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slovo starosty
Milí spoluobčané,

i když byla školka několik měsíců zavřená a děti přišly o spoustu aktivit, částečně si hry
a výlety vynahradily na konci června. V září na ně čekaly nové paní učitelky a naplánované aktivity, které se už snad uskuteční. Více na str. 7.

Kvasice zísKaly dotace, Komunitní dům pro
seniory se začne stavět na podzim
KODUS, Komunitní dům pro seniory Kvasice, je projekt, který se chystal už za minulého vedení obce. Přípravy trvaly několik let a
vždy se počítalo s využitím dotace. Bez ní by
totiž projekt za 43 327 266 Kč včetně DPH
nebylo možné realizovat. Proto poté, co se
před lety začaly vypisovat první dotační tituly na stavbu komunitních domů pro seniory, začalo i kvasické vedení obce uvažovat
o domě pro seniory. Musela se vzít v úvahu
spousta faktorů, například stárnutí populace, možnosti bydlení místních seniorů, plné

domovy v okolí a pořadníky na několik let.
Místní senioři také projevili přání, že by
chtěli v Kvasicích zůstat žít, avšak zdravotní
a finanční možnosti jim už neumožňují
starat se o jejich nemovitosti. Na druhou
stranu však nechtějí žít v domovech v Kroměříži či Otrokovicích, ve městech, kde téměř nikoho neznají. Bylo by to pro ně cizí
prostředí, na které by si jen těžko zvykali.
Nyní však budou mít díky komunitnímu
domu možnost v městečku prožít poklidné stáří.

Probíhá výběrové řízení na dodavatele
Celý proces znamenal najít vhodný pozemek
na stavbu, získat souhlas majitelů všech dotčených pozemků i všech orgánů, vypracovat
projekt, připomínkovat jej, upravovat, schválit
jej, získat stavební povolení, souhlas zastupitelů
s projektem a podáním žádosti o dotaci a nako-

nec doručit žádost na ministerstvo a několik měsíců čekat, zda se dotaci opravdu podaří získat.
V červnu přišlo oznámení z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, že Kvasice obdrží dotaci z podprogramu Podpora výstavby – Komunitní dům
seniorů.
pokračování na str. 2

www.kvasice.cz

myslím si, že letošní
kvasická pouť nenechala nikoho na pochybách, že si všichni
chceme vynahradit
jaro, které jsme trávili
v nedobrovolné karanténě a s rouškami.
Nemohli jsme nikam
jít, téměř všechno
kromě obchodů bylo
zavřené, a tak jsme si
všichni dosyta užili letní akce. Měli jsme mírné
obavy, zda lidé nebudou mít strach přijít, nicméně když jsem se při pouti prošel Kvasicemi,
přišlo mi, že přijelo nejvíce návštěvníků za poslední roky.
Děkuji všem, kteří se na organizaci naší největší akce podíleli, a to zejména členům kulturní
komise, pracovníkům obecního úřadu, zastupitelům, radním a spolkům.
Věřím, že nás na podzim nečekají tak přísná
epidemiologická opatření jako na jaře a že si budeme moci užít společenské a sportovní akce.
Se zářím je spojený i nástup dětí do škol
a školek. Přeji žákům, aby se po tak dlouhé pauze dokázali rychle dostat do procesu učení, dětem ve školce, aby si zase rychle zvykly na kolektiv, a rodičům, aby už nemuseli suplovat práci
kantorů.
Na podzim čeká naši obec několik významných investičních akcí. Na přelomu září a října
bychom měli začít stavět komunitní dům pro
seniory. Jedná se o nejvýznamnější projekt minimálně za poslední dekádu. Jsem pevně přesvědčený, že komunitní dům nejenže nabídne
našim babičkám a dědečkům krásné, nové
a hlavně bezbariérové bydlení, ale ulehčí i starosti v mnohých rodinách a částečně pomůže
řešit bytovou politiku v obci. Pevně věřím, že
všichni zastupitelé budou jednat ve shodě, abychom dokončili poslední krůčky k výstavbě.
Dalšími významnými akcemi jsou rozhodně
výstavba vodovodu na Nový Dvůr, rekonstrukce
chodníků v ulicích Zahradní a Bělovská a také
zajištění statiky sokolovny.
Přeji Vám hezký podzim a snad nás čeká
spousta akcí a zážitků. Buďte na sebe opatrní.
S úctou, Dušan Odehnal
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Kvasice zísKaly dotace, Komunitní dům pro seniory se začne
stavět na podzim
pokračování ze str. 1
V srpnu probíhalo výběrové řízení
na dodavatele technické infrastruktury, v září musí výběr schválit rada
a zastupitelstvo odhlasovat financování projektu. S pracemi se začne,
pokud to počasí dovolí, ještě letos.
Dům se staví pro osoby se sníženou schopností pohyblivosti a orientace v seniorském věku a bude
v Družstevní ulici na parcelách číslo
1079/4, 1097/14, 1882/1, 1882/2. Ve
třech nadzemních podlažích bude
celkem 18 bytů pro kvasické seniory, v přízemí bude technické zázemí
a společenská místnost.
18 bytů o rozloze 45 m²
V 1. nadzemním podlaží budou Vizualizace domu od projektanta.
mít obyvatelé domu velkou společenskou místnost o rozloze 80 m².
Zde se budou moci senioři setkávat
na besedy, přednášky, při slavnostních příležitostech či za účelem trávit spolu čas. V přízemí budou také
sklepy, prostory pro kola a vozíky,
technická místnost a také výtah.
Celá budova splňuje požadavky na
bezbariérovost.
V 1., 2. a 3. nadzemním podlaží
bude v každém z nich po šesti bytech a úklidová komora. Dva byty
budou vodorovně na šířku objektu a bude je dělit výtah. Další čtyři byty jsou svisle vedle sebe a od
zmíněných dvou bytů a výtahu je
dělí chodba.
Každý byt má užitnou plochu
45 m² včetně lodžie a sklepní kóje.
V každém bytě je předsíň, koupelna
s bezbariérovým sprchovým ▶
Svislé uspořádání bytů, byty jsou zrcadlově otočené.

Jihozápadní pohled na stavbu.
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Podle vypracované prognózy ubude ve Zlínském kraji do roku 2040 až
50 % obyvatel ve věku 30–40 let. Podle výpočtů by tak kraj za 20 let mohl
mít až o 100 000 obyvatel méně.
I obce tak musejí myslet dopředu
a počítat s tím, že jednou budou ve
vesnicích žít převážně senioři a těm
se bude muset přizpůsobit způsob
života, služby, infrastruktura i bydlení.

Vodorovné uspořádání bytů.

koutem, umyvadlem a toaletou
s bočními madly. V bytě je jeden
velký pokoj, v jehož rohu bude kuchyňská linka s dřezem. Místnost
bude zároveň sloužit i jako jídelna
a ložnice. Z ní je vstup do lodžie
a do předsíně. Vstup do koupelny
je z předsíně.
Podle podmínek dotace musí
být dům postaven do poloviny
roku 2022. V podmínkách dotace
je i přesně stanoveno, pro koho je
bydlení určeno. Například je pouze
pro seniory starší 65 let, kteří mají
v Kvasicích trvalý pobyt a nevlastní
žádnou nemovitost určenou k bydlení. O přidělování bytů bude rozhodovat komise na základě jasně
daných kritérií.

Zlínský kraj rychle stárne,
senioři budou potřebovat péči
Trend je nejen v České republice takový, že populace stárne, je
více seniorů, než kolik se rodí dětí,
a navíc změně nenahrává ani fakt,
že Zlínský kraj je jeden z nejrychleji stárnoucích v České republice a
také se nejrychleji vylidňuje. Mladí
odcházejí žít jinam za atraktivnějšími životními příležitostmi, za vyšší
životní úrovní, za stavebními pozemky či pestřejším společenským
životem.
Podle Sdružení místních samospráv ČR je nejvyšší odliv obyvatel
v obcích do 250 a do 500 obyvatel.
Naopak počet seniorů v obcích každým rokem stoupá o 8–12 %.

Podle Analýzy a prognózy demografického vývoje Zlínského kraje
a jeho obcí, kterou si nechal v roce
2017 vypracovat Zlínský kraj, je patrné, že k postupnému úbytku obyvatel ve Zlínském kraji dochází už od
roku 1995. Tehdy se však ještě jednalo
o takzvaný přirozený úbytek, od roku
2001 se lidé z kraje stěhují cíleně za
lepšími životními podmínkami, prací,
dostupnějšími a kvalitnějšími službami a vyšší životní úrovní. Ve většině
případů se jedná o mladé lidi a generaci ve středním věku, ne však o seniory. Proto obce musejí do budoucna
počítat s vyššími náklady právě na život obyvatel na 65 let, na zajištění služeb a specifikaci podmínek pro život
právě pro ně. A Zlínský kraj má druhý
nejvyšší index stáří v republice. Například na Kroměřížsku je index stáří
130. To znamená, že na 130 seniorů
ve věku nad 65 let připadá 100 dětí
do 15 let. Zlomový věk je 39 let. Obyvatel do tohoto věku ubývá, naopak
lidí nad 40 let každoročně přibývá.

Stárnutí populace je trend
současnosti
I styl života se postupem staletí
mění. První starobní důchody začaly být vypláceny až v roce 1924. Do
té doby bylo samozřejmé, že se děti
staraly o své rodiče až do jejich smrti
a všichni žili ve společné domácnosti. Ještě za 1. republiky bylo naprosto
běžné, že jedna světnice sloužila jako
kuchyně, koupelna, obývací pokoj
i jako ložnice, a v jedné místnosti
tak bydlelo i 8 lidí. Stařečci a jejich
potomek s manželem či manželkou
s dětmi.
Za minulého režimu se zase stavěly
dvougenerační domy, kdy prarodiče
žili například v přízemí a jejich potomek s rodinou v prvním patře. Běžně tak žily 3 generace pohromadě
a děti pomáhaly svým starým rodičům
s nákupy, úklidem, prací okolo domu,
vařením či návštěvou lékaře.
Dnes je život úplně jiný, mladí lidé
cestují po světě, stěhují se za prací do
vzdálených měst a rodina je tak „rozdrobená“ po celé republice. Je to však
současný trend, kterému je potřeba
se přizpůsobit. Proto se v dnešní době
více než kdy jindy řeší otázka, jak generaci současných starobních důchodců
pomoci důstojně žít i ve stáří.
text: Jana Hlavinková

1. nadzemní podlaží se společenskou místností (vlevo), sklepními kójemi a technickými místnostmi (vpravo). Výtah je uprostřed.
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Kvůli bouřkám byly zaplavené ulice
Letošní léto bylo jiné než v předcházejících pěti letech. Byli jsme
zvyklí na sucho a extrémní vedra,
letos naopak bylo počasí jako na
houpačce s prudkými dešti a bouřkami. Deště jsou velmi důležité, aby
se udržela hladina spodních vod,
nicméně když prudce pršelo, kanalizace ani půda nestíhaly vodu vsakovat a ta se valila po silnici lidem
okolo domů.
Jedna z velkých bouřek zasáhla
Kvasice také 20. července, to byly
silnice v ulici Krajina a Dolní zaplavené. Po silnici se valilo i bahno z polí
a řidiči museli jet krokem, aby nehrozili sebe a bezpečnost silničního
provozu.
Na Krajině silnice připomínala
rozbahněnou řeku, ti, co byli zrovna
doma, nevycházeli. Na jiných místech obce byly částečně pod vodou

i chodníky do té doby, než vodu
stihla pojmout kanalizace.
V rámci pozemkových úprav obec
řeší vlastnictví pozemků nad ulicí
Krajina, kde by měl vzniknout příkop,
který této situaci do značné míry zabrání. Historicky jsou vody z okolních
kopců svedeny do kanalizace, která
při přívalových deštích nemá šanci
takto velký objem vody pojmout.
Voda se z kopců svede až do Panenského potoka.
Na cyklostezce zase vlivem prudkého větru a deště popadalo pár stromů, s odklízením následků pomáhala
jednotka kvasického sboru dobrovolných hasičů. Také mezi Novou Dědinou a Kvasicemi spadl strom, který
zablokoval komunikaci, a hasiči jej taktéž museli rozřezat a odstranit z cesty.
text: J. Hlavinková
foto: Facebook

Ze zasedání aneb o čem zastupitelé ještě jednali
•

Před několika lety získaly Kvasice
bezúplatným převodem od Sokolské župy do svého majetku
sokolovnu. Loni se udělaly nejnutnější práce, to znamená, že
se v budově vyměnila elektroinstalace, která byla v havarijním
stavu. Obec si nechala vypracovat posudek, aby zastupitelé
měli přehled o celkovém technickém stavu budovy a o tom,
jaké investice budou v nejbližších letech potřeba. Z posudku
vyplynulo, a statik doporučil,
aby si obec nechala zpracovat
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projekt na statické zajištění nosné zdi včetně mikropilotáže.
Kvasice tak zadaly práce projektantovi, který jej zpracoval. Navrhl, že technické provedení bude
spočívat v sepnutí části objektu
pomocí předpínacích lan a podchycení rohu objektu mikropilotami včetně obrubního věnce.
Dále se budou sanovat trhliny
na fasádě pomocí Helikální výztuže. Na posledním zasedání
rady obce radní vybrali zhotovitele akce, který zajištění provede
na podzim letošního roku.

•

Místní hřbitov už několik let prochází rekonstrukcí. V letošním
roce se dokonce dělaly 3 etapy
prací, a to dva páteřní chodníky
a také nová místa vhodná pro
urnové hroby, o které je mezi
obyvateli veliký zájem. Trend
v pohřebnictví je v posledních
letech takový, že příbuzní často
nechají svého zemřelého rodinného příslušníka zpopelnit, nepochovávají jej do země. Proto se
urnový háj rozšířil o další 4 místa
podle požadavků občanů, kteří
o ně projevili velký zájem. V sr-

•
•

pnu se lokalita rozšiřovala o další
3 místa.
V areálu místní mateřské školy se
bude dělat nová vjezdová brána
a také dojde k zastínění pískovišť.
V letošním roce se dokončila pátá
a poslední etapa revitalizace zeleně v obci a v zámeckém parku.
Postupně se během let odstranily
přestárlé, uhnilé a nebezpečné
stromy, zdravé se prořezaly, vysadily se keře, ostatní zeleň se ošetřila a vysadila se nová. Letošní poslední etapa vyšla na 750 000 Kč.
text: J. Hlavinková
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Podařilo se získat dotaci na vodovod na Nový Dvůr
O tom, že na Novém Dvoře chybí
voda, se mluví už minimálně deset
let. Lidé, kteří zde bydlí, nemají dostatek vody ve studnách, a tudíž jim
chybí na základní potřeby, jako je
praní, umývání nádobí či koupání.
Složitou situaci tak museli často řešit tím, že si vozili prádlo na vyprání
k příbuzným, stejně tak se k nim
chodili osprchovat a šetřili každou
kapku vody. Obyvatelé Nového
Dvora tak obec několikrát žádali,
aby zde zřídila vodovod, protože
situace je neúnosná. Po dlouhých
letech se letos podařilo vyřešit ma-

jetkoprávní vztahy, vyřídit veškerá
povolení, najít vhodnou trasu, kudy
vodovod povede, a získat dotaci.
„Nejprve jsme museli vypracovat žádost, kterou jsme předložili
Radě Zlínského kraje. Žádali jsme
změnu Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Zlínského kraje (PRVAK). Bez kladného stanoviska bychom se nemohli pustit do dalších
prací,“ vysvětlil starosta Dušan Odehnal.
Obec poté zadala vypracování
projektové dokumentace a zároveň
se řešila trasa, kudy má vodovod

vést a kde bude společná vodoměrná šachta.
„Získali jsme souhlas a posléze
věcné břemeno od Státního pozemkového úřadu na pozemek,
přes který trasa povede. Dalším
vlastníkem pozemku je Ředitelství
silnic Zlínského kraje, tam jsme také
byli úspěšní a uzavřeli smlouvu na
realizaci stavby. Na základě vypracované projektové dokumentace jsme
získali od vodoprávního úřadu stavební povolení,“ pokračuje starosta.
Veškerá dokumentace zároveň
sloužila jako podklady pro vypra-

cování žádosti o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR. Koncem července dostala obec zprávu,
že se podařilo získat dotaci ve výši
80 % uznatelných nákladů, a to
1 530 214 Kč. Spoluúčast obce činí
minimálně 382 553 Kč.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních
prací.
„Stavět bychom chtěli ještě letos,
protože jsme si vědomi obrovského
deficitu pitné vody v této lokalitě,“
uzavřel starosta.
text: J. Hlavinková

Zápis do 1. třídy proběhl netradičně, nastoupilo 26 dětí
Duben je již několik let tradiční měsíc určený k zápisu žáků do
1. tříd základních škol. Letošní zápis
do 1. třídy proběhl bohužel zcela
netradičně bez přítomnosti budoucích prvňáčků a s minimální účastí
rodičů. Z důvodů všem jistě dobře
známým jsme nemohli ani usku-

tečnit dva dny otevřených dveří pro
budoucí žáky a jejich rodiče a ani
školní akademii na konci školního
roku.
Zapsáno je a nastoupilo do
1. třídy tedy celkem 26 dětí, na které se těšila jejich paní učitelka Romana Kočičková. 6 dětí požádalo

Na novém hřišti se konala akce
„Vyběhni s ředitelem“
Pod touto hlavičkou se na konci června uskutečnil běh určený
pro žáky a přátele školy na novém
atletickém oválu za školou. Trať
měřila 1 km (4 okruhy). Přestože
se akce nesla v přátelském duchu
a nezávodilo se o medaile, situace
na kolbišti tomu nenasvědčovala.
Štěpán Karásek (8. třída) se slovy

„jestli neběžíte na čas, tak já teda
ano“ vyrazil a nenechal nikoho na
pochybách, kdo bude v cíli první.
Další pomyslně medailové příčky
si rozdělili Nikola Přecechtílková
a Tomáš Kahaja. Potlesk ovšem patřil všem, co doběhli nebo se o to
aspoň pokusili.
text: J. Machovský

o odklad školní docházky o 1 rok.
Z 26 zapsaných je opět více chlapců, a to 16, dívek je tedy 10. První
třída má převahu místních žáků
z Kvasic, kterých je 19. Z Karolína nastoupili 2 žáci, 1 ze Střížovic,
1 ze Sulimova, 1 z Trávníka, 1 z Lubné
a 1 z Nové Dědiny.

Na všechny žáky jsme se těšili
ve škole 1. školní den, 1. září 2020,
a doufám, že příští zápis do 1. třídy
proběhne již klasickou formou. Těší
mne, že v letošním roce se až na jednu jedinou výjimku zapsali do základní školy všichni žáci s trvalým bydlištěm v Kvasicích.
text: F. Látal

Nový školní rok je před námi
Škola za časů corony
Máme za sebou podivný školní
rok. S rouškami i bez nich. 11. března 2020 se školy uzavřely a žáci byli
nuceni zůstat doma, výuka se musela ze dne na den od základu změnit.
Odpovědnost za vzdělání žáků se
mnohem více přesunula ze školy
na rodiče a rozdíly mezi jednotlivými žáky se obrovsky prohloubily.
U některých rodin bylo vidět
enormní nasazení rodičů. Možná
až zbytečně moc velké. Žáci na
2. stupni by měli být schopni samostatně elektronicky komunikovat
s vyučujícími přes internet a ne se
v této činnosti nechat obsluhovat
rodiči. Vždyť fotky a videa na sociální
sítě si také umisťují sami, často bez
vědomí rodičů. U některých rodičů
a žáků byl ovšem o vzdělávání absolutní nezájem a bohužel někteří žáci
se do vzdálené výuky vůbec nezapojili a pojali toto období jako jedny
dlouhé prázdniny. Jednalo se zejména o žáky, kteří měli i v minulosti
problémy s plněním školních povin-

ností. Jejich vzdělávací výsledky byly
i v minulosti mizerné a možná jen
díky uzavření škol tito žáci postoupili do dalšího ročníku. O tyty žáky se
v tom nadcházejícím školním roce
velmi obávám.
Vzdálená výuka přinesla i řadu
pozitiv a doufám, že se v ní všichni
budeme dále zdokonalovat, hledat
další inspirace a společně přemýšlet
o efektivní integraci prvků on-line
vzdělávání do běžné výuky. Mnozí
žáci fungovali během vzdálené výuky výborně a rodiče se zhostili vzdělávací funkce velmi kvalitně, za to je
třeba jim poděkovat a pochválit je.
Věřím, že vedení obce Kvasice
naplní naše prosby a do konce kalendářního roku přivede k základní
škole optický kabel, kterým se výrazně zrychlí internet v naší škole. Na
začátku nového školního roku jsme
obdrželi od Ministerstva školství ČR
cca 320 000 Kč na vybavení školy
novou počítačovou technikou, na
notebooky, na tablety a softwarové
pokračování na str. 6
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Nový školní rok je před námi
pokračování ze str. 5 dagoga nastupuje paní Jana Glos
vybavení, čímž budeme ještě kvalit- Vančuříková.
něji než doposud připraveni na příNovinky v novém školním roce
padnou dálkovou výuku.
Ani během prázdnin jsme nezaháleli a připravili jsme pro žáky i zaměstPersonální změny v novém
nance mnoho pozitivních novinek.
školním roce
Školu tvoří žáci a zaměstnanci. Jednak nesmím opomenout nový
V loňském školním roce, po 25 le- běžecký ovál, nové hřiště na míčotech kvalitní práce pro Základní vé sporty, nově vybudovaný prostor
školu Kvasice, odešla do důchodu pro vrh koulí a novou dráhu pro skok
vedoucí školní jídelny paní Jarmila daleký s pískovištěm. Rekonstrukce
Škrkánková. Na její pozici nastu- těchto venkovních prostor za školou
puje paní Hana Navrátilová. Do probíhala v loňském školním roce
důchodu odešel také pan učitel a od září je mohou naplno využívat
Jaroslav Pospíšil a pracovní poměr i naši žáci. Tartanové povrchy sporukončila asistentka pedagoga paní tovišť odpovídají nejmodernějším
Adéla Kočařová. Novým kolegou standardům a jsou zcela bezpečné
se stává pan učitel Jaromír Světlík, pro sportování. Věřím, že atletický
který bude v letošním školním roce ovál, který je volně přístupný, bude
vyučovat informatiku. Paní učitelka hojně využíván a vydrží v dané kvaPavla Přikrylová bude na částečný litě několik desítek let. Rekonstrukúvazek vyučovat hudební výchovu ci povrchů za školou jsme využili
a bude také asistentkou pedagoga i k výměně nevyhovujících poklopů
a na částečný úvazek asistentky pe- ke kanálům na školním pozemku,

čímž se tento prostor stal bezpečnější pro pohyb žáků na školním pozemku.
V průběhu prázdnin jsme se rozhodli k výměně školního skleníku,
který byl kupodivu ze skla. Skleněné
tabulky byly často poničené a nový
skleník z polykarbonátu bude pro
žáky bezpečnější. Ve školní jídelně
opět přistoupíme k modernizaci.
Strávníci si jistě všimnou nového
moderního výdejního terminálu jídla
a od října budou mít strávníci možnost jeden den v týdnu výběr ze
dvou jídel. Z hygienických důvodů
jsme na jídelní stoly (dočasně) umístili lamino přepážky mezi jednotlivé
strávníky u stolu, aby při jídle nebyl
možný přenos případných kapénkových infekcí.
Již tradičně jsme během prázdnin
malovali některé prostory školy, ať už
jsou to nově vymalované tři oddělení školní družiny, chodby, kabinety,
třídy a školní kuchyňka. V šatnách si

jistě žáci již všimli tří velmi pěkných
obrázků. Ve školní kuchyňce jsme vyměnili druhou polovinu nábytku, dvě
kuchyňské linky, skříňky a dřezy. Na
druhém stupni se ve třídách vyměnily dvě vestavěné skříně. Kompletně
jsme opravili a vybavili jeden kabinet
pro učitele, včetně podlah a nového
nábytku.
Další plány v novém školním roce
Nový školní rok se rozbíhá a my
máme mnoho dalších plánů. Chystáme dny otevřených dveří, divadelní
představení žáků, sportovní i odborné soutěže a dostane se i na akce,
které jsme loňský školní rok byli nuceni zrušit, například programy pro
žáky i veřejnost. Dubnový zápis do
1. třídy snad proběhne tradiční formou. V červnu 2021 se žáci připraví
na školní akademii. Mnoho akcí a zážitků je tedy před námi, užijme si to
společně. Já už se těším.
text: F. Látal

Deváťáci přijímací řízení na střední školy zvládli
Letošní školní rok byl zcela jiný
než ty předchozí. Mohla za to mimořádná epidemiologická situace, která vypukla hned po jarních
prázdninách. Začala vzdálená výuka
a našim vycházejícím žákům to působilo nemalé komplikace – nejistota, změny termínů, co bude, jak
bude? Lehké to nebylo pro samotné
žáky, ale také ani pro jejich rodiče.
Nakonec přijímací řízení proběhlo
a žáci naší školy zdárně ukončili svoji cestu základním vzděláváním ve
školním roce 2019/2020.
A na jaké školy se žáci hlásili?
Velký úspěch zaznamenala gymnázia (státní i arcibiskupské), na
která v září nastoupí 8 žáků. 9 žáků
se dostalo na střední školu s maturitou a stejný počet na učňovské
obory.
Zastoupeny jsou již známé školy:
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži,
Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední průmyslová škola polytechnická ve Zlíně a v Brně, Obchodní akademie Kroměříž a Zlín,
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Střední zdravotnická škola Kroměříž a Střední škola oděvní a služeb
Vizovice. Nicméně naši žáci se také
dostali na Střední školu nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod
Hostýnem, Střední lesnickou školu

v Hranicích, Střední odbornou školu ochrany osob a majetku ve Zlíně
a velkého úspěchu jsme dosáhli
i na Vyšší policejní škole a Střední
policejní škole Ministerstva vnitra
v Holešově, kam se každoročně hlá-

sí velký počet uchazečů, ale berou
jen zlomek z nich.
Všem vycházejícím žákům přejeme hodně štěstí a mnoho úspěchů
ve studijním i osobním životě.
text: M. Dostálová
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Školka má od září zastupující ředitelku a nové paní učitelky
Poslední čtvrtletí školního roku
přineslo všemi milovaný den dětí.
1. června jsme s celou školkou vyrazili do Lanáčku v Otrokovicích.
Děti si užily zábavné dopoledne
plné skákání, prolézaček, skluzavek, motokár a trampolín. Svátek
jsme oslavili zmrzlinou a celý den
zakončili výborným obědem. V první polovině června nás čekala také
každoroční povinnost rozloučit se
s předškoláky. Pasování našich školáků probíhalo jako každý rok na
školní zahradě, letos však bohužel
poprvé bez rodičů. Budoucí školáci
si pro kamarády a pro paní učitelky
připravili pásmo písniček a básniček
a pak byli slavnostně pasováni na
školáky. Na rozloučenou dostali od
svých učitelek drobné dárky a pak
už všechny čekala diskotéka, při které se všichni vyřádili a vytancovali.

umožňuje provést nezbytné opravy,
které za chodu často uskutečnit nejdou. Letos se nám podařilo během
prázdnin vyměnit hlavní bránu do
školky, což vizuálně i funkčně zlepšilo prostředí mateřské školy. Úplné
uzavření školky v průběhu měsíce
srpna jsme využili k vymalování
prostor školní jídelny. Změnou, kterou ocení zejména děti, je zastínění
dvou velkých pískovišť na školní zahradě. Plachty, se kterými lze manipulovat a různě je natáčet, umožní
dětem hrát si v písku i ve velkých
parnech, což bylo dosud problematické z důvodu minimálního přirozeného stínu zejména v odpoledních
hodinách. Další úpravy v budově
i na zahradě budou probíhat dle finančních možností školy.

Od září je několik personálních
změn
Nový školní rok bude spojen také
Léto jsme využili ke zvelebení
se změnami v oblasti personální. Po
školky
Léto je v mateřské škole stan- letech školku opouští paní učitelky
dardně spojeno s nižší docházkou Staňka Urbánková a Klárka Strýcoa prázdninovým provozem, který vá ze třídy Motýlků. Děti tak čeká

od září nová paní učitelka. Změna
bude i ve třídě Pastelek, protože paní
ředitelka Miluše Rákoci nastoupila
v červnu na mateřskou dovolenou.
Druhá nová paní učitelka bude tedy
ve třídě Pastelek. Ve vedení školky
bude paní ředitelku po dobu mateřské dovolené zastupovat Mgr. Kateřina Goldmannová, která v naší školce
učí již sedmým rokem. Jde o paní
učitelku z logopedické třídy. Paní
učitelka vystudovala pedagogické
lyceum v Přerově a posléze speciální pedagogiku (obor logopedie

a surdopedie) na Masarykově univerzitě v Brně. Ve školce se paní učitelka v rámci řízených činností věnuje zejména logopedické prevenci
a terapii u dětí v logopedické třídě
a v rámci kroužku logopedie, což
nyní doplní také aktivitami spojenými s řízením školy. Odcházejícím učitelkám ze srdce děkujeme za vše, co
pro mateřskou školu udělaly, a paní
ředitelce Rákoci přejeme mnoho radosti se synem a budeme se těšit, až
se nám do školky zase vrátí.
text: kolektiv MŠ Kvasice
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Klimatická krize II: Přehlížené následky
K napsání tohoto příspěvku mě
nevědomky přiměl můj starší
kolega. Když viděl, že mám knížku o klimatické krizi, řekl mi, že
se jejích dopadů nedožijeme.
Kolega se zatím těší dobrému
zdraví a do důchodu má ještě
daleko, tak si myslím, že se nevyhne opravě svého tvrzení. Pokud má někdo podobný názor,
zde představuji dvě oblasti, které ukazují blízkost klimatické
krize a možnost jejího řešení.
Škůdci
Stále častěji na zahradách bojujeme s „hnědými slimáky“. Je to plzák
španělský, který se během několika
desetiletí rozšířil ze západní Evropy.
Příčina jeho šíření není ještě zcela
vysvětlena, ale prospívají mu mírné
zimy a vynechání orby na polích.
Jeho šíření je také podpořeno tím,
že má málo přirozených nepřátel.
Také lýkožrout smrkový, takzvaný kůrovec, způsobuje ohromné

škody. Tento nenápadný brouček
je ve zdravé přírodě velmi užitečný,
protože napadá staré a poškozené
stromy, aby tak uvolnil místo novým
zdravým stromům. Smrkové monokultury zakládané z ekonomických
důvodů od 19. století ovšem nemůžeme považovat za zdravou přírodu.
Vichřice smrky snadno vyvrací a navíc vlivem sucha mají stromy málo
pryskyřice, takže se proti lýkožroutovi nemohou bránit. Ten se přemnožuje a výsledkem jsou holé kopce
tam, kde dříve bývaly hluboké lesy.
Epidemie
Naši předkové kvůli špatné výživě a hygieně zažili epidemie moru
a cholery, jak se psalo v minulých
Kvasických novinách. Výživa a hygiena jsou dnes na zcela jiné úrovni
a proti mnoha nemocem existuje
očkování. Přesto může klimatická
změna způsobit rozšíření oblastí,
ve kterých se nachází přenašeči
různých nemocí.

Jedním z takových příkladů je virus zika, který se v roce 2016 objevil
i v ČR. Tento virus je přenášen tropickým komárem, kterému změna
klimatu usnadňuje šíření ve světě. Mírné zimy také prospívají klíšťatům, která v posledních letech
způsobila velké rozšíření případů
lymské boreliózy – v ČR je to až
několik tisíc rozeznaných případů
ročně a při započtení nerozeznaných případů to může být mnohem více.
Klimatická změna také může přivést na světlo viry a bakterie ukryté v ledu a „věčné zmrzlé půdě“ jak
na Sibiři, tak třeba v Alpách, kde ledovce tají před očima. Vědci odhadují, že pokud emise skleníkových
plynů neklesnou, budou Alpy do
konce století bez ledovců. Jejich
tání ovšem připomíná rozjetý vlak:
i pokud se emise výrazně sníží,
globální teplota stoupne o 2 °C
a podaří se zachránit už pouze třetinu původního objemu ledovců.

Praktická pomoc
Možná se ptáte, co s tím můžeme
dělat. Možností je spousta, jen je potřeba se dobře rozhlédnout. Můžete
třeba pomoci s výsadbou nových
lesů v místech postižených kůrovcovou kalamitou. Ve Zlíně už podruhé
proběhne Den za obnovu lesa, který
letos připadá na sobotu 17. 10. Minulý rok se v Malenovicích sešlo tisíc
lidí a celkem vysázelo 8 000 sazenic.
Nebo se zapojte do akce Ukliďme Česko. Ta letos opět proběhne
i v Kvasicích 19. září. Loni se podařilo uklidit vstup do lesa na Vrážisku
a příkopy podél silnice na Tlumačov.
Klimatická krize nám může připadat velmi vzdálená a přitom její následky můžeme pozorovat už dnes.
Je rozumné se na ni připravit, protože kdo je připraven, není překvapen.
Nejprve je ale potřeba být vůči přírodě vnímavý, vážit si jí a objevovat
její krásu. Podzim nás k tomu svojí
hrou barev přímo vybízí.
text: J. Papež

O pouti bylo návštěvníkům přístupné i Kvasické muzeum
Městečko Kvasice má bohatou
historii, a tak je již zvykem o pouti zprovoznit muzeum, které se
nachází v přízemí obecního úřadu. Někteří přicházejí poprvé, jiní
zase, aby si oživili poznatky a pamětihodnosti obce. Vždy je jako
bonus pro návštěvníky připravené
něco nového.
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Letos to byl nový panel ,,Pouť kvasickým
divadlem“, upravené panely ke 280. výročí
posvěcení farního kostela a k nahlédnutí publikace ,,Hrady a zámky Zlínského kraje“, která
korespondovala s venkovní výstavou, kde jsou
uvedeny i Kvasice. Děkujeme všem za návštěvu
o pouti a zájem o kvasickou historii a památky.
text: Květa Koutňáková
foto: Jana Hlavinková
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Jarní karanténu jsme si vynahradili vodáckým táborem na Sázavě
Letošní rok je tak trochu jiný i pro
nás vodáky. Pandemie Covid-19,
která ochromila běžný život v celé
zemi, se podepsala i na naší činnosti.
Znemožnila nám nejen pravidelné
tréninky na dračí lodi, ale také jsme
poprvé nemohli zjara uspořádat
brigádu a pomoci přírodě s jarní
očistou. Po uvolnění pravidel jsme
se mohli při zvýšených hygienických
opatřeních alespoň začít scházet
a trénovat na vodě.
S příchodem léta se vše postupně
zlepšovalo a nakonec nám vývoj situace umožnil uspořádat pravidelný
putovní vodácký tábor. Na přání mno-

hých zvítězila malebná řeka Sázava.
Počasí vyslyšelo naše přání z loňského
suchého roku a před začátkem tábora
nám řeku hezky napustilo. Sjízdnost
byla výtečná a peřeje a šlajsny jsme si
tak tentokrát naplno užili. Úsek z Horky do Sázavy, který jsme splouvali, je
plný krásných zákoutí. Také v okolí je
hodně míst, která stojí za to vidět. Například hrad Šternberk nebo Sázavský
klášter. Celým táborem nás provázely
hry pod vedením našich instruktorů, za které děti pilně sbíraly bodíky.
I tentokrát jsme si přivezli domů kopu
zážitků a hezkých vzpomínek.
text: K. Kahajová
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rodinné centrum KalíšeK otevírá od října KroužKy
pro všechny KluKy a holKy
Přihlášky je možné podat formou e-mailu na rckalisek@seznam.cz,
a to do 20. 9. 2020. Přihlášky naleznete na stránkách Rodinného

centra Kalíšek www.rckalisek.cz a na facebookových stránkách Rodinné centrum Kalíšek.

Malé šikulky

Maková panenka

Kroužek bude probíhat v rámci současného
mateřského centra. Je určen pro rodiče s dětmi,
budeme si společně hrát.
Naučíme se jednoduchá říkadla,
zahrajeme si divadlo, zatančíme si s hudbou
a pomocí barviček i něco namalujeme.

Kroužek je vhodný pro všechny holky a kluky,
kteří rádi tančí. Cílem kroužku je hlavně si
zatančit, nacvičit jednoduchou choreografii
a rozvíjet své pohybové a taneční dovednosti.

pro děti od 1,5 do 3 let
(středa 9:30–10:30)

Cena kroužku za pololetí:
400 Kč
Počet účastníků kroužku:
max. 10 dětí + doprovod
Kroužek povede:
Petra Ředinová

Disco dance
pro děti od 7 do 12 let
(středa 17:15–18:15)
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pro děti od 4 do 6 let
(středa od 16–17)

Cena kroužku za pololetí:
500 Kč
Počet účastníků kroužku:
max. 10 dětí
Kroužek povede:
Petra Ředinová

Angličtinka
u Kalíšku
pro děti od 3 do 6 let
pondělí 16:00–16:30 (1. skupina),
pondělí 16:30–17:00 (2. skupina)

Kroužek je určen pro všechny holky a kluky,
které baví tanec.
Na známé disco písně si společně
zatančíme
a natrénujeme choreografii.

Kroužek je určen pro všechny holky a kluky,
kteří si chtějí s angličtinkou hrát, zpívat a tančit.

Cena kroužku za pololetí:
500 Kč
Počet účastníků kroužku:
max. 10 dětí
Kroužek povede:
Petra Ředinová

Cena kroužku za pololetí:
1000 Kč
Počet účastníků kroužku:
max. 7 dětí v jedné skupině
Kroužek povede:
PhDr. Barbora Plisková
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Nábor do sportovního kroužku

korejského bojového umění taekwon-do
pro děti od 5 let
(úterý a čtvrtek 15:45–16:45)

V případě zájmu mládeže a dospělých by tréninky probíhaly
v pondělí a pátek od 18:00 do 19.00.
Bližší informace o taekwon-do najdete na našich webových stránkách
www.tkdzlinsko.webnode.cz.
Cena kroužku za pololetí:
1000 Kč (v ceně je zahrnut i členský svazový příspěvek)
Počet účastníků kroužku:
max. 10 dětí.
Kroužek povede:
Mgr. Lubomír Pliska
trenér I. DAN

CERTIFIKÁT

Ukliďme

přírodu kolem Kvasic

ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Kvasice
ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 4 328,56 kg A TÍM USPOŘILI:

70,11 MWh

2,74 t

5 481,87 l

362,00 m3

280,27 kg

12,34 t

elektrické energie

ropy*

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí

* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
80 615,67 km v běžném osobním automobilu.

primárních surovin

vody**

19. září 2020
Sejdeme se v 8:30
před radnicí,
skončíme v 11 h.
Nezapomeňte na pevnou obuv!

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 4 859,11 sprchováních.

Josef Papež
776 764 399

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.
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Fotbalisté přivítají nové naděje a hráče
Startuje nám nový soutěžní
ročník 2020/2021, a tak bych Vám
rád přiblížil aktuální dění v našem
klubu. Jarní část soutěže byla pro
COVID 19 zrušena a soutěže skončily bez vyhlášení vítězů, sestupujících a postupujících družstev (až na
výjimky, pokud se někdo odhlásil).
Po odeznění epidemie COVID 19
a zrušení omezení jsme začali koncem května přípravu na nový soutěžní ročník. V něm budeme mít
tato mužstva:
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Muži A – krajský přebor
Muži B – okresní přebor
Dorost – krajská soutěž
Mladší žáci – okresní soutěž
Starší přípravka – okresní soutěž
Mladší přípravka – okresní soutěž
Mužstvo dorostu máme společně
se Spartakem Hulín. Mužstva mladších žáků a dvou přípravek pak společně s FK Lubná. Samostatná družstva bychom skládali velmi složitě
a někteří hráči by museli hrát s věko-

vě staršími soupeři, což není dobře.
Spojením s FK Lubná budou hrát
děti ve svých věkových kategoriích,
což pro ně bude určitě lepší a bude
je to více bavit.
A mužstvo prošlo generační výměnou, kdy starší hráči odešli do
jiných klubů, nebo skončili s fotbalem úplně. Přišli 4 noví mladí hráči
a mužstvo se výrazně omladilo.
Věřím, že po jejich zapracování budeme opět předvádět dobrý fotbal
a hrát v horních patrech tabulky.

Určitě rádi přivítáme další
fotbalové naděje, rodiče se
mohou obrátit na
pana Jaroslava Zikmunda,
tel: 605 305 801, který jim
poskytne veškeré informace
ohledně tréninků.
S pozdravem sportu zdar.
text: F. Klement
foto: J. Hlavinková
F. Látal (1)
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zásahový deníK jednotKy sdh Kvasice
Hořel kravín na Nové Dědině
V sobotu 25. května v 5:46 jsme
byli vysláni k začínajícímu požáru
zemědělského objektu na Nové Dědině. Na místo události jsme vyrazili
vozidlem CAS20 Tatra 815 v počtu
1+5. Po příjezdu na místo události
jsme zjistili požár podestýlky pod
ustájeným dobytkem. Za použití vysokotlakého proudu jsme jej uhasili.
Následně dorazila místní dobrovolná jednotka a jednotky Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje
ze stanic Otrokovice a Kroměříž. Po
zdokumentování celé události se
jednotky vrátily zpět na své základny.

po průtrži mračen v Otrokovicích,
v ulici Letiště. Na místo události
jsme vyrazili vozidlem CAS20 Tatra
815 v počtu 1+3 a vozidlem Ford
1+1. Jednalo se o zatopené sklepy
a garáž rodinných domů po bouřce. Jednotka postupně zasahovala
na čtyřech místech v Otrokovicích.
Dále se naše jednotka přesunula do
průmyslového areálu Moravan, kde
jsme pomocí plovoucího čerpadla
prováděli odčerpávání vzniklé laguny mezi průmyslovými halami.
Spadlý strom bránil průjezdu
V neděli 14.6 června v 13.35 jsme
byli vysláni k odstranění spadlého
stromu na cestě z Kvasic do Nové
Dědiny. Na místo události jsme
vyrazili vozidlem CAS 20 Tatra 815
v počtu 1+5. Na místě události byl
spadlý strom přes obslužnou komunikaci k GSM vysílači. Za použití
motorové pily jsme strom rozřezali
a zprůjezdnili tak komunikaci. Následně se jednotka vrátila zpět na
základnu.

Poskytli jsme technickou pomoc
při odstranění stromu
V pátek 12. června v 18:03 jsme
byli vysláni k odstranění dvou spadlých stromů na cyklostezce. Na místo
události jsme vyrazili vozidlem CAS
20 Tatra 815 v počtu 1+3. Po dojezdu
na místo události již stromy odstraňovala jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze stanice Kroměříž. Naše jednotka pomohla
s odklizením již rozřezaných částí. Ná- Na cyklostezce popadaly
sledně se jednotky vrátily zpět na své stromy
V úterý 16. června v 15:08 jsme
základny.
byli vysláni k odstranění spadlých
stromů na cyklostezce od Kvasic
Technická pomoc čerpání vody
po Bělovský jez. Na místo události
Otrokovice
V sobotu 13. června v 17:40 jsme jsme vyrazili vozidlem CAS 20 Tatbyli vysláni k čerpání vody z garáže ra 815.

Pomáhali jsme při pátrání
u Bělova
Ve středu 1. 7. v 9:23 jsme byli vysláni k Bělovskému jezu na pomoc
při pátrání po pohřešované osobě.
Na místo události jsme vyrazili dopravním automobilem Ford v počtu 1+4. Po příjezdu na místo události byly povolaným jednotkám
rozděleny úseky lesa od Bělovského jezu směrem ke Žlutavám, kde
se měla nacházet pohřešovaná
osoba. Ta byla nalezena po několika minutách hlídkou policie. Do
pátrání se zapojily také jednotky
Hasičského záchranného sboru Otrokovice a Sbory dobrovolných hasičů obcí Bělov, Otrokovice, Žlutava
a Napajedla.

vpusti pro samovolné odtékání
vody. Následně jsme byli odesláni
na pročištění místní komunikace
mezi obcemi Karolín a Vrbka od nánosů bláta a kamení. Cestou zpět
na základnu byla jednotka odeslána k další události do Kvasic na
Krajinu k odčerpání vody z výkopů
kolem novostavby domu.

Na Moravě hořel motorový člun
V úterý 21. července ve 21:12
jsme byli vyslání k požáru motorového člunu na řece Moravě v Kvasicích. Na místo události jsme vyrazili
vozidlem CAS20 Tatra 815 v počtu
1+5. Po příjezdu na místo události
hořel člun plovoucí na řece Moravě.
Člun jsme uhasili a vytáhli na břeh.
Po zadokumentování události ještě
naše jednotka pomohla naložit člun
Odčerpávali jsme vodu
majiteli na přívěs. Na místě zasahoa odklízeli bláto ze silnic
V pondělí 20. července v 15:09 valy jednotky Hasičského záchranjsme byli vysláni k čerpání vody ze ného sboru Kroměříž, Otrokovice
dvorků v Karolíně po silné bouř- a Sboru dobrovolných hasičů Kvasice.
ce. Na místo události jsme vyrazili
vozidlem CAS20 Tatra 915 v počtu Technická pomoc odstranění
1+4. Příjezd do obce Karolín velmi stromu
Ve středu 29. 7. v 11:27 jsme byli
komplikoval rozvodněný Panenský potok a také množství spla- vysláni k odstranění spadlého stroveného materiálu z okolních polí. mů na cestě ze Záhlinic do Kurovic.
Po příjezdu na místo události byly Na místo jsme vyrazili vozidlem
potvrzeny zatopené dva dvorky CAS 20 T815 v počtu 1+3. Strom
u rodinných domů. Na odčerpá- jsme rozřezali a odklidili mimo voní jsme použili plovoucí čerpadlo zovku.
text: Michal Ambruz
a také jsme vyčistili kanalizační

Musilovy prasata Vás
všechny srdečně zvou na

KVASICKÝ
GULÁŠFEST,
který se uskuteční v sobotu 10. října od 9. hodin
v Sokolské zahradě v Kvasicích.
PROGRAM:
– spousta dobrého jídla a pití
– živá muzika
– soutěže pro děti i dospělé
– skákací hrad
– Dva v kruhu (žonglování)

Svůj tým do soutěže o vaření nejlepšího guláše můžete přihlásit
na telefonu 777 640 221 nebo na Facebooku (Musilovy prasata).
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Myslivci mají spoustu práce i v létě, také kvasičtí Jestřábi nezaháleli
V červenci vrcholí léto a v dlouhodobém průměru je to nejteplejší měsíc. Začínají sklizně. Letní
bouřky mohou přinést vydatné
deště a lokální záplavy, které mohou ohrozit také zvěř a mláďata.
Červenec je měsíc letních prázdnin, koupání, sběru lesních plodů
a her na vyhřátých loukách, na
kterých září květiny všemi barvami. Myslivci postupně dokončují
sklizeň sena a pomalu začínají
se sklizní obilnin na políčkách
pro zvěř. Dlouhé dny a pěkné počasí využívají k opravám
a stavbám mysliveckých zařízení pro přikrmování, lov a odchyt
zvěře. Červenec je vhodnou dobou pro výrobu letniny. Na tu
sečeme nezdřevnatělé výmladky
dřevin, kopřiv, topinambur, maliníku, ostružiníku a jiné. V lese
i na jeho okrajích můžeme sbírat
léčivé byliny, například třezalku,
listy maliníku, ostružiníku, jahodníku a dalších.
Děti měly 3 dny plné zážitků
Ani náš kroužek v červenci nezahálel. V půlce července jsme si užili
Víkendovku. I přes nepřízeň počasí jsme strávili 3 dny plné zážitků
v myslivně v Kvasicích a v okolí. Na začátek jsme si v pátek postavili stany,
nachystali oběd a maso na večeři. Po
nástupu a přivítání bylo všem jasné,
co nás na našem „společném lovu“
čeká. Než začalo pršet, stihli jsme na-
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jít kousky mapy, která nám ukazovala
začátek cesty sobotní bojovky „Po
kančích stopách“. Se svolením rybářského spolku Kvasice jsme šli chytat
ryby na nedaleké rybníky. Večer nás
již čekala zasloužená večeře z grilu
a „šupky“ do stanu nabrat síly na sobotu. V noci začalo pršet a někteří se
museli přestěhovat z promočeného
stanu do chaty. I přes vytrvalý déšť
jsme vyjeli na začátek trasy, kterou
si pro nás připravili kamarádi z Mysliveckého spolku Trávník. Procházka
plná plnění úkolů a hledání balíčků
s potravinami v lese musela být kratší, ale nám to nevadilo a úkoly jsme
splnili i v myslivně. Odměnou nám
bylo několik balíčků s různými potravinami. Posuďte sami: brambory, koření, mrkev, sádlo, cibule… Co jsme
s tím asi měli dělat? AHA… oběd…,
takže malí krájeli mrkev, starší cibuli
a brambory a vše potom uvařili. Výsledek? Polévka. Odpoledne ještě
maskování na lov divočáků a následně jejich „lov“ na dvoře myslivny.
Po náročném dni už jen osprchovat
a spát. Ráno jsme ještě naplánovali
aktivity pro děti na Myslivecké odpoledne. Poté jsme již celý náš „lov“
zakončili výřadem a poslední lečí.
A už jen uklidit a hurá domů.

vštěvníky „poznávačky“ trofejí, psů
nebo třeba semínek, která všichni
doma používáme. Prohlédnout si
také každý mohl živou kunu. Děti
si oblíbily i zdolávání propasti přes
lana uvázaná mezi stromy.
V srpnu vrcholí léto, končí prázdniny a my si spolu s přírodou užíváme
teplé dny před nastupujícím podzimem. Srpen je také čas žní. V polních
honitbách začínáme s přikrmováním
zvěře, podle staré myslivecké zásady
„poslední snop z pole, první zrno do
zásypů“. Počátkem měsíce vrcholí
srnčí říje. Srnci honí a pokládají srny
asi do poloviny srpna. Pokračuje
také páření kuny skalní a lesní, které
probíhá hlavně v noci a je doprovázené hlasitými zvuky. V honitbách
se v tomto období konají barvářské,
V srpnu už začíná přikrmování
lesní, norovací a často již i podzimní
zvěře
Tradičně se poslední sobotu v čer- zkoušky lovecké upotřebitelnosti
venci konalo Myslivecké odpoledne. psů.
Děti z kroužku si připravily pro náZ Brda jsme pozorovali perseidy
Okolo 12. srpna jsme mohli na
obloze sledovat „padající hvězdy“.
Jsou to perseidy nebo také slzy
svatého Vavřince. Pod těmito jmény se skrývá meteorický roj, který
lze spatřit na noční obloze každé
léto. Nejlépe se tento jev pozoruje v místě, kde je co nejméně světel. Pro náš kroužek to byla výzva.
A proto jsme se ve středu 12. 8. před
večerem vydali na místo bez světel
a co nejvýše. A nebyli bychom to
my, abychom jen tak někde sedli
a sledovali, co se děje na nebi. Vydali
jsme se na Brdo. Se spacáky, karimatkami a vším, co jsme potřebovali na
nocování pod širákem. Protože jsme
přišli až po zavírací době rozhledny,
tak jsme si vypůjčili klíče, abychom

se mohli rozhlédnout do okolí. To
jsme ještě netušili, co nás čeká. Každý
z nás si našel místo na spaní a ulehli jsme. Sledovali jsme noční nebe,
hvězdy padaly a my jsme začali postupně usínat. Najednou se ozval
budíček. Bylo něco málo před půlnocí. Naši vedoucí nás budili na půlnoční výšlap na rozhlednu. Rozespalí
jsme zdolali 99 schodů 24metrové
rozhledny, kde jsme se rozhlédli po
nočním okolí. Následovala ještě nutná fotodokumentace a zápis do návštěvní knihy. A potom již zase spát.
Ráno jsme se sbalili, uklidili po sobě
a upalovali domů povědět rodičům
všechny zážitky. A že jich bylo! Tímto
děkujeme obci Kostelany za poskytnutí přístupu do rozhledny i v tuto
nestandardní dobu.
Prázdniny sice končí, aktivity
myslivců pokračují
Věříme, že i přes nucenou přestávku kroužku na jaře jsme si
všechny schůzky dostatečně užili.
Kvasická pouť je neklamným znamením, že končí prázdniny. I my se
loučíme a to s Ládíkem, Lukášem
a Katkou, kteří nastupují na učiliště
a střední školu. Všem přejeme hodně úspěchů a doufáme, že se občas
uvidíme.
Na všechny malé i větší myslivečky a přátele přírody se
těšíme opět v pondělí 7. 9. od
16 hodin v myslivně v Kvasicích.
A na co se můžeme těšit? Určitě
proběhne úklid okolí myslivny. Plánujeme i návštěvu vrcholné mezinárodní soutěže ohařů Memoriálu
Karla Podhajského a spoustu dalších
aktivit.
text: Kvasičtí Jestřábi
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Zveřinové hody předčily svou návštěvností očekávání myslivců
Myslivecký spolek Kvasice po
zmírnění opatření šíření nákazy Covid-19 opět začíná společensky žít. Jako první akci jsme
uspořádali tradiční Zvěřinové
hody spojené se zábavou pro
mládež.
Hody se konaly 25. 7. v areálu myslivny v Kvasicích.
Počasí nám přálo, což nám zajistilo velkou návštěvnost, která se projevila rychlým vyprodáním srnčího
guláše a pečeného divočáka. Každoročně připravujeme zvěřinových
pochutin více, letos to bylo celkově
400 porcí a ještě byla v provozu udírna s cigárem. Ale ani to nestačilo.
Touto cestou se omlouváme
všem, na které se nedostalo.
Věříme, že velmi bohatá tombola,
plná věcných i zvěřinových cen, vše
vynahradila.
Mládež se mohla procvičit v jízdě
na koních, střelbě z luku a v poznávání různých domácích druhů dřevin či kvízů.

Každý si našel to své a všichni se
náramně bavili.
Myslivecký spolek děkuje všem,
kteří se akce zúčastnili, a Obecnímu
úřadu Kvasice za podporu. Budeme se na Vaši návštěvu těšit při dalším ročníku.
Putovní pohár si vystřílel
Zdeněk Zapletal
Další akcí byl memoriál Miloše
Svíráka, který se letos konal 8. 8.
na střelnici Kubu vojáků v záloze
v Kvasicích. Soutěžilo se v brokové a malorážkové střelbě. Soutěž
jsme zahájili hned ráno v 9 hodin.
Po informaci, jak bude samotná
střelba probíhat, předal kytici květů
předseda spolku Pavel Brázdil patronce memoriálu paní Stanislavě
Svírákové. Soutěžilo družstvo Kvasic a družstvo kamarádů z Čelákovic. Boj o putovní pohár, medaile
a upomínkové poháry se protáhl
do odpoledních hodin. Po sečtení
úspěšných zásahů bylo jasno. Pu-

tovní pohár získal Zdeněk Zapletal
z Kvasic za nejvíce zasažených terčů. V závodě družstev kvasičtí borci
porazili družstvo Čelákovic.
Děkujeme sponzorům, kteří
věnovali upomínkové předměty

a věcné ceny do soutěže.
Myslivecký spolek Kvasice přeje
všem lidem hlavně hodně zdraví, ještě pár slunných dnů léta
a úspěšný závěr letošního roku.
text: Petr Vaculík

Vítěz putovního poháru Zdeněk Zapletal

Pavel Brázdil předává kytici patronce memoriálu paní Stanislavě Svírákové
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Josef Krasický – kvasický malíř a herec
Kvasický rodák, Josef Krasický,
od jehož narození uplynulo letos
120 let, patří mezi ty, kteří si od
nás zaslouží malou vzpomínku.
Narodil se 5. března 1900 v Kvasicích, v domě číslo 121. Přestože
by se mohlo zdát, že žil ve stínu
svého slavného bratra, akademického malíře Marcela Krasického, nebylo tomu tak. Naopak,
našel si své místo v životě a bohatě si ho užíval včetně darů, které
obdržel do vínku. Rad kreslil, ale
také rád hrával divadlo.
Byl všestranně nadaný
Pracoval sice jako malíř pokojů, ale svůj výtvarný talent dovedl
zúročit. Byla doba, kdy snad v žádném domě v Kvasicích nechyběla
jeho nástěnná malba, olejomalba či
perokresba. Jeho zápal pro divadlo
a uplatnění bylo všestranné, od
skvělého herce po návrháře kostýmů, návrhů a malování kulis, pomáhal při líčení herců, a dokonce
některé hry režíroval. Jako výtvarník
a návrhář se projevil také při malování interiéru Husova sboru v době
jeho založení.

Josef Krasický
V ochotnickém divadelním souboru působil 40 let. Cituji z jeho
vzpomínek na tuto dobu:
V sobotu 8. června 1957 jsem byl
mile překvapen při premiéře „Pražského žida“, kdy mně byl předán vavřínový věnec za 40 let divadelní práce.
Mé divadelní začátky začínaly
již v dětství, kdy s bratrem Marcelem jsme si pořídili loutkové divadlo. Loutky jsme si sami vyřezávali,
hlavně Marcel, já jsem je oblékal

a vymýšlel hry. Snil jsem o tom, že
se stanu jednou velkým hercem,
a splnilo se mi to.
Stal se velkým hercem v malém
městečku. Při pohledu na dobové
fotografie a na plakáty (viz muzeum) by kvasičtí herci, režiséři i hudebníci obstáli i ve velkém městě.
V době první světové války mnoho dospělých divadelních ochotníků
odešlo na vojnu. A tak v nás mladých
uzrála myšlenka pustit se do toho
sami. Jako první jsme zrežírovali pohádku od Boženy Němcové Sůl nad
zlato. Já jsem tam hrál kuchaře. Bylo
to v roce 1917. Pak následovaly další hry. V roce 1918 jsem jako 18letý
musel narukovat na vojnu, dostal
jsem se na italskou frontu. Ale v říjnu byl převrat a vznikla Československá republika. Brzy byl obnoven
spolkový život a divadlo. Čtenářský
spolek a Sokol mezi sebou soutěžily
a k nim přibyl ještě divadelní spolek
Havlíček. Mimo to hrál Orel, Dělnická strana a Mariánsko-Alžbětinský
spolek. Konkurence byla velká. Nejhodnotnější hry v té době provozoval Sokol, pod vedením lékárníka
Štěpky. Byl jsem na roztrhání, hrál
a hrál. Zahrál jsem si i Mistra Jana
Husa. Také hasiči si vzpomněli, že

Spoluzaložil a spravoval
muzeum
Od mládí ho spojovalo přátelství se spisovatelem Jindřichem
Spáčilem, a tak několik jeho knížek
obohatil svými perokresbami. Jsou
to Mlýn pod křížem (1943), Z časů
dávných a nedávných (1969) a Naše
městečko Kvasice (1972). Také ilustroval Obecní kroniku Kvasic. Rád
cestoval, navštívil řadu evropských
i jiných států, například Egypt, Tunisko, a to vždy se skicákem a tužkou
v ruce. Také na to jednou doplatil,
jako umělec nebyl ochránci hranic
pochopen a byl zatčen. Upřímně se
k tomu doznával, nejbližším sousedům na Bělovské ulici, včetně patřičného patosu. Jeho další zálibou
byla historie, takže nebylo divu, že
si s Jindřichem Spáčilem v tomto
rozuměli. V roce 1947 se stal spoluzakladatelem a správcem muzea,
které bylo zřízeno v prostorách zámku. Josef Krasický zemřel 16. června
1977 a je pochován na místním
hřbitově.
Marcel Krasický, slavný akademický malíř a bratr Josefa
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by mohli hrát divadlo, a angažovali
mě. Jejich námětem bylo, jak hasič
zachraňuje dívku z hořícího domu.
Pamatuji si, že helma mi spadla na
nos, já nic neviděl, a přitom jsem
měl v náručí omdlelou dívku, kterou jsem zachraňoval. Tehdy jsem si
umínil, že se hasičem nikdy nestanu
a ani ho nebudu již hrát.
Před rokem 1895 se hrávalo divadlo na dvoře bývalé palírny, pak hospody pronajaté židem Abrahámem
z Holešova, říkalo se tam „v Pekle“.
„V Pekle“ se odehrálo 103 představení. Ale po změně využití objektu panstvem na prádelnu, žehlírnu, stáje
a úschovnu panských kočárů hrabě
Jaroslav Thun v poschodí panského
hostince, nazvaného „U Zlaté koruny,“ zřídil noblesní sál s novým jevištěm. Opona a kulisy měly umělecké
provedení. Bylo zavedeno i elektrické
osvětlení. Prostorné a světlé šatny
pro herce nazvali samotní herci od
starého „Pekla“ „Nebíčkem“.
Činnost divadla zastavila na šest
let 2. světová válka. Po válce se
s úspěchem obnovilo. To už byli
však jiní režiséři i noví herci, mezi
ně však patřil profesně zdatný
a proslulý Jožka Krasický.
text: Květa Koutňáková
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Svatá Anna v církevním i lidovém životě
Svatá Anna, chladna z rána.
Nejznámější lidové pořekadlo,
které se váže k tomuto datu,
26. červenci, a je pravdivé. Další tvrdí, že po Svaté Anně léto
neustane, což je optimistické.
Podle církevního kalendária
jsou 26. července uvedena dvě
jména: svatý Jáchym a svatá
Anna. Anna a Jáchym byli dlouho bezdětní manželé. A moc
se proto rmoutili. Až ve vyšším věku se jim narodila dcera,
které dali jméno Marie. Otec
po jejím narození brzy zemřel.
Anna se dožila údajně vysokého věku.
Svatá Anna – babička Ježíše Krista, matka jeho matky, Panny Marie. Je považována za ochránkyni
těhotných žen, šťastného porodu
a manželství, matek, ale také mlynářů, horníků, tkalců, krejčích. Lidé se
modlili k světici za déšť a k ochraně
při bouřce. Její kult dosáhl v českých zemích největší obliby v 15.
a 16. století. V té době patřilo křestní
jméno Anna k nejběžnějším, o čemž
svědčí i texty řady lidových písniček.
Svaté Anně byly zasvěceny četné
kostely i v našem regionu. Dřevěný

kostel svaté Anny stojí v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s obrazem akademického malíře Františka Hlavici.
Stavební dokumentaci pořídil na
vlastní náklady Tomáš Baťa. Chrám
Narození Panny Marie a svaté Anny
v Rajnochovicích je odborníky považován za architektonický skvost.
A pokud se vydáme za hranice našeho státu, jeden z nejznámějších
obrazů svaté Anny visí v Louvru od
Leonarda da Vinci.
Obraz svaté Anny je v kostele
na hřbitově
Také v kostele v Kvasicích na náměstí můžete zhlédnout u hlavního oltáře sochy rodičů Panny Marie
- svaté Anny a svatého Jáchyma, od
sochaře Jana Jiřího Schaubergera.
V roce 1691 byl opravován kostel
na hřbitově a byl pořízen nový obraz svaté Anny k novému oltáříčku.
Největší zvon na věži hřbitovního
kostela v roce 1755 pukl a byl znovu přelit ke cti a chvále Matce Boží
a vryta jména svatého Jáchyma,
svaté Anny a svatého Floriána. Na
svátek svaté Anny se konaly poutě,
ale i různé zábavy a kratochvíle.

vzpomínka

Svatá Anno, prosíme Tě,
sviť nám svým příkladem.
Tvé ctnosti ať nás zdobí
jako Tebe před Bohem.
(Text na desce svaté Anny
v Sulimově)
Sulimovské hody byly na svatou
Annu
Sochu svaté Anny v krásném
a upraveném venkovním prostoru
nalezneme nedaleko Kvasic, v obci
Sulimov, která patří do kvasické
farnosti a v historii náležela do kvasického panství. Socha stojí v horní
části obce od roku 1944, v roce 1969

vzpomínka

Cokoliv jsme na Tobě milovali
a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v našich srdcích
a ve věčnosti časů.

Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje
v rose jak k ránu květiny.

5. srpna uběhly 3 roky
od úmrtí

19. srpna tomu bylo rok,
co navždy odešel

pana Radomíra MARČÍKA.
S láskou stále vzpomíná
rodina Marčíkova.

pan Karel MALENOVSKÝ.
S láskou v srdci vzpomíná manželka,
děti a celá rodina.

úmrtí

květen:
Ing. Vladimír Pospíšil
Lubomír Vážanský
červen:
Josef Pátek

byla renovována a znovu slavnostně
vysvěcena. Každoročně se na svatou
Annu připravují v obci hody. A tak
tomu bylo i letos, v sobotu 25. července. Na výletišti se konala slavností
mše svatá, kterou celebroval P. Marek
Jarosz za doprovodu Kvasické scholy.
Po ní následovalo žehnání aut, motorek a ostatních vozidel. Nebylo to
náhodně zařazeno do programu sulimovských hodek. Podle církevního
kalendáře slaví 25. července svátek
také svatý Kryštof, známý jako patron
řidičů, cestovatelů, letců, lodníků
a horských cest. V řadě automobilů
na návsi vynikal a přitahoval zraky
shromážděných lidí nablýskaný automobil veterán, požehnání P. Marka
a pokropení svěcenou vodou patřilo
všem dopravním prostředkům a řidičům.
Příjemné prostředí, výborná atmosféra pohostinných obyvatel Sulimova byly podpořeny navíc krásným slunečným počasím. Pozvání
od sulimovských pořadatelů a pana
starosty, který všechny přivítal v úvodu, přijali i mnozí návštěvníci z Kvasic, včetně kvasického pana starosty
a místostarosty.
text: Květa Koutňáková

vzpomínka
červenec:
Ing. Svatopluk Šedivý
Marie Páralová
Josef Přijal
Anna Smýkalová

I když nejsi mezi námi,
v srdcích žiješ stále s námi.
6. července jsme vzpomněli
25. výročí úmrtí

pana Josefa Marčíka z Kvasic.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
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narození

Ester kalabusová

Štěpán Skácel

Nicol Bartoníková

svatba

Markéta Doleželová

Jan Pavlíček

Marie Andrýsková a Petr Šimeček

Kvasická pouť opět přilákala nejen místní, tradiční program se vydařil
Letošní kvasická pouť byla trochu jiná než obvykle. Byla plná
očekávání, jestli přijde minimálně stejný počet návštěvníků jako
minulé ročníky, jestli si i přespolní a rodáci najdou cestu do Kvasic, jestli se podaří sehnat dostatečný počet stánkařů a zajistit
atraktivní doprovodný program.
To všechno se povedlo a v neděli
16. srpna se kvasickými ulicemi
nedalo projít a řidiči horko těžko
hledali místo k zaparkování.
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Program začal už v sobotu
Kvasická pouť začala už v sobotu
odpoledne, kdy od 15 hodin zahrála
v zámeckém parku country kapela
Texas. Na loděnici se návštěvníci
mohli celé odpoledne občerstvit
a od 17 hodin zažít vyhlídkovou
plavbu po Moravě na výletní lodi
Bruno. Pořadatelé mysleli i na děti,
a tak je v parku čekalo malování na obličej a žonglérská show
s workshopem s Pepou Safari. S ním
se děti seznámily už loni.

Po oba dva dny byla před obecním úřadem výstava hrady Zlínského kraje a návštěvníci zde mohli
nabrat inspiraci na podzimní výlety.
Druhý den začal tradičně mší
svatou
Nedělní ráno začalo slavnostní
mší svatou v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. I přes povinnost mít
roušku si do kostela našla cestu
spousta kvasických obyvatel. Od
devíti hodin se otevřelo muzeum na

obecním úřadě, kde si návštěvníci
mohli prohlédnout historii městečka na fotografiích a dozvědět se
něco o slavných rodácích.
Na fotbalovém hřišti se konal tradiční fotbalový zápas, tentokrát se
FC Kvasice utkal s FC Slušovice. Během poločasů byla spousta zajímavých a napínavých momentů. Hřiště
bylo zaplněné diváky, kteří si i přes
prohru domácího týmu 0:2 užili pravou sportovní atmosféru. Mezitím
se na hřišti prodávalo občerstvení
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má spoustu příznivců nejen z Kvasic.
Starosta Dušan Odehnal přivítal
všechny přítomné a vyzval je k tanci a poslechu.
Místní lidé i návštěvníci si tak
mohli užít příjemné dva dny díky
členům kulturní komise a spolkům,
zaměstnancům obecního úřadu,
zastupitelům, radním a všem dobrovolníkům, kteří se na organizování největší kvasické akce v roce
podíleli.
text a foto: Jana Hlavinková

a také tombola, jejíž první cenou
byl kávovar. Výherci se losovali po
utkání. Pořadatelé sice neprodali
všech 2 000 lístků, ale spousta návštěvníků chtěla vyhrát, a tak se
u stolečku místy tvořila fronta. Pro
sportovní fanoušky bylo v hospodě
nachystané vychlazené pivo i občerstvení.

s nejrůznějším sortimentem. Po
páté ráno tak už bylo v ulici A. Dohnala rušno. To proto, aby prodejci
stihli vybalit své zboží, než půjdou
lidé z kostela a než se do Kvasic
sjedou první návštěvníci. K poutím patří suvenýry, sladkosti, různé
pochutiny, předměty na památku,
ručně vyráběné výrobky či zdobené perníčky. To vše si mohli lidé zaNechyběla tradiční Vlčnovjanka koupit ve stáncích.
Děti nejvíce lákaly kolotoče
Už v brzkých ranních hodinách
se do Kvasic začali sjíždět stánkaři a různé atrakce, které byly na par-

kovišti směrem k loděnici. Kromě
klasického kolotoče a autíček, které
znají i starší generace, si děti mohly
zaskákat jako Spiderman či se houpat v lodi. Před kostelem už na ně
také čekali dva poníci, na kterých se
mohly svést.
Od 10 hodin se zájemci opět
mohli svézt výletní lodí Bruno.
Dopoledne uteklo jako voda
a lidé se pomalu začali scházet
v parku. Od 14 hodin tady totiž jako
vždy začala hrát Vlčnovjanka, která

V sobotu zahrála country kapela Texas.

Během poutě bylo tradičně otevřeno i muzeum.

Autíčka patřila mezi nejnavštěvovanější pouťovou atrakci.

V ulicích městečka bylo plno.

Park poskytl útočiště v horkém dni.

Největším lákadlem pro děti byly kolotoče.
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pouť

Oldřich Šebestík (druhý zleva) s Vlčnovjankou.

Na hřišti byla během fotbalového zápasu spousta fanoušků.

Během fotbalu se prodávala i tombola.

Starosta Dušan Odehnal vítal Vlčnovjanku i všechny posluchače
v parku.

I stánkaři a prodejci měli zájem přijet na pouť se svým sortimentem.

V parku si děti mohly nechat namalovat na obličej pěkný obrázek.
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