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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

Zleva: Místostarosta Lubomír Musil, starosta Dušan Odehnal, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, předseda bytové komise Oldřich Šebestík a vedoucí odboru Ondřej
Berdník na slavnostním otevření Komunitního domu pro seniory Kvasice. Více na
zadní straně.
foto: Jana Hlavinková

BĚHEM PRÁZDNIN PROBĚHNE VE ŠKOLCE
OPRAVA ELEKTROINSTALACE
Celkem ve dvou etapách se bude opravovat elektroinstalace v objektu mateřské školy. S pracemi se začne 1. července
a musí být dokončené do 28. srpna. Rodiče se nemusí bát, že by mateřská škola
přes léto nefungovala, jen se její provoz
během rekonstrukce přesune do školní
družiny. Druhá etapa se bude realizovat
o letních prázdninách v roce 2023. Elektroinstalace je ve školce původní (kromě
kuchyně), a proto je potřeba udělat její
kompletní výměnu včetně rozvaděčů.
„Letos se udělá výměna elektroinstalace v hospodářském pavilonu, v příštím roce
v ubytovacích prostorách. Vymění se i světelné
body v celém objektu za ekonomicky úspornější. Tím pádem počítáme s tím, že za energie
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se v ročním úhrnu ušetří až 33 000 Kč,“ řekl starosta Dušan Odehnal.
Po výměně elektroinstalace i světelných
bodů se místnosti budou muset vymalovat.
Jednotlivá světla budou vybrána podle charakteru místností tak, aby splňovala České
technické normy. To znamená, že herna, pokoje, kanceláře, šatny, schodiště a sociální zařízení vyžadují podle norem jinou intenzitu svitu,
která musí být doložená a ověřená měřením,
protože se jedná o zařízení mateřské školy, které musí splňovat nejpřísnější hygienická opatření. Také zásuvky se opatří clonkami, aby do
nich nešlo strkat prsty nebo například pastelky.
Součástí prací bude instalace nouzových světel se záložním zdrojem na únikových cestách.
text: Jana Hlavinková

jistě víte, že máme za sebou jednu z největších
investičních akcí v obci za
posledních 20 let, stavbu
komunitního domu pro
seniory. Jak jste se mohli
přesvědčit na vlastní oči,
s výsledkem usilovné
práce musíme být spokojeni. A potěšení jsou
hlavně naši senioři, kteří
zde našli klidné a bezpečné místo pro život.
Dovolte mi ještě jednou
veřejně poděkovat všem, kteří se na stavbě podíleli. Panu místostarostovi Lubomíru Musilovi, radním
a těm zastupitelům, kteří stavbu podpořili.
Další naši aktivitu zanedlouho také uvidíte. Na rohu
Kroměřížské ulice a A. Dohnala už brzy bude prázdná parcela. Dům číslo 305, který obec v loňském roce
koupila od soukromé majitelky, půjde k zemi. Tím se
otevře nejen výhled do křižovatky, ale hlavně možnosti, jak volný pozemek využít. Bude na něm trafostanice a později i parkovací místa, kontejnery na
tříděný odpad. To však není jediná změna, kterou na
podzim uvidíte. Přes léto totiž budou v našem městečku probíhat i další práce. U mateřské školy je již
upravena jedna ze zahrad a děti mají větší prostor, na
kterém si mohou hrát. Během léta se bude ve školce
i nadále pracovat, vymění se elektroinstalace v půlce
školky a rozvaděč, protože stávající už dosluhuje. Upozorňuji všechny rodiče, že jejich děti budou v červenci
v základní škole – v družinách. Přístup je ze zadní části
školy, u vchodu do tělocvičen. A pracovat se bude i ve
škole. Vzhledem k hygienickým požadavkům je nutné
rekonstruovat sociální zařízení v přízemním pavilonu.
Také neustále zefektivňujeme práci na veřejných prostranstvích. Loni jsme zakoupili svahovou sekačku,
která má široký záběr, dokáže posekat vysokou trávu,
dostane se do svahu, a tím pádem posečeme trávu
mnohem rychleji. Letos jsme k sekačce dokoupili příslušenství v hodnotě 216 000 Kč, které dokáže vysokou
trávu rozmělnit na drobné kousíčky. Tím pádem nebude na trávnících zůstávat ležet dlouhá posekaná tráva,
která se během pár hodin změní v seno, nebo když zaprší, tak v hnijící hmotu. Také jsme nakoupili další kontejnery za naši obecní Avii v hodnotě 200 000 korun.
Naše městečko tak neustále zvelebujeme a postupně,
dle našich finančních možností, odstraňujeme všechny
nedostatky.
Po práci přichází zábava a odpočinek, a tak vás
všechny srdečně zvu na naši velkolepou kvasickou
pouť 13. a 14. srpna. Opět chystáme program pro
všechny generace.
Přeji vám odpočinkové léto a dětem nádherné
prázdniny plné zážitků.

S úctou, Dušan Odehnal
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VE ŠKOLE PROBÍHÁ STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM.
JE TŘEBA OPRAVIT NOSNÉ SLOUPY
V místech, kde nyní stojí základní škola, bývala bažina.
Jelikož se však jednalo o výhodné místo z hlediska polohy a rozlohy, postavila se zde
v akci Z základní škola. Problém
s podmáčeným povrchem se
tenkrát vyřešil tak, že se celá
budova postavila na pilotech
(nosné základové konstrukce
stavby, které se používají jako
hlubinné základy staveb na
málo únosném podloží a všude tam, kde hladina podzemní
vody je vyšší než hladina spodní vody), na kterých stojí nosné
sloupy, které drží monolitický
skelet. Nosné sloupy mají železobetonovou konstrukci, která pochází ze 70. let minulého
století a dosluhuje. Na špatném
stavu se podepisuje i vlhkost
a permanentní hladina vody ve

výši několika centimetrů, která
je ve sklepě. Vedení obce bude
muset situaci řešit.
„V žádném případě nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, že by
se některý ze sloupů zbortil či se
narušila statika školy. Jde o to, že

momentálně víme, že v několika
následujících letech budeme muset začít řešit rekonstrukci nosné
konstrukce a odvlhčení suterénu.
Proto si necháváme zpracovat stavebně-technický průzkum těchto
stavebních prvků, který nám přes-

ně zanalyzuje, v jakém stavu jsou
jednotlivé nosné sloupy a piloty.
Na základě toho si pak necháme
vypracovat dokumentaci pro stavební povolení, ze které vyplyne,
jaké opravy a v jakém rozsahu
budou potřeba. Určitě ale půjde
o velmi nákladnou investici,“ vysvětlil starosta Dušan Odehnal.
Když obec včas opraví chátrající nosné konstrukce, bude to stát
méně, než kdyby situaci ignorovala. V nejhorším případě by mohl
prasknout monolitický skelet stavby, budova by byla staticky ohrožená a oprava školy by stála desítky
milionů korun.
Stavebně-technický průzkum bude hotový do konce roku. Na jeho
základě si obec nechá zpracovat stavební dokumentaci a vyřídí veškerá
povolení. Pokud to bude možné, pokusí se na investici získat dotaci.

STAROSTOVÉ SE POKUSÍ PROSADIT ZMĚNU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA,
ABY ÚŘADY V OBCÍCH NEZANIKLY
Nový stavební zákon, který má
vejít v účinnost od 1. července
2023, přidělává vrásky na čele
nejen starostům obcí, ale nelíbí se
ani krajům. Hlavní bodem totiž je,
že se změní struktura stavebních
úřadů. Ty v obcích by měly zaniknout a místo toho je v plánu zavést jednotnou soustavu státních
stavebních úřadů, v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. V praxi
to bude od července roku 2023
znamenat, že základním stupněm stavební soustavy se stanou
krajské stavební úřady sídlící

v krajských městech s územními
pracovišti. Od toho si stát slibuje,
že se zrychlí stavební řízení, kdy
do roka by měl mít stavebník rozhodnutí či zamítnutí v ruce. Důležitý je také princip apelace, který
by měl zastavit „ping–pong“ mezi
stavebními úřady, kdy nadřízený
orgán někdy i opakovaně vrací
věc k první instanci bez toho, aby
ve věci rozhodl.
Mezi stavebními úřady je totiž
veliký rozdíl. Některé vyřizují stavební povolení do pár měsíců, jinde se čeká roky a řízení se protahu-

je. A starostové se obávají toho, že
když se zruší stavební úřady v obcích, kde stavební řízení probíhají
mnohem rychleji než ve městech,
budou lidé na stavební povolení
čekat ještě mnohem déle než nyní.
O tomto tématu se diskutovalo
i na zasedání starostů s hejtmanem
Zlínského kraje Radimem Holišem.
„Se starosty jsme se shodli, že
nový stavební zákon má v našich
očích spoustu mezer, a dohodli
jsme se, že oslovíme organizace,
které sdružují obce a hájí jejich
zájmy, aby nám pomohly prosadit

dopracování zákona, co se týče
malých stavebních úřadů. I pro nás,
pro Kvasice, je velmi důležité, aby
stavební úřad v naší obci nezanikl.
Je nereálné, aby území od Koryčan,
přes Morkovicko, Zdounecko až po
Kvasice měl na starosti jen jeden
úřad v Kroměříži, který již teď nestíhá svou agendu,“ zdůraznil starosta
Dušan Odehnal.
I hejtman Radim Holiš bude prosazovat, aby se některé stavební
úřady v obcích, jako jsou například
Kvasice či Zdounky, zachovaly.
texty: Jana Hlavinková

BĚHEM ČTYŘ LET SE INVESTOVALO DO CHODNÍKŮ, CEST I OBECNÍCH BUDOV
V posledních 4 letech se vedení
obce zaměřovalo na investice do
infrastruktury a obecního majetku. Historicky největší investicí je
bezesporu stavba Komunitního
domu pro seniory v Družstevní
ulici, obec však nezapomínala ani
na budovy, chodníky, silnice, hři-
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ště, veřejné osvětlení, hřbitov, zeleň a komunální techniku. Během
čtyř let se investice rozdělily tak,
aby se pracovalo na odstranění
těch nejdůležitějších nedostatků.
Významnou roli hrály i dotace,
Kvasice se snažily dosáhnout na
spolufinancování, aby se v obci

mohlo během 4 let udělat co nej- ce. V 1. etapě se udělaly nové chodvíce práce. Zde je výčet toho nej- níky, kabelové rozvody NN, veřejné
osvětlení a rozhlas. Firma Vodovody
důležitějšího.
a kanalizace Kroměříž, a. s., opravila
kanalizaci na obou stranách silnice
Kompletní rekonstrukce Horní
ulice
a pak se udělala nová komunikace.
Zásadní rekonstrukcí prošla od
Obce Kvasice osadila obrubníky,
podzimu 2019 do jara 2020 Horní uli- sjezdy od nemovitostí, vybudovala
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197 311 korun. Další práce, které na
budově hasičské zbrojnice proběhly,
se týkaly dokončení izolace základů,
odplísnění fasády a její nový nátěr.
Obec také stále investuje do modernizace vybavení pro jednotku, hasiči
mají například novou termokameru,
profesionální svolávací systém, automatizovaný externí defibrilátor,
obleky a další vybavení potřebné při
likvidaci živelních pohrom.
Horní ulice po rekonstrukci

Nová sekční vrata na hasičské zbrojnici
podélné parkovací stání, místo pro
přecházení a chodník u hřbitova.
Rekonstrukce silnice III/36741 byla
v celkové délce 417 metrů. Celkové
náklady včetně projektové přípravy
a majetkoprávního vypořádání byly
14,614 milionu korun.
Osud bývalé školy je zpečetěn
Zastupitelé si nechali vypracovat
statické posouzení budovy bývalé
školy. Objekt je už roky nevyužívaný.
Poté, co se zde přestalo vyučovat, sídlila zde strojírenská firma. Posouzení
se dělalo z toho důvodu, že otřesy
strojů a mazací emulze se negativně
podepsaly na stavu budovy. Odborníci pomocí sond zjišťovali, jaký je
stav zdiva, jakou nosnost mají stropy
a jak se na budově podepsala vlhkost
a výroba.
Statik posoudil stávající krov a ten
se ukázal jako nevyhovující z hlediska únosnosti. Proto navrhl provést
ztužení železobetonových věnců
a výstavbu nového krovu. Na třech
stropech byla zjištěna různá míra
možnosti zatížení, podle norem však
stropy ani chodby nesplňují podmínky pro to, aby zde mohly být byty
nebo prostory pro občanskou vybavenost. Nevyhovující je celá skladba

podlahy, včetně zvukové izolace.
Dále je problém při použití betonových příček, tím pádem by se musel
celý strop vyztužit ocelovými nosníky,
výška stropů totiž činí 4 metry. Sklepy
nejsou izolovány proti tlakové vodě,
mezi schody protéká pramen vody.
Budova nesplňuje ani dnešní protipožární normy. Na základě všech
skutečností doporučil statik demolici.
Obec v roce 2020 nechala zajistit
střechu, protože některé části plechů
se při prudkém větru uvolňovaly
a hrozilo, že se uvolní úplně. Dále
byly zhotoveny i nové dešťové svody.
Nyní Kvasice hledají vhodný dotační
titul, ze kterého by mohly mnohamilionovou regeneraci objektu a okolí
financovat. V současné době je nejpravděpodobnější řešení zachování
částí obvodových zdí a snížení budovy o nejvyšší patro.
Na hasičské zbrojnici jsou nová
sekční vrata
25 let stará sekční vrata na hasičské zbrojnici se vyměnila za nová.
U starých už byl problém s otevíráním a zavíráním, a když jednotka
musí co nejrychleji vyjet na místo události, potřebuje spolehlivou
techniku. Nová sekční vrata stála

tových desek a součástí zakázky byla
i nová textilní opona včetně kovové
konstrukce.

Zvýšila se bezpečnost silničního
provozu
Bezpečnost chodců, cyklistů i samotných řidičů je při stále vyšším
provozu na silnicích velmi důležitým
tématem. Obyvatelé chodí ze svých
domovů do práce, na autobus, nakoupit a zejména v zimě za snížené
Na hřbitově jsou nové chodníčky viditelnosti. Proto se vytipovala 3 neji urnové hroby
méně přehledná místa, která se díky
Během posledních let prošel ně- osvětlení stala přehlednější a bezpečkolika etapami oprav i místní hřbitov. nější jak pro chodce, tak pro řidiče.
Obec rozšířila urnové hroby, o které
je v posledních letech velký zájem, Obyvatelé Nového Dvora mají
postupně opravila ty, které už byly vodovod
zchátrané, a v místech, kde byla volná
Po dlouhých letech čekání mají
plocha, vybudovala nové chodníčky. obyvatelé Nového Dvora vodovod.
Do budoucna je také v plánu opravit Předtím měli majitelé nemovitostí
zeď včetně vstupní brány. Kvasicím v této osadě vodu ze studní, ta však
záleží na tom, aby hřbitov byl důstoj- nedokázala pokrýt spotřebu často
ným místem posledního odpočinku. ani na vaření. Lidé se tak jezdili sprchovat k příbuzným, stejně tak jim
Sokolovna nám už nespadne, má vozili prádlo na praní. Na pití si kuponovou elektroinstalaci a pódium vali balenou vodu. Přípravy na realiSokolovna je místem, kde se zaci projektu trvaly několik let, obec
za každého počasí konají kulturní musela získat spoustu vyjádření,
i společenské akce. Budova dlouhou stanovisek, souhlasů a smluv a splnit
dobu patřila České obci sokolské – mnoho povinnosti, bez kterých by se
Sokolské župě Hanácké. Ta se s obcí celá příprava nemohla udělat. Celý
dohodla na symbolickém odkupu. proces trval dva roky a dnes už mají
A jelikož se jedná o objekt, ve kterém i obyvatelé Nového Dvora pitnou
je jediný obecní sál, měly Kvasice zá- vodu z vodovodu a nemusí se bát, že
jem objekt opravit. S pracemi se zača- jim opět vyschnou studny. Kvasice na
lo postupně už v roce 2019, nejprve investici požádaly o dotaci z Národse udělala nová elektroinstalace za ního programu životního prostředí
1 177 275 korun. Opravy byly nutné z Ministerstva životního prostřez důvodu bezpečnosti provozu a kva- dí ČR, kterou dostaly. Částka činila
litního nasvícení prostor pro sportov- 1 530 214 Kč, dalších 382 553 Kč obec
ní, kulturní, společenské, soukromé zaplatila ze svého rozpočtu.
akce a divadelní představení. Zároveň
obec nechala z důvodu bezpečnosti U základní školy je nové hřiště
(a výskytu trhlin ve zdivu) vypracovat
Z dotací z Ministerstva pro místpasport celého objektu, včetně návr- ní rozvoj ČR z programu Podpora
hu statika na zabezpečení celé budo- obnovy a rozvoje venkova se finanvy. Statik navrhl zajistit čelní nosnou covalo nové hřiště u základní školy.
zeď ocelovými lany a mikropiloty, což Staré už nevyhovovalo současným
proběhlo na podzim roku 2020. Kva- požadavkům, mělo nerovný povrch,
sicím se také podařilo získat dotaci na nepropouštělo srážkovou vodu
projekt s názvem Rekonstrukce jeviš- a povrch byl už za hranicí životnosti
tě Sokolovna Kvasice ze Státního ze- a tvrdý na došlap. Při pracích se odmědělského intervenčního fondu ve stranil stávající povrch sportoviště
výši cca 400 000 Kč, což představuje z litého asfaltu. Hřiště je jednoduše
80 % uznatelných nákladů. Jeviště má nalajnované, což umožňuje jeho vyudřevěnou nosnou konstrukci z hobli- žití při velkém množství kolektivních
nového dřeva, na které je roznášecí sportů. Celý objekt je opatřen drenáží
rošt. Podlaha jeviště je z dřevocemen- pro odvod srážkových vod. Ovál má
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délku 250 metrů, rovinná část je dlouhá 118 metrů a umožňuje běh na
100 a 60 metrů. Nová je i rozběhová
dráha a doskočiště. Povrch sportoviště je z umělého sportovního povrchu
z vodopropustného materiálu s nastříkávanou vrchní vrstvou. Výsledný povrch má neměnné vlastnosti,
je trvale bodově i plošně elastický,
odolný proti povětrnostním vlivům,
snadný na údržbu a odolný proti poškození atletickými tretrami.
Celkové náklady činily asi 6,8 mili- Husova ulice
onů korun, z toho 70 % pokryla dotace. Zbytek obec uhradila ze svého
rozpočtu.
Tlumačovská ulice má
opravenou kanalizaci
Rekonstrukcí prošla i Tlumačovská
ulice. Nejdříve Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., jakožto vlastník
kanalizace, nechaly udělat monitoring a kamerové zkoušky kanalizace,
aby mohly špatné úseky opravit. Po
opravách kanalizace a předláždění
chodníků nechala obec zprovoznit Zeleň v parku
a rozšířit veřejné osvětlení po celé trastaré památné stromy. Provedly
se až po zahradnictví.
se redukční a zdravotní řezy stromů. Také se instalovala dynamická
Zahradní a Bělovská má také
bezpečnostní vazba a vysázelo se
nové chodníky
Obec vykoupila část chodníků 9 stromků lípy srdčité včetně kůlů
v Zahradní a Bělovské ulici od sou- a ochrany před okusem nebo
kromých vlastníků a nechala je spolu zlomením. Jednalo se o dotaci
s obecními zrekonstruovat. Jednalo z Programu péče o krajinu 2019
se o chodníky, které byly v obci v nej- a Podprogramu pro zlepšení dohorším stavu. Nechaly se předláždit, chovaného přírodního a krajinnézároveň se zrekonstruovaly stávající ho prostředí. Dotace byla ve výši
sjezdy k nemovitostem. Chodníky 100 % částky, a to 89 891 korun.
mají všechny patřičné technické V roce 2021 proběhla další etapa
a bezpečnostní prvky, včetně dvou prací za 189 000 Kč, které obec zísmíst pro přecházení, které ocení hlav- kala z dotace.
ně školáci a senioři.
Zateplil se štít budovy školy
Na budově základní školy se zaObec koupila traktor a cisternu
na zalévání zeleně
teplila fasáda a opravovala se štítoObecní pracovníci se starají o zeleň vá zeď školních bytů. Přístavba byla
v obci, ošetřují ji, udržují a v letních totiž původní z doby, kdy se přiměsících také zalévají. Proto obec za- stavělo druhé podlaží, a po letech
koupila novou dvoukubíkovou cister- začalo do štítu budovy v místě kronu na zalévání. Její výhodou je rychlé vu zatékat. Při té příležitosti se zeď
plnění a velká kapacita. Spolu s ní byl i zateplila, aby v zimě nepromrzala.
zakoupen i traktor, za který se cisterna zapřáhne. Traktor se využívá i pro Investovalo se do areálu
převoz materiálu, odhrnování sněhu mateřské školy
nebo při sečení.
V areálu mateřské školy se v roce
2020 nainstalovaly nové moderní
vjezdové brány a zastínila se písOšetřila se lipová alej
Obec získala dotaci na ošetření koviště. Obnovily se herní prvky na
historické lipové aleje, ve které jsou předním dětském hřišti za částku

4

cím odběratelům elektrické energie
zajistilo kvalitnější a spolehlivější
dodávky. Také se udělalo nové veřejné osvětlení (31 nových stožárů),
rozhlas a položily se optické kabely.
Při kabelizaci se provedly výkopové práce, aby se mohly kabely vložit do země. Kabelová trasa vede
souběžně s chodníkem v travnaté
ploše, která odděluje chodníky od
silnice. Celková cena díla činila
2 350 674,50 Kč včetně DPH.

300 000 Kč. Nyní se osadily všechny
prvky na zadním dětském hřišti (za
300 000 Kč) a pokračovalo se ve výsadbě zeleně v celém areálu.
Obnovila se zeleň jak v obci, tak
v parku
V minulých letech se obec věnovala i revitalizaci zámeckého parku.
Záměrem obce bylo obnovit počty
chybějících stromů, stávající odborně ošetřit, prořezat a v neposlední
řadě odstranit nevhodný, přestárlý
a nebezpečný porost. Obec také vysadila chybějící křovinné patro. Keře
a stromy jsou důležité jak z estetického hlediska, tak mají zásadní význam
jako životní prostor pro určité druhy
ptáků a hmyzu. Do projektu revitalizace se zároveň zahrnula obnova
velké části zeleně v intravilánu obce.
Například v okolí základní školy, hasičské zbrojnice, římsko-katolického
kostela, ulice Čtvrtky, Kroměřížská
a „na městečku“. Obnova zeleně se
zčásti financovala i z dotací a po
celou dobu se spolupracovalo s odborníky z Národního památkového
ústavu v Kroměříži.

Další ulice, která prochází
revitalizací, je Husova
Chodníky v Husově ulici se rekonstruovaly na dvě etapy. Na 1. etapu
prací dostala obec prostřednictvím
Místní akční skupiny Jižní Haná dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V 1. etapě
se dělal úsek od křižovatky s ulicí
A. Dohnala a Hráza po přechod,
který vede k místní základní škole.
Chodník byl ve špatném technickém
stavu, byl nerovný, pod kachličky zatékalo a nebyl bezbariérový. Proto se
vyboural a udělal nový v celkové šířce 180–215 cm. Délka chodníku činí
143,43 metrů. Nový povrch je z betonové dlažby a zároveň se odvodnil
příčným sklonem. Díky tomu voda
přirozeně odtéká do stávající silniční
vpusti. Udělalo se i veřejné osvětlení
a optický kabel.
Udělala se i druhá část Husovy
ulice, tu už obec financovala pouze
ze svého rozpočtu. Jednalo se o úsek
od přechodu u základní školy ke křižovatce s ulicí Dolní. Zde se upravil
přechod pro chodce, nové veřejné
osvětlení a bezbariérový chodník.
Zároveň se opravily i sjezdy k rodinným domům.

Nová sekačka usnadňuje práci
Kvasice zakoupily novou sekačku se
širokým záběrem. Vzhledem k tomu,
že v obci je velké množství trávníků,
příkopů a mezí, předchozí sekačka už
byla nedostačující z hlediska rychlosti
sekání, svahového sklonu a výkonu.
Nový stroj za 977 899 Kč bez DPH má
pohon 4x4, minimální výkon 25 HP
(koní), zatáčení pomocí středového
kloubu, svahovou dostupnost a umí
i mulčovat.
Díky novému stroji se zrychlilo
Kabelizovala se Krajina
Na Krajině se dělalo nové zemní sekání travnatých ploch v obci.
text a foto: Jana Hlavinková
kabelové vedení NN, které stávají-
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DĚTI JSOU Z NOVÉHO HŘIŠTĚ V MALÉ ZAHRADĚ NADŠENÉ
V květnu se v mateřské škole
uskutečnila revitalizace malé zahrady. Po dovybavení zahrady velké,
která proběhla před dvěma lety, se
konečně nového kabátu dočkala
také zahrada malá, která z důvodu
nedostatku herních prvků nebyla
dětmi moc preferována. Začátkem
letošního roku se uskutečnilo poptávkové řízení, z něhož byla vy-

brána firma Dřevoartikl, s. r. o., ze
Znojma, která předložila nejnižší
cenovou nabídku. Celá revitalizace
započala tím, že nám pracovníci
obce připravili, vybetonovali a vydláždili prostor pro budoucí posezení. V květnu, hned jakmile to počasí a venkovní teploty umožnily,
proběhla instalace vybraných herních prvků. Ke stávající prolézačce

se skluzavkou a pískovišti mohou
děti nově využívat také jednomístné a dvoumístné pružinové houpačky, dvojdomek s počítadlem
a herní stěnou, prolézací housenku,
dvě závěsné houpačky a dřevěné
posezení, které bude sloužit k výtvarným aktivitám či občerstvení
na čerstvém vzduchu. Jsme rádi,
že nám počasí přálo a že se reno-

vaci zahrady povedlo uskutečnit již
nyní, díky čemuž mají děti možnost
využívat nových prvků ještě během
tohoto školního roku. Těší nás, že
na dětech jde vidět nadšení a chuť
na malou zahradu chodit, což je
pro nás zadostiučiněním a znakem
toho, že se obměna herních prvků
vydařila.
text a foto: Kateřina Goldmannová
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JEDNOTKA HASIČŮ DOSTANE PŘÍSTROJ, KTERÝ ZACHRAŇUJE LIDSKÉ ŽIVOTY

Jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Kvasice je často na místě
neštěstí jako první. Její členové vyjíždějí k požárům, dopravním nehodám, spadlým stromům či živelným
pohromám. Jejich včasný zásah
a schopnost rozhodnout se závisí
na tom, jak úspěšně se jim podaří
situaci zvládnout. Při výjezdech nezachraňují jen majetek, ale i lidské
životy. Když dorazí jako první na
místo požáru či dopravní nehody,
poskytují první pomoc zraněným.

Dalším důvodem, proč Zlínský kraj
vytipoval kvasickou jednotku je
ten, že okolí Kvasic patří do lokalit
se zhoršenou dostupností přednemocniční neodkladné péče.
„Členové naší jednotky tak budou
plnit novou funkci. Budou vysláni
i na místa, kde nedošlo k žádné živelné pohromě, ale nachází se zde
člověk v ohrožení života. Protože
se ke zraněnému dostanou rychleji
než záchranná služba, poskytnou
pacientovi neodkladnou péči do
příjezdu záchranné služby,“ vysvětlil
starosta Dušan Odehnal.
Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj, který analyzuje křivku

EKG. Díky tomu je možno laiky provést včasnou resuscitaci pacienta
a obnovit normální srdeční rytmus.
Přístroj dává hlasové pokyny jak resuscitaci provést správným způsobem, než přijede záchranná služba
s lékařem. To zvyšuje šanci na přežití

pacienta, protože defibrilace provedená do 3-5 minut od kolapsu zvyšuje pravděpodobnost obnovení
srdečního rytmu o 50–75 % a zvyšuje šanci na přežití.
Zlínský kraj tak obci Kvasice přispěl částku 56 000 Kč na nákup
automatizovaného externího defibrilátoru.
„Tím se výrazně zlepší dostupnost
zdravotní péče, kterou dobrovolní
hasiči poskytují obětem na místě
události a zvýší se prestiž jednotky. Defibrilátor budou využívat při
svých zásazích v Kvasicích, Nové
Dědině, Karolíně, Sulimově, Vrbce,
Lubné a v Kostelanech,“ uvedl.

CENY JÍZDNÉHO OD ČERVENCE OPĚT STOUPNOU, NE VŠAK PRO PŘEDPLATITELE
Ceny pohonných hmot lámou
rekordy. Roste cena světové ropy
a ani úleva na spotřební dani ve výši
1,50 Kč na litru nezabránila dalšímu
nárůstu cen. V červnu je průměrná
cena benzínu 46,55 Kč, za naftu lidé
průměrně zaplatí 45,77 Kč za litr. Tím
rostou náklady na cestování nejen
těm, kteří cestují za prací, na nákupy či vozí děti do škol, školek a na
kroužky, ale také dopravcům. Vysoké
ceny pohonných hmot se od 1. července promítnou i do cen jízdného
ve veřejné dopravě ve Zlínském kraji.
Vzhledem k tomu, že se zdražují nejen pohonné hmoty, ale i potraviny
a ostatní výrobky, zboží i služby, na-

Ostatní obyvatelé, kteří jezdí auto- jak jsou zvyklí. Ovšem cena jízdného
bízí kraj svým pravidelným cestujícím
od 1. července slevu, kdy budou část busy či vlaky občas a nevyužijí měsíč- se zvýší. Nástupní sazba bude činit
ní nebo týdenní předplatné, budou 11 Kč, za každý ujetý kilometr cestující
měsíce jezdit zdarma.
Když si cestující pořídí kartu„Zetka“ nadále platit za jednotlivé jízdy tak, zaplatí 1,35 Kč.
za 99 Kč a zakoupí si měsíční nebo týJAK SI ZAJISTIT PŘEDPLATNÉ A TÍM PÁDEM LEVNĚJŠÍ JÍZDNÉ?
denní jízdné na trasy, které využívají,
1) Pokud ještě nemáte kartu Zetka, zakoupíte si ji do konce června za
ušetří desítky až stovky korun měsíčzvýhodněnou cenu 99 Kč,
ně. Ceny jsou nastaveny tak, aby se
2) na mapě na webu www.idzk.cz si vyhledáte trasu, kterou využíváte,
třicetidenní jízdné většině cestujících
3) na základě toho zjistíte, kterými zónami (v kraji je jich 98) vámi vybravyplatilo už po zhruba 12 dnech,
ná trasa prochází,
sedmidenní jízdné pak pátý den.
4) na e-shopu www.idzk.cz nebo v informačních kancelářích na auPokud například cestující denně vytobusových či vlakových nádražích si na kartu Zetka zakoupíte jízužívá trasu Kroměříž-Otrokovice-Zlín
denku na 30 nebo 7 dní podle zón, kterými prochází trasa, kterou
(zóny 400, 405, 410, 414, 425, 420), za
budete jezdit,
30 dní zaplatí 1 570 Kč. Kdyby před5) v zakoupených zónách pak můžete využívat všech vlakových i autoplatné neměl, jen za 20 pracovních
busových zastávek.
dní na cestovném uhradí 2 160 Kč.

MNOŽÍ SE PODVODY NA INTERNETU, POZOR NA NEVÝHODNÉ SMLOUVY
Na bezpečnost v Kvasicích dohlížejí policisté z Obvodního oddělení v Kroměříži. Mají na starost
dodržování zákonů a vyhlášek,
kontroly na pozemních komunikacích, řeší přestupky a trestné činy či prověřují oznámení.
Každý rok vyhodnocují situaci
v obci, vedou si statistiku, jakým
způsobem se vyvíjel počet přestupků, trestných činů a jaké případy museli řešit. Zprávu poté
předali k rukám starosty Dušana
Odehnala.
V Kvasicích se v loňském roce stalo
10 trestných činů (z toho 8 se vyře-
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te je dostatečně zabezpečené
a pečlivě zvažujte, jaké informace
o sobě okolí sdělíte. Podvodníci využívají podrobných informací, které
o sobě uživatelé sdělují zejména
na Facebooku. Pak si založí falešný
účet s vaší fotkou a posílají vašim
přátelům žádosti o přátelství a snaží se z nich vylákat telefonní číslo.
Poté s údaji páchají podvody, kdy
se snaží pomocí PIN kódu zaplatit
na internetu různé zboží. Proto nikomu prostřednictvím sociální sítě
nesdělujte své telefonní číslo ani
Podvody na internetu
Množí se také podvody pro- nepřeposílejte žádné SMS s platebstřednictvím sociálních sítí. Měj- ními údaji.
šilo), 23 přestupků a policie rozdala
37 blokových pokut. Nejvíce přestupků bylo v dopravě, policisté je
většinou řešili na místě blokovou
pokutou. Řidiči často telefonovali za
jízdy, nepřipoutali se bezpečnostním
pásem, předjížděli v nebezpečných
úsecích či při dopravní kontrole neměli v pořádku doklady od vozu. Přestupky často byli proti občanskému
soužití, proti majetku, a právě v silničním provozu.

Zmatek na trhu s energiemi
Dávejte si i pozor při převodu
energií. Po krachu společností, jako
například Bohemia Energy, s. r. o.,
a dalších podobných firem, se nyní
vyrojila spousta poskytovatelů, kteří
lidem volají a nabízejí jim, podle jejich tvrzení, nejlepší nabídku na trhu.
Než s nějakou společností uzavřete
smlouvu, ověřte si prosím její historii, jak dlouho působí na trhu, komu
patří, vyhledejte si reference a skutečně zvažte, jestli je pro vás nabídka
opravdu tak výhodná, jak společnost
prezentuje.
texty: Jana Hlavinková
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OBEC POSKYTLA HISTORICKY NEJVYŠŠÍ FINANČNÍ PODPORU SPOLKŮM
A ORGANIZACÍM
933 677 korun, to je historicky
nejvyšší částka, kterou obec Kvasice poskytla ze svého rozpočtu
spolkům a organizacím. I přestože
v posledních dvou letech pandemie koronaviru Covid-19 nepřála
pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcí, spolkový
život v obci ani tak neupadl. Právě naopak. Členové spolků mají
velkou chuť pro místní obyvatele
opět pořádat akce a obec je v tom
podpoří. V částce téměř jeden milion korun, kterou obec spolkům
poskytla, je zohledněno i to, že
stoupají ceny energií, pohonných
hmot, materiálů, zboží i potravin.
Díky finanční podpoře budou spolky moci pořádat akce ve stejném
rozsahu a nebudou se muset bát,
že jim například nevyjde na sladké
odměny pro děti, protože musely
uhradit něco jiného.

Všechny spolky a organizace,
které nějak souvisí s Kvasicemi či
kvasickými obyvateli, měly možnost o dotaci požádat vyplněním
jednoduchého formuláře. V něm
bylo potřeba zdůvodnit, na které
akce a jakým způsobem spolky finanční prostředky využijí.
„Je škoda, že některé spolky žádost dostatečně nevyplnily a nebylo zcela zřejmé, na co se finanční
prostředky použijí. Tím samy sebe
připravily o možnost vyšší finanční
podpory ze strany obce. V příštím
roce budeme vedoucím spolků
lépe vysvětlovat, jak žádost vyplnit,
aby dosáhly na maximální peníze.
Dlouhodobě klademe největší důraz na podporu spolkové činnosti,
která se zaměřuje na aktivity pro
děti a mládež, případně na pořádání akcí pro všechny občany Kvasic,“
uvedl starosta Dušan Odehnal.

1. FC Kvasice, z. s.
2. Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Kvasice
3. Stolní tenis Kvasice, z. s.
4. Tělocvičná jednota Sokol Kvasice
5. Vodácký klub Kvasice, z. s.
6. Kotvy Kvasice, z. s.
7. Český svaz včelařů Kvasice, z. s.
8. Klub vojáků v záloze
9. Myslivecký spolek Kvasice
10. Náboženská obec Církve československé husitské v Kvasicích
11. Rodinné centrum Kalíšek
12. Římskokatolická farnost Kvasice
13. Historický spolek městečka Kvasice
14. Senior Otrokovice, příspěvková organizace
15. Sociální služby města Kroměříže, p. o.
16. Naděje, pobočka Otrokovice
17. Pečovatelská služba Kroměříž z. ú.
18. Charita Kroměříž
19. Centrum služeb a podpory Zlín
20. Sociální služby Uh. Hradiště, p. o. (Parková 21)
21. Sociální služby Uh. Hradiště, p. o. (Cukrovar 304)
22. Sociální služby Uh. Hradiště, p. o. (Staré Město)
23. Andělé Stromu života, p. s.
24. Linka bezpečí, z. s.
25. Sbor dobrovolných hasičů Kvasice

320 000 Kč
25 000 Kč
17 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
15.000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
6 500 Kč
25 000 Kč
100 000 Kč
60 000 Kč
54 156 Kč
59 511 Kč
4 500 Kč
15 000 Kč
40 000 Kč
2 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
25 000 Kč

V DOBĚ PŘED PANDEMIÍ KORONAVIRU OBYVATELÉ VÍCE TŘÍDILI ODPAD
Na začátku června obdržela obec
Kvasice od autorizované obalové
společnosti EKOKOM, a. s., přehled
o množství separovaného odpadu,
který lidé v městečku za rok 2021
vytřídili. Obyvatelé mají možnost do

sběrných hnízd, která jsou rovnoměrně rozmístěná, odkládat papír,
plasty či sklo. Na základě počtu svezených tun jednotlivých komodit
(zboží, se kterým se obchoduje) pak
Kvasice dostanou od EKOKOMU,

a. s., finanční odměnu do svého rozpočtu.
„Systém odpadového hospodářství neustále vylepšujeme, naši
obyvatelé mají spoustu možností, jak třídit odpad. Význam třídění

stoupá a v budoucnu budou nádoby na papír, plasty, kovy, bioodpad
či sklo hlavními místy, kam budou
obyvatelé odpad odkládat. Naopak
v popelnicích jej skončí minimum,“
vysvětluje starosta Dušan Odehnal.

Vytříděné odpady za rok 2021:
rok 2021

Obec Kvasice
00287385

vytříděné
odpady v tunách

částka
v Kč

1. čtvrtletí

32,039

55 887,5

2. čtvrtletí

30,802

57 015,0

3. čtvrtletí

23,846

56 287,5

4. čtvrtletí

31,044

56 287,5

celkem

117, 691

220 358

Počty vytříděného odpadu za předcházející
léta:
92,594 tun
2 476 186 MJ

rok

vytříděné
odpady v tunách

částka
v Kč

2020

116, 460

208 243,5

2019

148, 684

201 383,5

2018

146, 897

195 365,9

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

7

2 | 2022

S KOTLÍKOVÝMI DOTACEMI VÁM POMŮŽOU PRACOVNICE MAS JIŽNÍ HANÁ, O. P. S.
Vzhledem k energetické krizi,
kterou odstartoval krach několika
dodavatelů s energiemi, a nejistotu
vyvolává i válka na Ukrajině, podnikl
Zlínský kraj už v loňském roce kroky,
jak obyvatelům kraje co nejvíce pomoci s úhradou nákladů na energie
(elektřina, plyn). Některým lidem
stouply pravidelné zálohy o desítky až stovky procent a jejich platby
se pro ně staly finančně neúnosné.
Lidé mohou požádat o finanční
pomoc s platbou záloh Úřad práce
ČR. Další pomocí, kterou Zlínský kraj
s Ministerstvem životního prostředí
ČR a Evropskými fondy realizuje, je
finanční dotace na výměnu starých
kotlů.
Zlínský kraj tentokrát pomocí kotlíkových dotací ve výměně zdrojů
tepla zvýhodňuje nízkopříjmové
domácnosti, mezi které patří starobní a invalidní důchodci a rodiny
s dětmi na hranici životního minima.
Pomoc s vyplňováním žádostí
a zpracováním závěrečné zprávy
vám poskytne Místní akční skupina
Jižní Haná, o. p. s., jejímž členem
Kvasice jsou.

„Jednání s pracovnicemi MAS Jižní
Haná vám mohu z osobní zkušenosti
doporučit. Paní ředitelka i paní inženýrka vám se vším pomohou, vše je
zdarma. Výměna starého kotle je tou
nejlepší volbou, jak se vyhnout vysokým nákladům na topení,“ doporučil
starosta Dušan Odehnal.
V přiloženém letáku najdete kontakty na pracovnice organizace, které
můžete v případě potřeby kontaktovat.
Dotace je až do výše 95 % způsobilých výdajů dle typu vyměňovaného kotle.
Za co můžete starý kotel na tuhá
paliva 1. nebo 2. emisní třídy
vyměnit?
• kotel na biomasu automatický
i ruční (maximální příspěvek
130 000 Kč)
• tepelné čerpadlo (maximální
příspěvek 180 000 Kč)
• plynový kondenzační kotel
max.100 000 Kč (v případě, že byla
výměna realizována v období od
1. 1. 2021 do 30. 4. 2022 nebo byla
vystavena závazná objednávka
v termínu do 30. dubna 2022).

S APLIKACÍ V OBRAZE NEZMEŠKÁTE ŽÁDNOU INFORMACI Z DĚNÍ V OBCI
Od roku 2020, co obec nechala
udělat nové webové stránky, mají
obyvatelé možnost využívat mobilní
aplikaci V obraze. Díky ní se okamžitě
dozví veškeré aktuality z dění v obci,
ať už jsou zrovna doma, na zahradě,
v zaměstnání nebo na zahraniční

dovolené. Budou tak ihned vědět
o všem důležitém, co se v obci chystá. Další velkou výhodou je, že lidé
mají všechny informace na jednom
místě (v aplikaci). Nemusí tak lustrovat obecní web či si hlídat úřední
desku. Aplikace je propojená s obec-

„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“
Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotograﬁe z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Aplikaci si můžete stáhnout
také pomocí QR kódu:

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
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ním webem a jakékoliv informace,
které zaměstnanci obce přidají na
elektronickou úřední desku, do aktualit či pozvánek, se lidem okamžitě zobrazí v chytrém telefonu nebo
tabletu. Užívání služby je pro občany
zdarma.
„Část občanů se na učila
aplikaci využívat, jejich počet
však není takový, jaký by být
mohl. Stále se totiž na obci setkáváme se stížnostmi, že například nebyl slyšet obecní rozhlas, že někdo dané sdělení na
webových stránkách či obecní
vývěsce přehlédl nebo že byl
v době hlášení v zaměstnání
a něco důležitého mu ušlo.
A tomu můžete předejít právě tím, že si stáhnete aplikaci
V obraze,“ vyzval obyvatele starosta Dušan Odehnal.
Aplikace je jednoduchá na
ovládání, tudíž ji můžou využívat i senioři. Jejich děti nebo

vnuci jim ji pomůžou nainstalovat do
telefonu nebo tabletu.
S novou aplikací se například
dozvíte:
– hlášení obecního úřadu – aplikace upozorní například na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky
elektřiny, plynu, změny úředních
hodin a platby poplatků za služby
či psy
– datum a místo konání kulturních a sportovních akcí včetně
pozvánek
– blížící se nebezpečí a krizové
situace, jako například povodně,
požár, výpadek elektrického proudu či odstávka vody
– údaje o chodu obecního úřadu
– chytrá nástěnka obsahuje veškeré údaje o obci, otevírací dobu
obecního úřadu, kontaktní spojení (telefon, email, www stránku)
a adresu, kde obecní úřad najdete.
texty: Jana Hlavinková
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ROZPOČET OBCE KVASICE NA ROK 2022
Příjmy
Třída 1

Daňové příjmy

32 256 500 Kč

Třída 2

Nedaňové příjmy

4 653 300 Kč

Třída 4

Přijaté transfery

2 201 700 Kč

Příjmy celkem

39 111 500 Kč

Výdaje (§)
2212

Silnice

610 000 Kč

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2292

Provoz veřejné silniční dopravy

223 200 Kč

2310

Pitná voda

200 000 Kč

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

3111

Mateřské školy

3 285 000 Kč

3113

Základní školy

6 555 000 Kč

3314

Činnosti knihovnické

3341

Rozhlas a televize

3 900 000 Kč

2 712 000 Kč
13 000 Kč

62 000 Kč
420 000 Kč

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3392

Zájmová činnost v kultuře

130 000 Kč

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

1 073 000 Kč

3612

Bytové hospodářství

6 190 000 Kč

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3636

Územní rozvoj

200 000 Kč
536 000 Kč

1 394 000 Kč
340 500 Kč

205 000 Kč
1 373 000 Kč
75 000 Kč

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 730 000 Kč

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

2 174 000 Kč

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 390 000 Kč

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5213

Krizová opatření

60 000 Kč

14 000 Kč
300 000 Kč

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

Zastupitelstva obcí

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

280 000 Kč

6399

Ostatní finanční operace

100 000 Kč

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

2 577 200 Kč

pol.8124

Splátka dlouhodobého úvěru

1 500 000 Kč

pol. 8115

431 600 Kč
2 445 000 Kč
15 588 000 Kč
25 000 Kč

Výdaje celkem

58 111 500 Kč

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankov. účtech

19 000 000 Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že schodek bude hrazen z přebytku peněžních prostředků na b.ú..				
Zůstatek b.ú. ČS k 15. 11. 2021 je 3.041.537,14 Kč, zůstatek b.ú. u ČNB Brno k 19. 11. 2021 je 17.783.390.,98 Kč.					
Zůstatek b.ú. ČSOB k 18. 11. 2021 je 5.922.165,12 Kč.							
Rozpočet bych schválen dne 9.12.2021 v Zastupitelstvu obce Kvasice usnesením č. 189.						
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PLACENÁ INZERCE

Společnost NVB LINE se od roku 2005 stará o instalaci dopravního značení a vysprávky silnic v České republice i v zahraničí.
Firma patří mezi největší zaměstnavatele v obci a její areál nám vyrostl téměř před očima na místě starého cukrovaru.
S jejím majitelem, panem Ivem Baluskem, jsme si krátce popovídali o nové výstavbě ale i problematické demolici starého cukrovaru.
Vaše firma původně fungovala v prostorách bývalé Leny poblíž autobusového nádraží. Co Vás přimělo přesunout sídlo?
Areál bývalé Leny jsme koupili v roce 2005. Prostory jsme si zrekonstruovali, ale zakázek i zaměstnanců postupně přibývalo a místo nám
přestalo stačit. Navíc trochu nešťastné bylo i umístění – stále více jsme
provozem rušili občany v okolí. Když se tedy naskytla příležitost koupit
chátrající cukrovar od místního zemědělského podniku, moc jsme neváhali. Navíc možností, kam se přesunout, mnoho nebylo.
Demolice cukrovaru byla pro spoustu občanů citlivou záležitostí.
Uvažovali jste, že byste k podnikání využili původní prostory cukrovaru?
Ano, samozřejmě. Prostory navštívilo několik projektantů, se kterými
jsme dlouze možnou záchranu cukrovaru konzultovali. Zkoumali jsme
možnou kontaminaci půdy, protože se za dlouhé roky bez zásahu stala
z cukrovaru skládka, kterou obývalo několik bezdomovců. Náklady na
možnou záchranu byly ale nejen kvůli špatné statice objektu vyčísleny
v astronomických částkách. Všichni povolaní odborníci se nakonec shodli, že demolice bude tím nejlepším řešením.
Takže se z cukrovaru nedochovalo vůbec nic?
Jediné, co zůstalo, je několik metrů obvodového zdiva, které jsme nechali odborně ošetřit a napenetrovat. V administrativní budově nám také
visí velkoformátový obraz kopírující původní podobu cukrovaru ze staré
pohlednice. Speciální technologií linorytu a následného tisku ho pro nás
vytvořil místní umělec. Práce je to velmi povedená a my jsme opravdu
rádi, že se nám alespoň touto cestou podařilo uctít odkaz našich předků.
V posledních měsících se v obci mluví především o probíhající dostavbě. Můžete nám něco říct o vašich plánech?
Celá stavba po demolici byla kvůli financování rozplánovaná do několika etap, nyní probíhá ta poslední. Vzniklo parkoviště pro zaměstnance,
zastřešené stání pro stroje a nákladní auta a nakonec i ubytovna pro za-
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městnance. Protože jsme velkými zastánci ekologie, čeká nás ještě dostavba fotovoltaické elektrárny. Naplánovaná je i výsadba zeleně včetně
květinové louky s hmyzím hotelem. Snažíme se, aby bylo okolí firmy příjemné i kolemjdoucím.
Je podnikání na malé obci v něčem odlišné?
Podnikání na malé obci sebou nese spoustu specifik. My jsme se vždycky snažili podporovat místní organizace, školu, školku a jiné. Nechlubíme
se tím, ale pokud máme prostředky, rádi přispějeme a pomůžeme. Snažíme se být součástí komunity, přece jen spoustu našich zaměstnanců je
místních. Po dokončení stavby a kolaudaci bychom rádi občany pozvali
na den otevřených dveří. To se snad podaří na začátku podzimu.
Vztahuje se specifikum podnikání na malé obci i na shánění nové pracovní síly?
Ano, to určitě. Překážkou je u uchazečů i dojíždění, hlavně se současnými cenami pohonných hmot. I proto jsme se pustili do výstavby vlastní ubytovny. Chceme uchazečům nabídnout alternativu, kterou doufám
ocení.
Pokud máte sídlo v malé obci, musíte o každého zaměstnance bojovat trochu víc. NVB LINE je rodinná firma, a podle toho přistupujeme
i k zaměstnancům. Vládne u nás individuální přístup, ačkoli je to při více
než sedmdesáti zaměstnancích občas náročné. Ať už dělník nebo pracovník v administrativě ví, že za mnou může kdykoli přijít. A pokud nastane
jakýkoli problém, snažíme se společně najít řešení vhodné pro obě strany.
Společnost NVB LINE, přijme dělníky na údržbu a opravy
komunikací, a to jak na hlavní pracovní poměr, tak na brigádní
smlouvu, obojí s okamžitým nástupem. Pro uchazeče s profesním
ŘP je připraven náborový příspěvek. Pro více informací prosím
kontaktujte paní Nakládalovou na telefonu 770 184 337 nebo na
emailové adrese nakladalova@nvbline.cz.
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V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Kvasic je nutné

v nadcházejícím období 13. června 2022–30. června 2024
v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měření pracovníky Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj.
Měření se v letošním roce uskuteční pouze v té části katastrálního území, kde došlo ke zjišťování průběhu hranic již v roce 2021.
Měření ve zbývající části se uskuteční až v příštím roce.
V souvislosti s šetřením žádá Katastrální úřad Zlínského kraje vlastníky pozemků a nemovitostí,
aby zaměstnancům úřadu umožnili vstupovat na jejich pozemek za účelem měření hranic pozemků.
Dále žádají, aby si lidé zajistili své psy a domácí zvířata tak, aby neohrožovali a nenapadali zaměstnance úřadu.
Na požádání vlastníků se pracovníci prokáží služebním průkazem.

Obec Kvasice vás srdečně zve na

KVASICKOU POUŤ
13. a 14. srpna.

PROGRAM V ZÁMECKÉM PARKU:
sobota 		 – cimbálová muzika POŠTÁR
		 – workshop Pepa Safari

neděle 		 – The Out of Towners
		 – Vlčnovjanka
		 – malování na obličej

Budete-li si chtít odpočinout od ruchu pouťových atrakcí, jste srdečně zváni k návštěvě kostela
Nanebevzetí Panny Marie, který bude při této příležitosti otevřený během celého odpoledne.
Stejně tak můžete navštívit i farní zahradu. Dveře budou pro vás dokořán.
Těší se na vás kulturní komise a zastupitelstvo obce Kvasice.
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V ZÁŘÍ SE VE ŠKOLE OTEVŘOU DVĚ PRVNÍ TŘÍDY
V dubnu proběhl zápis žáků do
1. třídy Základní školy Kvasice.
Po dvou letech, kdy jsme nemohli budoucí prvňáčky prezenčně přivítat na zápise do
1. třídy, byl letošní zápis opět
v klasickém režimu.
Na příští školní rok se do 1. třídy
zapsalo 29 nových žáků, 16 chlapců a 13 dívek. Z tohoto počtu je
20 žáků přímo z Kvasic, 2 z Nové
Dědiny, 3 z Karolína, 1 z Vrbky,
1 ze Střížovic a 2 z Tlumačova. Navíc

k těmto 29 zapsaným žákům podali
ještě 3 rodiče žádost o odklad školní
docházky svého dítěte o 1 školní rok.
V příštím školním roce budou
otevřeny dvě první třídy, 1. A a 1. B.
Třídními učitelkami nových prvňáčků
budou učitelky paní Mgr. Jaroslava
Hudcová a po mateřské se vracející
paní Mgr. Miluše Hradečná. Na nové
prvňáčky se těšíme a věříme, že následující školní rok proběhne v normálních a standardních podmínkách
bez omezení a karantén.

KVASICKÉ DĚTI EXCELUJÍ V MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍCH
Jedna z tradičních celorepublikových matematických soutěží má
název Matematický klokan. Soutěžící jsou podle věku rozděleni
do kategorií: Cvrček (2.–3. třída ZŠ), Klokánek (4.–5. třída
ZŠ), Benjamín (6.–7. třída ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií) a Kadet (8.–9. třída ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií).
Ve všech kategoriích soutěžící řeší
soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž soutěžící vybírá
jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou
odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se
mu jeden bod strhává.
V matematických soutěžích naši
žáci vždy dosahovali nadprůměrných výsledků a v rámci okresu Kroměříž jsme měli i několik nejlepších
účastníků v matematické olympiádě
nebo matematické Pythagoriádě.
Stejně tomu bylo i letos v matematickém klokanovi.
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V kategorii Cvrček získal Jakub místech v této kategorii se umístili me a přejeme hodně úspěchů v dalších matematických soutěžích.
Frantík z 3. třídy 86 bodů z maximál- žáci víceletého gymnázia Holešov.
texty: František Látal
Všem úspěšným žákům gratulujeního počtu 90 bodů, a tím obsadil
1. místo v této kategorii mezi všemi
žáky okresu Kroměříž. V porovnání se
všemi žáky Zlínského kraje mu tento
počet bodů stačil na druhou pozici.
V kategorii Klokánek získal Zdeněk Machala z 5. třídy 120 bodů
z maximálního počtu 120 bodů.
Tento (maximální) počet bodů vynesl Zdeňkovi 1. místo v rámci okresu Kroměříž. Na 2. místě se umístila
žákyně ZŠ Slovan Kroměříž, s počtem bodů 114, na 3. místě žák ZŠ
Oskol Kroměříž, s počtem bodů 111,
a na krásném 4. místě, se 110 body,
žák 5. třídy ZŠ Kvasice Patrik Čevora. V rámci Zlínského kraje vyneslo
120 bodů Zdeňkovi Machalovi dělené 1. místo. Stejného (maximálního)
počtu bodů v rámci celého Zlínského kraje dosáhli ještě 4 žáci.
V kategorii Kadet získal žák 9. třídy
Jakub Dvouletý 84 bodů z maximálního počtu 120 bodů. Tento výsledek vynesl Jakubovi 4. místo v rámci
okresu Kroměříž. Na prvních třech
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JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ná a my věříme, že se všem přijaz čehož usuzujeme, že všem akce
jsme se těšili jen na krásné jarní dny
• V březnu jsme přijali pozváni na
tým bude u nás v mateřské škole
pro rodiče opravdu chyběly.
a velikonoční svátky.
besedu do místní knihovny. Paní
líbit.
knihovnice si pro nás připravila
pestrý a zajímavý program o po- • Po Velikonocích nás navštívil pan • Začátkem května nás ve školce navštívilo divadlo Šikulka s pásmem tří • 1. června jsme oslavili svátek dětí
Taraba s loutkovou pohádkou „Princ
hádkových knihách. Zahráli jsme si
výletem do ZOO Lešná. V zoo jsme
pohádek, kdy ústřední pohádkou
Bajaja“. Dětem se tradiční pohádka,
hry, hádali hádanky a některé knihy
byli celý den a děti se na výlet moc
byla ta o Nepořádném medvídkovi.
kterou mnoho z nich vůbec neznajsme si prohlédli. Všem se beseda
těšily a užily si ho. Další akcí bylo
Děti prostřednictvím ní zjistily, co
lo, velmi líbila.
líbila a díky tomu se někteří do
pasování předškolních dětí na škovšechno se může stát, pokud kolem
knihovny přihlásili a knihy si praviláky s programem na školní zahrasebe nebudou udržovat pořádek.
• K svátku maminek si děti z každé
delně začali půjčovat.
dě. Čekalo nás vystoupení klauna,
třídy připravily pásmo pro maminkterý děti slavnostně vyprovodí do
ky a veřejnost s malým posezením • Ve čtvrtek 12. května proběhl
• Další akcí mateřské školy bylo
školy, a již tradiční diskotéka na zav mateřské škole zápis dětí a den
v mateřské škole. Všechny děti
fotografování dětí pro maminky
hradě s panem Novotným. Na záotevřených dveří. Rodiče s dětmi si
se moc snažily, vystoupení se jim
k svátku.
věr školního roku se také nejstarší
mohli od 8 do 15 hodin prohlédpodařilo a maminkám předaly přiděti vydají na pobyt na škole v přínout mateřskou školu, projít jedpravené malé dárečky. Jsme rádi,
• Začátkem dubna jsme přivítali jaro.
rodě na Rusavě.
notlivé třídy i školní zahradu a stráže se nám po dvou letech konečDěti ze třídy Pastelek připravily
Poté už se budeme všichni těšit na
vit nějaký čas v režimu běžného
ně podařilo zorganizovat besídky
Moranu, kterou jsme pak všichni
začátek letních prázdnin a přejeme
školkového dne. Na památku pak
v prezenční formě. Děti, a věříme, že
společně vhodili do řeky Moravy.
všem krásné léto.
děti při zápisu dostaly malý dárek
i dospělí, si je moc užily. Účast byla
K tomu jsme si zazpívali jarní pístext: kolektiv MŠ Kvasice
a sladkou odměnu. Účast byla hojhojná a reakce maminek dojemné,
ničky a přednesli básničky. Pak už
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MALÍ I VELCÍ HRÁČI SE SEŠLI NA TURNAJ V PEXESU
Po krátké odmlce se kulturní
komisi podařilo opět uspořádat
tradiční turnaj v Pexesu.
Obvykle se tolik oblíbený turnaj
koná začátkem roku, nicméně jsme

se vzhledem k situaci a opatřením
rozhodli pro uspořádání turnaje
v jarních měsících. Soutěžících se
opět sešlo víc než dost a nelítostné
klání o mistrovské poháry mohlo

začít. Nezáleželo na věku a kategorii, všichni soutěžící s bojovným
duchem zasedli k soutěžním stolkům a bojovali, seč jim síly stačily.
Všichni soutěžící byli skvělí, i když

nedosáhli svého vysněného cíle,
a vítězům ze srdce gratulujeme.
Věříme, že příští rok se opět všichni
setkáme při souboji malých i velkých hráčů pexesa.

kategorie 0–7:
1. místo: Adéla Skácelová
2. místo: Dominik Tomaštík
3. místo: Simon Obdržálek
kategorie 8–14:
1. místo: Jan Švec
2. místo: Kristýna Foldynová
3. místo: Tobiáš Tomaštík
kategorie 15–100:
1. místo: Jiří Švec
2. místo: Vojtěch Knoll
3. místo: Anežka Augustinová
text a foto: Jana Koželová
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COPT PORAŽEN
V letošním školním roce se nám
žáci 9. ročníku vydali úplně jinými
směry, než na které jsme byli v posledních letech zvyklí. Nejvíce je
oslovila Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži, těsně za
ní je Obchodní akademie v Kroměříži
s oborem Informační technologie
a Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem.
Dále je to Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, Střední
zdravotnická škola Kroměříž, Střední
škola hotelová a služeb Kroměříž,
Střední škola – Centrum odborné

přípravy technické Kroměříž a Střední průmyslová škola polytechnická
Zlín. V rozhozených sítích našich
žáků se také zachytily školy: Střední
průmyslová škola Zlín, Střední škola
– Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Střední škola
pedagogická a sociální Zlín, Střední
škola informatiky, elektrotechniky
a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
a v neposlední řadě také Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií Zlín. Všem žákům
přejeme hodně štěstí a úspěchů při
dalším studiu i v osobním životě.
text: Michaela Dostálová

ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA NA KALVÁRII
Na sobotu 9. dubna byla vyhlášena brigáda, která měla za cíl přípravu
křížové cesty na velikonoční svátky.
Jako obvykle byly posbírány odpadky po celé délce křížové cesty. Tentokrát se provedlo i odstranění náletových dřevin, takže při vystoupání na
vrchol se návštěvníkovi otevře krásný
rozhled do kraje. V blízkém okolí křížů
se vyhrabalo listí a záhonek s narcisy
byl rozšířen o další květiny. Do úklidu

se zapojilo 17 dobrovolníků, takže je
vidět, že zájem o stav této památky
je mezi občany Kvasic opravdu velký.
Na závěr bylo pro účastníky připraveno malé pohoštění, které přišlo vhod,
protože sice nepršelo, ale bylo docela chladno a foukal vítr. Děkuji všem,
kteří s úklidem pomohli, a panu starostovi Dušanu Odehnalovi za spolupráci s jeho uskutečněním.
text: Josef Papež

Z DENÍKU KNIHOVNICE – PŘEDPRÁZDNINOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Už se blíží prázdniny a já se
v knihovně chystám na tiché
a klidné období, kdy si čtenáři
přiběhnou rychle vypůjčit knihy
na dovolenou a potom se ztratí
ve víru letních radovánek.
Všem přeji krásné počasí a zasloužený odpočinek podle jejich
představ. Ještě doufám stihneme
čtenářský klub pro dospělé. Nezapomeňte, že se scházíme každé poslední pondělí v měsíci v 16 hodin
a debatujeme o přečtených knihách. Na minulém klubu jsme se
dohodli, že si budeme vybírat témata, která nás zajímají, a podle nich
si budeme doporučovat přečtené
knihy. V květnovém klubu jsme si
povídali o knihách tematicky zaměřených na výtvarné umění, což
jsou nejrůznější romány o známých
i méně známých malířích a sochařích, zajímavé monografie a podob-

ně. Zatím nevím, jestli klub bude
pokračovat i o prázdninách, ale určitě dám vědět na webové stránce
knihovny a přes hlášení místního
rozhlasu. Tam se také dozvíte, jaká
témata jsme si vybrali.

něco vybrat. Při tom si budou moci
naplánovat prázdniny svých snů
a vyhledat v naučných knihách nejrůznější informace o svých vysněných destinacích. Program je určený
žákům prvního stupně pod názvem
Hurááá na prázdniny!
O prázdninách chystám také
Týden s knihovnou – děti dětem.
Bude v srpnu, přesná data dám vědět. Chci v něm propojit starší děti
s mladšími tak, aby si všichni užili
trochu legrace, tvoření a samozřejmě četby. Stejně jako u čtenářského
klubu, sledujte web knihovny, nástěnky a hlášení rozhlasu.

Týden s knihovnou – děti dětem
Ještě, než se zavřou brány školy
a děti se rozběhnou na prázdniny,
pozvu třídy do knihovny. Možná, že
se rozhodnou věnovat kousek prázdnin četbě a budou si chtít v knihovně

O prázdninách knihovna
funguje i dopoledne
Knihovna si opět rozšířila svůj
knižní fond. Přibyly detektivky i romány. Přijďte se podívat a vybrat si
novinky na dovolenou. Lákavá na-

bídka zahrnuje například pět dílů románu od známé autorky Julie Quinnové – Bridgertonovi. Román, který
jste možná sledovali jako seriál.
I letos bude provoz knihovny
v prázdninových měsících omezen.
Abychom dali šanci i těm z vás, kteří
se nedostanou do knihovny v odpoledních hodinách, dáme na zkoušku
jeden termín na dopoledne. Otevírací doba bude v pondělí od 14 do
17:30 a v úterý od 9 do 11 hodin.
Od září plánujeme rozšířit provoz
knihovny o alespoň jedno dopoledne. Při velkém zájmu můžeme další
dopoledne přidat.
Doufám, že se všechny slíbené
aktivity vydaří a že díky nim získáme
i nové čtenáře. Těším se, že se uvidíme v knihovně. V horkých letních
dnech zde najdete příjemný chládek a klid.
text: Naďa Vojtková
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5. ČERVENEC – SLAVNOST SVATÉHO CYRILA A METODĚJE
Hunové, Avaři, ale také vpády z oblasti Východofranské
říše byly hrozbou pro západní
Slovany. Za Karla Velikého se
podařilo vyvrátit v Podunají
hlavní avarské centrum a získat tak prostor k těmto výbojům. I když mnohdy pod záminkou šíření křesťanské víry
převládala především snaha
o podmanění slovanských
národů. Přestože kníže Rostislav (i Rastislav) a jeho předek
Mojmír byli už křesťané, v roce
845 bylo pokřtěno pravděpodobně v Řezně čtrnáct slovanských knížat a vysoce postavených osob, mezi prostým
lidem se ujímalo křesťanství
pomalu, a to také z důvodu,
že na Moravě působili franští
kněží, kterým lid nerozuměl
a nevěřil.

Cyril a Metoděj započali na
Moravě křesťanství
HÉ MEGALÉ MORABIA. Tento
latinský název označuje první
stát na našem území. Velká Morava byla v 9. století slavnější
a mocnější než Čechy. Po Mojmírovi usedl na stolec kníže Rostislav, Mojmírův synovec. Brzy
se ukázal jako silný a samostatný vládce. V roce 850 ukončil
spojenectví s Východofranskou
říší, přemohl i Ludvíkovu trestnou výpravu a vyhnal ze země
franské kněze ve snaze zřídit na
Moravě vlastní církevní organizaci. Nejprve se s žádostí obrátil
na papeže, avšak vstřícněji se
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k němu zachoval byzantský císař.
Císař Michal III. poslal na Moravu učené bratry Konstantina
a Metoděje. Pocházeli z významné soluňské rodiny a oba se rozhodli zasvětit svůj život Bohu.
Starší Metoděj (původně Michal) sloužil u císaře zprvu jako
vysoký úředník, ale odešel na
horu Olymp, kde vstoupil do
kláštera svatého Basila. Mladší
Konstantin již během studií získal přízvisko „filozof“. Po skončení studií vyučoval filozofii a spravoval knihovnu při chrámu Boží
Moudrosti. Brzy však následoval
svého bratra do kláštera na hoře
Olympu. Nebylo jim však souzeno zde rozjímat a žit v tichosti.
Oba muži přistoupili ke svému poslání s nesmírnou zodpovědností. Za církevní jazyk
zvolili staroslověnštinu (církevní
slovanštinu), a dříve než se vydali na misijní cestu na Moravu,
přeložil Konstantin bohoslužebné knihy do slovanského jazyka
a vytvořil pro Slovany nové písmo – hlaholici. Na Moravu dorazili v roce 863. Přinesli slovanskou liturgii a písmo, jež dalo
základ slovanskému písemnictví.
Cyril se již na Moravu nevrátil
Franští kněží nelibě nesli, že se
slouží mše svaté a hlásá křesťanství slovanským jazykem. Tvrdili, že Písmo svaté má být šířeno
pouze hebrejsky, řecky a latinsky,
tak jak bylo napsáno. Překlad do
slovanského jazyka neschvalovali. Po jejich nátlaku se bratři vydali
v roce 867 i se svými žáky do
Říma k papeži, aby své počínání
obhájili. Jako dar přinesli papeži
ostatky svatého Klementa (či Klimenta) Římského, které údajně
nalezli na poloostrově Chersonésos (Krymu), kde jako vyhnanec šířil křesťanství a byl utopen
v Černém moři, s kotvou uvázanou kolem krku. Než dorazili do
Říma, papež Mikuláš zemřel, ale
vřele byli přivítání jeho nástupcem Hadriánem II. Konstantin
během svého pobytu v Římě
onemocněl, v římském klášte-

ře přijal jméno Cyril, brzy nato
zemřel (869). Jeho tělo bylo pohřbeno v chrámě sv. Klementa.
Roku 869 byl Metoděj papežem
jmenován arcibiskupem panonským s pravomocí i nad Moravou.
Při zpáteční cestě z Říma na
Moravu byl Metoděj zajat franskými biskupy a uvržen do žaláře. Teprve po zakročení nového
papeže Jana VIII. byl vysvobozen
a propuštěn. A tak se mohl konečně po ponižování a útrapách,
které ve vyhnanství prožíval, vrátit
na Moravu. Po knížeti Rastislavovi
nastoupil na stolec Svatopluk,
který nechal svého strýce oslepit
a odsoudil ho k trestu smrti, který nakonec zmírnil na doživotní
pobyt v klášteře v Řezně. Za jeho
vlády nastal rozkvět Velkomoravské říše.
Ostatky Metoděje se stále
hledají
Za vlády Svatopluka arcibiskup Metoděj podstoupil mnohá
příkoří od franských kněží, kteří
na dvoře pobývali. Následovaly
další cesty do Říma k papeži. Po
Metodějově smrti roku 885 propukl spor mezi přívrženci latinské
a slovanské bohoslužby. Svatopluk
se přikláněl k latinské bohoslužbě
a Metodějovy spolupracovníky
i žáky nechal potupně vyhnat. Ti
našli útočiště u jižních Slovanů.
Bohoslužby se opět začaly konat
latinsky a jako písmo se ustálila
latinka. Podle písemných pramenů byl Metoděj pohřben ve velkém chrámu svaté Bohorodičky.
Historikové se ještě neshodli, kde
centrum Mojmírovské říše leželo.
Je několik verzí. Jeho ostatky však
byly odtud stejně pravděpodobně přeneseny na neznámé místo
před zneuctěním a dosud nebyly
objeveny.
Bratři spolu bojovali
V té době, kdy Metoděj zemřel,
byl kníže Svatopluk na vrcholu
své moci a slávy, jeho říše kromě
Moravy, Čech a Slovenska zabírala také část dnešního Maďarska,
jižního Polska, Lužici, Slezska a Rakouska. Jelikož se obával rozpadu

své říše, nabádal své syny k bratrské lásce a svornosti. Známá je legenda o „třech prutech“, přestože
synové byli podle historiků, pouze
dva. Po smrti Svatopluka (zemřel
v roce 894) se vládcem Moravy
stal Mojmír II. Druhý syn Svatopluk
II. obdržel Nitranské knížectví,
s kterým se však nespokojil. Spojil
se s východofranským králem Arnulfem a vytáhl proti bratrovi, což
říši oslabilo. Velkomoravský stát
podlehl kolem roku 906/7 nájezdům divokých Maďarů.
Cyril a Metoděj mají odkaz
i v Kvasicích
Velká Morava vytvořila pozoruhodnou a ojedinělou slovanskou
kulturu, která se netýkala jen literatury, nýbrž také řemesel a stavebnictví. Na velkomoravských
hradištích stály kamenné kostelíky,
a to ještě před příchodem Cyrila
a Metoděje. Papež Lev XIII. nařídil
v roce 1880 encyklikou „Grandem
munus“ slavit svátek obou věrozvěstů v celé katolické církvi. Stali
se tak nejen patrony Moravy, ale
i ostatních slovanských národů.
Papež Jan Pavel II. je v roce 1980
prohlásil za spolupatrony Evropy
s odůvodněním, že vedle zásluh
o kulturu ukázali i správnou cestu
ke sjednocení východní i západní církve a Evropy včetně hlásání
evangelia ve všech jazycích.
Po zničení původních barokních oken ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého
Jana Nepomuckého na náměstí,
detonací železného obloukového mostu, při osvobozování Kvasic v roce 1945 byla tato později
nahrazena malovanými vitrážemi. V jedné z nich jsou zobrazeni
svatý Cyril a svatý Metoděj. Oba
světci zdobili také barokní kapličku na začátku Krajiny, blízko
Mariánova. Jeden z nich (svatý
Cyril) byl roztříštěn zlomenou
haluzí kaštanu, která se zlomila
při silném větru. Mohlo to být
již v roce 1840, kdy byla v Kvasicích veliká vichřice, které padly
za oběť i staré kaštany u sklepa
pivovaru.
text: Květa Koutňáková
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KAPLIČKY V KVĚTNU OŽILY
Květen, jakožto nejkrásnější měsíc, kdy všechno kvete a voní, je
v církvi odedávna slaven jako měsíc
Panny Marie. V tomto čase se proto
každoročně konají takzvané „májové
bohoslužby“ ke cti právě Matky Boží.
V letošním roce se každou květnovou neděli „májová“ konala v některé z kapliček, kterých je na území
naší farnosti rozeseto hned několik.
První neděli jsme se sešli u zvoničky

ve Střížovicích, kde se ten den konaly zároveň hody ke cti svatého Floriána. Druhou neděli byla poctěna
májovou bohoslužbou zbrusu nová
kaplička na Nové Dědině. O třetí
neděli se po dlouhé době otevřely
dveře kapličky na Mariánově (kaple Matky Boží Pomocné) a čtvrtou
neděli pak na Vrážisku (kaple Matky Boží Bolestné). Poslední nedělní
„májovou“ naše farnost oslavila

u „Panny Marie pod deštníkem“ na
farní zahradě. Velké díky patří panu
faráři za to, že toto turné po kvasických a okolních kapličkách inicioval,
a také panu starostovi Dušanu Odehnalovi, který se velkou měrou podílel na otevření léta nedobytných
kaplí na Mariánově a Vrážisku. Díky
tomu mohla tato krásná místa znovu ožít.
text a foto: Anna Berková

SLOVO KNĚZE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI KVASICE
Drazí spoluobčané,
ještě jsme se ani nevzpamatovali
z dlouhé covidové doby a už prožíváme válku na Ukrajině, o které
slyšíme dennodenně z médií, ale
nejen tam, i v jiných zemích světa: v Sýrii, Jemenu a podobně.
Možná máme strach z budoucnosti, co bude, jak to bude, budeme mít co jíst, dožijeme se dalšího rána? Vnímáme, jak rychle se
svět mění, vše je nejisté. Důsledky války už pociťujeme (zdražování energií či jídla). Oslovil mě
jeden článek Libora Rösnera,
o který bych se chtěl s vámi podělit pro povzbuzení.
Nebojte se, neděste se
Slovo živého Boha je spolehlivé
a dokonalé, přináší pokoj a smíření.
Tolikrát jsme četli, tolikrát jsme je slyšeli, ale jak málo se nám je daří aplikovat do našich životů, jak málo se
jím řídíme, jak málo se nám usadilo

v srdcích. V Bibli opakovaně zaznívá
výzva: „Nebojte se!“ (365x – jako by
na každý den v roce nám to Pán Ježíš říká.) „Neděste se!“ „Nelekejte se!“
Měli bychom na ni pamatovat zvláště v dnešní neklidné době, kdy nad
světem visí strach. Nad světem i nad
křesťany, kteří přitom podle Ježíšo-

vých slov „nejsou ze světa“ a za které
Syn prosí Otce, aby je „zachoval od
zlého“. (J 17,15-16)
Přišli jsme o jistoty
Nač se tedy bát, nač se bát, když
za nás prosí sám Syn, když „sám Duch
se za nás přimlouvá nevyslovitelným
lkaním?“ (Řím 8,26) Nač se bát, když
Ježíš přislíbil: „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Nač se bát, když „není jediné lidské
slzy“, (která by současně nestékala
po tváři Panny Marie, kterou zvláště
vzýváme v nejhezčím měsíci květnu,
jí zasvěceném) jak píše V. Holan? Měli
bychom se vrhnout s naprostou důvěrou do Boží náruče, beze strachu,
neboť co nám může udělat svět, když
vlasy na naší „hlavě jsou všecky spočteny“? (Lk 12,7) Měli bychom se vrhnout do Boží náruče a už v ní zůstat,
nesnažit se z ní vymanit a pokoušet
si poradit vlastními silami, když pomine nebezpečí. Zůstat v ní navzdo-

ry všem protivenstvím a zdánlivé
beznaději, neboť řečeno slovy Holanovými: „Už ani netušíme/a pak jsme
ohromeni.“ Nad světem i nad úzkostí
paralyzovanými křesťany visí strach,
jenž měl nejprve podobu pandemie
covidu a nyní nabyl podobu ohrožení válkou, která zuří relativně ne/
daleko. Lidé až dosud žijící zabydleni
ve svých jistotách o ně rázem tváří
v tvář ohrožení zdraví či života přišli.
To, co prožívají nejen Ukrajinci díky
válce, si neumíme vůbec představit.
Přijít o všechno, jít jen s ranečkem do
cizí země... A křesťané si v tom lepším
případě připomenuli, že jedinou jistotu je Bůh. (Ježíš říká: „Já jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa.“)
V tom horším na Něj zanevřeli
a upnuli se k jistotám tohoto světa
zasažených ostnem pomíjivostí.
Miluj své přátelé stejně jako
nepřátele
Ten první strach rozdělil lidi
(z nakažlivé nemoci), často i letité
přátele a příbuzné, a vzbuzoval negativní vášně. Ten druhý (z války) je
spojen s nevraživostí a až nenávistí
ke všemu ruskému, žel i ze strany
křesťanů, kteří zapomínají na jinou
Boží výzvu, kterou znají z Písma –
tu o lásce k těm, které považují za
své nepřátele (Lk 6,27). Ježíš říká
tato slova kategoricky, nevypočítává přitom žádné výjimky, kdy je
možné nepřátele nenávidět. Nenávidět máme jen hřích (zlo). Bližní i nepřátele máme milovat (což
může být někdy velmi těžké). Tak
kéž si dokážeme také něco odřeknout (uskromnit se), nejen hmotné
požitky, ale i „nepožitky“ v podobě
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Při procesí se vychází z prostoru
strachu, zášti a nenávisti; kéž je tato nezapomněl na své stvoření, nezradil
zvláštní doba naším návratem na je; v Ježíši, Božím Synu, chce nám být Božího domu (kostela) a zase se tam
Otcem, Bratrem, ale Bůh jde s námi, vrací. A Bůh jde tuto cestu s námi.
kolena a do Boží náruče.
protože chce, aby náš život byl ra- Také naše životní cesta může být
dostnou a důvěřivou chůzí s ním, shrnuta do Ježíšova slova: „Vyšel
Význam slavnosti Božího Těla
Boží Tělo je svátek, který ka- a ne chůzí v osamělosti a opuštěnos- jsem od Otce a jdu k Otci.“ Nejsme
tolická církev slaví ve čtvrtek po ti. Procesím chceme říci všem lidem: tedy vystrčeni do života, vyvrženi do
svátku Nejsvětější Trojice, aby Zvěstujeme vám velikou radost. Bůh, něho temným a nesmyslným osuzvlášť oslavila eucharistii. Po váš Bůh, hle, je u vás, chce vás dopro- dem a nejdeme do temné a nesmyslné budoucnosti. Na začátku naše2. vatikánském koncilu se ten- vázet.
to svátek nazývá slavnost Těla
a krve Páně. Zavedl jej papež
Urban IV. roku 1264 po zázraku
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE
v Bolseně. V roce 1314 byl poProžili jsme postní a velikonoční dobu, v májovém
tvrzen Klementem V. Od 15. stomariánském měsíci květnu jsme obnovili tradici
letí se po celé církvi rozšířil zvyk
procesí Božího Těla, i díky tomu,
májových pobožností u kapliček v obci
že papežové Martin V. a Evžen
i v sousedních obcích náležejících do farnosti.
IV. svátek obdařili zvláštními odDále jste srdečně zváni na tyto akce,
pustky. V řadě zemí, kde bylo slapořádané farností:
vení církevních svátků v průběhu
týdne zrušeno (kvůli velkému
• sobota 25. 6. ve 14.00 – Pouť Vrbka – poutní mše
silničnímu provozu a ruchu), se
svatá k svatému Petrovi a Pavlovi
svátek Božího Těla slaví následu• úterý 28. 6. – Pouť na Svatý Hostýn
jící neděli (i u nás v Kvasicích).
A proč se vlastně konává
tento den slavnostní procesí
s eucharistií doprovázené
hudbou se zastávkami
u 4 oltářů v obci?
Chceme vnášet Krista do světa.
Chceme vyznat: Jen tehdy můžeme
slavit pravou bohoslužbu, když jsme
na cestě k lidem, když jsme zde pro
bratry. Víme, že máme odpovědnost
za svět z Kristova příkazu. My, křesťané, nejsme uzavřeným klubem, který
stačí sám sobě a na dveře si dal nápis Vstup zakázán! Víme, že najdeme
svou spásu jen tehdy, budeme-li ji
hledat na cestě za lidmi.
Chceme svědčit o Boží blízkosti.
Bůh je zde, ve světě, je zde pro nás,
jeho radostí je být s námi, lidmi. Bůh
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• sobota 2. 7. – Oslava 200 let obce Karolín
a po 100 letech žehnání opravené kaple ve 13.30
mše svatá s otcem biskupem Antonínem Baslerem
(místo pana arcibiskupa Jana Graubnera, který bude
v tento den intronizován do pražské arcidiecéze jako
nový pražský arcibiskup) + doprovodný program
• pondělí 4. 7. od 14.00 – možnost pěšího putování na Velehrad z Bunče na koncert Lidí dobré vůle
(pořádá farnost Zlámanka)
• úterý 5. 7. - Národní pouť na Velehrad

• sobota 23. 7. - Poutní mše svatá v Sulimově ke
svaté Anně v 15.00 + doprovodný program
• sobota 6. 8. – Oslava 600 let obce Vrbka
• 9. 8.–14. 8. Celostátní setkání mládeže
v Hradci Králové

ho života stojí Bůh, který chce být
naší přebohatou odměnou. Proto,
my křesťané, nemáme jít touto cestou našeho života (jednou provždy)
ani s žertováním, ani s titěrnostmi,
ani v dětinské rozpustilosti nebo
v zoufalé únavě, ale s důvěrou a nadějí, s radostnou trpělivostí, s písní
vděčnosti na rtech.
Slavnost Božího Těla je svátkem
společenství
Nejdeme svou cestu sami – jsme
odkázáni na druhé, každý potřebuje druhého a je sám potřebován.
K životu sice nepotřebujeme stejný
krok, ale souzvuk srdcí. (Procesí není
pochodem, ale vzájemnou cestou,
jeden pro druhého bok po boku.)
Procesí nám chce říci: Má-li být život slavností, chůzí plnou smyslu
a radosti, pak musíme my, lidé, jít
pospolu, musíme držet pospolu,
spolupůsobit. Slavnost Božího Těla
je svátkem společenství. Ten, kterého s sebou neseme, který s námi
jde, je svazkem lásky. Jde o to nebavit se cestou, ale aktivně se zapojit
do zpěvu, modliteb, služby a svědčit
o své víře. Je zvykem, že děti – družičky sypou květiny Pánu Ježíši; kněz
s eucharistií jde pod baldachýnem,
který nesou podle zvyku hasiči nebo
krojovaní; cestou nebo u oltářů
(i v kostele) jsou (mohou být) břízky.
A jak se zachovat, když potkáte
průvod s Nejsvětější svátosti
oltářní?
Katolický křesťan poklekne, ostatní mohou vzdát úctu Bohu, přítomnému v této svátosti, jiným vhodným způsobem podle osobního
uvážení.
P. Pavel Vágner, farář
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RODÍ SE MLÁĎATA. BUĎME OHLEDUPLNÍ
Příroda se probouzí a sluneční
paprsky nás čím dál častěji lákají
k pobytu venku. Vše kvete, jsou
první opravdu teplé dny a rodí se
mláďata. Mějme tohle na paměti
při procházkách a projížďkách přírodou. BUĎME OHLEDUPLNÍ. Červen

je měsíc myslivosti a s ním je spojená tradiční soutěž mládeže Zlatá
srnčí trofej. 11. června jsme se vydali
prezentovat náš kroužek na střelnici
Hvězda v Kroměříži. Soutěžní klání
se skládala z vědomostního testu
s různým počtem otázek podle ka-

tegorií. Následují stanoviště – poznávání psů, stromů, jednotlivých
vývojových stádií srnčího paroží, popis jeleního parohu a první pomoc.
Zlatou srnčí trofejí pro nás rok
nekončí. Pilně se připravujeme na
Zvěřinové hody, kde se můžete tě-

šit kromě výborného jídla také na
aktivity připravené dětmi z našeho
kroužku.
Za Myslivecký spolek Kvasice vám
všem přejeme pěkné a hlavně klidné prožití prázdnin a dovolených.
text: Vladana a Zbyněk Trvajovi

MYSLIVECKÝ SPOLEK KVASICE
VÁS ZVE NA

ZVĚŘINOVÉ HODY
23. 7. 2022 OD 13:00
V AREÁLU MYSLIVNY KVASICE

TRADIČNÍ MYSLIVECKÉ SPECIALITY
ZÁBAVA PRO DĚTI
BOHATÁ TOMBOLA

ÚMRTÍ

VZPOMÍNKA
Tolik jsi miloval život a s námi jsi chtěl být,
ale osud byl tak krutý a nenechal Tě žít.
27. dubna 2022 uplynulo 20 let od úmrtí

únor

Věra Šivelová

Ludmila Veselá

Emilie Daňková

Otakar Machala

pana Jana Vojteka,

Alena Galatíková

který by se 24. května 2022 dožil 60 let.

Josef Štanglica

Vzpomínají
Jitka a dcery Gabriela a Zuzana s rodinami
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

duben

březen

David Maša
19
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PŘIJĎTE S NÁMI TRÉNOVAT PAMĚŤ
Pravidelný trénink paměti pro zájemce každého věku probíhá vždy
v první úterý v měsíci v 15:30 v domečku u autobusových zastávek
pod vedením certifikované lektorky.
Cvičení je vedeno zábavnou formou
bez jakéhokoliv hodnocení, každý si
ověřuje své výsledky sám. Vítáni jsou

všichni z Kvasic i přespolní, k vybavení stačí vlastní tužka, případně
brýle. Trénování paměti a mozkový
jogging přispívá k posilování dobré
psychické formy a pravidelní účastníci potvrzují stálý zájem. Zároveň
budete součástí kolektivu. Přijďte
také, je to prospěšné i veselé.

Sbor dobrovolných hasičů Kvasice se v březnu
připojil k darování zásahových věcí ukrajinským
hasičům. Jednotka z Kvasic darovala 5 starších
zásahových obleků, 2 starší přilby a 3 páry nových
zásahových rukavic. Dar byl předán na stanici
Hasičského záchranného sboru ve Zlíně.

MÁTE DOMA FOTKY STARÉ KŘÍŽOVÉ CESTY NA KALVÁRII?
Historický spolek městečka Kvasice se obrací na místní občany
s prosbou, zda by v domácích archivech nenašli staré fotografie
kvasické křížové cesty na Kalvárii. Poslouží jako cenné detaily
pro chystanou obnovu místní
významné historické památky.
Stačí nám naskenované obrázky,
případně si poskytnuté fotografie sami naskenujeme a vrátíme.
Děkujeme všem za vstřícnost.

Obnova jedinečné kvasické
památky je záležitost vysokého úsilí během mnoha let
a spolek, pod záštitou obecního
úřadu, uvítá každou pomocnou
ruku. Jakoukoliv dokumentaci
i ochotu ke spolupráci prosím
ohlaste na telefonním čísle
606 108 346.
Kvasický historický spolek vznikl v roce 2021 z iniciativy několika
aktivistů a jeho počátečním zámě-

NAROZENÍ

Beáta ČABLOVÁ
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Tadeáš JORDA

rem je náročná obnova zmíněné
křížové cesty. Již více než dva roky
probíhají jednání s majiteli pozemků, s Národním památkovým ústavem, a s kunsthistoriky. Podařilo se
zatím odkrýt více doložených faktů,
včetně klíčového zjištění, že autorem litinových reliéfů je významný
rakouský umělec A. D. Fernkorn, autor významných pomníků v mnoha
městech Rakousko-Uherské monarchie.
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ZHODNOCENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY FC KVASICE
Na začátku června se odehráno poslední kolo soutěží všech
mužstev, proto je čas pro rekapitulaci. Níže můžete vidět finální
umístění kvasických mužstev. Nyní čeká všechny hráče odpočinek a během letních prázdnin se začnou připravovat na podzimní sezónu.

Konečné pořadí všech mužstev:
– Starší žáci – Okresní soutěž Kroměříž skupina B: 3. místo (32 bodů, skóre
103:105)
– Dorost – Krajská soutěž Zlín skupina A: 3. místo (36 bodů, skóre 56:50)
– Muži „B“ – Okresní přebor Kroměříž: 4. místo (44 bodů, skóre 78:55)

Starší žáci skupiny B

Muži „B“ – Okresní přebor Kroměříž

pořadí KLUB
1.

Zdounky/Zborovice

Z

V

R

P

S

B

20

18

0

2

173:30

53

163:51

52

2.

Záhlinice

26

19

3

4

84:43

60

103:105 32

3.

Němčice

26

16

4

6

95:57

52

4.

Kvasice B

26

14

2

10

78:55

44

2.

Koryčany

20

17

0

3

3.

Kvasice/Lubná

20

11

0

9

4.

Dřínov/Morkovice B

20

8

0

12

82:92

23

pořadí KLUB
1.

Kroměříž B

Z

V

R

P

S

B

26

25

1

0

173:21

76

5.

Těšnovice

20

6

0

14

65:110

19

5.

Spartak Hulín

26

13

3

10

74:60

42

6.

Zlobice

20

0

0

20

17:215

1

6.

Skaštice B

26

12

3

11

69:68

39

7.

Počenice

26

12

2

12

64:67

38

8.

Žalkovice

26

12

0

14

46:67

36

Muži „A“ – Krajský přebor Zlín
pořadí KLUB

Z

V

P

R

S

B

9.

Lubná

26

9

5

12

63:77

32

Morkovice B

26

10

1

15

83:94

31

Břest

26

7

4

15

39:69

25

1.

Baťov

26

20

5

1

105:22

65

10.

2.

Slušovice

26

14

6

6

49:36

48

11.

3.

Kvasice

26

13

5

8

65:41

44

12.

Rymice

26

8

1

17

32:87

25

Střílky

26

5

3

18

52:101

18

Lutopecny

26

4

0

22

32:118

12

4.

Boršice

26

13

4

9

45:47

43

13.

5.

Luhačovice

26

12

5

9

46:43

41

14.

6.

Brumov

26

11

7

8

51:41

40

7.

Napajedla

26

12

3

11

46:38

39

8.

Morkovice

26

10

5

11

52:41

35

9.

Bystřice pod Hostýnem

26

9

6

11

45:60

33

10.

Štítná nad Vláří

26

9

4

13

49:59

31

11.

Nedašov

26

8

7

11

37:52

31

12.

Nevšová

26

8

4

14

38:54

28

13.

Valašká Polanka

26

6

4

16

26:74

22

14.

Velké Karlovice

26

1

7

18

18:64

10

Dorost – Krajská soutěž Zlín skupiny A
KLUB

Kroměříž

Z

V

P

R

S

B

1.

Slušovice

20

17

1

2

91:20

52

2.

Příluky

20

11

6

3

60:28

39

3.

Hulín/Kvasice

20

11

3

6

54:47

36

4.

Napajedla

20

10

2

8

66:50

32

5.

Velké Karlovice

20

9

4

7

46:53

31

6.

Kelč

20

6

6

8

51:67

24

7.

Hrachovec-Podlesí

20

7

2

11

42:70

23

8.

Fryšták

20

6

3

11

50:57

21

9.

Louky

20

6

1

13

37:57

19

10.

Bystřice/
Slavkov pod Hostýnem

20

5

3

12

44:70

18

11.

Mladcová

20

4

5

11

27:49

17

21
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KOTVY KVASICE SI PLNÍ SVÉ SNY, JEJICH ÚSILÍ SE MĚNÍ V MEDAILE
Jednomístná kánoe s plovákem
poskytuje možnost přípravy
a zdokonalování pádlování na
dračí lodi bez nutné přítomnosti celé posádky. Skvěle slouží
pro výuku techniky u nováčků,
především dětí. Trenér se tak
může cíleně věnovat každému
jednotlivci zvlášť. Dvě tyto tréninkové lodě nám začátkem
roku vyrobili v maďarské firmě Pola Kayak-Canoe Kft, kam
jsme si je zajeli vyzvednout do
města Szatymaz ležícího poblíž
Szegedu u hranice se Srbskem,
550 kilometrů od nás. S financováním nákupu nám pomohl
z velké části Zlínský kraj, kterému bychom touto cestou rádi
velmi poděkovali.
loděnice, břehů řeky Moravy a zá- na dlouhých tratích. První letošní a déšť. Nasednout do lodi nás stálo
Dospělí si dojeli pro 3. místo
Jednou z našich prvních ven- meckého parku. Závodní sezónu závody si pro nás připravily oprav- trochu přemlouvání, ale nakonec
kovních aktivit byl jarní úklid okolí jsme zahájili v Uherském Hradišti du výživné počasí – studený vítr jsme pádla do rukou vzali a šli se
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s tím porvat. Obzvláště juniorská posádka, složená společně
s Dragon Force Přerov, si zaslouží
za své odhodlání pochvalu. V kategorii OPEN si naši dospělí dojeli pro
3. místo.
Naši trenéři získali licenci
Na konci dubna se uskutečnilo
celorepublikové soustředění mládeže na Slapské přehradě, v rámci
kterého dokončili naši trenéři praktickou částí trenérskou licenci typu
C. V Častoboři se potkalo celkem
90 účastníků z 11 klubů. Rozděleni
do čtyř skupin se pak věnovali pilování techniky, rozvoji fyzičky a především navazování nových kamarádských vztahů. Slunečné počasí
dobarvilo úžasnou atmosféru této
zdařilé akce.
KOTVY FORCE braly dvě zlata
Pražský festival dračích lodí, kterého jsme se zúčastnili v polovině
května, byl první ze série závodů,
koordinovaných radou mládeže dračích lodí, určených také juniorským
posádkám. Závodilo se na řece Vlta-

vě poblíž Barrandovskému mostu.
Do dvacítkových lodí zasedli mladí
dračáci z 9 klubů a utvořili 4 posádky. KOTVY Kvasice společně s Dragon
Force Přerov a Mostem pod názvem
KOTVY FORCE vybojovaly zlatou medaili jak na 200metrové trati, tak na
dlouhé trati měřící 2000 metrů.

Změříme síly na mistrovství
světa
Na konci května proběhnou
výkonnostní testy do juniorské
reprezentace, která se zúčastní
ICF mistrovství světa dračích lodí.
Původně se mělo uskutečnit na
Ukrajině, ale vzhledem k probíha-

jící válce bylo přesunuto do České republiky na veslařský kanál
v Račicích. V ohni máme 3 želízka
a budeme jim držet palce. Jedním
z trenérů juniorské reprezentace
pro tento rok je náš člen Ondřej
Kahaja.
text: Ondřej Kahaja

ROZBĚHLY SE SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO ŠKOLY
Po dvou letech covidových
restrikcí jsme se konečně dočkali
obnovení sportovních soutěží pro
základní a střední školy. V dubnu se
žáci 6.–8. ročníku zúčastnili soutěže
OVOV (odznak všestrannosti olym-

pijských vítězů), kde se soutěžilo
v těchto disciplínách: běh na 1 kilometr nebo basketbalový driblink,
trojskok, hod medicinbalem, kliky
a skok přes švihadlo. Jak samotný
název soutěže napovídá, šlo o sou-

těž ve všestrannosti a mezi takové
se v naší škole určitě mohou počítat:
Veronika Kučerová (8. A), Vítek Kahaja, Robert Badura, Marek Valach,
Jakub Matulík, Barbora Kotková,
Barbora Nováková, Anežka Bláhová
(8. B), Václav Kohout, Adéla Dvouletá
(6. A), Martin Malenovský a Zuzana
Horová (6. B). Naše sestava zakončila
své účinkování v soutěži na 7. místě z devíti škol a rozhodně potěšila
svým nasazením.
Další, tentokrát už vyloženě atletickou soutěží byl atletický čtyřboj
v Kroměříži. Soutěžilo se ve sprintu, běhu na střední trať, vrhu koulí,
hodu kriketovým míčkem, skoku
dalekém a vysokém. V soutěži družstev si tentokrát vedly nejlépe starší
žákyně ve složení Nikola Kremzová
(9. třída), Veronika Kučerová (8. A),
Barbora Nováková, Anežka Bláhová
a Barbora Kotková (8. B), které ob-

sadily páté místo jen s těsnou ztrátou na čtvrtý Hulín. Mezi jednotlivci
skončil těsně za první desítkou nejlepších Vítek Kahaja z 8. B. A co se
týká konkrétních disciplín, tak nejvýraznější stopu zanechali naši žáci
ve vrhu koulí, kde obsadil 2. místo
Kryštof Graja (9. třída) a v dívkách
skončila čtvrtá Veronika Kučerová.
Nejvýraznější stopu napříč soutěžemi ovšem zanechali fotbaloví nadšenci z I. stupně. Ti nejprve
ovládli okrskové kolo v Holešově.
V následujícím kole, které se hrálo
v Hulíně, skončili těsně za medailovými pozicemi na 4. místě. Do bojů
na zeleném pažitu zasáhli: Filip Skácel, Daniel Červenka, Pavel Stašiak
(4. třída), Tadeáš Stránský, Filip Řeholka, Vojtěch Kotek, Adrian Horňák,
Ondřej Paterna a Adéla Bartošová
(5. třída).
text: Jiří Machovský
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PŘI SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ KODUSU NECHYBĚLO ŠAMPAŇSKÉ,
DEN POTÉ SE SENIOŘI STĚHOVALI
29. březen byl v historii městečka přelomovým datem. Za
účasti hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, starosty Dušana Odehnala, místostarosty
Lubomíra Musila, radních, zastupitelů, sousedních starostů,
místních obyvatel i hostů se
konalo slavnostní otevření Komunitního domu pro seniory
v Družstevní ulici. Stavba za více
než 40 milionů korun, spolufinancovaná z dotací, se otevřela nejen návštěvníkům, kteří si
mohli prostory prohlédnout,
ale hlavně novým obyvatelům.
Někteří kvasičtí senioři už si do
domu pomalu začali stěhovat
své věci, protože od 1. dubna
v něm mohli začít bydlet.
Slavnostní otevření zahájily děti
ze Základní umělecké školy z Otrokovic. Pod vedením paní učitelek

www.kvasice.cz

zahrály a zazpívaly. Pak se slova ujal
starosta Dušan Odehnal a popsal
dlouholetou cestu od myšlenky vybudovat komunitní dům až po jeho
stavbu. Bydlení pro seniory obec
zrealizovala doslova v pravý čas. Je
energetická krize, stoupají ceny od

potravin až po stavební materiály,
a pokud by senioři nemohli žít v komunitním domě, spousta z nich by
se mohla ocitnout v existenčních
problémech. Místostarosta Lubomír Musil projekt připravoval už za
svého starostování, čímž se velkou

měrou podílel na tom, že se projekt
podařilo zrealizovat.
Slavnostní otevření provázelo
přestřihnutí pásky, přípitek, občerstvení v podobě chlebíčků a koláčků
a samozřejmě prohlídka domu. Každý byt je bezbariérový, má předsíň,
koupelnu se sprchovým koutem
a jednu velkou místností, která má
kuchyňskou linku včetně pračky.
Každý byt má balkón a sklepní kóji.
V přízemí domu je velká společenská místnost s kuchyňským koutem
vybaveným ledničkou a myčkou.
Před domem jsou parkovací místa
a hlídá jej kamerový systém.
Hejtman Radim Holiš si celý objekt také prošel a pochválil Kvasice, že patří mezi jednu z malá obcí,
která dokáže poskytnout bydlení
pro seniory v takovém rozsahu
a kvalitě.
text a foto: Jana Hlavinková
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