PROGRAM ROZVOJE OBCE

KAŠAVA

NA OBDOBÍ LET

2016 - 2022

Program rozvoje obce byl schválen Zastupitelstvem obce Kašava dne 30. 8. 2016,
usnesením č. U-16/3/2016.

Úvod
Následující dokument slouží jako podklad pro strategické plánování obce Kašava. Byl vytvořen za
účelem efektivního chodu celé obce, neboť právě tento materiál je klíčem při rozhodovacím procesu.
Plánovaní je nezbytnou součástí fungování celého společenství, pomáhá k naplňování cílů a záměrů,
které si dané území vytyčilo.
Dokument byl vytvořen díky vzájemné spolupráci vedení obce Kašava a MAS Vizovicko a Slušovicko,
o.p.s. Důležitými aktéry byly rovněž občané Kašavy, jejichž odpovědi v dotazníkovém šetření pomohly
tvůrcům při vytváření tohoto dokumentu.
Tvorba trvala několik měsíců, tak aby byly správně a kvalitně zpracovány jednotlivé části dokumentu.

PROGRAM ROZVOJE OBCE KAŠAVA

1 / 21

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Kašava leží v údolí Hostýnské hornatiny, 15 km severovýchodně od Zlína, který je krajským městem a
obcí s rozšířenou působností. Kašava spadá zhruba do střední části Zlínského kraje, přičemž její výhodou
je právě blízkost krajského města. Obec náleží do ORP Zlín. Výměra obce je 840 ha.
Je mimo jiné pozoruhodná svou dávnou historií a krajinou, ve které se nachází. Ves leží na říčce Dřevnici,
která v minulosti roztáčela vodní kola několika pil a mlýnů. V současnosti napájí na jižní straně obce
přehradu Slušovice, která je zásobárnou pitné vody pro velkou část Zlínska. Kašava sousedí s územími
obcí Veliková, Ostrata, Hrobice, Trnava, Podkopná Lhota, Držková a Vlčková. Zdejší lokalita je velmi
zajímavým a vyhledávaným místem pro turisty a svou dávnou historií patří mezi nejstarší obce Zlínského
okresu.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
K 1. lednu 2016 byl celkový počet obyvatel v Kašavě 902. Z tohoto počtu je 456 mužů a 446 žen.
V obci je 146 dětí ve věku do 14 let. Z toho je 82 chlapců a 64 dívek. V aktivním obodbí života, mezi 15. a
64. rokem života, žije v Kašavě 631 obyvatel, z čehož je 323 mužů a 308 žen. Vě věku 65+ je v Kašavě
51 mužů a 74 žen, dohromady 125 obyvatel.
Věk

0 - 14 let 15 - 64 let nad 64 let

Celkový počet 146

631

125

% zastoupení 16,2

70

13,8

Průměrný věk mužů v obci je 38,7 let, u žen je údaj o něco vyšší, přesněji 41,7. Věkový průměr všech
občanů je 40,2 let.
V roce 2015 došlo k nulovému přirozenému přírůstku obyvatel, neboť se v obci narodilo 9 dětí (z toho 4
chlapci a 5 dívek), zároveň však 9 občanů zemřelo (4 muži a 5 žen). Přírůstek stěhováním dosahuje čísel
záporných, jelikož ke 22 vystěhovalým občanům je pouze 12 přistěhovalých.
V obci byly v roce 2015 uzavřeny 3 sňatky a neproběhly zde žádné rozvody.

Následující tabulka znázorňuje počet obyvatel při sčítáních za posledních cca 150 let:
Sčítání v roce 1869

1880
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Počet
obyvatel

690

801

878

813

809

829

831

840

926

920

851

844

882

915

902

Vývoj počtu obyvatel obce Kašava v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ

Jiný graf ukazuje situaci z roku 2014, která je s rokem současným velice podobná.
Věková struktura obyvatel obce Kašava v roce 2014

Pramen: ČSÚ

Situace týkající se vzdělání obyvatel vypadá následovně:
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Kašava v roce 2011
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Pramen: ČSÚ

Co se týče vzdělání, v dotazníkovém šetření byl rovněž zájem zjistit spokojenost obyvatel s různými
úrovněmi a druhy vzdělání v obci. Na začátek lze poznamenat, že výsledky z této části jsou veskrze
optimistické. Na druhou stranu však nutno říci, že výsledky ohledně školství zodpověděla zhruba polovina
respondentů, neboť je logické, že část občanů nemá se vzděláváním v Kašavě žádné zkušenosti.
Kvalita vzdělávání v ZŠ na 1. stupni byla průměrně ohodnocena známkou 1,77, zatímco 2. stupeň získal o
něco málo horší hodnocení, přesněji 1,83. O něco lépe se umístila kvalita zájmového vzdělávání s
hodnotou 1,38 a kvalita vzdělávání v ZUŠ MORAVA s výsledkem 1,21.
Kvalita vzdělávání v ZŠ - 1. stupeň

1,77

Kvalita vzdělávání v ZŠ - 2. stupeň

1,83

Kvalita zájmového vzdělávání

1,38

Kvalita vzdělávání v ZUŠ MORAVA

1,21

Sociální situace
Spolky v obci:
Spolky v obci mají v dotazníkovém šetření rovněž své místo. Respondenti hodnotí známkami, jak jsou
spokojeni s podporou zájmových organizací od obce. Výsledky jsou velmi uspokojivé, neboť průměrná
známka je 1,59.
Podpora zájmových organizací

1,59

Konkrétní podpora probíhá skrze Fond kultury a sportu, do kterého každoročně přispívá obec částkou
250.000,-. Spolky si musí zpracovat projekt a mohou žádat o dotace z fondu. Komise, která fond
rozděluje, je složena ze zástupců největších spolků v Kašavě, takže si vlastně spolky rozdělují peníze, dle
určitých pravidel, sami. Doporučení komise schvaluje zastupitelstvo (zatím vždy bez výhrad).
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Kulturní, společenské a dětské organizace a činnosti
2 mažoretkové skupiny
2 skupiny Zumby
Dechová hudba Trnkovjanka
Dětský folklorní kroužek Kašavjánek
Dramatický kroužek Provaz
Kašavští chlapi (mužský sbor)
Mateřské centrum
Mladá dechovka z Kašavy
Ochotnické divadlo Kašava
Rodiče dětí z Kašavy
Royal Rangers
Sbor Slunéčko
Valašský soubor Kašava
Kašavští pištci
Kašavská gajdošská
Kašavské mažoretky - fungují od roku 2013; rozděleny do dvou skupin: přípravka+kadetky (MŠ - 5.tř.) a
miniformace juniorek (6.-7. tř.)
Dechová hudba Trnkovjanka - založena v roce 2002
- skládá se z 18 členů, obnovuje a udržuje tradice v Kašavě
Dětský folklorní kroužek Kašavjánek - vznikl roku 1987
- do kroužku chodí pravidelně 14 dětí, zkoušky probíhají v kašavské Orlovně
- kromě vystoupení v obci při kácení máje se kroužek pravidelně účastní přehlídek dětských souborů,
soutěže
dětských zpěváků Trnečka a besídek u cimbálu na Malé scéně ve Zlíně
- je součástí spolku Valašký soubor Kašava
Dramatický kroužek Provaz - založen v roce 2013
Mateřské centrum - funguje od roku 2009
- slouží jako pomoc dětem při vytváření prvních sociálních kontaktů
- program se skládá mimo jiné z výtvarného tvoření, hudební improvizace, vycházek do přírody
či cvičení na míčích
- díky ochotě ze strany MŠ Kašava využívá dětské hřiště u školky
Mladá dechovka z Kašavy - soubor byl založen roku 2009
- vystupuje na akcích školy, rozvíjí žáky po hudební stránce
Ochotnické divadlo Kašava - v roce 2011 se stalo občanským sdružením pod názvem Ochotnický spolek
Kašava, o. s.
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- počet členů divadla je 18; spolupráce s celou obcí je široká - např. s Obecním úřadem
Kašava, Orlem Kašava či ZŠ
a MŠ Kašava
Rodiče dětí z Kašavy - v roce 2008 byla obnovena její zapomenutá tradice
Royal Rangers - mezinárodní křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku
- v Kašavě byla zaregistrována roku 2010 pod názvem 39. Přední hlídka Royal Rangers v Kašavě
- pravidelné schůzky dětí, kde se připravují na výlety a víkendové akce; letní tábor na završení roku
Valašský soubor Kašava - vznikl v roce 1971
- soubor vystupoval i v několika televizních pořadech
- působil na řadě zahraničních festivalů (Egypt, Jižní Korea, Kypr, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko,
Španělsko, ad.)
- je nositelem valašských tradic, které obnovuje, rozvíjí a udržuje
Kašavští pištci - soubor ZUŠ Morava
- připravuje žáky pro Kašavskou gajdošskou a vede je k dobrému vztahu k tradicím
Kašavská gajdošská - soubor hrající na historické tradiční nástroje typické pro oblast Horního Podřevnicka
- v repertoáru mají písně zpívané v Kašavě i o Kašavě
- jsou nositeli nejstarších kulturních tradic v obci

Sportovní organizace a činnosti
Cvičení žen
Orel – Stolní tenis, Florbal
TJ Kašava – fotbal
Valachbajk team Kašava
Vančica – závod malých motocyklů do vrchu
Zumba
Orel - stolní tenis, florbal
- Orel je občanské sdružení, jedná se o křesťanskou sportovní organizaci
- oddíl stolního tenisu je rozdělen na dvě družstva: „A“ – „B“; v současné době má 12 členů
Valachbajk team Kašava - tento sportovní klub vznikl v roce 2005, má 12 členů
- pravidelně se účastní mistrovství České republiky v 1/2 maratonu i v dlouhém maratonu a dalších
soutěží
- časem aktivita rozšířena na běhání a triatlon
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Vančica – závod malých motocyklů do vrchu
- v roce 2001 se uskutečnil první závod
- jedná se o závod "starých pionýrů, fechtlů a pařezů"
Ostatní instituce, sdružení a spolky
Farnost Kašava
Klub seniorů
Komunitní škola Kašava
Místní skupina Českého červeného kříže
Myslivci – Honební společenstvo Kašava – Držková
Sbor dobrovolných hasičů
Spolek hudebníků Kašava
Základní umělecká škola Morava
Farnost Kašava
- starý kostel byl ze dřeva; roku 1745 byla postavena zdařilá barokní stavba kamenného kostelíka
Komunitní škola Kašava - nabízí veřejnosti vzdělávací kurzy a aktivity
- má společné zázemí se základní školou – prostory a vybavení
Místní skupina Českého červeného kříže - v Kašavě založena v roce 1952; počet členů je 38
- mezi její zaměření patří např. osvěta, školení a první předlékařská pomoc nebo sběr ošacení
Myslivci – Honební společenstvo Kašava – Držková
- působí zde 23 aktivních členů vykonávajících právo myslivosti
Sbor dobrovolných hasičů - aktivně pracuje už od roku 1911
Spolek hudebníků Kašava - sdružuje nejen kašavské hudebníky
- obnovuje tradice v Kašavě
- zastřešuje několik hudebnických těles - např. dechovou hudbu Trnkovjanku, Kašavskou gajdošskou
či Black
Melody Jazzband
Základní umělecká škola Morava - vede žáky k úctě k tradicím a ke hře v souborech
- učí je dovednostem praktických amatérských hudebníků
- ty nejtalentovanější připravuje na profesionální dráhu
Pravidelné kulturní a sportovní akce v Kašavě
Hudgaj - Mezinárodní hudecké a gajdošské slavnosti
(pořádané bienále)
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Dětský folklorní festival Kašava - Fryšták (pořádaný bienále)
Novoroční ohňostroj
Rodičovský ples
Dětský karneval
Maškarní ples
Valašská kyselica a klobása
Končiny
Josefovská zabijačka
Divadelní představení
Stavjání mája
Kácání mája
Rej čarodějnic a čarodějů
Farní den
Boží tělo
Pouť ke cti Panny Marie Královny
Dětský den
Tradiční myslivecký táborák
Příměstský tábor
Podzimní odpoledne s drakiádou
Uspávání broučků
Hubertská taneční zábava
Kateřinské hody
Rozsvícení Vánočního stromu
Adventní odpoledne s Mikulášem
Vánoční besídka s jarmarkem
Vánoční koncert DH Trnkovjanky
Akce Základní a Mateřské školy
Akce ZUŠ Morava
Pravidelné fotbalové zápasy TJ Kašava
Letní diskotéka na hřišti
Fotbalový turnaj žáků
Orelská florbalová liga
Memoriál R. Jakuby
Noční soutěž o pohár starosty
Mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýn
Každých 14 dnů posezení u kafíčka - pořádají senioři
Dle výše uvedeného seznamu je patrno, že nejrůznějších pravidelných akcí je v obci skutečně mnoho, což
poukazuje na fakt vysoké aktivity jak vedení, tak i zájemců.

O dění v obci jsou občané informování kromě jiného díky hlášením v místním rozhlase, který má ústřednu
v objektu obecního úřadu. Nechybí zde samozřejmě ani úřední desky a vývěsky.
V dnešní době je již samozřejmostí informovat o akcích pomocí internetových stránek obce či Facebooku,
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méně tradiční možností je však kabelová televize obcí Kašava, Držková a Vlčková, která nabízí rovněž
velké množství informací. Přijímací zařízení jsou umístěny na kopci Vančice na k. ú. Vlčková, servis a
údržbu zajišťuje soukromá společnost.
Nejlépe se však v dotazníkovém šetření umístil občasník Okénko, který je dle respondentů nejcennějším
zdrojem informací.

V obci Kašava se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality či národnostní menšiny. Je to dáno
především její velikostí, neboť menší obce jsou těmito tématy zasaženy většinou mnohem méně, než
velká města, především pak města krajská.

3. Hospodářství
Ekonomická situace a trh práce
Mezi nejvýznamnější oblasti dle počtu podnikatelských subjektů patří:
- Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (56)
- Zpracovatelský průmysl (51)
- Stavebnictví (36)
- Zemědělství, lesnictví, rybářství (22)

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Kašava v roce 2013

Pramen: ČSÚ
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Počet ekonomicky aktivních osob v roce 2014 byl 448, z čehož byl počet zaměstnaných 409.
Pracovní příležitosti jsou v obci malé, a proto musí obyvatelstvo za prací dojíždět do Lukova, Slušovic,
Zlína a někteří i dále. Počet osob vyjíždějících z obce za prací byl v roce 2014 ve výši 158 obyvatel.
Logicky tedy vyplývá, že množství lidí, kteří dojíždí za prací do Kašavy je malý, v roce 2014 to bylo
pouhých 11 pracovníků.

Neméně zajímavé jsou pak také údaje z následující tabulky, které naznačují naprostou dominanci
mikropodniků v obci.
Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Kašava v roce 2013
Počet zaměstnanců

Kategorie

Absolutně Relativně (%)

do 10

mikropodniky

13

-

10-49

malé podniky

1

-

50-249

střední podniky

0

-

250 a více

velké podniky

0

-

nezjištěno

-

159

-

Pramen: ČSÚ

Risy: V roce 2015 byla registrovaná nezaměstnanost ve výši 6,74%, přičemž muži jsou na tom o necelý
jeden procentní bod lépe než ženy.

Ve sféře ekonomické se dotazníkové šetření ptalo nejprve na příležitost pro podnikání v obci, následně na
pracovní příležitosti v obci. Je nutno poznamenat, že na tyto otázky odpovědělo méně respondentů,
pravděpodobně z důvodu nulových zkušeností v této oblasti. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce:
Příležitost pro podnikání v obci

2,66

Pracovní příležitosti v obci

3,6

Ze získaných výsledků je patrné, že se jedná o velice negativní hodnocení, což je dáno především
velikostí obce, která není pro pracovní příležitosti zrovna přívětivá.

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
- přehledně shrnuta v následující tabulce:
Škola
Mateřská
škola

Ano
Ano
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Zdravotnické
zařízení

Ano

Policejní
stanice

Ne
(nejbližší
ve
Fryštáku)

Hasičská
zbrojnice
Kostel
Pošta
Knihovna
Restaurace
Obchod
s potravinami
Možnost
ubytování
Kanalizace
a ČOV
Vodovod
Plynofikace

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

V Kašavě nechybí restaurace, její název je Pod Rablinů. V obci je taktéž možnost ubytování, a to v
penzionu Regina.
Jak je vidno v tabulce výše, v obci je provozován obchod s potravinami. Jak však výsledky z dotaníkového
šetření ukazují, možnost nakupování není respondenty hodnocena příliš dobře. Průměrná známka má
totiž hodnotu poměrně vysokou, a to 2,42.
V dotazníkovém šetření byl rovněž zájem zjistit, co si místní občané myslí o nakládání s odpady, třídění a
recyklaci v obci. Jelikož je výsledná průměrná známka rovna číslu 1,5, je patrno, že je situace na
uspokojivé úrovni.
Možnost nakupování

2,42

Nakládání s odpady, třídění a
recyklace

1,5

Dopravní infrastruktura
- http://www.rszk.cz/vozovky/silnicezl.php- Kašavou prochází pozemní komunikace číslo 489, která je
definována jako silnice II. třídy. Začíná ve Fryštáku, dále vede obcemi Lukov a právě Kašavou, následně
je ukončena v Držkové. Její délka dosahuje téměř 16 km. Druhou je silnice III. třídy, která má číslo 4893.
Měří necelých 12 km a začíná v Kašavě. Vede do Slušovic přes obce Podkopnou Lhotu a Trnavu.
Nejbližší dálnice se nachází nedaleko za Zlínem, její nájezd je z Kašavy vzdálen 25 km. Jedná se o
rychlostní silnici R55.
V obci není vybudována železniční trať, nejblíže je cca 12 km vzdálené těleso železniční tratě Zlín Vizovice. Jedná se o trať místního významu, která je jednokolejná a neelektrifikovaná. V obci je však
využíváno dopravy autobusové. Respondenti dotazníkového šetření však dopravní spoje považují za málo
uspokojivé (při známkování obdržely hodnocení 2,56).
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Pro cestování osobními automobily ja samozřejmě nezbytná kvalitní silnice, chodci zase vyžadují
chdoníky, které budou bezpečné a v dobrém stavu. Z odpovědí získaných díky dotazníku vyplývá, že
obyvatelé hodnotí místní komunikace včetně chodníků známkou 2,22. Tento výsledek je vcelku
průměrný, jsou zde však prostory ke zlepšení situace. Na problém zimní údržby odpověděli průměrnou
známkou ve výši 1,86.
Dopravní spoje do okolí

2,56

Místní komunikace včetně chodníků 2,22
Zimní údržba

1,86

Místní komunikace
Obcí prochází cyklotrasa č. 5034, která začíná ve Fryštáku a vede až do Kelče. Její celková délka je 37
kilometrů. Z dotazníku však lze vyčíst, že více než polovina z odpovídajících postrádají cyklostezky,
případně jejich propojení.
Dopravní obslužnost
Počet autobusových spojů z Kašavy do Zlína je ve všedních dnech roven číslu 16, o víkendu je v tomto
směru množství autobusů přibližně poloviční. Ve směru opačném, tedy ze Zlína do Kašavy, jezdí od
pondělí do pátku 15 autobusových spojů. Podobně jako ve směru z Kašavy do Zlína, je množství
víkendových autobusů rovno zhruba polovině.
Obec kvůli své velikosti z pochopitelných důvodů nemá veřejnou hromadnou dopravu.
Bydlení
Ohledně situace týkající se bydlení byly v dotazníkovém šetření obsaženy tři dotazy. Jejich znění a
hodnocení od respondentů zobrazuje následující tabulka:
Možnosti pro výstavbu rodinných domů

3

Dostupnost bydlení

2,94

Kvalita bydlení

2,1

Jak je vidno z těchto výsledků, první dvě témata dosáhly velice špatných výsledků (nutno podotknout, že
na ně odpovídala zhruba polovina všech respondentů). Výsledné známky jsou nízké především z důvodu
blokování majitelů stavebních pozemků, kteří nenabízejí tyto pozemky k prodeji, přesto, že neplánují
zástavbu. Tato situace by se měla změnit vydáním nového územního plánu, který se již
připravuje. Následný dotaz na kvalitu bydlení již dopadl o mnoho lépe.

5. Vybavenost obce
Zdravotnictví
V obci ordinuje praktická lékařka pro děti a dosrost, která má však v Kašavě ordinační hodiny pouze ve
čtvrtek od 8 do 9, což je velice málo. O poznání lepší situace panuje ohledně privátního praktického
lékaře pro dospělé, který v obci ordinuje každý všední den, v některé dny dopoledne, jiné odpoledne.
Nechyběla v dotazníku ani otázka na dostupnost zdravotní péče. Průměrná známka od všech
respondentů je 1,98. Následuje dotaz na kvalitu zdravotní péče, kde jsou výsledky vcelku špatné. Průměr
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všech známek zde vychází na 2,93. Jedná se tedy o jeden z nejvíce kritických výsledků.
Nejbližsí nemocnice se nachází ve Zlíně a ve Vizovicích. Obě jsou od Kašavy vzdáleny přibližně 16 km.
Nemocnice ve Vizovicích je zařízením menším, mnohem lepší služby jsou pochopitelně v krajské
nemocnici ve Zlíně.
S oblastí zdravotnictví též souvisí péče o nemocné a staré občany, které se věnuje jedna z dotazníkových
otázek. Výsledky jsou však znovu ne zrovna uspokojivé, neboť průměrná známka od respondentů je ve
výši 2,48.
Dostupnost zdravotní péče

1,98

Kvalita zdravotní péče

2,93

Péče o nemocné a staré občany

2,48

Sociální péče
Bezbariérovost obce byla ohodnocena hodnotou 2,11. Je zde tudíž zajisté možnost, jak životní situaci
vylepšit handicapovaným či starším lidem.
Bezbariérovost obce

2,11

Kultura a péče o památky
Dotazníkové šetření se mimo jiné ptalo občanů Kašavy, jak hodnotí péči o památky v obci. Výsledky jsou
velice uspokojivé, neboť průměrná známka z odpovědí je 1,4.
Péče o památky

1,4

Velká možnost kulturního vyžití je pochopitelně v nedalekém Zlíně, který jakožto krajské město nabízí
nespočetné množství nejrůznějších událostí.
Sport a tělovýchova
Dotazníkové šetření neopomenulo ani oblast sportovní, neboť jedna z otázek byla na zhodnocení úrovně
sportovního vyžití. Respondenti odpověděli průměrnou známkou 2,05. Záleží samozřejmě na tom, které
věkové skupiny na dotaz reagovali. V každém případě zde však je prostor pro zlepšení, především u
nevyhovujícího sportovního areálu.
Úroveň sportovního vyžití

2,05

6. Životní prostředí
V dotazníkovém šetření více než 60% odpovídajících občanů vybralo kvalitu prostředí obce (čistota
vzduchu, hluk, dostatek zeleně, upravená veřejná prostranství) jako oblast, na kterou by se obec měla
soustředit a řešit ji. V následující otázce, která se respondentů ptá na faktor, který nejvíce zhoršuje
kvalitu životního prostředí v obci, "vyhrálo" znečištěné ovzduší (spalováním odpadů).
Mezi dalšími možnostmi pak byla ve větší míře vybrána neukázněnost občanů či černé skládky. I
automobilová doprava je dle respondentů vcelku velkým problémem.
Za nejméně závažné pak řadí nedostatek kontejnerů na tříděný odpad, popř. nedostatečnou a
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nepravidelnou intenzitu odvážení odpadů.
Přírodní prostředí v okolí obce je dle respondentů ohodnoceno známkou 1,68. Množství a kvalitu obecní
zeleně ohodnotili občané v průměru hodnotou 1,85. Oba výsledky jsou tudíž přívětivé, je zde však stále
prostor k mírnému zlepšení.
Přírodní prostředí v okolí obce

1,68

Množství a kvalita obecní zeleně

1,85

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Co se týče práce obce, občané ji v dotazníkovém šetření ohodnotili veskrze pozitivně. Komunikace
obecního úřadu s občany obdržela známku 1,64, zatímco práce obecního úřadu si respodnentí váží
hodnotou 1,5. Horší dojem vzbudila práce zastupitelstva, když byla ohodnocena v průměru číslem 2,06.
Komunikace obecního úřadu s
občany

1,64

Práce obecního úřadu

1,5

Práce zastupitelstva

2,06

Bezpečnost
Na situaci týkající se bezpečnosti nezapomíná ani dotazníkové šetření. Bezpečnost byla respondenty
ohodnocena známkou 1,66. Tento výsledek je tedy veskrze uspokojivý.
Bezpečnost v obci

1,66

Vnější vztahy a vazby
Obec Kašava je členem Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Jedná se o obecně prospěšnou
společnost, jejíž účel je podporovat rozvoj venkovského regionu. Členové se dělí do několika sekcí,
kde jedna z nich jsou právě obce. Zde spadá Kašava a dalších 19 obcí. Právě díky tomuto členství mohla
obec dojít za zaměstnanci MAS VaS s prosbou o pomoc při tvorbě tohoto dokumentu.
Přínosy z tohoto členství jsou jistě pozitivní, neboť obec může využít pomoci od MAS VaS při žádání
nejrůznějších dotací. Místní akční skupina se stará kompletně o celý proces, čímž výrazně napomáhá
svým členům.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Zde je prostor pro další rozšíření východisek pro návrhovou část. Kapitola může obsahovat např.
●
●
●
●
●

Vyhodnocení předchozího programu rozvoje obce
Limity rozvoje obce, které může obec jen obtížně ovlivnit, ale které musí respektovat.
Soulad s územně-plánovací dokumentací
Problémovou analýzu
Návaznosti na další rozvojové dokumenty

SWOT analýza
Silné stránky
●

●

●

●

●

●

●

DOPRAVA
Dobrá dopravní obslužnost (hromadná doprava + stav přístupových komunikací)
INFRASTRUKTURA
Plynofikace, Vodovod, Odkanalizování včetně ČOV, Napojení na energetickou síť (elektrická energie),
Tělocvična, ZŠ a MŠ v místě
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kanalizace a ČOV, Existující prvky krajinné zeleně, Množství a kvalita obecní zeleně, Kvalitní životní
prostředí, Nakládání s odpady, Recyklace
SOCIÁLNĚ – EKONOMICKÉ PRVKY
Blízkost větších sídelních celků s nabídkou zaměstnání, sociálního zázemí a služeb
VYBAVENOST OBCE
Péče o památky, Úroveň kulturního vyžití, Dostupnost zdravotní péče
SPRÁVA OBCE
Komunikace a práce obecního úřadu, Bezpečnost v obci, Zimní údržba
OBYVATELSTVO
Podpora zájmových organizací

Slabé stránky
●

●

●

●

●

●

●

DOPRAVA
Stav místních komunikací (povrch + nedořešené vlastnické vztahy), Neexistující síť cyklotras, Dopravní
spoje do okolí
INFRASTRUKTURA
Chybějící kryté zázemí pro velké kulturní akce, Nedobrý stav venkovních sportovišť, Zátěž v podobě
ruiny bývalého KD, Hřbitov – bez řádné vnitřní struktury, Možnost nakupování
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nedostatečná protipovodňová opatření, Nedořešené vlastnické vztahy u ploch veřejných prostranství,
Chybějící sběrný dvůr a kompostárna
SOCIÁLNĚ – EKONOMICKÉ PRVKY
Odliv vzdělanějšího obyvatelstva za prací do větších sídel, Nedostatečná možnost zaměstnání v místě,
Chybějící kompletní nabídka služeb
VYBAVENOST OBCE
Kvalita zdravotní péče, Péče o nemocné a staré občany
TRH PRÁCE
Pracovní příležitosti v obci, Příležitost pro podnikání v obci
OBYVATELSTVO
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●

●

Mezilidské vztahy
VYBAVENOST OBECNÍHO ÚŘADU
Informační technologie, Výpočetní technika
ABSENCE BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ
Obecní policie, Bezpečnostní kamerový systém

Příležitosti
●

●

●

●

INFRASTRUKTURA
Komunitní plánování, Nový územní plán - rozvojové plochy, Možnosti rozvoje cyklodopravy (studie),
Záměr realizace nové propojky Kašava - Slušovice
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Spolupráce s Povodím Moravy - opevnění břehů a další protipovodňová opatření, Příprava studie úpravy
veřejných prostranství
SOCIÁLNĚ - EKONOMICKÉ PRVKY
Možnosti rozvoje cykloturistiky, Nabídka aktivního využití volného času, Rozvoj služeb, Připravovaná síť
naučných stezek, Možnost podpory podnikání v obci ze strany obce
VYBAVENOST OBCE
Dětská hřiště - místa pro hraní dětí, Koupaliště, Kulturní vystoupení známých osobností, Placená služba
sociální pomoci (odvoz k lékaři, pomoc v domácnosti, nákup….)

Hrozby
●

●

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Znečištěné ovzduší (spalováním odpadů), Neukázněnost občanů, Černé skládky, Nezájem o pořádek ze
strany spoluobčanů, Nedostatek odpadkových košů
INFRASTRUKTURA
Místní komunikace přes „Chalůpky“, Místní komunikace od kostela ke hřbitovu a škole, Dostupnost
bydlení, Možnosti pro výstavbu rodinných domů
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE A ZLEPŠENÍ KVALITY
ŽIVOTA OBYVATEL

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „KVALITA ŽIVOTA V OBCI”
Opatření: „Zachování vzhledu a charakteru obce”
Život v obci není možné udržet bez rozvoje bytového fondu. Rozvoj domovního a
bytového fondu zajišťuje stabilizaci obce, poskytuje lidské rezervy a příliv nových
občanů, zlepšení demografického potenciálu. Se zvýšením počtu obyvatel obce se
stávají významnou položkou obecního rozpočtu zvýšené daňové příjmy obce.
Nezbytným cílem je tedy rozvoj bytového fondu v obci.
„Rozvoj bytového fondu”
„Rekonstrukce obecních budov”
„Oprava a úprava ZŠ a MŠ”

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2020

3 000 000

Vlastní + externí

2016 - 2022

5 000 000

Vlastní + externí

2016 - 2022

10 000 000

Vlastní + externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2016 - 2022

7 000 000

Vlastní + externí

2018 - 2022

2 000 000

Vlastní + externí

2019 - 2022

10 000 000

Vlastní + externí

2017 - 2020

6 000 000

Vlastní + externí

Od - do

Odpovědnost

Opatření: „Zlepšení infrastruktury obce”
Technická úroveň infrastruktury obce a regionu je podmínkou rozvoje oblasti.
Zásobování vodou, elektřinou a plynem je v obci na uspokojivé úrovni. Stávající stav
komunikací v obci není uspokojivý. S rozvojem výstavby dalších rodinných domů by
mělo dojít ke zlepšení infrastruktury. Pro pěší je situace kolem hlavní komunikace
poměrně příznivá, chodníky jsou kolem ní vybudovány a dostatečně udržovány. V
souvislosti s navýšením dopravního ruchu na vedlejších silnicíh, je třeba pro vyšší
bezpečnost chodců vybudovat chodníky na Horní konec a Chalůpky. Při rekonstrukcích a
úpravách místních komunikací je připravováno nové propojení pomocí těchto
komunikací ve směru do Slušovic a tím nahrazení stávajícího nevyhovujícího dopravního
spojení. Za účelem vybudování cyklotras a podpory cyklodopravy a cykloturistiky byla
zpracována podrobná studie, u níž však vzniká potřeba aktualizace a zanesení nových
požadavků, především propojení podél Slušovské přehrady ve směru Kašava –
Slušovice. Počet autobusových spojení je pro obec dostatečný a umožňuje spojení s
blízkými centry – Zlín, Vsetín, Bystřice pod Hostýnem. Díky tomu, že obec leží na
dopravním spojení Zlín – Vsetín (Bystřice pod Hostýnem), nelze očekávat výrazné
snížení počtu spojů hromadné dopravy. V souvislosti s optimalizací hromadné dopravy je
však nutno dohlížet na optimalizaci spojů jednotlivých dopravců i koordinaci návaznosti
jednotlivých spojů. Výsledkem cílů zlepšení infrastruktury je zvýšená bezpečnost
dopravy v obci, eventuálně redukce dopravních problémů vyplývajících ze současného
stavu.
„Opravy místních komunikací”
„Cyklotrasy”
„Nové propojení Kašava - Slušovice”
„Chodník do Chalůpek a na Horní konec”
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Opatření: „Ochrana a zlepšování environmentálního prostředí”
Trvale udržitelný rozvoj představuje rovnováhu mezi sociální, ekonomickou a
environmentální oblastí a je jedním z indikátorů kvality života obce. Při realizaci
veškerých cílů musí být respektovány vyjmenované oblasti tak, aby nedošlo k pouhé
dílčí podpoře některé z nich. Životní prostředí je jedním z nejdůležitějších faktorů
ovlivňujících život občanů i návštěvníků obce. Níže jmenované projekty mají vést nejen
k udržení stávajícího stavu životního prostředí v obci, ale zejména k jeho zlepšení. Mezi
prvky, které by měly tento obecný cíl naplnit, patří podpora výsadby zeleně, provedení
pozemkových úprav a protipovodňová opatření. Jako potřebná se ukazuje také
kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, které je ve stávajícím stavu již i značně
ekonomicky náročné (neúsporné). Podpora by měla být směřována taktéž do
ekologických forem bydlení, zateplování dalších obecních budov, využívání odpadního
tepla a podpory ekologických systémů vytápění – využití alternativních zdrojů energie
apod. Třídění odpadů a rozvoj ekologické osvěty a výchovy, by měly být nezbytnými
prvky rozvoje environmentálního prostředí obce. K tomuto se jeví jako velmi potřebné
vybudování sběrných míst. Nezbytná se jeví rekonstrukce hřbitova, kde naprosto chybí
struktura chodníků a přístup k jednotlivým hrobům je možný pouze přes sousední hroby,
což je naprosto nevyhovující. Tato rekonstrukce by měla být řešena prostřednictvím
spolku DKV, což je sdružení obcí Kašava, Držková a Vlčková, které vzniklo za účelem
správy hřbitova.
„Protipovodňové úpravy toku - Janůvky”
„Rekonstrukce hřbitova”
„Vybudování protipožární nádrže na horním konci obce”
„Sběrné místa a třídění odpadu”
„Rekonstrukce osvětlení”
„Výsadba zeleně a úpravy veřejných prostranstvích”
„Zateplení obecních budov, podpora ekologických systémů vytápění”

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2018 - 2021

3 500 000

Vlastní + externí

2017 - 2020

5 000 000

Vlastní + externí

2018 - 2021

1 500 000

Vlastní + externí

2016 - 2020

2 000 000

Vlastní + externí

2018 - 2021

1 300 000

Vlastní + externí

2016 - 2022

1 600 000

Vlastní + externí

2016 - 2020

0

Vlastní + externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

3 000 000

Vlastní + externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2016 - 2022

1 500 000

Vlastní + externí

2016 - 2022

0

Vlastní + externí

2017 - 2022

10 000 000

Vlastní + externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Od - do

Odpovědnost

Cíl: „LIDSKÉ ZDROJE”
Opatření: „Rozvoj kulturního a společenského života”
V obci neexistuje možnost pořádání větších kulturních akcí v krytém prostoru, neboť
neexistuje vhodný společenský sál s kapacitou nad 200 osob. V současnosti je k těmto
účelů využívána budova zrekonstruované Orlovny, která však neumožňuje konání akcí
většího rozsahu. V obci jsou vhodné možnosti pro cykloturistiku, ale i zde je co
zlepšovat. Je třeba propojit pěšiny a cesty s obdobnými komunikacemi v sousedních
obcích (Držková, Vlčková, Slušovice) a zlepšit jejich přístupnost, parametry i značení.
Cílem obecního zastupitelstva je vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času
dětí, dospělých obyvatel i návštěvníků obce. Důležitá je zejména podpora dětí a
mládeže, a to zejména udržováním kvalitních sportovišť a podporou stávajících či nově
vznikajících zájmových spolků.
„Podpora kulturních a společenských aktivit”

Od - do

Odpovědnost

2016 - 2022

Opatření: „Rozvoj sportovních aktivit všech obyvatel v obci”
V současné době se v obci koná jednou ročně turnaj v malé kopané. K veškerým
sportovním aktivitám je k dispozici pouze fotbalové hřiště a jeho zázemí. V obci je
fotbalové hřiště, které vyžaduje nákladnou rekonstrukci, aby splňovalo požadavky pro
pořádání utkání okresního přeboru, který se v obci hraje. Zázemí je taktéž poměrně
nekvalitní, včetně herních prvků pro děti. Multifunkční asfaltové hřiště nesplňuje ani
herní ani bezpečnostní požadavky kladené na plochy tohoto typu. Jeho rekonstrukce se
jeví jako taktéž nezbytná. Prostory orlovny a tělocvičny při ZŠ a MŠ Kašava jsou
využívány k rozmanitým sportovním aktivitám, a to celoročně. K rozšíření sportovního
zázemí by mělo sloužit plánované multifunkční sportovní hřiště, které by mělo
nabídnout podmínky pro tenis, basketbal, volejbal, případně i další sporty.
„Obnova a doplnění dětských hřišť”
„Podpora soutěží a turnajů”
„Rekonstrukce fotbalového a víceúčelového hřiště”

Od - do

Odpovědnost

Opatření: „Rozvoj a podpora edukativních programů a akcí”
V obci působí množství spolků, které se podílejí na pořádání kulturních a edukativních
akcí každým rokem. Příprava a zajištění těchto akcí obvykle probíhá s podporou obce, a
to jak finanční, tak technickou. Nově připravované projekty obce i jednotlivých
organizátorů jsou závislé na odezvách účastníků a jejich zájmu. Podpora sportovních i
kulturních aktivit je směřována každoročně jednotlivým organizátorům prostřednictvím
Fondu sportu a kultury, jehož zřizovatelem je obec.
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„Setkávání seniorů”

2016 - 2022

0

Vlastní + externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2016 - 2022

0

Vlastní + externí

2016 - 2022

0

Vlastní + externí

2016 - 2022

0

Vlastní + externí

2016 - 2022

0

Vlastní + externí

2016 - 2022

0

Vlastní + externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

500 000

Vlastní + externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2016 - 2022

0

Vlastní + externí

2016 - 2022

1 500 000

Vlastní + externí

2016 - 2022

3 000 000

Vlastní + externí

Opatření: „Podpora spolupráce a partnerství”
Obec vyvíjí aktivitu v navazování partnerských vztahů, a to jak v blízkém okolí, tak i v
zahraničí. Tato spolupráce a partnerství by měly vést k realizaci společných projektů u
obou partnerských subjektů a k předávání zkušeností při řešení obdobných problémů,
apod.
„Spolupráce s MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.”
„Spolupráce s dobrovolným svazkem obcí – Mikroregion Slušovicko”
„Spolupráce s dobrovolným svazkem obcí Držková - Kašava - Vlčková”
„Spolupráce s MAS Občianske združenie Podhoran”
„Spolupráce s obcí Opatovce nad Nitrou”

Od - do

Odpovědnost

Cíl: „MÍSTNÍ EKONOMIKA”
Opatření: „Zvyšování atraktivity obce”
Obec leží v bezprostřední blízkosti města Bystřice pod Hostýnem v oblasti, kterou
využívají návštěvníci i místní k bydlení i rekreaci. Zájmem obce je vytvořit komplex
nabídek a služeb, které budou zpestřovat a zpříjemňovat život obyvatel a budou
lákadlem pro návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí. Podmínky pro tento směr
rozvoje jsou příznivé, výhodná je právě návaznost komplexu Hostýnských vrchů a s tím
spojená atraktivita obce pro pěší i cykloturisty.
„Cykloturistické značení”

Od - do

Odpovědnost

2016 - 2017

Cíl: „UDRŽOVÁNÍ TRADIC”
Opatření: „Podpora tradičních řemesel a folkloru”
Kašava, jakožto valašská obec, má velké množství tradic, které se místní obyvatelé
snaží zachovávat a předávat příštím generacím. Jedná se jak o historické budovy, tak o
řemesla typická pro místní území, valašské tance, kroje a mnohé další.
„Hudecké a gajdošské slavnosti”
„Záchrana tradiční dřevěnice”
„Záchrana původních řemesel a tradic”
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B.3 Podpora realizace programu
Realizace strategie
Pro úspěšnou realizaci PRO Kašava je důležité se do budoucna zaměřit především na efektivní spolupráci
jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, občanů i subjektů vně obce. Na základě tohoto
programu bude obec Kašava postupně realizovat všechny prakticky a finančně realizovatelné záměry, a
to se zohledněním určených priorit k jednotlivým záměrům.
Před realizací budou jednotlivé projekty konkretizovány, ať už z hlediska projekčního, vyžaduje-li to daný
záměr, tak z hlediska finančního a časového.

Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Kašava
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele se starostou.
Zastupitelstvo koordinuje všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností spojenou
s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu vyhodnocování a
monitoring. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se
v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších
podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě
podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.

Zpřístupnění dokumentu:
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k
zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.

Monitoring a hodnocení plnění programu:
Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry byly naplánované záměry
skutečně realizovány či z jakých důvodů případně realizovány být nemohly. Současně budou případně
přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace a bude také
zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
Přehodnocení mohou předcházet doplňující dotazníková šetření, které zaktualizují názor veřejnosti na
jednotlivé aspekty života v obci a vyhodnotí dosavadní plnění strategie a budou sloužit jako zpětná vazba
pro vyhodnocení, zda se řešené aspekty života v obci zlepšily či nikoli.
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Přílohy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DSC_0678.JPG (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567492.JPG )
DSC_0749.JPG (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567547.JPG )
DSC_0752.JPG (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567548.JPG )
DSC_0758.JPG (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567557.JPG )
IMGL0815.JPG (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567571.JPG )
DSC_0777.JPG (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567579.JPG )
DSC_0775.JPG (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567581.JPG )
DSC_0737.JPG (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567699.JPG )
pečeť Kašava.jpg (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567860.jpg )
vlajka.jpg (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567860.jpg )
znak bez napisu.gif (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4791472567863.gif )
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