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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Děti z mateřské školy se poučily o pravidlech silničního provozu a těší se na další akce,
které je čekají po prázdninách. Snad už je Covid-19 nepřekazí.
Foto: MŠ Kvasice

Právě probíhá kabelizace na Krajině
Na Krajině se už od roku 2018 chystá
kabelizace a nyní se projekt realizuje.
Dělá se nové zemní kabelové vedení NN,
které stávajícím odběratelům elektrické
energie zajistí kvalitnější a spolehlivější dodávky. Také se udělá nové veřejné
osvětlení, rozhlas a položí se optické kabely.
„V současné době jsou odběratelé elektrické energie připojení na napájení z nadzemního vedení rozvodů NN. Kabelizace se tak
bude dělat proto, aby se nadzemní vedení
uložilo do země a stávající odběratelé se na
něj připojí,“ popsal práce vedoucí odboru
Ondřej Berdník.
Při kabelizaci se provedou výkopové práce,
aby se mohly kabely, kryty kabelovou chráničkou, vložit do země. Kabelová trasa povede v souběhu s chodníkem v travnaté ploše,
která odděluje chodníky od silnice a v někte-
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rých místech bude přímo pod chodníkem.
Ve vjezdech se uloží do ochranných trubek
a přechody komunikací se budou řešit překopem nebo protlakem.
Zemní kabelové vedení bude ze stávající
trafostanice vedeno pěti kabely (elektřina,
veřejné osvětlení, rozhlas a optické kabely
firmy Cyrilek a Zlín Net) až ke křižovatce, kde
se rozdělí do jednotlivých částí ulice.
Co se týče veřejného osvětlení a rozhlasu,
v ulici bude 31 nových stožárů a 12 rozhlasů.
Celková cena díla činí 2 350 674,50 Kč včetně DPH. Práce budou hotové do tří měsíců.
„Do budoucna bychom rádi opravili chodníky na Krajině. Do prací se však nemůžeme
pustit, protože nemáme vyřešené majetkoprávní vztahy. V současné době leží části
chodníků na soukromých pozemcích,“ dodal
starosta Dušan Odehnal.
text: Jana Hlavinková

situace okolo koronaviru Covid-19 se už trochu
uklidnila. Počty nakažených už nedosahují
několika tisíc, jako na
začátku roku, rozvolnila se některá opatření
a rozběhlo se očkování.
Vím, že vakcinace je velmi diskutovaným tématem, které společnost
rozdělilo na dva tábory.
Máme mezi sebou obyvatele, kteří se šli nebo půjdou naočkovat při nejbližší možné příležitosti a ty,
kteří jsou zarytí odpůrci. Já sám už mám za sebou
obě dávky vakcíny a cítím se bezpečněji. Osobně
si myslím, že očkování je cestou z nejhoršího pro
celou společnost, a jelikož jsem Covid-19 sám prodělal, je obava o další dlouhodobé následky pro mě
samotného příliš velká. Začíná být teplejší počasí
a nechce se nám sedět doma. Navíc si budeme
chtít vynahradit dobu, kdy jsme se nemohli vídat se
svými přáteli a rodinou. Pokud na podzim nechceme znovu zažít zavírání škol, školek, pracovat na
homeoffice, nemít možnost uspořádat rodinnou
oslavu či si zajít na nákupy, očkování je cestou, jak
tomu zabránit.
Jsem přesvědčen, že ani naše ekonomika není
schopna čelit další vlně omezujících opatření bez
opravdu fatálních následků. Již teď spousta živnostníků a jejich zaměstnanců musela zanechat svého
živobytí, či dokonce skončila v insolvenci. Nechci se
ani zmiňovat o dětech, kterým prostě chybí téměř
rok soustavného vzdělávání a jakým způsobem, se
vlastně s touto skutečností v životě vyrovnají.
Chci poděkovat všem, kteří dodržovali hygienická
opatření a byli ohleduplní k sobě i k okolí. Tím výrazně přispěli k zabránění šíření Covidu-19 a návratu
do normálního života.
V letošním roce Kvasice oslaví své 880. narozeniny.
Respektive uplyne 880 let od první písemné zmínky
o našem městečku. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vydáme novou knihu o Kvasicích. Ta z roku
2005 je již zcela rozebrána. Křest publikace proběhne v sobotu na Kvasické pouti.
Srdečně vás na ni zvu, letos se uskuteční 14. a 15.
srpna. Už teď ji připravujeme a věříme, že si ji užijete spolu s námi. Podpořte prosím i naše spolky tím,
že přijdete na akce, které budou v letních měsících
pořádat. Těšíme se s vámi na viděnou.
S úctou, Dušan Odehnal
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Přihlaste se k bydlení do Komunitního domu seniorů, místa je zatím dost
Stavba Komunitního domu pro
seniory v Družstevní ulici pokračuje. Vedení obce chodí na pravidelné kontrolní dny, kdy dohlíží
na postup prací investora. Zatím
práce probíhají podle plánu a postaveno a zkolaudováno by mělo
být na jaře roku 2022. Mezitím se
senioři včetně manželských párů
mohou od 15. března prostřednictvím formuláře přihlašovat
k pobytu v komunitním domě.
Přihlášky mohou senioři podávat
až do 31. srpna 2021. Pokud splní uvedené podmínky a projdou
1. kolem, bude ve 2. kole podle
přesných kritérií rozhodovat Bytová komise při Obecním úřadu
v Kvasicích o tom, komu byt
přidělí. V současné době obec
eviduje cca 10 žádostí. Po Kvasicích totiž okolo bydlení v komunitním domě koluje spousta
polopravd a mýtů, které seniory
odrazují přihlášku vyplnit.
Mýtus č. 1 – Kapacita je již
naplněna
„V domě je 18 bytů o rozloze
45 m² včetně lodžie a sklepní kóje.
V současné době evidujeme cca
10 žádostí o bydlení, takže téměř
polovina bytů je stále prázdných.
Proto prosím, pokud o bydlení uvažujete, neváhejte a vyplňte přihlášku.
Každý se musí zamyslet na několik
let dopředu, zda doma zvládne vyjít
schody či se dokáže postarat o svou
nemovitost. Na KODUSu se nemusí
nikdo bát, že mu praskne voda, nebude topit topení či poteče střecha.
I po úraze se všude dostane na vozíčku,“ řekl starosta Dušan Odehnal.
Komunitní dům se staví hlavně
pro seniory, kteří mají trvalý pobyt
v Kvasicích. Ti mají často přání, aby
mohli v Kvasicích i nadále žít. Mají
tady své přátelé, jsou zde zvyklí
a nechtějí opouštět místo, ve kterém žili desítky let. Avšak v případě,
že se kapacita domu nenaplní místními seniory, kteří mají v Kvasicích
trvalý pobyt, budou se moci přihlásit
i ti, kteří spádově patří pod Kvasice.
V tomto případě se jedná o obyvatele Sulimova, Vrbky, Karolína, Nové
Dědiny, Střízovic, Bařic-Velkých Těšan
a Lubné.
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k tomu, aby se mohli věnovat sami
sobě, vnoučatům, koníčkům a přátelům.
Byt o rozloze 45 m² se běžně
i v Kvasicích pronajímá za dvojnásobek ceny a například v Kroměříži se
pronajímá v rozmezí 7–10 000 Kč.

„Byli bychom velmi rádi, kdyby
v domě žilo co nejvíce našich seniorů
a nemuseli bychom kapacitu doplňovat z okolních vesnic,“ podotknul
starosta.
Největší zájem o bydlení očekává
starosta v srpnu, v době, kdy bude
končit termín pro přihlašování. Proto
není vhodné nechávat vyplnění přihlášky na poslední chvíli.
Mýtus č. 2 – Nemůžou se
přihlašovat manželské páry
I manželské páry z Kvasic, které
mají více než 60 let se můžou přihlašovat k bydlení v komunitním domě.
Oni, stejně jako jednotlivci, budou
bydlet v bytě o rozloze 45 m².
„Pokud mají zájemci o bydlení jakékoliv dotazy, mohou se obrátit na
obecní úřad, rádi jim otázky zodpovíme. Ukážeme jim i plány domu a vysvětlíme všechno potřebné. Jakmile
bude dům postavený, můžu zájemce
provést,“ vyzval seniory starosta.
Mýtus č. 3 – Byty jsou malé
Každý byt má včetně lodžie
a sklepní kóje 45 m². Jedná se o standardní rozlohu bytu. Navíc podlahovou plochu bytů určovala i dotační
politika. Kvasice totiž na každý z bytů
dostaly dotaci.
„Rozumím tomu, že se seniorům,
kteří celý život žili v domě, může plocha bytu zdát malá. Nicméně byty
jsou dostačující pro pohodlný život.
Hned po vstupu do něj je předsíň
určená pro šatní skříně, na kterou
navazuje bezbariérová koupelna, WC
a obytná místnost s kuchyňským
koutem, jídelnou a prostorem na
spaní,“ vyjmenoval starosta.

V bytě o rozloze 45 m² běžně žijí
bezdětné páry, maminky samoživitelky, svobodní lidé, ale někdy
i rodina s dítětem. Je to dáno tím,
že ceny domů a bytů se za poslední
roky vyšplhaly astronomicky vysoko,
a proto i rodiny s dětmi žijí na menší
ploše.
„Navíc v komunitním domě bude
velká společenská místnost a prosluněná terasa, kde budou moci senioři
kdykoliv trávit volný čas,“ dodal starosta.
Byty jsou koncipovány tak, aby
pro seniory znamenaly co nejmenší
zátěž v podobě úklidu a údržby. Čím
větší byt, tím větší plocha se musí
uklízet, tím více vybavení se musí pořídit, což ve finále znamená více práce, starostí a finančních prostředků.
Cílem komunitního domu je poskytnout místním seniorům komfortní
bydlení s tím, aby měli co nejméně
starostí s úklidem a péčí o byt a měli
dostatek času aktivně prožít podzim
života se svými přáteli a mohli se co
nejvíce věnovat svým koníčkům.
Komunitní bydlení seniorům také
výrazně finančně uleví. Výše nájmu
(2 700 Kč + energie) je díky získaným dotacím nízká, což jim ponechá
v peněženkách dostatek prostředků

Podmínky pro podání přihlášky
k bydlení v Komunitním domě
pro seniory Kvasice:
– více než 60 let
– trvalý pobyt v Kvasicích
– příjem za posledních 12 měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy
nesmí překročit 1,1násobek hrubé mzdy v ČR za rok 2020 (podle Metodiky Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR – 12 x 35 611
= 427 332 Kč)
– žadatel nesmí mít žádné dluhy
vůči Obci Kvasice (například za
psa, popelnice, na nájemném či na
dani z nemovitosti)
– v posledních 3 letech, pokud žadatel bydlel v pronájmu, nesměl dostat výpověď z důvodu neplacení
nájmu nebo hrubého porušení
nájemní smlouvy
– ke dni podpisu nájemní smlouvy
nebude mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový
dům, rodinný dům nebo byt nebo
družstevní podíl
– v jednom bytě můžou bydlet i dva
lidé, například manželé. V tomto případě je důležité, aby jejich
společný příjem za posledních
12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřekročil 1,3násobek
hrubé mzdy v ČR za rok 2020 (podle Metodiky Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR – 12 x 35 611 x
1,3 = 555 531,6 Kč)
– na přidělení bytu neexistuje právní
nárok.
text: Jana Hlavinková

Užitečné kontakty, na kterých senioři
získají veškeré informace o komunitním
bydlení v Kvasicích:

Ing. Dušan Odehnal, starosta – 724 189 504
podatelna obecního úřadu – 573 358 011
Senioři se také mohou přijít informovat v úředních hodinách
v pondělí a ve středu v čase od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.
Přihlášku naleznete na podatelně obecního úřadu
a internetových stránkách obce.
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Strategický dokument zahrnuje 17 projektů, pomohou vytvořit
lepší místo pro život
Půl roku připravovalo vedení
obce ve spolupráci se zpracovatelkou Janou Hlavinkovou Strategický rozvojový dokument
Obce Kvasice na léta 2021–2027,
který schválilo zastupitelstvo na
svém květnovém zasedání. Díky
tomuto stěžejnímu plánu bude
mít obec dokument, který vyžadují předložit ministerstva či
Zlínský kraj při žádosti o dotace. Strategický plán je zároveň
důležitým dokumentem při plánování ročního i střednědobého výhledu obecního rozpočtu.
Díky němu budou Kvasice určovat investiční priority na nadcházející léta a sledovat výzvy
o dotace.
„Bez zpracovaného a schváleného plánu je velmi těžké
dosáhnout na dotaci, protože
ministerstva i kraj vyžadují doložit, že máme danou investici,
na kterou požadujeme dotaci, zahrnutou ve strategickém
rozvojovém dokumentu. Zároveň je nutné mít nějakou vizi,
kudy chceme, aby se Kvasice
v následujících letech vyvíjely
s ohledem na obyvatelstvo, infrastrukturu, obecní budovy,
spolky, životní prostředí i estetický ráz obce,“ vysvětlil starosta
Dušan Odehnal.
Dokument má 3 stěžejní části
Strategický rozvojový dokument
obsahuje 3 části. V první, teoretické,
je popsán současný stav obce, ze
kterého se vychází při plánování investic. Je v ní popsaný momentální
stav chodníků, silnic, obecních budov, občanské vybavenosti, historických památek, zeleně a zároveň
obsahuje demografické údaje, vývoj
obecního rozpočtu, výčet spolků
a kulturního života v obci.
Ve druhé části je SWOT analýza,
která monitoruje silné a slabé stránky Kvasic a vyhodnocuje případná
rizika a příležitosti k rozvoji. Slabé
a silné stránky může obec přímo
ovlivnit investicemi, zasíťováním
pozemků vhodných pro individuální bydlení, zvyšováním kvality in-

Balkony na bytovém domě v Osmeku se v budoucnu zrenovují.
frastruktury, podporou spolkového
a kulturního života a odezvou na
požadavky obyvatel. Slabé stránky lze také přímo eliminovat. To,
co Kvasice nemohou samy ovlivnit,
jsou příležitosti a hrozby. Hrozby
představují potencionální nebezpečí například v podobě nevypsání
dotačních titulů, které obec zrovna
potřebuje, odlivem obyvatel, zvyšováním poplatků komunální odpad,
administrativní náročnost obecní
agendy a podobně. Příležitostem
můžou jít Kvasice naproti, avšak
i tady se může stát, že nabízená příležitost nevyjde a obec bude muset
hledat jiné cesty, jak investice, rozvoj
a modernizaci zrealizovat.
Ve třetí části jsou jednotlivé projekty, rozdělené do čtyř prioritních
os. Nesou název: Budovy občanské
vybavenosti, Technická infrastruktura, Biokoridory, zeleň a krajinná výsadba a Renovace a rozšíření obecního majetku. V každé kategorii
jsou jednotlivé projekty, které má
obec v dlouhodobém horizontu
v plánu zrealizovat tak, aby došlo
k modernizaci a rozvoji Kvasic ke spokojenosti obyvatel. Hlavní prioritou
je zachovat historický ráz městečka
a zároveň vytvořit moderní místo pro
život obyvatel v 21. století.

Budovy občanské
vybavenosti
Obec vlastní mnoho budov,
které mají buď historický ráz,
nebo se v minulém století stavěly v „akcích Z“. Objekty se musejí pravidelně udržovat a jejich
opravy vyžadují statisícové či milionové částky. Proto se obec na
opravu budov snaží získat co nejvíce dotačních prostředků. Cílem
je opravit objekty tak, aby mohly
kvalitně sloužit široké veřejnosti.

totiž značně zchátralou budovu nebyla schopna financovat a pro obec
bylo výhodné ji získat. Jedná se totiž
o jediný prostor, kde se mohou konat hromadné akce, ať už plesy, karneval, soutěže pro děti a další spolkové akce. Obec už učinila potřebné
kroky k zajištění čelní zdi budovy,
odvlhčení, opravu elektroinstalace
a udělá se nové pódium.

2) Modernizace budovy
Základní školy Kvasice
Zachovat základní vzdělání nejen
pro kvasické, ale i děti z okolních
1) Generální oprava Sokolovny
Budovu Kvasice získaly bezúplat- vesnic je pro obec prioritou. Budova
ným převodem od Sokolské župy školy se stavěla v „akci Z“ v roce 1979.
– České obce sokolské. Organizace Tím, že je více než 40 let stará, ►

Náměstíčko na ulici A. Dohnala prošlo v minulosti revitalizací.
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projevuje se na ní časové, technické
i morální opotřebení. V následujících letech je potřeba zrekonstruovat toalety v pavilonu B, vyměnit odpady a vodovodní rozvody, odvlhčit
sklep a kotelnu, opravit střechu,
udělat novou elektroinstalaci, zřídit
venkovní učebnu, kvalitní internetové připojení a modernizovat třídy.
Vedení školy za poslední roky samo
aktivně shání finanční prostředky
na renovaci učeben, pomůcek pro
výuku a zkvalitnění a zlepšení školního prostředí tak, aby děti měly vše
potřebné pro moderní výuku, na
kterou jsou v dnešní době kladeny
vysoké nároky. Opravy se budou
realizovat postupně v závislosti na
získaných dotacích a finančních
možnostech obce.
3) Oprava interiéru a exteriéru
Mateřské školy Kvasice
Stejně tak i zachování mateřské
školy je pro obec prioritní. Pro děti je
důležité, aby vyrůstaly ve svém důvěrně známém prostředí a obecní
školka jim nabízí rodinnou atmosféru, která reflektuje jejich individuální

teraktivními tabulemi pro předškolní děti, zrekonstruovat přípravné kuchyňky ve třídách, vyměnit původní
hliníkové rozvody za moderní elektroinstalaci stejně jako uzávěry topení a zrekonstruovat sociální zařízení
a šatny pro zaměstnance. Co se týče
exteriéru, vysadí se zeleň na školní
zahradě, na kterou se zároveň zakoupí herní prvky. Vymění se spodní
brána a odvlhčí se suterén budovy,
včetně kotelny a sklepa.
4) Rekonstrukce budovy
obecního úřadu
Obecní úřad v minulých letech
prošel částečnou rekonstrukcí,
a to hlavně část kanceláří a zasedací
místnost v 2. nadzemním podlaží.
Budova však stále nesplňuje dnešní
technické požadavky a podmínky
bezbariérovosti. Proto se v budoucnu budou rekonstruovat místnosti
v 1. nadzemním podlaží, včetně
vstupu do budovy a schodů. Opraví se další část kanceláří v přístavbě
v 2. nadzemním podlaží, včetně
obřadní místnosti, a udělá se výtah.
Také je potřeba snížit energetickou

Brzy začnou práce v Husově ulici.
„V obci není žádná budova, která
prioritou je však oprava střechy. Celá
akce je finančně velmi nákladná by sdružovala lékaře a služby na jeda nebude realizovatelná bez značné nom místě. Také chceme místním
živnostníkům nabídnout reprezendotační podpory.
tativní kanceláře a provozovny k pro5) Demolice budovy staré školy nájmu,“ uvedl k záměru starosta.
Budova bývalé školy, ve které
sídlila výrobní firma, je v součas- 6) Renovace balkonů a fasády
né době prázdná. Obec si nechala na bytovém domě v ulici Osmek
„Opravami chceme zvýšit komudělat statický posudek a soudní
znalec doporučil budovu vzhledem fort obyvatel domu a zároveň mok jejímu havarijnímu technickému dernizovat a udržovat obecní majestavu a nemožnosti dalšího využí- tek,“ řekl starosta.
Bytový dům bude mít v budoucnu novou fasádu a zmodernizují
se i balkony. Tím se zároveň zlepší
vzhled domu a dojde k energetické
úspoře.
Technická infrastruktura
Do této prioritní osy spadá
oprava a rekonstrukce chodníků a komunikací, výkup pozemků od soukromých vlastníků za účelem jejich zasíťování
a prodeji jako stavební parcely
a také vystavění cyklostezky jak
u sportovního areálu, tak z druhé strany řeky Moravy.

S opravami komunikace se počítá i v ulici Hráza.
potřeby ruku v ruce s nastaveným
vzdělávacím plánem. I školka se stavěla v „akci Z“ a slavnostní otevření
se uskutečnilo v roce 1984. Stejně
jako základní škola i mateřinka potřebuje opravy. Během posledních
deseti let docházelo k postupným
opravám a obnově podle finančních možností obce. Do budoucna
je však potřeba školku dovybavit in-
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náročnost budovy, vyměnit okna
a opravit střechu. Vše proběhne
s ohledem na historický ráz budovy
ve spolupráci s památkáři.
„Už nyní mají senioři a ti, kteří se
hůře pohybují, problém vyjít schody ke kancelářím. Jsou totiž moc
příkré. Opravami nabídneme komfort nejen návštěvníkům úřadu, ale
i knihovny a muzea. Nejdůležitější

vání zbourat. Jelikož se však jedná
o několikamilionovou záležitost,
bude obec na demolici žádat dotaci. V současné době je objekt zajištěný proti uvolňování střešní krytiny a nehrozí žádné bezprostřední
nebezpeční. V budoucnu bude na
jeho místě stát moderní polyfunkční
dům s ordinacemi, službami, kancelářemi a parkovacími místy.

1) Individuální bydlení
Krajina III
O bydlení v Kvasicích mají zájem
zejména mladí lidé, kteří zde vyrostli a rádi by v městečku i nadále
žili. Často však naráží na to, že nejsou k prodeji starší domy, které by
si mohli zrekonstruovat, nebo není
kde stavět. Proto obec do budoucna
připravuje projekt Krajina III. Plochy,
které jsou v územním plánu vytyčené jako vhodné pro zástavbu, jsou
však v současné době v rukou soukromých majitelů. Do budoucna tak
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1) Nová zeleň v Horní ulici
Horní ulice prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Přeložilo se vedení, udělalo se nové veřejné osvětlení, silnice, chodník i parkovací zálivy. Nyní
zbývá vysadit vhodnou zeleň, keře
a stromy, které zapadnou do vesnického rázu ulice.

Chystají se další etapy prací na místním hřbitově.
obec čeká úkol pozemky vykoupit, vytížená a je určena spíše pro turisty a sportovce. Místní lidé ji zase
zasíťovat a nabídnout k prodeji.
tak často nevyužívají k cestám do
práce, protože by museli ujet cca
2) Opravy chodníků
Každý rok se opraví část chodní- 2 kilometry, než se na stezku napoků buď z obecního rozpočtu, nebo jí. Proto má obec v plánu vybudoz dotací. Cílem obce je postupně vat cyklostezku i po pravém břehu.
rekonstruovat všechny chodníky Nová stavba také propojí sportovní
tak, aby odpovídaly technickým areál s centrem obce a povede až
požadavkům dnešní doby. Nemé- do Bělova. Tím dojde ke zvýšení
ně důležité je i zvýšení bezpečnosti bezpečnosti chodců i cyklistů a záchodců. V plánu je udělat zejména roveň budou mít obyvatelé od jara
opravy v Husově, Mírové, Bělovské, do podzimu možnost jezdit do zaDružstevní, Tlumačovské a Dolní uli- městnání a do školy v Otrokovicích
ci a také Na Hrázi. Všechny chodníky na kole.
budou odvodněné, bezbariérové
a zajistí zejména starším a imo- Biokoridory, zeleň
bilním obyvatelům vyšší komfort, a krajinná výsadba
Zeleň v krajině a v ulicích plní
stejně jako maminkám na mateřské,
které chodí s kočárky na procházku. nejen estetickou funkci, ale také
ekologickou. Proto má obec
v plánu postupně revitalizovat
3) Rekonstrukce místních
přestárlou zeleň a vysazovat
komunikací
I místní komunikace už doslu- novou.
hují. Jejich povrchy se drolí, jsou
v nich výmoly a krajnice nejsou na
některých místech zpevněné. Prioritou je tak oprava cest v Krajině,
Zahradní ulici, Na Hrázi a v Packově. Na některých úsecích se budou
komunikace rekonstruovat spolu
s chodníky. Špatný stav silnic komplikuje nejen zimní údržbu, ale hlavně snižuje bezpečnost silničního
provozu, což se opravami změní.
4) Cyklostezka od sportovního
areálu do Bělova
Stezka povede od sportovního areálu do Bělova podél pravé
strany řeky Moravy. Cyklostezka,
která vede po levé straně, je velmi

2) Údržba zeleně v zámeckém
parku
Zámecký park je chloubou Kvasic a jedná se o nemovitou kulturní
památku. Jezdí jej obdivovat lidé
ze širokého okolí, zejména ořešák,
který se stal vítězem ankety Strom
roku ČR 2017. V posledních pěti letech probíhala revitalizace zeleně
v obci, jejíž součástí byl i zámecký
park. Výsadby a úpravy v parku se
financovaly především z Evropských
fondů. Nyní je potřeba zeleň v parku
udržovat, zavlažovat, dělat výchovné
a udržovací řezy stromů, zavlažovat
květinové záhony a starat se o celkovou vitalitu stromů a keřů.

lovnu a přilehlou zahradu a další
prostranství. Aby mohl majetek
dobře sloužit obci i obyvatelům, je
potřeba jej renovovat a investovat
do obnovy a oprav.
1) Hřbitov
Za poslední roky se udělaly
nové chodníčky a kolumbária.
V následujících letech bude postupná obnova pokračovat. Udělají
se zbývající chodníky, nainstaluje
se nová vstupní brána a opraví se
i hřbitovní zeď, která se na několika
místech drolí a opadává jí omítka.
Díky opravám se ze hřbitova stává
důstojné pietní místo posledního
odpočinku.
2) Sokolská zahrada
Prostranství je hojně využívané
místními spolky při pořádání různých akcí. I když se jedná o rozsáhlý prostor vhodný pro spolkové
a obecní akce, neposkytuje v současné době dostatečné zázemí. Do
budoucna se zbourá pavilon, který
slouží jako kino, a na jeho místě
se postaví objekt se sociálním zařízením, šatnou, malým skladem,
kuchyňkou a velkou společenskou
místností. Venku zase bude kryté posezení a malé dětské hřiště
s herními prvky.

3) Biokoridory, biocentra
a protierozní meze
Cílem projektu je posílit přirozené funkce krajiny, obnovit stárnoucí
zeleň v obci, vybudovat protierozní opatření a zabránit tak větrné
a půdní erozi. Zeleň také poskytne
útočiště zvěři, ptákům, broukům
a dalšímu hmyzu. Zároveň se zlepší 3) Sběrná hnízda na tříděný
odpad
estetické prostředí v okolí Kvasic.
Místní obyvatelé mohou v současné době k odkládání různých
Renovace a rozšíření obecního
druhů odpadů využívat jak nádoby
majetku
Obec vlastní několik nemovitostí, na komunální odpad, tak sběrný
nebytové prostory, hřbitov, Soko- dvůr za obecním úřadem a sběrná hnízda na papír, plasty a sklo.
V Kvasicích v současné době chybí
nádoby na plechovky a jedlý tuk
a olej. Proto přibydou i tyto nádoby
a zároveň dojede k rozšíření sběrných hnízd.

4) Varovný systém obce
Obec zakoupí 2 sirény. Jedna
z nich bude umístěna na budově
obecního úřadu a druhá na hasičské zbrojnici. Součástí bude i rozhlasová ústředna včetně pultu. Tím
se zvýší ochrana obyvatel i majetku, protože varovný systém obce
včas upozorní na blížící se nebezVelká část revitalizace zámeckého parku se financovala z dotací z Evrop- pečí.
text a foto: Jana Hlavinková
ských fondů. Nyní nastává doba údržby a péče o zeleň.
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Budou se opravovat chodníky v Husově ulici, obec čeká na dotaci
Kvasice budou pokračovat ve
svém dlouhodobém plánu opravit všechny páteřní chodníky
v obci. Další na řadě jsou chodníky v Husově ulici, které se budou
rekonstruovat na dvě etapy. Na
1. etapu prací podala obec prostřednictvím Místní akční skupiny
Jižní Haná žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operační programu z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Prozatím kvasická žádost o dotaci prošla regionálním výběrem a postoupila do
dalšího kola. Na první etapu prací
má obec možnost získat z dotací
až 950 000 Kč. Pokud se je podaří
získat, s pracemi se začne v srpnu.
„Projekt je rozdělený na dvě části z toho důvodu, že nemůžeme
žádat o dotaci na celý úsek,“ řekl
starosta Dušan Odehnal.
Chodník je ve špatném stavu
1. etapa prací, na kterou obec žádá
o dotace, bude od křižovatky s ulicí
A. Dohnala a Hráza po přechod, který
vede k místní základní škole. Jedná se
o velmi frekventovaný úsek, protože po chodníku chodí děti do školy,
lidé na autobus, na nákupy, na úřad,
k lékaři či na procházku. Chodník po
levé straně ulice je nyní ve špatném
technickém stavu. Je nerovný, pod
kachličky při dešti zatéká, některé už

nejsou pevně spjaty s podložím a nesplňuje dnešní
technické požadavky na
bezbariérovost. Proto se
vybourá a udělá nový v
celkové šířce 180–215 cm.
Délka chodníku činí 143,43
metrů. Nový povrch bude
z betonové dlažby a zároveň se odvodní příčným
sklonem. Díky tomu bude
voda přirozeně odtékat do
stávající silniční vpusti.
Udělá se i veřejné
osvětlení a optický
kabel
Druhou část bude obec
realizovat ze svého rozpočtu. Jedná se
o úsek od přechodu u základní školy
ke křižovatce s ulicí Dolní. I zde budou
chodníky řešeny stejně jako v první
etapě. Velkou proměnou musí projít
též přechod pro chodce, který podle současných norem musí splňovat
různé bezpečnostní parametry. Například místo, kde se přechází komunikace, nesmí být v souvislé délce delší než
7 metrů a jeho osvětlení musí splňovat nové technické normy. Přechod
tak bude nejen pro děti, které jdou
do školy, mnohem bezpečnější. Z důvodu končící životnosti lamp veřejného osvětlení a posloupnosti prací
je nutné udělat zcela nové veřejné

osvětlení. Obec zároveň řeší položení bují pěšky, a tak je velmi důležité, abyoptického kabelu v této ulici s posky- chom měli kvalitní infrastrukturu. Natovatelem telekomunikačních služeb. víc Husovou ulicí projíždí autobusové
linky a hustota osobní dopravy také
stoupá, k čemuž přispěla i pandemie.
Zvýší se komfort chodců
Koronavirus vyhnal lidi z veřejné doa bezpečnost dětí
„Bezbariérovým chodníkem, no- pravy do aut,“ vyjádřil se starosta.
Důležitou součástí prací bude
vým veřejným osvětlením a bezpečným přechodem výrazně zvýšíme i oprava sjezdů k rodinným domům
především bezpečnost dětí, které v ulici. I ty jsou nevyhovující, prosměřují z autobusového nádraží do tože nájezd automobilů k domům
školy a zpět. Samozřejmě realizace neúměrně zatěžuje špatný stav tězvedne komfort i dalším obyvatelům lesa chodníku a přispívá k jeho už
a usnadníme pohyb seniorům, lidem, tak špatnému technickému stavu.
kteří mají problémy s chůzí, mamin- Zároveň se v ulici nainstalují 2 nové
kám s kočárky, dětem a i všem ostat- odpadkové koše, které přispějí ke
ním obyvatelům. Jsme středně velká zvýšení čistoty ulice.
text: Jana Hlavinková
obec, lidé se po Kvasicích často pohy-

Pracovníci katastrálního úřadu budou nově zaměřovat
hranice pozemků
Letos v srpnu začnou zástupci
Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj z kroměřížského pracoviště
a z obce Kvasice obesílat majitele pozemků s výzvou, aby se
zúčastnili setkání, při kterém se
bude zajišťovat trvalé označení
vlastnických hranic. Terénní práce
začnou kvůli zpracovávání nové
katastrální mapy v zastavěné části Kvasic, tedy v místech, kde neproběhla komplexní pozemková
úprava.
Rozdíl v nově chystané katastrální
mapě je právě ve vztahu k vlastníkům pozemků. Ti se budou moci
osobně a na místě terénních prací
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vyjádřit k tomu, kudy vede hranice jejich pozemku se sousedním.
Pracovníci poté takto označené
hranice zaměří, zaznamenají je
do konceptu a zanesou je do nové
katastrální mapy. Takto hladce to
půjde v případě, že se majitelé
sousedních pozemků shodnou
na tom, kde hranice jsou. Pokud
se totiž nedomluví, zaznačí se
hranice jako sporná. Poté mohou
vlastníci sousedních pozemků
neshodu řešit soudní cestou, kdy
soud určí, kudy hranice vede.

Pracovníci katastrálního úřadu nebudou jen zjišťovat hranice pozemků, ale také obvody budov a druhy
a způsob využití pozemků. Proto
vlastníci nemovitostí, kteří katastrálnímu úřadu dosud neohlásili změny obvodu stávající budovy, nebo
novou budovu, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí, budou
vyzváni, aby tak učinili. Dále vlastníci
musejí nahlásit jakoukoliv změnu
užívání pozemku (například z orné
půdy na zahradu a podobně) a zároveň musejí doložit souhlas s vynětím
ze zemědělského půdního fondu.
Naposledy se tak rozsáhlé mapoNahlaste změny užívání pozemků
vání v Kvasicích provádělo v roce
či plochy nemovitosti

1827, kdy se zaváděla pozemková
daň, na základě které se pak vybíraly
daně. Nová katastrální mapa se dělá
z toho důvodu, aby hranice pozemků odpovídaly reálnému stavu a zaznamenaly se co nejpřesněji.
Postup prací jednotlivých etap
tvorby nové katastrální mapy
a základní pokyny:
1. zjišťování průběhu vlastnických
hranic I. etapa (srpen–září 2021)
2. zjišťování průběhu vlastnických
hranic II. etapa (duben–květen
2022)
3. zjišťování průběhu vlastnických hranic III. etapa (srpen–září 2022) ►
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nic, pokud nejsou označeny zdí,
4. zaměření vyšetřených lomových
plotem a podobně je možné probodů hranic (leden 2022–prosivést železnou trubkou alespoň
nec 2023)
60 cm dlouhou, zatlučenou po
5. tvorba nové katastrální mapy (leúroveň terénu a obetonovanou
den–srpen 2024)
tak, aby nedošlo k jejímu zaroste6. námitkové řízení a vyhlášení platní či poškození sekaček při údržnosti (září–prosinec 2024)
bě pozemku, nebo plastovým
a) zaměstnanci provádějící „obnovu
znakem (lze zakoupit u některé
operátu“ jsou oprávněni vstupoměřické firmy nebo ve speciálvat na soukromé pozemky dle § 7
ním obchodě). Ve zpevněných
zákona číslo 200/1994 Sb., na žáplochách (betonu či asfaltu) lze
dost vlastníka předloží k nahlédbod označit zatlučeným roxorem
nutí služební průkaz
nebo nastřelovacím hřebem.
b) povinnost vlastníka zúčastnit se
na výzvu katastrálního úřadu jed- d) plná moc pro zástupce vlastníka
na šetření vlastnické hranice nenání a označit nesporné vlastnicmusí být ověřena, je však žádoucí,
ké hranice vyplývá z § 37 katastrálaby zástupce měl přesné informaního zákona č. 256/2013 Sb.
ce o průběhu hranice
c) trvalé označení vlastnických hra-

Spolky dostanou na svou činnost
dotace v celkové výši 740 997 Kč
Spolky, sdružení a příspěvkové i zájmové organizace měly letos
opět možnost požádat o finanční podporu na svou činnost z obecního rozpočtu. Finanční komise všechny žádosti pečlivě zvážila
a doporučila zastupitelstvu schválit částky pro jednotlivé subjekty.
Peníze spolky využívají nejen na pořádání veřejných či klubových
akcí, ale i na nákup materiálu, cen do soutěží, údržbu vybavení, pohonné hmoty či drobné opravy. A jelikož není jisté, jestli se akce
budou moci konat tak, jak tomu bylo naposledy v roce 2019, spolky
neví, jestli vyčerpají veškeré finanční prostředky. Pokud by došlo
k tomu, že by se nemohl uskutečnit například dětský den, musel by
spolek v příštím roce nevyčerpané finanční prostředky na tuto akci
vrátit do obecního rozpočtu.
		
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

spolek, sdružení, organizace
FC Kvasice, z. s.
Sociální služby Města Kroměříže
Římskokatolická farnost Kvasice
Kotvy Kvasice, z. s.
Vodácký klub Kvasice, z. s.
Rodinné centrum Kalíšek
SDH Kvasice
Moravský rybářský svaz, Kvasice
Sociální služby, Parková
Sociální služby, Cukrovar
Senior Otrokovice, p. o.
TJ Sokol, Kvasice
Český svaz Včelařů Kvasice
Klub vojáků v záloze
Stolní tenis Kvasice, z. s.
Myslivecký spolek Kvasice
Československá husitská církev
Naděje Otrokovice
Pečovatelská služba, Kroměříž
Andělé stromu života, p. s.
Linka bezpečí, z. s.

250
104
75
40
30
25
25
20
20
20
19
17
15
15
12
10
10
10
10
10
3

částka
000 Kč
953 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
044 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč

Parkujte prosím ohleduplně
a neblokujte průjezd
Koronavirová doba a s ní zavedené vládní restrikce na dlouhou dobu změnily každodenní
rutinu místních obyvatel. Místo
toho, aby děti chodily do školy
a školky a lidé do práce, mnoho
z nich zůstalo doma na homeoffice nebo dojížděli do zaměstnání jen sporadicky. Tím pádem
měli místní před domy častěji
zaparkovaná auta, více chodili
na procházky se psy či se pustili
do generálního úklidu skříní. Tím
pádem častěji než jindy vznikaly
situace, kdy nebylo kde zaparkovat, na veřejných prostranstvích
se válela spousta psích výkalů
a popelnice praskaly ve švech.
Lidé byli častěji doma, což
se podepsalo na způsobu
parkování
„Často řešíme, že auta stojí zaparkovaná v křižovatce, blokují průjezd
autobusu či znesnadňují ostatním
řidičům projet a zakrývají výhled,“
uvedl nejčastější problémy starosta
Dušan Odehnal.
Například v ulici A. Dohnala je
ve směru od obecního úřadu, od
kostela až po křižovatku s Husovou
ulicí, zákaz zastavení. Řidiči jej ale
často nerespektují a zaparkují před
obchodem s potravinami či dokonce
těsně u křižovatky a autobus pak nemůže projet nebo se vytočit. Dalším
místem je parkování před budovou
bývalé školy. Zde řidiči nechají odstavený vůz těsně před křižovatkou
a brání ostatním řidičům ve výhledu.
Při odbočování doprava je do zatáčky směrem na Kroměříž špatně vidět,
což může způsobit kolizní situaci.
Obec také v Horní ulici vybudovala

parkovací zálivy pro auta, ve kterých
můžou zaparkovat 3 nebo 4 auta.
Často se však stává, že řidiči postaví
vůz tak, že blokují další místo, a tím
pádem se do zálivu nevejdou 3 auta,
ale jenom 2.
„Někteří tak parkují, protože se bojí,
aby do nich někdo nenacouval, nebo
je neodřel. Místa jsou vybudovaná
podle norem a je tam dostatek prostoru pro 3 nebo 4 auta. Proto buďte
prosím ohleduplní a myslete na to,
že i váš soused chce zaparkovat před
domem,“ požádal řidiče starosta.
Velmi úzká je i ulice v části Osmek.
Když u krajnice stojí auto, projíždějící
řidiči se nevyhnou a musejí zastavit
a pustit protijedoucí vozidlo.
„Situaci by ulehčilo, kdyby byl Osmek jednosměrnou ulicí,“ podotknout starosta.
Popelnice blokují průjezd, množí
se exkrementy na trávnících
V obci se pravidelně sváží komunální odpad. Lidé vždy dají popelnici
před dům, často na kraj silnice. Tím
pádem se stane, že nádoba blokuje či
zpomaluje průjezd automobilů.
„Postavte proto prosím popelnice na travnatý pás u domu nebo na
chodník, ale tak, aby se jí chodci nemuseli vyhýbat,“ požádal starosta.
Veřejná prostranství v ulici A. Dohnala, v Husově ulici, Na Hrázi a další
neslouží jako toaleta pro psy. Pokud
jdou lidé venčit svého čtyřnohého
přítele, je jejich povinností výkaly odklidit. Exkrementy nejenže zapáchají,
ale také hyzdí travnaté plochy a je
velmi nepříjemné, pokud si je někdo
odnese na botě domů, do auta či jsou
rozmetány křovinořezem.
texty a foto: Jana Hlavinková

I když se udělaly parkovací zálivy s dostatkem míst,
někteří řidiči stejně parkují tak, že blokují ostatní.
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Dokončuje se oprava pódia v Sokolovně, pak přijde na řadu střecha
Už brzy proběhne rekonstrukce
pódia v Sokolovně. Obec na akci
získala dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši
399 999,00 Kč. Během jara se vysoutěžili všichni dodavatelé a práce budou hotové do konce června.
„Pan architekt Petr Hába zpracoval vizualizaci pódia a zároveň
obec oslovila dodavatele, kteří jsou
schopni udělat podlahy, oponu,
kolejnice, podhledy, čela a také stolařské práce,“ uvedl starosta Dušan
Odehnal.
Obec tak udělala čtyři malá výběrová řízení a na práce poptala
odborníky zvlášť, což v konečném
součtu vyšlo podstatně levněji než
celou zakázku zadávat jedné firmě.
1. výběrové řízení se týkalo podlah. Oslovily se tři firmy, z nichž
nejnižší cenovou nabídku podala
firma Dveře a podlahy, s. r. o., ze Zlína, za cenu 128 911, 95 Kč bez DPH.

Další zakázka se týkala nové opony
a kolejnic. Ze tří nabídek rada vybrala firmu Dany Francové ze Zlína, za
nejnižší nabídnutou cenu 98 397 Kč
bez DPH.
Poté se poptávala firma, která
by udělala čela a podhledy. Cenovou nabídku opět zaslaly 3 firmy,
z nichž nejnižší byla od společnosti
Progres-T, s. r. o., z Uherského Hradiště, za cenu 121 775 Kč bez DPH.
Čtvrté výběrové řízení bylo na
stolařské práce. Nejnižší cenovou
nabídku předložila firma Sprint
Zlín, s. r. o., z Míškovic u Holešova
za cenu 53 940 Kč bez DPH.
„Celková cena všech čtyř vysoutěžených zakázek činí 403 024 Kč

bez DPH. Kdybychom vše poptávali
od jedné firmy, celková cena by se
vyšplhala až k 900 000 Kč. Tím, že
jsme zakázky rozdělili, jsme výrazně
ušetřili finanční prostředky,“ dodal
starosta.
Oprava pódia a podlah nejsou jediné práce, které budou v Sokolov-

ně probíhat. Musí se nechat opravit střecha nad toaletami, která je
v havarijním stavu. Její rekonstrukce začne na podzim a i v tomto případě proběhne výběrové řízení na
dodavatele prací. Cena za opravu
střechy se bude pohybovat okolo
1 milion Kč.

Z památných lip v aleji se odstranily parazitující rostliny
V Kvasicích jsou celkem 4 aleje,
z toho 3 jsou památkově chráněné.
Jedna je habrová, druhá lipová, třetí
jasanová a čtvrtá lípojírovcová. Obec
o vzácné stromy pravidelně pečuje
tak, aby je zachovala jako kulturní
dědictví pro další generace. I množstvím alejí a jejich celkovou délkou
téměř 10 kilometrů jsou Kvasice
raritou nejen ve Zlínském kraji. Za
památnými stromy se sem sjíždě-
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jí milovníci přírody a obdivovatelé
historických stromů z různých koutů
republiky. A právě památná lipová
alej u hřiště se letos ošetřila z dotací Ministerstva životního prostředí
z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Projekt nesl
název „Údržba památné lipové aleje
Kvasice u hřiště.“
„Z dotace dostaneme 189 316,60
Kč. Celou akci nám již zkontrolovala

Agentura ochrany přírody a krajiny,
která předávacím protokolem potvrdila rozsah a kvalitu provedených
prací,“ uvedl starosta Dušan Odehnal.
Práce prováděl pan Josef Sedláček, který se dlouhodobě věnuje
nejen ošetřování stromů, ale také
komplexní péči o zeleň a ochranou
přírody. Část lip (lípy směrem k Moravě) ošetřil postřikovou metodou,

která by měla být ke stromům šetrnější a s delší účinností. Část lip
(směrem k hřišti) ošetřil klasickým
řezem. Z jejich větví také odstranil
jmelí.
„Nejen my, ale i odborníci jsou
zvědaví, jak se v praxi ukáže, která
z metod použitá na stejném místě,
bude účinnější,“ dodal starosta.
Celkem se ošetřilo 36 lip.
texty: Jana Hlavinková
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Z Otrokovic pojede do Kvasic nový večerní autobus,
také se mění cestovní tarify
Zlínský kraj už od roku 2019 připravoval změny v Integrované
dopravě Zlínského kraje. Jedná se
o úpravy, které se dotkly a dotknou
několika oblastí. Například se vyměnilo značení na autobusových
zastávkách, zavedla se karta „Zetka“,
která cestujícím slouží jako elektronická peněženka, modernizovaly se
autobusy a zavedl se tarif mezi kraji.
Nyní společnost KOVED, s. r. o., (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje), která má na starosti veřejnou dopravu, představila nové tarify
a ceny jízdného.
Nyní si každý cestující sám může

dopředu spočítat, kolik za jízdné zaplatí. Počítá se totiž 1 Kč za každý jeden ujetý kilometr jízdy + 9 Kč jako
nástupní sazba. Pokud například
pojedete z Kvasic na autobusové
nádraží v Kroměříži, zaplatíte 20 Kč
(11 Kč za 11 kilometrů + 9 Kč nástupní sazbu). Když pojedete na nádraží
do Zlína, bude vás cesta autobusem
stát 29 Kč (20 Kč za 20 kilometrů
+ 9 Kč nástupní sazba). Tím pádem
platí, že čím delší trasu pojedete, tím
méně zaplatíte. Protože nástupní
sazba 9 Kč je stejná v případě, že pojedete 10 kilometrů nebo 50. Jízdné
můžete u řidiče platit hotově, ban-

kovní platební kartou nebo elektronickou peněženkou „Zetka“. Kartu
„Zetka“ můžete využít i ve vlacích.
„Zetka“ navíc platí i na území
Moravskoslezského kraje, a pokud
nastoupíte na jiný spoj do 30 minut, nebudete muset znovu platit
nástupní sazbu 9 Kč. Stačí, když se
u řidiče prokážete předcházející jízdenkou, na které bude zřetelně vidět datum a čas.
Novinkou je také nový večerní
autobus mezi Otrokovicemi a Kvasicemi. Autobus bude jezdit každý
všední den a vyjede ve 20:22 od železniční stanice v Otrokovicích (vy-

čká na spoj, který ve 20:17 přijede
ze Zlína) a přes Otrokovice-Štěrkoviště a Tlumačov přijede ve 20:41
do Kvasic, odkud se vrátí zpět do Otrokovic na autobusové nádraží. Spoj
jezdí od neděle 13. června.
Seznam dopravců, kteří jezdí
v Integrovaném systému Zlínského
kraje: ARRIVA MORAVA a. s.,
ČSAD Bus Uherské Hradiště, a. s.,
Transdev Morava s. r. o., TQM Holding s. r. o., Z-Group BUS a. s., ARRIVA
vlaky s. r. o., České dráhy a. s.
Podrobnější informace o tarifech
a autobusových a vlakových spojích
najdete na www.idzk.cz.

Dejte pozor na podomní prodejce, využívají osamělosti lidí
Doba pandemie koronaviru Covid-19 mimo jiné způsobila to, že
lidé trávili mnohem více času doma.
Museli omezit své sociální kontakty,
setkávání s rodinou, oslavy i výlety.
Na změnu reagují nejen lidé tím,
že si mnoho z nich, a to zejména
senioři, připadali osamělí, ale také
spousta firem, podomních prodejců a dealerů nejrůznějšího zboží
a služeb. Využili toho, že lidé jsou

více doma, a opět se jich v Kvasicích
několik objevilo. Někteří prodejci svým chováním nejen porušují
etické zásady prodeje, ale i Tržní řád
Obce Kvasice.
„Je naprosto v pořádku, pokud si
někdo k sobě domů na určitou hodinu objedná nějakého prodejce či
předváděcí akci. V tomto případě se
jedná o vyžádanou službu. Problém
nastává v případě, že prodejci ob-

cházejí domy, zvoní na jejich obyvatele, dožadují se pozornosti a snaží
se za každou cenu prodat,“ vysvětlil
starosta Dušan Odehnal.
Obezřetní by tak měli být zejména
senioři, kteří jsou pro podomní prodejce nejčastějším cílem. Mnohdy
totiž bydlí sami, v době pandemie
trávili většinu času o samotě, a tak
i nevyžádaného podomního prodejce mohou brát jako krátkodobé

vytrhnutí ze samoty. Senioři jsou
rádi, že jim někdo věnuje pozornost
a je na ně milý. Mnohdy ale nedokážou prokouknout úmysl prodejce
něco jim vnutit.
„Pokud na vás bude nějaký prodejce neohlášeně zvonit, bude
vlezlý a bude se vám snažit za každou cenu něco prodat, neváhejte
okamžitě zavolat na obecní úřad
nebo mně,“ vyzval občany starosta.

Z projektu Sázíme na budoucnost se v ulicích vysadí nové stromy
Kvasice se snaží vrátit zeleň do krajiny
a naskytla se možnost, jak získat 100%
dotaci na zasázení až 80 stromů v obci.
Dotace z Národního programu životního prostředí, které zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí ČR, se nyní vyřizuje prostřednictvím organizace Futura
academica, z. s., která obcím pomáhá

chránit přírodu a zvelebovat krajinu.
„Za celý projekt, včetně výsadby,
nezaplatíme z rozpočtu ani korunu,
veškeré náklady pokryje dotace. Naší
povinností bude starat se o stromy,
zajišťovat zavlažování a ořezy, a kdyby některý z nich uschnul, musíme
na jeho místo vysadit nový,“ vysvětlil

starosta Dušan Odehnal.
Kvasice dokonce ani nebudou vyřizovat dotaci. I o to se postará spolek
Futura academica. Organizace spolu
s obcí vytipovala vhodné lokality.
Část stromů se tak vysadí za místní
základní školou a další u dětského
hřiště v Družstevní ulici.

Půjde o ovocné, listnaté a okrasné
stromy, které budou zapadat do vytipovaných míst. Zeleň bude veřejně přístupná a bude mít velký přínos nejen
pro krajinu, kdy dojde ke snížení prašnosti, teploty a zlepší se vsakování srážek, ale i pro ptactvo a hmyz. Zároveň
bude plnit i estetickou funkci.

Jednotka hasičů z Kvasic bude pomáhat i sousedním Střížovicím
Podle zákona o požární ochranně má každá obec povinnost zajistit ochranu obyvatel. Proto mají
některé obce zřízenou jednotku
dobrovolných hasičů, která je jako
první na místě živelných pohrom
a pracuje v součinnosti s profesionálními hasiči. Pokud v obci jednotka není, starosta se zpravidla

domluví se sousední vesnicí, ve
které jednotku mají, aby jim zajišťovala požární ochranu. A protože
Střížovice jednotku nemají, dohodl se tamní starosta Antonín Šiška
se starostou Dušanem Odehnalem
na tom, že bude jednotka z Kvasic
pomáhat i ve Střížovicích.
„Smlouva pro nás znamená to,

že pokud se ve Střížovicích vyskytne nějaká živelná pohroma, dostane naše jednotka pokyn od operačního střediska, aby se dostavila
na místo události ve Střížovicích
a poskytla součinnost při řešení
situace a odklízení následků,“ vysvětlil starosta Dušan Odehnal.
Smlouvu o zajištění požární

ochrany mezi Kvasicemi a Střížovicemi schválila obě zastupitelstva
a také vedení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Střížovice budou za poskytnutí pomoci
kvasické jednotky platit Kvasicím
smluvní poplatek ve výši 10 000 Kč
ročně.
texty: Jana Hlavinková
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Červený kříž Kroměříž je aktivní v mnoha směrech
Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž v tomto nelehkém období nespí, je stále aktivní
a v různých formách pomáhá i v „covidové“ době. Jeho aktivity jdou do
mnoha směrů. Jedno však mají tyto
směry společné. Pomáhat a pečovat.
Při Oblastním spolku ČČK Kroměříž byl od dubna zřízen mobilní testovací tým, jehož služeb využívají
firmy napříč celým Kroměřížskem
k dopomoci s antigenním testováním. Testovací tým vyjíždí i do
Bystřice pod Hostýnem, Holešova
a do Kvasic, kde nabízí antigenní
testování pro širokou veřejnost.
Tým je zároveň zapojen i jako výpomoc v očkovacím centru.
Jsme stále zapojeni a pořádáme v rámci kampaně „Zvládneme
to! Pomáhám pečovat“ kurzy Mo-

derního ošetřovatelství v praxi,
jehož cílem je připravit pečovatele v záloze jak pro výpomoc zdravotnickému personálu, tak jako
pečovatelské minimum pro osoby
pečující o své blízké u lůžka. Kurz je
stále pro přihlášené zájemce zdarma. Aktuální termíny s podrobnými informacemi na stránkách
www.cervenykrizkm.cz.
Zajištění péče o pacienty transfuzními přípravky je v současné
době stále náročnější. O to cennější
je právě dárcovská pomoc, dar krve
– dar života. Na transfuzní oddělení
Kroměřížské nemocnice přicházejí v odběrové dny bezpříspěvkoví
dárci krve, aby tuto vzácnou a ničím
nahraditelnou tekutinu darovali.
A proto jsme hrdi a rádi, že se
o „naše“ dárce krve můžeme v tyto
odběrové dny starat, podporovat

a oceňovat prvodárce a děkovat za
mnohočetné darování.
I nadále pečujeme o dětské Dopravní hřiště Kroměříž. Snažíme se
jej udržovat v provozuschopném
stavu s myšlenkou otevření. Jakmile

to podmínky a situace dovolí, otevřeme jej a zpřístupníme pro všechny malé i velké cyklisty k trávení
volného času s dopravními pravidly
a předpisy.
text: Alice Juračková

Starosta Dušan Odehnal
srdečně děkuje Českému červenému kříži
za neocenitelnou pomoc při testování
v době pandemie Covid-19, které probíhá
každý čtvrtek v místní sokolovně.
Díky ochotě a práci týmu
Českého červeného kříže se mohou
obyvatelé Kvasic cítit bezpečněji.

Odklad školní docházky je trojnásobně vyšší než v předchozích letech
V dubnu proběhl zápis žáků do
1. třídy Základní školy Kvasice. Stejně jako v loňském roce proběhl
i letos zápis distanční způsobem,
bez dětí a s minimální účastí rodičů.
Na příští školní rok se do 1. třídy

zapsalo 24 nových žáků. 10 chlapců a 14 dívek. Z tohoto počtu je
14 žáků přímo z Kvasic, 5 z Nové
Dědiny, 2 ze Sulimova, 1 z Karolína,
1 z Tlumačova a 1 z Lubné. Navíc
k těmto 24 zapsaným žákům podalo

ještě 18 rodičů žádost o odklad školní docházky svého dítěte o 1 školní
rok. Tento počet odkladů školní docházky je cca 3krát vyšší než v předchozích letech.
Společně s paní učitelkou Dag-

mar Hamrlovou, která bude jejich
třídní, se na nové prvňáčky těšíme
a věříme, že ten příští školní rok již
proběhne v normálních a standardních podmínkách.
text: František Látal

U školy se objevil nový druh hmyzu
Na pozemku Základní školy
Kvasice se v těchto dnech objevil
zvláštní druh hmyzu, který je svým
výskytem na území České republiky relativně nový. Jedná se o druh
ploštice – Blánatku lipovou (Oxycarenus lavaterae).
Blánatka lipová pochází z oblasti
západního Středomoří, odkud se
postupně rozšířila až na naše území, kde byla poprvé zjištěna v roce
2004 v Brně. Dospělci i larvy se živí
sáním především na nezralých semenech a rozvíjejících se listech lip.
Uvádí se, že prozatím nebylo
na území střední Evropy hlášeno žádné škodlivé působení této
ploštice. Současné zavadání listů
a prosychání lip souvisí patrně spíše
s dlouhotrvajícími obdobími sucha
či narušením fyziologických procesů rostlin. Monitorování tohoto
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Chemická ochrana lip se zatím
druhu by se však nemělo podceňovat, protože v oblasti Středomoří neprovádí, vzhledem k malým škopoškozuje svým sáním nezralé plo- dám. Přezimující dospělce blánatky
lipové lze redukovat mechanicky
dy meruněk a broskvoní.

pomocí vysavačů, kartáčů, proudem vody či horkou párou.
text: Václav Horák
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Děti ze školky se těší na Rusavu, na výlety, divadlo i diskotéku
Jaro se ve školce neslo v obdobném duchu jako minulý rok. Velmi
krátce po zdařilém lyžařském kurzu, o kterém jsme informovali minule, došlo k celostátnímu uzavření všech škol, tedy i naší mateřinky
a děti si poprvé mohly vyzkoušet
distanční výuku, která vloni ve
školkách neprobíhala. Paní učitelky dětem připravily každý týden
aktivity k zajímavým tématům,
jako například jaro, kytičky, Velikonoce nebo pro všechny předškoláky velmi aktuální – Hurá už
jdu k zápisu. Nejen naši budoucí
školáci, ale také mladší děti doma
s rodiči pilně pracovali, tvořili,
a jakmile se otevřelo, přinesli složky plné výkresů, pracovních listů
a úkolů. Za zpětnou vazbu všem
dětem i rodičům moc děkujeme
a věříme, že distanční výuka alespoň malinko pomohla zkrátit
dlouhou dobu uzavření. Všichni jsme byli moc rádi, když nám
v dubnu otevřeli školku alespoň
pro pár předškoláků, a to veselí,
které nastalo, když nám v květnu
přišli všichni, to se nedá popsat.
S otevřením škol přišlo i zmírnění
doporučení pro provoz škol, které
nám umožnilo začít opět pořádat
ve školce aktivity, které nám skoro
celý školní rok chyběly. Navštívil
nás pan malíř Dostál s tematickým
kreslením „Záchranka a bacily“, měli
jsme ve školce mobilní planetárium a konečně jsme mohli obnovit
kroužek flétny a logopedie. Plány
na konec roku máme také velké –
výlet do Lanáčku v Otrokovicích,
pasování předškoláků s divadelním
vystoupením a diskotékou a hlavně
– po roční odmlce – ozdravný pobyt na Rusavě. Držte nám palce, ať
nám vše vyjde.
text: Kolektiv MŠ Kvasice

Místo borovic budou u školy jedle
Sázení nových stromů, zakládání motýlových luk, záhonů s květinami, znovuobnovení
mezí a remízků či protierozní
opatření – to všechno jsou aktivity, které jsou za poslední léta na
vzestupu. Kvůli klimatickým změ-

nám, parným létům a mírným zimám dostává příroda zabrat.
Stromy jsou méně odolné proti
škůdcům a spousta z nich z důvodu nedostatku vláhy usychá, stejně jako borovice u základní školy,
které napadla sypavka borová.

„Nechali jsme si zpracovat odborný dendrologický posudek, ze
kterého vyplynulo, že je potřeba
borovice pokácet. Sypavka borová, stejně jako housenky obaleče
prýtového, by se totiž rozmnožily na sousední zdravé borovice

a také by způsobily jejich uschnutí,“ vysvětlil starosta Dušan Odehnal.
7 borovic černých tak šlo k zemi.
Místo nich se na podzim vysadí
7 kusů jedle obrovské.
text: Jana Hlavinková
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Kotvy mají v užívání novou desetimístnou dračí loď
Situace okolo koronavirové pandemie
se odráží také ve sportu a zájmových
kroužcích. Od loňského podzimu jsme
byli nuceni přerušit společné tréninky
a vodácký kroužek a přejít na individuální
přípravu. Nyní s příchodem rozvolnění
můžeme tyto činnosti opět obnovit. První společnou schůzku jsme však věnovali
tradičnímu úklidu břehů Moravy a také
zámeckého parku.
Koncem loňského roku jsme dostali
od Českého svazu kanoistů z. s. k dlouhodobému užívání novou desetimístnou dračí loď. O jejím umístění v našem
klubu rozhodla jednohlasně sportovnětechnická komise ČSK. Jak bylo uvedeno,
tímto krokem chtějí podpořit rozvoj mládeže v našem klubu, jakožto nejaktivnějším dračím klubu zabývajícím se mládeží
v Česku, a tak tedy podpořit rozvoj dračích lodí celkově. Velmi si toho vážíme
a děkujeme.
Na začátek léta plánujeme vodácký tábor pro děti z našeho kroužku
a také soustředění s dračí mládeží z celé
republiky, které by se mělo uskutečnit
o prázdninách v Českých Budějovicích.
Připravujeme se na závodní sezónu
a těšíme se na kilometry na vodě strávené s pádlem v rukou.
text: Kateřina Kahajová

U rodinného domu hořely túje
V pátek 2. dubna jsme v 10:34 dostali hlášení o požáru u rodinného
domu v Horní ulici v Kvasicích. Na
místo události jsme vyrazili vozidly
CAS-20 Tatra 815 v počtu 1+5 a do-

pravním automobilem Ford Transit
v počtu 1+3.
Na místě události hořely túje
a popínavé rostliny na plotě v blízkosti rodinného domu. Nasadili jsme

Spolu s námi zasahovala jednotjeden vysokotlaký vodní proud, kterým jsme plameny rychle uhasili. Po ka Hasičského záchranného sboru
zdokumentování celé události se Zlínského kraje ze stanice Kroměříž
zasahující jednotky vrátily zpět na (CAS20 a CAS30) a Policie ČR.
text: Michal Ambruz
své základny.

Průzkum ve škole odhalil, že kluky i děvčata nejvíce baví fotbal
Možná si vzpomenete, že před několika měsíci přišla Národní sportovní agentura (NSA) s výzkumem, který
se zaměřoval na atraktivitu sportů.
I když byl projekt následně podroben
kritice, samotná myšlenka mě zaujala, a proto jsem se rozhodl provést
ten samý výzkum i na II. stupni naší
základní školy. Celkem 91 respondentů vybíralo pět sportů, které by
chtěli aktivně provozovat nebo si je
alespoň zkusit, a pět sportů, které by
rádi sledovali.
Na rozdíl od výsledků NSA zde
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v kategorii aktivního sportování
jednoznačně vyhrál fotbal. Zvítězil
u chlapců i dívek celkově. Na první místo ho dala děvčata ze 6., 7., 8.
i 9. třídy. Podobné to bylo i u chlapců. Pouze v 8. ročníku upřednostnili
hoši lyžování. Na druhou příčku pak
vybrali hokej a hned za ním florbal.
U děvčat patřilo pomyslné stříbro
tanečnímu sportu a bronz sportovní
a moderní gymnastice.
Ve sledovanosti to zase celkem
přesvědčivě vyhrál hokej. Opět byl
první v celkovém pořadí chlapců

i dívek. První místo bral u hochů ze
6.–8. třídy a dívek ze 7. a 8. třídy.
U obou kategorií obsadil 2. místo
fotbal a 3. příčka patřila biatlonu, respektive krasobruslení.
A jak na tom byly ostatní sportovní
disciplíny, co se týká aktivního sportování? Bowling a kuželky čili sport,
který dominoval celostátnímu výzkumu, obsadil u hochů 9. místo. U dívek se neumístil. Ukázalo se, že i přes
logickou absenci řidičského průkazu
je u hochů populární automobilový
a motocyklový sport, který se objevil

hned pod stupni vítězů. Za ním následovala cyklistika, alpské a severské
lyžování, basketbal a box. U děvčat
se na stejných příčkách objevil volejbal, lyžování, jezdectví, cyklistika
a krasobruslení. Plavání dopadlo nejlépe u šesťáků (5. místo), stolní tenis
u sedmáků (3.), u osmáků kulturistika
a fitness (9.) a v devítce zase taekwondo (6.). A jak na tom byla taková
královna sportů, atletika? Rozhodně
lépe u děvčat než u chlapců a spíše
v pasivní formě (7.).
text: Jiří Machovský
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Klimatická krize III: COVID-19 a neplodnost
Co mají společného klimatická
krize, Covid-19 a neplodnost?
Tyto tři hrozby naší společnosti
spolu na první pohled nesouvisí, ale když se nad nimi zamyslíme, najdeme vlastnost, která je
spojuje. Skleníkový jev objevil
Joseph Fourier už v roce 1824,
když spočítal, že bez tepelné
přikrývky by byla planeta Země
výrazně chladnější. Ve 20. století přinesla věda důkazy o tom,
že skleníkové plyny vypouštěné
člověkem mohou citelně narušit
tepelnou rovnováhu planety.
Zároveň se ukázalo, že i takto
velký problém dokážou lidé popřít jenom proto, aby ho nemuseli řešit. Představa, že globální
oteplování nám přinese pouze
hezké, o něco teplejší počasí, je
mylná. Vyšší teplota atmosféry
například způsobí, že pojme více
vlhkosti, a tím i energie, která

se uvolní v přívalových deštích Výrazně nás zasáhly i dezinformace,
které přispěly k popírání pandemie
a bouřkách.
a k odmítání očkování, které se ovšem zdá být jediným řešením takto
Koronavirus není zdaleka první
rozsáhlé pandemie.
pandemií
Pandemie COVID-19 je pro lidstvo
velmi čerstvá záležitost, ale zdaleka Existují i jiná ohrožení
není první epidemií tohoto typu.
O neplodnosti se příliš nemluví, ale
Například španělská chřipka, která se je to také věc, která se lidstva dotýká
celosvětově rozšířila v letech 1918 až globálně. Podobně jako u popírání kli1920, ukázala, že epidemie se může matické krize a pandemie COVID-19 se
šířit ve vlnách. Další takovou epide- lidé snaží zbavit podílu viny i u tohoto
mií byl příbuzným druh koronaviru problému. Snížení plodnosti je způsozpůsobený SARS, který se na světě ší- beno životním stylem, stresem, jídlem,
řil v letech 2002 až 2004. Tuto epide- kouřením, ale také chemikáliemi, které
mii se podařilo zastavit zejména díky používáme. První velké odhalení v této
účinným protiepidemickým opatře- oblasti nastalo u pesticidu DDT, který
ním a do Česka se nedostal. Přijde mi, se řadí mezi takzvané endokrinní diže jsme nedokázali využít zkušeností sruptory, což jsou látky, které ovlivňují
ze zemí, které SARS účinně potlači- činnost hormonů v těle a mohou tak
ly. Místo toho vidíme, že vláda proti narušovat reprodukční zdraví. V souCOVID-19 zavedla opatření naprosto časné době se usiluje o vyloučení další
chaoticky, a proto k nim lidé přistu- takové látky, kterou je bisfenol A (BPA)
povali s nedůvěrou a rozhořčením. používaný při výrobě plastů. Vyhnout

se podobným chemickým látkám je
téměř nemožné, protože rozsah jejich použití způsobil, že se nachází i ve
volné přírodě, a tím pádem i v potravinách a pitné vodě. Tyto chemikálie je
nutné přestat používat nebo vyvinout
jiné bez vedlejších účinků.
Řešení krizí známe
Klimatickou krizi, COVID-19 a neplodnost spojuje to, že ohrožují celou
planetu a nevyřeší se samy. Jednotlivec se proti nim může cítit bezmocný,
ale zároveň záleží na chování každého
z nás. Víme o nich příliš dlouho a příliš mnoho, abychom je mohli popřít,
i když se o to snaží šiřitelé nepodložených dezinformací. Řešení těchto krizí
známe, ale podaří se je zvrátit jen tehdy, pokud se na tom shodnou všechny státy a pokud tato řešení všichni
přijmeme. Na nás záleží, jakou planetu
zanecháme svým dětem a vnoučatům.
text: Josef Papež

Významné osobnosti středověku, Karel IV. a Jan Nepomucký
705, 660, 300 let – to jsou výročí, která se vztahují k osobnostem, o nichž chci psát, neboť se
zapsali do našich dějin. Největší
Čech všech dob se narodil před
705 lety, 14. května 1316. Jeho
rodiče byli Eliška Přemyslovna
a král Jan Lucemburský. Nenarodil se v královském paláci, jak by
se předpokládalo, ale v obyčejném měšťanském domě v Praze
a po svých předcích obdržel při
křtu jméno Václav. V necelých
sedmi letech byl poslán na výchovu ke královskému dvoru do
Francie a při biřmování tam přijal
jméno Karel.
Uměl se obklopit schopnými
lidmi a využít jejich potenciál
Ještě než byl korunován českým
králem (2. září 1347), byl zvolen římským králem. Ano, je to císař (od roku
1355) a král Karel IV. Na naléhání českých pánů se v roce 1333 vrátil do
Prahy. Jeho první kroky směřovaly
k hrobu jeho matky Elišky Přemyslovny, které si moc vážil, stejně jako jejího
rodu. Zpustošenou zemi proměnil
v centrum Svaté říše římské. Karel

hý syn Václav IV., který se narodil Anně
Svídnické v roce 1361 v Norimberku.
Tento rok je to 660 let od jeho narození. Svého milovaného syna připravoval Karel IV. na kralování již od dětství,
těžkou korunu mu posadil na hlavičku
již ve dvou letech, kdy byl korunován
na českého krále. Pomohl mu také
k dosažení titulu římského krále. A tak
se po smrti otce ujal jako sedmnáctiletý vlády. Přestože mu otec hodně
usnadnil jeho vladařský postup, on
dával přednost před vladařskými
povinnostmi zábavě a radovánkám.
Navíc poměry v Čechách byly za jeho
vlády neutěšené. Zemi zachvátila morová epidemie a přivedla ji do hospodářské i morální krize. Lidé to vnímali
jako boží hněv. Kvůli svému chování
a stylu vládnutí se dostal do sporu se
šlechtou i církví. Roku 1400 byl sesazen z římského trůnu. V této době se
objevil v Praze charismatický kněz
Jan Hus, který začal kázat v Betlémské kapli. Zpočátku spolu měli dobrý
První syn zemřel, dědicem se stal vztah, s jeho pomocí vydal v roce
1409 Václav IV. Dekret kutnohorský,
až druhý
Očekávaného syna porodila už ale následně se nepohodli kvůli rozdruhá žena Anna Falcká, ale ten brzy lišnému názoru na udělování odzemřel. Dědicem trůnu se stal až dru- pustků, neboť královská pokladnice
se uměl obklopit schopnými lidmi
a využít jejich potenciál. V říši i v království došlo k rozvoji vědy, kultury,
stavebnictví a vysokého učení nejen
v Praze, ale i v dalších městech. V roce
1348 založil v Praze slavnou Karlovu
univerzitu, která funguje dodnes. Karel nechal opravit Pražský hrad, založil
Nové Město pražské, obdivovanou
památkou z té doby je Karlův most
a nedaleko hlavního města je v lesích
ukrytý hrad Karlštejn. O tomto hradu
kolují zvěsti, že byl nedostupný pro
ženy a měl sloužit pro uložení korunovačních klenotů. Císař a král Karel
IV. byl čtyřikrát ženatý. První žena byla
Blanka z Valois, pak Anna Falcká, Anna
Svídnická a známá lamačka mečů
Eliška Pomořanská. Karel IV. byl velmi
zbožný, což ho zachránilo před smrtí,
když ho chtěli otrávit v Itálii. Naštěstí
se to travičům nepodařilo, neboť držel
půst před ranní mší svatou. Zemřel na
zápal plic v listopadu 1378.

by zchudla. Po kazatelově upálení se
v Čechách schylovalo k husitské revoluci. Poté, co husité 30. července 1419
vyhodili z oken pražské konšely, ranila
krále mrtvice a zemřel bez dědice.
Jan Nepomucký a jeho
neporušený jazyk
Do této doby se narodil Velflinu
z Pomuku syn Jan. Přesný rok jeho
narození není znám, uvádí se konec
první poloviny 14. století. Studoval
církevní právo v Praze a v Padově. Po
skončení studií se stal kanovníkem
u svatého Jiljí v Praze a později členem
vyšehradské kapituly. Byl veřejným
notářem při pražském arcibiskupství
a v roku 1389 ho arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem.
Vztahy mezi arcibiskupem a králem Václavem IV. nebyly dobré. Jejich spor se vyhrotil, když arcibiskup
žádal, aby se jeden z králových oblíbenců zodpovídal za své přečiny.
Král chtěl oslabit arcibiskupovu moc
vytvořením nového biskupství, avšak
arcibiskup mu jeho úmysl překazil.
Rozzuřený král ho přikázal zatknout
i s jeho úředníky, mezi nimi i Jana
z Pomuku. Zatímco arcibiskupovi►
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se podařilo uprchnout, jeho podřízení byli podrobeni ostrému výslechu. Král Václav se zvláště zajímal
o Jana, kterého nechal mučit. Později se tvrdilo, že se chtěl od něho
dozvědět, co mu řekla královna při
zpovědi. Jan však mlčel. Umírajícího, nebo již dokonce mrtvého ho
vyvlekli na most a svrhli do řeky.
Zemřel 20. března 1393. V místech,
kde se našlo Janovo tělo, se rozzářilo zázrakem pět světel. Nejprve
byl pohřben v kostele svatého Kříže
a později bylo jeho tělo přeneseno
do katedrály svatého Víta. I když

úctu měl záhy po své smrti, husitská
revoluce ji na čas potlačila. Teprve
v 16. století ho začali lidé označovat za mučedníka a byl dán podnět
k jeho kanonizaci do Říma. V roce
1716 byl komisionálně otevřen hrob
Jana Nepomuckého a v lebce byl
údajně shledán neporušený jazyk.
Ať to byl jazyk nebo zbytek jiné tkáně, pro členy komise to byl zázračný důkaz, aby mohl být prohlášen
31. května 1721 za blahoslaveného,
což je letos 300 let. Svatořečen byl
19. března 1729. Jan Nepomucký je
uctíván jako světec nejen v Čechách

a na Moravě, ale také v Rakousku které je považováno za nejstarší spoa Bavorsku. Je patronem mlynářů, lek v Kvasicích. Barokní kostel na náměstí z roku 1740 je zasvěcen Panně
vorařů, lodníků a zpovědníků.
Marii Nanebevzaté a svatému Janu
Nepomuckému, jak znázorňuje obNejstarší spolek v Kvasicích je
raz nad hlavním oltářem od Václava
Bratrstvo Jana Nepomuckého
Za památkami Karla IV. se musíme Vavřince Reinera. V malém měřítku
vydat do Prahy, ale Jana Nepomuc- je zde zachyceno i shození světce
kého máme i v Kvasicích. Je to socha z Karlova mostu do řeky Vltavy. V roce
se železným zábradlím naproti zchát- 1990 byl zhotoven a vysvěcen v kosralé budovy staré školy, která pochází tele nový zvon Jana Nepomuckého,
z roku 1724, jak nám odhalují šifry za odebrané zvony za 1. a 2. světové
v textu na kamenném podstavci. války, a tak ho můžeme slyšet zvonit
V roce 1755 bylo v Kvasicích zalo- i dnes.
text: Adéla Koutňáková
ženo Bratrstvo Jana Nepomuckého,

Památný rok 1141 a vliv církve na vývoj společnosti
Nejstarší stavbou dnešních Kvasic
je horní kostel na hřbitově, který
zařazujeme do 13. století současně se stavbou tvrze Benešoviců.
Nelze vyloučit, že před ním stály
v kraji, včetně Kvasic, kamenné
kostelíky. Archeologicky byl objeven a doložen například na Nové
Dědině. Jeden z nich mohl stát
i v Kvasicích, v blízkosti Mariánova, přestože kaplička pochází až
z roku 1690. V historických pramenech je zde před ní doložena
kaple, kterou využívali římskokatoličtí věřící v době, kdy horní
kostel sloužil protestantům. Mohlo jít o starý kostelík nebo kapli
obnovenou na jeho základech.

moravské církve. Jsou zde uvedeny
takzvané krstné kostely moravské,
u kterých jedině se směla podávat
svátost a pohřbívat. Jedním z nich
byl spytihněvský kostel Panny Marie,
pod který patřily i Kvasice. V listině se
nacházejí i další obce v regionu, například Bělov, Lubná a zaniklé Ohnišťky (Ohníšťkovice). Osadu Spytihněv
založil kníže Břetislav I. a nazval ji po
svém synovi. Od roku 1318 patřila Spytihněv i s tvrzí olomouckým
biskupům a měla důležité správní
církevní postavení, neboť patřila
mezi šest arcijáhenství na Moravě,
vedle Olomouce, Přerova, Břeclavi, Brna a Znojma. (viz článek Petra
Klapila v Kvasických novinách číslo
1/2021). Spytihněvský arcijáhenský obvod a význam kostela zanikl
s úpadkem spytihněvského hradiště a se založením cisterciáckého
kláštera na Velehradě. Kostel se stal
kaplí, která náležela velehradskému
kostelu a v 13. století byl smeten při
povodni řekou Moravou. Současný
barokní kostel Nanebevzetí Panny
Marie pochází z roku 1740 (tak jako
v Kvasicích). Ještě před ním zde stál
v pořadí druhý kostel, který byl také
zničen a jeho trosky skončily na dně
řeky Moravy.

Kamenné církevní stavby
poskytovaly útočiště
V 10.–12. století se v západokřesťanské Evropě začalo jako stavebního
materiálu opět častěji používat kamene, i když snadno dostupné dřevo si
uchovalo nadále převahu. Většina
zachovaných objektů z té doby jsou
stavby církevní (kláštery, kostely), což
je pochopitelné vzhledem k úloze,
kterou církev v životě společnosti
i jedince zaujímala. Kamenné církevní
stavby poskytovaly v době nebezpečí
a válek také ochrannou a vojenskou
funkci, a to bojovníkům i prostým Jindřich Zdík byl velmi vzdělaný
duchovní a diplomat
venkovanům.
Jindřich Zdík (Henricus Sdiko,
Zdico či Sdico), olomoucký biskup
Kvasice spadaly pod
(1126), narozen asi 1083, zemřel
spytihněvský kostel
Nejstarší zmínka o obci pochází 25. června 1150 v Olomouci, je jeden
z roku 1141 ve slavné listině Jindři- z největších vzdělanců v období racha Zdíka, ve které je sepsán majetek ného středověku, vynikající duchov-
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ní a diplomat. Vysvětil v Olomouci
katedrálu (Dóm) svatého Václava,
založenou přemyslovskými knížaty
kolem roku 1100, nechal postavit
Biskupský (Zdíkův nebo také Přemyslovský palác). Ustanovil kapitulu
s dvanácti kanovníky a arcijáhenství.
Povolal řád premonstrátů do Čech
a založil s Vladislavem II. Strahovský klášter, kde je pohřben. Vysvětil
kostel na hoře Říp. Je považován za
syna pražského kanovníka a kronikáře Kosmy a jeho ženy Božetěchy
a strýce pražského biskupa Daniela I.
Prosazoval reformu a organizaci církve. Byl stoupencem hnutí, které si
kladlo za cíl vymanit církev z područí
světské moci.
Ve 13. století se vybudovala
struktura církve
Papež Inocenc III. (působil v letech
1216–1198), považoval církev za vrcholnou křesťanskou instituci a zastával názor o nadřazenosti duchovní
moci nad světskou, který podporovali
i jeho následovníci na svatopetrském
stolci. Avšak v českém státě, na rozdíl
od západní Evropy, přetrvával stav,
v němž dominantní úloha připadala
světské moci, především panovníkovi.
Král a šlechtici stále pokládali církevní
majetek za svůj a kněze za své úředníky. Neviděli v tom nic nesprávného,
neboť panovnické a šlechtické dary
přispívaly k rostoucímu církevnímu
bohatství. V 13. století dovršila církev
výstavbu své organizační struktury
i na českém území. Nejvyšší správní jednotkou bylo biskupství, jemuž
podléhala arcijáhenství, nižší stupeň

tvořily děkanáty a základní jednotku
farní obvody.
Raný středověk je pro Kvasice
zásadní
Přiblížila jsem dobu raného středověku a rok 1141, který je pro Kvasice
památný, neboť jsou zapsány v historicky významné listině Jindřicha Zdíka.
Vracím se do místa, kde stojí kaplička
Panny Marie Pomocné. Jako by zde
působil „genius loci“, neboť koncem
19. století bylo toto místo vybráno
k založení a postavení kláštera svatého Vincence z Paula, epidemiologické
nemocnice (špitálu) a byla obnovena
křížová cesta na Kalvárii. Jednalo se
o stavby s duchovní dimenzí, které
všechny podporovala hraběnka Leopoldine Thun-Hohenstein, rozená
Lambergová, majitelka kvasického
panství. Křížová cesta i letos byla hojně navštěvována, především o Velikonocích. Kaplička je dnes poněkud
neprávem opomíjena, v minulosti
zde uctívali lidé obraz Panny Marie
Pomocné a nacházeli útěchu v nemoci a nouzi, obzvláště v 18. století. Ještě
v roce 1945 zde visel na boční stěně
obraz Panny Marie Pomocné a nad oltářem obraz Panny Marie, který v roce
1836 namalovala komtesa Leopodine
z Lambergů. Na průčelí kaple byly dvě
malé sošky svatých patronů, jedna
z nich byla větrem shozena a rozbita, druhá je tam dosud. A v objektu
bývalého kláštera i v nové době byla
zřízena mateřská škola a dnes jsou zde
ordinace lékařů a lékárna. Zařízení sociálního a zdravotnického charakteru.
text: Květa Koutňáková
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narození

Anděla papežová

Dominik řezníček

Jiří komenda

Rodí se mláďata.
Buďme ohleduplní

MYSLIVECKÝ SPOLEK KVASICE
VÁS ZVE NA

ZVĚŘINOVÉ HODY
31. 7. 2021 OD 13:00
V AREÁLU MYSLIVNY KVASICE

TRADIČNÍ MYSLIVECKÉ SPECIALITY
DOBROTY Z UDÍRNY
ZÁBAVA PRO DĚTI
BOHATÁ TOMBOLA

úmrtí
Únor
Františka Kopčilová
František Brázdil
Březen
Eva Kadlíková
Pavlína Chludová
Oldřich Kameníček

Duben
Ludmila Hájková
Jana Doležalová

I když to tak většinu dní při pohledu z okna a na teploměr nevypadá, přichází jaro. Příroda
se probouzí a sluneční paprsky
nás čím dál častěji lákají k pobytu venku. V přírodě vše kvete,
jsou první opravdu teplé dny
a rodí se mláďata. Mějme tohle
v paměti při procházkách a projížďkách přírodou. Buďme ohleduplní!
Kvasičtí Jestřábi uklízeli
odpadky
S jarem můžeme v přírodě objevovat spoustu krásných rostlin, květin a bující zeleně. Ale můžeme také
stále častěji najít i skládky odpadků. Což je, v době sběrných dvorů
a kontejnerů snad na vše možné, více
než zarážející. Spoustu takových věcí,
které do přírody rozhodně nepatří,
jsme našli v lesíku na Vrážisku. Protože se kvasičtí Jestřábi zajímají nejen
o myslivost, ale i o přírodu, tak se pokusili alespoň část lesíka uklidit. A že
to vůbec nebylo lehké. Děti strávily
několik hodin vybíráním odpadků
z křoví a jejich ukládáním do pytlů.
Ani přes jejich snahu se nepodařilo
vše z lesa vynosit. Likvidaci odpadu
zajistila obec Kvasice. A přitom stačí
tak málo, odpadky dávat na místa,
která jsou k tomu určená. Prohlédněte si, co vše se dá v lese najít.

Držte nám palce
Po dlouhé nucené přestávce se
kroužek začal opět naplno scházet.
A úkol byl jasný! Blíží se červen –
měsíc myslivosti – a s ním již tradiční soutěž mládeže Zlatá srnčí trofej.
Již 12. června se sejdeme na střelnici
Hvězda v Kroměříži a poměříme své
znalosti z myslivosti a ochrany přírody a ostatními dětmi z kroužků i škol
z okresu Kroměříž. Na výherce čeká
spousta krásných cen a na ty nejlepší také možnost účastnit se čtrnáctidenního soustředění s národním
finále této soutěže. Věříme, že i přes
krátký čas na přípravu obhájíme loňské výsledky.
Za Myslivecký spolek Kvasice vám
všem přejeme pěkné a hlavně klidné prožití prázdnin a dovolených.
text: Vladana a Zbyněk Trvajovi
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Zlínský kraj podporuje obyvatele v očkování proti Covid-19
Zlínský kraj spustil kampaň na
podporu očkování. Chce tak
vyzvat obyvatele, aby se nechali naočkovat vakcínou proti koronaviru Covid-19, a pomohli tak zabránit šíření viru
a návratu k normálnímu životu. Vedení kraje je přesvědčeno o tom, že očkování pomáhá
chránit nejzranitelnější osoby
a rizikové skupiny obyvatel,
jako jsou například chronicky
či onkologicky nemocní lidé,
u nichž je vyšší pravděpodobnost onemocnění a závažného
průběhu.
„Byli bychom rádi, kdyby se lidé,
kteří váhají s očkováním, nechali
naočkovat. Očkování prokazatelně
pomáhá zastavit šíření koronavi-

ru, což se projevilo mezi již naočkovanými zdravotníky
a seniory v pobytových sociálních službách. Pokud
chceme žít bez mimořádných opatření, je očkování
cestou ven z pandemie,“ míní hejtman Zlínského kraje
Radim Holiš.
K očkování se nyní mohou hlásit obyvatelé nad 16 let.
Lidé se mohou registrovat prostřednictvím portálu
https://registrace.mzcr.cz/ a přijít do očkovacího centra
buď v Kroměříži, kde probíhá v areálu Výstaviště u Tesca
v hale B, nebo do Zlína do PSG arény.
V očkovacích centrech se očkuje vakcínou od společnosti Pfizer. Její skladování a přeprava je náročná a vyžaduje teplotu až mínus 80 stupňů Celsia. Naopak praktičtí
lékaři aplikují vakcíny Moderna, protože nepotřebují tak
náročné skladování. Podle hejtmana je ve Zlínském kraji
dostatek očkovací látky.
Více informací k očkování a registraci do centrálního
rezervačního systému najdete na stránkách Zlínského
kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/informace-k-ockovani
-proti-covid-19-cl-5064.html.

Obec Kvasice

Obec Kvasice vás srdečně zve na

nabízí brigádu
studentům na období letních prázdnin.

kvasickou pouť,

koho hledáme:
studenty od 15 let s dokončenou povinnou
školní docházkou

která se uskuteční 14. a 15. srpna.

náplň práce:
zametání a úklid veřejných prostranství a chodníků
požadavky:
dochvilnost
samostatnost
spolehlivost
kladný vztah k manuální práci
odměna:
95 Kč/hodina

pracovní doba:
6 hodin denně

Zájemci, hlaste se na Obecním úřadě v Kvasicích
paní Heleně Davidové.
telefon: 573 358 011
email: davidova@kvasice.cz

Těšit se můžete na bohatý hudební i kulturní program,
pouťové stánky a atrakce.

Program v zámeckém parku
sobota 14. srpna
15–16 hodin – křest knihy vydané u příležitosti 880 let
			 od 1. zmínky o Kvasicích
15–18 hodin – dívčí skupina Děvčice
18–21 hodin – country kapela Texas
9–11 hodin –
11–13 hodin –
			
10–12 hodin –
13–20 hodin –
15–19 hodin –

neděle 15. srpna
otevřené muzeum Kvasic
otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie
na hřbitově v Kvasicích
dívčí skupina Klíny
krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka
workshop s klaunem Pepou Safari

Po oba dva dny možnost
vyhlídkové plavby parníkem BRUNO

Těšíme se na Vás.
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