Kvasické
noviny
Obec Kvasice
Vám do nového roku 2021 přeje,
ať je lepší než letošní,
ať jste zdraví, máte práci
a jste v obklopení svých blízkých.
To je všechno, co potřebujete,
abyste si mohli plnit svá osobní přání.
Těšíme se, až se s Vámi budeme
zase moci potkávat
při obecních akcích.

Pohodové Vánoce
a šťastné vykročení do roku 2021
Vám za vedení obce přeje
starosta Dušan Odehnal.

od ledna voda zdražuje o 3,70 Kč za kubík
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., informovaly starosty obcí o tom, že od 1. ledna 2021
dojde ke zdražení vodného i stočného. Lidé si
tak od ledna připlatí za kubík o 3,70 Kč více než
v roce 2020. Vodné činí 40,15 Kč za kubík, stočné 43,12 Kč včetně DPH 10 %.
Cena se zvyšuje z několika důvodů. Jedním
z nich je, že VaK, a. s. úspěšně čerpá dotace
z Evropských fondů. Společnost v posledním
období investovala do Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž, do
výstavby čističky odpadních vod v Počenicích a do kanalizace a čističky odpadních vod
v Podhradní Lhotě, ve Střílkách a v Hlinsku pod
Hostýnem.
VaK, a. s., také investoval nemalé peníze do
kanalizace v Horní ulici v Kvasicích v roce 2019
a v roce 2020 zafinancoval opravy kanalizace
v Tlumačovské ulici.

www.kvasice.cz

Na akce firma získala dotace právě z Ministerstva životního prostředí ČR.
Tímto se současně zvyšují náklady na
obnovu infrastrukturálního majetku, modernizaci odečtových zařízení a čištění vodovodních a kanalizačních zařízení. Jednou
z podmínek přijetí dotací je i postupné navyšování ceny vody tak, aby ceny služby pokryly náklady.
V letech 2010–2019 čerpal VaK, a. s. dotace
z Evropských fondů a Operačního programu
životního prostředí dotace ve výši 293,664 milionu korun. V roce 2020 čerpala společnost
75,83 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR, ze svého dodala dalších
59,107 milionů.
Průměrná cena stočného v České republice
za rok 2020 činí 43,13 Kč, vodného 46,17 Kč.
text: J. Hlavinková
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slovo starosty
Milí spoluobčané,
moc nás mrzí, že jsme
se letos s vámi nemohli
potkat u rozsvěcování
vánočního stromečku
před obecním úřadem.
Chyběl nám jarmark,
punč, vystoupení dětí ze
základní a mateřské školy, vypouštění balonků
s přáníčky i proslov našich kněží. Promluvili
jsme k Vám alespoň prostřednictvím obecního
rozhlasu, věřím, že jste hlášení všichni slyšeli a udělalo vám radost. Stromeček jsme rozsvítili a věřím, že
jste se na něj přišli podívat se svojí rodinou a udělali
jste si některou adventní neděli hezkou procházku.
Důvodem tohoto netradičního způsobu je, jak jistě tušíte, celosvětová pandemie nemoci Covid-19
a neúnavný boj proti jejímu šíření.
Před rokem v tuto dobu ještě nikdo z nás netušil, jak
těžké zkoušce budeme v roce 2020 čelit. Virus nám
vzal život, jaký jsme běžně znali.
Advent je čas spojený s očekáváním, že přijde něco
dobrého. A já pevně věřím, že nadcházející doba
adventu nám přinese jen dobré události, abychom
je mohli opět trávit s našimi blízkými, potkávat se
s rodinou, přáteli a známými.
Co bude od ledna, to si nikdo z nás netroufne odhadnout. Proto prozatím my ani spolky neplánujeme žádné kulturní akce. Byli bychom velmi rádi,
kdyby se mohl konat masopust, turnaj v pexesu či
stolním tenise. Vím, že už se všichni těšíme, že budeme moci zase normálně žít, nikdo z nás ale neví,
kdy to bude. Opatření, která Vláda ČR zavedla se
vám nemusí líbit a můžete na ně mít různé názory,
faktem je, že pandemie koronaviru ochromila nejen
náš běžný život, ale i chod obcí a celé ekonomiky.
Proto prosím i nadále svědomitě dodržujte opatření, není však nutné, abyste podléhali zbytečné
skepsi a pesimismu. Je určitě těžké udržet si dobrou náladu, když například nemůžete chodit do zaměstnání a zároveň platíte hypotéku a máte ženu
na mateřské dovolené, nebo ležíte v nemocnici
s Covidem. Každá situace má řešení, jen je potřeba
jej hledat.
Doufám, že vás pandemie a omezení postihly co
nejméně, že jste všichni zdraví, jste obklopeni svými blízkými a nemusíte řešit výrazné finanční či existenční problémy.
Přeji vám klidný advent, vánoce strávené v rodinném kruhu a těším se, až se zase budeme moci
společně setkávat.
S úctou, Dušan Odehnal
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Zastupitelé jsou v plánování investic na příští rok opatrnější
Ve 4. čtvrtletí každého kalendářního roku plánují Kvasice rozpočet
na rok příští. Vedení obce si určilo
priority, návaznost jednotlivých akcí
a jejich naléhavost. Některé investice
už jsou vázané na získané finance
z dotačních titulů, jiné je potřeba udělat akutně a další jsou rozpracované
a budou pokračovat i v roce 2021.
Jelikož jsou nyní obce v nejisté situaci, protože neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní na příští rok

od státu dostanou, jsou v plánování
investic opatrnější.
„Prozatím počítáme s nižším rozpočtem o 10 %, což pro naši obec
znamená ztrátu přibližně 3 miliony
korun. Dostali jsme informace od Ministerstva financí, že máme počítat
s tímto poklesem. Tím pádem se dostaneme na úroveň rozpočtu z roku
2018,“ uvedl starosta Dušan Odehnal.
Investicí, která se bude v příštím
roce určitě realizovat, jsou pokraču-

jící práce na výstavbě komunitního
domu pro seniory, na který obec
získala dotaci. Další dotace, kterou
budou Kvasice v roce 2021 čerpat,
je na nové pódium v Sokolovně. Na
budově se také v příštím roce bude
opravovat část střechy. Obec na investici získala dotaci z Ministerstva
zemědělství. V příštím roce se také
bude žádat o dotaci na pořízení
protipovodňového plánu a zakoupení a instalaci dvou kusů sirén, které

budou na hasičské zbrojnici a na náměstí. Také budou pokračovat práce
na hřbitově, kde se vybudují další
místa pro urnové hroby.
Ostatní méně finančně nákladné
investice bude obec realizovat a plánovat v průběhu roku podle svých
finančních možností, priorit a naléhavosti.
Další významnou akcí bude kabelizace sítě NN v ulici Krajina včetně
nového veřejného osvětlení.

dou kapku, jezdili se koupat a prát si
oblečení k příbuzným a utratili tisíce
korun ročně za balenou vodu. Nyní
se sen pomalu stává skutečností, na

vybudování vodovodu na Nový Dvůr
se právě pracuje.
Nový Dvůr tak bude napojen na
výtlačné potrubí ústící do vodojemu na Nové Dědině. Trasa nového
vodovodu se povede přes novou
vodoměrnou šachtu u hlavní silnice v lokalitě Jámy, kde se osadí
provozní měření. Dále bude trasa
vodovodu vést kolem státní silnice
v travnatém porostu od Kvasic až
na Nový Dvůr, zde bude vodovod
zakončen podzemním hydrantem.
Součástí stavby je vybudování dvou
nadzemních vodoměrných šachet
pro osazení dvanácti vodoměrných
sestav.
Celková délka nového vodovodního řadu činí 395 metrů.
texty: J. Hlavinková

Buduje se vodovod na Nový Dvůr

To, co je pro většinu z nás samozřejmé, bylo dlouhá léta pro obyvatele Nového Dvora nad Kvasicemi
naprosto nedostupné. Lidé se v loka-

litě spoustu let potýkali s nedostatkem pitné vody. Vodovod do oblasti
nevedl a ve studnách bylo minimum
vody. Obyvatelé tak museli šetřit kaž-

Milí spoluobčané,
děkuji Vám za dosavadní dodržování
všech vládních nařízení a za to,
že se v této nelehké době chováte zodpovědně
k sobě i k okolí.
Do nového roku 2021 Vám přeji,
ať jste všichni zdraví, spokojení a máte kolem sebe své blízké.
Také budete potřebovat optimismus, nadhled a sílu vykročit
do nového,snad lepšího, roku 2021.
To Vám ze srdce přeje
místostarosta Lubomír Musil.
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Kvasice si nechávají zpracovat rozvojový dokument na léta 2021–2027
Aby obec vůbec mohla požádat
o nějakou dotaci, potřebuje při podávání žádosti spoustu dokumentů.
Pokud se jedná o rozsáhlejší investice, musí například předložit projektovou dokumentaci, stavební povolení,
vyjádření všech dotčených orgánů
a souhlas zastupitelů s investičním
záměrem a způsobem financování.
Dalším dokumentem, který poskytovatelé dotací vyžadují, je Strategický
rozvojový dokument obce. A právě
letos radní vybrali dodavatele na
jeho zpracování.

upozorňuje na ty slabé, navrhuje
možnosti rozvoje a upozorňuje na
hrozby, se kterými by se mohla obec
v budoucnu potýkat s ohledem na
vnější faktory.
Návrhová část je nejrozsáhlejší, obsahuje investiční akce. Tedy
nejdůležitější projekty, které chce
vedení Kvasic v budoucích letech,
pokud to finanční situace dovolí,
zrealizovat.
Dokument budou na svém zasedání schvalovat zastupitelé na začátku příštího roku.

číná třetí programové období Evropské unie, které bude trvat až do roku
2027.
Jedná se o klíčový strategický dokument, ve kterém mají zastupitelé
naplánované investice a rozvoj obce
na budoucí léta a kterým se řídí i sestavování obecního rozpočtu.
Dokument má analytickou část,
ve které je popsána vize rozvoje
obce spolu se základními popisnými údaji a stručný nástin života obyvatel. Poté obsahuje SWOT analýzu,
která vyzdvihuje silné stránky obce,

„Strategický dokument vyžaduje
hlavně Zlínský kraj a Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR. Tím, že plán
předložíme jako přílohu k žádosti, dáváme poskytovatelům dotací
na vědomí, že konkrétní investice
je důležitá pro rozvoj obce. Kdybychom dokument neměli, nesplnili
bychom všechny podmínky žádosti,“ konstatoval starosta Dušan Odehnal.
Strategický rozvojový dokument
bude zpracovaný na léta 2021-2027.
Je to dané tím, že v příštím roce za-

Poplatky za popelnice se zvyšují o 40 Kč, děti do dvou let neplatí nic
Sazba poplatku za odvoz odpadu:
* občan, který má trvalý pobyt v obci:
* od poplatku jsou osvobozeni děti do dvou let věku
Děti do 18 let (včetně):
Studenti od 19. do 26. let na základě potvrzení o studiu:
Občané od 75. let:
Občané, kteří se zdržují v zahraničí déle jak 3 měsíce:

Od 1. ledna 2021 dojde k navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu. To znamená, že si každá dospělá osoba (kromě studentů a seniorů nad 75 let) připlatí za popelnice 40 Kč za kalendářní rok. Velkou změnou, kterou schválilo zastupitelstvo obce, je,
že jsou děti do dvou let věku osvobozeny od placení poplatků. To
znamená, že pokud se například dítě narodilo 3. 1. 2020, nebudou
za něj rodiče muset platit až do 31. 12. 2022. Osvobození platí po
celý rok, ve kterém dítě dosáhne dvou let věku.
„Víme, že je teď nelehká situace zejména pro rodiny s dětmi.
Když je žena na mateřské dovolené a muž je doma za 60 % platu, nebo je bez práce úplně, jsou více ohroženi špatnou finanční
situací. Osvobozením od poplatku do dvou let věku dítěte jim
chceme pomoci,“ uvedl starosta Dušan Odehnal.
K navýšení poplatku pro dospělé osoby došlo v důsledku zvyšujících se nákladů na svoz a skládkování komunálního odpadu.

560 Kč
420 Kč
280 Kč
280 Kč
280 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:
560 Kč
Poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března.
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky ze psů se budou vybírat od 1. března
do 31. března 2021 v úřední dny – v pondělí a ve středu od 7 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin.

Nové pódium v sokolovně se bude dělat z dotace
Budova sokolovny je místními
spolky i obcí velmi využívaná. Konají se zde hry seniorů, dětské dny,
hasičské soutěže pro děti, turnaj
v pexesu, ve stolním tenise i zasedá-

ocelovými lany a mikropiloty, příští rok čeká sokolovnu další velká
oprava, tentokrát interiéru. Kvasicím
se podařilo získat dotaci na projekt s názvem Rekonstrukce jeviště

ní zastupitelstva. Budova je ve špatném technickém stavu a potřebuje
generální opravu. V letošním roce
nechala obec z důvodu bezpečnosti statiky zajistit čelní nosnou zeď
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Sokolovna Kvasice ze Státního zemědělského intervenčního fondu
ve výši cca 400 000 Kč, což představuje 80% uznatelných nákladů.
Dalších asi 100 000 Kč přidá obec ze
svého.
Jeviště bude mít dřevěnou nosnou konstrukci z hoblinového dřeva, na kterou se umístí roznášecí
rošt. Podlaha jeviště bude z dřevocementových desek a pódium se
nasvítí. Součástí zakázky je i nová
textilní opona včetně kovové konstrukce.
Rekonstrukce bude probíhat proto, že současné pódium je ve špatném technickém stavu a hrozí jeho
propadnutí. Práce se zahájí na jaře
roku 2021, dokončeny budou na
konci června.
texty: J. Hlavinková
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Vzhledem k stáří objektu a vynesení stavební části v pravoúhlém systému nutno počítat s odchylkami měření do 100mm.
Bpv: 0,000 = stávající m.n.m.
Zodpovědný projektant Vypracoval
Hlavní projektant stavby Autorizovaný inženýr
Arch Tech Bohemia
Ing. David Zapletal

Ing. David Zapletal

Ing. David Zapletal

Ing. David Zapletal

777 711 305
kraj: Zlínský

místo stavby: p.č. 24, k.ú. Kvasice

s.r.o.

investor - stavebník: Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 76821 Kvasice

datum

stavba

účel

Rekonstrukce

č. zakázky

01/2020

REKONSTRUKCE jeviště, Sokolovna, Kvasice
D. Architektonicko - stavební řešení

3

Projektování staveb
Jabloňová 4243, Kroměříž 767 01
IČO: 04633717, tel.777711305
formát
3A4
06/2020

č. kopie
arch. číslo

F2020/01
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Nové obecní webové stránky jsou přehlednější
Informační technologie jdou
stále kupředu a to byl i jeden z důvodů, proč si obec nechala udělat
nové webové stránky. Předcházející už měly zastaralou grafiku,
nebyly přehledné, lidé se museli
složitě proklikávat, než našli to,
co potřebovali, a hlavně stránky
nedisponovaly žádnými funkcemi
navíc, které by zjednodušily například vkládání fotografií z obecních
a spolkových akcí. Další úskalí starého webu spočívalo v tom, že se
zobrazení nedokázalo přizpůsobit
chytrým telefonům a tabletům
a tím pádem bylo špatně čitelné.
„Staré webové stránky nesplňovaly zákonné povinnosti o přístupnosti webu. Nové stránky mají
nový vzhled a jsou i přehlednější.
Informace a záložky jsou na něm logičtěji řazeny, kontakty a nejdůležitější informace lidé najdou hned na
úvodní stránce, stejně jako všechny
nejdůležitější záložky, pod kterými

jsou ukryté důležité odkazy a dokumenty,“ vysvětlil starosta Dušan
Odehnal.
Lidé zde najdou informace
o aktuálních projektech, získa-

ných dotacích, obecním rozpočtu,
poplatcích, reportáže i kalendář
pořádaných akcí. Na webu obce
jsou i odkazy na stránky mateřské
a základní školy a také na weby

spolků. Stránky nabízí i komfort
pro seniory, kteří si jedním kliknutím nastaví písmo do požadované
velikosti, aby se jim dobře četlo.
text: J. Hlavinková

Stáhněte si zdarma aplikaci V obraze. Dozvíte se aktuálním dění v obci
Spolu se zřízením nových v telefonu okamžitě,“ popsal hlavní tí obecního webu, vyvinula ji stejná detailní návod, jak aplikaci nainstawebových stránek přešla obec výhody starosta Dušan Odehnal.
firma, která obci spravuje stránky. lovat a používat.
i na mobilní aplikaci V obraze.
Aplikace V obraze je totiž součás- V přiloženém letáčku se dozvíte
text: J. Hlavinková
Pro obyvatele je to tak další
možnost, jak se co nejrychleji dozvědět aktuální sdělení
z úřadu. Aplikace V obraze má
jednu velkou výhodu. Lidé totiž mají veškeré informace na
jednom místě a tím pádem si
už nemusí hlídat úřední desku
Jak mít přímo v mobilu
či web. Aplikace je propojená
novinky z naší obce?
s obecním webem a jakékoliv
Jednoduše pomocí naší
informace, které zaměstnanci
mobilní aplikace V OBRAZE.
obce přidají na elektronickou
úřední desku, do aktualit či poJaké informace v aplikaci najdete?
zvánek, se lidem okamžitě zob● nejaktuálnější zprávy
razí v chytrém telefonu nebo
● pozvánky na akce
tabletu. Užívání služby je pro
● fotograﬁe z dění obce
Aplikaci si můžete stáhnout
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
občany zdarma.
také pomocí QR kódu:
● formuláře, například hlášení závad
„Doporučuji lidem stáhnout si
aplikaci. Je jednoduchá k ovládání
Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?
a užívání i pro seniory. Například
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
vnoučata jim ji mohou stáhnout do
nebo App Store.
tabletu a oni tak budou mít napří2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
klad přehled o placení poplatků za
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
psa, dovolené lékaře či akcích pro
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
seniory. Díky aplikaci se lidé nebuwww.aplikacevobraze.cz
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
dou muset proklikávat obecním
webem a budou mít informace

„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“
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Letos se dokončil projekt na revitalizaci obecní zeleně, který trval 5 let
řezy, provedly se řezy stromů a jejich
výsadba. Kromě stromů se vysadily
i keře a trvalky a založil se živý plot.
Odstranila se přestárlá zeleň i mimo
park.
3. etapa (09/2018–06/2019)
Ořezaly se stromy v další lokalitě
parku, založily se trávníky a vysadily
se cibuloviny. Vysadily se hlavně solitérní keře a skupiny keřů v zámeckém
parku i mimo park. Osázel se duhově
pestrý travní bylinný porost v zámeckém parku a také se zřídilo broukoviště pro ohrožené druhy hmyzu.

Koncepční péče o vzhled a stav
kvasického zámeckého parku
(s výjimkou revitalizace po roce
2000) skončila někdy v minulém
století za pana hraběte Thuna.
Park začal být místy zarostlý, místy zase prořídlý a někde pro okolí
nebezpečný svým stavem. Přesto
byl pořád hodnotný, zajímavý
a krásný. Záměrem obce bylo obnovit počty chybějících stromů,
stávající odborně ošetřit, prořezat
a v neposlední řadě odstranit nevhodný, přestárlý a nebezpečný
porost. Obec také vysadila chybějící křovinné patro. Keře a stromy
jsou důležité jak z estetického hlediska, tak mají zásadní význam
jako životní prostor pro určité
druhy ptáků a hmyzu. Také dotváří celkový architektonický vzhled
parku a v neposlední řadě plní nezastupitelnou ekologickou funkci.
Do projektu revitalizace se zároveň zahrnula obnova velké části
zeleně v intravilánu obce. Například v okolí základní školy, hasičské zbrojnice, římsko-katolického
kostela, ulice Čtvrtky, Kroměřížská a „na městečku“.
Než započaly samotné práce, nastal
kolotoč úkonů nezbytných k získání
finanční dotace. Zpracoval se projekt, který obsahoval přesné zákresy
stromů, jejich jednotlivé posouzení a návrh opatření, kterými měly
projít. Součástí příprav byl materiál
o druhové skladbě živočichů, hmyzu
a rostlin vyskytujících se v zámeckém

4. etapa (09/2019–06/2020)
V červnu letošního roku skončila
celá revitalizace zámeckého parku.
parku a posouzení vlivu prací na jejich Opět se prořezaly stromy, vysadily
život. Při výběrovém řízení na dodava- se keře a došlo k hnojení, mulčování
tele se kladl důraz na jeho odbornost a zavlažování vegetace.
a schopnost akci kompletně zajistit
na základě referencí. Zakázku vysou- Revitalizovalo se dalších
těžila firma Florstyl, s. r. o., z Kunovic. 12 lokalit
Projektová cena činila 7 066 212 Kč,
Kromě kácení stromů a výsadby
zakázka se vysoutěžila za 4 408 153 Kč v zámeckém parku došlo k odstraa obci se na jednotlivé etapy podařilo nění přestárlé, náletové, plevelné
získat dotace. Práce byly rozloženy do a nepůvodní zeleně v intravilánu
4 etap během let 2017–2020 a začalo obce. Stromy, keře, rostliny a plevel
se tak odstraňovaly v dalších 12 lokase31. července 2017.
Na veškeré práce dohlížel Národní litách po obci a místo nich se vysadila
památkový ústav Kroměříž v zastou- nová vegetace.
U sportovního hřiště vznikla habropení Lenky Křesadlové.
vá alej, ve středu obce se okolo kostela vysadily keře a ořezaly se stávající
Zámecký park prošel čtyřmi
stromy. V parčíku byl podél chodníku
etapami obnovy zeleně
vysázen nízký kvetoucí živý plot. U severní zdi se taktéž vysadila skupinka
1. etapa (07–12/2017)
V první etapě došlo k předání kalin a javorů. U novinového stánku je
a převzetí stanoviště. Odborná firma také kvetoucí živý plot a okolo parkosi prostory parku prohlédla a do září viště u vstupních prostor do základní
probíhaly udržovací, výchovné či školy jsou aleje habrů a plnokvětých
hlavové řezy stávajících stromů. Od třešní. Vstup do školy lemují dvě řady
října se kácely přestárlé stromy, kte- alejí maloplodých jabloní. Uvnitř vniré už byly vzhledem ke svému zdra- trobloku se vysadily kvetoucí stromy
votnímu stavu za hranicí životnosti a děti na ně mají ze svých tříd výhled.
a potencionálně nebezpečné pro Další lokalitou byla ulice Družstevní,
návštěvníky parku. Zároveň probíhala kde se před obchodem a u hasičské
výsadba nových stromů, odstraňová- zbrojnice vysadily jabloně a slouní starých pařezů a hnojení, mulčová- pový hloh, který nahradil borovice.
ní, kůlování a zalévání vysázené zele- Za zbrojnicí je habr a podél fasády
vznikl živý plot z habru. V ulici Čtvrtky
ně. V prosinci se 1. etapa dokončila.
a Zahradní je v zeleném ostrůvku javor, který je namísto nevhodné jedle.
2. etapa (10/2017–06/2018)
Druhá etapa se částečně překrývala V Zahradní ulici je i kvetoucí živý plot.
s první a dále na ni navazovala. Kácely Břízy na ostrůvku v Kroměřížské ulici
se další stromy a keře, odstranily se pa- nahradil habr.

Zeleň prošla generální probírkou
a výsadbou
Celková cena díla činila 4 408 153
Kč, z vlastních prostředků obec zaplatila 1 763 262 Kč. Státní fond životního
prostředí ČR poskytl dotaci 2 644 891
Kč. Projekt na investiční akci v hodnotě 227 480 Kč plní zároveň úlohu
pasportu obecní zeleně. Pasport je
nutný ke sledování stavu a plánování
údržby jednotlivých stromů. Napomáhá předejití mimořádným událostem,
jako je například pád větví a stromů.
„Dle mého názoru by tato akce neměla být tím posledním počinem, ale
spíše by měla vést k nastartování kontinuální péče o vzácnou a hodnotnou
přírodu v naší bezprostřední blízkosti,“
míní zastupitel a bývalý místostarosta
Zdeněk Zapletal.
Přínosy projektu
– díky projektu došlo k podpoře vzniku a obnovy přírodě blízké zeleně
v sídelním prostředí
– posílilo se stromové, keřové a bylinné patro o desítky nových druhů
dřevin
– podpořila se ekologická stabilita
krajiny
– došlo ke zlepšení estetického
vzhledu obce
– obnovil se a zároveň zachoval historický zámecký park
– posílila se rozmanitost zeleně v obci
– díky řezům a ošetření se prodloužila
životnost stávající zeleně
– odstranily se nepůvodní, náletové
a plevelné rostliny
Vysadilo se:
110 nových stromů
7 584 kusů keřů
1008 kusů růží a levandulí
1815 m² druhově pestrého travino
-bylinného společenstva
Ošetřilo se:
19 stromů, které byly napadeny houbami, hnilobou a hmyzem
588 kusů stromů
5 kusů keřů
Odstranilo se:
125 stromů
2940 m² keřů, nánosů a náletových
dřevin a rostlin
zahájení prací: 31. 7. 2017
ukončení prací: 30. 6. 2020
text: Zdeněk Zapletal,
Jana Hlavinková
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Investice aneb co se letos v Kvasicích udělalo
na rekonstrukci školního hřiště
Dílo se dokončilo s předstihem ● Došlo k opravě fasády na budově
● Kvasicím se podařilo získat dotaci
26. 11.
z Ministerstva pro místní rozvoj
hasičské zbrojnice. Stávající byla
v Kvasicích. Při opravách se odČR na stavbu Komunitního domu
porostlá mechem a plísněmi.
stranil starý povrch litého asfaltu
pro seniory v Družstevní ulici. ● V areálu mateřské školy je naina nahradil se 250 metrů dlouhým
Z fasády se odstranily všechny
tartanovým oválem s celkem šesti
nečistoty
a
napenetrovala
se,
aby
V místech už probíhají první stastalovaná nová moderní vjezdová
drahami. Součástí sportoviště je
byla
odolná
vůči
vlhkosti.
V
probrána
a
zastínila
se
pískoviště.
vební práce – dělá se základová
deska a je hotová infrastruktura.
storách šatny se vybourala stái doskočiště pro skok daleký, sekObec tak nyní realizuje projekt, ● V Tlumačovské ulici proběhla
vající betonová podlaha, která se
tor pro vrh koulí a dětské hřiště
jehož příprava trvala několik let
oprava kanalizace, kterou zafinásledně vylila novým betonem a
pro míčové hry.
pokryla
se
dlažbou.
Rekonstrukcí
a investiční náklady se vyšplhají
nancovaly Vodovody a kanalizace
prošla i kuchyňka.
Kroměříž, a. s. Obec platila pak částce 35,5 milionů korun. Na
● V letošním roce pokračovaly další
jaře obec zveřejní podmínky
práce na rekonstrukci místního
chové zátky u klubovny rybářů a
●
Budova
Sokolovny,
kterou
obec
hřbitova. Udělaly se dva páteřní
odvodňovací
žlab
u
pošty.
K
dříve
a kritéria podání přihlášky k přiděbezúplatně
získala
do
svého
machodníky okolo kostela a rozšířila
vybudovanému
chodníku
v
ulici
lení bytu. V domě bude celkem
se místa na urnové hroby.
Tlumačovská
bylo
vybudováno
18 bytů o rozloze 44 m² včetně
jetku od Sokolské župy, byla ve
nové veřejné osvětlení až k zalodžie a sklepní kóje. Obyvatelům
špatném technickém stavu. Do
bude k dispozici i velká společenobjektu je potřeba investovat ● Firma E.ON vybudovala v Dolní
hradnictví.
ulici novou kioskovou trafostaská místnost pro setkávání. Objekt
bude bezbariérový.
nici a provedla kabeláž vysokého napětí tak, aby zaokruhovala
systém trafostanic a mohlo se
● Právě byla dokončena rekonodstranit stávající venkovní vestrukce chodníků v Bělovské
a Zahradní ulici. Díky tomu dojde
dení vysokého napětí z areálu
ke zvýšení bezpečnosti chodců
školního hřiště. Zaokruhováním
trafostanic bude možně při hav části obce, kde jsou rodinné
domy a kudy vede přístup ke
várii nebo plánované odstávce
sportovnímu hřišti. Chodník vede
pustit elektrickou energii z drupodél komunikace III. třídy číslo
hé strany a to dokonce tak, že si
36740 v délce 379,4 metrů. Obec
toho odběratelé energie ani nena akci získala dotaci z Ministermusí všimnout. Trafostanice ve
vlastnictví Firmy E.ON disponuje
stva pro místní rozvoj ČR. Chodhodně velkou kapacitou elektricníky splňují veškeré technické poProběhla
rekonstrukce
povrchu
ulice
Zahradní
a
Bělovská.
žadavky včetně bezbariérovosti.
ké energie. Z ní tato společnost
realizovala kabelový vývod v ulici
miliony korun, prozatím Kvasice
Dolní až po ulici M. Krasického
nechaly udělat nejnutnější práce,
s vývody na stávající venkovní vekteré přispěly k zajištění statiky
dení včetně kabelových přípojek
budovy. Čelní zeď se nakláněla
rodinných domů a úpravu spleti
dopředu, a proto byly obvodové
venkovního vedení v křižovatzdi zpevněny ocelovými lany. Pod
ce s ulicí Husova. Současně byla
zdí se udělala mikropilotáž.
nově připojena i základní škola.
Druhou akcí firmy E.ON byla další
● Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
etapa kabeláže v ulici U Rybníčka.
přispělo částkou 4 772 072 Kč
text a foto: Jana Hlavinková

Na Komunitním domě pro seniory Kvasice se už pracuje.
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Od ledna začnou platit změny ve veřejné dopravě
O zavedení nového systému ve veřejné dopravě se mluví už několik let.
Loni Zlínský kraj po dlouhých přípravách spustil výběrové řízení na nové
dopravce, které Úřad na ochranu
hospodářské soutěže zrušil, protože
se jeden z dopravců odvolal. Přesto
kraj nachystal od 1. 1. 2021 změny v
Integrované dopravě Zlínského kraje,
které se týkají vyššího komfortu cestujících. Kraj si od změn slibuje více
cestujících ve veřejné dopravě, lepší
návaznost spojů a také jednodušší

systém jízdenek.
Hlavní změny od ledna jsou v tom,
že autobusoví dopravci zmodernizovali svůj vozový park a od nového
roku vyjede 200 nových autobusů. I
nadále bude platit kilometrický tarif,
který Zlínský kraj zavedl loni.
Změnou, kterou spousta lidí přivítá a která je velkým krokem kupředu,
je bezkontaktní platba ve vlacích i
autobusech. Platit lze i prostřednictvím mobilní aplikace, lidé mohou
samozřejmě platit i hotově. Také

vejdou v platnost časové jízdenky
na 7 a 30 dní a v průběhu roku dojde k výměně dopravních značek na
autobusových zastávkách. Kraj si od
nich slibuje větší přehlednost. Podle nových změn bude autobusová i
vlaková doprava jezdit častěji a má se
zlepšit i návaznost spojů.
Více informací najdete na www.
id-zk.cz.
Změny od 1. 1. 2021:
– platí jen kilometrický tarif

– platba jízdenky bude možná hotově, bezkontaktně nebo pomocí
mobilního telefonu
– častější spoje
– lepší návaznost spojů
– časové jízdenky na 7 a 30 dní
– výměna dopravních značek na autobusových zastávkách
– při přestupu mezi autobusovými
spoji se nebude hradit dosavadní
nástupní sazba 9 Kč
– přestup mezi autobusem a vlakem nebude cenově zvýhodněný.

Hry seniorů se konaly po jedenácté, letos byly v Kvasicích
Mikroregion Jižní Haná uspořádal
v pátek 4. září již 11. ročník Her seniorů. V Kvasicích se tak utkali senioři
z Hulína, Chropyně, Kvasic a Tlumačova. Za každé město nebo obec
soutěžila 2 družstva po pěti soutěžících. Za Kvasice soutěžilo družstvo
číslo 1 ve složení Eva Dřímalová,
Věra Konečná, Milada Řehůřková,
Miroslav Stránský a Božena Zapletalová mladší. Družstvo číslo 2 tvo-

řili Jaroslava Dvorníková, Zdeněk
Rybnikář, Anna Vymyslická, Božena
Zapletalová a Olga Zapletalová.
Soutěžilo se v osmi disciplínách –
skládání piktogramů, věšení prádla,
shazování kuželek, skládání číselné
osy, přebírání luštěnin, slalom s pingpongovým míčkem, pexeso a na
vylosované písmeno napsat nejvíce názvů měst, jmen, věcí, zvířat
a rostlin. Ceny předávali představi-

telé měst a obcí a předseda mikro- zentovali Kvasice jak v soutěžích, tak
regionu Jiří Schaffer. Účastníci her v kulturním vystoupení.
si připravili kulturní vystoupení. Vy- Doufám, že příští rok se sejdeme
stoupení našich sokolek bylo velmi v Tlumačově na 12. ročníku.
text: Libuše Staňková
pěkné. Naši soutěžící dobře repreVýsledky:
1. Chropyně
2. Kvasice
3. Hulín
4. Chropyně

družstvo č. 1
družstvo č. 1
družstvo č. 1
družstvo č. 2

52 bodů
42 bodů
41 bodů
36 bodů

5. Hulín
6. Kvasice
7. Tlumačov
8. Tlumačov

družstvo č. 2
družstvo č. 2
družstvo č. 2
družstvo č. 1

32 bodů
30 bodů
26 bodů
22 bodů
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Děti ze školky si užily alespoň výlet do rymického skanzenu
Hned ze začátku nového školního jsme si chtěli všichni vynahradit zrušené akce z druhého
pololetí roku minulého. Druhý
zářijový týden nás tedy čekala
přehlídka dravých ptáků. Všechny děti se sešly na zahradě, kde
jim sokolníci postupně představili velké množství malých
i velkých dravých ptáků, kteří se u nás vyskytují. Děti měly
možnost zhlédnout ptáky v letu,
při lovu a menší ptáky si mohly
prohlédnout také velmi zblízka.
Bylo znát, že je přehlídka zaujala, protože během ní ani nedutaly a po ní nadšeně štěbetaly
o tom, co viděly.
Ve stejném týdnu proběhla v naší
škole pravidelná hloubková inspekce, kdy nás na 3 dny navštívily
inspektorky České školní inspekce
a kontrolovaly kvalitu a efektivitu

vzdělávání, naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad
s právními předpisy a také plnění
podmínek vzdělávání daných školským zákonem. Závěrečnou zprávu z inspekčního šetření mohou
zájemci najít na webu České školní
inspekce.
Poslední týden v září jsme se
s dětmi vydali do skanzenu do Rymic, kde pro nás mělo Muzeum
Kroměřížska připravený naučný program Včelařství. Děti se rozdělily na
skupiny, prohlédly si historické budovy a dozvěděly se, jak lidé žili v 18.
a 19. století. Součástí prohlídky byly
edukační i zábavné aktivity týkající

8

se včel v interiérech lidových staveb
i v prostředí Medové zahrady. Děti
si mimo jiné dovezly domů svíčku
z včelího vosku, kterou si samy vyrobily.
Aktivity naplánované na říjen
a listopad nám bohužel opět narušila pandemie koronaviru, kvůli které
jsme byli donuceni plánované akce
zrušit nebo přesunout. Necháme
se překvapit, co nás bude v příštích
měsících čekat. V plánu máme divadla, hudební vystoupení, vánoční
focení, a umožní-li to situace, tak
také vánoční besídky. Necháme se
překvapit, co se nakonec uskuteční.
text: kolektiv MŠ Kvasice
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Výuka v základní škole Kvasice distančním způsobem
Deja vu. Slovník cizích slov
u významu tohoto slova francouzského
původu
uvádí:
stav mysli v situaci, kdy jsme
přesvědčeni, že jsme ji již jednou nebo vícekrát jako takovou zažili, viděli nebo slyšeli.
14. října 2020 jsme si takové
deja vu zažili. Škola byla podruhé v roce 2020 zavřena rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace.
Škola byla na 2. vlnu pandemie
dobře připravena
Při první vlně pandemie COVID-19 byla škola uzavřena 11. března a někteří žáci se do školy vrátili až
1. září. O to více jsme se všichni první den nového školního roku těšili,
že tento školní rok proběhne trochu
více normálně a doženeme vše, co

Na začátku září bylo škole přislíbeno cca 320 000 Kč od Ministerstva školství ČR na pořízení technického vybavení. Okamžitě po tomto
příslibu jsme z finanční rezervy školy
objednali notebooky do školy a tablety pro žáky na podporu domácího
vzdělávání. Pokud bychom čekali
s objednávkou až na finance z Ministerstva školství, tak se před uzavřením školy nedočkáme. Nákup tabletů se velmi osvědčil a při druhém
uzavření školy jsme k domácí výuce
zdarma zapůjčili našim žákům cca
30 zcela nových nejmodernějších
tabletů domů, aby se žáci mohli zapojit do distanční výuky.
V průběhu září a začátkem října
2020 jsme pro všechny žáky a pedagogické zaměstnance školy vytvořili
zdarma účty Microsoft Office 365.
Všichni žáci školy mají po dobu své
povinné školní docházky zdarma
přístup k nástrojům Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint) a zejména
žáci získali přístup k aplikaci Microsoft Teams, přes kterou probíhají online živé vyučovací hodiny.

Škola má jasnou metodiku pro
distanční vzdělávání
Před uzavřením školy jsme si stanovili jasnou metodiku pro distanční vzdělávání. Vytvořili jsme deset
bodů pro distanční vzdělávání v Základní škole Kvasice, které vychází z
Metodického doporučení Ministerstva školství ČR. Škola využila toho,
že již od září 2017 používá školní
elektronický systém Edookit, který je
hlavní komunikační platformou škose nestihlo a důkladně neprobralo. ly. Tento systém je doplněn živými
Bohužel hned od počátku bylo zřej- on-line hodinami (videokonferencemi), které probíhají pomocí promé, že tomu tak nebude.

vlně pandemie potvrzeno několik
COVID-19 pozitivních případů,
mnoho žáků i zaměstnanců školy
muselo zůstat doma v karanténě.
Tři třídy naší školy (1., 2. a 5. B) byly
z důvodu tří COVID-19 pozitivních
žáků uzavřeny a v domácí karanténě
o dva dny dříve, než došlo k celoplošnému uzavření všech škol
v České republice.
Ačkoliv je nyní distanční výuka na
Čeká nás znovuotevření školy?
I mezi našimi žáky a mezi na- naší škole na mnohem vyšší úrovni
šimi zaměstnanci bylo při druhé než při prvním uzavření školy, nelze brát na základní škole tuto formu jako plnohodnotné vzdělávání.
Rozdíly mezi žáky se prohlubují
a vzdělávání žáků nyní ve velké míře
závisí na socio-ekonomické situaci
rodin a podpoře ze strany rodičů.
18. listopadu se do školy vrátili žáci
1. a 2. třídy a věřím, že v době, kdy
čtete tento článek, je již většina
našich žáků ve škole na prezenční
výuce a situace kolem pandemie
COVID-19 je v Kvasicích i celé České
republice mnohem lepší.
text: František Látal

středí Microsoft Teams. Na 1. stupni
probíhá v každé třídě 1 on-line videokonference denně, na 2. stupni
probíhají 2 až 3 on-line videokonference každý den. Tyto hodiny jsou
označeny v elektronickém rozvrhu
symbolem malé kamery, viz obrázek, který zobrazuje týdenní rozvrh
žáka 7. třídy při distanční výuce.
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Zásahový deník Jednotky SDH Kvasice
Zasahovali jsme u dopravní
nehody motocyklu
V sobotu 29. srpna v 16:18 jsme
byli vysláni k dopravní nehodě se
zraněním v katastru obce Karolín.
Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS20 Tatra 815 v počtu 1+5,
u nehody jsme byli do tří minut od
ohlášení události.
Cestou na místo události nám
operační středisko Hasičského záchranného sboru ve Zlíně upřesnilo, že se jedná o nehodu motocyklu. Nebylo však úplně jasné
místo, kde se nehoda stala, proto
k události vyslali větší počet jednotek. Naše jednotka dorazila na
uváděné místo jako první a po
chvíli pátrání nalezla zraněného řidiče v remízku na polní cestě. Naše
jednotka u zraněného provedla
předlékařské ošetření. Zraněného
jsme zafixovali pomocí vakuových
dlah a krčního límce. Následně za
pomoci jednotky Sboru dobrovolných hasičů Karolín byl zraněný
řidič transportován do sanitního
vozu, kde si ho převzala Zdravot-

nická záchranná služba Zlínského půdních prostor základní školy a
kraje. Na místě zasahovaly jed- našli jsme další dvě sršní hnízda,
notky HZS Kroměříž, SDH Kvasice která jsme také zlikvidovali.
a SDH Karolín.
Upevnili jsme uvolněné plechy
na střeše školy
Odstraňovali jsme spadlé
V sobotu 3. října v 17:37 jsme byli
stromy přes cyklostezku
V neděli 30. srpna v 15:24 jsme vyslaní k odstranění nebezpečnébyli vysláni k odstranění spadlých ho stavu, a to střechy poškozené
stromů na cyklostezce z Kvasic do silným větrem na Základní škoKroměříže. Na místo události jsme le v Kvasicích. Na místo události
vyjeli vozidlem CAS20 v počtu 1+5. jsme vyjeli vozidlem CAS20 Tatra
Po příjezdu jsme provedli rozřezání 815 v počtu 1+3. Po příjezdu jsme
a odklizení spadlých stromů z cyk- zjistili, že jsou uvolněné plechy
nad pavilonem prvního stupně,
lostezky.
a připevnili jsme je. Po kontrole
zbylé části střechy se jednotka vráLikvidovali jsme obtížný hmyz
V úterý 15. září jsme byli v 15:00 tila zpět na základnu.
vyslaní k odstranění nebezpečného hmyzu v Základní škole v Odčerpali jsme vodu ze
Kvasicích. Na místo události jsme zatopeného sklepa
Ve středu 14. října v 11:51 jsme
vyrazili vozidlem CAS20 Tatra 815
v počtu 1+3. Po příjezdu jsme zjis- byli vyslaní k čerpání zatopeného
tili, že sršní hnízdo je mezi zatep- sklepa v objektu Sportareálu v Kvasilením fasády a podbitím střechy. cích. Na místo události jsme vyrazili
Odstranění sršňů jsme provedli po- vozidlem CAS20 Tatra 815 v počtu
mocí přípravku na likvidace hmyzu. 1+4. Na místě byl zatopený sklep do
Následně jsme provedli kontrolu výšky půl metru. Vodu jsme odčer-

pali za pomoci kalového čerpadla
do kanalizace. Následně se jednotka
vrátila zpět na základnu.
Zajistili jsme odtok přetékající
kanalizace
Ve čtvrtek 15. října ve 14:33 jsme
byli vyslaní k prověření přetékajícího
kanálu za základní školou. Na místo
události jsme vyjeli vozidlem CAS 20
v počtu 1+4. Po příjezdu jsme zjistili,
že se jedná o přetékající starou kanalizaci, jejíž hladina stoupla vlivem
zvýšené hladiny řeky Moravy. Prokopali jsme drážku na odtok vody
do nové kanalizace. Voda následně
samovolně odtekla.
Vyjížděli jsme k planému
poplachu
V úterý 20. října v 9:28 jsme byli
vyslaní k požáru nízké budovy
v Tlumačově na ulici Kvasická. Vyjeli jsme vozidlem CAS 20 v počtu
1+3. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že se jedná o planý
poplach, a jednotka se po dohodě
s velitelem hasičského záchranného sboru vrátila zpět na základnu.
text: Michal Ambruz

Obec Kvasice
00287385

105,343 tun
2 836 255
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Můžete přikrmovat zvěř, pozor však na pečivo,
způsobuje jí zažívací potíže
Stromy se zbavily zbytku listí.
Příroda se ukládá k zimnímu
spánku. V honitbách zní jasné
tóny borlic nebo vznešené tóny
lesnice, které ohlašují podzimní
společné hony na drobnou zvěř.
Pro myslivce jsou odměnou za
celoroční práci, kterou přírodě
a zvěři věnují. Pořádají i společné naháňky na černou zvěř. Pokud se při procházkách přírodou
stanete nechtěně účastníkem
honu, dbejte pokynů myslivců
a místo opusťte. I v autech, prosíme, dávejte v této době větší
pozor. Může se snadno stát, že
vyběhne zvěř nebo pes, který
prostě dělá svou práci. Práce
myslivců v honitbách hony rozhodně nekončí. Listopad je snad
tím nejposlednějším termínem,
kdy by se mělo navést seno do
krmelců. U příležitosti svátku
svatého Huberta se konají svatohubertské mše, které doprovázejí myslivečtí trubači na lesnice a borlice. V letošním roce

jsou tyto tradice poznamenané
současnou situací.
Můžete ptáčkům nasypat do
krmítka
Je vhodná doba pro instalaci krmítek pro ptáky. Jednoduché krmítko si každý z nás může instalovat
i u domu. Můžeme sledovat, kteří
ptáčci krmítko navštěvují a co jim
nejvíce chutná. Nasypat jim můžeme slunečnicová semínka, proso
a pro sýkorky můžeme zavěsit lůj.
Prosincem začíná zvěři období
strádání a zimní nepohody. Se zimou se příroda zklidňuje. Myslivci
končí se společnými hony. Někteří
živočichové spí zimním spánkem,
ostatní, kteří v zimě nespí, se musí
dobře chránit před chladem. Vzhůru jsou myši, hraboši, kuny nebo
třeba veverky. Jezevci spí nepravým
zimním spánkem, při kterém často
opouštějí své úkryty. Spousta lidé
chodí stále častěji do přírody a také
nosí do krmelců různé „dobroty“ pro
zvěř. Postarejme se také o klid v honitbě.

Nenoste zvěři do krmelců pečivo
Myslivci v zimním období intenzivně pečují o zvěř. Vědí, co zvěři
do krmných zařízení mají předkládat. V krmelcích se často objevují i
věci, které tam nepatří. Zvěři může
nevhodné krmivo způsobit zažívací problémy. Nejčastěji v krmelcích
můžeme najít suché pečivo. To není
vhodné zvěři dávat, protože venku
velmi rychle plesniví. V posledních
letech se rozmohlo i zdobení vánočních stromků pro zvířátka. Tato
aktivita má jistě dobrou myšlenku,
ale je vždy potřeba vědět, co je pro
kterou zvěř vhodné. Jistě každý z vás
má ve svém okolí nějakého myslivce,
tak se můžete poradit. Rozhodně se
nespoléhejte na informace z internetu. Myslivci znají okolí vašeho domu
nejlépe a jistě vám poradí.
Co tedy do krmelce můžete
přinést a co tam naopak vůbec
nedávat?
Patří do nich: mrkev, jablko,
řepa, kaštany (pouze
s narušenou skořápkou),

kukuřice. Vše jen v malém
množství.
Nepatří do nich: pečivo, zbytky
jídla z kuchyně, pomeranče,
mandarinky a další exotické
ovoce, nic, co je plesnivé nebo
nahnilé.
Seno, granule, obilí a sůl necháme
na myslivcích. Je důležité mít stále na
paměti, že myslivci zvěř pouze přikrmují, nekrmí.
Na závěr si ještě připomeňme, že
podle zákona o lesích je zakázáno
jezdit na lyžích, na koních, na saních či na kolech mimo lesní cesty
a vyznačené trasy. A podle zákona o
myslivosti je majitelům psů a koček
zakázáno nechávat je volně pobíhat
po honitbě.
Členové Mysliveckého spolku
Kvasice i děti z mysliveckého
kroužku Kvasičtí jestřábi Vám
přejí klidné a pokojné vánoční
svátky a hodně zdraví v novém
roce 2021.
text: V. Trvajová
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Muzeum „Městečka Kvasice“ má své malé jubileum
Městečko Kvasice je bohaté na
historii, takže by bylo škoda,
kdyby postrádalo muzeum. Od
založení ho navštívila již celá
řada zájemců, kterých stále přibývá. A nejsou to jen místní obyvatelé a lidé z okolí, patří mezi
ně také cizinci, jak dokládá kniha návštěv. První začátky o založení muzea v obci spadají do
konce 19. století. Iniciátory byli
členi Čtenářského spolku národopisné sekce (vedoucí MUDr.
Josef Hoffner), kteří v roce 1894
uspořádali v šesti místnostech
školy v rámci národopisných
oslav výstavu historického nábytku, obrazů, nádobí, výšivek,
hanáckých krojů, listin a dalších
pamětihodností. Organizátoři
byli ústředním výborem v Praze
odměněni bronzovou medailí
a diplomem. Muzeum se jim
však založit nepodařilo, neboť
se nenašly vhodné prostory.
Přesto se nadšenci nevzdávali.
V roce 1924 byl zřízen „památkářský archiv“, kde byly exponáty uloženy, než se najde pro
muzeum vhodné místo.
Muzeum se několikrát
stěhovalo
V roce 1927 věnoval spisovatel
Jindřich Spáčil rodné obci své archeologické sbírky z Kvasic a okolí
z předhistorické a historické doby,
které byly vystaveny ve dvou skříních v zasedací místnosti staré radnice číslo 16. Odtud byly přemístě-
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podílely Květa Koutňáková, Marie
Šuterová a Marie Ešlerová.

ny v roce 1947 do nově zřízeného
muzea, pro které byly vyhrazeny tři
místnosti v přízemí objektu číslo 18
(dnes obecní úřad). Správcem muzea se stal Josef Krasický. V prosinci
v roce 1949 bylo muzeum přemístěno do zámku. V roce 1956 bylo
bohužel zrušeno a některé expo-

náty byly převedeny do Okresního
muzea v Kroměříži. Zdálo se, že historie městečka bude zapomenuta.
V září v roce 2003 byla instalována
v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Kvasicích rozsáhlá výstava nazvaná Staré časy městečka
Kvasice. Sesbíralo se mnoho písemností, fotografií a historických
předmětů z domácností i institucí.
Byl zde vystavován i nejstarší zvon
z roku 1631, který byl pro své stáří
a vzácnost ušetřen rekvizice během
1. a 2. světové války. Výstava podnítila hlavní organizátory Květu Koutňákovou a Petra Klapila nejen k napsání knihy o historii městečka, ale
také k vytvoření muzea. Pro muzeum byly vyčleněny zastupitelstvem
dvě místnosti v přízemí obecního
úřadu. Hlavním iniciátorem, kterému se podařilo otevřít muzeum
14. srpna 2005, byl Petr Klapil.
V roce 2010 bylo muzeum renovováno a znovu slavnostně otevřeno
26. listopadu 2010. Na renovaci se

V muzeu proběhla spousta
výstav
Velký podíl na vzniku muzea mají
i dárci, kteří nezištně darovali různé
předměty a materiály (kroje, pohlednice, fotografie, památné listiny,
medailonky a odznaky), které jsou
zde vystaveny.
Tradičně bývá muzeum otevřeno
v srpnu o kvasické pouti nebo při
rozsvícení vánočního stromu, jinak
po telefonické dohodě na obecním
úřadu.
V rámci muzea a kulturní komise
vznikla řada výstav s různorodou
tématikou (velikonoční, vánoční,
historické – zaměřené na významná výročí, svatební, zvyky a tradice,
povodně, probouzení jara, ochotnické divadlo, Sulimov – socha svaté Anny, ukázka řemeslných prací,
prodejní výstava výrobků dětí místní základní a mateřské školy a jiné).
Výstava k první světové válce byla
považována za nejlepší v regionu
nejen po stránce výtvarné, ale i obsahové, a to zásluhou občanů, kteří
zapůjčili cenné materiály.
A co si přát k výročí založení
muzea. Aby již nezaniklo, nýbrž se
zdárně rozvíjelo, případně rozšířilo
o další prostory a pamětihodnosti,
abychom jej uchovali pro příští generace. A nejde jen o ty v muzeu,
ale také o ochranu venkovních památek v obci. A ještě, aby neklesl
počet zájemců o historii a návštěvníků muzea.
Cituji z knihy Eduarda Petišky
Čtení o hradech, zámcích
a městech:
Také my jsme předci lidského rodu,
který přijde po nás, také my
jsme předky příštích předků
a všechno,
stavby i zříceniny, lži i pravdu,
válku a mír, zbabělost i hrdinství,
najdou ti, kteří přijdou po nás,
v naší zpola zaváté stopě.
Můžeš si zvolit, na kterou misku vah
přidáš své jméno.
Také my jsme už dnes
předkové předků.
text: Květa Koutňáková,
foto: Jana Hlavinková
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Do soutěže Jablko roku 2020 děti přinesly 63 jablíček
V rekordně rychlém čase proběhla ještě před uzavřením škol soutěž
o nejkrásnější jablko, kterou už
tradičně pořádá pan učitel Horák
z přírodopisu. Děti napříč základní
školou nosily jablíčka, která byla
vystavena v bývalé Síni tradic před

jídelnou. Přestože se jindy dlouhodobá soutěž scvrkla na pouhopouhých 7 dní (včetně vyhodnocení),
zúčastnilo se jí 63 žáků a žákyň. Za
nejzdařilejší ovocný plod bylo tentokrát vybráno jablko Zdeňka Machaly ze 4. třídy.

Výsledky soutěže Jablko roku 2020
1. místo
jablko číslo 17
Zdeněk Machala 4. třída
2. místo
jablko číslo 60
Adéla Dvouletá 5. A
3. místo
jablko číslo 29
Leona Obdržálková 3. třída
4. místo
jablko číslo 43
Kateřina Stránská 1. třída
5. místo
jablko číslo 12
Julie Ševčíková 1. třída

Klienti Domova cítí v době nouzového stavu osamění a smutek
Stejně jako celou společnost i život
v našem Domově letos ovlivnil virus a
onemocnění Covid-19. Od jara jsme
se museli vypořádat se spoustou
změn, omezení, nařízení či zákazů.
Nejprve jsme byli zaskočeni a učili
se pracovat s různými riziky, od chybějících pomůcek po kritické snížení
počtu pracovníků. Naším cílem je a
vždy bude zajistit bezpečný domov

pro naše klienty, a přitom co nejméně
zasahovat do jejich běžného života.
Spojit tato přání však není lehké.
Společenské akce se u nás v Domově na jaře ani na podzim nepořádaly, v současné době jsou zakázány
návštěvy a ani naši klienti nemohou
opouštět Domov. Stejně jako v jiných
domovech se jim stýská po svých blízkých, chybí jim společná ranní pose-

zení a aktivity, na které byli zvyklí. Přes
všechnu naši snahu neumíme odstranit pocity smutku a osamění, které
mnozí z nich v těchto dnes zažívají.
Novinkou pro nás je nyní plošné
testování klientů i pracovníků, které
probíhá co 5 dnů. Pomáhá včas odhalit onemocnění a přijmout taková
opatření, která zamezí dalšímu šíření
nákazy.

Děkujeme všem z Vás, kteří respektujete a dodržujete stanovená
pravidla, přinášející i mnohá osobní
omezení. Pomáháte tím snižovat rizika šíření nemoci v populaci. Věříme,
že se celková situace uklidní alespoň
tak, aby vánoční svátky přinesly do
našeho Domova radost a klid.
Přeji Vám všem pevné zdraví.
text: Monika Vymazalová

Rok 2020 na loděnici je úspěšně za námi
V tomto roce poznamenaném
šířením nákazy sars covid 19
a opatřením zakazující akce
s větším počtem lidí se nám na
loděnici i tak podařilo uspořádat spoustu akcí pro veřejnost.
V měsíci lednu to byl Memoriál
Radima Hutaře v elektronických
šipkách, kde ve finále mezi Vojtou Pikem a Lubomírem Macem
nakonec strhl vítězství na svou
stranu Lubomír Mac. V jarních
měsících jsme z důvodu vládních opatření nemohli uspořádat tradiční Odemykání řeky
Moravy, ale jak bylo možné alespoň otevřít výdejní okénko, tak
se pomalu na dva měsíce stala
loděnice oblíbeným místem pro
odpočinek. Myslím, že kdo se za
námi aspoň jednou stavil, tak si
to užil.
V přístavišti kotvila loď Texas
V rámci rozvoje loděnice se nám
podařilo postavit multifunkční

přístavbu, která bude chránit naši
dračí loď, ale v případě akcí bude
sloužit i návštěvníkům. Ve spolupráci s Kroměřížskou plavební
jsme do kvasického přístaviště dovezli loď Texas, která, jak se ukázalo, byla velmi příjemnou změnou
v rámci půjčovny. Nebylo výjim-

kou, že si loď jezdily půjčovat rodiny z Brna, Vysočiny a jiných zákoutí
republiky. Ale hlavní, co se povedlo, že sloužila občanům Kvasic, za
což jsme rádi.
Konal se Festival dračích lodí,
bodovali jsme s gulášem

Další akcí byla kvasická pouť,
kde jsme se snažili pro návštěvníky mít nejen skvělé pivo na čepu,
speciality z udírny, ale také náš
jedinečný hamburger a jiné speciality. Letos opět v rámci poutě
jezdila loď Bruno a Texas, myslím,
že to byl úžasný relax v pouťovém
víkendu. V měsíci září se nám podařilo uspořádat Festival dračích
lodí, na kterém se úspěšně představily místní posádky „dračáků“
a k našemu milému překvapení i
spousta přespolních posádek. Počasí nás nechalo užít si tento krásný den a tím i poslední veřejnou
akci tohoto roku. A abych nepsal
jen o tom, co jsme dělali pro veřejnost, tak jsme se jako klubová
posádka Vodácký klub Kvasice
zúčastnili Gulášfestu v Tlumačově.
Za náš výkon jsme se určitě stydět
nemuseli, neboť nejen že se nám
podařilo uvařit a vydat 50 litrů guláše, ale také se umístit v TOP 3.
pokračování na str. 14
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pokračování ze str. 13
A to jsme brali jako trénink, neboť na Gulášfestu v Těšnovicích
se nám podařilo vyhrát 1. místo za
porotu a 1. místo za diváky. Za což
děkujeme pořadatelům a všem,
kteří nás jezdili podporovat.
Dotazy k fungování loděnice
směřujte na Radka Kahaju
Ke konci tohoto ročního souhrnu bych chtěl ještě vzpomenout
velkou vodu, co se nedávno prohnala korytem řeky, a asi všechny
zajímalo, proč máme i v tak vysokém stavu mola na vodě. Jsem
rád za OBČANA, který nelenil
a informoval podnik Povodí Moravy a. s., že má takovou starost
o dění v loděnici, ale byl bych rád,
kdyby příště případné otázky směřoval k mé osobě, rád na každou
otázku odpovím a vyvrátím jakékoliv strachy. A jak to tedy bylo…
Při jakémkoliv zvýšení průtoku řeky
se k nám přijede na naše mola
schovat loď Bruno, která jinak kotví
v Kroměříži. Po vzájemné domluvě
s majitelem jsem rozhodl, že loď
i mola zůstanou na moji zodpovědnost na místě, a to s vědomím Povodí Moravy a. s., neboť v případě
manipulace by došlo k poškození
jak plovoucích mol, tak i lodě Bruno. Samozřejmě došlo k zajištění.
K závěru bych rád poděkoval
obci Kvasice, obci Střížovice,
MAS Jižní Haná, Kroměřížské
plavební, jmenovitě panu Němcovi, a všem přátelům za pomoc
při akcích. Tak snad v tom příštím roce, který bude určitě lepší
než ten letošní, se uvidíme na
břehu naší loděnice a v přístaviště při našich akcích…
text: Radek Kahaja
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Kulturní komise musela letos zrušit plánované akce,
přesunou se na příští rok
Kulturní komise se spolu s ostatními spolky a organizacemi snaží
každý rok zajistit pro obyvatele
Kvasic pestrý program a vyžití.
Letošní rok měl být opět velmi
zajímavý, ale bohužel vzhledem
k šířící se světové pandemii koronaviru COVID-19 a vládním
nařízením jsme museli přistoupit
ke zrušení některých naplánovaných akcí. I tak jsme některé akce
stihli zorganizovat a u návštěvníků sklidily nadšení a radost.
Většina akcí se musela zrušit či
přesunout
V měsíci lednu letošního roku se
podařilo uspořádat divadlo, v němž
vystoupil divadelní spolek POKROK.
V únoru to pak byl tradiční turnaj
v Pexesu. Bohužel již v březnu byla
vyhlášena omezení, a tak jsme byli
nuceni zrušit naplánované další di-

vadelní představení Těžká Barbora
v podání studentů Gymnázia Otrokovice. Dále byl naplánován tolik
očekávaný závod pro malé i velké
KVASRUN. Bohužel, i ten jsme museli letos zrušit. V době, kdy došlo
k rozvolňování v pořádání hromadných akcí, jsme se mohli aspoň těšit
z tradiční kvasické pouti. Ta naštěstí
proběhla tak, jak měla, počasí přálo
a všichni byli spokojeni, že se mohli
opět po roce shledat se svými blízkými. Počátek měsíce září byl ve
velkém očekávání, zdali všechno
v našem životě půjde tak, jak má, ale
to se nestalo. Již v polovině měsíce
koronavir nastoupil na scénu a rozdal své nepříznivé karty. Znovu jsme
začali rušit naplánované akce. Tentokrát to byl kvasický biatlon, který
jsme měli mít v září, a v říjnu odpadla Drakiáda. Pro nastávající rok 2021
se budeme snažit všechny zrušené

akce opět zrealizovat, uvidíme, co kdy byl opět instalovaný betlém
a u stromečku zvonička na prozvonám vládní nařízení dovolí.
nění si svého přání. Určitě si někdo
z vás půjde při vánoční procházce
Rozsvícení vánočního
stromečku bylo smutné, bez lidí zazvonit a bude si něco přát. Třeba
V tuto dobu se nám rok pomalu zdraví, štěstí, spokojenost v novém
ubírá ke svému konci, je adventní roce, anebo taky, aby už tato „divná
čas a poslední naplánovanou akcí doba“ konečně nadobro skončila
v měsíci listopadu bylo na první ad- a my všichni se mohli scházet se svýventní neděli (29. 11.) tolik očekáva- mi blízkými a užívat si plnohodnotné rozsvícení vánočního stromku. Vá- ných dnů v našich životech.
žení občané, jak jste již všichni tušili, Všem Vám, kteří jste nás podprodloužení nouzového stavu bylo porovali svou přítomností na
stanoveno do 12. prosince. Bohužel akcích obce, i těm, kteří poi naše obec se pod tlakem omezení máhali při realizaci a průběhu
a nařízení připojila k ostatním obcím náročných závodů, přeji za Kula městům v okolí, a to ke komorněj- turní komisi při Obecním úřadu
šímu pojetí rozsvícení vánočního Kvasice hodně zdraví a sil do
stromku. Neproběhla vystoupení dalších dnů. Věříme, že již brzy
dětí, neproběhl plánovaný vánoční bude vše za námi a my se opět
jarmark ani adventní koncert v kos- všichni shledáme ve zdraví, plni
tele Nanebevzetí Panny Marie. Stro- elánu a nadšení.
text: Jana Koželová
meček se rozsvítil v tichosti 29. 11.,

Děkujeme ženám, které pletly obvazy na pomoc zemím třetího světa
Poděkování patří všem pletařkám
obvazů pro malomocné, které byly
zaslány do nemocnic „Leprosárie“
do Indie, Argentiny a Afriky. Pletení
obvazů inicioval v našem moravském regionu pan Výleta z Kyjova,
který s Občanským sdružením v
Kyjově zahájil tuto bohumilou akci,
která trvá již 20 let. Také naše ženy
se k iniciativně přihlásily a ve svém
volném čase se věnovaly pletení
obvazů. Pletení byla velmi náročná

práce, protože příze byla z tenké
bavlny. V Kvasicích a okolí se k pletení přihlásilo devět žen, které za rok
2020 upletly celkově 745 obvazů o
délce 120 centimetrů.
Děkujeme těmto laskavým ženám – paní M. Ševčíkové, J. Coufalové, L. Zdražilové, Z. Petříkové, M.
Daňkové z Kvasic, L. Železníkové z
Nové Dědiny, paní Jarmile Skopalíkové ze Soběsuk, paní Kučerové z
Trávníku a paní Strašákové z Bařic.

Hotové obvazy byly odvezeny do
Přerova, kde pletařky vyslechly zprávu pana Výlety a následovalo pěkné
a radostné posezení. Obvazy se pak
z Kyjova odeslaly do příslušných
zemí.
Pletení obvazů vyžadovalo hodně
trpělivosti, časovou náročnost a platí
vzácná pravda: „Udělej si čas pro své
trpící bližní.“ Je pravdou, že jen dobrý strom nese dobré ovoce. Už Ježíš
se slitovává a uzdravuje deset malo-

mocných. Ti se velmi radují, ovšem
jen jeden děkuje za tento zázrak. Je
to poutavý příběh z dávné historie,
protože nevděk světem stále vládne.
My posíláme pomyslnou kytici
růží těmto ženám.
Nemoc lepra je těžká infekční nemoc, se kterou bojuje ještě mnoho
zemí třetího světa. K tomuto léčení
pomáhají křesťanské misie ze všech
koutů planety.
text: Marie Rybová

TJ Sokol Kvasice přeje cvičenkám oddílu starších žen a seniorek
klidné a spokojené prožití vánočních svátků.
Do nového roku 2021 pak Vám i Vašim blízkým mnoho zdraví, štěstí i lásky.
Cvičitelky
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Rodiny s dětmi zavítaly na výlet do Zlatokopeckého skanzenu
I letos na sklonku letních prázdnin uspořádala kulturní komise pro
rodiny s dětmi tradiční výlet. Tentokrát jsme zavítali do Zlatých hor,
kde jsme navštívili Zlatokopecký
skanzen. Jedná se o středověký hornický skanzen na řece Olešnici ve
Zlatých horách. Zde jsme si mohli
prohlédnout repliky dobových zla-

16

torudných mlýnů ze 14. století, které
jsou součástí naučné stezky „Údolí
ztracených štol“. Naučná stezka nás
dovedla i k místu, „kde voda teče do
kopce“. Zlatokopecký skanzen byl
v nedávné době rozšířen o hornickou osadu. Na závěr prohlídky po
naučné stezce jsme si vyzkoušeli
i rýžování zlata, kdy jsme s velkým

nadšením a očekáváním ponořili
ruce do studené vody v kádi a pokoušeli to své štěstí.
Další zastávkou byla naučná stezka Rejvíz – Mechové jezírko. Naučná
stezka se nachází v národní přírodní rezervaci Rejvíz, rozprostírající se
v severovýchodní části Hrubého Jeseníku. Naučná stezka začíná u dře-

věné chatky a odtud jsme se vydali
po chodníčku k Velkému Mechovému jezírku. Cestou jsme pozorovali,
jak se mění skladba rostlin a stromů
v závislosti na vzniklém rašeliništi.
Lokalita je významným biotopem
pro mnoho vzácných a chráněných
druhů rostlin a živočichů.
text a foto: Jana Koželová
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Tajemství křížových cest
Před křížovou cestou se 14 litinovými zastaveními, ukončenou
třemi kamennými kříži, stála
v Kvasicích pravděpodobně křížová cesta se sedmi zděnými
kapličkami, které se v té době
stavěly k poctě Panny Marie Sedmibolestné. Je doloženo, že současnou křížovou cestu nechala
nově postavit v roce 1883, na
stejném místě původní křížové
cesty, hraběnka Leopoldine Thun
– Hohenstein, rozená Lambergová. Svědčí o tom zápis ve farní
kronice Kvasic a právní dokumenty psané v německém jazyce
z roku 1858 a 1883. Jednotlivá litinová zastavení byla zhotovena
v blanenských železárnách, které
provozoval šlechtický rod Salmů.
V železárnách se odlévaly Fernokornovy reliéfní desky s motivy
křížové cesty. Anton Dominik Ritter von Fernkorn (1813–1878)
byl jeden z nejvýznamnějších
německo-rakouských sochařů raného romantismu.
Křížovou cestu tvořilo 7 kapliček
Sedm zděných kapliček křížové
cesty pocházelo nejspíš z druhé
poloviny 17. století. Nechal je zde
u nově vzniklé cesty vystavět tehdejší majitel kvasického panství, kterým se stal po bitvě na Bílé hoře Jan
z Rottalu (1605–1674). Kvasice získává sňatkem s paní Alinou Bruntálskou
z Vrbna v roce 1626. Alina mu kvasické panství později odkázala. Rottal se
ujal rekatolizace a po 65 letech působení protestantské církve dosadil na
místní faru v roce 1656 katolického
kněze. Kostel na hřbitově zasvěcený
Panně Marii Nanebevzaté byl, podle
Františka Václava Peřinky, již v roce
1668 vybaven 3 oltáři, 3 zvony, měl
4 kousky rolí na 15 měr a kousek loučky. Jan z Rottalu uctíval kult Panny
Marie, o čemž svědčí nejen sakrální
stavby v Kvasicích, ale také na Svatém Hostýně, kam nechal do Mariánské kaple se svojí druhou ženou
Annou Marií namalovat v roce 1654
Mariánský obraz.
První křížové cesty vznikaly na
počátku 17. století
Za nejstarší se u nás považuje kří-

žová cesta v Mikulově, kterou nechal
v letech 1622-1630 i s kaplí svatého
Šebestiána postavit jako díky za odvrácení morové nákazy a podporu
rekatolizace kardinál a majitel tehdejšího panství František Dietrichstein
(1570-1636). Původně zde bylo postaveno sedm kapliček, což odpovídalo tehdejším dobovým zvyklostem.
V roce 1750-1776 pak bylo přistavěno
dalších sedm zastavení křížové cesty.
Obdobná situace byla v Českém
Krumlově, původně sedm kapliček
bylo při opravě v roce 1740-1753 doplněno o další. Barokní křížová cesta
se sedmi zastaveními bolesti Panny
Marie se nachází v okrese Chomutov v Klášterci nad Ohří, zřizovatel
Michael Osvald Thun-Hohenstein,
a obdobná se nachází v Kadani. Prošly rekonstrukcí a jsou chráněny jako
nemovitá kulturní památka ČR.

z Rottalu. Dále o vzpomínky Emanuela
Proskowetze, uvedené v knize Crescas
labore na straně 18 (Zastavení křížové cesty jsou velmi stará, z kamene
a v minulosti velmi pěkně malovaná).

Podoba křížových cest se opírala
o historii
Dalším cenným dokladem je kreslená stará mapa „Ubersichts Karte der
Kwasittzer Oekonomie Pachtung“
(Kwasitz,Chum,Neuhof ) z archivu Evy
Hőnigschmid rozené Proskwetz, kde
je zakresleno sedm kapliček (šest kolem cesty na vrch Kalvárie a jedna přes
cestu v lesíku) a čtyři kříže (jeden na začátku křížové cesty a tři na samotném
návrší). Dále je zmínka ve farní kronice. Také je nutno vzít v úvahu dobu
a historii vývoje křížových cest. Sedm
zastavení křížových cest bylo původně
obvyklé, stavěly se na počest Sedmi
bolestí Panny Marie. Vznikaly však i tak
zvané „velké křížové cesty“ například
Jan z Rottalu se inspiroval
v Mikulově
v Římově, ve Starém Hrozňatově
S kardinálem Františkem Dietrich- a rozsáhlá křížová cesta je ve Vambesteinem se hrabě Jan z Rottalu dobře řicích (polsky Wambierzyce) v Dolním
znal, spolupracovali spolu a v nepo- Slezsku.
slední řadě nelze opomenout také
určité příbuzenské vztahy. Barbora Za císaře Josefa II. křížové cesty
z Rottalu (1500–1550) se provdala upadaly
v roce 1515 za štýrského zemského
Čtrnáct zastavení křížové cesty,
hejtmana Zikmunda Dietrichsteina podle Františkánů, ustanovil závazně
(1484–1533/40). Jejich syn Adam pro celou katolickou církev v roce
z Dietrichsteinů (1527–1590) byl zakla- 1731 papež Klement XII. Neformáldatel mikulovské linie a otec kardinála ně se přidává patnácté zastavení
Františka Dietrichsteina, který se naro- Vzkříšení Ježíše Krista (prázdný hrob)
dil jako třetí syn (další synové Zikmund a vznikají nové křížové cesty s netraII., Maxmilián, jména třech dcer neuvá- diční tématikou. Na Svatém Hostýně
dím). Mikulovská křížová cesta mohla byla v roce 2010 vysvěcena křížová
hraběte Jana z Rottalu inspirovat ke cesta Světla. Mnohé křížové cesty
stejné křížové cestě na svém panství, chátraly a zanikaly za císaře Josefa II.
které postupně osidloval, rozšiřoval, Tak tomu mělo být i s křížovou cestou
zveleboval, zakládal nové osady a re- v Mikulově, zachránilo ji to, že byla na
kultivoval krajinu. Před rokem 1650 soukromém pozemku Dietrichsteinů.
nechal postavit Nový Dvůr, v roce K obnově křížových cest dochází až
1656 pak založil Novou Ves (nyní No- v 19. století. V Napajedlích kvasický
vou Dědinu). Zastavení křížové cesty majitel hrabě Joachim Adam z Rottalu
v podobě malých kapliček kolem nově nechal postavit křížovou cestu v roce
vybudované přístupové cesty nejen 1731. Také tato křížová cesta měla jen
zkrášlila pustou krajinu, ale i významně pět kapliček (z nich se do dnešních
spojovala Kvasice s novou osadou. Mís- dnů dochovaly pouze dvě).
to bylo vybráno uvážlivě a s velkým citem pro daný účel. Návrší nad Kvasice- I další potomci Rottalů
mi se ne náhodou podobá návrší nad pokračovali v budování
již zmíněným Mikulovem. Tvrzení opí- náboženských staveb
V Kvasicích nechal hrabě Joachim
ráme jednak o hlubší studium osobAdam
z Rottalu postavit v letech
nosti a životních postojů hraběte Jana

1730–1740 kostel zasvěcený Panně
Marii Nanebevzaté a svatému Janu
Nepomuckému, kde byly zřízeny dvě
křížové cesty, které jsou zachovány dodnes. První je z roku 1740 a je umístěna
v Božím hrobě. Výjevy jsou malované
na dřevěné kulise. Druhou křížovou
cestu daroval v roce 1775 kostelu
kvasický vrchnostenský úředník Josef Engelmann a byla umístěna po
obou obvodových stranách kostela.
Existuje zápis s následujícím znění
„obrazy křížové cesty daly se obnovit“
v roce 1872. Další renovace proběhla
v 70. letech minulého století, za administrování P. Josefa Pikny, současně
s restaurováním hlavního obrazu.
Hraběnka Leopoldina Thunová
nechala udělat novou křížovou
cestu
Další zachované zajímavé dokumenty týkající se kvasické křížové
cesty psané latinsky nám podávají
cenou zprávu, že v roce 1773 byly
k sedmi kapličkám (zastavením) postaveny čtyři nové kříže, které 5. září
1773 požehnal veledůstojný Leopold
Antonín Podstatský, generální vikář
z Olomouce. Tyto kříže na tehdejším
vrchu zvaném Skalka nechal postavit
majitel kvasického panství František
Adam z Lamberga se svojí ženou Marií Annou z Rottalu.
Hraběnka Leopoldina Thunová starou křížovou cestu nenechává opravit, ani přistavit zbývajících 7 kapliček,
ale rozhodla se ji nahradit novou,
moderní a umělecky hodnotnou, se
14 zastaveními, jak už to vyžadovala
doba, s kamenným sousoším tří křížů
na vrchu Kalvárie. Pokud přihlédneme k výše popsaným zjištěním, lze
konstatovat, že máme v Kvasicích
umělecký unikát a ona ztvárněná zastavení mají určitou výpovědní hodnotu. Také počátek vzniku původní
křížové cesty dodává Kvasicím určitou
výjimečnost, neboť by se tak mohlo
jednat o zajímavé svědectví doby, kdy
by patřila mezi jedny z nejstarších na
Moravě. Také toto byl jeden z mnoha důvodů, proč v Kvasicích vzniklo
v roce 2019 společenství na záchranu
této křížové cesty.
Děkujeme všem, kteří podporují
a chrání společné kulturní dědictví.
text: Květa Koutňáková a Petr Klapil
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narození

Gabriela Ševčíková

Jakub Dohnal

Alex Kolomazník

Filip Ambruz

DÁRCE 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.
Natálie kahajová

svatba – září
Vlastimír Rozsypal
a
Markéta Svobodová
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pan Miroslav PATERNA

daroval na oddělení Transfuzní služby
a hematologie Kroměřížské nemocnice, a. s.,
70krát bezplatně krev.
Za tento ušlechtilý čin
děkuje starosta Dušan Odehnal a zastupitelé.
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Oslavy ke 100. výročí Církve československé husitské
Náboženská obec církve Československé husitské v Kvasicích
oslavila o víkendu ve dnech 19.
a 20. září 100. výročí CČS(H).
Nejprve byly v sobotu pro děti
a jejich rodiče pořádány v obecním parku „Staré pověsti české“, kde se děti seznámily s nejvýznamnějšími
osobnostmi
a historickými událostmi našich
dějin. Musely plnit různé úkoly,
které byly pro všechny věkové
kategorie, a při nichž se občas
poučili a zapotili i někteří z rodičů a prarodičů. Poté k nám
z Prostějova přijelo Divadlo plyšového medvídka, při kterém
jsme v pohádce „Záhada dědečkova dvorku“ hledali zloděje
zeleniny. Divadélka se účastnili kromě herců i všechny děti

a dospělí, takže vlastně pohád- na náměstí u lípy svobody na pro- v atmosféře modliteb a vánočních
stranství mezi farou ŘKC a farním písní byla celá bohoslužba (mše)
ku hráli interaktivně všichni.
kostelem opět Matějem Pavlíkem, sloužena reformními kněžími nikoli
Přednáška připomněla historii pozdějším prvním vladykou CČS(H) v jazyce latinském, nýbrž českém,
což mělo a má obrovský význam
bratrem Gorazdem.
bohoslužeb
pro utváření české identity. Je nutné
V neděli jsme si pak slavnostnísi uvědomit, že Náboženská obec
mi bohoslužbami a přednáškou Stáli jsem u zrodu naší církve
I když církev Československá CČSH v Kvasicích stála u zrodu této
Marcela Sladkowského připomněli
zrod CČS(H) před 100 lety a zároveň (husitská) byla vyhlášena dne významné události, kterou si v tom100 let české bohoslužby na Kromě- 8. ledna 1920, přesto můžeme říci, to jubilejním roce připomínáme
řížsku. Ty se sloužily za velké účasti že její zrod je právem spatřován již a neměli bychom na ni zapometext: Lubomír Pliska
lidu nejprve 5. července 1920 na o vánočních svátcích roku 1919, kdy nout.
svátek slovanských věrozvěstů Cyrila
Bohoslužby Církve československé husitské
a Metoděje ve Zlámance kaplanem
v Husově sboru v Kvasicích o vánočních svátcích:
Inocencem Kuchařem a duchovním
24. 12. – Štědrý den: 21:30
správcem Zemské léčebny pro cho25. 12. – Boží hod vánoční: 8:00
romyslné Matějem Pavlíkem. A také
26. 12. – Štěpán: bohoslužby nejsou
6. července 1920 na svátek mistra
27. 12. – Rodiny Páně: 8:00
Jana Husa v Kroměříži na Masary1. 1. – Nový rok: bohoslužby nejsou
kově náměstí Matějem Pavlíkem
3. 1. – Druhá neděle po Vánocích: 8:00
a v neděli 19. září 1920 v Kvasicích

vzpomínka

úmrtí
Vám, rodiče, za všechno vřelý dík
10. října 2020 uplynulo
15 let od úmrtí

našeho tatínka

pana Ladislava Vobejdy
a 31. května 2020 uplynulo
11 let od úmrtí
naší maminky

paní Anežky Vobejdové.
Stále vzpomínají dcery Mirka,

Srpen
Anežka Ondrůjová
Břetislav Koutský
Marie Balajková
Září
Eduard Tobola
PhMr. Josef Novák
Marie Smějová
Říjen
Libuše Vránová
Věra Koutská

Božka a Laďka s rodinami.
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Tak trochu jiná sezóna
S nadcházejícím koncem roku
přišel čas na bilancování letošní
sezóny. Vzhledem k omezením
souvisejícím s pandemií koronaviru se nám velmi zúžila. Zjara jsme mohli trénovat jen za
omezených podmínek. Nejvíce
se nařízení dotkla dětí a juniorů.
Všechny závody pro tuto věkovou kategorii byly zrušeny. Po
částečném uvolnění opatření
se mohly konat alespoň některé z plánovaných akcí, přestože zpočátku nestandardním
způsobem. Takovým závodem
byla Brněnská liga. Skládala se
z jednotlivých duelů rozlosovaných posádek, za které se sbíraly
body. Po šest týdnů se tak setkávaly na vodě vždy jen 2 posádky, vše s vyloučením veřejnosti.
V červnu jsme si poprvé vyzkoušeli vytrvalostní závod na 5 kilometrů. Konal se na řece Svratce
v Brně a vynesl nám třetí místo.

ze sprintů na 200 metrů. Za dalším
sportovním zápolením jsme vyrazili
až koncem srpna do Nymburku, kde
jsme poměřili síly s českými posádkami. Závody dračích lodí zde mají již
šestnáctiletou tradici a jsou vyhlášené krásným prostředím a výbornou
atmosférou. I zde se nám dařilo a vybojovali jsme další stříbro na dlouhé
a zlato na krátké trati.
Před domácím publikem jsme
vybojovali 2 zlaté medaile
Na počátku září nás čekaly závody na domácí vodě v Kvasicích.
Jediné závody této sezóny, kterých
se účastnila i juniorská posádka –
v kategorii FUN společně s „dospěláckými“ posádkami. Před domácím
publikem jsme vybojovali 2x zlatou
medaili. Posledními závody sezóny
a jejím vyvrcholením bylo Mistrovství ČR dračích lodí ČSDL. Koná se
již tradičně na Brněnské přehradě.
Letošní závod ukázal vyrovnanost

Budeme mít novou dračí loď pro
juniory a děti
Toliko bilancování toho, co je již
za námi. A co nás čeká dále? Nová
omezení kvůli druhé vlně pandemie nám opět znemožnila trénovat
společně. Přešli jsme tedy na individuální tréninky a osobní přípravu.
Máme se ale také na co těšit. V dohledné době bychom měli obdržet

Z letních závodů jsme přivezli
medaile
První závody v klasickém formátu proběhly až v srpnu v Uherském
Hradišti. Domácí posádka zde uspořádala první ročník závodů nazvaných Slovácký drak. Slunečné počasí
a skvělá atmosféra nám opět vlily
krev do žil. Domů jsme přivezli stříbrnou medaili z dlouhé tratě a zlatou

od Českého svazu kanoistů, který
zastřešuje naši činnost, novou desetimístnou dračí loď pro tréninky
juniorů a dětí.
A jelikož je před námi závěr roku,
rádi bychom popřáli všem, aby byl
naplněný nadějí, radostí z blízkosti
svých přátel a rodiny, a především
pevným zdravím.
text a foto: Kateřina Kahajová

posádek, které se ho účastní, a také
jejich velký pokrok. Je dobře, že můžeme konstatovat, že dračí sport se
během posledních let těší čím dál
větší oblibě mezi sportovci i veřejností. Pro nás mistrovství skončilo
pátým místem na krátké trati a stříbrným stupínkem za dlouhou trať.
Podařilo se nám tak obhájit titul vicemistra z loňského roku.
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