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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Na komíně kvasické základní školy hnízdí čáp.

foto: J. Machovský

Neparkujte před kontejnery,
blokujete jejich svoz
Existují určitá pravidla, kde by řidiči měli či
neměli parkovat svá auta. Například nesmí blokovat křižovatku, parkovat těsně před přechodem, v zatáčce či někomu stát před vjezdem
do garáže. Dalším prohřeškem řidičů, se kterým
se obec v poslední době setkává, je parkování
u sběrných hnízd na separovaný odpad.
„Zejména v Družstevní ulici a ulici Krajina žádáme řidiče, aby auta neparkovali před kontejnery. Svozová společnost je pak nemůže vyvést
a zůstávají plné. Lidé pak odpad nemají kam
odložit a odpad se kupí vedle nádob,“ žádá
obyvatele starosta Dušan Odehnal.
Také by řidiči měli myslet na to, aby po zaparkování na silnici zůstal dostatečně široký
pruh, kterým projedou hasiči, záchranná služba či svozové auto. Pokud řidiči v užších ulicích
parkují v obou směrech, je někdy problém projet, což je například vidět v Horní ulici, v Kromě-
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řížské, Dolní i na A. Dohnala.
Nebezpečná situace je zejména v křižovatce u lékárny. Když zde stojí zaparkované auto,
ostatní řidiči se dostávají do extrémně nebezpečné situace. Také v Dolní ulici dodavatelé
místních firem nerespektují zásady bezpečného
parkování. Navíc v těchto místech nyní prodávají zmrzlinu.
„Toto jsou dvě nejnebezpečnější křižovatky
v obci. Silnice se dělaly v době, kdy v ulici vlastnily automobil jedna, dvě rodiny. Dnes je situace
opačná, v každé rodině je často více než jedno
auto a problémy s parkováním se stále opakují
a přibývají. Buďte prosím ohleduplní, pokud to
jde, parkujte ve svých vjezdech, garážích či na
svých pozemcích. V opačném případě zaparkujte tak, abyste neblokovali dopravu, i kdybyste
měli zastavit 100 metrů od svého domu,“ vyzval
občany starosta.
text: J. Hlavinková

dovolte mi nejprve
poděkovat všem
dobrovolník ům,
kteří se u nás v obci
zapojili do šití roušek, a Charitě Kroměříž, která bezúplatně zabezpečovala nákupy seniorům.
Jsem velmi rád, že
po třech měsících,
kdy jsme čelili pandemii koronaviru Covid-19
a museli se v mnohém omezit, mám pro Vás
dobrou zprávu. Už se zase můžeme začít pomaličku setkávat. Pokud se nic zásadního nezmění, budou se konat i oblíbené Hody, bez
kterých si léto v Kvasicích neumíme představit. I spolky pro Vás začnou pomalu chystat
akce, abychom si po třech měsících, kdy jsme
vycházeli z domu jen do zaměstnání, na nákup či k lékaři, opět užili společenského života.
I tak prosím buďte opatrnější a ohleduplnější
k sobě a svému okolí.
Pandemie omezila život nás všech a museli
jsme se přizpůsobovat stále novým a novým
opatřením. Následky nouzového stavu budou
doznívat ještě dlouhou dobu a dotknou se
nás všech. Většiny podnikatelů, zaměstnanců
i obcí a měst. Například už nyní víme, že musíme počítat s o 10 % nižším rozpočtem. Stát
nejen, že letos na daních vybere méně peněz,
ale rozhodl se také různými podpůrnými opatřeními podpořit ekonomiku a vše financovat
z nejdůležitějšího příjmu obcí a krajů.
Proto pro letošní rok omezíme část investic
v částce cca 3 miliony korun. Běžného života
v Kvasicích se úspory nijak nedotknou, pouze
například Sokolovnu neopravíme tak rychle,
jak jsme původně počítali. Jsou to investice,
které počkají, důležitější je zdraví a to, aby se
lidé mohli zase vrátit do zaměstnání, děti do
školy a školky, podnikatelé mohli provozovat
svou činnost a firmy měly dostatek zakázek.
Buďme proto střízlivě optimističtí a věřme, že
se život zase vrátí do zajetých kolejí.
Přeji Vám pěkné nadcházející léto, dětem krásné prázdniny a doufám, že se na Hodech sejdeme v co nejhojnějším počtu.
S úctou, Ing. Dušan Odehnal
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Za školou je nové sportoviště
Asfaltový atletický okruh za školou? Kdopak by si nepamatoval. Na
běžecké dráze s množstvím bublin se tužily kotníky místních žáků
a sportovní veřejnosti od začátku
80. let minulého století. Nyní už je
minulostí. Na konci uplynulého roku
se odstranil starý povrch z litého asfaltu a v současné době se za školou
vyjímá nový, 250 metrů dlouhý tartanový ovál se čtyřmi dráhami pro
sprinty a dvěma pro střední a delší
tratě. Zbrusu novou podobu získalo
sportoviště určené ke skoku do dál-

ky, které už se nachází v areálu školy. Vedle něj vyrostl vrhačský sektor
pro koulaře. Vnitřní školní sportoviště ještě doplňuje zrekonstruované
dětské hřiště pro míčové hry určené

pro družinu a I. stupeň. Doufejme,
že nám budou sportoviště dobře
a dlouho sloužit a že budou hojně
využívána.
text a foto: Jiří Machovský

ZA ZASEDÁNÍ ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ JEŠTĚ JEDNALI
•

U základní školy se během května
a června instalovalo 12 kusů nových svítidel na stávající stožáry.
Staré světelné body pocházejí
z doby výstavby budovy školy
a byly už 40 let staré, neekonomické a neposkytovaly dostatečné osvětlení. Také se demontovala stávající rozvodna NN
u nákladové rampy do kuchyně,

•

protože společnost E.ON postavila novou. Demontáží tak vznikl
volný prostor, jedna místnost,
kterou obecní pracovníci vyklidí
a bude k dispozici základní škole,
která pro ni najde využití.
Místní hřbitov už během posledních let prošel několika etapami
úprav. I v letošním roce se bude
pokračovat, vybudují se 2 páteřní

•

chodníky kolem kostela a dokončí se lokalita nových urnových
hrobů. Ta se rozšíří o 4 místa a zároveň se zlepší její dostupnost.
Zastupitelé schválili stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jižní Haná, které řeší jeho
vnitřní fungování. Kromě Kvasic
jsou členy spolku také Tlumačov,
Hulín a Chropyně. Schválením

stanov obec souhlasí se spoluprací se svazkem i v dalším dotačním
programovacím období Evropské
unie na léta 2021–2027. Mikroregion Jižní Haná každoročně pořádal Hry seniorů, které by se měly
letos uskutečnit právě v Kvasicích.
Jestli se tak skutečně stane, se uvidí podle aktuálního vývoje pandemie koronaviru Covid-19.

Úřad má novou referentku ekonomiky
Od 1. března má Obec Kvasice
novou zaměstnankyni, referentku
pro ekonomiku Ing. Ivetu Šebestíkovou. Pozice ekonomky je velmi
důležitá, sestavuje totiž rozpočet
obce, chystá rozpočtové opatření, kontroluje a vyhodnocuje plán
hospodaření, zpracovává závěrečný účet a má kompletně zodpo-
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vědnost za celé účetnictví. Proto
výběrová komise na pozici schválila právě paní Šebestíkovou, která
má mnoholetou praxi v účetnictví.
Nastoupila namísto dosavadní
ekonomky Sylvy Korvasové.
„Děkujeme dosavadní ekonomce Sylvě Korvasové za dlouholetou
práci pro obec, za její pečlivost,

svědomitost a obětavou práci, kdy
ochotně pomáhala paní Šebestíkové se seznámením se s fungováním ekonomiky úřadu. Přejeme jí hodně štěstí v jejím novém
působišti, stejně jako v osobním
životě,“ poděkoval starosta Dušan
Odehnal.
Paní Šebestíková vystudovala

Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně,
studijní program Hospodářská politika a správa, obor Finance. Vedla
účetnictví v několika firmách a institucích, působila jako bankovní
poradce pro podnikatele a malé
obce a také má zkušenosti jako
mzdová účetní a personalistka.
texty: Jana Hlavinková
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Obecní rozpočet se vlivem pandemie snížil o 10 %
Na konci loňského roku sestavovala ekonomka rozpočet na rok
2020 a zastupitelé jej na svém prosincovém zasedání schválili. Vycházelo se z ekonomických ukazatelů
v době, kdy se národnímu hospodářství dařilo a předpokládalo se,
že tomu tak bude i v letošním roce.
V březnu však byl vyhlášen nouzový stav kvůli pandemii koronaviru
Covid-19 a ekonomika se začala
propadat. Velké firmy zastavily či

omezily výrobu, někteří podnikatelé nemohli vykonávat svoji výdělečnou činnost, jiní neměli kvůli obavě
z nákazy žádné zákazníky. Stát se
rozhodl vynaložit nemalé finanční
prostředky na různá opatření.
„Stát prostředky vyčlenil ze sdílených daní, jež jsou základními
příjmy pro obecní a krajské rozpočty. Jinými slovy, stát se rozhodl
stimulovat růst ekonomiky prostředky, které byly určeny pro kra-

je, města a obce,“ vysvětlil starosta
Dušan Odehnal.
Vlivem toho avizovalo Ministerstvo financí ČR, že se sníží daňové
příjmy obcí až o 10 %. Proto vedení muselo rozpočet přepracovat
a osekat některé letošní investice.
„V současné době již víme, že
další opatření budou také financována z prostředků, které jsou
určeny pro obce, města a kraje,
a odhad 10% snížení daňových

příjmů se mi zdá dnes velmi optimistický. Tím pádem nemůžeme
jít do dalších dotačních příležitostí, měli jsme například v plánu investovat do oprav prostor základní
školy, sokolovny, parkovacích míst,
hřbitova a dalších,“ míní starosta
Dušan Odehnal.
Uvedené investice se přesunou do dalších let. Přepracovaný
rozpočet schvalovali zastupitelé
28. května.

Kvasice počítají s nižším příjmem z rozpočtového určení daní
Zastupitelé na minulém zasedání
schválili střednědobý výhled obecního rozpočtu, což je podle zákona
povinnost každé obce. Díky tomu si
Kvasice rozvrhly plánované investice
na léta 2021–2024 a vedení obce tak
bude přesně vědět, zda je schopno
financovat závazky.
„Finanční výbor předložil zastupitelům návrh střednědobého výhledu hospodaření obce Kvasice na

léta 2021–2024. Brali jsme ohled na
současnou situaci, kdy předpokládáme, že i v příštích letech dosáhneme
nižšího příjmu ze sdílených daní,“ nastínil vývoj starosta Dušan Odehnal.
Všechna města a obce počítají, že
vlivem nouzového stavu spojeného
s koronavirem Covid-19 klesne jejich
příjem minimálně o 10 %. Přesná čísla si nikdo momentálně netroufne
odhadnout, nikdo totiž neví, jak rych-

le se ekonomika vzpamatuje a život
podnikatelů a firem, kteří platí státu
daně, ze kterých jsou z velké většiny
obce financovány, se vrátí do obratů
před koronakrizí.
Střednědobý výhled se sestavuje
ze závazků, které má obec nasmlouvané na budoucí léta. Obsahuje údaje o příjmech, výdajích, závazcích,
finančních zdrojích, o finančním
zdraví a zatížení rozpočtu a také ur-

čuje maximální objem možných
závazků, které je obec schopna
splácet. Ze střednědobého výhledu
se vychází při zpracování rozpočtu
a využívá se jako příloha k případným
žádostem o úvěry a některé dotace.
Střednědobý výhled lze vždy aktualizovat podle právě vzniklé situace
a tím pádem zastupitelé vždy budou
mít průběžný přehled o finančních
tocích.

Zmodernizovaný web doplní i mobilní aplikace
Hlášení místního rozhlasu zní dodnes snad v každé obci. Jedná se o tradiční způsob, jak obyvatelům
sdělit informace o tom, kdy nepoteče voda, kdy přijede pojízdná prodejna nebo kdy bude další kulturní akce. Ovšem obce, včetně Kvasic, uvažují o dalším
komunikačním kanále, jak informovat místní o aktualitách, i když zrovna nejsou doma a neslyší hlášení.
Proto bude součástí modernizovaných webových
stránek i aplikace V obraze. Díky aplikace budou mít
lidé aktuální informace z obce přímo ve svém mobilu, aniž by museli navštívit webové stránky.
„Web modernizujeme z několika důvodu. První je ten, že současné stránky nesplňují podmínky
pro GDPR (evropské nařízení o ochraně osobních
údajů). Dále je web zastaralý, jak graficky, tak informačně, a zobrazení webu se neumí přizpůsobit mobilním telefonům a tabletům,“ řekl starosta Dušan
Odehnal.
Webové stránky budou mít nový vzhled a budou
i přehlednější. Informace a záložky budou logičtěji řazeny, takže se lidé nebudou muset mnohokrát
proklikávat, než najdou to, co potřebují.
Všechny informace vkládané na web se automaticky nahrávají do aplikace V obraze nainstalované
v telefonu a jeho uživateli se zobrazí. Aplikace jde
nainstalovat do každého chytrého telefonu.
texty: Jana Hlavinková
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Zastupitelé organizacím přidělili 778 006 Kč
Udržet v obci spolky a instituce
znamená zachovat v Kvasicích zájmovou a společenskou činnost.
Bez nich by se značně omezil společenský život, lidé by se mnohem
méně potkávali a za zábavou by
museli jezdit do jiných obcí a měst.
Jelikož místní spolky vykovávají své
aktivity dobrovolně a primárně se
nezaměřují na výdělečnou činnost,
obec jim každoročně poskytuje dotaci. Peníze potřebují k tomu, aby
mohli zajistit chod spolku, nakoupit
drobné vybavení a materiál, ceny
do soutěží, sladkosti pro děti při
dětských akcích, drobné občerstvení či pohonné hmoty. Občas sice
uspořádají akci, kterou si něco málo
přivydělají, například ples, masopust
či zápasy, ale většinou se jedná spíše o symbolické částky, které spolky
opět použijí na svou činnost. Zastupitelé tak pro rok 2020 vyčlenili
z rozpočtu 778 006 Kč, aby je přidělili
organizacím.
„Žádosti posuzoval finanční výbor
a schvalovalo je zastupitelstvo. Bral
se zřetel na relevantnost finančního
požadavku, na účel použití prostředků, na rozsah vykonávané činnosti
a také na místo působení spolku či

Proběhla
rekonstrukce
budovy
hasičské
zbrojnice
Od poloviny měsíce března proběhla další část rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. Práce začaly
opravou fasády už ke konci loňského roku. Fasáda získala nový nátěr
a došlo k podbití střechy na celé
budově. Zároveň se vybourala
podlaha v prostoru šatny jednotky
a položil se nový beton a nová dlažba. Pořídila se i nová kuchyňka.
Za akci bych chtěl poděkovat
všem členům jednotky, kteří se na
pracích a úklidu aktivně podíleli,
a také Zastupitelstvu obce Kvasice
za finanční podporu.
text: Michal Ambruz
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instituce,“ vysvětlil starosta Dušan
Odehnal.
Obec schválila příspěvky i organizacím, které nemají sídlo v Kvasicích,
ale poskytují místním občanům důležité a nezastupitelné služby, jako
například terénní a sociální služby.
Obec podpořila i místní
živnostníky
Zastupitelé zároveň obdrželi
i žádosti od kvasických živnostníků,
kteří mají své provozovny v obecních prostorách, na odpuštění nájemného. Podle nařízení vlády totiž
museli uzavřít své provozovny kvůli
vyhlášení nouzového stavu ohledně pandemie koronaviru Covid-19.
Nemohli tak vykonávat svou výdělečnou činnost. Celkem se jednalo o
šest subjektů, které sídlí v obecních
prostorách. Zastupitelé diskutovali
o délce prominutí nájmu, zvažovali,
zda jim odpustit dva nebo tři měsíce plateb. I přes výhrady některých
zastupitelů se nakonec usnesli, že
vyhoví podaným žádostem, kdy
5 živnostníků chtělo odpustit nájem
na 3 měsíce, jeden na dva. Kvasice
se tak připojily k mnoha městům
a obcím, které už tento krok učinily.

Příspěvky schválené kvasickým spolkům a organizacím:
Fotbalový klub FC Kvasice, z. s.
Moravský rybářský svaz Kvasice, z. s.
Klub vojáků v záloze, Kvasice
Myslivecký spolek Kvasice
Stolní tenis Kvasice, z. s.
TJ Sokol Kvasice
Vodácký klub Kvasice, z. s.
Český svaz včelařů Kvasic, z. s.
Kotvy Kvasic, z. s.
Československá husitská církev Kvasice
Rodinné centrum Kalíšek
Římskokatolická farnost Kvasice
Sbor dobrovolných hasičů Kvasice
celkem

200 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
25 000 Kč
31 000 Kč
15 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
120 000 Kč
25 000 Kč
616 000 Kč

Příspěvky pro organizace pomáhající kvasickým obyvatelům:
Charita Kroměříž (služby pro seniory)
Senior Otrokovice, p. o. (služby pro seniory)
Sociální služby Města Kroměříže, p. o.
Naděje Otrokovice (sociální podnik)
Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú.
Domov Parková 21
Domov Cukrovar 304
Centrum pro zdravotně postižené ZLK, o. p. s.
celkem

50 000 Kč
29 606 Kč
80 400 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
2 000 Kč
222 006 Kč
text: Jana Hlavinková

Obec Kvasice mnohokrát děkuje
Monice Augustinové
Věře Janoštíkové
Marcele Sedláčkové
Barboře Pliskové
Libuši Svírákové
Heleně Vysloužilové
Martě Lednové
a Heleně Kopecké
za jejich obětavost v době nouzového stavu, kdy dobrovolně
a ve svém volném čase šily roušky potřebným obyvatelům Kvasic.
Barbora Plisková a Monika Augistinová také šily roušky pro
zdravotnická zařízení. Roušky obyvatelům rozváželi obecní pracovníci.
Obec zároveň děkuje Charitě Kroměříž,
že seniorům zdarma dovážela nákupy, a skautům ze Zlína,
že věnovali ochranné štíty.
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Ceny za svoz a likvidaci odpadů rostou,
příští rok se chystá zdražování poplatků
Náklady na svoz odpadů rostou. Nejenže se zvyšují poplatky za svoz a skládkování
komunálního odpadu, problémem jsou i plasty či papír. Zatímco dříve se svezené plasty
a papír využívaly k dalšímu
zpracování a svozová firma
za ně ještě dostala zaplaceno,
dnes o ně není zájem a firma
musí dokonce zaplatit, aby
je mohla předat k likvidaci.
A tyto poplatky platí obec ze
svého rozpočtu. Pro letošní
rok se předpokládá, že za likvidaci plastů a papíru svozová společnost zaplatí více, což
se logicky musí promítnout
v cenách za svoz. Pro letošní
rok se zastupitelé rozhodli poplatky za odpad nezdražovat,
pro příští rok se však už navýšení cen nevyhnou.
Letos se nezdražovalo, příští
rok poplatky vzrostou
„Od roku 2021 už však budeme
muset zdražit, protože už nyní doplácíme 100 Kč za každého jednoho občana z obecního rozpočtu,“
vysvětlil situaci starosta Dušan
Odehnal.
I když Kvasice za svoz komunálního a separovaného odpadu
doplácí, stále se jim daří získat finanční prostředky do rozpočtu za
zpětný odběr od obalové společnosti EKOKOM, a. s., která ji zajišťuje. Získaná částka však nepokryje
celkové náklady na svoz.
„I tak má třídění odpadů stále
velký smysl a chceme poděkovat obyvatelům, že třídí. To, že se
z třídění odpadů pro občany stal
určitý zvyk, lze vyčíst i z toho, že
za zpětný odběr získáváme každoročně ustálenou sumu peněz. Proto prosím pokračujte ve třídění,
svoz plastů ze žlutých kontejnerů
je totiž levnější, než kdybyste je
hodili do popelnic,“ podpořil starosta obyvatele k dalšímu třídění.

ká se zlozvyky, které brání efektivnímu sbírání a svozu.
„U modrých kontejnerů na papír se setkáváme s tím, že lidé objemné krabice nerozloží tak, aby
zabraly co nejméně místa. Naopak
do nádob hodí velké krabice, které však způsobí, že je kontejner
brzy plný a ostatní nemají šanci
do něj něco vhodit a papíry se
hromadí vedle,“ upozornil ona nešvar starosta.
Další surovinou, kterou mohou
už dlouhá léta lidé v Kvasicích odkládat, jsou jedlé tuky a oleje. Málokdo z obyvatel ví, že ve sběrném
dvoře mohou v PET lahvích či kanystrech bezplatně odevzdat olej,
který doma používají na smažení.
Olej musí být řádně uzavřen
v PET lahvích a zbaven hrubých
nečistot, jako jsou například kousky brambor či masa. Do nádoby
nepatří maziva a ani jiné technické oleje.
V současné době pouze zhruba
10 % obcí zajišťuje třídění těchto
odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem často končí v kanalizaci, kterou ucpávají.
Oleje z kuchyní jsou přitom surovinou vhodnou k dalšímu zpracování. Po vyčištění se hodí například pro výrobu biopaliv nebo
maziv. Část mohou zpracovat také
bioplynové stanice.
Využívejte bezplatně kvasický
sběrný dvůr
Další velkou výhodou je, že za
budovou obecního úřadu je sběrný dvůr. Spousta občanů okolních
obcí sběrný dvůr nemá k dispozici
přímo v místě svého bydliště, a tak
musí složitě řešit, kam odvezou
starý nábytek, spotřebiče, koberce, biologický odpad ze zahrad
a jiné objemné předměty, které se
nevejdou do popelnice. Na sběrný
dvůr lze bezplatně odložit jakýkoliv odpad, jen za odvoz stavební
sutě si lidé musí zaplatit.

To znamená, že lednice musí mít
chladící zařízení, drobná kuchyňská elektronika musí mít motorek,
mobil musí být včetně baterie. Jinak obec za spotřebiče nedostane
zaplaceno jako za zpětný odběr,
ale sama musí doplatit za jejich
odvoz jako za nebezpečný odpad.
Odevzdat můžete:
počítače, monitory, televize,
tablety, notebooky, klávesnice, tiskárny, kopírky, faxy, telefony, autorádia, rádia, radiobudíky, videokamery, hudební nástroje, elektrické
vláčky, závodní autíčka, videohry,
sportovní vybavení s elektrickými
nebo elektronickými součástmi,
digitální teploměry, tlakoměry,
chladničky, mrazničky a jejich
kombinace, klimatizace, pračky,
sušičky, myčky nádobí, pečicí zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné
trouby, ostatní velká zařízení používaná pro vaření a jiné zpracování
potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací
zařízení, vrtačky, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, střihání, vrtání,
dělání otvorů, skládání, ohýbání,
nástroje pro nýtování, přibíjení
nebo šroubování, vysavače, čisticí
stroje na koberce, šicí stroje, žehličky, kávovary, elektronické zubní
kartáčky, holicí strojky a vysoušeče vlasů

KONTEJNER NA SKLO
• nevratné lahve od nápojů bez
uzávěrů, sklenice od kompotů a potravin, skleněné nádobí
a střepy, lahvičky od kosmetiky
a mycích prostředků, tabulová skla
NEPATŘÍ SEM
• skla s drátěnou výstuží a zrcadla,
zářovky a zářivky, televize, automobilová skla, keramika a porcelán, skleněné obaly od chemikálií a léků
KONTEJNER NA PLASTY
• sešlápnuté PET lahve, igelity, sáčky, tašky, folie, kelímky, obaly od
mycích prostředků a kosmetiky,
misky, kbelíky, plastové hračky,
plastové výrobky, polystyrén
NEPATŘÍ SEM
• jednorázové pleny, bakelit, molitan, obaly od maziv a technických i stolních olejů, znečištěné
plasty, novodurové trubky, automobilové plasty, linoleum, pryskyřice
KONTEJNER NA PAPÍR
• noviny, časopisy, reklamní letáky,
katalogy, kancelářský papír, papírové obaly, rozložené krabice,
obaly od mléka a džusů, karton
a lepenka
NEPATŘÍ SEM
• mokrý, mastný nebo znečištěný
papír, krabice od nápojů, jednorázové dětské pleny, obvazy, hygienické potřeby, kopíráky, kartony od vajíček, uhlový, dehtový
nebo voskový papír

Kromě toho na sběrný dvůr
patří:
žárovky, zářivky, matrace, dřevo, Co patří do kontejneru na
větve, nábytek, kovy, plasty, zrca- bioodpad?
Odpady z domácností. To znadla, drátěné sklo, polystyren, zbytky zateplovacích materiálů
mená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky
z ovoce, pečivo, vaječné a ořešCo kam patří
V Kvasicích je několik sběrných né skořápky, čajové sáčky, kávová
hnízd, kam obyvatelé mohou od- sedlina, čistý starý papír, lepenka,
kládat tříděný odpad. A protože papírové kapesníky, zbytky vlasů
se vedení obce neustále setkává a vousů, popel ze dřeva.
se s tím, že lidé do kontejnerů hází
Odpady ze zahrady, čímž se roto, co do nich nepatří, přinášíme zumí posekaná tráva, listí, větvičky,
přehled, co kam patří. To, co nelze drny, trus býložravých hospodářElektrospotřebiče
Papírové krabice rozkládejte
I když mají obyvatelé třídění odU elektrospotřebičů je důležité, odevzdat do barevně označených ských zvířat, stará zemina i hlína
aby
je lidé odevzdali kompletní. kontejnerů, patří na sběrný dvůr.
pokračování na str. 6
padů už zažité, obec se stále potý-
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pokračování ze str. 5 Co nepatří do biologického
z květináčů, piliny, hobliny, kůra, odpadu?
Biologický odpad není produkplevel, dřevní štěpka, ovoce, seno,
sláma, košťály i celé rostliny.
tem živočišného původu. Do kon-

tejnerů tedy nepatří kosti, maso pytlíky z vysavače, cigarety, textil,
a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich jednorázové pleny, omáčky, pomaexkrementy, plasty, sklo, sutě a ka- zánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.
text: Jana Hlavinková
meny, chemické látky a jejich obal,

Provozní doba sběrného dvora v Kvasicích je:
1. března – 30. listopadu
středa
8:00–11:30
12:00–17:00
sobota
8:00–11:00
1. prosince – 28. února
středa
8:00–11:30
12:00–15:30
sobota
8:00–11:00

Odvoz odpadu mimo tuto stanovenou dobu je
třeba dopředu telefonicky dohodnout
s panem Machalou na telefonním čísle 727 957 744.

Charita v době nouzového stavu zajišťovala lidem péči a nákupy
Na ztíženou situaci seniorů a osob
se zdravotním postižením v době
nouzového stavu kvůli nebezpečí nákazy koronavirem reagovala
i Charitní pečovatelská služba (Charita Kroměříž) se středisky v Kroměříži
a v Kvasicích.
Především kvůli tomu, aby star-

ší občané nemuseli být vystaveni
kontaktu s okolím a případným
nebezpečím, jsme zhruba po dobu
dvou měsíců nabízeli starším lidem
a lidem se zdravotním postižením
možnost dovozu nákupu zdarma až
domů. Celkem jsme dovezli zhruba
dvacet nákupů, přičemž většina zá-

jemců byla právě z Kvasic. Mockrát
děkujeme za podporu obci Kvasice,
která zajistila distribuci letáků a informovanost veřejnosti.
Charitní pečovatelská služba
v době nouzového stavu nijak nepřerušila svůj provoz a za dodržení
přísných hygienických podmínek

pracovnice jezdily pečovat o naše
klienty v Kroměříži, v Kvasicích a přilehlých obcích.
Jsme rádi, že jsme v době „koronavizové krize“ mohli přispět k většímu bezpečí seniorů.
Přejeme všem hodně zdraví a síly.
text: Jana Rohanová

Kanalizace a chodník v Tlumačovské ulici jsou opravené
Kvasice plynule naváže na opravu kanalizace v Tlumačovské ulici
tím, že se opraví chodníky, kanalizace před klubovnou rybářů a také
pachové zátky. Práce se budou dělat poté, co Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s. přistoupily k opravě
kanalizace právě v této ulici, protože
na mnoha úsecích byla v havarijním
stavu.
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„VaK práce prováděl od dubna
do května a také je plně financoval.
Firma zároveň předláždila chodníky,
které také byly ve špatném stavu
a opravou kanalizace se ještě více poničily,“ řekl starosta Dušan Odehnal.
Při této příležitosti se obec pustí
i do opravy kanalizace před klubovnou rybářů. V místě je totiž nedokonalé odvodnění a z kanalizačního

potrubí se šíří zápach. Proto se nainstalují pachové uzávěrky vpustí
a pro odvedení srážkové vody se vybudují vpustě s propustným roštem,
které vodu svedou do kanalizace.
Na opravu chodníků v Tlumačovské ulici navazovala další investiční akce. Obec nechala zprovoznit
a rozšířit veřejné osvětlení po celé
trase až po zahradnictví.

Jedná se o kabelizaci rozvodů
veřejného osvětlení a instalaci šesti
kusů nových sloupů včetně světelných bodů s LED technologií.
Po majetkovém vypořádání bude
možné pokračovat v opravě chodníků až po zahradnictví. Obec totiž
může investovat peníze pouze do
svého majetku.
text: Jana Hlavinková
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Počet trestných činů se oproti roku 2018 zvýšil o 6
Přímo v Kvasicích není policejní
stanice, a proto na pořádek dohlížejí policisté z Obvodního oddělení
v Kroměříži. Prověřují přijatá oznámení, řeší přestupky a trestné činy a také
kontrolují dodržování pravidel silničního provozu v obci. Mezi nejčastější
prohřešky řidičů patří právě rychlá
jízda, nepoužívání bezpečnostních
pásů či telefonování za jízdy. V ojedinělých případech se policisté setkávají i s řidiči, kteří před usednutím za
volant požili alkohol či řídí i přesto, že
nemají řidičské oprávnění. V těchto
případech už se jedná o trestný čin.

V Kvasicích policisté v roce 2019
celkově řešili 95 přestupků, z toho
66 v dopravě. Většinu z nich vyřešili
na místě v blokovém řízení, ostatní
předali k řešení příslušným úřadům.
Ostatní přestupky se týkaly majetku,
mezi ně patří krádeže a poškozování
cizí věci a také přestupky proti občanského soužití. Sem se řadí například ublížení na zdraví, násilí, hrubé
jednání či rvačky.
Co se týče trestných činů, policisté jich v roce 2019 zaznamenali a řešili 17, z toho 15 se jim podařilo objasnit. Nejčastěji se jednalo o trestný

čin krádeže, ve dvou případech
o ublížení na zdraví a čtyři trestné
činy spáchali řidiči. Trestných činů
tak bylo o 6 více než v roce 2018.
Policisté se často setkávají s krádežemi a vloupáními na zahrady,
do přístřešků a občas i do rodinných
domů. Majitelé domů však sami
mohou krádežím předcházet, a to
zejména v letních měsících, kdy odjíždějí na dovolenou a nechávají své
nemovitosti prázdné. Důležité je tak
všechno nářadí, sekačky a zahradní
techniku pečlivě zamykat, a to i přes
noc. Ani není na místě chlubit se

na sociálních sítích tím, že si někdo
pořídil nové auto, vybavení domu,
počítač, fotoaparát nebo že odjíždí
zrovna na dovolenou. Není na škodu poučit i děti, že se na sociálních
sítích nelze vším chlubit. Častou
chybou, kterou lidé při odjezdu na
dovolenou dělají, je, že nechávají
například přiotevřená okýnka do
sklepa, což už zlodějům stačí, aby
se do nemovitosti dostali. Dobrou
radou také je pověřit někoho, kdo
bude pravidelně vybírat schránku
a dům či byt kontrolovat.
text: Jana Hlavinková

Děkujeme Tomáši Ujfalušimu a soukromým firmám
za ochranné pomůcky
Když se ohlédnu za uplynulými
měsíci v našem domově, musím
uznat, že se toho událo opravdu
hodně. Po masopustním vodění
medvěda následovalo dle plánu
hudební dopoledne se skupinou
Návraty – věnované oslavě Mezinárodnímu dni žen. Děkujeme paní
Šárce Prchalové za kytičky pro naše
klientky.
Naše další plány však ze dne na
den zastavil coronavirus. Vzhledem

k opatřením, která byla v souvislosti
s touto situací přijata vládou, jsme
museli upravit veškerý chod domova. Klienti pobývali po většinu času
ve svých pokojích a veškeré činnosti
měly spíše individuální charakter.
Rozsah pandemie a přijatá opatření
zaskočila celou naši společnost a na
začátku jsme se potýkali především
s nedostatkem ochranných pomůcek, zejména roušek.
V této nelehké situaci jsme ne-

smírně ocenili sponzorský dar ikony
české fotbalové reprezentace, pana
Tomáše Ujfalušiho, který pro náš domov zajistil 500 kusů šitých roušek.
Další poděkování pak patří firmám
Olympus Medical Product Czech
spol. s. r.o. a Kasex – profesionální
datové sítě, od kterých jsme dostali
ochranné štíty.
Jsme moc rádi, že jsou u nás šikovné firmy, schopné velmi rychle
reagovat na potřeby společnos-

ti, a lidé, kteří i přes vlastní starosti
a práci nezapomínají na seniory, kteří
jsou v této situaci nejvíce ohroženou
skupinou. Ještě jednou děkujeme
všem, kteří nám jakkoliv pomáhají.
Doufáme, že s rozvolňujícím se
životem ve společnosti se i my dočkáme otevření domova. Zatím
plánujeme od 25. 5. v omezeném
režimu obnovení možnosti návštěv
našich klientů.
text: Lenka Machalová

Kulturní akce se musely omezit, Kvasická pouť snad bude
V době pandemie a vládních nařízení musela i kulturní komise zrušit dvě ze svých akcí, a to
dne 7. března divadlo „Těžká Barbora“ a 13. června
KVASRUN. Co se týká divadelního představení, uvidíme, zda se nám podaří s herci domluvit jiný vhodný
termín.
Bohužel taktéž došlo na zrušení velké sportovní
akce KVASRUN. Letos se měl konat druhý ročník.
U KVASRUNU nebude kulturní komise volit náhradní
termín, ale budeme se na něj těšit příští rok.
Pokud se situace ohledně pandemie bude
vyvíjet dobře, Kvasická pouť, která se má konat
15. 8. 2020 až 16. 8. 2020, proběhne v daném
termínu a bez omezení. Taktéž další akce, které
jsou naplánovány po zbytek kalendářního roku,
zůstávají beze změny a budeme věřit, že se již
nic na kulturním životě v obci do konce roku nezmění. Těšíme se na setkání s Vámi při kulturních
akcích pořádaných Kulturní komisí Kvasice. Věřím,
že nás rádi přijdete podpořit svou účastí.
text: Jana Koželová, foto: Jana Hlavinková

7

2 | 2020

Připomínáme si nedožité sté narozeniny P. Stanislava Straňáka
Stanislav Straňák se narodil
30. července 1920 v Nivnici,
v okrese Uherské Hradiště. Na
kněze byl vysvěcen 5. července 1946 v Olomouci. Kněžskou
službu vykonával v obci Hovězí
u Vsetína, ve Vsetíně, Zlíně, Kyjově, Koryčanech a v Rajnochovicích. Do svého posledního
působiště nastoupil 1. září 1978
jmenovacím dekretem pro Kvasice. O kvasickou farnost se
staral po zemřelém P. Josefu
Piknovi († 7. 7.1978) až do své
smrti 9. února 1988. Je pochován v kněžské hrobce na místZároveň se zahájila sbírka mědi
ním hřbitově.
a cínu pro pořízení nového zvonu
Za necelých deset let jeho půdo pravé věže kostela (oba zvony
sobení v Kvasicích se odvedl
z pravé věže byly zrekvírovány za
ohromný kus práce:
1. i 2. světové války). V roce 1990
• V roce 1979 byla provedena
byl tento nový zvon, pojmenonová podlaha a topení v lavivaný sv. Jan Nepomucký, posvěcích kostela. Byl vyroben obětní
cen olomouckým arcibiskupem
stůl – oltář a ambon – na kterém
Mons. Janem Graubnerem a vyP. Straňák vytvořil napodobeninu
tažen na věž vedle již dříve obnomramoru.
veného zvonu (sv. Josef 1977).
• V letech 1980 až 1981 probíhala
oprava fasády kostela, škrabání • V roce 1982 se opravila obvodní
zídka kolem kostela a v témže
staré a natahování nové omítky.
roce byly zrestaurovány obě soBylo instalováno nové úžlabí na
chy v průčelí kostela. Socha svastřeše kostela, oplechování říms,
tého Donáta, patrona zemědělců,
nové okapy a svody. Dále se proa socha svatého Floriána, patrona
vedla oprava kamenného soklu
hasičů.
okolo kostela, přeložily se elektrické rozvody z fasády kostela do • V roce 1983 až 1984 se opravila
střecha a fasáda na místní faře
země v parku (trasa mlýn-radnia udělala se nová elektroinstace) a natřela se plechová střecha
lace ve farní budově. Souběžně
nad sakristií a nad Božím hrobem.

s opravou fasády na faře prováděl
akademický malíř František Sysel
restaurování a obnovu původních obrysů slunečních hodin na
jihovýchodní stěně fary.
• V letech 1985 až 1988 se opravovaly chlévy na farním dvoře a zvelebil se chodník podél chlévů. Též
byl zbudován nový drátěný plot
mezi farní zahradou a zahradou
staré radnice.
• V letech 1987 až 1988 se provádělo odvlhčení základů zdiva
na hřbitovním kostele a posléze
i odvlhčení zdiva kapličky Panny
Marie (proti nynější lékárně).
Nesmíme také zapomenout, že
v době takzvané normalizace byl
nedostatek veškerého stavebního
materiálu. Desítky metráků vápna
se hasily na faře s předstihem, aby
se uležely a vápno bylo vhodné
pro použití do omítek. Fasádní barva akronát se sháněla v Rakousku.
A z Rakouska se dovezlo i lístkové

zlato na opravu emblému Maria nad
průčelím chrámu. Nutno ještě podotknout, že drtivá většina prací, jak
na farním, tak i hřbitovním kostele,
na faře a kapličce, se v době totalitního režimu prováděla brigádnicky
a dobrovolně.

čení moru, který děsil lidi v 17. století více než černé neštovice. Mezi
světce uctívané jako patrony proti
morové nákaze patřil svatý Šebestián, svatý Roch, svatý Karel
Borromejský a svatá Rozálie. Mor
a cholera, která ho vystřídala, stíhaly naši zemi opakovaně, především
v době válek i po nich, kdy nebylo
co jíst a lid byl zesláblý. První epidemie moru vznikla v našich zemích
ve 14. století (1349), poslední pandemie 1711-1715. Od roku 1749 se
již na území českých zemí nevyskytuje. V Kvasicích zemřelo v roce
1711 a 1719 na mor 126 osob.

Cholera byla v Kvasicích ještě
v roce 1915
V roce 1831 se přenesla z Polska
na Moravu cholera. Byla součástí
cholerové pandemie, která vznikla
v letech 1817–1824 v Číně a Indii
a v roce 1829 pronikala z asijského
Ruska směrem na západ. Přestože
byla vydána přísná nařízení k zabránění šíření nemoci, nepodařilo
se ji odvrátit. Pronikla i do Kvasic
a podlehlo jí mnoho osob. Nemocní
byli hospitalizováni v kvasické nemocnici, zvané špitál. Ještě v roce
1915 zemřely v Kvasicích na choleru
3 osoby. Kroměřížský mlynář ►

P. Straňák byl velmi lidský
a uměl naslouchat
P. Stanislav Straňák byl člověk,
který uměl naslouchat a díky své
životní moudrosti a zkušenostem
uměl laskavým slovem povzbudit
a poradit i vlídně napomenout. Každý, kdo se s ním setkal, byl překvapen jeho vřelostí a laskavostí. Charisma tohoto kněze, jeho pracovní
vitalita a jeho schopnost stmelovat
lidi byla obdivuhodná! Byl tady pro
nás, pro farníky. Zůstal tu po něm
kus poctivě odvedené práce a my
mu můžeme poděkovat i tím, že
mu věnujeme malou vzpomínku.
text: farníci z Kvasic

Epidemie a pandemie v minulosti
Virus COVID 19 přišel jako blesk
z nebe, neznal hranice, šířil se
lavinovitě a změnil život naší
planety. O to více se nyní možná vžijeme do situace, kdy lidstvo vedle válek muselo čelit
i infekčním nemocem. Memento
mori (pamatuj na smrt). Tímto
pozdravem se zdraví po celý rok
někteří řeholníci, například kartuziáni a trapisté mimo týden
po velikonoční neděli, kdy se
pozdravují memento vivere (pamatuj na život).
Zapomínáme na význam morových sloupů.
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Morové a mariánské sloupy
v řadě našich měst, které byly postaveny především v době baroka jako poděkování za odvrácení
a likvidaci nákazy morem, by měly
být i pro nás mementem. Nejbližší z nich, Nejsvětější Trojice, stojí
v Kroměříži na Riegrovém náměstí, pochází z roku 1725. Další je na
náměstí v Holešově. Obdivujeme
jejich uměleckou hodnotu, aniž
bychom si mnohdy uvědomili
účel jejich postavení. Také křížová
cesta v Mikulově byla zřízena olomouckým biskupem Františkem
Dietrichsteinem jako vděk k ukon-
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Václav Urbánek (jehož ostatky jsou
uloženy v rodinné hrobce Proskowetzů za kostelem) pekl z vlastních zásob chléb pro chudé a hladové a dával jej darem do špitálů.
Připravoval i zvláštní lektvar proti
choleře podle „čertovského“ receptu faráře Fryčaje z Blanska. Cholera
řádila a v Kroměříži si vyžádala za
oběť každého desátého občana.
(citováno z rodinné kroniky). Dalším
nebezpečím pro obyvatelstvo bylo
onemocnění tyfem a tuberkulózou.
Sociální i hygienické podmínky obyvatelstva byly velmi neuspokojivé,
zvláště v nejchudších částech obce,
například na Mariánově. V Kvasicích
proti tuberkulóze působila i Masarykova liga.
Lékař Hoffner zachránil život
mnoha kvasickým dětem
Je třeba vážit si svého zdraví, ale
také zdravotníků, jejichž práce není
a nebyla nikdy lehká a vždy vyžadovala obětavý přístup nad rámec
běžných povinností. První praktický lékař MUDr. Josef Hoffner zahájil
v Kvasicích svou činnost v roce 1891.
Narodil se v Přerově v roce 1862.
Z Deníku paní Anny Chmelinové:
Našemu lékaři jsem několikrát vděčila za svůj život. Asi v sedmi letech jsem
se nakazila záškrtem. V Kvasicích tato
obávaná nemoc řádila tehdy v chudé
čtvrti Mariánově, kde byly domky nalepeny jeden vedle druhého, všude plno
dětí a žádná hygiena. V některých ro-

dinách umíralo jedno dítě za druhým.
Přes veškerou snahu lékaře o záchranu
postižených dětí se to vždy nepodařilo.
V mém případě mě zachránilo sérum,
o kterém se Dr. Hoffner dočetl v odborném lékařském časopise, a tak ho objednal z Vídně pro nemocné kvasické
děti.
Hoffnerovo zdraví utrpělo v
nuceném vězení
Hoffnerovi vlastnili jednopatrový dům v Horní ulici. V přízemí byla
lékárna a ordinace. První manželka
mu záhy zemřela a zanechala 3 děti,
dvě dcery a syna. Dcery v rozpuku
mládí onemocněly tuberkulózou.
Starší se mu podařilo zachránit,
mladší zákeřné nemoci podlehla.
V druhém manželství se mu narodily
dvě děti, syn a dcera. Svým dětem
se hodně věnoval. Dr. Hoffner byl
osobním lékařem hraběcí rodiny
Thunů, odkud plynul hlavní zdroj
příjmů, a proto si mohl dovolit léčit
zdarma „kvasickou chudinu“. Nikoho
neodmítl a tam, kde nebylo nejen na
léky, ale ani na nejnutnější výživu pro
pacienta, přidal ze své kapsy. V roce
1916, za první světové války, byl odsouzen za dopis, který odeslal svému
synu do Ameriky a v němž projevil
svůj názor na nesmyslnost války. Přísná rakouská cenzura ho zadržela a on
strávil sedm měsíců ve vězení v Brně
na Špilberku a ve Vídni.
Vrátil se s podlomeným zdravím
a pustil se do boje s tyfovou náka-

zou, která v obci řádila. Byl zvolen
starostou obce, funkci však dlouho nevykonával, nakazil se tyfem
a 12. června 1920 zemřel jako oběť
svého povolání.
MUDr. Zlámal byl lékař lidumil
Při příležitosti 75. výročí ukončení
druhé světové války nelze nevzpomenout na MUDr. Karla Zlámala
(*1884), který v Kvasicích působil od
roku 1921 do doby, než ho zatklo
gestapo. Bydlel v Horní ulici číslo
8, kde měl i ordinaci. Je označován
jako lékař lidumil, věrný Hippokratově přísaze. Do Kvasic se již nevrátil,
neboť byl umučen 27. února 1942
v koncentračním táboře v Osvětimi.
K uctění jeho památky byla odhalena na jeho domě pamětní deska. Je
uveden také na pamětní desce obětí
fašismu umístěné na zdi obecního
úřadu.
V Kvasicích pracoval odborný
zdravotní personál
Po druhé světové válce se pustili
lékaři a epidemiologové do boje
s řadou infekčních onemocnění,
které byly vymýceny především
v důsledku používání antibiotik
a prevence očkováním. Jedním
z nejvýznamnějších epidemiologů
u nás i ve světě byl prof. Karel Raška
(1909–1987). Na konci 2. světové
války vedl úspěšnou záchrannou
akci v koncentračním táboře Terezín k potlačení epidemie skrv-

nitého tyfu. Pracoval ve Světové
zdravotnické organizaci a jeho zásluhou došlo k likvidaci epidemie
pravých neštovic. Zaměřil se na
potlačení dětských infekčních nemocí. Stal se držitelem Jennerovy
medaile – nejprestižnější ocenění
v oboru infekčních chorob.
Je také třeba poznamenat, že
velký zvrat způsobilo zčásti náhodné objevení Penicilinu v roce
1928 skotským lékařem a mikrobiologem Alexandrem Flemingem
(1881–1955). Penicilin byl díky dalším vědcům Ernstu Chainovi a Howardu Floreyovi izolován a od roku
1941 úspěšně používán v medicíně.
V roce 1945 obdrželi všichni tři společně Nobelovu cenu za medicínu.
Také v Kvasicích bylo po 2. světové válce zdravotnictví zajištěno odbornými lékaři a zdravotními sestrami, včetně činnosti dobrovolných
členů Československého červeného
kříže, založeného v roce 1921.
Poučme se z minulosti
I když žijeme v 21. století, poučme
se z minulosti. Nemusí to být stavba
sloupu k odvrácení koronavirové nákazy, ale obnova křížové cesty. Přestože se o Velikonocích na Velký pátek
nemohlo konat již tradiční ekumenické procesí, byla hojně navštěvována k soukromé meditaci. Působí
jako „genius loci“ (dobrý duch místa),
mnozí ho zde vnímáme a nejsou to
jen věřící. text: Květa Koutňáková

Klimatická krize: voda nad zlato
Prach zvířený první vlnou pandemie pomalu usedá a spolu
s uvolňováním vládních opatření
se život začíná vracet do starých
kolejí. Krize nás ovšem proměňují, a tak už život pravděpodobně
nebude stejný jako dříve. Krize
je příležitostí k novému pohledu
na náš život a ten pohled nám
odkrývá zneklidňující otázky.
Vážíme si blahobytu, ve kterém
žijeme? Dokážeme ještě vnímat
přírodu, jejíž jsme součástí, nebo
už je pouhou kulisou za okny
našich domovů a aut? Není naše
bezstarostné přesvědčení o nezničitelnosti přírody příliš troufalé? V jakém stavu předáme Zemi
našim dětem?

Jedním z opatření proti suchu
v Kvasicích jsou probíhající pozemkové úpravy, které mají za jeden
z cílů zadržení srážkové vody. A co
dál? Jaký je další plán pro zadržení
vláhy? Pojďme zužitkovat čerstvé
zkušenosti ze šití roušek a shánění
desinfekce, kdy se díky nebývalému
množství dobrovolníků podařilo dodat ochranné prostředky všude tam,
kde byly nejvíc potřeba.
Můžeme se například zamyslet
nad našimi trávníky, které sekáme
často a zbytečně na nízko. Anglické
trávníky mají smysl v Anglii, kde často
prší, ale v naší oblasti je to zbytečné.
Kdybychom nechali trávu povyAnglický trávník do Česka úplně růst vždy alespoň na části zahrady,
kromě poskytnutí potravy včelám
nepatří
Valeriu Butulescu vyslovil myšlenku, že to, čemu se ve městě říká krásné počasí, tomu na venkově říkají
sucho. A opravdu můžeme přímo na
zahradách pozorovat, jak vody ubývá. Ani krátké deštivé období v půlce
května nedokázalo nahradit chybějící vodu, která by se za normálních
okolností vsákla do půdy při jarním
tání sněhu. Sněhu bylo poskrovnu
a vody též. Stoupá potřeba vody pro
zalévání, zemědělci odhadují škody
způsobené suchem a důsledkem
klesajících úrovní spodních vod vysychají studny, jak vidíme na Novém
Dvoře.

a nahlížení na krásy rozkvetlého kvítí
také výrazně snížíme množství vláhy,
která se z půdy vypaří. Proti zbytečně
častému sekání trávy už se vyslovilo
i Ministerstvo životního prostředí
a několik měst, jako například Ostrava nebo Žďár nad Sázavou, která už
se snížením počtu sečení začala před
několika lety. Ve Žďáře mají například
plán, podle kterého trávník v centru
sečou 7x ročně, ale v zónách dále od
centra sečou pouze 2x ročně.
I my můžeme ovlivnit míru
vláhy v půdě
Mezi další opatření, která může
udělat každý zahrádkář, patří například mulčování odkryté půdy na
pokračování na str. 10
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pokračování ze str. 9
záhoncích, které nám kromě zalévání
ušetří i námahu při okopávání plevele. Podobnou službu odvede i vhodná kombinace pěstovaných plodin,
kdy například brzo sklízené ředkvičky

mohou svými listy dočasně zakrývat
půdu mezi později sklízenými rostlinami. Pokud někoho trápí rychlý
odtok srážkové vody ze zahrady,
může využít příkop zadržující vodu
nazývaný „svejl“ (anglicky swale). Je

to po vrstevnici vedená terénní nerovnost, která se při prudkém dešti
naplní vodou a umožní vodě postupně se vsáknout. Dlouhodobým
opatřením proti změně klimatu je
pak například sázení stromů, které

nám kromě ulevujícího stínu v létě
a podzimního ovoce také zvlhčují
vzduch, a tím vyrovnávají rozdíl teploty mezi parným dnem a vlahou
nocí. Přeji Vám krásné venkovské
počasí!
text: Josef Papež

narození

Damián Opravil

Nelly Zámečníková

Vojtěch Stavinoha

Zásahový deník jednotky SDH Kvasice
Hasili jsme požár drticí linky
odpadu v Tlumačově
Ve čtvrtek 19. března jsme byli
ve 13:49 vysláni k požáru drticí
linky v průmyslovém areálu v Tlumačově. Na místo události jsme
vyrazili vozidlem CAS 20 Tatra 815
v počtu 1+5.
V areálu jsme se současně potkali s jednotkou Hasičského záchranného sboru Otrokovice. Požár drticí linky odpadu se podařilo
uhasit ještě před příjezdem profesionálních hasičů. Celý prostor se
zkontroloval termokamerou a následně se jednotky vrátily zpět na

Poskytli jsme technickou
pomoc při odstranění
spadlého stromu
V úterý 24. března v 18:11 jsme
byli vysláni k odstranění spadlého
stromu na cyklostezce Kvasice –
Kroměříž. Na místo události jsme
vyjeli vozidlem CAS20 T 815 v poV Kvasicích hořel kontejner
V neděli 22. března jsme byli čtu 1+4. Strom jsme rozřezali a odv 11:11 vysláni k požáru kontejne- klidili mimo cyklostezku.
ru v Dolní ulici. Na místo události
jsme vyjeli vozidlem CAS20 T 815 Opět hořelo v průmyslovém
v počtu 1+5. Jednalo se o požár objektu v Tlumačově
Ve čtvrtek 7. května jsme byli vykontejneru na plastový odpad,
který byl uhašen během několika sláni v 18:24 k požáru v průmyslovém objektu v Tlumačově. Na mísminut.
své základny.
Na místo události byly povolány
jednotky Hasičského záchranného
sboru Otrokovice, Kroměříž a Zlín
a jednotky sboru dobrovolných
hasičů Kvasice a Tlumačov.

úmrtí

vzpomínka
leden:
Libuše Rybenská
únor:
Zdenka Deáková
Josef Krchňák
Emil Štanglica
Zdeněk Onderka

duben:
Marta Ondrejcová
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22. dubna 2020 by
oslavila 100. výročí
svého narození

paní
Margita Šušáková
Vzpomínají
dcery Sylva a Jarka
s rodinami

to události jsme vyjeli vozidlem
CAS20 T 815 v počtu 1+4 a dorazili
jsme současně s jednotkou Hasičského záchranného sboru Otrokovice. Zajistili jsme požár recyklační linky a odpadu. Členové naší
jednotky prováděli hašení jedním
proudem v dýchací technice. Požár byl zlikvidován asi po hodině.
Na místo události byly povolány
jednotky Hasičského záchranného
sboru Otrokovice, Zlín a Kroměříž
a jednotky sboru dobrovolných
hasičů Kvasice, Tlumačov a Otrokovice.
text: Michal Ambruz
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Jiří Šťastný by se letos dožil 75 let
Jiří Šťastný. Jméno, které zná
v Kvasicích nejen každý hasič.
Byl výraznou osobností, „hasičinou“ žil, zasadil se o spoustu
úspěchů kvasických hasičů, spoluorganizoval akce pro veřejnost, zasloužil se o získání dotace na novou hasičskou zbrojnici
a podílel se i na její stavbě nejen fyzickou prací, ale i výkresy
a nápady. Vyřídil i dotace na
akustické sirény a byl u mnoha
zásahů, včetně odklízení škod
způsobených povodněmi v roce
1997. Mezi svými kolegy hasiči
byl velmi oblíbený, byl lidský
a zapálený pro činnost sboru. Za
svou záslužnou práci také získal
řadu ocenění.
„Byl upřímným kamarádem,
velmi se zajímal o nové mladé
členy, vychovával je a z každého
sebemenšího úspěchu při závodech měl ohromnou radost.
Vždy se snažil vymyslet, co by
šlo ještě vylepšit, zdokonalit
a složité situace řešil s chladnou
hlavou. Celým svým srdcem prožíval všechny trable sboru. Také
aktivně zasahoval při složitých
a nebezpečných požárech na
Kroměřížsku a Zlínsku,“ takto
na něj před pěti lety vzpomínali
jeho kolegové se sboru.
Letos by se Jiří Šťastný 18. dubna dožil 75 let.
Jiřího Šťastného dodnes
připomíná hasičská zbrojnice
Pan Šťastný se do Kvasic i s manželkou a dvěma syny přestěhoval
na začátku 80. let za bydlením
a prací. Získal místo elektroúdržbáře
v místním zemědělském družstvu.
Členem Sboru dobrovolných hasičů
Kvasice se stal v roce 1983, o pět let
později byl i rozhodčím v požárním
sportu. Od roku 1990 byl starostou

SDH Kvasice a velitelem okrsku.
Spoustu svého volného času věnoval svému nejoblíbenějšímu koníčku, „hasičině.“ Jeho činnost ve sboru
měla opravdu široký záběr. Například se mu podařilo zpětně dopsat
hasičskou kroniku od dob vzniku
sboru od roku 1883. Místní hasiči tak
díky němu mají i dnes cenný zdroj
informací a kroniku dávají nahlédnout veřejnosti při svých akcích.
Co se týká hasičské zbrojnice,
všichni věděli, že je potřeba postavit
novou. Jenže investice se pohybovala v milionech korun, a tak pana Šťastného napadlo, že by se mohl pokusit
získat dotaci od státu. Po dlouhém
vyjednávání s ministerstvem financí
se mu podařilo dohodnout částku
1,6 milionu korun. Také pracoval
na výkresové dokumentaci, která
sloužila jako podklad pro architekty.
A protože se profesně věnoval elektrice a elektrorevizím, sám ve zbrojnici vybudoval právě elektroinstalaci
a dohlížel na stavbu.
Další dotací, kterou vyřídil, byla
dotace na akustické sirény. Tím se
Kvasice dostaly mezi první obce,
které měly tuto technologii nainstalovanou. Zasadil se i o dotaci na
nové hasičské auto.
Jiřímu Šťastnému nebyly cizí
technické záležitosti, stejně jako
lidský přístup. Pořádal dětské dny,
hodové zábavy, hasičské soutěže
v okrsku i zájezdy. Byl také aktivním
členem zásahové jednotky, podílel
se na hašení mnoha požárů či odklízení škod po povodních v roce
1997. Po telefonu radil Krajské povodňové komisi Zlínského kraje jak
řešit zásahy při povodních na Zlínsku v roce 2006.
Stejně tak působil jako člen Odborné rady velitelů a byl i členem
výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Jiří Šťastný (18. 4. 1945–18. 1. 2012) vyrůstal v Ledči nad Sázavou.
V osmi letech se stal dobrovolným hasičem, měl rád přírodu a stále
něco zdokonaloval a vynalézal. Ve Žďáru nad Sázavou vystudoval
elektrotechniku, která byla zároveň jeho koníčkem. Jeho o 10 let
starší bratr Jaroslav byl jeho velkým vzorem, i díky němu se začal věnovat parašutismu. V roce 1963 nastoupil základní vojenskou službu
u 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově. Zde získal
kvalifikaci na nejvyšší radistickou třídu. Získal i oprávnění instruktora
parašutismu v aeroklubech v Chrudimi a v Hradci Králové. Aktivního
parašutismu se však musel ze zdravotních důvodů vzdát, a tak se dal
k hasičům. Jeho syn Petr jde v jeho šlépějích, taktéž je instruktorem
parašutismu a držitel několika národní, evropských i světových rekordů v parašutismu.

Ocenění Jiřího Šťastného za jeho • ocenění za mimořádnou zásluhu
(2003)
činnost u hasičů:
• 3 čestná uznání Okresního sdružení • řád svatého Floriána (2006)
• plaketa Hasičského záchranného
hasičů ČMS
sboru Ministerstva vnitra ČR (2008)
• ocenění za příkladnou práci (1989)
Na základě podkladů rodiny
• čestné uznání ÚSH ČMS (1994)
Šťastných a SDH Kvasice
• odznak svatého Floriána (1995)
zpracovala Jana Hlavinková
• ocenění za zásluhy (1997)

Pandemie přerušila hasičské akce i kroužky
Od posledního vydání Kvasických novin se toho v našem sboru
moc nestalo. Bohužel v souvislosti
s pandemii nemoci COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu a dalším
restriktivním opatřením ze strany vlá-

dy ČR jsme museli na neurčito přerušit naše zájmové kroužky. Konkrétně
Soptíky a mladé hasiče. Doufáme,
že se situace v souvislosti s nemocí COVID-19 uklidní a my budeme
moci kroužky opět otevřít nejpozději

letos v září. Zároveň nás hodně mrzí,
že jsme nemohli uspořádat oblíbené kulturní akce, a to stavění máje
s pálením čarodějnic a kácení máje.
S opatřením vlády totiž ustal v podstatě celý spolkový život v obci na ně-

kolik měsíců a doufáme, že se situace
co nejdříve vrátí do původního stavu.
Všem občanům Kvasic přejeme především hodně zdraví a pevných nervů v této někdy ne úplně lehké době.
text: Pavel Ředina
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Od půlky května se opět koná myslivecký kroužek
V přírodě vše kvete, jsou první opravdu teplé dny a rodí se
mláďata. Vše září jasnou čerstvou zelení, stromy pučí a květy
a louky jsou plné hmyzu. Ale
teplé počasí mohou ještě v polovině května protnout „zmrzlí
muži“ – Pankrác, Servác a Bonifác. Potom už si můžeme užívat
teplých dní. S pěkným počasím
se zvyšuje i četnost lidí v přírodě. Je třeba mít na mysli, že právě v tuto dobu má řada zvěře
mláďata, například od poloviny května kladou srny srnčata.
Mláďata mají také kuny, lasice
hranostaj, líhnou se i bažanti nebo jestřábi. Myslivci se
v této době věnují péči o mladou zvěř. S rozvojem zemědělství, zrychlováním a zvětšováním zemědělských strojů jde
hlavně o ochranu mláďat při
sklizních pícnin. Nesmí se zapo-
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mínat na doplňování slanisek.
Můžeme vidět kvést konvalinky, duby, jeřáby, kaštany, akáty
a také hlohy, šípkové růže nebo
třeba bezy.
Červen je měsíc myslivosti
Červen je měsíc rozkvetlých luk
a přicházejícího léta. Při příležitosti
výročí června – měsíce myslivosti
seznamují myslivci a lesníci veřejnost ve školách, na přednáškách
a při výstavách s ochranou přírody,
s činností myslivců a mysliveckými
tradicemi. Probíhají také okresní
kola vrcholné soutěže mládeže
„Zlatá srnčí trofej“. V okrese Kroměříž proběhne soutěž 20. června.
Myslivci se věnují senosečím. Chystají seno a letninu pro zimní přikrmování. Červen je ideální období
pro přípravu letniny. Letninu můžeme připravit z maliníku, ostružiníku,
výhonků keřů, ale také z topinam-
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bur nebo kopřiv. Život v přírodě je
ve znamení nových pokolení mnoha druhů zvěře, které můžeme při
procházkách spatřit. Kvetou lípy,
červenají se třešně, lesní plody, maliny a jahody.
Pozorovali jsme jelena
Myslivecký kroužek ani v době
nucené přestávky nezahálel. V okolí
obcí Kvasice, Nová Dědina, Bařice
– Velké Těšany a Karolín jsme rozmístili cedule s upozorněním na
právě se rodící mláďata. Také jsme
se pilně připravovali na dobu, až se
opět budeme moci scházet. Díky
podpoře České střelecké nadace
a Zbrojovky Uherský Brod se nám
podařilo pořídit vzduchovku s optikou, abychom mohli natrénovat
střelbu. Ta byla totiž naší slabou
stránkou při minulých ročnících
Zlaté srnčí trofeje. 18. května jsme
schůzky kroužku opět obnovili a to

přímo výletem do terénu, kde jsme
pozorovali jelena Siku Dybovského.
Květen je měsíc, kdy myslivci chrání
mláďata. I děti z našeho kroužku se
takových akcí účastní. Po večerním
svolání po telefonech jsme se ráno
sešli u pole s pícninou, které jsme
rojnicí prošli. Při dvouhodinovém
procházení jsme sice žádná srnčata
nenašli, viděli jsme ale několik srn
a srnců, kteří před námi odskakovali. Udělali jsme, co bylo v našich
silách, a všichni si přejeme, aby
sekačka také žádné mládě nenašla. Při dalších schůzkách nás čeká
spousta zajímavých věcí. Velmi nás
těší, že i v této době si naši členové
našli čas na procházky a zásobují
nás fotografiemi a „záludnými otázkami“.
Tak schválně. Víte, kterým
stromům patří šišky a květy na
fotografiích?
text: Vladana Trvajová
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Odpovědi:
1. šiška (modřín) 2. květ (dub) 3. květ a list (javor)
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