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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Vánoční strom se před obecním úřadem rozsvítil 1. adventní neděli 28. listopadu bez
účasti veřejnosti.
foto: Dušan Odehnal

Příjezd na náměstí bude bezpečnější
U křižovatky s Kroměřížskou ulicí
a A. Dohnala je hned na rohu ulice dům
číslo 305. Ten těsně sousedí s bývalou
budovou školy, která je podle statiků určená k demolici. Obec má do budoucna
v plánu prostory smysluplně využít, nemovitost číslo 305 je pro ni velmi dobře
strategicky umístěna. Proto ji Kvasice po
proběhlém dědickém řízení odkoupily
od dědičky domu.
„Domek je v dezolátním stavu, příští rok jej
zbouráme. Tím se více otevře prostor do křižovatky a výrazně se zlepší rozhledové podmínky při vjezdu na hlavní silnici. V těsném
sousedství se postaví nová trafostanice, včetně zpevněné plochy a budou zde stát kon-
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tejnery na separovaný odpad. V příštím roce
počítáme s architektonickým návrhem využití
celého prostoru u bývalé školy. Na základě
studie vznikne polyfunkční dům, parkovací
plochy a plochy pro kulturně-sportovní vyžití,“ řekl starosta Dušan Odehnal.
V ulici A. Dohnala je nedostatek parkovacích ploch, auta často parkují právě před domem číslo 305 a tím blokují výhled do křižovatky a snižují bezpečnost silničního provozu.
Tímto obec částečně vyřeší parkování v centru městečka.
Podle výpisu z katastru nemovitostí byl
dům přepsaný do vlastnictví obce. Kvasice se
s dědičkou domu finančně vyrovnaly.
text: Jana Hlavinková

v první řadě vám chci
popřát klidný adventní
čas, abyste co nejlépe
zvládli nelehké události
dnešních dnů a neztráceli naděje ve šťastnější
budoucnost. Advent je
časem, který je spojený
s očekáváním, že přijde
něco dobrého. Z celého
srdce přeji vám všem,
aby nastávající doba,
a to nejen doba adventu, přinesla jen dobré události, abychom mohli Vánoce trávit s našimi nejbližšími
a v novém roce abychom úspěšně vyhráli nad pandemií koronaviru.
Bohužel mi někdy přijde, že někteří lidé v současnosti
nebojují tak úplně proti tomuto onemocnění, jako
spíše prosti sobě a svým myšlenkovým názorům. Proto Vás všechny žádám, uvědomme si, kdo je naším
společným protivníkem. Je to COVID, ne SOUSED.
To vir nám vzal život, jaký jsme znali.
Také jsem se velmi těšil, že se po dvou letech setkáme v
1. adventní neděli před obecním úřadem, děti ze školy
a školky vám předvedou svá vystoupení, na jarmarku si
zakoupíme výrobky, punč i svařák a zazpíváme si koledy. Mrzí mě, že jsme se nemohli potkat, nicméně lidské
životy a zdraví jsou v tuto chvíli přednější.
Vím, že někteří z vás prožíváte těžké časy kvůli krachu společností skupiny Bohemia Energy, která na
českém trhu působila od roku 2005 a poskytovala
zemní plyn a elektrickou energii. Pro vás si ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo finanční
pomoc, kterou můžete využít. Podrobnosti naleznete
uvnitř novin. Dále vy, co topíte kotlem na tuhá paliva
1. a 2. emisní třídy, máte poslední možnost využít
dotací z kraje a z ministerstva životního prostředí.
Dotační titul zvýhodňuje sociálně slabé, seniory, a ty,
co pobírají 3. stupeň invalidity. Pokud budete potřebovat pomoc s vyplněním, přijďte na obecní úřad za
paní Evou Tomaštíkovou, poradí vám.
Dále jsem rád, že vám mohu oznámit, že práce na
Komunitním domu pro seniory zdárně pokračují,
ba co víc, jsme téměř hotovi, takže na jaře se do něj
budou moci stěhovat 1. nájemníci. Každému, kdo se
byl v domě podívat, tomu se líbil. Působí útulným dojmem a ve všem je přizpůsobený pro život seniorů.
Opatrujte se, užívejte si adventní čas a pamatujte, že
zdraví a rodina je to nejcennější, co v životě máme.

S úctou, Dušan Odehnal
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Komunitní dům pro seniory je téměř hotový, v lednu bude kolaudace
Práce na KoDuSu (Komunitním domě seniorů Kvasice) jsou
v plném proudu. Když vejdete do
pokojů, jsou už kompletně hotové a vypadají, jako by se do nich
dalo okamžitě nastěhovat. Každý z bytů má prostornou chodbu,
koupelnu a obytnou místnost
s kuchyňským koutem. Ke každému bytu patří prostorný balkón,
na který se vejde až 6 osob. Vše
je uděláno bezbariérově, takže i senioři upoutaní na vozíček
nebo špatně chodící budou mít
jak v bytech, tak na chodbách či
ve společenské místnosti dostatečné pohodlí. Podél všech stěn
jsou madla, aby se senioři mohli
bezpečně pohybovat po chodbách a nehrozil jim pád. Kromě
schodiště vede do každého patra
i výtah pro 17 osob. Tak velký je
z toho důvodu, aby byl pohodlný
pro vozíčkáře a zároveň se do něj
vešla celá postel. To je důležité
zejména při příjezdu záchranné
služby a převozu nájemníka do
nemocnice.
Byty jsou velmi útulné
Při vstupu do objektu je po levé
straně společenská místnost s kuchyňským koutem a za ní jsou sklepní kóje. Zároveň se dá společenskou
místností projít na malou zahrádku,
kde si senioři mohou pro radost vypěstovat jahody, ředkvičky, rajčata
či okurky. Po pravé straně chodby
je schodiště vedoucí do pater a také
výtah. Každé patro je barevně označeno (polovina stěn od země je vymalovaná žlutou, oranžovou a červenou barvou), což seniorům usnadní

Obytná místnost s kuchyňským koutem.
orientaci, protože každé patro jinak
vypadá úplně stejně.
Pokoje jsou buď vodorovně
nebo svisle umístěné. Jsou laděné
do útulných barev (odstíny dřeva
v kombinaci se světlou barvou), jsou
prosvětlené a působí velmi útulným
dojmem. Chodba je dostatečně
prostorná na to, aby se sem vešly
1–3 skříně (záleží na velikosti). Tím
pádem senioři nemusejí mít obytnou místnost zaskládanou nábytkem. V každém bytě je přípojka na
televizi. V koupelně je sprchový kout
se sedákem a madlem, u wc je také
madlo a okno se dá otevírat i z pozice člověka sedícího na vozíčku. Koupelna je dostatečně prostorná, takže
se v ní může pohodlně pohybovat
i vozíčkář.

Toaleta splňuje všechny podmínky ...stejně jako sprchový kout se
bezbariérovosti…
sklápěcím sedákem.
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Pokoje jsou vzdušné a světlé.
Obec navíc do každého bytu
koupila pračku a troubu se sklokeramickou deskou. Tím pádem
senioři nebudou muset mít svoji
vlastní. Výhled z balkónu je orientovaný do zahrádek a ve směru na
Nový Dvůr, další okna jsou směřována do Družstevní ulice.
Kapacita domu je téměř
naplněná
Na obecní úřad se v průběhu
léta přihlásili zájemci o bydlení
v komunitním domě. Bytová komise všechny žádosti důkladně prošla
a posoudila, jestli žadatelé splňují
všechny podmínky. Prozatím vybrala 14 lidí, kteří se v jarních měsících budou do domu stěhovat.
Jeden nový obyvatel není přímo

z Kvasic, ale z přilehlé vesnice,
ostatní jsou místní.
„Zohledňovali jsme věk a schopnost se o sebe sám postarat. Senioři,
kteří měli vyšší věk a byli nemohoucí,
měli přednost,“ vysvětlil starosta Dušan Odehnal.
V lednu proběhne další kolo výběru z řad zájemců, a obec tím pádem
kompletně naplní kapacitu domu.
Co se týče samotné stavby, KoDuS je z 90 % hotový. Při stavebních
pracích vznikly vinou špatného
technologického postupu dodavatele fleky na fasádě. Firma uznala
špatný postup a až z Německa přijel
technik, aby závadu na náklady stavební firmy odstranil. V lednu proběhne kolaudace objektu.
text: Jana Hlavinková
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Kvasice v letošním roce získaly dotace více jak 13,6 milionu korun
Dotace mají řadu příznivců
i odpůrců. Jedni říkají, že křiví
konkurenční prostředí a znevýhodňují ostatní, kteří na ně nedosáhli, druzí je chválí, protože
s jejich pomocí se zvedá životní
úroveň obyvatel, měst, vesnic,
firmy díky nim mohou dělat modernizace technologií a dosáhnou na ně i soukromé osoby (zelená úsporám, kotlíkové dotace,
solární panely).
I Kvasice každoročně čerpají dotace, v letošním roce se jim podařilo získat finanční podporu od státu
a z Evropských fondů v celkové výši
13 678 654,53 Kč.
„Jedná o se třetinu našeho ročního
rozpočtu. Některé dotace jsou sice
v desítkách tisíc korun, i tak jsou pro
nás důležité, protože obecní peníze
můžeme využít jinak. A Komunitní

Stromky na dětském hřišti v Družstevní ulici financovalo ministerstvo životního prostředí ČR.
dům pro seniory bychom bez dota- získali, do investice bychom nešli,“
cí jen těžko postavili. Finanční pro- vysvětlil starosta Dušan Odehnal.
Obec tak bude moci díky dotacím
středky ve výši cca 10,8 milionů pro
nás byly stěžejní, kdybychom je ne- nabídnout bydlení seniorům.
V budoucnu bude dotačních možností pro obce ubývat. Proto je důle-

žité maximálně využít současných
příležitostí. Tím, že Česká republika
díky dotacím dosáhla určitého životního standardu, budou se dotace
z Evropských fondů v budoucích letech snižovat.

V roce 2021 dostala obec Kvasice tyto dotace:
1) neinvestiční dotaci na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky od Zlínského kraje ve výši 62 000 Kč
2) 189 316,6 Kč od Ministerstva životního prostředí ČR na údržbu památné lipové aleje u hřiště
3) 1 472 226 Kč na vybudování vodovodu na Nový Dvůr od Státního fondu životního prostředí ČR
4) 1 568 429,52 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci
chodníků v ulicích Bělovská a Zahradní v Kvasicích
5) 10 386 682,41 od ministerstva pro místní rozvoj na Komunitní dům pro
seniory (KoDuS) Kvasice.

Nová výsadba z dotace za hřištěm

Kraj poskytuje dotaci na výměnu starých kotlů,
zvýhodňuje sociálně slabší

Téměř pět minut před dvanáctou
mají ti, kteří stále topí kotlem na
tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Od
1. září 2022 hrozí všem, kteří topí
tímto neekologickým zařízením pokuta až 50 000 Kč. Té se lidé mohou
vyhnout tak, že budou mít podanou
žádost o Kotlíkové dotace. Proto
Zlínský kraj a Ministerstvo životního
prostředí ČR vypsaly další vlnu dotací. Ta zvýhodňuje sociálně slabší rodiny, seniory a invalidní důchodce.

Zlínský kraj bude poskytovat dotaci právě sociálně slabším. Sem patří invalidní důchodci 3. stupně, domácnost tvořená seniory, kteří žijí ze
starobního důchodu, a pak rodiny,
jejichž příjem na osobu nepřesáhl
v roce 2020 170 900 Kč. Příspěvky se
pohybují ve výši 95 % oprávněných
výdajů, maximálně však 130 000 Kč
na domácnost u tepelného čerpadla, 100 000 Kč u kondenzačního
plynového kotle a 130 000 Kč na
kotle na biomasu.
Pro ostatní domácnosti bude Kotlíkové dotace zajišťovat Ministerstvo
životního prostředí ČR. Aby však

vědělo, kolik peněz má jednotlivým
krajům poslat, musí lidé od 11. října do konce letošního roku vyplnit
elektronickou formou „předžádosti.“
Díky odeslání formuláře si lidé „rezervují“ finanční prostředky z dotace. Samotnou žádost je pak potřeba
vypsat a odevzdat na začátku roku
2022.
Pokud žadatelé do konce roku
vyplní „předžádost“ a na začátku
příštího roku odevzdají žádost spolu
s povinnými přílohami a zároveň
splní podmínky programu, dostanou automaticky přidělenou dotaci.
Ministerstvo totiž avizovalo, že fi-

nančních prostředků je dostatek pro
všechny domácnosti.
Předžádosti i návod na vyplnění obyvatelé najdou na webových
stránkách www.kr-zlinsky/kotliky.
Seniorům pomohou žádosti
vyplnit jejich děti, vnoučata či
sousedi.
Zároveň mohou po telefonické
dohodě přijít na obecní úřad za
paní Evou Tomaštíkovou. S vyplněním předžádosti i žádosti jim
pomůže. Termín návštěvy si prosím domluvte na telefonním čísle:
573 333 918.
texty: Jana Hlavinková
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Obec prošla hloubkovou kontrolou z ministerstva vnitra ČR,
našly se pouze drobné nedostatky
Kvasický úřad prošel v posledních měsících celkem šesti kontrolami od nadřízených orgánů,
například Krajského úřadu Zlín,
Ministerstva vnitra ČR či Ministerstva životního prostředí ČR.
Některé kontroly se konaly na
podnět soukromých osob, jiné
se uskutečnily až nyní, protože se ze začátku letošního roku
přesunuly kvůli pandemii COVID-19 na léto a podzim.
„Pro kontrolu jsme museli nachystat veškeré podklady. Znamenalo to skenování tisíců stránek
a odesílání je na ministerstva. Kontroly byly opravdu hloubkové, ale

přišlo se jen na pár drobných administrativních nedostatků a stavební úřad vykázal mírné zlepšení,“ shrnul závěry kontrol starosta
Dušan Odehnal.
První kontrola byla z Ministerstva vnitra ČR, která se zaměřila na
kontrolu výkonu samostatné působnosti obce včetně účetnictví.
To znamená, že pracovníci ministerstva nahlíželi do všech smluv
o hospodaření s obecním majetkem, do zápisů z rady a zastupitelstev a dále prohlíželi veškeré dohody o provedení práce, vyhlášky
a podobně. V závěru ministerstvo
obci doporučilo, aby vyjma data

vyhotovení zápisů obsahovaly
i data podpisů jednotlivých osob.
Formálně se také určily zodpovědné osoby. Na posledním zastupitelstvu se také schvalovaly drobné
změny v jednacím řádu, které navrhlo samotné ministerstvo.
V říjnu obec obdržela protokol o kontrole Stavebního úřadu
Kvasice, kterou prováděl Krajský
úřad ve Zlíně, konkrétně Odbor
územního plánování a stavebního
řádu, Oddělení stavebního úřadu. Kontrolovalo se dodržování
územního plánování a stavebního
řádu, prováděcí vyhlášky, vyhlášky
a správní řád. Kontroloři žádné po-

chybení nenašli.
Dále se kontroloval registr RÚIAN, jehož správcem je Český zeměměřičský a katastrální úřad.
Jelikož obec v posledních letech čerpala dotace a při podpisech smluv se zavázala dodržovat
podmínky (udržitelnost projektu,
způsob využívání a podobně), přišla kontrola z Ministerstva zemědělství ČR, které poskytlo dotaci
na jeviště v sokolovně. Dále se šlo
do místní základní školy, aby si ministerstvo zkontrolovalo veškerou
dokumentaci ohledně zateplení
a přechodu na obnovitelné zdroje
energie.

Stát přichystal po krachu Bohemia Energy finanční pomoc
V souvislosti s krachem dodavatele energií, společnosti Bohemia Energy a dalších drobných poskytovatelů, se až 20 % obyvatel České republiky ocitlo v nouzi. Stalo se tak několikanásobným nárůstem
záloh za energie, kdy se pro některé domácnosti můžou
nové výše záloh pohybovat v rozmezí 10–20 000 korun. To samozřejmě málokdo dokáže splácet a například
senior, který žije sám v rodinném domě, nebo maminka
samoživitelka s dětmi, nemají šanci zálohy platit. Proto
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo s pomocí úřadů práce podporu pro obyvatele, jež se kvůli
nárůstům záloh za energie dostali do finanční nouze.
Mohou využít následující možnosti podpory:
• Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)
Jde o jednorázovou finanční dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi (podrobnosti naleznete
v přiloženém letáku). Pokud jste například zaplatili za zálohy na energie tolik, že už vám nezbývá na nájem, obědy
pro děti, zimní oblečení či nákup potravin, máte na okamžitou pomoc nárok.
• Mimořádná okamžitá pomoc – dodavatel poslední
instance (DPI)
Je určená pro uživatele, kterým byly při konečném vyúčtování energií u DPI vyměřeny vysoké nedoplatky
v takové výši, kterou nejsou schopni z vlastních finančních
prostředků zaplatit, a případná úhrada by je dostala do
hmotné nouze.
• Příspěvek na bydlení
O dávku můžou zažádat rodiny i jednotlivci, kteří vlivem
nárůstu cen za energie vydají více jak
30 % svých měsíčních příjmů za náklady na bydlení.
Podrobnější informace naleznete na
https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
texty: Jana Hlavinková
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Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Váš dodavatel
elektřiny
nebododavatelem
plynu možná skončil,
pokud
si nejste
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byl Vaším
elektřiny
nebo
plynu,jistí,
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okamžitě
řešit. nebo plyn.
nebosituaci
zkontrolujte
platby
za elektřinu

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
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Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
Co se stalo?
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
Zachovejte
klid.nebo
Nejste
naneodchází,
to sami. Situaci
řešte coskončil.
nejdříve!
elektřiny
plynu
tak Vášale
dodavatel
Zachovejte
na to sami.
Situaci
aleje
řešte
co nejdříve!
Elektřinu
ani plynklid.
VámNejste
nevypnou,
aktuálně
Vám
dodává
dodavatel poslední instance.
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina
nebomůže
přátelé
Vám jistě
pomohou
najít
potřebné informace i problém řešit.
Kdo Vám
pomoci,
pokud
si nevíte
rady?

Vaše
rodina
přátelé
Vám jistě
pomohou
potřebné informace
i problém
řešit. Vám
Zavolat
nebo
zajítnebo
můžete
na obecní
úřad,
(p. Eva najít
Tomaštíková,
tel. 725 175
928) poradí
i Váš starosta
Odehnal,
tel. 724
189(p.504).
Zavolat (Ing.
nebo Dušan
zajít můžete
na obecní
úřad,
Eva Tomaštíková, tel. 725 175 928) poradí Vám
i Vášpřípadě
starostasi(Ing.
Dušan Odehnal,
tel. 724 189za
504).
V každém
připravte
poslední vyúčtování
elektřinu nebo plyn.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Cozjistit,
bude kdo
potřeba
Je nutné
je Vášvyřešit?
dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
Je
nutné
zjistit,
kdo
je
Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
elektřinu nebo plyn.

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel.
Proto je
nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.
Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete
samisami
více více
informací?
Kde naleznete
informací?

Energetický
regulační
úřad úřad
(www.eru.cz)
poskytuje
veškeré
informace
k této
Energetický
regulační
(www.eru.cz)
poskytuje
veškeré
informace
k tétosituaci
situaci––
o dodavatelích
poslední
instance
včetně
kontaktů,
postup,
jakjak
změnit
dodavatele,
o dodavatelích
poslední
instance
včetně
kontaktů,
postup,
změnit
dodavatele,
a odpovědi
na
často
kladené
otázky
lidí,
kteří
se
dostali
do
stejné
situace
jako
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace
jakoVy.
Vy.
Občanské
poradny
(www.obcanskeporadny.cz),
kdekde
si můžete
domluvit
schůzku.
Občanské
poradny
(www.obcanskeporadny.cz),
si můžete
domluvit
schůzku.
MístníMístní
úřadyúřady
(městský
nebonebo
obecní),
kamkam
můžete
takétaké
zajít
osobně.
(městský
obecní),
můžete
zajít
osobně.
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Zprávičky z mateřské školičky
Letošní podzim byl krásně vybarvený a stejně barevný byl
i v naší mateřské školce. Na
začátku školního roku jsme si
s dětmi užili tradiční drakiádu,
kde nám větrné počasí velmi
přálo. Všechny třídy měly mož-

nost pouštět draky, ať už na
kvasických polích, nebo v areálu
školky.
Velmi jsme se s dětmi těšili na
dýňovou slavnost a nacvičili na ni
pro rodiče podzimní pásmo písní
a básní, avšak nepříznivá covidová

situace nám nepřála a akci jsme
z preventivních důvodů zrušili. Proto jsme dětem jako náhradu připravili takzvaný „dušičkový karneval.“
Děti mohly přijít v maskách a společně jsme ve třídách dlabali dýně
a pekli jablečný štrůdl. Všichni jsme
si to velmi užili.
Náš běžný den nám do školky přijel zpříjemnit pan Čapčuch se svým
hudebním vystoupením na téma
zvířátka v zoo. Ukázal dětem hudební nástroje a naučil je spoustu
nových písní.
Na konci října nás ve školce navštívilo Divadlo z truhlice s krásnou
činohrou o hygieně a mytí rukou.
Pásmo o čistotě bylo nejen velmi
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zábavné, ale také přínosné, protože v tomto duchu vedeme děti od
začátku školního roku - zvlášť v této
době. V listopadu nás ještě čekalo
kouzelnické představení Veselého
Toma, které je pro děti vždy velmi
zábavné. Pečlivě jsme se také připravovali na adventní čas, pekli jsme
perníčky pro rodiče a nacvičili jsme
si pásmo na jarmark při příležitosti
rozsvěcování vánočního stromečku
ve Kvasicích. Ten se však bohužel
nakonec nekonal.
Za celý kolektiv Mateřské školy
Kvasice přejeme krásný a klidný adventní čas.
text a foto: kolektiv MŠ
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PODZIMNÍ AKTIVITY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Oběd uvařený od profesionálního kuchaře Zbyňka Diatky

Sportovní víceboj pro žáky 1. stupně

Děti se zúčastnily soutěže Jablko roku

Projektové vyučování O krásách Kvasic
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PODZIMNÍ AKTIVITY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ukázky dravců

Tvoření z podzimních přírodnin

Haloween ve škole

foto: kolektiv ZŠ Kvasice

Kvasičtí senioři skončili na hrách pátí
Jako každý rok, tak i letos se v Tlumačově konal již 12. ročník Her seniorů z mikroregionu Jižní Haná (Tlumačov, Chropyně, Kvasice, Hulín).
Z každé členské obce soutěžila dvě
družstva po pěti soutěžících. Za Kvasice jsme měli 1. družstvo složené
z Miroslava Stránského, Jarmily

Vaňharové, Olgy Zapletalové, Věry
Konečné a Boženy Zapletalové.
V druhém družstvu byli Anna Vymyslická, Jaroslava Dvorníková, Eva
Dřímalová, Pojezdná Eliška a Zdeněk Rybnikář.
Soutěžilo se v osmi disciplínách, a to ve slalomu na koloběž-

ce, ve stavění pyramidy z kelímků,
v hodu balonem na koš, v házení
kroužků na dřevěné kolíky, v lovení
rybiček, ve shazování válečů, které
měly různá čísla, v hodu koulemi
na provázku na dřevěnou stěnu
a v hledání skrytých jmen zvířat
v textu.

Účastníci her si připravili kulturní
vystoupení, které zpestřilo soutěžní
den. Naše sokolky si nachystaly velmi pěknou sestavu. Na závěr nám
ceny předávali představitelé měst
a obcí a těšíme se na příští rok do
Hulína.
text: Libuše Staňková

pořadí

město/obec

družstvo

body

pořadí

město/obec

družstvo

body

1.

Hulín

č. 2

451

5.

Kvasice

č. 1

282

2.

Chropyně

č. 1

387

6.

Tlumačov

č. 2

202

3.

Chropyně

č. 2

386

7.

Tlumačov

č. 1

180

4.

Hulín

č. 1

359

8.

Kvasice

č. 2

148
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Historický spolek se významně zasazuje o obnovení křížové cesty
V roce 2019 vznikla nezávislá
aktivita k obnovení křížové cesty v Kvasicích ve složení Květa
Koutňáková, Zdeněk Zapletal,
Václav Dosoudil, Petr Klapil,
Jaroslav Ševčík (Sulimov), Ludmila Žákovská, Jan Ševčík, Libuše Staňková a další, kteří se
postupně do akce zapojili.
I přes pandemii koronaviru
jsme pokračovali v historickém
bádání, zjišťování majetkoprávních poměrů a na základě
objevených skutečností následně zahájili jednání s dotčenými
organizacemi a úřady a pracovníky památkové péče. Akce
byla od počátku podporována
starostou obce Kvasice Dušanem Odehnalem, Nové Dědiny
Romanem Poláškem, Sulimova
Zdeňkem Dvořákem i tehdejším farářem Markem Jaroszem.
Významnou pro nás byla odborná pomoc pracovníků Národního památkového úřadu
Kroměříž, kteří provedli průzkum v terénu i zachráněných
fragmentů zastavení a figurální sochařské výzdoby samotné
Golgoty. Ze stejného důvodu
očekáváme v nejbližších dnech
návštěvu Aleny Pospíšilové,
vedoucí oddělení památkové
péče Zlínského kraje, které podáním podnětu na Ministerstvo
kultury zahájí proces zápisu celého souboru naší křížové cesty
do seznamu nemovitých památek České republiky.
O historické a umělecké hodnotě této regionální památky
není pochyb. Navíc byly odkryty nové skutečnosti, které to
potvrzují.
Sousoší poničili vandalové
Křížová cesta je lokalizována
jednak po pravé straně silnice
směrem k Novému Dvoru a Nové
Dědině, kde je celkem 10 zastavení. V lesíčku přes silnici jsou
4 zastavení a sousoší tří křížů Golgoty, které je poškozeno nejvíce
a jehož figurální sochařská výzdoba je demontována a vandalstvím
vážně poškozena. Paradoxem je, že
k postupnému ničení docházelo

až po roce 1989. Oprava této části
bude velmi náročná a nákladná. Ze
14 zastavení křížové cesty jsou
4 zcela demontovány a spolu s torzy dvou kamenných a dvou kovových soch Golgoty jsou uloženy
v depozitu. Poničené části celého
souboru byly v minulosti zachráněny díky prozíravosti našeho občana
Karla Štanglici.
Pro majitele kvasického
panství byla křížová cesta
velmi důležitá
Současná podoba křížové cesty
pochází z roku 1883, jak je doloženo reversem hraběnky Leopoldiny
Thunové – Hohensteinové. Litinové reliéfy jednotlivých zastavení
byly zhotoveny v Salmovských železárnách a slévárnách v Blansku
podle návrhu významného rakousko-německého sochaře Antona
Dominika Fernkorna. Ještě starší
reversní listina ke křížové cestě, kterou zanechala hraběnka Karolina
Lamberková, je z roku 1858. Obě
šlechtičny odkazují ve zmíněných
reversech psaných starobylým německým písmem (přeloženo odborníky) na uchování křížové cesty
na tomto místě. Všem následujícím majitelům ukládají povinnost
jejího udržování nebo případně
postavení nové, pokud by došlo
k jejímu zničení. Určitě vycházely ze
zkušeností, neboť i v minulosti byla
křížová cesta ničena vandaly, jak
dokládají historické prameny.
Křížová cesta je možná již třetí
v pořadí
Dosud neobjasněnou otázkou
zůstává, zda je nynější podoba
v pořadí druhou nebo již třetí křížovou cestou na tomto místě,
zřízenou vždy majiteli kvasického
panství. Nejstarší křížovou cestu
tvořilo sedm kamenných kapliček
a byla zřízena za majitelů z rodu Rottálů (17. příp. začátek 18. století).
O původu této křížové cesty bylo
napsáno jednak v minulých číslech
Kvasických novin a je také popsaná v nově vyšlé knize o městečku
Kvasice. Byla shodná s kapličkami,
které zůstaly ještě v nedalekých Napajedlích. Zcela náhodně byly ob-

jeveny skryté malby z předcházející
křížové cesty, které dle popisu měly
být umístěny údajně na dřevěných
sloupech. Tento objev jsme konzultovali s odbornými pracovníky
památkové péče. Je zřejmé, že obnova křížové cesty jako nemovité
kulturní památky bude vyžadovat
odborný restaurátorský přístup.
Celý soubor křížové cesty leží na
pozemcích Ředitelství silnic Zlínského kraje a Lesů České republiky.
Je ve vlastnictví státem řízených organizací, takže jde o památku státní nikoliv církevní. V minulosti, do
roku 1945, patřila majitelům kvasického panství, kteří byli odsunuti na
základě Benešových dekretů.
Zapojte se do historického
spolku a do záchrany
sakrálních památek na
Kvasicku
A dostáváme se k založení Historického spolku městečka Kvasice, které se uskutečnilo v zasedací
místnosti obce Kvasice dne 8. listopadu 2021. Na programu bylo odsouhlasení stanov spolku a zvolení
členů výboru (Květa Koutňáková,
Václav Dosoudil, Petr Klapil, Josef
Papež a Jaroslav Ševčík). Účetní
spolku byla jmenována paní Libuše
Staňková.
Ustavení spolku bylo nutné pro
zahájení obnovy křížové cesty,
protože spolek bude moci žádat
o dotace. Ustavující schůze se zúčastnilo celkem 13 členů včetně
ředitele naší školy Františka Látala

a pana učitele Jiřího Machovského,
který mimo jiné vyučuje dějepis
a vede historický kroužek. Jednání
byla přítomna rovněž předsedkyně
kulturní komise a zastupitelka obce
paní Jana Koželová, neboť se očekává oboustranná spolupráce.
O členství následně požádalo
několik dalších spoluobčanů, včetně pana starosty Dušana Odehnala,
který byl v době založení spolku
nemocen. Pevně věříme, že se
členská základna rozroste o další
členy a podporovatele. Členské přihlášky budou k dispozici u jednotlivých členů rady nebo po domluvě
se starosty v obcích.
Historický spolek městečka Kvasice se v současné době zaměřuje
prioritně na obnovu křížové cesty,
ale jeho působnost hodláme rozšířit na veškeré památky v regionu
Kvasic a dále na osvětovou a před-

náškovou činnost. I v rámci projektu „Křížová cesta“ bude naší snahou
ve spolupráci s obcí zkulturnění
celé lokality. Jednou z možností je
i vytvoření nové vycházkové cesty
a odpočinkové zóny pro občany
i žáky (výuka v přírodě). V nejbližší
době by u křížové cesty měla být
umístěna informační tabule pro
turisty.
Kvasice mají a budou mít co nabídnout. Navíc z vrcholu Kalvárie je
jeden z nejkrásnějších pohledů nejen na naše městečko.
text: Květa Koutňáková
a Jaroslav Ševčík
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Adventní čas patří k nejkrásnějším v roce, pojí se k němu mnoho zvyků
Adventní doba začíná letos
nedělí 28. listopadu. Latinsky
adventus znamená příchod.
Je to období čtyř neděl očekávání příchodu Spasitele, Ježíše Krista, příprava na Vánoce
a začátek liturgického roku.
Přináší také mnoho lidových
i moderních zvyků a tradic,
kterými si lidé dříve zkracovali
čas dlouhých večerů. V Kvasicích se v ulicích rozsvítí vánoční výzdoba a vánoční stromek
na náměstí. V kostele zazní při
mši svaté a rorátech adventní
písně, například Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho
s ním, i bude v onen den světlo
velké, Aleluja.
Od 19. století patří mezi lidové
zvyky adventní věnec, který zdobí
dveře domů nebo sváteční stůl,
a to se čtyřmi svícemi, které symbolizují čtyři adventní neděle
a rozžíhají se postupně. Adventní
neděle v počtu čtyř stanovil papež Řehoř Veliký (z obchodního
hlediska jsou nazvány železná,
bronzová, stříbrná, zlatá). Barva
svící adventních věnců je dnes
různá, ale původně adventní barvu symbolizovala fialová (případně modrá) a jedna růžová barva.
Také kněz v kostele má v adventní
době roucho těchto barev.
– První fialová svíce znamená
předpověď proroků o narození
Spasitele.
– Druhá fialová svíce, takzvaná
betlémská, je pojmem lásky
a představuje Ježíškovy jesličky.
– Třetí svíce – růžová – takzvaná
pastýřská, má slavnostní ráz, radost z toho, že vánoční doba se
již blíží.
– Čtvrtá je opět fialová, takzvaná
andělská a znamená mír a pokoj.
Advent je čas odříkání
a rozjímání
Z rostlin nesmělo chybět jmelí pro štěstí a podle Keltů také
k plodnosti, cesmína a břečťan
byla určena k zahánění čarodějnic
a zlých duchů, dnes všem vévodí
vánoční hvězda a kaktus různých
barev a brambořík. Zvláště pro
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děti znamená advent netrpělivé nebo jen tiše vešly, pozdravily
počítání dnů, kdy přijde Ježíšek a spustily:
s dárky, naštěstí byly vymyšleny
Barbora z rodu vzácného,
adventní kalendáře s vánočními
dcera otce zuřivého.
motivy, což jim zpříjemní čekání.
My tě ctíme, velebíme,
Přestože to byla doba postní, natak jak můžeme a víme.
Uvržena do žaláře,
bádající k odříkání a rozjímaní, ztipožívá nebeské záře,
šení a pokory, nekonaly se zábavy
vystoupila z hrozné temnosti,
ani svatby, skrývala v sobě někoveliké její svatosti.
lik svátků doprovázených obřady
Dívky chtivé vdavek trhají v tena zvyky, které postní zásady porušovaly.
to den větvičky třešní, pokud jim
vykvete do Štědrého dne, příští
rok se vdají. Ještě nutno dodat, že
Svatá Barbora zemřela rukou
patronem nevěst je svatý Ondřej,
svého otce
Hned 4. prosince je svátek svaté apoštol a mučedník, který slaví
Barbory. Socha této světice stojí svátek 30. listopadu.
na bočním oltáři v kostele na náměstí. Světice žila ve třetím nebo Svatý Mikuláš zachránil ženy
na začátku čtvrtého století v Ni- před nevěstincem
6. prosince je svátek svatého
komedii. Matka jí záhy zemřela.
Její bohatý otec ji zabezpečil sice Mikuláše, který se v obci stále dopohodlný život, avšak ve věži, aby držuje, nevytlačil ho Děda Mráz
ji ochránil před světskými svody z Ruska (Děd Maroz) ani Santa
a také před křesťanstvím. Mezi Klaus (odvozen od St. Nicolaus),
sloužícími však pracoval tajný který naděluje dětem dárky o Vákřesťan, který ji obrátil na víru. Jak- nocích v Anglii, USA či Švédsku.
Mikulášská nadílka se odbývala
vždy v předvečer světcova svátku. Rozpustilé i děsivé mikulášské
maškary obcházely již ve středověku, v českých zemích zakořenily ve 13. a 14. století. Mikulášské
průvody bývaly v Kvasicích vždy
velmi bohaté, nesměl chybět anděl ani čert. Mikuláš žil ve 4. století
a byl synem zámožných rodičů,
po nichž zdědil velký majetek,
který věnoval k záchraně tří dívek,
aby neskončily v nevěstinci, kam
je chtěl ze zoufalství umístit jejich
zchudlý otec. Stal se biskupem
v maloasijském městě Myra, promile otec zjistil, že se stala křesťan- to je znázorňován v biskupském
kou, rozzuřil se a chtěl ji na místě oděvu a s berlou v ruce. Mikuláš
zabít, ale dívce se podařilo uprch- je patronem námořníků, plavců,
nout. On však její úkryt vypátral patron vod a mostů, ochránce
a snažil se jí to rozmluvit. Když ne- před povodněmi a byl zvláště
uspěl, odevzdal ji soudci, který ji štědrým k dětem. Svátek svatého
dal mučit. Nakonec Barboře setnul Mikuláše byl považován za šťastný
hlavu mečem sám otec. Po této den v roce, proto obchodníci rádi
události sjel z nebe blesk a sežehl v tento den uzavírali své důležité
obchody.
Dioskura, otce Barbory, na uhel.
V předvečer svátku chodívaly
po domech „Barborky“, v jedné Svatá Lucie zemřela
ruce držely košík s ovocem a ve mučednickou smrtí
Ještě před svátkem svaté Lucie
druhé metlu. Svůj příchod ohlašoslaví
církev Slavnost Neposkvrněvaly zvonkem, tlučením na okno

ného početí Panny Marie (8. prosinec). Svátek byl vyhlášen roku
1854 bulou papeže Pia IX. „Ineffabilis Deus“, v níž se uvádí, že Panna
Maria byla uchráněna dědičného
hříchu vzhledem k předvídaným
vykupitelským zásluhám svého
syna Krista. Svatá Lucie, 13. prosinec. Přicházela do světnice v bílém rouše, v ruce držela metličku, vařečku nebo prut. Pronášela
zvýšeným hlasem: Jdu, jdu, noci
upiju, což znamenalo, že se měl již
den prodlužovat a noc zkracovat.
Pořekadlo platilo ve středověku,
po reformě kalendáře pozbylo
sice platnosti, ale v lidovém rčení
zůstalo nadále. Jako patronka švadlen mohla držet také košík s přízí
a vřeteno. Na její svátek platil přísný zákaz předení lnu a draní peří,
proto raději vynášely ženy své kolovraty na půdu, aby je to nesvádělo k práci na kolovrátku. Někdy
nosívala peroutku a nádobu se
sazemi, ometala jimi stěny a černila dospělé lidi, což bylo údajně
zvykem i v Kvasicích. Strach budila
Lucka s talířem na hlavě se zapálenou svící. Méně děsivě působila,
pokud svícen držela v ruce. Hořící
svíce, případně lampa, tedy světlo a oči položené na misce jsou
atributy odvozené od jejího jména, latinsky „lux“ znamená „světlo“.
Legenda vypráví, že si vyloupla oči
a poslala je svému nápadníkovi,
aby přestal velebit její krásu. Přisuzuje se jí ochrana před očními
nemocemi. Lucie se stala křesťankou, proto odmítla uctívat pohanské bohy, za což byla odsouzena
k smrti. Nejprve to zkusili ohněm,
ale plameny jí neublížily, tak ji kat
vrazil meč do hrdla. Poslední adventní neděle může připadnout
i na 24. prosince. Na Advent navazují vánoční svátky, které mají své
zvyky a tradice. Pro svou poetičnost a krásu patří k nejkrásnějším
svátkům v roce.
Všem přeji příjemné prožití Vánoc ve zdraví a radosti,
krásné dárky, mezi které může
patřit nově vydaná kniha o historii našeho městečka, a šťastný vstup do nového roku 2022.
Květa Koutňáková
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S vděčností otci Markovi
Katolický kněz Marek Frantiszek Jarosz, původem z polského
Slezska, převzal farnosti Kvasice,
Těšnovice a Zlámanka v polovině
roku 2017 po svém předchůdci
v téměř rozvráceném stavu. Od
prvního dne jeho působení došlo k vítanému obnovení důvěry
a okamžitě začaly práce na revitalizaci všeho druhu z duchovní
i praktické stránky.
Během čtyř let svého pobytu na
kvasické faře otec Marek prosadil
a přivedl k dokončení četné projekty
a vylepšení, které v mnohých případech čekaly na svou chvíli několik
desítek let.
V oblasti duchovního života, kde
kněz je ve svém působišti pastýřem, přinesl porozumění, vstřícnost
a schopnost pomáhat na každém
kroku. Od prvního setkání s farníky
a s představiteli naší obce z něj vyzařovala upřímnost a schopnost nabídnout své služby každému potřebnému, udělat pro ně vše. Bylo snadné
rozpoznat, že všechno, co říká a dělá,
prožívá a míní srdcem, problémům se
nevyhýbá a nešetří svůj čas ani úsilí.
V tomto směru šel téměř do krajnosti,
nehledě na své zdraví. Účastnil se veškerých akcí, včetně letních dětských
táborů, zorganizoval poutě do Czenstochové, Krakova a Medžugorie.
Z věcné stránky otec Marek zařídil
náročnou rekonstrukci fary, zateplení
a vymalování tamní bytové jednotky, vybavení potřebným nábytkem
a otevření všech prostor budovy pro

potřeby veřejnosti. Dále vydláždění
dvoru a garáže, ořez a odstranění suchých stromů, vybudování pergoly
a nového plotu, zprovoznění studny,
jakož i květinové skalky se soškou
P. Marie, čímž vzniklo příjemné zákoutí pro letní setkávání.
Z mnohých prosazených prací ve
farním kostele vyniká zbudování sociálního zařízení s tolik potřebným
přívodem a ohřevem vody v sakristii,
rekonstrukce elektrických rozvodů
nebo nové webové stránky farnosti.
Za působení otce Marka došlo rovněž
k urychlení a dokončení restaurace
historického oltáře v kostele na hřbitově a k jeho vykropení, čímž tento
filiální kostel získal jak na své hodnotě, tak vybavení pro pravidelné nebo

pohřební bohoslužby. A zase větší
otevření těchto prostor pro veřejnost.
Silnou schopností otce Marka je
hodnotné povzbuzení při svátostech
smíření (zpověď). Dokázal, že schopný
kněz splňuje potřebné předpoklady
léčby duše, za kterými dnes chodíme,
možná ne vždy šťastně a levně, k psychoterapeutům. Dalším jeho darem
je hudební talent, vždy co jsme zažili
jeho projev se strunným nástrojem
v rukou, vycítili jsme až mystické poslání.
Čtyři roky představují v lidském životě krátkou dobu a ne každý ji dovede naplnit po okraj. Zda ze strany
nás, farníků, byl náš vděk otci Markovi
dostatečný, posoudí čas a Hospodin.
Z drobných projevů vzpomínám, jak

jsme mu na Vánoce 2018 alespoň
zazpívali nejznámější polskou koledu
Wśród nocnej ciszy ve snaze přiblížit
mu vánoční domov.
Otec Marek letos přerušil své misijní poslání, v tomto slova smyslu
opravdové povolání od Boha, po
mnohaleté náročné službě v moravských farnostech a nastoupil své
zasloužené roční sabatické období
v rodném Polsku. V kněžském životě
toto představuje odpočinek, odreagování a načerpání nových sil bez
zátěže odpovědnosti v ústraní. V dějinách zdejších farností zůstane Markovo jméno navždy spojeno s úctou
a s obdivem a jeho služba coby šťastné období. Dziękuję, ojcze Marku!
Václav Dosoudil

Seniorská obálka pomůže zdravotníkům při záchraně vašeho života
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR ve spolupráci s kraji a Ministerstvem zdravotnictví ČR představilo seniorskou obálku. Jedná se
o velmi důležitý formulář, který
může seniorovi i zachránit život
nebo při příjezdu záchranné služby ulehčit zdravotníkům orientaci v tom, jak pomoci. Seniorskou
obálku najdete na následující
dvojstraně. Vytrhněte si ji prosím
a vypište podle níže uvedeného
návodu. Poté formulář připevněte
magnetkami na lednici nebo na
vnitřní stranu vstupních dveří do

bytu nalepte průhlednou složku
a do ní papír vložte. Noví obyvatelé
KoDuSu se mohou formulář nalepit například na noční stolek.
„Kdybyste náhodou byli v ohrožení života, tak přivolaní záchranáři
se podle údajů ve formuláři snadno zorientují, jakého pacienta mají
před sebou a podle toho budou cílit medikaci a převoz na nemocniční oddělení. Formulář vznikl právě
proto, že při příjezdu lékařské služby je nemálo seniorů zmatených
či dezorientovaných nebo si pod
tlakem situace nemohou vzpome-

stejný jako na semaforu. To znamená,
že červené kolonky jsou velmi důležité a je potřeba je vypsat. Oranžová
políčka se doporučuje také vyplnit,
budou záchranářům sloužit jako
doplňující informace. Zelené řádky
vypsat můžete, ale také nemusíte.
Důležité je formulář podepsat. Tím
totiž dáte souhlas k tomu, aby složky Integrovaného záchranného systému mohly vaše údaje použít při
stanovování diagnózy. Do obálky
také můžete přiložit zprávu od lékaře
Postup při vyplňování
Formulář je rozdělený do barev- z vašeho posledního vyšetření.
text: Jana Hlavinková
ných kolonek. Princip vyplňování je
nout jaké berou léky,“ podpořil důležitost formuláře starosta Dušan
Odehnal.
Seniorská obálka je důležitá zejména pro starší lidi nebo i pro ty,
kteří jsou vážně nemocní a bývají
přes den sami doma anebo žijí sami.
V tom případě totiž není na místě
nikdo, kdo by záchranářům poskytl
informace o zdravotním stavu a potížích pacienta.
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ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI
V SITUACI TÍSNĚ A OHROŽENÍ
ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

JMÉNO, PŘÍJMENÍ
(titul)

JINÉ DŮLEŽITÉ

DATUM NAROZENÍ

(alergie, diabetes, epilepsie, poruchy chování a paměti...)

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

DATUM VYPLNĚNÍ

CHRONICKÉ NEMOCI

OD KDY

KONTAKT A ÚDAJE O BLÍZKÉ OSOBĚ

(např. Jan Novák | syn)

(např. hypertenze, ICHS, astma... )

(např. od 2013)
(např. od 2013)

KONTAKT,
RAZÍTKO
PRAKT.
LÉKAŘE
Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS
v případě mého
12
ošetření.

PODPIS

LÉKY

DÁVKA

(např. Prestance)

(např. 5 mg)

DÁVKOVÁNÍ

(např. 1-0-0)

MOBIL

OČKOVÁNÍ

(chřipka, covid, tetanus atd.)

Datum

Vakcína

Přeočkování

I.C.E. KARTA
!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

I.C.E. KARTA
!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI V SITUACI
TÍSNĚ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA
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DALŠÍ POZNÁMKY:

Informace o službách v obci / ORP

ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI V SITUACI
TÍSNĚ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

www.kr-zlinsky.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207

I.C.E. KARTA
!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

155
158
150
156
112

https://seniorivkrajich.mpsv.cz

ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI V SITUACI
TÍSNĚ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

www.facebook.com/seniorivkrajich

OMEZENÍ
(zakřížkujte)

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE ČR
HASIČI
MĚSTSKÁ POLICIE
INTEGR. ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

pro území České republiky
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Kluci skončili v ČEPS CUPu ve florbale druzí
Přece jen se konala sportovní
soutěž pro základní školy. Přestože se v tomto pololetí rušila jedna
sportovní akce za druhou, dočkali
jsme se! V pátek 19. listopadu se
výběr žáků ze 4. a 5. třídy zúčastnil
florbalového turnaje ČEPS CUP. Hrálo se ve sportovní hale Štěchovice
v Kroměříži a soupeři byly 2. ZŠ Holešov a ZŠ Oskol Kroměříž. Náš tým,
ve složení Adrian Horňák – Vojtěch
Kotek, Ondřej Paterna, Tadeáš Stránský – Patrik Čevora (všichni 5. třída),
Filip Skácel, Adam Skácel (oba 4. třída), zvítězil v obou zápasech s Holešovem. A stydět se nemusel ani
za výkony proti žákům z hokejové
třídy Oskolu, i když v nich tahal za
kratší konec. V konečném součtu to
stačilo na 2. místo. Víc než umístění
potěšil obětavý výkon a radost ze
hry, kterou si naši chlapci opravdu
užívali.
text: Jiří Machovský

Klimatická krize IV: Šestá hodnotící zpráva IPCC – Zvolme si naději
Zkratka IPCC v angličtině znamená „Mezivládní panel pro
změny klimatu“. Tento klimatický panel vydal v srpnu 2021
svou šestou hodnotící zprávu.
Ještě jste o tom neslyšeli? Proč
by nás to mělo zajímat? Čtěte
dál, vysvětlím.
Mezivládní klimatický panel
založila organizace OSN v roce
1988. Svou první hodnotící
zprávu vydala v roce 1990 a její
dosavadní zprávy je možné vnímat zhruba tak, že věda hledala
důkazy, zda klimatická změna
probíhá, proč se to děje a co by
se s tím dalo dělat. Šestá zpráva vyložila karty na stůl a jasně
říká, že klimatickou změnu způsobuje člověk. Součástí IPCC je
i ČR, takže tuto zprávu schválila
i česká vláda.
Předchozí vědecké zprávy neměly dostatečný počet důkazů
a z vědeckého pohledu tedy vyjadřovaly určitou pravděpodobnost,
že klimatická změna má jiný důvod,
nebo jde pouze o sezónní výkyv.
Ale už pátá hodnotící zpráva v roce
2013 uvedla, že s jistotou 95 % je
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způsobila lidská činnost průměrné
oteplení o přibližně 1 °C. Zároveň
člověkem způsobené změny klimatu již mají dopad na extrémní
projevy počasí ve všech oblastech
světa. Tím se myslí například vlny
veder, silné srážky, sucha, lesní požáry a tropické cyklóny. Arktické
i horské ledovce tají a do roku 2100
se předpokládá vzestup hladiny
oceánů o půl až jeden metr.
K tomuto vědeckému vyjádření
je potřeba se postavit pragmaticky.
Pravděpodobně jako u Covidu-19
budou dále existovat názory, že
tento problém neexistuje. Zůstane
to názorem určitého okruhu lidí,
byť to odporuje vědeckému poznání. Vlády 195 zemí celého světa se ovšem shodly, že klimatická
změna je narůstajícím problémem,
a shodly se na jeho bezprostředním řešení.
Co nás tedy čeká? Státy na celém světě usilují o snížení emisí
skleníkových plynů a přizpůsobují
se změněnému klimatu. V Evropě
Změny klimatu se projevují
byl přijat závazek na snížení emisí
i v počasí
Šestá hodnotící zpráva uvádí, skleníkových plynů na polovinu
že od druhé poloviny 19. století proti roku 1990 a do roku 2050 na
za klimatickou změnu zodpovědný
člověk. Vědcům se nakonec podařilo shromáždit silné důkazy o probíhající změně klimatu a zároveň
vyvrátit jiné důvody. Například sluneční aktivita v poslední době mírně klesá, ale teplota planety proti
tomu roste. Podobně i sopky sice
nárazově vypouští větší množství
skleníkových plynů, ale člověk jich
vytrvale vypouští 10x více a sopkou
vyvrhovaný popel dokonce planetu dočasně ochlazuje, protože
sluneční světlo odráží do vesmíru.
Naopak snahy považovat zvyšující
se koncentraci oxidu uhličitého,
metanu a dalších skleníkových
plynů za neškodnou byly zamítnuty, protože jejich nárůst musí vést
i k růstu teploty planety. A to je
přesně to, co pozorujeme: koncentrace skleníkových plynů prudce
rostou a setrvale roste i teplota planety, tedy nejen atmosféra, ale také
oceány a polární oblasti.

nulu. Tento závazek se nazývá Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal)
a spíše než jako hrozbu je možné
ho chápat jako příležitost. Pokud se
totiž podaří zásadním způsobem
zvýšit podíl využívané energie ze
slunce, vody, větru a dalších obnovitelných zdrojů, snížíme tím zároveň svou nezdravou závislost na
státech těžících ropu a zemní plyn.
Technické překážky se dají řešit
Obnovitelné zdroje s sebou přináší určité technické překážky, ale
ty se daří postupně řešit jako dříve
v minulosti. Parním strojům jsme
dali sbohem a spalovací motory se
rozšířily po celém světě. Telefonní přepojovatelky byly nahrazeny
automatickými ústřednami. Místo
pevné linky máme mobilní telefony. Snad se totéž podaří i s uhlím
a ropou. Místo aby nám Slunce
nadměrně ohřívalo planetu, budou
moci lidé na celém světě efektivně
využívat energii, kterou nám Slunce
stále zdarma posílá.
Pokud tuto výzvu vezmeme vážně, máme naději, že to zvládneme.
text: Josef Papež
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Z deníku knihovnice
Podzim se kromě barevnosti
a sychravého počasí vyznačuje
i tím, že se do školy vracejí žáci
a studenti. Jako knihovnice-začátečnice jsem se těšila na frontu před knihovnou, v níž se bude
mladá generace předbíhat, aby
získala oblíbené knižní svazky
požadované školou. Zkušenost
ukázala, že mladá generace
vládne především počítačovou
gramotností a knihy si spíše stahuje, než půjčuje v knihovně.
A také jsem zjistila, že mladí lidé
už dovedou delegovat nejrůznější úkoly na členy svých rodin.
Takže místo žáků a studentů do
knihovny chodili spíše jejich rodiče a prarodiče.
Děti jsou stále šikovní čtenáři
No co, když nejde Mohamed
k hoře…, musí jít knihovnice za žáky
a studenty. V říjnu jsem pozvala žáky
9. tříd ze Základní školy Oskol v Kro-

měříži na čtenářský workshop nazvaný Po stopách Jindřicha Spáčila,
v němž kromě čtení povídky Velocipéd stroj rychlonohý žáci vyrazili po
stopách spisovatele a seznámili se
s cyklistickým terénem, který hraje
v povídce hlavní roli.
Začátkem listopadu přišli do
knihovny žáci 4. a 5. třídy z Kvasic
se svými vyučujícími. Bylo to milé
setkání s dětmi, které rády čtou
a o knížkách si povídají. Přečetli
jsme si společně čarodějnickou
pohádku o knihovně, děti ukázaly,
že se v knihovně vyznají a dobře se orientují i ve výběru knížek.
Tak doufám, že se stanou častými
návštěvníky knihovny. Ve spolupráci s obcí jsme jim do dětského
oddělení zakoupili barevný, flexibilní dětský sedací nábytek, takže
si v knihovně mohou i pohodlně
číst. Výběr dětské, naučné literatury
i beletrie je opravdu veliký. V listopadu jsem se těšila na prvňáčky,

Kulturní komise
při Obecním úřadu Kvasice
ve spolupráci s farností Kvasice
Vás srdečně zvou na

SETKÁNÍ
U BETLÉMU,
které se uskuteční
23. prosince v 15 hodin
na náměstí A. Dohnala
v Kvasicích.

které jsem pasovala do Řádu čte- a dalších populárních žánrů. Aktuální informace získáte na inonářského.
vované webové stránce knihovny
Knihovna prochází postupnou (www.knihovnakvasice.cz).
proměnou
Jako zastupující knihovnice Řekněte, co byste v knihovně
jsem absolvovala knihovnický kurz chtěli
Doufám, že si i v předvánočním
v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Seznámila jsem se shonu najdete čas na čtení a nás tím, jak udržovat a rozšiřovat vštěvu knihovny. Zajímá mě také,
knižní fond a co dělat, aby lidé měli co bych mohla nabídnout a jak
zájem do knihovny chodit. Inspi- knihovnu vylepšit. Jestli máte nějarace to byla veliká a první změny ké nápady, prosím, vyplňte dotazuž budou k vidění v průběhu lis- ník na webu nebo v tištěné podotopadu a prosince. V naší knihov- bě (získáte v knihovně).
Přeji všem krásný advent
ně proběhla aktualizace knižního
fondu a některé zajímavé vyřazené a spoustu knih pod stromečkem,
tituly nabídneme Základní škole protože jak praví můj oblíbený
Kvasice, Komunitnímu domu se- J. A. Komenský: „Dobré knihy jsou
niorů, ale i široké veřejnosti for- vpravdě brusem rozumu, pilníkem
mou knižní burzy. Sledujte plakáty soudnosti, balšámem očí, nálevkami
a zprávy obecního úřadu. V knihov- moudrosti, zrcadlem cizích myšleně si budete brzy moci vypůjčit nej- ní, oprávcem pak našich myšlenek
novější tituly z oblasti beletrie, de- vlastních.“
text: Naďa Vojtková
tektivních románů, historických ság

Marně přemýšlíte, čím své blízké potěšit pod
vánočním stromečkem?
Milovníkům historie Kvasic můžete věnovat
krásnou knihu

KVASICE – MĚSTEČKO
V PROMĚNÁCH STALETÍ
od Květoslavy Koutňákové a Petra Klapila.
K zakoupení je v Muzeu Kvasice
nebo na Obecním úřadě Kvasice.

Knihu ocenil i rod Thun-Hohenstein a cukrovarníci
z rodu Proskowetzů.

Jestli se akce uskuteční, nebo ne,
bude záležet na právě
platných protiepidemických
opatřeních vydaných Vládou ČR.
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Konala se beseda o nové knize o Kvasicích
V rámci kvasické pouti proběhl
slavnostní křest nové knihy Kvasice – městečko v proměnách staletí.
Jelikož se jednalo o mimořádnou

událost, kulturní komise, ve spolupráci s oběma autory, uspořádala
v Modrém salonku v Sokolovně
v Kvasicích besedu věnovanou to-

muto dalšímu literárnímu počinu. vznik knihy, a poutavým vyprávěPaní Květa Koutňáková s Petrem ním posluchače přenesli do bohaté
Klapilem návštěvníky besedy sezná- historie naší obce.
text: Jana Koželová
mili se zajímavostmi, které provázely

z deníku sdh kvasice
Požár v rodinném domě
v Kvasicích 1. 9. 2021
Ve středu 1. září 2021 ve 13:23
jsme byli vyslaní k požáru pračky v rodinném domě v Kvasicích.
Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS 20 Tatra 815 v počtu 1+3
a dopravním automobilem Ford
v počtu 1+1.
Po příjezdu na místo události jsme
potvrdili požár v koupelně rodinného domu. Po odpojení přívodů energií jsme nasadili k uhašení požáru
jeden vysokotlaký proud. Následně
bylo místo zkontrolováno termokamerou.
Po zdokumentování události se
zasahující jednotky vrátili zpět na
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své základny. Na místo události byli
povolány také jednotky HZS Zlínského kraje ze stanic Otrokovice
a Kroměříž a jednotka sboru dobrovolných hasičů Otrokovice.
Uctění památky dvou
dobrovolných hasičů z Koryčan
19. 9. 2021
V nedělní pravé poledne 19. září
2021 jsme společně s ostatními dobrovolnými a profesionálními hasiči
uctili minutou ticha památku dvou
dobrovolných hasičů z Koryčan.
Kolegové z dobrovolné jednotky
hasičů města Koryčany tragicky zahynuli při výbuchu plynu v rodinném
domě 15. září 2021.

Požár nízké budovy ve
Střížovicích 23. 9. 2021
Ve čtvrtek 23. září 2021 ve 20:16
jsme byli vyslání k požáru nízké budovy ve Střížovicích. Na místo události jsme vyrazili zásahovým vozidlem CAS20 Tatra 815 v počtu 1+5.
Naše jednotka dorazila na místo události jako první a potvrdila požár v koupelně v přízemní bytové jednotce.
Nasadili jsme k uhašení jeden vysokotlaký proud. Při průzkumu objektu
byl nalezen pes, kterému byla poskytnuta kyslíková terapie, i přes další
pokusy o oživení došlo k jeho uhynu.
Po zdokumentování celé události
jsme se vrátili zpět na základnu. Na
místě události jsme zasahovali spo-

lečně s jednotkami HZS Zlínského
kraje ze stanic Kroměříž a Otrokovice.
Technická pomoc – odstranění
stromu ze silnice na Bělov 5. 10.
2021
V úterý 5. října 2021 ve 13:08 jsme
byli vyslaní k odstranění spadlého
stromu na cestě z Kvasic do Bělova. Na místo jsme vyjeli vozidlem
CAS20 Tatra 815.
Po dojezdu na místo události byl
potvrzen strom blokující polovinu
silnice. Strom byl rozřezán pomocí
motorové pily a silnice byla uklizena.
Následně se jednotka vrátila zpět na
základnu.
text: Jana Hlavinková
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Kvasické taekwondo má novou vicemistryni Evropy
Ve sportovní hale Dio Aorakia
v řeckém Heraklionu na ostrově Kréta se 26. až 30. října
2021 utkalo 50 českých reprezentantů v konkurenci více než
700 závodníků z 25 evropských
zemí o medaile ve sportovním
taekwondu ITF.
Jednou z českých reprezentantek byla také kvasická taekwondist-

ka Jana Pokojová. Ta po několika výhrách ve sportovním boji (matsogi)
v kategorii seniorky do 72 kg zaslouženě vybojovala stříbrnou medaili
a stala se tak vicemistryní Evropy
v taekwondu ITF.
Mimo individuální disciplíny Jana
také soutěžila v týmových, a to konkrétně ve dvou disciplínách: v silovém přerážení (virjok) a speciálních

technikách (tukgi). V obou těchto
týmových disciplínách skončily
české seniorské reprezentantky na
1. místě, a tak si Jana Pokojová z tohoto mistrovství Evropy v taekwondu ITF přivezla medaile tři, jednu
stříbrnou a dvě zlaté.
Po vynikajících jak individuálních,
tak i týmových výkonech nakonec vybojovali čeští reprezentanti

minování klubovými trenéry a instruktory.
Za kvasické taekwondo byl na
mistrovství ČR nominován jen jediný talentovaný závodník Metoděj
Pliska, který má modročervený
pásek a v předchozích soutěžích
letošního roku dosahoval skvělých
výsledků. V technických sestavách (tchul) Metík po první výhře

Jana Pokojová na stupních vítězů.
a reprezentantky na letošním mistrovství Evropy v taekwondu ITF rekordních 18 zlatých, 15 stříbrných
a 18 bronzových medailí, čímž se
Česká republika umístila na celkovém vynikajícím 4. místě v Evropě.
Metoděj Pliska

Jana Pokojová s medailí na krku.

Metoděj Pliska je novým
mistrem České republiky
v taekwondu
O víkendu, od 19. do 21. listopadu 2021, proběhla ve velké sportovní hale sportovního centra ČUS
v Nymburku letošní nejvýznamnější národní soutěž v taekwondu
ITF, mistrovství České republiky
2021 v taekwondu ITF ve skupině
dan.
Ačkoliv toto mistrovství bylo určeno především pro všechny české
držitele černého pásku v taekwondu ITF, mohli na něm startovat také
talentovaní závodníci s modrým
a červeným páskem, kteří byli no-

bohužel v druhém zápase prohrál
a vypadl. Podobně si Metík vedl i ve
speciálních technikách (tukgi), kde
sice splnil nominační techniku, ale
pak už další dvě techniky neskočil.
Tím ovšem jeho boj o medaile neskončil. Ve sportovním boji (matsogi) v kategorii starší žáci do 40 kg
soupeřům ukázal svou připravenost
a po několika výhrách vybojoval zlatou medaili, čímž se stal mistrem ČR
v taekwondu ITF.
Ve stejný den pak ještě v soutěži
týmů se svými brněnskými kamarády vybojoval jednu bronzovou
a dvě stříbrné medaile, a to v technických sestavách starší žáci tým,
speciálních technikách starší žáci
tým a sportovním boji starší žáci
tým. Tímto bychom chtěli Metíkovi popřát spoustu dalších úspěchů
v taekwondo, a to nejen v národních
soutěžích, ale také mezinárodních.
text: Lubomír Pliska
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Představení nového kvasického pana faráře
Milí spoluobčané a farníci!
Letos v červenci došlo ke změně
faráře v Kvasicích, a proto bych
se vám rád jako nový farář představil prostřednictvím Kvasických
novin.

řicích a od roku 1994 v olomouckém
Arcibiskupském semináři. Současně
jsem studoval na Cyrilometodějské
teologické fakultě, kterou jsem zdárně, s pomocí Boží, zakončil magisterskými zkouškami v červnu roku 1999.
Jáhenské svěcení jsem přijal po pětiDětství
leté přípravě 19. 6. 1999 v Olomouci
Jmenuji se Pavel Vágner. Narodil v katedrále sv. Václava, kněžské svějsem se 1. 3. 1971 v Brně, trvalé bydli- cení 24. 6. 2000 v jubilejním roce od
ště mám ve Vyškově. Mám už jen ma- Mons. Jana Graubnera.
minku a jednu starší sestru. Pocházím
z věřící rodiny, proto jsem také chodil Cesta ke kněžství
od 2. do 7. třídy do vyučování náboKdyž jsem byl malý, asi tak od
ženství. Později jsem začal ministrovat 7 do 13 let, hrával jsem si, jak se
ve farnosti Vyškov, kam jsme jezdili na u nás na Hané říká „na panáčka“.
víkendy.
Sloužil jsem mše svaté, ornáty vyráběl z krepového papíru, liturgické
Školy
předměty a knihy jsem měl po jedOd roku 1986 jsem navštěvoval nom knězi. Mohlo to být takové prvSOUE v Sokolnicích u Brna a vyučil ní volání ke kněžství. I když to bylo
jsem se jako elektromechanik pro prozatím jen takové hraní, přesto
stroje a zařízení. Pak jsem téměř 3 roky jsem to už tehdy myslel dost vážně.
pracoval jako elektro-údržbář ve Vlko- Druhé volání ke kněžství jsem pocítil
vě u Tišnova v podniku Elektrizace že- po roce 1989, kdy mě to mé povoleznic Praha. Jsem za tuto zkušenost lání elektrikáře nějak nenaplňovalo.
z praxe v terénu rád. Přece jen jsem se Bylo to možná i tím, že jsem toho
něco naučil a poznal dělnické prostře- moc neuměl a že jsem musel denně
dí, starosti a problémy lidí. Po revoluci z Brna dojíždět. Musel jsem vstávat
jsem se rozhodl studovat na Biskup- ve 4,30 a vracel se v 17 hodin. Byl to
ském gymnáziu v Brně dvouletý obor takový stereotyp – jíst, spát, pracovat.
se zaměřením na teologii, abych zís- Proto jsem využil příležitosti otevření
kal maturitu. A po ní jsem se už přihlá- Biskupského gymnázia v Brně (BIGY)
sil do kněžského semináře, kam jsem s oborem pro pozdní kněžská pobyl přijat. Nejdříve jsem se však rok volání. Tam to bylo moc fajn, všichni
připravoval před vstupem do seminá- studenti i učitelé byli věřící, a tak jsem
ře v Teologickém konviktu v Litomě- si pomalu zvykal na věřící kolektiv.

Sice jsem nebydlel s klukama ve studentském domově Petrinum (bydlel
jsem u sestry), ale občas jsem tam
chodil na duchovní obnovy. Také
v této době jsem začal více chodit do
kostela i více se modlit.
Ale hlavní takový impuls pevného
rozhodnutí pro kněžství jsem uskutečnil na světovém setkání mládeže
se Svatým otcem Janem Pavlem II.
v roce 1991 v Čenstochové v Polsku.
Velice na mě zapůsobilo tolik mladých lidí (1 milion), kteří věří v Boha,
a bylo to na nich vidět – radost, láska,
pomoc, nadšení a také setkání s papežem. Proto jsem neváhal a nastoupil do Teologického konviktu a to byl
asi můj nejhezčí rok v mém životě,
kdy jsem postupně vnikal do duchovního života (modlitba, studium,
duchovní obnovy, duchovní četba,
mše svaté) i společenství bratří, kteří
mají stejný cíl. Denní řád mi nedělal
problémy, byla tam skvělá atmosféra
a také krásná příroda. A v semináři?
Tam už to bylo vážnější, ale byl jsem
tam šťastný a snažil se dobře připravit
na praxi.

farářem. Měl jsem na starosti ještě farnost Jakubovice a Písařov.
V červenci 2010, po 8 letech, jsem
se stěhoval do farnosti Brodek u Prostějova, kde jsem měl ještě 3 farnosti:
Otaslavice, Vranovice u Prostějova
a Želeč u Prostějova. Od 1. července
2015 jsem předal farnost Vranovice
u Prostějova, která přešla v rámci reformy prostějovského děkanátu do
správy farnosti Určice.
Po 6 letech jsem se stěhoval od
července 2016 do krásného kraje
Bílých Karpat do farnosti Březová
u Uherského Brodu k slovenským
hranicím, kde se mi moc líbilo a kde
jsem měl jen 1 farnost a 1 kostel. Tento
stav byl možný jen do roku 2021, kdy
v děkanátu zemřel 1 kněz s Covidem,
a vzhledem k tomu, že už nejsou kněží
a arcibiskup už nemá koho poslat do
farnosti, tak došlo k úpravě děkanátu.
Březová už nebude mít sídelního kněze a budou tam jezdit kněží ze Strání
a já jsem se stěhoval opět na Hanou,
k vám do Kvasic u Kroměříže, kde mám
ještě 2 farnosti, Těšnovice a Zlámanku,
a spoustu dědin okolo (15). Těším se na
spolupráci s vámi, novými farníky!

Praxe
Jáhnem jsem byl v Zábřehu, kaplanem 2 roky ve Valašském Meziříčí,
kde jsem se také hodně naučil vše
potřebné pro kněžskou službu.
A od roku 2002 jsem působil už
samostatně v Červené Vodě a roku
2005 jsem se stal po složení zkoušek

Moje zájmy
Rád chodím do přírody, na houby,
po horách, na bazén, podívám se na
dobrý film, také rád jezdím na poutě
a poslouchám nejrůznější hudbu –
nejvíc mě v současnosti oslovuje worship – chvály.

církve začne v rodině, když začneme spolu mluvit tímto způsobem
a společně hledat Boží vůli, začne
ve farnosti, když začneme takto řešit
farní problémy. Rodina je nejpřirozenější způsob společné cesty k Bohu.
V rodinách máme vedle sebe člověka, kterého potřebuje každý, aby měl

více očí, více úhlů pohledu, máme
někoho, s nímž můžeme zakoušet
přítomnost Krista mezi námi. Jsme
pozváni k nové zkušenosti církevního společenství, uzdravení rodiny
a oživení farnosti.
S vděčností za spolupráci na Božím díle žehná
arcibiskup Jan

Slovo arcibiskupa Jana
Naše plány v minulém roce změnila pandemie. Hlavním úkolem je letos oživení pastorace a pozvání těch,
kteří si díky pandemii odvykli účastnit
se bohoslužeb či výuky náboženství.
Pokračujeme v setkávání farních rad
a tvorbě pastoračních plánů.
Prožíváme Rok rodiny, jehož vr-

cholem bude diecézní setkání rodin,
a synodální cestu vyhlášenou papežem Františkem. Do ní se zapojí jak
farnosti, tak rodiny. Podněty přijdou
v pastýřských listech.
Jde o společné naslouchání Duchu Svatému ve ztišení a vzájemném naslouchání v lásce. Obnova

Od 12. prosince přibyl
nový autobusový spoj přes Kvasice.
Jedná se o zrychlenou linku s odjezdem
v 6:35 z Kroměříže, přes Kvasice, Tlumačov
a Otrokovice s příjezdem v 7:35 do Zlína.
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Divadelní hra Velká zebra přinesla nečekané rozuzlení
Divadelní spolek Kroměříž jsme
v sále Sokolovny přivítali 12. listopadu. Herci za námi přijeli se svou
komedií Velká zebra. Od samého

začátku představení až do konce
sálem zněl smích diváků, které velmi bavila komedie o tom, jak se dá
jeden pojistný podvod zamotat.

Hlavní hrdina Christian trpí „nemocí“ a s každou ženou vydrží jen
chvíli, kdy po čase řeší, jak ze svazku uniknout. A jak to celé vypadalo,
když se na jednom místě potkali

Christian, všechny manželky, pojišťovací agent a přítel z dětství a jaké
bylo rozuzlení celé této prekérní
situace? Velmi nečekané…
text a foto: Jana Koželová

Jestřábi poznávají myslivecké tradice
Pravidelné schůzky kvasických
Jestřábů mají teď na podzim zcela jasné téma: „Myslivecké tradice“. S podzimem zní v honitbách
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.
3. listopadu si myslivci připomínají
svátek svatého Huberta, patrona myslivců. Při této příležitosti se konají
svatohubertské mše, které doprovázejí myslivečtí trubači na lesnice
a borlice. Svatohubertskou mši pořádají již 10 let také v Holešově, kam
byli zástupci našeho spolku i obce
Kvasice pozváni.

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. Spousta lidé chodí
stále častěji do přírody a také nosí
Co dělají myslivci v zimě?
Podzim je vhodná doba pro insta- do krmelců různé „dobroty“ pro zvěř.
laci krmítek pro ptáky. Jednoduché Postarejme se také o klid v honitbě.
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 myšlenky,
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 interne-

tu. Myslivci znají okolí vašeho domu
nejlépe a jistě vám poradí.
Co tedy do krmelce můžete
přinést a co tam naopak vůbec
nedávat?
Patří sem: mrkev, jablko, řepa,
kaštany (pouze s narušenou skořápkou), kukuřice. Vše jen v malém
množství.
Nepatří sem: 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, 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 2022.
text: Vladana Trvajová
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Do Gulášfestu se zapojili myslivci, hasiči, vodáci i další spolky
Gulášfest se v Sokolské zahradě
konal už potřetí. Na konci září to
v zahradě a v přilehlém okolí vonělo
nejen masem, ale i koláčky a dalšími
dobrotami. Vařit se začalo už v devět ráno. Proto soutěžní týmy přišly
s předstihem, aby si včas mohly postavit stánek, nachystat vše potřebné
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a pustit se do vaření. Na kotlíky dohlíželi nejen návštěvníci, ale i odborná
porota, která měla velmi těžký úkol.
Vybrat ten nejlepší a nejchutnější
guláš. Aby se přihlížejícím zkrátil čas
na čekání na porci guláše, mohli si
mezitím zakoupit výrobky obyvatel
z místního domova v zámeckém par-

ku. K poslechu a tanci hrála skupina
Raky rock a o zábavu pro nejmenší se
postaral kejklíř a klaun Pepa. Nechyběl ani skákací hrad.
Guláš si návštěvníci mohli zakoupit od půl druhé a často se nemohli
rozhodnout, jaký si dají. Měli na výběr
z různých druhů mas a také vegeta-

riánský z tofu. Guláš všem nejvíce
chutnal s oroseným pivem a některým ještě zůstalo místo i na koláčky,
zákusky, bábovku, domácí bůček,
pomazánky i slané pečivo.
Na vítěze v různých kategoriích čekaly poháry a tekuté ceny.
text: Jana Hlavinková
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Pouštění draků se zakončilo opékáním špekáčků
Rok se s rokem sešel a opět
jsme se druhou říjnovou neděli v
hojném počtu setkali u vysílače v
Kvasicích u příležitosti tradiční přehlídky draků a dráčků. Počasí nám
nadmíru přálo a silný vítr, který
v předcházejících dnech sužoval
naši zem, se utišil do příjemného
větříku. Malí, velcí, staří i mladí vyra-

zili na nejkrásnější vyhlídkové místo
nad Kvasicemi, aby si všichni užili
prosluněného nedělního odpoledne. Setkání účastníků drakiády bylo
velmi příjemné a zakončili jsme jej
tradičním opékáním špekáčků. Věříme, že si všichni příjemnou atmosféru podzimní akce užili a příští rok
na shledanou. text: Jana Koželová

21

4 | 2021

Vánoční bohoslužby v Kvasicích
Štědrý den („půlnoční“ 24. 12.)
24.00 (20.00 Zlámanka; 22.00 Těšnovice)
Betlémské světlo v kostele a na faře
Slavnost Narození Páně (25. 12.)
11.00 (7.45 Zlámanka; 9.30 Těšnovice)
Svátek sv. Štěpána (Sv. Rodiny) (26. 12.)
7.45 (obnova manželských slibů)
31. prosince na závěr roku
16.00 + děkovná adorace
Slavnost Matky Boží PM (Nový rok)
7.45
Každý je zván a vítán!
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného
Syna, abychom skrze něho měli život. (1 Jan 4,9).
Vánoce jsou zvláštním a mimořádným svátkem. V bezbranném dítěti,
plačícím v jeslích, nám milující Bůh ukazuje plnost své milosti a lásky. Bůh
se v Ježíši Kristu sklání k člověku, aby mu vrátil důstojnost a hluboký smysl
života. Přichází, aby přemohl zlo a hřích a ukázal lidem cestu k novému
životu, naplněnému vděčností, radostí a pokojem. Přichází dát naději každému na této Zemi, i tomu, kdo je zmítán pochybnostmi, nejistotou a malomyslností. Přichází, aby obvázal rány života, utišil bolesti a uzdravil naše
tělo i duši. Dává lidem naději na věčný život v nebi, v Božím království lásky
a pokoje. Přináší to nejdůležitější – spasení.

Co by byly Vánoce bez dítěte z Betléma? Několik všedních dnů před koncem roku. Čím by byly dějiny bez narození Krista? Dalekou a marnou cestou
bez cíle. Co by byl člověk bez Ježíše? Poutník bloudící hvězdnou nocí. Čím
by bylo lidské srdce bez Boží lásky? Hynoucí květinou bez slunce.
Vánoční a novoroční přání
Máš-li útočiště v Hospodinu, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech
tvých cestách.
(Žalm 91,9-11).
Každoročně skládám svou naději v tebe, vždyť jsi můj Bůh, má spása.
(Žalm 25,5)
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož
v Hospodina!
(Žalm 27,14)
Stojíme opět na prahu nového roku. Co přinese, to nikdo neví. Když důvěřujeme Bohu, nemusíme mít obavu z budoucnosti, ale smíme prožívat
pokoj. Den co den nás provází Boží milosrdenství. Tuto skutečnost můžeme
vnímat, máme-li otevřené srdce. Potom můžeme uprostřed svých starostí
stále více poznávat, že je s námi dobrý Bůh, že na nás pamatuje i v malých
věcech, aby nám tak pomohl k věcem velkým. Tím největším jeho milosrdenstvím je Boží Syn, Ježíš Kristus, který dává našemu životu smysl a naději.
V něm nalézáme pravou Boží tvář a to, co opravdu k životu potřebujeme.
Požehnané a pokojné Vánoce,
byť ve zvláštní covidové době, a vše dobré s Božím požehnáním
v novém roce 2022 přeje a vyprošuje P. Pavel Vágner, farář.

narození

David Foltýn

Theo ČTVRTNÍČEK

vzpomínka

vzpomínka
5.ledna 2022 tomu bude 5 let,
co navždy odešel

27. prosince 2021 tomu bude rok,
kdy nás navždy opustil

S láskou stále vzpomíná
rodina Tesaříkova

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte spolu s námi.

pan
Oldřich Tesařík
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Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.

pan
Vladislav Vavřík.
Děkují rodina
Vavříkova a Koželova
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KOTVY Kvasice mají za sezónu celkem 19 medailí
S podzimem jako každý rok přichází konec dračí sezóny a loučení s vodou. S tou se ale přes
zimní přestávku nemůžeme rozloučit úplně. I přes nepříznivé
počasí musíme alespoň občas
sednout do lodi a alespoň krátce
zopakovat techniku, abychom
na jaře nemuseli začínat od nuly.
Při ohlédnutí za letošní závodní
sezónou se nelze cítit jinak než spokojeně. Nejčastěji jsme startovali
v kategorii SPORT MIX (smíšená posádka ženy + muži), ale vyzkoušeli
jsme si také kategorie OPEN (muži)
a WOMEN (ženy). Celkově jsme stanuli 7x na zlatém, 6x na stříbrném
a 1x na bronzovém stupínku. V prosinci se 2 z našich členů s posádkou
Dragon Force Přerov zúčastní EDBF
Euro Cup v Dubai, což je pro nás
velkým úspěchem.
Bohužel, stejně jako v loňském
roce, byly závody pro juniory rušeny. Přesto se je podařilo postavit
do tří soutěží, včetně Mistrovství ČR
v Brně a Mistrovství ČR v Račicích.
Část z nich doplnila posádku ONV

Box z Ostrožské Nové Vsi. Přivezli
odtud 5 zlatých medailí.
V srpnu se v Českých Budějovicích konalo první celorepublikové
soustředění dračí mládeže pod záštitou Rady mládeže dračích lodí,
ve které jsme zakládající členové.
Rada mládeže sdružuje kluby, které
pracují s mládeží, a snaží se pro ně
vytvářet podmínky, koordinovat závody a pořádat soustředění. Tohoto
prvního se zúčastnily děti z Kvasic,

Českých Budějovic, Jindřichova
Hradce, Plzně a Přerova. Celkem
55 dětí ve věku od 6 do 18 let. Přivezly si spoustu zážitků a navázaly
nová přátelství.
Věříme, že příští rok nás nebudou
trápit žádná omezení a budeme
moci sportovat naplno.
text: Katka Kahajová

KOTVY KVASICE VÁM PŘEJÍ
KRÁSNÉ PROŽITÍ

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A HODNĚ ZDRAVÍ
A ŠTĚSTÍ

V NOVÉM ROCE 2022.
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Milí spoluobčané,
přeji vám krásné Vánoce
a v novém roce
především zdraví, osobní a pracovní úspěchy,
štěstí a rodinnou pohodu.
To vám přeje
místostarosta Lubomír Musil

Pravé Vánoce neznamenají kupu dárků,
spoustu cukroví a dny volna,
ale čas strávený s dětmi u pohádek,
setkání s rodinou, vlídné slovo,
pochopení a naději.
Obec Kvasice Vám do roku 2022
přeje hodně zdraví,
pracovních i osobních úspěchů,
ať jste obklopeni těmi, kteří Vás mají rádi,
a ať se za rok všichni ve zdraví sejdeme
na náměstíčkuu vánočního stromu.
Ing. Dušan Odehnal, starosta,
a členové rady a zastupitelstva
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