jehož držitelem je osoba starší
roku, ve kterém dosáhnou dvou let.
65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovecké– děti od 3 do 18 let (včetně):		
420 Kč
ho důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo sirotčího
– studenti od 19 do 26 let na základě potvrzení o studiu:
420 Kč
důchodu					
120 Kč
– občané od 75 let:
280 Kč – za druhého a každého dalšího psa, chovaného v bytovém domě, jehož
– občané, kteří se zdržují v zahraničí déle jak 3 měsíce,
držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního,
nutno doložit doklad nebo čestné prohlášení
280 Kč
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
Poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce dubna nebo ve dvou splátpříjmu, nebo sirotčího důchodu			
180 Kč
kách – do konce měsíce dubna a do konce měsíce srpna.
text: Jana Hlavinková

Letošní Tříkrálová sbírka se konala netradičně
Kvůli vládním opatřením nechodili koledníci dům od domu,ale pokladničky byly rozmístěny na několika
místech v Kvasicích a lidé do nich mohli přispět a nebo poslat peníze na speciální účet.

V Kvasicích se vybralo 12 910 Kč.
V částce nejsou započítány peníze, kterými lidé přispěli bezhotovostně na účet Charity.
Charita Kroměříž velmi děkuje všem, kteří v této nelehké době přispěli.
V okolních vesnicích se vybralo:

Sulimov
Vrbka
Karolín
Bařice
Velké Těšany

11 510 Kč
8 820 Kč
8 800 Kč
5 168 Kč
3 284 Kč

Nová Dědina
Střížovice
Bělov
Lubná

2 903 Kč
1 100 Kč
650 Kč
505 Kč

zdroj: Charita Kroměříž

Obec Kvasice
podporuje
místní živnostníky
a firmy tím,
že jim zdarma
na webových stránkách
poskytuje prostor
pro svoji prezentaci.

Pokud jste živnostník
či firma a chcete,
aby základní údaje
o vás byly lidem
k dispozici na stránkách
www.kvasice.cz/služby,
pošlete vaše
jméno/název firmy,
kontaktní údaje
a předmět podnikání
na e-mail:
tomastikova@kvasice.cz

5

1 | 2021

Novým vedoucím hospodářsko-správního odboru
je Ing. Ondřej Berdník
Z Hospodářsko-správního odboru Obecního úřadu Kvasice
odešel k 31. 12. do starobního
důchodu jeho dlouholetý vedoucí pan Roman Berdník. Výběrové řízení na jeho místo vypsal starosta Dušan Odehnal už
koncem září tak, aby byl dostatečný časový prostor najít vhodného zaměstnance. Na pozici vedoucího se přihlásili 2 kandidáti
a pětičlenná komise vybrala Ing.
Ondřeje Berdníka, syna Romana
Berdníka.
„Pan Ondřej Berdník splňoval
všechny naše požadavky. Má vzdělání stavebního směru, je autorizovanou osobou v oblasti pozemních
staveb, má požadovanou odbornou
praxi v soukromých projekčních fir-

mách a také ve státní sféře. Také se
nám svými komunikačními schopnostmi a povahovým profilem hodí
do týmů pracovníků obecního úřadu,“ uvedl starosta Dušan Odehnal.
Kvasice jsou totiž specifické
v tom, že na obecním úřadě sídlí
i Stavební odbor a vedoucí Hospodářsko-správního odboru jej musí
v jeho nepřítomnosti zastoupit. Proto musí mít vedoucí Hospodářsko
-správního odboru stavební vzdělání.
Jinak by totiž Stavební odbor zanikl
a lidé by museli všechny potřebné
náležitosti vyřizovat v Kroměříži.
Ondřej Berdník má jako vedoucí
oboru na starosti stavební a projektové záležitosti Kvasic, odpadové hospodářství, životní prostředí,
technickou infrastrukturu, územní

plánování či statistiky. Dále připravuje podklady pro radu obce
a zastupitelstvo, řídí investice a péči
o obecní majetek, kontroluje dodržování obecního rozpočtu, vyřizuje

stížnosti a navrhuje znění právních
předpisů. Zároveň je nadřízeným
všech zaměstnanců obecního úřadu. Vedoucí odboru je momentálně
v několikaměsíční zkušební době.

Ing. Ondřej Berdník (38 let)
· vystudoval Střední průmyslovou školu Zlín
· má magisterské vzdělání na Českém vysokém učení technickém
v Praze na Fakultě stavební v oboru Pozemní stavby (titul Ing.)
· je samostatnou autorizovanou osobou v oblasti pozemních staveb
(může samostatně projektovat rodinné a bytové domy, komerční
prostory, haly a zemědělské objekty)
· má 12 let praxe
· 6 let pracoval jako projektant v soukromých projekčních firmách
· 6 let byl referentem na Městském úřadě v Kroměříži na odboru
Stavebního úřadu. Měl na starosti územní rozhodnutí, stavební
povolení či vyřizování stížností.
· žije ve Střížovicích, s manželkou má dva syny

Za referentku Andreu Berdníkovou zastoupí Eva Tomaštíková
Dalším novým obecním zaměstnancem je paní Eva Tomaštíková. Pětičlenná výběrová
komise ji po výběrovém řízení
a pohovorech doporučila jako
vhodnou kandidátku na pozici
Referent pro fakturaci, ověřování listin a podpisů, CzechPoint
a hřbitov. Nastoupila už 8. února, aby se zaučila a byla schopna plně nahradit paní Andreu
Berdníkovou, která odchází na
mateřskou dovolenou. Eva To-

maštíková tak má práci na dobu
určitou, na 3 roky, jako zástup za
mateřskou dovolenou.
„Paní Eva Tomaštíková patřila při
pohovorech k nejlépe připraveným
uchazečkám. Věděla, jak funguje
obec, znala údaje o rozpočtu, investicích a měla všeobecný přehled
o Kvasicích. Také má praxi v administrativě i fakturacích. Zároveň je komunikativní, vstřícná a nekonfliktní,
což na tuto pozici potřebujeme,
protože se jedná o práci s lidmi,“

uvedl starosta Dušan Odehnal.
Paní Tomaštíková vystudovala
Střední podnikatelskou školu v Kroměříži. Před mateřskou dovolenou
pracovala v realitní kanceláři jako
asistentka ředitele. Zajišťovala administrativu, plynulý chod kanceláře, chystala podklady na jednání
a komunikovala s klienty.
„Po rodičovské dovolené, kdy
jsem byla doma se dvěma syny,
se naskytla možnost pracovat na
Obecním úřadě v Kvasicích. Kromě

toho, že se jedná o práci v místě
mého bydliště, jsem se do výběrového řízení přihlásila právě proto,
že mám ráda práci s lidmi a pro lidi,“
říká Eva Tomaštíková.
Také se dobrovolně angažuje
v obecních záležitostech. Už 8 let je
předsedkyní výboru společenství
vlastníků domu číslo 575 v Husově
ulici. Podařilo se jí vykomunikovat
a zajistit kompletní revitalizaci nemovitosti. Její rodina i sousedé tak
mají komfortnější bydlení.

Pan Roman Berdník
pracoval při Obecním úřadu v Kvasicích dlouhých 15 let a poslední roky
byl vedoucím Hospodářsko-správního oboru. Vedení obce mu děkuje
za jeho znalosti, zkušenosti, kvalifikaci a kvalitně odváděnou práci.

Do starobního důchodu mu přeje hlavně hodně zdraví,
radost z vnoučat a spoustu času a energie pro své koníčky.
Starosta Dušan Odehnal
a místostarosta Lubomír Musil
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Díky tomu, že místní lidé třídí odpady, získaly Kvasice téměř 210 000 Kč
V Kvasicích je několik sběrných
hnízd. Slouží k tomu, aby lidé
do různobarevných kontejnerů odevzdávali papír, plasty
a sklo. Obec nechává nádoby
pravidelně vyvážet společností
Biopas, a. s. a evidenci svezeného separovaného odpadu provádí autorizovaná obalová společnost EKOKOM, a. s. Ta podle
toho, kolik tun jednotlivého odpadu lidé vytřídí, dává Kvasicím
zpětnou finanční odměnu. Za
loňský rok, díky tomu, že lidé
třídili odpad, dostala obec do
rozpočtu 208 243,75 Kč.
„Děkuji všem, kteří si uvědomují důležitost třídění odpadů. Je to
dobré nejen pro životní prostředí,
ale i pro nás jako obec. Kdyby totiž
lidé házeli plasty a papír do popelnic na komunální odpad, prodražil
by se nám jejich svoz na skládku
komunálního odpadu. Z rozpočtu totiž platíme za každou jednu
tunu svezeného a uloženého odpadu. Navíc do budoucna poplatky za skládkování ještě porostou
a třídění tak bude ještě důležitější,“
vysvětlil starosta Dušan Odehnal.
V Kvasicích je hned několik sběrných hnízd, která jsou rovnoměrně
rozprostřená po katastru obce tak,
aby lidé nemuseli chodit s plasty
či papíry na opačný konec. Hnízda
jsou rozmístěna tak, aby byla blízko zástavby domů a zároveň aby
nepřekážela řidičům v průjezdu či
výhledu.
73 % odpadů se vytřídí
a zpracuje
Společnost EKOKOM, a. s., má
propracovaný systém odměn,
které obcím poskytuje za zajištění
sběrných hnízd, za obsluhu míst
a za další využití obalů k druhotném zpracování. Finanční bonus
(viz tabulka) Kvasice získávají za
počet obyvatel, kteří zde mají trvalý pobyt. Odměna za obsluhu
sběrných míst znamená, kolik odpadů obec odevzdala ze sběrných
nádob k dalšímu využití a recyklaci. Čím více tun se vytřídí a odevzdá, tím vyšší je odměna. Peníze,
které obec získá za zpětný odběr,
vrací zpět do renovace sběrných

hnízd a svozu odpadů. Společnost
EKOKOM spolupracuje s třídícími
linkami a průmyslovými firmami,
které odpady zpracovávají jako
druhotnou surovinu. 73 % všech
sesbíraných komodit se vytřídí
a předá k dalšímu využití.
Přibydou nádoby na
plechovky a tuky a oleje
V budoucnu má obec v plánu
rozšířit hnízda o kontejnery na plechovky.
„I když lidé mohou zanést plechovky do sběrného dvora, většina z nich končí v popelnicích.
A tím, že jsou plechovky a kovové
odpady váhově těžší, o to více platíme při svozu a skládkování,“ dodal
starosta.
Další nádoba, která přibude
do sběrných hnízd, bude na jedlé tuky a oleje z domácností. Lidé
sem budou v uzavřených PET lahvích odkládat olej, na kterém
smažili pokrmy. Jedlý olej a tuk
z domácností totiž často končí
v odpadu, kam ale rozhodně nepatří. Tuhne, plave na hladině a ucpává kanalizační trubky a přípojky,
jejichž čištění je finančně i časově
náročné. Majitelé nemovitostí tak
musí vynaložit nemalé peníze na
opravy. Proto je po smažení vhodné nechat olej vychladnout a slít jej
do PET lahve, ovšem bez hrubých
nečistot, jako například kousků
brambor či strouhanky. Víčko musí
být před odevzdáním dobře zašroubované, aby se olej nevylil
a neznečistil sběrnou nádobu. Až
je nádoba plná, vyveze se na sběrný dvůr. Do této nádoby však nepatří průmyslové ani technické oleje,
ty se odevzdávají do sběrného
dvora.
Zajímavosti z třídění odpadů
v ČR:
– v roce 2015 vytřídil každý obyvatel 54 kg odpadů, v roce 2019
už 65,2 kg
– nejvíce se recykluje papír
(88 %), sklo (79 %), plasty (69 %)
a kovy (57 %)
– na jedno sběrné hnízdo připadá
průměrně 118 obyvatel
– do třídění je zapojených 6 146

obyvatelé Česka v roce 2019
obcí z celkového počtu 6 248
– možnost třídit odpady tak má – v Česku je 473 359 nádob na tříděný odpad
99 % lidí
– 888 339 tun odpadů vytřídili – 73 % obyvatel aktivně třídí
Počty vytříděných komodit v Kvasicích a výše proplacených
odměn:
1. kvartál 2020

2. kvartál 2020

komodita

vytříděné
tuny

odměna
v Kč

vytříděné
tuny

odměna
v Kč

papír

7,858

6142,54

19,834

9802,01

plast

4,768

20653,07

5,299

22953,15

sklo

8,672

7409,91

8,874

7420,07

součet

21,298

34205,52

34,007

40175,23

finanční bonus

---

11160

---

11160

celkem v Kč

---

45365,52

---

51335,23

komodita

vytříděné
tuny

odměna
v Kč

vytříděné
tuny

odměna
v Kč

papír

14,107

8470,29

17,023

10156,91

plast

5,905

25578,10

6,733

29164,67

sklo

11,029

9638,16

6,383

6214,87

součet

31,041

43686,55

30,139

45536,45

3. kvartál 2020

4. kvartál 2020

finanční bonus

---

11160

---

11160

celkem v Kč

---

54846,55

---

56696,45

zdroj: EKOKOM, a. s.
text: Jana Hlavinková

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
Vaše knihovna je opět otevřena
v obvyklých půjčovních hodinách:
* pondělí a ve středu od 10:00 do 11:00
a od 12:00 do 17:00,
* úterý a ve čtvrtek od 12:00 do 16:00.
Knihy je ovšem nutné objednat,
a to na telefonním čísle 573 358 042.
Knížky pro Vás ráda připravím.
Můžete si objednávat zamilované romány,
detektivky a odborné knihy, například o zahrádce,
o bylinkách či o cvičení.
V nabídce nechybí ani tituly pro děti: pohádky,
básničky, knihy o zvířatech, vesmíru, historii a jiné.
Přijďte si vypůjčit naučné, veselé a zajímavé knížky.
Na shledanou v knihovně.
Rita Králíková, knihovnice
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Teprve loni se po dlouhých letech snížil vlivem Covidu – 19
počet obyvatel pod 2 200
Tak jak ubíhají léta, mění se i život v městečku. To, co bylo standardem Četnost mužských jmen k 31.01.2021:
před deseti, dvaceti lety, už dnes být nemusí. Hlavně demografické údaje
pořadí
jméno
se mění podle toho, jak se lidé přistěhují, odstěhují, sezdají či si pořizují děti.
Dnes je mnohem snazší než v minulosti dojíždět za prací delší vzdálenosti,
1.
Petr
vybrat dítěti jinou školu či školku nebo se odstěhovat do jiného regionu. To,
co je však po spoustu let stabilní, je počet obyvatel Kvasic. Dlouhá desetiletí
2.
Josef
se pohybuje okolo 2 200 a městečko patří k menšině obcí na Kroměřížsku,
3.
Pavel
kterým za poslední roky výrazněji neklesl počet obyvatel.
Kolik lidí v Kvasicích žije, má velký vliv na naplněnost školy a školky, na
4.
Tomáš
počet poskytovaných služeb obyvatelům, na počet spolků, kulturních
a sportovních akcí a v neposlední řadě na výši obecního rozpočtu.
5.
Zdeněk
Přinášíme vám statistiky ohledně kvasických obyvatel, kterých bylo
k 31. 12. 2020 2 190. Poprvé po dlouhých letech tak klesl jejich počet vlivem Četnost ženských jmen k 31.01.2021:
pandemie Covid-19 pod 2 200.
ženy
jméno
• Úmrtnost (1. 1. 2016–31. 12. 2020):
1.
Marie
muži 84
ženy 67
2.
Jana
celkem 151
V roce 2020 stoupla úmrtnost v obci oproti roku 2019 o 50 %.
3.
Hana
• Porodnost (1. 1. 2016–31. 12. 2020):
4.
Eva
chlapci 52

•
•
•

•

dívky 40
celkem 92
Nejstarší občané, narození v letech 1931–1922: 5 žen.
Nejstarší občanka Kvasic měla k 31. 01. 2021: 97 let.
Pohyb obyvatelstva v letech 2016–2020:
přistěhovaní: 259
odstěhovaní: 228
přestěhovaní v rámci obce: 163
Nejvyšší číslo popisné, které bylo přidělené budově do ledna
2021, je 733.

Četnost příjmení k 31.01.2021:

5.

počet
58
56
52
47
46

počet
62
54
34
30

Kateřina

24

Zajímavá jména novorozenců v letech 2016–2020:
• chlapci: Eliáš, Kai, Tibor, Damián, Alex
• dívky: Liliana, Justýna Mia, Valery, Nelly, Elena
Počty žáků v Základní škole Kvasice:
školní rok

počet žáků

1995/1996

352

2000/2001

402

2005/2006

291

2010/2011

231

pořadí

příjmení

počet

pořadí

příjmení

počet

1.

Pospíšil

26

8.

Galatík

12

Pospíšilová

26

Zapletalová

12

Brázdilová

23

Hora

10

2015/2016

218

Ševčíková

23

Krejčí

10

2020/2021

222

3.

Daněk

20

Machala

10

4.

Brázdil

17

Skácel

10

Ševčík

17

Kahaja

9

5.

Zapletal

15

Malenovská

9

6.

Opravil

14

Skácelová

9

Štanglica

14

Tomaštíková

9

Daňková

13

2.

7.

8

9.

10.

zdroj: ZŠ Kvasice
Tím, že si rodiče mohou vybrat, do jaké školy své dítě přihlásí, vyhledávají kvasickou školu i rodiče ze širšího okolí. Například ve škole jsou i žáci,
kteří mají trvalé bydliště v Tlumačově nebo v Bělově.
Obec Kvasice tak klade velký důraz na rozvoj místní školy, modernizaci
budov, sportovišť a tříd Vedení školy zase dětem zajišťuje nadstandard,
například v podobě tabletů pro distanční výuku v době nouzového stavu.
Zásadní faktor, který vedení školy nemůže nijak ovlivnit, je demografický vývoj obyvatel, který se také odráží na počtu žáků ve škole. Jedná se
o celorepublikový trend. V dobách, kdy si děti pořizovaly silné populační
ročníky, byly školy více zaplněné, než dnes.
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Počty žáků v Mateřské škole Kvasice:
Mateřská škola
Důvodem, proč se počet dětí v roce 2020/2021 snížil, je, že od 1. 9. 2020
vstoupila v platnost novela vyhlášky o předškolním vzdělávání, na jejímž
školní rok
základě se za každé dítě mladší tří let věku snižuje počet dětí ve třídě
2010/2011
o 2. I přes tuto skutečnost má mateřská škola plnou kapacitu a bohužel
nemůže vyhovět všem rodičům z Kvasic, kteří by zde své dítě rádi umístily
2011/2012
k předškolnímu vzdělávání. Někteří své ratolesti musí vozit například do
školky v sousedních obcích.
2012/2013
text: Jana Hlavinková
zdroje: Matrika Obce Kvasice, ZŠ a MŠ Kvasice
2013/2014

počet dětí
84
73
94
95

2014/2015

84

2015/2016

89

2016/2017

79

2017/2018

80

2018/2019

89

2019/2020

90

2020/2021

82
zdroj: MŠ Kvasice

Od 1. března se mohou nechat
očkovat proti
koronaviru Covid-19
senioři nad 70 a 80 let.
Možnosti registrace:
na bezplatné infolince: 1221
na webu https://registrace.mzcr.cz/
S registrací

vám pomůže i Obecní úřad Kvasice
na telefonním čísle 725 175 928
ve dnech:
pondělí, středa 7–11:30 a 12:30–17
úterý, čtvrtek

7–11:30 a 12:30–15:30

pátek

7–12

Více informací naleznete na webu
řízeném ministerstvem zdravotnictví ČR
koronavirus.mzcr.cz
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Letos si připomínáme významné výročí našeho městečka
Na letošní rok připadá několik
významných výročí ve spojení
s kvasickými osobnostmi (Moritz
1711, Wunder 1811, Urbánek
1821), ale také jedno vztahující
se přímo k samotné historii Kvasic. Díky první písemné zmínce
o Kvasicích v roce 1141 oslavíme
letos již 880 let výročí naší obce.
S tímto datem je spjata jedna
z nejstarších listin sepsaná na
našem území. Ještě nedávno
se její datování uvádělo rokem
1131, tento letopočet se také do
nedávna užíval ve spojení s výročím a první písemnou zmínkou
naší obce. Jak to tedy vlastně je,
který z letopočtů je ten správný?
Listina je 1. topografií Moravy
Ona vzácná listina je spjata s jednou významnou postavou v dějinách Moravy, olomouckým biskupem Jindřichem, jinak také Zdíkem
(Henricus, qui et Zdico, 1126–1150),
v jehož kanceláři vznikla a kterou
on sám údajně také složil. S touto
listinou ale vyvstává také jeden problém, není totiž datovaná, a tak při
zjišťování její přesnější datace museli
historikové vycházet z podrobnějšího
rozboru jejího samotného obsahu.
Listina se skládá ze dvou základních
a důležitých částí. V té první se v textu
hovoří o přenesení biskupského sídla
v Olomouci od kostela svatého Petra
k nově vznikajícímu kostelu, později
bazilice svatého Václava. Druhá část
listiny pak popisuje výčet rozsáhlých
církevních statků, kdy Zdík jakousi
velkou církevní reformou správy celé
Moravy v té době udělal soupis více
jak 210 moravských lokalit (církevních
statků). V této výjimečnosti listiny
můžeme hovořit o jakési první topografii Moravy. Listina je obsahově ve
své druhé části velice významná pro
mnoho obcí nejen našeho regionu,
jelikož se pro ně mnohdy jedná, stejně jako pro Kvasice, o první písemnou
zmínku.
K roku 1411 se datuje více obcí
Zlínského kraje
Datování samotné listiny bylo dlouho považováno za bezproblémové
a její rok vzniku byl přičítán vysvěcení kostela svatého Václava v roce
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1131. Teprve později se ale zjistilo, že
svěcení kostela se netýkalo jeho zcela dokončené stavby, v té době totiž
kostel s přilehlými budovami kapituly
nebyl ještě hotov, a nebylo tudíž možné sem přenést sídlo biskupa. To bylo
možné až po úplném dokončení kostela, které trvalo ještě deset let. Tím se
dostáváme až k letopočtu 1141, jinak
by totiž nemohla být v listině popsána
výše uvedená událost zaznamenaná
v její první části. Historici tedy poopravili dataci listiny a začali pro její

letopočet vzniku používat rok 1141,
kdy se k tomuto datu vztahují první
písemné zmínky o řadě obcí dnešního Zlínského kraje.
Kvasice patřívaly pod
spytihněvské proboštství
V listině tedy najdeme informaci,
že v té době olomoucká diecéze zastupovala celou Moravu rozdělenou
na šest arcijáhenství, olomoucké,
přerovské, spytihněvské, břeclavské,
brněnské a znojemské s šesti hradní-

mi kostely. Na seznamu najdeme jak
osady, které k diecézi patřily za jeho
předchůdců, tak i ty nabyté do vlastnictví arcibiskupství později.
Spytihněvské proboštství, založené v roce 1119 vojvodou Břetislavem,
mělo patnáct celých dědin, mezi nimi
jsou zapsané i Kvasice, kdy jeden lán
pole i s lidmi patřil k spytihněvskému
kostelu (jednalo se o menší kostel
nebo spíš kostelík nacházející se v nedaleké obci Spytihněv u Uherského
Hradiště). Lán znamená základní ze-
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mědělskou usedlost s výměrou 150 až
200 měřic polí. Tato výměra lánu byla
v každé obci jiná a v Kvasicích znamenala 160 měřic polí.
Jak je vidět, tak listina je nesmírně
cenným dokladem soupisu statků
moravské církve, kdy jednotlivé obce
nebo jejich části spadaly pod správu
některého z kostelů v našem kraji.
Závěrem je třeba už jen dodat, že
neustálým studiem historie a jejích

dochovaných cenných materiálů,
ať už písemných, archeologických
či architektonických, se stále přichází na nové objevy a mnohdy bývají
zodpovězeny i určité otázky jejího
samotného vývoje. Tak je to také
i v případě této listiny, která je pro nás
nesmírně cenná, a my dnes můžeme
být hrdí na ono 880. výročí od první
písemné zmínky.
text: Petr Klapil

Letos si připomínáme 200 let od narození Ferdinanda Urbánka
Mezi významné osobnosti našeho městečka patří Ferdinand Urbánek, spoluzakladatel cukrovaru v Kvasicích. Vzhledem k tomu,
že v tomto roce si připomínáme
200 let od jeho narození, zaslouží si malou vzpomínku. Působil
v Kvasicích celkem 10 let, bydlel
s rodinou ve starém domě, číslo
18 (dnes obecní úřad).
Ferdinand se narodil 19. 5. 1821
v kroměřížském arcibiskupském
mlýně rodičům Václavovi a Babettě Urbánkovým jako čtvrté
dítě. Pocházel z osmi sourozenců.
Pokřtěn byl v kostele svatého Mořice v Kroměříži a jméno obdržel
na přání své matky, Ferdinand
podle arciknížete Ferdinanda.
Tehdejší doba přála jeho
podnikání
Studoval gymnázium na piaristické koleji v Kroměříži. V posledním
ročníku byl ještě s dalšími studenty
vyloučen, jelikož se zúčastnil demonstrace proti propuštění pokrokového
a studenty oblíbeného profesora P. Bonifáce Buzka. A tak studium dokončil
ve Vídni. Po maturitě studoval v Brně
filozofii a v Olomouci práva. Studia
ukončil v roce 1844 a po nich nastoupil na tři roky jako volontér na praxi
u proslulého agrotechnika a profesora
Františka Horského v Libějicích u Vodňan, který spravoval schwarzenberské
panství a založil první rolnickou školu.
Ferdinand Urbánek vedle praktického
výcviku intenzivně studoval literaturu
a novinky o pěstování cukrovky, které
ještě prohloubil v nově vybudovaném cukrovaru u hraběte Schweerts-Sporcka v Lysé nad Labem. Po
návratu na Moravu odkoupil od hraběte Arnošta Lamberga 40 měřic pole

a dva rybníky, neboť pojal úmysl pěstovat cukrovku a zřídit cukrovar. Doba
byla příznivá pro jeho podnikatelský
záměr. Po vyhlášení konstituce v roce
1848 si pronajal, již společně se svým
švagrem Emanuelem Proskowetzem,
celé kvasické panství a staví cukrovar,
který byl zprovozněn v roce 1850. Ještě před zprovozněním cukrovaru se
oženil s Annou Wagnerovou, dcerou
bohatého obchodníka v Praze a sestřenicí svého přítele E. Proskowetze,
jejíž věno vložil k uskutečnění svého
záměru.
Odešel z Kvasic a usadil se
u Prahy
Po deseti letech úspěšného podnikání se svým švagrem Emanuelem
Proskwetzem Kvasice opouští. Jeden
z důvodů byl, že toužil být v centru
vlasteneckého dění, a to mu mohlo
poskytnout jen hlavní město. I když
jeho žena pocházela z Prahy, podle
vyjádření rodinných příslušníků byla
v Kvasicích šťastna a odnesla si na ně
krásné vzpomínky. Urbánek se usadil
s rodinou v Podolí u Prahy a získaný
kapitál za kvasický cukrovar od Proskowetze investoval do rozestavěného cukrovaru v Modřanech u Prahy.
První řepná kampaň se uskutečnila
v roce 1861–62. Cukrovar byl v provozu 11 let. Ferdinand Urbánek se stal
prvním předsedou Hospodářské jednoty záhlinicko-kvasické (1861–1912).
Postihla jej rodinná tragédie
V roce 1862 vystavěl Urbánek s hrabětem Arnoštem Harrachem další
cukrovar v Sadové u Hradce Králové,
který však byl v období prusko-rakouské války, v roce 1866, značně
poškozen. Byl v něm zřízen lazaret pro
700 zraněných vojáků. V roce 1870 se

stal ve Vídni prvním předsedou nezávislého Spolku ku zvelebení průmyslu
cukrovarnického v Čechách.
Po roce 1870 nastala špatná konjunktura pro cukrovary, což dolehlo
i na Urbánka, který v roce 1876 zkrachoval a přišel o veškeré jmění. Ještě
více se ho dotkla rodinná tragédie,
kdy mu v lednu v roce 1867 krátce
po sobě zemřelo pět dětí na záškrt.
Zachránila se jen patnáctiletá dcera
Róza, která v tu dobu pobývala u příbuzných na venkově. Jedná se o matku spisovatelky Anny Marie Tilschové
(1873-1957) a babičku odborné spisovatelky pro zdravou výživu Marie
Úlehlové-Tilschové, vlastním jménem
Anna Marie (1896–1978). V roce 1869
se manželům Urbánkovým narodila
dcera Marie Klára. To už se Urbánek
živil jako inspektor cukrovarnictví
na několika panstvích. Po těžké nemoci – rakovině rtu – zemřel 27. 10.
1887. Po zádušní mši svaté v kostele
svatého Petra a Pavla byl pohřben na
vyšehradském hřbitově do rodinné
hrobky.
Jeho jméno je spojeno
s Národním divadlem v Praze
Při své rozsáhlé hospodářské
a podnikatelské činnosti se aktivně zapojil i do kulturního a společenského
života. Byl zakládajícím členem Muzea království českého, spolku Hlahol,
pražského Sokola, Umělecké besedy
v Praze, Měšťanské besedy v Praze
i v Brně, Slovanské besedy ve Vídni.
Navěky zůstane jeho jméno spojeno
s budovou Národního divadla v Praze. Patřil v roce 1850-1883 mezi členy
Sboru pro zřízení českého Národního
divadla, a to vedle Františka Palackého, knížete Karla ze Schwarzenbergů,
Dr. Karla Sladkovského, Dr. Františka

Ladislava Riegera. Po smrti Františka
Palackého se stal ředitelem výboru
pro postavení Národního divadla
v Praze. Jeho jméno je uvedeno zlatým písmem ve foyeru Národního divadla. V roce 1868 se podílel na zřízení
Záložního úvěrního ústavu v Hradci
Králové, o rok později Živnostenské
banky a stává se předsedou České hypoteční banky.
Výše než jmění kladl vždy svou
osobní a občanskou čest, více než
vlastní prospěch upřednostnil vždy
veřejné dobro. Vzhledem k jeho
opravdovému vlastenectví je velkým
paradoxem, že dcera Marie Klára i její
dvě dcery se provdaly za muže, kteří
nebyli české národnosti, vnuk i pravnuk položili životy ve druhé světové
válce jako němečtí vojáci.
A rodinná hrobka Ferdinanda Urbánka s železným křížem a převislým
klokočem při severní kostelní zdi,
ohraničená nízkým zábradlím, s velkým přírodním kamenem, na němž
bylo vytesáno jeho jméno, jména pěti
zemřelých dětí a manželky Anny, byla
po druhé světové válce nedopatřením zrušena.
Potomci věnovali rodinnou
kroniku
V roce 2017 navštívili městečko
Kvasice potomci Ferdinanda Urbánka, po prohlídce muzea jsme společně odešli na místní hřbitov k rodinným hrobkám Proskowetzů. V jedné
z nich, za zdí kostela, odpočívají Václav
a Babetta Urbánkovi, ostatky nechal
převést ze zrušeného kroměřížského
hřbitova Emanuel Proskowetz mladší.
Jako cenný dárek jsem od nich obdržela rodinnou kroniku, ze které jsem
čerpala informace pro článek.
text: Květa Koutňáková
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Děti ze školky se na Trojáku učily lyžovat
Se začátkem nového roku se bohužel žádné rozvolnění nekonalo,
a proto i akcí je ve školce poskrovnu.
O to víc nás potěšilo, když nás ze ski
areálu na Trojáku informovali, že výuka lyžařské školy může i za stávající
situace probíhat a že s námi počítají.
V termínu 15. -19. února jsme se tedy
s 16 dětmi a spoustou lyžařského
vybavení vydali autobusem do Hostýnských vrchů. Tam už na nás čekali
instruktoři, kteří se nám každý den
celé dopoledne věnovali a pracovali
spolu s dětmi na pilování jejich lyžařské techniky. Po prvním rozřazovacím dnu se zdatnější lyžaři přesunuli
na větší svah zlepšovat své oblouky
a nováčci pilně trénovali brzdění, aby
se za nimi mohli na větší svah co nejdříve přesunout. Všechny děti byly
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letos opravdu šikovné a myslím, že
mezi nimi po dlouhé době nebyl
nikdo, koho by lyžování nebavilo.
Většina dětí během týdne techniku
brzdění i obloučky zvládla a dostala
tak pěkný lyžařský základ.
Poslední týden v únoru ve školce
proběhl také tradiční karneval, byť
letos bohužel bez vodění medvěda.
Paní učitelky ve třídách se to však dětem snažily vynahradit a připravily si
pro ně zábavné dopoledne plné her
a karnevalových radovánek. V následujících měsících máme pro děti
naplánovaných několik představení,
výletů a projektů. Uvidíme však, co
budeme moci zrealizovat. Pevně
doufáme, že alespoň některé naplánované akce proběhnou.
Text a foto: kolektiv MŠ Kvasice
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Rok bez školy
11. března 2021 to bude přesně
rok, co došlo k prvnímu zákazu osobní přítomnosti žáků ve
školách. S výjimkou šesti týdnů
(v září a na počátku října 2020)
a několika pokusů pustit žáky
do školy, alespoň na střídačku
(týden doma, týden ve škole),
a rozvolněním v prosinci 2020
na 1. stupni jsou žáci 3. až 9. třídy rok doma na distanční výuce.
A do konce tohoto školního roku
s velkým rozvolněním nelze asi
počítat. Projeví se tato dlouhá
doba na kvalitě vzdělávání? Dokáže distanční výuka plně nahradit prezenční výuku? A projeví se
sociální izolace, absence volnočasových, sportovních či kulturních aktivit na generaci mladých
lidí dlouhodobě?
Jsou rodiny, které pojali
distanční výuku jako prázdniny
Odpovědi na tyto otázky nejsou,
podle mne, pozitivní. Ačkoliv distanční výuka probíhá a učitelé se
snaží zapojovat všechny žáky do
výuky. Ačkoliv jsme všem žákům
zdarma zajistili přístup k Office 365
a tím i přístup k MS Teams, kde probíhají on-line videokonference. Ačkoliv jsme zdarma zapůjčili našim
žákům cca 40 tabletů pro domácí
vzdělávání. Ačkoliv existuje mnoho
výukových on-line programů a výukových videí na internetu. Jasně se
ukazuje, že dlouhodobá distanční
výuka nedokáže plně nahradit prezenční výuku. Stávající situace vystavuje neúnosnému tlaku zejména

rodiče dětí navštěvujících 1. stupeň
základní školy. Dlouhodobá absence
možnosti rozvíjet svůj potenciál vede
u mnoha dětí k výrazné ztrátě motivace. Prohlubují se rozdíly v přístupu
ke vzdělání u jednotlivých žáků a jejich rodin. Rodiny a žáci, kteří bohužel
nepovažovali vzdělávání za svou prioritu před pandemií covid-19, nepovažují vzdělávání za prioritu ani nyní.
Čím dál více se u žáků setkáváme se
snahou vyhnout se výuce či úkolům.
Čím dál více se u některých žáků,
zejména na 2. stupni základní školy,
setkáváme s podváděním a lhaním, Prezenční výuka žáků ve 2. třídě.
jen aby se nemuseli učit a vyhnuli se
práci. Mrzí mne, že někteří žáci a rodiny se snad domnívají, že se vzdělávají
kvůli učitelům, ale neuvědomují si, že
se vzdělávají pro sebe a svůj budoucí život. Je třeba si říci, že žáci, kteří
si vzali rok prázdnin, musí počítat
i s možností, že nepostoupí do dalšího ročníku a budou si muset celý
(snad už prezenční) školní rok zopakovat. Distanční výuka probíhá,
učivo na sebe navazuje a žáci, kteří
rok téměř nic nedělají, nemohou být
v dalších letech ve výuce úspěšní.
Ti, co se poctivě učili, se nemají
čeho bát
A ministerstvo školství? Škoda
mluvit. Kromě finanční podpory školám k nákupu ICT techniky nedělá
ministerstvo školství nic. Nikdy nikdo
nevysvětlil, proč žáci 2. třídy mohou
chodit do školy a žáci 3. třídy nebo
žáci 9. třídy nikoliv. Třeba na střídačku
(týden doma, týden ve škole). Nebo
2 dny v týdnu vždy polovina třídy

Do školy mohly až do března pouze žáci 1. a 2. ročníku.
za těch nejpřísnějších hygienických
podmínek.
A něco pozitivního závěrem. Jsem
přesvědčen, že rodiny a žáci, pro které je vzdělávání prioritou, kteří nerezignovali na vzdělávání i v této těžké
době, kdy roste frustrace a nevidíme
světlo na konci tunelu, se nemusí
o vzdělání svých dětí z dlouhodo-

bého hlediska obávat. Distanční výuka probíhá, mnozí žáci získali nové
kompetence, naučili se pracovat samostatně, využívat informační zdroje
a různé výukové a komunikační platformy a návrat do prezenční výuky
i do běžného pracovního režimu pro
ně bude bez velkých problémů.
František Látal

ETwinningové projekty učí žáky respektu k jiným kulturám
I v letošním školním roce jsme
se v rámci výuky anglického jazyka
opět zapojili do eTwinningových
projektů. První projekt s názvem
Meeting Cultures se zaměřuje nejen na výuku anglického jazyka, ale
i na poznání tradic sousedního Polska, dále Španělska a Turecka. V rámci projektových prací žáci připravují
prezentace, diskutují, hlasují v anketách či zjišťují informace o zemích
partnerských škol. Cílem projektu
je, aby se žáci naučili respektu k ji-

ným kulturám, aby si vážili druhých
a uměli ocenit, co dobrého se od
nich mohou naučit. Díky projektu se
tak žáci mohou seznámit s historií
a kulturou všech třech partnerských
zemí.
Druhý projekt nazvaný Our Planet, Our Future se věnuje aktuálnímu tématu, a to ochraně životního
prostředí. Hlavním cílem je, aby si
žáci uvědomili, že naše planeta je
jen jedna, a pokud ji budeme nadále ničit, ublížíme tím nejvíce sami

sobě. Žáci 9. třídy v projektu pracují
společně se žáky ze Španělska a využívají k tomu moderní technologie,
díky nimž se učí pracovat v nových
aplikacích, které mohou následně
využívat. Žáci se již se zahraničními
žáky setkali a mohli si popovídat
o svých zálibách během videokonference.
Žáci se v projektu seznamují s řadou současných světových problémů týkajících se životního prostředí.
Zjišťují více o ohrožených zvířatech

a o možnostech, jak je chránit. Žáci
využívají angličtinu v přirozeném
prostředí, učí se tak přirozeněji komunikovat mezi sebou. Projekt by
měl stimulovat zájem žáků o ohrožené druhy a ochranu životního
prostředí a při spolupráci s partnerskými školami získat a sdílet znalosti
z přírodovědných, geografických
a ekologických oblastí a v neposlední řadě si žáci budou moci prohloubit znalosti anglického jazyka.
text: Dagmar Janíková
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Žáci základní školy mají Čtenářský klub
V rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání čerpá naše
škola dotační prostředky na projekt
Šablony II. Cílem projektu je mimo
jiné i zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích formou volnočasových aktivit,
jako jsou čtenářský klub, badatelský
klub nebo klub zábavné logiky a deskových her.
Čtenářský klub má být příjemným a inspirativním prostředím pro
všechny, kteří jej navštíví. Aktuální
osazenstvo školního čtenářského klubu tvoří sedm dětí ze čtvrté
a páté třídy. Během distanční výuky

jsme tedy nelenili a zakoupili jsme
nejen nové vybavení čtenářského
klubu, ale také spoustu nových knih
různých typů. Můžete se těšit na zábavné příběhy od Roalda Dahla či
Jeffa Kinneyho, detektivní příběhy
Petry Braunové, můžete nahlédnout
do dějin očima psa a autorky Martiny Drijverové nebo se vydat do tajů
mořských panen či světa kouzel a čar.
Další novinkou je možnost půjčování knih domů, které máme v plánu
spustit po ukončení distanční výuky. Těšíme se na návrat dětí do školy
a spuštění celé nabídky čtenářského
klubu.
text: Petra Špetlová V budově základní školy mají žáci nové prostory, a to Čtenářský klub.

O jaru a naději
Přivítali jsme rok 2021 s rozporuplnými pocity. Jsme rádi, že
skončil rok starý, ale nevíme, co
nám přináší tento. Loňské ochromení veřejného života z důvodu
pandemie nadále pokračuje, zprávy o vývoji situace nejsou povzbudivé stejně jako práce naší vlády,
chybí nám naděje.
Klienti našeho Domova nemůžou
opustit areál, pobyt venku je omezen pouze na zahradu. Do obchodu nezašli bez krátké výjimky měsíce. Společenský život v Domově
zamrzl stejně jako jinde. Před Vánocemi prošla i u nás covidová
infekce, pracovníci museli zvládnout náročnou péči o klienty za
přísných hygienických opatření.
Patří jim veliké poděkování, a to za
celoroční práci v nelehkých podmínkách. Stejně tak si pochvalu
zaslouží i klienti, pro které je život
s tolika omezeními také velmi náročný. Testujeme, trasujeme, dez-

infikujeme, očkujeme – žijeme tak,
jak mnoho našich kolegů v dalších
sociálních službách. Všechny nás
spojuje únava a rezignace.
A přesto všechno víme, že přijde
jaro, příroda se nenechá vykolejit ze
svého cyklu a přinese nám povzbuzení
v podobě rozkvetlých kytek, ptačího
zpěvu, rodících se mláďat, teplo a tolik
potřebné slunečné dny. Mnozí z nás
zamíří na zahrádky, na procházky do
lesa nebo kamkoliv, kde ucítí svěží jarní vzduch. Jaro je časem i symbolem
naděje ze své podstaty. Vnímaly ho tak
celé generace bez ohledu na to, kdo
zrovna vládne, nebo čím se zabývá
bulvár.
Těšíme se na teplé dny a sluníčko
Jak prožívali jaro naši předkové a co
se s ním pojí? První důležitou oslavou
blížícího se jara jsou u nás Hromnice,
které se slaví už 2. února. Křesťané ten
den slaví uvedení Ježíše do chrámu,
Slované je spojovali s bohem hromů

a blesků Perunem, který se probouzel ze zimního spánku. Keltové slavili
1. února Imbolk, svátek světla, naděje,
očistění a nových začátků. K židovské
kultuře pak patří svátek Pesach, připomínající vyvedení Židů z egyptského
otroctví. K rituálům všech těchto oslav
patřilo třeba uklízení po zimě, vymetení sýpek, zapalování posvátných ohňů,
návštěvy posvátných studánek, hodování, veselí, svátky první orby, zahánění
zlých duchů, oslava plodnosti, rituální
židovská večeře seder, vynášení Morany. V současné době u nás na jaře slavíme především křesťanské Velikonoce,
spojené s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Krista. Také k nim se váže mnoho
zvyků a tradic, už jsme letos prožili
například Popeleční (Škaredou) středu,
kterou začíná postní doba a která nám
připomíná pomíjivost tohoto života.
Proč o tom píšu? Všechny tyto svátky mají jedno společné – po studené,
sychravé zimě potřebujeme zažít radost, těšit se z přicházejícího sluneč-

ního tepla a světla, čerpat naději, sejít
se s blízkými, vnímat krásu kolem nás,
potěšit tělo i duši. To všechno bylo důležité pro naše předky a je to stejně tak
důležité i pro nás. Když umíme vnímat
vše dobré, co kolem nás stále je, zažíváme radost. Z drobných radostí se
rodí spokojenost a vděčnost. A to jsou
silné pilíře našeho duševního zdraví
i dobrých mezilidských vztahů.
Nenechejme si zkazit nejhezčí období roku s krásným českým názvem
„předjaří“ koronavirem, politikou ani
černými scénáři nejrůznějších odborníků. S jistotou našich předků, že po
každé zimě přijde jaro, si zachovejme
zdravý rozum, tělo i duši, dělejme vše,
co můžeme, hledejme drobné radosti
všedního života a buďme k sobě navzájem vlídní a tolerantní.
Takové jaro přeji Vám, našim klientům i pracovníkům. A příště už Vám
snad napíšu, co nového se děje v našem Domově.
text: Monika Vymazalová

Zásahový deník Jednotky SDH Kvasice
Odčerpávali jsme vodu ze
zatopených sklepů
Ve čtvrtek 11. února 2021 jsme ve
13:40 jeli k zatopenému sklepu rodinného domu v Kvasicích. Na místo
události jsme vyjeli vozidlem CAS20
Tatra 815 v počtu 1+3. Po dojezdu na
místo události jsme zjistili, že je zatopený sklep dvou rodinných domů do
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výšky cca 1,5 metru. Zastavili jsme přípojku vody do objektu a použili jsme
elektrické kalové čerpadlo. Po odčerpaní části vody se ukázalo, že voda stále
a ve velkém množství přitéká ze strany ulice. Na místo jsme proto přivolali
havarijní službu Vodovodů a kanalizací Kroměříž, která zjistila poškozené
vodovodní potrubí. Poškozenou část

vodovodního řadu technici odstavili do Kroměříže. Na místo události jsme
a zbylou vodu ze sklepa jsme odčerpali. vyjeli vozidlem CAS20 Tatra 815 v poPak jsme se vrátili zpět na základnu.
čtu 1+5. Při jízdě k místu zásahu jsme
museli vozidlo odstavit u mostu cykloOdstranili jsme spadlý strom přes stezky a dále pokračovat cca 10 minut
cyklostezku
pěšky a nést s sebou veškeré potřebné
Ve čtvrtek 18. února 2021 v 17:58 vybavení. Strom jsme rozřezali a odklijsme byli vysláni k odstranění spadlého dili z cyklostezky. Poté jsme se vrátili
stromu z cyklostezky z Kvasic směrem zpět na základnu. text: Michal Ambruz
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narození

Anna Zapletalová

Eliška Malenovská

Viktorie Tomaštíková

Obec Kvasice děkuje

svatba

rodině Marečkové z Krajiny za to,
že v prosinci darovala

Dagmar
Zimčíková
&

Zdeněk
Machala

vánoční strom,
který stál před obecním úřadem.
Ze smrku se mohli těšit všichni
obyvatelé až do 6. ledna 2021.

úmrtí
Listopad
Eva Heřtová
Františka Hánová
Ladislav Koutňák
Olga Horáková
Karel Blažek
Jiří Malenovský

Pan Pavel Pik

Prosinec
Eva Malenovská
Hedvika Davidová
Josef Ondrůj
Vladislav Vavřík
Zdeněk Bartůsek
Oldřiška Megelová

daroval na oddělení Transfuzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice, a. s., 80krát bezplatně krev.

Leden
Zdeněk Konečný
Ondřej Loučka

DÁRCE KRVE
Krev je nejcennější tekutina na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok
nelze jakkoliv nahradit.

Za tento ušlechtilý čin
děkuje starosta Dušan Odehnal, radní a zastupitelé.
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Do fotografické soutěže o nejhezčí podzimní fotku
se přihlásilo 38 nadšenců
Na sklonku podzimu vyhlásila
kulturní komise amatérskou fotografickou soutěž s tématem „PODZIM“. Toto roční období je velmi
inspirující pro své zářivé a pestré
barvy, které nás na podzim obklopují. Každý z nás si při procházkách
a toulkách přírodou říká, že by byla
škoda neuchovat si své podzimní
vzpomínky, a zcela jistě podlehne
kouzlu amatérského fotografa a pár
snímků si pořídí.
Vyhlášení soutěže se zúčastnilo
38 nadšenců, kteří přihlásili své fotografie. Snímky byly opravdu vel-

mi zdařilé, zajímavé a nápadité. Ať
už šlo o fotografie naší obce, dětí,
podzimního listí, stromů, zvířat, hříbků – všechny tyto snímky měly své
podzimní kouzlo a bylo velmi těžké
z nich vybrat tu nejzajímavější.
Štěstí nakonec přálo fotografii
číslo 12 v hlasování kulturní komise
a fotografii číslo 20 v internetovém
hlasování. Vítězky v každé soutěžní
kategorii obdržely velmi příjemnou
předvánoční pozornost – dárkový
poukaz. Oběma autorkám ze srdce
blahopřejeme.
text a foto: Jana Koželová

Vybrat nejlepší fotografii nebyl vůbec jednoduchý úkol.

Starosta Dušan Odehnal pogratuloval oběma vítězkám a předal jim
ceny.

V internetovém hlasování zvítězila fotografie Michaely Pospíšilové.

Kulturní komise vybrala vítěznou fotografii od Blanky Valové.
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