Kvasické
noviny

1
2022

slovo starosty
Milí spoluobčané,

Po dvou letech se v Kvasicích opět sešel masopustní průvod. Více na zadní straně.
foto: SDH Kvasice

Ve škole se bude rekonstruovat sociální
zařízení
Základní škola prochází během let postupnou rekonstrukcí interiéru. Děti tak
mají hezké učebny, nové vybavení i kvalitní sportovní zázemí. V letošním roce
dojde k rekonstrukci sociálního zařízení
v 1. nadzemním podlaží jak pro dívky,
tak pro chlapce i učitelský sbor. Stávající totiž neodpovídá dnešním normám
a standardům. Jedná se o původní stav
z doby, kdy byla škola vybudována
(43 let). Největším problémem je neexistence takzvaných hygienických kabinek,
které mají dospívajícím dívkám umožnit
soukromý a dostatečný hygienický komfort. Jelikož se jedná o zákonný požadavek, musí se vzhledem k výtce hygienické stanice kabinky vybudovat.
„V 1. nadzemním podlaží se upraví rozmístění některých nenosných zděných příček
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sociálního zařízení jak u děvčat, tak u hochů
i učitelů. Kompletně se nově udělají rozvody kanalizace a vody, demontuje se
veškeré zařízení včetně toaletních mís,
baterií a topných těles. Rozmístění příček
se upraví, tak aby byl umožněn vstup do
učitelského sociálního zařízení. Stávající
obklady se osekají, odstraní se keramická
dlažba i sokl. Vybourá se skladba podlahy,
provede se hydroizolace, betonový potěr,
broušení a penetrace očištěného podkladu a položí se nová keramická dlažba
o tloušťce 1 cm. Po dokončení stavebních prací a nalepení obkladů se namontují WC mísy
a poté se udělají dělící příčky mezi WC kabinami. Na WC pro dívky vzniknou 2 hygienické kabinky tak, jak to požadují hygienické
normy.
text: Jana Hlavinková

jaro už zaklepalo na dveře, počasí láká k procházkám do přírody a čím dál
méně z nás chce volný
čas trávit doma u televize. Jsem moc rád, že pomalu začínáme plánovat
akce tak, jak jsme byli
zvyklí. Po dvou letech se
mohl konat Masopustní
průvod a další akce na
sebe (doufám) nenechají dlouho čekat. Hned první se můžete zúčastnit 29.
března v 15 hodin v Družstevní ulici. Budeme slavnostně otevírat Komunitní dům pro seniory Kvasice
a při té příležitosti si jej můžete prohlédnout. Máme
vybrané všechny nové obyvatele a věřím, že z bydlení budou nadšení. Jedná se o největší investici
v Kvasicích za poslední léta. Od projektu až po realizaci uběhlo několik let a jsem velmi rád, že se nám
jej podařilo zdárně dotáhnout do konce a můžeme
místním seniorům nabídnout dostupné a komfortní
bydlení.
Jaro také znamená nové začátky, naději a chuť budovat něco nového. V investicích nepolevujeme,
snažíme se získat dotace a nabídnout vám něco
užitečného. Proto jsme požádali o dotaci na stavbu
skateparku, který je plánovaný vedle pumptrackového hřiště. Půjde o další možnost aktivního trávení
volného času pro děti, mládež a dospělé. Každý, kdo
má doma kolo, koloběžku, inline brusle nebo skateboard, si sem bude moci přijet bezpečně zajezdit.
Pokud s dotací uspějeme, budeme široko daleko
jedinou obcí, která se bude moci pochlubit tímto
sportovním zařízením.
Zároveň se dočkáme výrazného vylepšení prostoru
sběrného místa u staré školy, kde dojde k výstavbě
nové trafostanice a úpravám okolních prostor.
I když se velmi často skloňují slova jako zdražování,
inflace, pohonné hmoty a válka na Ukrajině, stále
si držíme optimistický pohled do budoucna a pracujeme na přípravě dalších investic. Život se kvůli
zdražování a inflaci nezastaví, a proto i nadále pokračujeme ve zvelebování našeho městečka.
Těším se na setkání s vámi při slavnostním otevření
KoDuSu a přeji vám hezké jaro a Velikonoce strávené s rodinou.

S úctou, Dušan Odehnal
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Kvasice v loňském roce investovaly do rozvoje městečka
více než 40 milionů korun
Každý rok obec investuje nemalé finanční prostředky do rozvoje. Zastupitelé i radní si vytipují
priority a na dané projekty se
snaží získat dotaci. Investice do
obecního majetku, infrastruktury, zeleně, sportovišť a podobně
probíhá postupně s ohledem na
výši obecního rozpočtu a také
urgentnost jednotlivých projektů. V loňském roce Kvasice investovaly (s pomocí dotací) více jak
40 milionů korun do rozvoje
obce. Největší investicí za poslední roky byla bezesporu
stavbu Komunitního domu pro
seniory Kvasice, která místním
důchodcům zajistí kvalitní a dostupné bydlení. Obec také investovala do zeleně, chodníků, komunální techniky, kabelizace či
hřbitova. Přinášíme vám přehled
nejdůležitějších investičních akcí
za loňský rok.

na, postupně se počítá s modernizací
základní a mateřské školy, demolicí budovy staré školy, rekonstrukcí
obecního úřadu, aby byl bezbariérový, a s renovací fasády a balkonů na
bytovém domě Osmek.
Do technické infrastruktury, na
kterou se bude potřeba v následujících letech zaměřit, spadá oprava
a rekonstrukce chodníků a silnic,
výkup pozemků od soukromých
vlastníků za účelem jejich zasíťování
a prodeji jako stavební parcely a také
vystavění cyklostezky jak u sportovního areálu, tak z druhé strany řeky
Moravy. Další prioritou je také výsadba zeleně, biokoridorů a obnova
stromů, keřů a remízků v krajině. Také
se počítá s péčí o zeleň v kvasickém
zámeckém parku.
Obec také vlastní několik nemovitostí, nebytové prostory, hřbitov,
Sokolovnu a přilehlou zahradu
a další prostranství. Aby mohl majetek dobře sloužit obci i obyvatelům,
je potřeba jej renovovat a investovat
Obec naplánovala strategický
do obnovy a oprav. Počítá se i s renorozvoj
V loňském roce připravovalo ve- vací odpadového hospodářství. To se
dení obce Strategický rozvojový do- ovšem neobejde bez dotací.
kument Obce Kvasice na léta 2021–
2027. Jedná se o stěžejní dokument, Proběhla kabelizace Krajiny
V loňském roce se podařilo zreakterý vyžadují ministerstva či Zlínský
kraj při žádostech o dotace. Stra- lizovat dlouho připravovanou akci,
tegický plán je zároveň důležitým a to kabelizaci v ulici Krajina. Uděladokumentem při plánování ročního lo se nové zemní kabelové vedení
i střednědobého výhledu obecního NN, které stávajícím odběratelům
elektrické energie zajistí kvalitnější
rozpočtu.
„Potřebovali jsme mít vizi, kudy a spolehlivější dodávky. Také se inveschceme, aby se Kvasice v následu- tovalo do nového veřejné osvětlení,
jících letech vyvíjely s ohledem na rozhlasu a optického kabelu. Zemní
obyvatelstvo, infrastrukturu, obecní budovy, spolky, životní prostředí
i estetický ráz,“ vysvětlil starosta Dušan Odehnal.
V dokumentu se počítá s nejdůležitějšími investicemi na další léta. Při
výběru se bral ohled na stav obecního majetku, přání obyvatel, finanční
možnosti obce a na to, co v Kvasicích
dosud chybí a je potřeba v budoucích letech udělat. Hlavní prioritou
je zachovat historický ráz městečka
a zároveň vytvořit moderní místo pro
život obyvatel v 21. století.
Co se týče obecních budov, tak
generální opravu potřebuje Sokolov- Sokolovna
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Osmek
kabelové vedení je ze stávající trafostanice vedeno pěti kabely (elektřina, veřejné osvětlení, rozhlas a optické kabely firmy Cyrilek a Zlín Net)
až ke křižovatce, kde se rozděluje do
jednotlivých částí ulice. Co se týče veřejného osvětlení a rozhlasu, v ulici je
31 nových stožárů a 12 rozhlasů. Celková cena díla činila 2 350 674,50 Kč
včetně DPH.
Revitalizace zeleně se platila
z dotace
Díky dotacím z Národního programu životního prostředí, které
zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí ČR, vyřídila organizace Futura academica, z. s., Kvasicím 100 %
na vysázení až 80 stromů v obci. Za
projekt včetně výsadby nezaplatila
obec ani korunu. Povinností obce
je starat se o stromy, zajišťovat zavlažování a ořezy, a kdyby některý

z nich uschnul, musí na jeho místo
vysadit nový. Část stromů se vysadila za místní základní školou a další
u dětského hřiště v Družstevní ulici.
Šlo o ovocné, listnaté a okrasné stromy, které budou zapadat do vytipovaných míst.
V Sokolovně je nové pódium
V loňském roce nechala obec zrekonstruovat pódium v místní Sokolovně. Tu Kvasice získaly darem od
Sokolské župy Hanácké, které neměla dostatek financí na provoz a opravu budovy. Kvasice získaly dotaci ve
výši 399 999 Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Ministerstva zemědělství ČR. Na původním pódiu se už podepsal zub času,
nesplňovalo podmínky nosnosti
a dnešní technické normy. Proto se
vyměnilo pódium včetně podlah,
opony, kolejnic, podhledů a čela. Celková cena zakázky byla 403 024 Kč
bez DPH. Další opravy objektu budou v následujících letech pokračovat.
Opět se rozšířily urnové hroby
Obec i v loňském roce pokračovala s revitalizací místního hřbitova. Udělalo se dalších 22 urnových
hrobů, které Kvasice nabídly místním lidem k pronájmu. O urnová
místa je v posledních letech velký
zájem, protože stoupá počet pohřbů žehem. Kremace tvoří cca
70 % pohřbů, těla do hrobu jsou
pochovávána ve 30 % případů. Vět-
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školy. Důležitou součástí prací byla
i oprava sjezdů k rodinným domům
v Husově ulici. V jarních měsících
bude dokončeno vodorovné dopravní značení a pružná asfaltová
zálivka.

Půdorys základní školy
ší trend kremací je ve městech, na
venkově se pohřbívání do rodinného
hrobu upřednostňuje více.
Kvasičtí hasiči mají na starost
i Střížovice
Jelikož sousední Střížovice nemají
zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů, oslovily Kvasice a požádaly je o zajištění požární ochrany.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu
se Střížovicemi na poskytování požární ochrany za částku 10 000 Kč
ročně. Znamená to, že pokud se ve
Střížovicích vyskytne nějaká živelná
pohroma, dostane kvasická jednotka pokyn od operačního střediska,
aby se dostavila na místo události ve
Střížovicích a poskytla součinnost při
řešení situace a odklízení následků
profesionálním hasičům.
Nejníže položené ulice ochrání
soustava příkopů
Do loňského léta probíhalo řízení v rámci pozemkových úprav.
Zastupitelé tehdy na zasedání odsouhlasili 6 projektů, které mají za
úkol posílit přirozenou funkci krajiny, vybudovat meze, remízky, polní
cesty a příkopy. Těchto šest projektů
v extravilánu obce poslali se žádostí
o realizaci na Státní pozemkový úřad,
na pobočku v Kroměříži na Riegrově
náměstí. Opatření na posílení funkcí
krajiny a protierozních opatření má
platit stát, nikoliv obec Kvasice.
Jedná se o projekt, který má ochránit nejníže položené části Kvasic od

Trávu bude sekat výkonná
sekačka
Kvasice zakoupily novou komunální techniku. Vzhledem k tomu, že
v městečku je velké množství trávníků, příkopů a mezí, současná sekačka už byla nedostačující z hlediska
rychlosti sekání, svahového sklonu
a výkonu. Proto vedení obce v srpnu
2021 vypsalo zakázku malého rozsahu na dodavatele nové techniky. Se
svým výkonem se nový stroj blíží
užitkovým traktorům, má obratnou
konstrukci, se kterou jdou sekat
i svahy a špatně dostupná místa. Zaneustálého zaplavování. Když prud- kázku vysoutěžila firma ITTEC, s. r. o.,
ce prší, voda z kopců okolo Nového z Prahy za cenu 977 899 Kč bez DPH.
Dvora nateče do kvasické kanalizace,
která nemá šanci ji pojmout. Ta pak Největší investicí byl KoDuS
Obci se v loňském roce podařilo
zaplavuje ulice okolo trafiky, zejména Husovu. Na Krajině se silnice zase získat finanční podporu od státu
a z Evropských fondů v celkové výši
promění v řeku.
Nad Kvasicemi se tak vybuduje 13 678 654,53 Kč. Nejvyšší dotace
soustava příkopů a remízků, která byla na Komunitní dům pro seniory
bude sloužit jako ochrana před pří- v Družstevní ulici ve výši 10,4 mivalovými srážkami. Již se chystá pro- lionů korun. Zbylé dotace byly na
jektová dokumentace včetně stavebního povolení.

údržbu památné lipové aleje u hřiště (189 316,6 Kč), na vybudování vodovodu na Nový Dvůr (1 472 226 Kč),
1 568 429,52 Kč na rekonstrukci chodníků v ulicích Zahradní
a Bělovská a 62 000 Kč na výdaje
spojené s volbami do Poslanecké
sněmovny parlamentu České republiky.
KoDuS čeká slavnostní otevření
V březnu se dokončila největší
investice za poslední roky, a to stavba Komunitního domu pro seniory
Kvasice v Družstevní ulici. Díky tomu
obec nabídla bydlení místním seniorům. V současné době už je dům
zkolaudovaný a Bytová komise při
Obecním úřadu Kvasice vybrala nové
obyvatele 18 bytů. Drtivá většina
z nich pochází z Kvasic, dům budou
obývat i manželské páry. Jedná se
o velmi útulné bydlení v klidné části městečka s výhledem do zahrad
a polí na jedné straně a do Družstevní ulice na druhé straně. Senioři to
tak mají blízko do lékárny, do obchodu se smíšeným zbožím, k lékaři
i na místní autobusové zastávky.
První obyvatelé se do KoDuSu
začnou stěhovat během dubna
a května letošního roku.
text: Jana Hlavinková

Je hotový chodník v Husově
ulici
Obec zrealizovala opravu chodníku v Husově ulici, které se rekonstruovaly na dvě etapy. Na 1. etapu získaly Kvasice dotaci Ministerstva pro
místní rozvoj ČR., 2. část uhradily ze
svého rozpočtu.
1. etapa prací zahrnovala opravu
chodníků po levé straně ulice od
křižovatky s ulicí A. Dohnala a Hráza
po přechod, který vede k místní základní škole.
2. část byla od přechodu po křižovatku s Dolní ulicí. Proměnou prošel
i přechod pro chodce, který neodpovídal současným bezpečnostním normám. Zároveň se vyměnilo
osvětlení a s poskytovatelem telekomunikačních služeb se položil
optický kabel.
Bezbariérovým chodníkem, novým veřejným osvětlením a bezpečným přechodem se výrazně zvýšila
bezpečnost dětí, které tudy chodí do Urnové hroby
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Třídění odpadů je vzhledem k rostoucím nákladům ještě důležitější
Díky tomu, že kvasičtí obyvatelé třídí odpad, dostala obec do
svého rozpočtu 220 358 Kč od
obalové společnosti EKO-KOM,
a. s., která vede evidenci separovaného odpadu. Naopak BIOPAS
s. r. o, sváží separovaný odpad,
jako jsou plasty, papíry, sklo
a drobný kovový odpad k dalšímu využití. Lidé tak zároveň
uleví obecnímu rozpočtu, protože každý plast, papír či sklo se
ze sběrných hnízd nezaveze na
skládku komunálního odpadu,
ale do třídičky. Tím pádem Kvasice zaplatí méně za komunální
odpad, za který stejně musejí
doplácet z rozpočtu, protože po-

platky vybrané od obyvatel nepokryjí veškeré náklady.
Do budoucna se počítá s růstem
cen za svoz komunálního odpadu
a také za vývoz sběrných hnízd. Roste cena pohonných hmot, od ledna se opět zvýšila minimální mzda
a s tím vzrostly odvody na sociálním
a zdravotním pojištění, stouply ceny
elektrické energie a plynu a také za
servisní opravy svozové techniky.
Především rostou poplatky za skládkování a teoreticky se blíží konec
skládkování. Třídění odpadů také
snižuje poplatky za skládkování, čím
víc třídíte, tím má obec větší slevu na
těchto poplatcích. Tyto všechny faktory se promítnou do konečné ceny.

Odměny za vytříděný odpad za rok 2021:
rok 2021

částka (v Kč) do rozpočtu obce

1. čtvrtletí

55 887,5

2. čtvrtletí

57 015

3. čtvrtletí

56 287,5

4. čtvrtletí

51 168

celkem

220 358
zdroj: EKO-KOM, a. s.

„Proto prosím maximálně třiďte, ať
nemusíme v příštím roce razantně
zvednout poplatky za svoz komunálního odpadu,“ požádal obyvatele
starosta Dušan Odehnal.

Sběrná hnízda se postupně revitalizují a jsou po Kvasicích rovnoměrně
rozmístěná tak, aby místní lidé nemuseli chodit s plasty či papírem na druhou stranu městečka.

Od března stouply poplatky za vodné a stočné o téměř 11 %
Zdražování v posledních měsících se netýká jen potravin, pohonných hmot, elektrické energie, plynu, oblečení či služeb.
Nahoru jde i cena za vodné a stočné. Od 1. března letošního roku si
tak kvasičtí obyvatelé připlatí za
vodu o 10,73 % včetně DPH více.
Reálně to znamená, že za jeden
kubík pitné vody zaplatí 46 Kč
a za odpadní vodu 46,20 Kč. Dohromady to bude 92,20 Kč za
kubík.

Pro čtyřčlennou domácnost
s průměrnou spotřebou vody
to znamená, že si ročně připlatí
zhruba o 1089 Kč více než v roce
2021. Průměrně tak každý měsíc
zaplatí cca o 91 Kč více.
Ceny vzrostly z důvodu zdražující se elektrické energie, nákladů
na údržbu a obnovu infrastrukturního majetku a nákup chemikálií.
Od 1. 1. 2022 také došlo ke
změně cyklu vyúčtování. Původně lidé dostávali vyúčtování kaž-

dých 6 měsíců, nyní to bude jen
jednou ročně. Zároveň obyvatelé,
kteří nemají sjednané pravidelné
zálohové platby, by si je měli co
nejdříve sjednat, aby se vyhnuli
tomu, že budou muset jednou
za rok zaplatit spotřebu za všech
12 předchozích měsíců.
Do navýšení ceny za vodné
a stočné se kromě zdražení elektřiny a plynu promítají i podmínky
Státního fondu životního prostředí ČR, které musí VaK, a. s., respek-

tovat a také přijaté dotace na výstavbu infrastruktury.
Ve smlouvě o dotaci se například píše, že jednou z podmínek,
které musí příjemce dotace (VaK,
a. s.) splnit, je postupné navyšování ceny za vodné a stočné. VaK, a. s.,
se při zvyšování ceny musí řídit finanční analýzou a nástrojem udržitelnosti stanoveným Operačním
programem životního prostředí
ČR.
texty: Jana Hlavinková

Obec Kvasice vás
zve na slavnostní otevření

Komunitního domu pro seniory Kvasice
v Družstevní ulici,
které se uskuteční

v úterý 29. března v 15 hodin.
Při této příležitosti si můžete dům prohlédnout.
4
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Přehled plateb za komunální odpad a psy
Sazba poplatku za odvoz odpadu:
Sazba poplatku pro občana, který má v obci trvalý pobyt:
600 Kč
Děti od narození do konce kalendářního roku,
ve kterém dosáhnou dvou let:
0 Kč
Děti od 3 do 14 let (včetně):
450 Kč
Studenti od 15 do 26 let na základě potvrzení o studiu:
450 Kč
Občané od 75 let:
300 Kč
Občané, kteří se zdržují v zahraničí déle jak 3 měsíce,
nutno doložit doklad nebo čestné prohlášení:
300 Kč
Poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března nebo ve dvou splátkách. Jednu je potřeba uhradit do konce měsíce března a druhou 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:
600 Kč
Tento poplatek je splatný jednorázově do konce měsíce března.
Poplatek ze psů:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
u prvního psa v rodinném domě
100 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v rodinném domě
150 Kč
za prvního psa chovaného v bytovém domě
200 Kč
za druhé a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě 300 Kč
za prvního psa chovaného v obvodu obce – části Chlum,
Nový Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna
60 Kč
za druhého a dalšího chovaného psa v obvodu obce – části Chlum, Nový
Dvůr, Pod Cihelnou a Cihelna
90 Kč
za psa chovaného v rodinném domě, jehož držitelem
je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo sirotčího důchodu
60 Kč
za druhého a každého dalšího psa, chovaného v rodinném domě,
jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, nebo sirotčího důchodu
90 Kč
za psa chovaného v bytovém domě, jehož držitelem
je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo sirotčího důchodu
120 Kč
za druhého a každého dalšího psa, chovaného v bytovém
domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, nebo sirotčího důchodu
180 Kč

Poplatky za odvoz komunálního odpadu
a ze psů se budou vybírat od
2. března 2022 do 31. března 2022
v úřední dny – v pondělí a ve středu
od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.
Poplatky lze platit na Obecním úřadě v Kvasicích buď hotově,
nebo kartou, dále lze platit převodem z účtu. Pokud máte
zájem o platbu on-line, zašlete na
e-mail: horova@kvasice.cz žádost
o platbu. V žádosti přesně uveďte, za které osoby bude
poplatek uhrazen, včetně adresy, a následně vám budou
sděleny veškeré náležitosti k platbě.
V případě požadavku na úlevu od poplatku je nutno zároveň
s žádostí zaslat i naskenované potvrzení
o studiu. Od letošního roku se úleva poskytuje studentům
od 15 do 26 let, proto musí potvrzení o studiu doložit
všichni poplatníci, kteří v roce 2022 dovrší 15 let.
Žáci základní školy mohou místo potvrzení doložit čestné
prohlášení. Bez tohoto potvrzení nelze nárok na slevu uplatnit.
Štítky na popelnice vám doručíme až domů
do 14 dnů od obdržení platby.

Od dubna do června proběhne další zjišťování přesných hranic
pozemků
Katastrální úřad pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Kroměříž, oznamuje, že v období od dubna do června 2022 bude probíhat II. etapa zjišťování průběhu hranic v rámci obnovy
operátu novým mapováním v Kvasicích. Vlastníci dotčených nemovitostí

(ulice – část Dolní, část M. Krasického,
Boční, Ulička, Packov, část Nová, část
Mírová, Krajina, U Rybníčka, Družstevní, Čtvrtky, Bělovská, Zahradní
a Pod Strážným) budou předem zváni písemnou pozvánkou s určeným
dnem, místem a hodinou konání.

Protože přítomnost vlastníků může
zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic, katastrální úřad vyzývá všechny vlastníky,
aby se osobně zúčastnili nebo vyslali
svého zástupce, a tak předešli případným problémům.

V případě potřeby bližších informací a pokud se z jakéhokoli důvodu
nemůže vlastník zúčastnit, prosíme
o zkontaktování na telefonních číslech uvedených v pozvánce, kde si
můžete domluvit případný jiný termín zjišťování.
text: J. Hlavinková
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Obec žádá o dotaci na skatepark, má být vedle pumptracku
Kvasice požádaly o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
na projekt s názvem Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Jinými slovy jde o projekt na
skatepark, který by měl, pokud
se podaří získat dotaci, vyrůst
vedle pumptrackového hřiště.
Městečko dlouhodobě rozvíjí
aktivní volnočasové využití pro
děti, mládež i dospělé. Navíc potřeby obyvatel, jak trávit volný
čas, se mění. Před 30 lety stači-

lo v obci travnaté hřiště, kde se
hrály různé sporty, dnes jsou
však preference jiné. A právě na
ně Kvasice reagují.
„Chceme obyvatelům, a zejména
mladým lidem a především dětem
nabídnout další variantu sportů.
V obci jsou mladí jezdci na koloběžkách, skateboardech, inline bruslích a kolech, a proto je chceme
podpořit, aby měli kde bezpečně
jezdit a měli zázemí, aby se mohli
scházet. Zároveň revitalizujeme
další část území vedle pumptruc-

ku,“ uvedl starosta Dušan Odehnal.
Další výhodou bude, že se
skatepark bude nacházet nejen
v blízkosti pumptrackového hřiště,
ale i fotbalového, u kterého je restaurace i parkoviště. Z druhé strany vede cyklostezka.
Skatepark bude monolitický
útvar o rozměrech 24 x 11,88 metrů s centrální částí s funboxem,
pyramidou a grindovacím railem
a dvojitou vlnou s grilovací bednou. Konstrukce skateparku bude
pozinkovaná, z ocelových profilů

a příčně pokrytá roštem ze smrkových fošen a speciálním povrchem.
Mezi fošny a pojezdový povrch se
položí kontaktní folie.
Koncové rádiusy budou mít
bezpečnostní zábradlí z ocelových
pozinkovaných profilů s výplní. Tím
se zajistí maximální bezpečnost
jezdců.
Obec žádá od dotaci ve výši
2 miliony korun, celkové náklady na
stavbu jsou odhadnuty na cca 2,6
milionů korun.
text: Jana Hlavinková

Kvasické kostely skrývají umělecko-historický unikát
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Jana
Nepomuckého v Kvasicích na náměstí skrývá umělecko-historický unikát.
Jedná se o boží hrob, který pochází
z 19. století, z mistrných rukou olomouckých sklenářů rodinné firmy Zbitků, která se specializovala na výrobu
mobilních oltářů, božích hrobů a lurdských jeskyní.
Firma byla založena v roce 1846 Eduardem Zbitkem (1819–1885), který navázal na tradiční rodinné řemeslo svého otce Antona (1786–1866) a děda
Franze. Také jeho mladší bratr Konrád
se věnoval obchodu se skleněným zbožím, měl svou sklářskou dílnu, ve které vyráběl pro salóny a kostely lustry
a lampy.
Já si myslím, že také náš kostel zdobily
skleněné lustry z této dílny, které jsou
zachyceny na dobových pohlednicích
interiéru kostela. Firma vyráběla i mozaikové desky s ornamenty, prosvícené
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lampou pak zdobily okna domů
ve městě při slavnostních příležitostech. K poctě císaře Františka Josefa I. byly zhotoveny
působivé mozaiky v podobě
císařské koruny, jeho motta Viribus Unitis (Spojenými silami)
a monogramu císaře a jeho ženy
Elisabeth. Po náročné restauraci zářily na výstavě instalované
k 100. výročí úmrtí císaře, ve
Vlastivědném muzeu Olomouc
v roce 2016.
Potomci rodu Zbitků v Kvasicích
ještě nebyli
Eduard Zbitek byl vážený olomoucký měšťan, člen různých
významných spolků a kustod Průmyslového muzea Františka Josefa
I. Za svá umělecká díla získala jeho
dílna pochvalná uznání papežem
Lvem XII. a Katolickou teologickou
akademií v Petrohradě. Rod Zbitků
pocházel z Úsova. Eduard se oženil
s Josefinou z rodu Prachtlů, majitelů takzvaného Měděného mlýna na
Nových Sadech v Olomouci. Rovněž
následníci rodu Zbitků, přestože je
o nich známo, že se uplatnili i v dalších specializovaných oborech, se
věnovali sklářskému řemeslu.
Zbitkové se hlásili k německé národnosti, takže byli po druhé světové válce odsunuti. Potomci žijí v Německu a údajně pátrají po dílech
svých předků, a dokonce tato místa

navštěvují. V Kvasicích ještě nebyli,
neboť o nich neví.
Přestože jejich výrobky zdobily
převážně moravské, slezské a české
chrámové prostory, byly železnicí
rozváženy po celé Evropě (Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Uhry,
Polsko Ukrajina, Německo i Zámoří).
I když se odhaduje, že jich dílna vyrobila a vyexpedovala během svého
provozu (1846–1914) okolo tisíce,
jen málo kostelů se dnes může chlubit jejich zachovalými díly a mezi ně
patří naše historické městečko.
Skvosty z dílny rodu Zbitků jsou
na Moravě i v Čechách
Jeden z nich bývá o Velikonocích instalován v kostele svaté Anny
v dřevěném městečku v rožnovském
Valašském muzeu v přírodě, kam
ho darovala římskokatolická farnost
z Nového Hrozenkova v roce 2005.
Prošel náročnou restaurací. To zmiňuji z důvodu, abychom si byli vědomi
hodnoty umělecky cenného skvostu,
který skrývá kostel na náměstí A. Dohnala v Kvasicích.
Jako další zdroj na Moravě je uváděn kostel svatého Mořice v Olomouci a několik se jich nachází i v Čechách (Doudleby, Kaplice, Rapšach,
Paseka, Kunratice u Cvikova).
Z broušených kamínků různých
barev vytvářel sklářský mistr mozaikové obrazce květinových váz, postav, křížů na matné ploše, kterou

zezadu nechal nasvítit, nejprve to
byly lojové a petrolejové lampičky,
později je nahradilo elektrické osvětlení. K výrobě oltářů používal materiál z produkce Jabloneckých skláren.

Boží hrob bude Kvasickým
přístupný na Bílou sobotu
V Kvasicích vznikla v roce 1905 elektrárna, a to jako jedna z prvních na
Moravě. I přes počáteční potíže začala
vyrábět elektřinu, která v začátcích
rozzářila především prostory zámku
a kostela, lustrů i Božího hrobu.
Boží hrob v Kvasicích působivě
doplňuje kulisovou barokní křížovou
cestu z roku 1740, stává se jejím centrem a zároveň i závěrečným aktem.
Propojuje liturgii s prvky lidové zbožnosti.
Boží hrob je symbolem hrobu v Jeruzalémě, do něhož bylo uloženo po
ukřižování tělo Ježíše Krista, ze kterého třetí den vstal z mrtvých.
Vzhledem k roku instalace je zřejmé, že Boží hrob i lustry pro kostel objednaly Karolina Lambergová, rozená
Sternbergová, a její dcera Leopoldina,
provdaná Thun-Hohensteinová, které
jsou spojeny i s křížovou cestou v Kvasicích směrem k Nové Dědině.
Boží hrob bývá zpřístupněn k meditaci i k prohlédnutí o Velikonocích na
Bílou sobotu.
text: Květa Koutňáková
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Postní doba a příchod jara
Postní doba trvá symbolicky
40 dní, od Popeleční středy do
velikonočního Božího hodu.
Tak dlouho trvala cesta Izraelitů přes poušť z egyptského otroctví, 40 dní se modlil a postil
Ježíš na poušti. V postní době
se nekonaly zábavy ani svatby,
lidé se zříkali i jiných světských
radovánek, muži odkládali fajfky a ženy pestré šátky, vařily
postní jídla a jedlo se střídmě.
Z hlediska lidové víry mají význam především zvyky o postních nedělích. A tak každá
neděle postní doby dostala
svůj název podle daného účelu. Jsou to neděle černá, pražná, kýchavá, družební, smrtná
a Květná neděle.
Černá, smrtná i kýchavá neděle
Černá neděle podle tmavého
oděvu, který se v tu dobu nosil, ženy
se halily do černých šátků, plen a fěrtochů (zástěr).
Pražná neděle dostala název od
postního jídla pražmo – je to staroslovanský pokrm zhotovený pražením naklíčeného obilí, a to pšenice,
žita, špaldy nebo ovsa. Byl oblíbeným pokrmem u našich předků, jak
dokládají i archeologické nálezy,
a jsou i dnes restaurace, kde ho připravují v rámci vegetariánské kuchyně. Klíčky z obilí se olámaly a přidávaly do polévek, salátů a kaší. Obilí se
pražilo nasucho.
Kýchavá neděle vznikla od
druhu středověkého moru projevujícího se kýcháním a v této době
vzniklo i pozdravení při kýchnutí „Pozdravpánbu“ – Pozdrav tě Pán Bůh.
Družební neděle měla své
zvláštní postavení, neboť toho dne
se mohlo mírně slevit z tvrdého postu. Mládeži bylo povoleno sejít se
na městečku a pobavit se. V kostele
došlo ke krátkodobé změně barvy
kněžského roucha z fialové na růžovou (také růžová neděle) a tam, kde
se schylovalo ke svatbě, tak probíhaly námluvy, které obstarával družba.
Zvlášť rozsáhlé přípravy zahrnovala smrtná neděle. V kostelích se
zahalovaly kříže, a přestože se církev snažila vymýtit pohanské zvyky
a nahradit je křesťanskými, některé
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přetrvávaly. O smrtné neděli děvčata, případně i malé děti, chodívala s ozdobenými májičky, byla to
takzvaná „obchůzka s lítem“, po domech, zpívala písně a recitovala říkadla o odchodu zimy a příchodu jara
a také o Panně Marii.
Stála Panna Maria
jako růžička červená,
přišel k ní anděl Páně,
dal pozdravení panně.
A ona se ho ulekla,
před ním na kolena klekla.
Nelekej se, panno čistá,
máš porodit Krista.
Za to byly obdarovávány, což se
jím líbilo, ale musely to stihnout za
dopoledne, neboť odpoledne se vynášela Smrtka neboli Morena, Morana, Mořena a tak dále Vynášení smrtky byl zvyk rozšířený ve slovanském
světě, jenž neměl s křesťanskou liturgií žádnou spojitost. Původ je třeba
hledat v pohanských dobách, kdy
byl spojen s koncem zimy a počátkem jara.
Slovanskými bohyněmi se
inspirovali i malíři
Z náboženství starých Slovanů
víme, že Vesna nebo Lada byla slovanská bohyně jara, mladosti, radosti a úrody, Živa obnovitelka života,
Morana bohyně zimy a smrti, ale
i moudrosti, kterou byli inspirováni
i naši velcí malíři Mikoláš Aleš a František Ženíšek v cyklu Vlast pro Národní divadlo v Praze. Poslední luneta,
nazvaná Žalov, je věnována bohyni
Moraně, která ukazuje poslední cestu hrdinovi, sedícímu na koni, na slovanské pohřebiště. Žalov představuje závěr báje, i když údajně byla první

ilustrační foto
Soudce: Je pravda, co žaloba říká?
navrženou lunetou Mikoláše Alše
Rychtář:
Pravda je to svatá. Jsem
– v Alšově pojetí je Žalov posledním
rychtář obce a starostlivý táta.
místem pro všechny hrdiny.
Soudce: Může pronést někdo obhaMořena měla obhájce, soudce
jobu.
Obhájce: Pod vládou smrtky čas
i rychtáře
Mořena byla figurína zhotovena nám klidně plynul, pole a les si odpoze slámy, uvázaná k tyči, oblečená do činul. Celá zima byla pouhá dlouhá
starých šatů a ozdobená fábory. Ko- noc, jež nám ukázala někdy svoji moc.
lem krku měla náhrdelník z vyfouka- Avšak nová Vesna probudí vše ze sna.
ných vajec. Po obchůzce chasy obcí, Zima se nám ztratí, ptáčkové se vráza doprovodu muzikantů a zpěvu ji tí, vypučí zaseté zrno, stromy budou
utopili v Kvasicích v Panenském po- znovu kvést, zazelená se louka, pole,
les. Moraně či smrtce nutno vzdát
toku.
Vynášení smrtky mělo svá pravidla i čest, skončila však roli, ať jde klidně
a své nezbytné osazenstvo – žalob- spát. Utopte ji třeba, však až přijde čas,
ce, soudce, kata, rychtáře, muzikanty. zajisté se vrátí zas.
Soudce: Ať přejde všechen rmut, za
Žalobce předstoupil před soudty
strašné
činy, ať ji stihne smrt – u t o ce a pronesl žalobu na Smrtku. Vytýkal jí, že způsobila mráz p e n í m .
Také to mohlo být upálením, shoa fujavice, vinil ji i za opadané listí ze
stromů, za odlet ptáčků z krajiny.
zením ze skály nebo zakopáním.
Své žezlo v rukou třímá, meluzína
Kat vhodí Smrtku do vody, ta plakvílí, zpívá, ledem přikryla vody a stále ve na hladině a chasa se vrací, mujen škodí, tak odsuď její počínání, jinak zikanti hrají a všichni společně jdou
zemřeme tu hlady.
přivítat jaro do hospody.
Eucharistie je pro katolíky
největší svátost
Mimořádný význam měla Květná neděle. Mše svatá začínala průvodem v kostele jako vzpomínka
vjezdu Ježíše Krista na oslátku do
Jeruzaléma, kde byl vítán palmovými ratolestmi. V krajích, kde rostou
palmy, se na paměť světily palmové
listy, u nás převzaly tuto funkci větvičky jívy – kočičky, které se pak dávaly v domácnostech za kříž a svaté
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obrázky, na půdu za trámy k ochraně
domu před požáry nebo se zapichovaly do půdy pro dobrou úrodu, staré se pálily.
Poslední týden čtyřicetidenního
půstu před Velikonocemi se nazývá pašijový, svatý nebo také veliký.
Patří sem sazometná středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota,
Vzkříšení a Boží hod velikonoční.
Velikonoce jsou nejvýznamnější
svátky křesťanské církve. Pojednávají o utrpení, mučení, ukřižování
a vzkříšení Ježíše Krista. Slavení Velikonoc má svou dávnou historii již ve
Starém zákoně, při exodu Izraelitů
z egyptského zajetí, který se připomíná na jarní židovský svátek Pesach
neboli „přeskočení“, což je odvozeno
z hebrejského výrazu pasoach, to
je přeskočit, což se stalo na základě
desáté rány, kterou Hospodin seslal,
kdy v egyptské zemi anděl smrti
přeskočil domy Izraelců označené
beránkovou krví před smrti všeho
prvorozeného. Tak jako jaro znamená obnovu života, symbolizuje jarní
vzpomínka na vyjití z Egypta možnost duchovní obnovy. Ještě před
zatčením se Ježíš zúčastnil poslední
velikonoční večeře v Jeruzalémě
a ustanovil Eucharistii – přijímání
svátosti oltářní, v podobě chleba
a vína, proměněné v tělo a krev Ježíše Krista. Eucharistie v katolickém
pojetí je nejsvětější svátost, v níž je

přítomen, obětován a přijímán Ježíš
Kristus. „Poslední večeře Páně“ inspirovala řadu umělců, mezi ně patří
i slavný obraz od Leonarda da Vinci.
Turínské plátno stále zkoumá
mnoho odborníků
Poslední více než čtyři století
je v severoitalském městě Turíně
uschováno plátno, se záhadnou
postavou muže, který leží a má na
sobě nesporně známky mučení. Zda
jde, nebo nejde o plátno, do kterého
bylo zabaleno při pohřbu tělo Ježíše
Krista, je stále předmětem zkoumání, a to nejen z hlediska teologického
a historického, zahrnuje i další vědní
obory, jako je fyzika, biologie, botanika, kriminologie, optika, medicína
i numizmatika. Každá z těchto vědních disciplín pak přináší kamínek do
mozaiky, z kterého se vytváří ucelený
obraz. Jedním z nich je Příběh květinových obrazů profesora Avinoama Danina z Hebrejské univerzity
v Jeruzalémě. Turínské plátno ho
zaujalo jako biologa a došel k poznatku, že květy na Turínském platně
jsou z okolí Jeruzaléma a nasbírané
o Velikonocích (březen, duben).
Profesor Danin na snímcích Turínského plátna objevil také obraz
trnů ze dvou druhů stromů, rákosu a části provazu vyrobeného
z rostlin. Z jakého důvodu byly
květiny zabaleny do plátna s mrt-

Velikonoční bohoslužby a přání
Zelený čtvrtek
v 18 hodin + bdění v Getsemanské zahradě
Velký pátek
v 7 hodin, Motlitba se čtením, ranní chvály
v 14 hodin venkovní křížová cesta
v 18 hodin Velkopáteční obřady
Bílá sobota
v 7 hodin – motlitba se čtením, ranní chvály
10 – 20 hodin - bdění u Božího hrobu
ve 20 hodin – Vigilie Vzkříšení
neděle Z mrtvýchvstání Páně
v 7:45 – mše svatá, žehnání pokrmů
Velikonoční pondělí
v 7:45 hodin – mše svatá

vým tělem, profesor Danin objasnil již jako znalec židovské kultury.
Při židovském pohřbu měla být se
zemřelým pohřbena i jeho krev
a předměty potřísněné jeho krví.
Není bez zajímavosti, že v Evangeliu
svatého Matouše je zmínka o tyči,
holi, doslovnější znění podle řečtiny
– rákosu, v souvislosti s Ježíšovým
mučením a ukřižováním (Mt 27,29,30
a Mt 27,48).
Vejce je symbolem života
Velikonoce jsou svátkem pohyblivým. Mohou být v rozmezí
od 22. března do 25. dubna. Již
v 6. století byl přijat způsob výpočtu
data Velikonoc, který vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní rovno-

dennosti, v neděli po prvním jarním
úplňku.
Pondělí velikonoční už zase navazuje na pohanské zvyky, barvení
a zdobení vajec, obchůzka s pomlázkou. Vejce se považuje v lidové kultuře za symbol života, takže není divu,
že je spojováno s příchodem jara.
Pro pomlázkovou obchůzku vytvořil lid celou řadu názvů: pomlázka,
šlahačka, šibačka, mrskačka, mrskut,
tvarovačka, šmigrúst, bulačka i budička, houdačka, binovačka aj.
„Hody, hody, doprovody, my
k vám na pomlázku jdeme, mnoho
štěstí vinšujeme. Nejmilejší panimámo, slepičky jim nesou dávno, pár
vajíček nám dají, pěkně malovaný.“
text: Květa Koutňáková

Bez Velikonoc by nebyly Vánoce
Jak to, že by Vánoce bez Velikonoc neměly smysl? Právě proto, že
bez Velikonoc by Vánoce byly jen
obyčejné narozeniny nějakého dítěte Ježíška někde v daleké zemi
na východě. To, co se stalo o Velikonocích, ve skutečnosti staví všechno ostatní do stínu: Ježíš zemřel,
abychom my už nemuseli umírat.
Tak se to píše v Bibli (Jan 11,25-26).
A vstal z mrtvých, abychom se už
nemuseli bát smrti, ale mohli se
radovat z věčného života. V tomto
smyslu: Radostné Velikonoce!
Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu
a člověk žasne nad dokonalou
harmonií barev, vůní a tvarů, nad
kouzlem rodícího se života. Všude
kolem bují život, než opět přijde

zima, kdy všechno vadne, usychá
a umírá. Neúprosný koloběh života. Kdesi v koutku lidské duše se
ozývá strach z budoucnosti. Vždyť
i mě čeká stejný úděl jako všechno
živé kolem... Člověče! Hlavu vzhůru! Bible, Boží Slovo, má pro tebe
tu nejúžasnější zprávu v dějinách
lidstva - život smrtí nekončí. Ježíš
Kristus, ten, který má klíče od smrti
i hrobu, řekl: „Neboj se! Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků.
Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří
ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“
(J 11,25; Zj 1,17-18)
Požehnané velikonoce po dobře
prožité postní době, byť v nelehké
a náročné době přeje a vyprošuje
P. Pavel Vágner, farář
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Gábina Gunčíková letos chystá turné po Německu
Gabriela Gunčíková se narodila
před devětadvaceti lety v Kroměříži, dětství prožila v Kvasicích, dospívání v Jankovicích
na Holešovsku. Před 11 lety se
zúčastnila celostátní soutěže
Československá SuperStar, kde
se probojovala až do finále, mezi
nejlepší. V témže roce získala
ocenění v anketě Český slavík,
kde byla objevem roku. Vydala několik desek a vystupovala
v muzikálu Kleopatra. Sám mistr
Karel Gott jí nabídl místo hosta
na svém turné v roce 2021. Vydala se do spojených států, kde vyhrála konkurz na zpěvačku kapely Trans-Siberian Orchestra a na
turné s nimi projela celé západní
pobřeží USA. V roce 2016 reprezentovala Česko na mezinárodní
soutěži Eurovision Song Contest,
která se konala ve Stockholmu.
Patří k hrstce českých zpěvaček,
které se dokázaly prosadit i v zahraničí. Květoslava Koutňáková
si udělala krátký rozhovor, aby
zjistila, jak se Gábina v současné
době má a co připravuje.
Jaké máš vzpomínky na období
dětství a na Kvasice?
Moje vzpomínky z dětství jsou
krásné, a to jak ze školky, tak i ze školy.
Vždycky, když přijedu navštívit svoje
přátele z Kvasic, tak vzpomínáme.
Jednu vzpomínku jsem
zaznamenala v knize Navlékání
korálků při návštěvě svatého
Mikuláše.
Ano, moje výmluvy, proč nezpívat
Mikulášovi, jsou legendární i v naší

bych se možná k házené rekreačně Náš rozhovor vyjde v prvním
vrátila a začala hrát tady v Londýne. čísle Kvasických novin 2022, to
už bude přicházet jaro. A tak
Jen pro zábavu.
mě napadá se zeptat, jaké je
tvé nejoblíbenější jarní kvítko?
Kvasice jsou historické
Miluji fialové Hyacinty, ty si kupuměstečko, v roce 2021 slavily
ji každoročně.
880 let od první písemné
zmínky, vyšla nová kniha
o historii a byl založen Historický Co zcela na závěr vzkážeš
svým fanouškům a čtenářům
spolek městečka Kvasice. Jaký
vztah máš k historii a jakou čteš Kvasických novin?
Přeji jim, aby jim tenhle rok přiliteraturu?
Miluji historii. Ve škole to určitě byl nesl radost a ne pouze starost.
můj neoblíbenější předmět. Baví mě A víru, že se všechno časem obrátí
především období Říma, Řecka a pak k lepšímu. Život není vždy růžový,
2. světové války. Co se týče literatury, ale vždycky se najde něco, za co
rodině. Asi se také jednou budou vy- hodně mě teď baví číst naučné baj- může být každý z nás právě teď
ky. Robin Sharma nebo Paulo Coelho vděčný.
právět i mým dětem.
text: Květa Koutňáková
jsou skvělí a inspirativní autoři.
Co nového připravuješ pro své
fanoušky v roce 2022, kam bude
směřovat tvé turné?
Letos se během jarních měsíců
chystám na německé turné. Bude to
projekt Rock meets classic a bude to
s orchestrem. A připravuji i první anglickou desku se svou kapelou v Los
Angeles. Na vydání se moc těším.
Jaké je tvé nejoblíbenější roční
období?
Určitě léto. Mám ráda takový ten
první opravdu teplý letní večer, když
už se stmívá, ale pořád je světlo. To
miluji.
Když jsi bydlela v Kvasicích, tak
jsi i sportovala… Věnuješ se
ještě nějakému sportu?
Několik let jsem hrála házenou
a hodně mě to bavilo. Dnes si zacvičím jógu nebo se jedu třeba projet
na kole. Nedávno jsem si říkala, že

tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírkase konala v tradičním duchu.
Koledníci chodili dům od domu a v osmi pokladničkách

se vybrala částka 59 042 Kč.
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V částce nejsou započítány peníze,
kterými lidé přispěli bezhotovostně na účet Charity.
Charita Kroměříž velmi děkuje všem, kteří v této nelehké
době přispěli, stejně jako obec Kvasice v čele
se starostou Dušanem Odehnalem.
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Děti ze základní školy napekly cukroví pro zdravotníky
Čas adventu je nejen obdobím,
kdy řešíme nakupování dárků, uklízení a pečení cukroví, ale i časem,
kdy myslíme více na druhé. A tak
jsme přišli s nápadem, že napečeme cukroví zdravotníkům Kroměřížské nemocnice, a. s. Ti totiž před
Vánocemi opět věnovali veškerou
energii a čas vyčerpávajícímu boji
proti epidemii COVID-19. Navíc nám
jich bylo líto. Nejen, že už byli určitě unavení a vyčerpaní, ale místo
vděku se proti nim množily verbální
útoky a zpochybňování jejich práce,
což je naprosto nepochopitelné.
Cukrovím jsme jim chtěli poděkovat
za jejich práci a vyjádřit naši podporu. Do akce se zapojila většina tříd.
Velkou měrou přispěli také rodiče
a zaměstnanci školy, kteří akci podpořili finančně. Některé maminky
i nabídly pomoc s přípravou těst
a pečením, čehož si moc vážíme
a ceníme. Dohromady jsme vybrali
13 054 Kč, z toho část šla na nákup
potřeb a surovin na pečení cukroví.
Zbylo 8 950. Tuto částku pošleme
na rehabilitaci Prokopovi, zlínské-

mu studentovi, který trpí dětskou
mozkovou obrnou ve formě spastické kvadruparézy. Prokop je velký bojovník, snaží se poctivě rehabilitovat,
aby mohl být v životě soběstačnější.
Děti napekly dohromady 8 druhů
cukroví, nechyběly perníčky a linecké, ale mezi klasickým cukrovím byly
i netradiční druhy jako Pepparnötter
a Bondkakor, které se pečou na Vá-

noce ve Švédsku. 18 kg cukroví jsme
rozdělili do 43 krabiček, které jsme
rozdali na 3 covidová oddělení, ARO
a do očkovacího centra. Děti, které
chodí do odpolední družiny, vyrobily pro zdravotníky přáníčka a žákyně
8. A. do nich napsaly krásné vzkazy.
Všem, kteří se do tohoto projektu
zapojili, moc děkujeme.
text: Dagmar Janíková
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Ve školce letos řádně oslaví svátky jara
Začátkem roku 2022 naši mateřskou školu čekal lyžařský výcvik,
který se již tradičně uskutečnil
ve Ski areálu Troják s lyžařskou
školou Yetti. Děti každý den ráno
vyrážely autobusem na svah a po
prolyžovaném dopoledni se vracely zpět do školky. Počasí bylo
proměnlivé, ale to naše odvážné lyžaře neodradilo. Děti byly
moc šikovné a všem se na sněhu
dobře dařilo. Naučily se lyžařské
základy a většina z nich na konci
týdne sjela i velký kopec. V druhé polovině ledna do naší školky
přijelo Divadélko Leonka s pohádkou Dva sněhuláci. Představení bylo úsměvné, hlavní dvojice, sněhuláci Čepička a Mrkvička,
děti velmi pobavila. Jak už to tak
bývá, pohádka dobře dopadla
a publikum bylo nakonec odměněno drobnou sladkostí.
Ze Sluníček se stala olympijská
aréna
V druhém únorovém týdnu si děti
s paními učitelkami povídaly o Olympiádě. Děti se nadšeně seznamovaly
s olympijskými barvami, sportovci,
maskotem letošních olympijských
her – pandou Bing Dwen Dwen,
i se všelijakými sporty. Pohybové aktivity v olympijském duchu (například
biatlon, lyžařský slalom, hokejové
střílení na bránu nebo bobování) si
děti mohly vyzkoušet na vlastní kůži
přímo ve třídě Sluníček, která se alespoň na chvilku proměnila v olympijskou arénu.
V druhé polovině února proběhlo
ve třídě Motýlků Pepovo putová-
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ní – Pepa míří do světa. Projekt, za
kterým stojí ilustrátorka Vendula Hegerová, cestuje po školkách v celé
republice a my jsme rádi, že zavítal
i k nám. Pepa je opičák, který spolu se svým kamarádem, sloníkem
Edou, seznamuje děti s etiketou,
a Motýlkům se týden s nimi opravdu líbil. A na konci února samozřejmě přišla řada na Masopust. V naší
školce se slavil hlavně karnevalem.

Všechny děti si pořádně užily den
v maskách, který provázely úkoly,
soutěže, diskotéka a pořádná hostina. Proběhlo také vodění medvěda,
pro kterého si některé děti přichystaly básničky a písničky.
Už se těšíme, co zajímavého nám
přinese přicházející jaro. V minulých
letech jsme díky různým uzavřením
přišli o vynášení Moreny do Moravy,
o velikonoční dílny a vůbec o celé

svátky jara. Jsme tedy moc rádi, že
nemusíme být zase zavření ve školce,
a můžeme se spolu učit nové věci,
sbírat nové zážitky a poznávat svět!
text: kolektiv MŠ Kvasice
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Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
O vánočních svátcích vyhlásila
kulturní komise soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček. Vítězové,
kteří vzešli z hlasování na Facebooku
a posléze z hlasování kulturní komise, obdrželi od starosty obce Dušana
Odehnala dárkový poukaz na nákup
elektroniky dle vlastního výběru.
Ceny pro vítěze byly velmi lákavé, a tak do soutěže bylo zařazeno
21 fotografií stromečků, které zdobily
domovy o svátcích. Hlasující mohli

zhlédnout opravdu rozmanitou výzdobu, jako například přírodní a háčkované ozdoby, ale i tradiční ozdoby,
které si každý z nás pamatuje ze svého dětství. Každý soutěžní stromeček
byl krásný a zcela jistě dělal radost po
celou dobu vánoční, ale bohužel vítězové mohli být je dva.
Děkujeme všem soutěžícím, kteří
se zúčastnili soutěže a podpořili kulturní dění v povánoční době.
text: Jana Koželová

Dva nejhezčí stromečky v soutěži.

Zásahový deník JSDH Kvasice
Od posledního vydání Kvasických
novin jsme vyjížděli k šesti událostem, a to třem technickým pomocem
a ke třem požárům. Začalo to ještě
v minulém roce, kdy jsme 30. prosince vyjížděli k požáru stromu. Jednalo
se o požár dutiny stromu na konci
Kvasic. Pak následovaly dvě technické
pomoci, kdy jsme odstraňovali popa-

dané stromy na cyklostezce, a to 21.
a 22. ledna. 9. února jsme vyjížděli
k požáru hnojiště do katastru Tlumačova, do místní části Skály. Po větrných dnech došlo 17. února k uvolnění plechu na střeše rodinného
domu na Mariánově, a tak jsme zasahovali při jeho odstranění. V sobotu
19. února jsme byli vyslaní k požáru

zemědělského nakladače ve Střížovicích. Naše jednotka dorazila na
místo události jako první, přibližně za
7 minut od vyhlášení poplachu v zemědělském družstvu ve Střížovicích
a potvrdila požár kolového nakladače.
Na uhašení jsme nasadili jeden vodní
proud. Při požáru došlo k poškození
hadic hydraulického systému a přívo-

du paliva kolového nakladače. Uniky
byly zasypány sorbentem. Následně
jsme odčerpali motorovou naftu
z palivové nádrže kolového nakladače. Na místo požáru byly povolány
také profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje ze stanic Kroměříž a Otrokovice.
text: Pavel Ředina
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Školní lyžařský kurz na Rusavě
Už dvakrát odložený lyžařský
výcvikový kurz se nakonec podařilo zrealizovat na Rusavě. Od
úterý do čtvrtku (15. – 17. února)
jsme vyráželi ráno autobusem
do Hostýnských vrchů a odpoledne se vraceli zpět. Sníh byl sice
na ústupu, ale vydržel. Výhodou
byla skutečnost, že jsme měli
svah jen pro sebe. Také počasí
si s námi pěkně zalaškovalo. Po
příjemném úterý a prosluněné
středě nás ve čtvrtek čekala průtrž mračen, silný vítr a pořádná
obleva. I tak se závodilo.
V hlavní disciplíně slalomu zajela v 1. kole nejrychlejší čas Anežka
Bláhová, jenže ve druhém se všichni
závodníci zlepšili a pořadí se pro-
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měnilo. V rámci 1. družstva zvítězil
Jakub Matulík, druhý byl Tadeáš
Cífka a třetí dojela Anežka Bláhová.
Nejrychlejším jezdcem druhého
družstva (družstva začátečníků) byl
Marek Šebestík, 2. místo obsadil

Dominik Skácel a 3. Marek Valach.
Poslední dva lyžařské kurzy jsme
mezi soutěže zařadili rovněž biatlon.
A i přes ne zcela příznivé podmínky
jsme jej uspořádali znovu. Pouze
v jiných kategoriích. Mezi hochy si

první tři příčky rozdělili Tadeáš Cífka,
Vítek Kahaja a Marek Valach. Soutěž
děvčat ovládla Barbora Kotková.
Druhé a třetí místo získaly Barbora
Nováková a Veronika Marešová.
text: Jiří Machovský
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Děti ve školní olympiádě převedly své znalosti z dějepisu
Ve školním kole dějepisné olympiády změřilo své síly 34 žáků z 8.
a 9. ročníku. Téma pro letošní soutěž
zní: „Šlechta v proměnách času“. Žáci
a žákyně řešili 15 úkolů, které se týkaly období od konce raného středověku až do roku 1648, kdy skončila třicetiletá válka. Otázky směřovaly
na naše nejznámější šlechtické rody,
jejich sídla, módu, zábavu. Nesměly
chybět přední aristokratické osobnosti jako Záviš z Falkenštejna,

Albrecht z Valdštejna, Jakub Krčín Umístění na prvních deseti místech
z Jelčan, Kryštof Harant z Polžic
pořadí
jméno
a Bezdružic nebo dvojice Jiří z Podě1.
Marek Valach
brad a Matyáš Korvín. Žáci se zabý2
Jakub Cífka
vali klíčovými politickými událostmi
3.
Nela Novotná
doby (pražskou defenestrací z roku
4.
Adéla Koutňáková
1618, popravou českých pánů
5.
Michaela Škrabalová
a podobně) a také architektonic6.
Vojtěch Halaška
kými slohy. Při maximálním počtu
7.
Denisa Vrbecká
60 získaných bodů se hned 13 žáků
8.
Michal Brhlík
dostalo nad hranici 40 bodů a první
9.
Sofie
Švagrová
dva získali více než 50.
10.
Kryštof Graja

třída
8.B
9.
9.
9.
8.A
9.
8.A
9.
8.A
9.

počet bodů
57
52
47
46
46
45
45
44
44
43

Stolní tenisté úspěšně válí
Po covidové odmlce je sezóna stolního tenisu opět v plném
proudu. Kvasičtí borci pilně trénují
a účastní se mnoha turnajů v blízkém
i dalekém okolí. V Zubří se konal turnaj
čtyřher, kde dvojice Chlud a Stránský
vybojovala skvělé 2. místo. V Chropyni to bylo čistě kvasické finále, když
Vladislav Vavřík porazil Josefa Chluda. V Napajedlích se blýsknul Tadeáš

Stránský krásným 3. místem. Další turnaj v Zubří byl rozdělen do dvou skupin. Ve skupině do 35. let bral Tadeáš
Stránský 1. místo a Filip Vrzal 3. místo.
Ve skupině nad 35 let se Josef Chlud
probojoval až do finále, kde nestačil
na dlouholetého rivala Romana Žídka
z Bystřice a bral 2. místo.
Sportu zdar a covidu zmar!
text: Josef Chlud
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Mgr. František Láta
ředite

K zápisu je nutno přinést:
V případě žádosti o odklad zákonní zástupci přinesou:
Mgr. František
občanský průkaz zák. zástupce a rodný listvyplněnou
dítěte,žádost
vyplněnou
žádost
o přijetí,
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zařízení Látal, Ph.D.
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vyplněný zápisní list a vyplněný dotazník školní zralosti.
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vyplněnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení
a doporučení odborného lékaře.
Mgr. František Látal, Ph.D.
ředitel školy

Zápis se koná v pátek 22. 4. 2022 ve 13:00 – 17:00 hod.
(pokud to epidemiologická situace umožní)
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Rodí se mláďata, příroda se probouzí, pamatujte, že v ní nejste sami
I když se může zdát, že se v únoru v přírodě
nic neděje, tak opak je pravdou. Rozkvétají
sněženky, bledule i vrba jíva hlásí, že zima
už brzy skončí. Jako první mláďata roku se
rodí selata prasete divokého a svá mláďata
vyvedou i veverky. Březen je měsícem nástupu jara a probouzení přírody po zimním
spánku. Přibývá tepla, prodlužují se dny
a začínají se rodit mláďata. To ovšem neznamená, že se ještě nemůže zima vrátit s nepříznivým počasím.
Přijďte do Kroměříže na mysliveckou výstavu
Myslivci mají stále dost práce. Pokračují v péči
o potravu a klid zvěře. Jakmile přejdou mrazy, odstraní z krmných zařízení znehodnocené zbytky
krmiv, zkontrolují a doplní slaniska. Zvěř postupně přechází na zelenou potravu a potřebuje sůl
víc než kdy jindy.
Myslivečtí hospodáři připravují trofeje zvěře
odlovené v uplynulém roce k hodnocení a odevzdají je na Okresní myslivecké spolky. Zde se
schází komise, které podle jasně daných pravidel
trofeje hodnotí. Probíhají přípravy chovatelských
přehlídek, kde myslivci široké veřejnosti prezentují svůj koníček a často životní styl, myslivost. Na
výstavišti v Kroměříži proběhne chovatelská
přehlídka v rámci výstavy Myslivost a příroda o víkendu 9. a 10. 4. 2022. Je připraven
bohatý program a spousta zajímavých hostů.
V pátek 8. 4. 2022 je přehlídka trofejí s průvodcem z řad myslivců otevřena pro školy.
Všichni jste srdečně zváni.
Kvasičtí jestřábi se už teď připravují na Zlatou srnčí trofej
S nástupem jara můžeme v přírodě pozorovat
rozmanitý život. Většina stromů a keřů začíná pučet
a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky. Rodí se nový život. Zvěř si dělá hnízda a hledá
si klidná místa, kde se rodí mláďata. Děti z mysliveckého kroužku připravují tabule s doporučením, jak
se v tomto jarním období chovat v přírodě. Tabule následně umístí do často navštěvovaných míst
v okolí Kvasic a ostatních obcí. Prosíme, mějte na
paměti, že v přírodě nejsme sami.
Kvasičtí jestřábi také pravidelně chodí ke svěřenému krmelci, aby se podívali, zda v něm není
něco, co tam být nemá. Děti se také pilně připravují
na účast v okresním kole Zlaté srnčí trofeje, která
bude probíhat v červnu.
Kroužek Kvasičtí jestřábi mezi sebe rád přivítá nové tváře, které mají zájem o přírodu.
Kroužek se schází pravidelně každé pondělí
od 16 do 18 hodin na myslivně v Kvasicích.
Přijďte se za námi podívat.
text: Vladana a Zbyněk Trvajovi
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Čtenáři napsali, jaké změny by v knihovně uvítali
Tak už máme nový letopočet
2022 a všechno se znovu rozbíhá s novými předsevzetími,
i knihovna. V pondělí a ve středu
od 13 do 17 hodin jsem připravena před počítačem a netrpělivě
čekám na návštěvníky. Sotva se
otevřou dveře, rychle nasazuji roušku a snažím se podle očí
poznat příchozího čtenáře, nebo
vlastně čtenářku. Muži jsou
i v naší knihovně vzácné zboží,
podle přehledu čtenářů za rok
2021 na jednoho muže v knihovně připadly 4 ženy. A ani počet
nově přihlášených dramaticky
nezměnil rozložení sil v knihovně, je to 10:3 ve prospěch žen od
května 2021. Trochu jsem se také
podívala na dotazníky, které stále sbíráme, abychom zjistili, co
od funkční knihovny lidé očekávají, ale i tam je to silně feminizované, z 12 respondentů je pouze
jeden muž. Myslím, že odpovídáme trendům čtenářství v celé
české populaci. Jak ukázaly výzkumy, ženy čtou více než muži.
Ale i přesto všechno čekám, že
se ve dveřích častěji objeví muž
nebo chlapec.
Co si přejí čtenáři a návštěvníci
knihovny?
Když už jsem se zmínila o dotaznících, trochu více rozvedu to, co
jsem z nich dosud vyčetla. Na většinu dotazníků odpovídali registrovaní

čtenáři, pouze jeden člověk nebyl registrován. Všichni vnímají knihovnu
primárně jako půjčovnu knih. Největší zájem mají o detektivky a v těsném závěsu jsou aktuální romány ze
současnosti, hodně oblíbené jsou
i historické romány, fantasy a sci-fi.
Co se týká dalších funkcí knihovny,
tak by polovina respondentů uvítala
akce pro veřejnost (například čtenářské kluby, besedy se zajímavými
lidmi, programy pro děti a seniory).
Další ze zmíněných inovací, které by
lidé ocenili, je půjčování audioknih
a větší výběr časopisů. Jsem ráda, že
se mohu návrhy inspirovat, a slibuji, že se budu snažit vyhovět přání
čtenářů. S lepšící se pandemickou
situací mohu uvažovat o slíbeném
čtenářském klubu a po domluvě
s panem starostou a kulturní komisí
se pokusíme zorganizovat nějakou
zajímavou besedu.

pozvat do knihovny i děti ze školky.
Náš knižní fond zaměřený na malé
předškolní děti je velice dobře zásoben knihami, které se jistě budou
dětem líbit.
Knihy můžete hledat i na našem
webu
Abychom oslovili i mladší ročníky dospělých čtenářů, budeme se
snažit dále inovovat webovou stránku a zřídíme i Facebook knihovny.
Ti z vás, kteří nejsou registrováni,
podívejte se na webovou stránku
knihovny (www.knihovnakvasice.
cz) a prohlédněte si online katalog.
Jsou v něm všechny knihy dostupné
v naší knihovně. Můžete vyhledávat
pomocí jména vašeho oblíbeného
autora nebo názvu knihy. Pokud
chcete knihu, jejíhož autora a název

neznáte, můžete hledat s pomocí
klíčových slov. Když se vám kniha
objeví, klikněte na titul knihy a uvidíte obrázek a pod tabulkou zjistíte,
jestli je kniha v knihovně, nebo vypůjčená. Vypůjčenou knihu si můžete přes systém rezervovat.
Knihovna je obývákem obce
Jsem moc ráda, že do knihovny
chodí stále více rodičů s dětmi a že
knihovně zůstává věrná i starší generace čtenářek a čtenářů. Dnes už
se o knihovnách ví, že to nejsou jen
půjčovny knih, ale že by měly být i jakýmsi obývákem obce. To znamená
místem, kde se lidé setkávají, mohou
si tam popovídat a cítí se přitom jako
doma. Takže přijďte k nám, těšíme se
na vás.
text: Naďa Vojtková

Knihovna se ještě více přiblíží
dětem
Programy pro děti probíhají ve
spolupráci se Základní školou v Kvasicích, například pasování prvňáčků
na čtenáře či setkání s žáky ze čtenářského klubu při škole. Podívejte se
na fotky na webové stránce. Snažila
jsem se přilákat i žáky 2. stupně na
čtení v angličtině, ale tam se projevila pandemie, konec pololetí a únava,
takže moc dětí nepřišlo. Příště vyberu vhodnější dobu a více se spojím
s učiteli angličtiny. Teď bych chtěla ilustrační foto

Klienti domova v zámku jsou vedeni k samostatnosti
Ani jsme se nenadáli a už máme
za sebou první týdny nového
roku. Můžeme se tedy ohlédnout za rokem minulým. Jak jej
prožívali uživatelé Domova se
zvláštním režimem v kvasickém
zámku?
Tak jako jinde byl pod taktovkou
covidu. Přísná preventivní opatření
přicházela a opět se rozvolňovala,
zámek se uzamykal a opět otevíral.
Společně jsme prošli očkováním
klientů i pracovníků, omezováním
společenských aktivit v rámci domova, respirátory se staly součástí
našich životů stejně jako testování.

Přesto všechno se ale život nezastavil. Snažili jsme se zachovat co
nejvíce našich přirozených aktivit,
neměnit zaběhnuté rituály a povzbuzovat naše uživatele ve všem,
co je baví a přináší jim radost ze života. Místo velkých společných akcí
jsme se zaměřili na menší skupinky
nebo práci s jednotlivými klienty.
Každý z nás má svůj čas rozdělený mezi práci, péčí o sebe
a svůj životní prostor, rodinu, domácnost a volný čas. Schopnost
postarat se o sebe sama, zvládat
běžné životní situace, jako je třeba
nákup, návštěva lékaře nebo jed-

nání na úřadě, může být vlivem
nejrůznějších nemocí snížena.
V rámci sociálně terapeutických
činností posilujeme a rozvíjíme
samostatnost našich klientů ve
všech oblastech, kde je to jen
možné. S pomocí pečovatelek se
také zapojují do aktivit spojených
s životem v domově – výzdoby
společných prostor, přípravy na
stolování, péče o zeleň jak v budově, tak v atriu a zahradě.
Jak tráví naši klienti volný čas?
Tak jako my všichni si rádi povídají,
sledují televizi, poslouchají rádio.
Pracovníci mají připravené aktivi-

zační programy, například cvičení, výtvarné činnosti, dramatický
kroužek, společné čtení, zpívání.
Velmi oblíbené je také vaření, loupání česneku a veškeré činnosti,
kde je odměnou vlastnoručně připravená dobrota.
Loni jsme vynechali velké akce
pro všechny uživatele a pro veřejnost. Vše ostatní zůstalo zachováno.
Pevně věříme, že se nám letos konečně podaří přichystat společné
setkání pro všechny, na které vás
budeme moci pozvat do zámku
jako v předcovidových letech.
text: Monika Vymazalová

17

1 | 2022

narození

dárci krve
Krev je nejcennější tekutina na světě, kterou přes
veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit.
Dárci, kteří dobrovolně darují krev, se nezištným
způsobem podílejí na záchraně lidských životů.
Nikdo z nás neví, kdy bude potřebovat krevní
transfuzi.

Arnošt VÁLEK

Jonáš KREJČÍ

Uvedení pánové darovali na oddělení
Transfuzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice, a. s., bezplatně krev.
Čestný Zlatý kříž 2021 získali:
Vladimír Machala za 120 odběrů
a
Pavel Pik za 80 odběrů.
Jubilejní dárci za roky 2020/2021
Zdeněk Petřík – 110 odběrů,

Viktor SMOČEK

Vojtěch BRHLÍK

Roman Kirilenko – 90 odběrů,
Petr Jaroš – 70 odběrů,
Vladimír Opravil – 70 odběrů
a
Jan Ryba za 50 odběrů.

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

vzpomínka
úmrtí
prosinec
Růžena Kománková

leden
Zdeněk Krejčíř
Zdeněk Vrbecký

Kdo v srdcích žije,
nikdy neumírá.

Dne 24. března 2022 by

Terezka Holešinská
oslavila 33. narozeniny.
Vzpomíná maminka a celá rodina
Grňova
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KOTVY Kvasice přivezly spolu s přerovským klubem medaile
z mezinárodního závodu v Dubaji
Na samotný závěr roku se dvěma
našim členům poštěstilo něco, co
nám pandemie koronaviru úspěšně kazila poslední dva roky. Vyrazili
na mezinárodní závody, a to rovnou
do Dubaje na EDBF Euro Cup at Waterfront Market, tedy otevřený evropský šampionát dračích lodí. Českou
republiku reprezentoval klub Dragon
Force Přerov, který sestavil tým z nejlepších „dračáků“ z celé republiky,
převážně z členů loňské juniorské reprezentace.
Hned po sedmihodinovém letu
čekal výpravu teplotní šok. Z –5°C, při
kterých probíhaly závěrečné přípravy na Bečvě v Přerově, nastala rychlá
adaptace na místních 30°C. První den
byl věnován dohánění spánku a rychlému objevování města. Den druhý
proběhly tréninky na závodišti – pro
mnohé to bylo první pádlování ve

slané mořské vodě. Samotné závody byly rozděleny do dvou dní. První
přišly na řadu sprinty na 250 metrů,
v těch si Openová posádka, zastoupená i našimi členy, dojela pro bronz.
Ženská posádka vyjela stříbro a MIX
si přijel pro bronz. Na delší trati, tedy
500 metrů, Open opět získal bronz,
Mix si polepšil na stříbro a holky si za
zpěvu národní hymny pověsily na
krk nejcennější, tedy zlatou medaili.
V silné konkurenci 24 klubů z celkem
12 zemí celého světa jsme s výkonem
nemohli být spokojenější. Následující dva dny jsme strávili poznáváním
města a zdejší kultury. Došlo i na návštěvu centra Dubaje, včetně nejvyšší
budovy světa. Užili jsme si pláž u hotelu Burj Al Arab, prozkoumali jsme
Expo 2020 a mnoho dalšího.
Zimní sezónu jsme si také jeli okořenit do Krušných hor na společné

kondiční soustředění pod Radou
mládeže dračích lodí. 4. až 6. února
jsme tak společně s mládeží z Českých Budějovic, Kadaně a Přerova
pracovali na technice běžkování,
zlepšování fyzické zdatnosti jak na
sněhu, tak v posilovně, a hlavně jsme

navazovali nová kamarádství s „kolegy“ z ostatních klubů. Krásnou zimní
atmosféru jsme si moc užili a těšíme
se na další soustředění, které proběhne již s pádlem v rukou na konci dubna v Častoboři.
text: Katka Kahajová
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Po dvou letech procházel obcí masopustní průvod
Masopust znamená veselení,
hodování a pití. Tomuto období se
může říkat fašank, šibřinky nebo
ostatky. Tradice masopustu se vrátila i do Kvasic, předtím se nemohla
konat kvůli pandemii koronaviru.
Poslední únorovou sobotu jste
v ulicích mohli potkat průvod masopustních masek v čele s medvědem. Dobrovolníci se převlékli za
různé pohádkové postavičky a jejich úkolem bylo navštívit co nejvíce
známých, přátel, kamarádů i rodinných příslušníků, na chvíli se u nich
zastavit, prohodit pár slov a hlavně
šířit dobrou náladu. V některých
domech byli na příchod masopust-

ního průvodu připraveni, hospodyňky napekly koblížky, koláčky,
nachystaly jednohubky, chlebíčky
i něco ostřejšího na zapití. Snad každý si chtěl na památku udělat fotku
s medvědem, protože tancovat
s ním je velká čest.
Nejstarší záznamy o masopustních
maskách se našly dokonce z 6. století. Zásluhu na tom, že průvody masek
opět ožily, mají v 19. století nadšenci,
kteří v tom viděli posilování českého
vlastenectví. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často
jako cizinec v zeleném kabátě.
text: Jana Hlavinková
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