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Okénko se mění…

Slovo starosty

Vážení čtenáři Okénka,

Vážení spoluobčané,

jak jste si jistě všimli, letošní podzimní Okénko má o několik stránek
více, než obvykle. Je to dáno tím, že
jsme mezi redaktory přivítali nové členy, kterým se už v tomto čísle podařilo podrobněji přiblížit dění v okolních
obcích. Redaktorem za obec Držková
se stal Lubomír Marušák, Vlčkovou má
na starosti Hana Marušáková. Každá
z obcí má v Okénku svůj prostor, proto došlo i k úpravě názvu zpravodaje –
Okénko do Kašavy, Vlčkové a Držkové.
Věřím, že tyto organizační změny povedou k lepší informovanosti Vás, občanů Kašavy, Vlčkové a Držkové.

tmavá chladná rána a brzy přicházející
večery nám připomínají, že nastává podzim - nejbarevnější období v roce. Nechce
se ani věřit, jak rychle uběhlo čtyřleté volebního období mého starostování. Je čas
bilancovat a připravit vše na předání novému starostovi.
Jistě jste si už všimli, že nejsem přítelem vzletných slov a dlouhých projevů, a proto ani teď nehodlám hodnotit,
co všechno se za ty uplynulé čtyři roky ve
vesnici vybudovalo. Jen bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se o to, jak naše
vesnice vypadá a co všechno se v ní děje,
zasloužili.
V první řadě děkuju obecnímu zastupitelstvu za konstruktivní práci, zvláště
zastupitelům PhDr. Janě Langerové, Jaroslavu Holému, Mgr. Zdeňku Vlkovi, Bc. Petru Černochovi, Milanu Březíkovi a Vlastimilu Macíkovi. Děkuji paní místostarostce
Marii Zbrankové i ostatním pracovníkům
obecního úřadu, pracovníkům technického úseku, správcům obecního webu,
kabelovky, paní knihovnici, kronikářům
a všem dalším spolupracovníkům za obětavý přístup k práci. Poděkování pedagogickým i všem ostatním zaměstnancům
Základní a Mateřské školy Kašava a ZUŠ
Morava nejen za práci pro školu, ale především za práci pro obec. A v neposlední
řadě děkuji členům všech dobrovolných
organizací a spolků, kteří věnují svůj volný čas nejen svým zájmům, ale také zvelebování obce a organizaci obecních akcí,
výchově mládeže, nebo pomoci ostatním.
Letošní volby do obecního zastupitelstva, společně s volbami do Senátu, se konají 10. a 11. října 2014. Doufám, že také
letos přijdete ve velkém počtu. Svými hlasy určíte složení nového obecního zastupitelstva, které si na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu nového starostu
a místostarostu, a tím rozhodnete o směřování obce v následujících čtyřech letech.
Na závěr bych chtěl poděkovat své
velké rodině za trpělivost a podporu, bez
čehož bych práci starosty nemohl v klidu
vykonávat.
Přeji všem v podzimním čase co nejdéle pěkné počasí, pevné zdraví a vše
dobré.
Josef Jarcovják
starosta obce

Další Okénko, na kterém už pracujeme, vyjde s největší pravděpodobností ještě před Vánocemi. Chci Vás vyzvat, abyste se do jeho vytváření zapojili i Vy – nejenom zástupci spolků
a organizací, ale i členové zastupitelstva a samotní občané. Obecní zpravodaj není určen pouze pro informování
ze strany starosty, farnosti a školy - jak
se někdy může zdát. Vyžijte této jedinečné příležitosti, jak prezentovat práci organizací, jak spoluobčanům sdělit
svůj názor.
O tom, že se připravuje nové číslo Okénka, jste prostřednictvím KBTV
a webových stránek informováni v dostatečném předstihu. Stačí svůj příspěvek zaslat na emailovou adresu redakce@kasava.cz nebo jej předat na obecních úřadech obcí Kašava, Vlčková
a Držková. Za tu dobu, co „novodobé“
Okénko vydáváme, se nám nestalo, že
bychom zaslaný příspěvek úmyslně
nebo z nedostatku prostoru ve zpravodaji nezveřejnili.
Na závěr chci poděkovat našim redaktorům Pavle Holíkové, Stanislavu
Marcoňovi, Petru Černochovi a Kláře Černochové za práci, kterou pro vydávání Okénka ve svém volném čase
udělali a která přispěla k lepší informovanosti občanů našich tří obcí.
Zdeněk Vlk,
redaktor
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Kabelová televize
V měsíci červnu proběhla rekonstrukce kabelového rozvodu, zesilovacích stanic a přípojek elektřiny na Horním konci. Tato akce měla roční zpoždění z důvodu vážné nemoci majitele dodavatelské
firmy Cabtelmont. Všem na Horním konci se omlouvám. Tímto byla ukončena
přestavba celé sítě KBTV na území obce.
Začínali jsme na 8 programech, dnes
je možné naladit více jak 30 programů
a je prostor pro další rozšíření. V současné
době se připravuje aplikace, která umožní přenos zvuku při hlášení místního rozhlasu přes info – kanál KBTV. Jestli se to
podaří technicky vyřešit, tak potom budete moci obecní hlášení poslouchat pohodlně doma z info-kanálu KBTV.
Josef Jarcovják

Obecní rozhlas
Od začátku roku jsme museli několikrát volat servis na obecní rozhlas. Přesto se některé stanice ani na několik pokusů nepodařilo zprovoznit. Bezdrátový systém, který byl u nás zaveden, není
pro naše terénní podmínky zrovna ideální řešení. Zlepšení možná nastane, jak se
přestěhuje obecní úřad do nových prostor, anténa vysílače bude umístěna na
vyšší pozici a tím by se měla dostupnost
signálu zlepšit. Problémem jsou také baterie, ze kterých se napájí jednotlivé stanice. Jsou drahé a mají malou životnost.
Některé jsme museli vyměnit už těsně po
záruce.
Josef Jarcovják
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Autobusová
čekárna

Hospodaření
v lese

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo stavbu autobusové čekárny na dolní zastávce. Návrh Ing. arch.
Jaroslava Meluzina na dřevěnou čekárnu
bude realizovat pan Zdeněk Duda. Cestující z dolní zastávky by se měli dočkat
nové zastávky do konce října.
Josef Jarcovják

Lesní hospodář pan Šlampa na základě obhlídky lesa nařídil probírky, odtěžení sušek, případně porostů napadených
škůdci a také těžbu dle lesního hospodářského plánu, kterou bude nutné realizovat na konci roku. Nařízené probírky
jsou na Kašpárkách hotové, další jsou naplánované na příští rok.
Josef Jarcovják

Most „ŽELEZŇÁK“
Ředitelství silnic Zlínského kraje rozhodlo o záměru zbourat starý most „ŽELEZŇÁK“ a místo něho postavit most
nový.
Zlínský kraj, Ředitelství silnic a dálnic
Zlínského kraje (ŘSZK) a Obec Kašava se
smluvně dohodli na společném postupu
přípravy a realizace stavby „Silnice II/489
Kašava, most ev. č. 489-006“. Investorem
demolice starého mostu a stavby nového
mostu bude ŘSZK, Obec Kašava bude investorem pouze vjezdů k rodinným domům, které budou stavbou dotčeny.
Na stavbu je vydané stavební povolení a je zahrnuta do dotačních projektů
Zlínského kraje, tudíž musí být realizovaná v příštím roce. Protože dojde k demolici starého mostu, po dobu stavby bude
postaven náhradní most s objízdnou trasou a lávka pro pěší. Náhradní most bude
průjezdný pouze pro místní obyvatele

Úprava komunikace
v Chalůpkách
Ještě do zimy bude dokončena prozatím alespoň provizorní úprava a zprůhlednění místní komunikace Chalůpky
v úseku u „Juráškového“.
V brzké době bude také vydáno rozhodnutí o novém dopravním značení na
této komunikaci. Na finální úpravu – rozšíření a vybudování chodníku v části od
hlavní silnice II/489 po „Husičkovo“, bude
potřeba zpracovat projekt a čekat na dotační příležitost.
Ale nejprve je potřeba provést demolici domu č. p. 70 a přeložit vedení vysokého napětí.
Josef Jarcovják
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s osobními vozidly nepřesahujícími váhu
2 t a pro linkové autobusy. Ostatní vozidla
budou muset objíždět Kašavu přes Trnavu. Jakmile bude znám termín realizace,
budete o dalším postupu informováni.
Josef Jarcovják

Vítání občánků
V pátek 6. června 2014 jsme v Orlovně přivítali 11 dětí, které se narodily v roce
2013: Johanna Hořejší, Jonáš Drábek, Gabriela Chmelařová, Jakub Výboh, Vítězslav
Koutňák, Tobias Tkadlec, Karolína Knedlová, Josef Jarcovják, Zuzana Makovičková, Tereza Hýžová, Martin Kolář. Děti jsou
naše budoucnost a my jim přejeme hodně zdraví, štěstí, život naplněný láskou
starostlivých rodičů a také plno radostí
a úspěchů.
Marie Zbranková
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Sestavy za rok 2006 - 2013
Náklady 2006 - 2013
Paragraf
Příspěvek ZŠ a MŠ
Základní škola
Obecní byty
Veřejné osvětlení
Hasičská zbrojnice
OÚ + starý OÚ
KBTV
Knihovna
Stará MŠ
Orlovna
Místní hospodářství
Kulturák
Celkem:

2006
1 567 000,00
376 319,00
43 969,50
167 568,22
68 399,33
611 318,38
215 439,40
31 286,26
60 002,29
114 421,22
354 634,50
32 578,00
3 642 936,10

2007
1 670 000,00
121 146,20
214 013,60
279 848,00
78 677,15
449 717,82
409 232,00
80 890,23
54 592,20
222 841,70
134 599,50
25 146,00
3 740 704,40

2008
1 855 000,00
439 182,00
12 068,50
249 816,35
141 491,95
933 780,57
868 273,00
42 583,00
47 917,25
203 273,55
84 291,00
54 748,00
4 932 425,17

2009
2 226 558,27
271 654,75
113 193,00
310 751,18
892 557,41
624 997,55
219 442,00
47 370,55
118 177,61
66 346,00
49 747,00
19 152,00
4 959 947,32

2010
1 780 000,00
1 423 070,55
19 812,62
302 365,00
570 102,60
219 274,44
222 469,00
39 015,00
67 285,40
20 000,00
47 027,00
41 817,31
4 752 238,92

2011
2012
1 896 000,00 1 998 000,00
242 364,00
647 875,32
87 587,57
30 892,00
318 126,00
331 199,32
2 636 751,70
118 577,71
479 703,10
840 918,39
625 642,90
318 528,70
87 378,60
29 239,80
37 424,00
172 954,00
39 627,00
187 682,00
55 087,00
6 505 691,87 4 675 867,24

2013
2 180 000,00
754 629,42
355 725,00
338 218,00
200 591,68
1 181 488,74
267 284,00
80 542,00
37 424,00
127 568,00
5 523 470,84

Výdaje
voda
17 520,00
9 367,00
12 005,00
4 834,00
13 312,00
8 755,50
44 936,00
11 661,65
19 412,00
48 485,70
27 063,90
32 564,90

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

el. energie
513 175,00
498 514,00
445 788,77
456 563,00
518 473,20
555 832,00
594 380,00
421 355,50
297 730,64
334 296,30
414 045,27
588 338,80

uhlí
44 490,00
23 882,00
47 670,00
26 444,50
21 286,30
31 757,80
25 000,00
334 368,85

plyn
98 529,82
86 340,90
55 489,94
43 400,02
47 631,00
43 285,77
21 824,30
33 288,00
27 786,50
28 595,50
34 588,00
-

Mzdy bez SP a ZP
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Zastupitelstvo
519 252,00
475 116,00
512 266,00
976 023,00
822 970,00
752 134,00
734 188,00
759 427,00
414 931,00
602 260,00
624 044,00
696 800,00

Zaměstnanci
979 909,00
841 581,00
1 029 081,00
1 013 077,00
1 004 506,00
933 387,50
942 365,00
967 744,00
830 664,00
731 951,00
814 042,00
548 858,00

opravy
1 317 519,54
163 481,14
478 453,39
597 416,60
2 019 850,00
943 811,80
2 622 620,10
552 680,02
250 979,50
1 691 371,27
521 986,80
1 191 729,40

PDO
535 993,57
487 526,60
479 892,40
443 132,50
485 631,30
428 682,88
435 510,25
379 807,22
339 711,43
276 809,58
234 113,10
188 063,00

KBTV
267 284,00
318 528,70
625 642,90
222 469,00
167 161,50
160 190,00
183 653,00
188 164,40
103 008,60
120 642,90
113 889,20
68 649,10

ZŠ
2 934 629,42
2 645 875,32
2 138 364,00
3 023 070,55
2 226 558,00
2 013 299,00
1 670 000,00
1 567 000,00
1 817 000,00
1 796 497,00
1 499 130,00
-

Celkem
5 684 651,35
4 254 123,66
4 235 636,40
4 814 767,67
5 526 287,00
4 153 856,95
5 572 923,65
3 180 401,29
2 876 914,97
4 328 456,05
2 869 816,27
2 403 714,05

Příjmy
Celkem
1 499 161,00
1 316 697,00
1 541 347,00
1 989 100,00
1 827 476,00
1 685 521,50
1 676 553,00
1 727 171,00
1 245 595,00
1 334 211,00
1 438 086,00
1 245 658,00

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

1-daňové
9 247 544,44
6 758 968,59
6 623 489,28
6 557 691,20
6 417 480,70
7 846 697,38
6 513 097,70
5 994 544,00
5 995 602,00
5 208 698,00
5 032 106,00
4 666 255,00

2-nedaňové 3-kapitálové
1 168 117,90
542 201,96
732 421,13
7 760,00
1 042 621,44
4 400,00
656 108,28
18 210,00
938 674,25
124 074,00
732 793,81
35 792,00
1 155 266,06 2 175 812,00
907 435,27
129 530,00
629 914,51
150 780,00
1 810 917,77
291 559,00
798 629,51
64 597,00
1 126 515,54 1 057 336,00

4-dotace
2 117 626,68
1 512 768,40
2 167 403,20
4 891 520,42
1 676 904,53
1 546 927,00
1 087 304,00
1 020 889,00
840 312,00
7 043 316,00
6 930 675,00
960 620,00

Celkem
13 075 490,98
9 011 918,12
9 837 913,92
12 123 529,90
9 157 133,48
10 162 210,19
10 931 479,76
8 052 398,27
7 616 608,51
14 354 490,77
12 826 007,51
7 810 726,54

Kašava - počet obyvatel:
Rok
1869
1880

Počet
obyv.
690
801

1890
1900
1910
1921

878
813
809
829

1930
1950
1961
1970

831
840
926
920

1980
1991
1995
1996

851
844
857
860
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1997
1998
2000
2003

849
862
874
881

2004
2005
2006
2007

893
899
906
905

2008
2009
2010
2011

910
913
911
907
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Realizované
dotační projekty
v letech 2011 - 2014
Dotační program:
Podprogram na podporu obnovy venkova
Název projektu:
POŽÁRNÍ ZBROJNICE V KAŠAVĚ
Žadatel projektu: Obec Kašava
Projektant stavby: Ing. arch. Pavel Uhrmacher
Zhotovitel: ERGO VH s.r.o., Zlín
Celkové náklady
2.378.939,- Kč
Dotace Zlínský kraj
- 942.000,- Kč
Podíl obce
1.436.939,- Kč

Dotační program: Fond mikroprojektů
Název projektu:
NAUČNÁ STEZKA KAŠAVA
Žadatel projektu: Obec Kašava
Autor projektu: PhDr. Jana Langerová
Zhotovitel: Zdeněk Duda, Kašava
Celkové náklady
35.360,- EUR
Dotace fond mikroprojektu -30.000,-EUR
Podíl obce
5.360,- EUR

Dotační program: Program rozvoje venkova
Název projektu:
OBNOVME PRAMENY STŘEDNÍ
MORAVY
Žadatel projektu: MAS VaS, Obec Kašava
Autor projektu: Mgr. Petr Žůrek
Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o., Hodonín
Celkové náklady
239.027,- Kč
Dotace
-210.344,- Kč
Podíl obce
28.683,- Kč

Dotační program:
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Název projektu: Minimalizace vzniku bioodpadů formou domácího a komunitního
kompostování občanů dobrovolného svazu obcí DKV obcí Držková, Kašava, Vlčková
Žadatel - příjemce podpory: Dobrovolný svazek obcí - DKV obcí Držková, Kašava, Vlčková
Autor projektu: Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D.
Zhotovitel: ELKOPLAST CZ s.r.o., Zlín
Celkové náklady
1.120.843,- Kč
Dotace
- 1.008.774,- Kč
Podíl obce
112.069,- Kč

Dotační program:
Zkvalitnění nakládání s odpady
Název projektu: SBĚRNÝ DVŮR KAŠAVA
– TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Žadatel projektu: Obec Kašava
Analýza a projekt: Ing. Zdeněk Vendolský,
Ing.Markéta Hošková
Zhotovitel: ELKOPLAST CZ s.r.o., Zlín
Celkové náklady
624.457,- Kč
Dotace
-562.701,- Kč
Podíl obce
61.756,- Kč

Dotační program:
Zkvalitnění nakládání s odpady
Název projektu: SEPARACE A SVOZ
BIOODPADŮ V OBCI KAŠAVA
Žadatel projektu: Obec Kašava
Analýza a projekt: Ing. Zdeněk Vendolský,
Ing. Markéta Hošková
Zhotovitel: ENERGREEN PROJEKT s.r.o.,
Olomouc
Celkové náklady
655.215,- Kč
Dotace
- 590.230,- Kč
Podíl obce
64.985,- Kč

Dotační program:
Operační program SZIF, opatření IV. 1.2,
realizace místní rozvojové strategie
Název projektu:
OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Žadatel projektu: MAS VaS, Obec Kašava
Projekt: Petr Staveník
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady
469.759,- Kč
Dotace
- 347.175,- Kč
Podíl obce
122.584,- Kč

Dotační program: Zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí
Název projektu: ZATEPLENÍ A VÝMĚNA
ZDROJE - OBECNÍ DŮM KAŠAVA
Žadatel projektu: Obec Kašava
Projekt: Ing. arch. Pavel Uhrmacher
Zhotovitel: Sdružení „HŠJ“ (ERGO VH s.r.o., ŠENKokna-dveře-zimní zahrady, Jurášek spol. s r.o.)
Celkové náklady
9.500.070,- Kč
Dotace
- 4.258.111,- Kč
Podíl obce
5.241.959,- Kč
Termín dokončení
30. 09. 2014

Dotační program:
Integrovaný rozvoj a obnova regionu
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Název projektu:
NÁVES V OBCI KAŠAVA
- prostor pro setkávání obyvatel
Žadatel projektu: Obec Kašava
Projekt: Ing. arch. Pavel Uhrmacher
Zhotovitel: ERGO VH s.r.o.,
Celkové náklady
4.569.477,- Kč
Dotace
-3.884.055,- Kč
Podíl obce
685.422,- Kč
Termín zahájení
15. 09. 2014
Termín dokončení
30. 06. 2015

Dotační program:
Zkvalitnění nakládání s odpady
Název projektu:
KOMPOSTÁRNA KAŠAVA
Žadatel projektu: Obec Kašava
Analýza a projekt: Ing. Zdeněk Vendolský,
Ing. Markéta Hošková
Zhotovitel: zatím nebyl vybrán
Celkové rozpočtové náklady 940.170,- Kč
- 846.153,- Kč
Dotace
Podíl obce
94.017,- Kč
Projekt je v současné době zastaven z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele
sousedního pozemku.

Schválené dotační
projekty na rok 2015
Dotační program: Zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí
Název projektu:
ZATEPLENÍ KNIHOVNY Č. P. 100
Žadatel projektu: Obec Kašava
Projekt: Ing. arch. Tomáš Kročil
Zhotovitel: bude výběrové řízení
Celkové rozpočtové náklady 918.039,- Kč
Dotace schválená
- 872.135,- Kč
Termín realizace: rok 2015

Dotační program: Zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí
Název projektu:
ZATEPLENÍ ZŠ A MŠ KAŠAVA
(přístavba MŠ a tělocvična)
Žadatel projektu: Obec Kašava
Projekt: Ing. arch. Tomáš Kročil
Zhotovitel: bude výběrové řízení
Celkové rozpočtové náklady 7.905.829,- Kč
Dotace schválená
- 7.115.245,- Kč
Termín realizace: rok 2015
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Příprava projektu úpravy hřbitova
Všichni známe stav našeho hřbitova. Bylo by určitě příjemné i pěkné, kdyby ke každému hrobu vedl pěkný chodník, kdyby byl
hřbitov uspořádaný… Protože správu hřbitova děláme společně všechny tři obce, shodli jsme se, že se o to pokusíme. Je to určitě
běh na dlouhou trať, ale za pokus to stojí. Už z důvodu nového programového období (2015 - 2020), kdy bude možné čerpat peníze z evropských fondů na takové účely. Zadali jsme projekt úpravy hřbitova Ing. arch. Miroslavu Balejovi, a ten vypracoval dvě varianty, které vám předkládáme k diskusi a připomínkování. Můžete se s připomínkami obracet přímo na své starosty v místě bydliště
v Držkové, Kašavě, nebo ve Vlčkové.

Komentář architekta
1. varianta
Lepší a pohodlnější přístup prakticky ke každému
hrobu, ovšem samozřejmě
za cenu vyšších vstupních
nákladů a nezbytnosti přesunu cca 122 hrobových
míst (jedno i dvojhroby dohromady). Na stávající části hřbitova jsme přesunuli prakticky každou druhou řadu hrobů. Tam, kde
vznikly průchody zbytečně
moc široké, jsme uličku doplnili urnovými hroby, které díky své menší velikosti mohou být orientovány
i s pomníkem směrem po svahu. Nová část hřbitova je řešena tak, aby co nejvíce respektovala stávající spád terénu.
2. varianta
Ekonomická verze, která nezajišťuje pohodlný přístup ke každému hrobu,
pouze podstatně snižuje
v některých místech vzdálenosti, kdy se musí procházet úzkými prostory. Tato varianta umožní přesun o cca
70 hrobových míst méně.
Vyzkoušeli jsme v ní rovněž možnost druhého přístupu na hřbitov z levé části.
Předpokládáme, že tato komunikace by byla pojezdná
pro pohřební auto a umožnila by dovoz rakve prakticky až doprostřed hřbitova.
Tato možnost je samozřejmě aplikovatelná s mírnou
úpravou i pro variantu 1.
Pro obě varianty platí, že by bylo odpovídajícím způsobem rozšířeno i veřejné osvětlení, osazeny nějaké lavičky a případně
doplněna dělící zeleň, případně i pár stromů pro vytvoření stínu v letních měsících.
Kolumbárium je v obou případech umístěné do míst stávající kamenné zdi, oplocení vlevo od vstupu.
Velikost nových hrobových míst včetně uliček v rozšířené části hřbitova bude upraveno na základě požadavku na skladbu
a velikost hrobů (jednohroby, dvojhroby, urnové hroby). Teď jsou pro zjednodušení všude zakresleny dvojhroby.
Podružné uličky by mohly být buď vydlážděny, nebo ponechány pouze zatravněné.
Josef Jarcovják
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Fond kultury
a sportu 2014
Fond kultury a sportu obce Kašava
2014 disponoval i letos částkou 200 000,Kč, kterou poskytla obec Kašava ze svého
rozpočtu. Fond je možné navyšovat i z jiných zdrojů, prostřednictvím sponzorských darů. Komise zaregistrovala celkem
14 žádostí a všechny přijala jako vyhovující
a oprávněné, v souladu se statusem a výzvou fondu 2014. Součet částek ze všech žádostí činil 245 080,- Kč. Proto musela komise
přezkoumat všechny žádosti a rozhodnout
o snížení, či vyškrtnutí některých položek.
Na základě těchto žádostí komise fondu rozdělila finance následujícím způsobem:
• Rodiče dětí z Kašavy – Slet čarodějnic
a čarodějů, Uspávání broučků – 8 923 Kč
• Royal Rangers – Poznáváme Naučnou
stezku Kašava s navigací – 6 518 Kč
• Orel – Opravy a údržba vybavení Orlovny – 20 000 Kč
• SRPŠ – Akce pro děti – 12 359 Kč
• SDH Kašava – Noční pohárová soutěž – 14 000 Kč
• ČČK – Kašava – Vybavení zdravotnických
brašen, Mikulášská besídka, výcvik mladých zdravotníků –12 000 Kč
• Ochotnické divadlo – Budování technického zázemí – 9 000 Kč
• Radek Bečica – Vybavení posilovny – 10 000 Kč
• DH Trnkovjanka – Valašské kroje – 20 000 Kč
• DH Trnkovjanka – Servis a nákup mikrofonů – 19 500 Kč
• Komunitní škola Kašava – Dětský den
v Kašavě – 12 000 Kč
• Komunitní škola Kašava – Zájmové
vzdělávání dětí – 16 000 Kč
• TJ Kašava – Nákup materiálu a majetku
pro sportovní činnost – 20 000 Kč
• TJ Kašava – Sportovně-kulturní činnost – 19 700 Kč
Petr Černoch

Obecní dům
Dokončuje se rekonstrukce Obecního
domu (staré školky). Díky příznivému finančnímu vývoji obecního rozpočtu rozhodlo zastupitelstvo o výměně střešní
krytiny, o vyvložkování a opravě komína
a opravě přístavku staré školky (dříve sklad uhlí a dřeva). Tyto práce nebyly
součástí původního projektu a také musely být provedeny práce, se kterými se
v projektu nepočítalo, jako je např. výztuha stropní konstrukce, venkovní napoje-

ní kanalizace, nové vystrojení vodovodní
přípojky atd. Proto byly uzavřeny následující dodatky ke smlouvě o dílo.
Dodatek č. 1
Střecha - dodávka materiálu včetně
montáže, cena 330 000,- Kč bez DPH.
Dodatek č. 2
Zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchu vnitřní, podlahy a podlahové konstrukce, bourání konstrukcí, prorážení otvorů, staveništní přesun hmot, izolace tepelné, vnitřní vodovod, zařizovací předměty, elektromontáže, přesuny sutí a vybouraných hmot,
zařízení staveniště, kompletační činnost,
cena 77 421,- Kč bez DPH
Dodatek č. 3
Oprava komínu: svislé a kompletní
konstrukce, úprava povrchů vnitřní, lešení
a stavební výtahy, prorážení otvorů, kompletační činnost, cena 53 677,- Kč
Stavební úpravy přístavek: Svislé
a kompletní konstrukce, úpravy povrchů vnitřní, úpravy povrchů vnější, lešení
a stavební výtahy, konstrukce zámečnické, nátěry, cena 74 554,- Kč
Cena dodatek č. 3 celkem: 128 231,Kč bez DPH
Je reálné dodržení termínu předání stavby dle harmonogramu - to je do
30. 9. 2014. Potom může začít vybavování interiérů a stěhování obecního úřadu,
knihovny atd. Je určitě reálné, aby knihovna a obecní úřad od nového roku začaly
fungovat v nových prostorách. Jsem přesvědčen, že tato změna ušetří na provozních nákladech obce.
Josef Jarcovják

Náves v obci Kašava
– prostor pro setkávání obyvatel
Současně s dokončováním Obecního
domu se rozjede stavba „Náves v obci Kašava“ což je úprava komunikací, parkovacích míst, chodníků, zeleně kolem Obecního domu… Ve výběrovém řízení na dodavatele tohoto díla podala nejnižší nabídku firma ERGO VH s.r.o.
Pokud nenastanou nějaké komplikace, tak 15. 9. 2014 stavební firma převezme staveniště, a začne realizace tohoto
projektu. Jestli bude příznivé počasí, tak
by měly být do konce listopadu hotové
chodníky, komunikace a parkovací místa. Na jaře se projekt dokončí zahradními
úpravami, výsadbou zeleně a umístěním
mobiliáře.
Centrum naší obce dostane nový
vzhled, získá parkovací plochy, dlážděnou
plochu pro konání kulturních a společenských akcí, získá novou zeleň.
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Potřebujeme
připravovat projekty?
Občas zaslechnu: Proč tolik projektů?
Proč se dělá to a ne ono?
Mnohokrát jsem se snažil vysvětlit, že
dnešní financování obcí má dva zdroje.
1. První zdroj je státní rozpočet, podle pravidel RUD (rozpočtové určení daní)
obec dostává pravidelně každý měsíc svůj
příděl, nemusí o nic žádat.
2. Druhým zdrojem jsou dotace, a to
různé (ze státního rozpočtu, z evropských
a jiných fondů,z nadací, atd.). Každý poskytovatel dotace si sám stanoví, na co poskytne dotaci, a co musí žadatel předložit, aby
dotaci získal.
To znamená, že pokud někdo chce peníze např. z operačního programu životní prostředí, musí nejdříve předložit: energetický audit, stavební projektovou dokumentaci, projektovou žádost
Pokud je projekt úspěšný, tak se pokračuje prováděcí projektovou dokumentací
s rozpočtem, výběrovým řízením.
Následuje realizace stavby, kde musí
být stavební dozor, koordinátor BOZP.
Po dokončení je nutné ještě dokládat
závěrečnou zprávu a po dobu udržitelnosti projektu monitorovací zprávy - to je výčet dokumentů, které obec musí zainvestovat dopředu. Tyto náklady jsou započitatelné do uznatelných nákladů projektu, ale
žadatel je dostane uhrazené až po skončení projektu.
Dále je potřeba předložit ještě spoustu dalších dokumentů, za které se neplatí.
Takže jednoduše řečeno, kdo chce peníze,
musí „skákat, jak poskytovatel dotace píská“. No a kdo nechce peníze, nemusí chystat nic, nikdo ho nenutí.
Před třemi lety jsem si nechal udělat
pasport obecních budov. Nebylo to radostné čtení. Kromě hlavní budovy školy, žádná
budova zateplená, staré rozvody, instalace,
nevhodné vytápění atd. Proto je třeba hledat jakékoliv možnosti financování na obnovu obecního majetku - a to nejen budov,
ale i místních komunikací, chodníků, mostů atd. A také potřebujeme financovat rozvojové projekty obce.
Příprava projektu „Náves“ začala v roce
2011. Jestli vše dobře dopadne, tak po čtyřech letech bude tato akce teprve hotová.
Je to běh na dlouhou trať.
Máme proto rozpracovaných několik projektů, abychom mohli pružně reagovat na vyhlášené výzvy. Zateplení přístavby
a tělocvičny školy, Zateplení budovy
knihovny č. p. 100, Regenerace školní zahrady, připravují se opravy místních komunikací, chodníků, hřbitova.
Josef Jarcovják
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VOLBY v naší obci Náklady za odpady v obci za rok 2013
Volby do zastupitelstva obce a do Senátu PČR se uskuteční:
v pátek 10. října 2014
od 14:00 hodin do 22:00 hodin.
v sobotu 11. října 2014
od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
V naší obci budeme volit v zasedací
mistnosti na Obecním úřadě, Kašava č. p. 41.
Hlasování do přenosné volební schránky
Voliči mohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad,
aby mohli hlasovat mimo volební místnost. Žádat mohou voliči OÚ Kašava na
telefon 577 467 205, případně ve dnech
voleb okrskovou volební komisi na tel.
731 440 492.
Voliči obdrží nejpozději tři dny přede
dnem voleb hlasovací lístek, na kterém
budou uvedeny zaregistrované volební
strany. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.
V Kašavě jsou zaregistrované čtyři
kandidátky, budete mít z čeho vybírat:
č. 1 - NEZÁVISLÍ KAŠAVJANÉ
č. 2 - ČESKÁ STRANA
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
č. 3 - KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ
UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
č. 4 - Zvuk12
Josef Jarcovják

Zájezd
do Chorvatska
Z iniciativy OÚ v Kašavě a na základě
dlouhodobého přátelství s chorvatským
městem Daruvarem se letos uskutečnil
desetidenní pobyt v Chorvatsku na ostrově Malý Lošin, kde má město Daruvar svůj
hostel. Účastníky tohoto pobytu byli převážné občané z Kašavy.
Do Chorvatska jsme cestovali v noci.
Cesta byla dlouhá, proto nám přišla vhod
krátká ranní zastávka v Daruvaru. Čekalo
nás tam milé uvítání a snídaně. Po snídani
jsme pokračovali v cestě k moři.
Malý Lošin je ostrov obklopený průzračně čistou vodou. Počasí nám až na nějaké výjimky přálo tak, že jsme si užili sluníčka i koupání.
Na zpáteční cestě jsme se opět zastavili v Horním Daruvaru, kde v ten den
zrovna slavili 90. výročí založení kulturního spolku „Česká beseda“ a 70. výročí od
založení české školy v Daruvaru. Zába-

Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Plasty
Nebezpečný odpad
Velkoobjemový odpad
Sklo
Celkem

Firma zajišťující odvoz
Technické služby Zlín, s.r.o.
Technické služby Zlín, s.r.o.
Technické služby Zlín, s.r.o.
PODHORAN LUKOV a.s.
Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Náklady v Kč
336.230,-16.632,-10.059,-70.556,-17.611,-451.088,--

Množství v tunách
140,35
2,36
1,08
46,16
9,63
199,58

Získané odměny od firem, které zajišťují zpětný odběr:
EKO-KOM, a.s.
26.420,50 Kč
ELEKTROWIN a.s.
2.000,-- Kč

Zprávy z chodníčků
Naučné stezky Kašava
Léto je v plném proudu a jistě si velmi dobře všímáte, že naše kašavská naučná stezka je hojně navštěvována turisty z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších
míst Moravy. Máme také radost, že nejeden z Vás, starousedlíků, jste pozvali na
okruh kolem Kašavy své příbuzné a strávili s nimi příjemné chvíle na trase a stanovištích stezky.
Těsně před vydáním je další ze skládaček, které doprovází tento, před rokem ukončený projekt z ERDF, z Fondu
Mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty, a to
mapa. Naši návštěvníci, kterých neustále
přibývá, si občas „postesknou“, že zabloudili… A tak jistě neuškodí na A4 vytisknout podrobnou turistickou mapu, která je pro orientaci v terénu nejlepším rádcem. Navíc ke stanovištím budou připojeny GPS souřadnice. Předpokládáme, že
mapa bude velkým pomocníkem na cesva byla v plném proudu a nás opět čekalo vřelé přijetí a bohatá večeře. Čekala nás
ale také ještě dlouhá cesta domů, museli jsme se proto s našimi hostiteli brzy rozloučit. Návrat byl únavný ale bez komplikací.
Stanislav Marcoň
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tách naší naučné stezky pro všechny budoucí návštěvníky a zvýší její atraktivnost.
Svou oblibu si postupně získává
také nový web Naučné stezky Kašava:
www.nskasava.eu, který byl spuštěn na
konci letošní zimy. I tato virtuální procházka má svůj účel. Ukáže od počítače
krásu naší místní přírody a pozve přirozeným způsobem další potencionální návštěvníky na trasu stezky. Když se k tomu
přidá i zdařilá křížová cesta Tomáše Procházky, návštěva v Kašavě stojí za to.
Na závěr zbývá napsat - těšíme se
i s Vámi, kdo jste na Naučnou stezku Kašava dosud ještě nevyrazili, někdy příště na
setkání na některém ze stanovišť kolem
Kašavy.
Jana Langerová
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Kašava přivítala
americké hosty
29. srpna 2014 v deset hodin dopoledne se Kašavští občané sešli, aby přivítali americké občany, kteří přijeli uctít památku svých příbuzných, kteří před 70.
lety 29. srpna 1944, položili životy, abychom my mohli žít.

Co se v ten den
před sedmdesáti lety odehrálo?
V létě 1944 se II. světová válka chýlila ke
svému konci. Po vylodění amerických vojsk
v Normandii Němci stále více stahovali vojenský materiál na východní frontu.
27. srpna 1944 jeden z amerických průzkumných letounů našel na nádraží v Ostravě stovky vagonů s pohonnými hmotami, které byly připraveny pro východní
frontu. Velmi rychle byl připraven plán k letecké operaci a 29. srpna se z italské Lodžie
vydalo kolem šesti set bombardovacích letounů na Ostravsko.
Jedna z perutí letících na samém chvostu svazu se výrazně opozdila. Zaváhání amerických letců využila německá strana. Na osamělou skupinu zaútočilo pět německých stíhacích letounů Messerschmitt
Bf 109 a dvacet čtyři Focke-Wulfů Fw 190.

V nerovné bitvě, která v následujících
minutách probíhala, bylo postupně zničeno osm amerických bombardérů typu B-17
Flying Fortress, které se zřítily poblíž slovenské obce Nová Bošáca a na Moravě u Vyš-

9

kovce, Šanova, Krhova, Přečkovic, Kašavy,
Liptálu a Metylovic.
Ze sta členů posádek zničených bombardérů jich čtyřicet jedna zahynulo, padesát pět upadlo do německého zajetí, tři
se dostali na Slovensko a odtud později do
Itálie. Jednoho letce ukrývala česká rodina
až do konce války.
V moravském Mikroregionu Bojkovsko
a v Bošáci na slovenské straně v pěti letounech typu B-17 Flying Fortres zahynulo 35
amerických letců. Což je patrně největší počet padlých Američanů na území bývalého
Československa.
Mrtví letci byli pohřbeni na několika
hřbitovech. Dvacet osm bylo pohřbeno ve
Slavičíně, čtyři v Nové Bošáci, tři v Kašavě,
dva v Rudicích, jeden ve Frenštátu, jeden
v Palkovicích, jeden v Nemšové-Luborči, jeden v Brně.
Těla všech těchto letců byla v roce 1946
exhumována a převezena na hřbitovy
v USA a západní Evropě.
Tak se v Kašavě u pomníku sešli příbuzní padlých letců, aby vzdali hold těmto hrdinům a položili věnce.
Při projevu starosta pan Josef Jarcovják vzpomněl také na kašavské občany
pana Aloise Štefku, Oldřicha Knedlu, Antonína Langera a slovenského vojína Štefana Hudroně, kteří zaplatili svým životem, a tak zachránili obec Kašava před
vyhlazením.
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Poděkování patří všem kteří se podíleli na uskutečnění této vzpomínkové
akce. Jsou to především nadšenci, lidé,
kterým není lhostejný osud všech, kteří
položili životy za nás.
Jsou to občané z Bojkovic, Slavičína
a také z Kašavy.
Všem moc děkujeme za pomoc a přípravu k uskutečnění této vzpomínkové
akce.

Američtí účastníci
vzpomínkových akcí
- spojení s místy dopadů
letounů
Kašava - nikdo
Nová Bošáca - Claudia Larcher Helveston neteř 2. pilota Harolda W. Helvestona
Nemšová - Larry Joyner + syn Alex Joyner syn Ferrise Joynera, radiooperátora
Šanov - Dudley Paul Merrell + syn Steve Merrell - synovec Dudley E. Standridge,
zadního střelce
Přečkovice/Rudice - Loy Dickinson, bývalý
navigátor letoun Tail End Charlie
Karol Shupe - manželka Loye Dickinsona
Mike Shupe + Marc Shupe - synové Karol
Shupe
Adam Shupe - syn od Marc Shupe
Bruce Dickinson - syn Loye Dickinsona
Carol Barnard - dcera Loye Dickinsona
Alison Barnard + Phil Barnard - děti od Carol Barnard
Nancy Graham- Owsianik - dcera Joe Owsianika, pravého bočního střelce
Krhov - Todd Weiler, synovec pilota Jamese A. Weilera
James Warwick - syn Johna Warwicka, blízkého přítele pilota Jamese A. Weilera
Chuck Childs, bývalý pilot, veterán 2. bombardovací skupiny
SOUČASNÍ VOJÁCI USAF
Podplukovník CHAD FAGER - zástupce velitele 49. bombardovací perutě
Podplukovník SCOTT H. MAYTAN - velitel
20. bombardovací perutě
Jaroslav Holý, Ludmila Holá
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Vzdělávání
na venkově
Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola ekonomická Zlín pro Vás pořádá bezplatné vzdělávání, které je určeno pro zaměstnané i nezaměstnané, matky na mateřské či rodičovské dovolené, občany s částečnou invaliditou (NE: starobní důchodci,
studenti či plně invalidní důchodci).
Všechny semináře budou probíhat v ZŠ
a MŠ Kašava, každý z účastníků obdrží materiály, ze kterých bude školen, psací potřeby a bude mu poskytnuto občerstvení. Maminkám na mateřské dovolené bude zajištěno hlídání dětí.
Délka trvání jednoho semináře je 6 vyučovacích hodin (1 h = 45 min).
Každý z účastníků dostane certifikát
o absolvování kurzu akreditovaný u MŠMT.
Pro elektronickou přihlášku a více informací o seminářích pište na email:
info@kasava.cz nebo v tištěné podobě můžete přihlášku vyplnit na obecním úřadě.
Vybrat si můžete z těchto seminářů:

Finanční gramotnost
a základy podnikání
Seminář bude mít 2 samostatné části
a jeho absolvováním účastníci získají základní znalosti o tvorbě rodinného rozpočtu, úvěrech, dluhové pasti, exekucích či
osobním bankrotu a jak lze osobní odpovědností finančním problémům předcházet. Další část vzdělávací aktivity se bude
věnovat základním krokům při zahájení
podnikání, tvorbě podnikatelského plánu,
základním formám podnikání. Všechny informace budou doplněny praktickými příklady a doporučeními v souladu s novým
Občanským zákoníkem.
Probíraná témata:
• Hotovostní a bezhotovostní platby, měnový kurz a jeho vliv na cenu výrobků a služeb, inflace
• Hospodaření domácnosti
• Úvěry, průběh poskytnutí, čerpání, splácení a kontroly plnění úvěru
• Výpočty úroků, anuity, splátkové kalendáře
• Daň z příjmů fyzických osob, výpočet daně
z příjmů fyzických osob, osvobozené příjmy
• Příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy
• Přiznání k dani z příjmů
• Živnostenské podnikání, podmínky provozování živností, druhy živností, živnostenské oprávnění

• Příprava na podnikání, informace nezbytné pro podnikání
• Financování živnostenského podniku
• Zpracování podnikatelského plánu, charakteristika, účel, struktura analýzy (trhu,
výrobních možností, finančních možností, pracovních sil, rizika), ekonomické propočty
• Zahájení podnikatelské činnosti, povinné
registrace, založení podnikatelské agendy
1. seminář: Finanční gramotnost
Termín: 30. 9. 2014 - Čas: 17:00 hodin
Lektor: Ing. Hana Šedová, PhD.
2. seminář: Základy podnikání
Termín: 23. 10. 2014 - Čas: 17:00 hodin
Lektor: Ing. Lenka Vašků

Právní vzdělávání
a spotřebitelská gramotnost
Seminář bude mít 2 samostatné části (každou část odborně zaštiťuje expert)
a jeho absolvováním získají účastníci základní znalosti o právech a povinnostech
občana, ale i práva spotřebitele v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. Součástí bude orientace na trhu, cenové praktiky, prevence před podvodnými praktikami
prodejců a práva spotřebitele v souvislosti s novou legislativou. Nejedná se o výklad
Občanského zákoníku jako takového, ale
o jeho praktickou aplikaci do každodenního
života jedince a jeho rodiny.
Probíraná témata:
• Nový občanský zákoník se zaměřením na
věcná břemena a sousedská práva, dědické právo, pozemní komunikace
• Postavení a ochrana spotřebitele ve světle
nové právní úpravy
• Koupě movité věci obecně – práva a povinnosti smluvních stran, předmět koupě,
cena
• Práva spotřebitele z vadného plnění
• Prodej zboží v obchodě
• Povinnosti prodejců podle nové právní
úpravy v praxi
• Záruka za jakost a práva spotřebitele z vadného plnění
• Uplatnění práva z vadného plnění
• Prodejce a spotřebitel - vzájemný vztah
z pohledu legislativy a praxe
• Zhotovení věci, smlouva o dílo
1. seminář: Právní vzdělávání
Termín: 7. 10. 2014 - Čas: 17:00 hodin
Lektor: JUDr. Milan Bárta
2. seminář: Spotřebitelská gramotnost
Termín: 16. 10. 2014 - Čas: 17:00 hodin
Lektor: JUDr. Jana Mahdalíčková, PhD.
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Počítačové dovednosti a rozvoj
ostatních digitálních kompetencí
Cílem semináře je kromě základní počítačové gramotnosti, tj. způsobilosti ovládat
a využívat osobní počítač, seznámit účastníky i s možnostmi efektivně vyhledat, zpracovat a používat informace dostupné v tzv.
digitálním prostředí. Jedná se o schopnost
orientovat se ve využití digitálních technologií dostupných v běžném životě a efektivně je využívat.
Všechny tyto činnosti se naučí účastníci
využívat aspoň na základní úrovni tak, aby
byli schopni zpracovat soubory, data, efektivně komunikovat, zpracovávat a dále předávat informace. Vzdělávací aktivita bude
realizovaná prostřednictvím experta v 6 samostatných kurzech.
Náplní vzdělávacího kurzu bude i ovládání a vyžití smarthphonu, který je efektivní pomůckou k ulehčení a zrychlení operací
každodenního života.
1. seminář: Základy práce s PC
- Windows, ovládání prostředí, práce se soubory a složkami
Termín: 28. 1. 2015 - Čas: 17:00 hodin
Lektor: Ing. Pavel Hýl
2. seminář: Internet a elektronická pošta
- prohlížení www stránek, vyhledávání informací, vytvoření poštovního účtu, posílání zpráv
Termín: 4. 2. 2015 - Čas: 17:00 hodin
Lektor: Ing. Pavel Hýl
3. seminář: Textový editor MS Word
- vytváření dokumentů, formátování textu,
vkládání obrázků
Termín: 11. 2. 2015 - Čas: 17:00 hodin
Lektor: Ing. Pavel Hýl
4. seminář: Tabulkový kalkulátor MS Excel
- vytváření tabulek, formátování tabulek,
vkládání vzorců a funkcí, tvorba grafů
Termín: 18. 2. 2015 - Čas: 17:00 hodin
Lektor: Ing. Pavel Hýl
5. seminář: Práce s tablety
- ovládání tabletu, možnosti využití, internet, elektronická pošta, on-line komunikace
Termín: 25. 2. 2015
Čas: 17:00 hodin
Lektor: Ing. Pavel Hýl
6. seminář: Chytré telefony (smartphony)
- ovládání telefonu, telefonování, posílání
zpráv, internet
Termín: 4. 3. 2015 - Čas: 17:00 hodin
Lektor: Ing. Pavel Hýl
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Nabídka kurzů
pro veřejnost

Mažoretky
Berušky Kašava
(www.mazoretky-kasava.estranky.cz)

I letošní školní rok si Komunitní škola Kašava pro občany připravila širokou nabídku
kurzů. Využijte této příležitosti a přihlaste
se. Začínáme už v říjnu!

Dětský den 2014

NABÍDKA:
Angličtina – různé úrovně
Badminton
Počítačový kurz
Hra na žesťové nástroje
Pletení z přírodních materiálů
Kurzy budou probíhat pouze při dostatečném počtu přihlášených.
Tel.: 731 440 493
Email: komskola@kasava.cz
www.kskasava.cz

Příměstský tábor
TAJEMSTVÍ PEVNOSTI BOYARD
Druhý ročník příměstského tábora se
konal v Kašavě v okolí školy od 7. – 11. července 2014. Letos se tohoto tábora zúčastnilo 52 dětí a to nejen z Kašavy a okolí, ale
i z Kralup nad Vltavou, Fryštáku, Březové
a Itálie. Bylo to pestré osazení.
Všichni dostali tričko - každý tým jinou
barvu. A protože se tábor nesl v duchu pevnosti Boyard, tak každé ráno se všichni sešli u pevnosti a pak se rychle běželo za otcem Furem, který nám řekl, co ten den budeme dělat. Pokud počasí dovolilo, trávili
jsme čas co nejvíce venku. Objevil se zde i
nepřítel otce Fura - byl to je zlý bratr Turo.
Stalo se, že zlý Turo začaroval vedoucí týmů
a děti si je museli najít a odčarovat. Hrály se různé bojové hry a chodilo se na výlety. Taky se šlo podle GPS a vařili jsme i kotlíkový guláš v přírodě. A na konci týdne čekal děti poklad. Ale dostat se k němu nebylo vůbec jednoduché, odvážlivci z družstev
museli lovit klíče v „humus kotlíku“. Ale výsledek stál za to. Díky nim se podařilo otevřít truhlu s pokladem a každý účastník si
odnesl domů odměnu.
Dětem se tábor líbil. Budeme se těšit za
rok. Vaši vedoucí + otec Furo.
Martina Vajďáková

Děkuji všem rodičům za pomoc s organizací, prezentací a dopravou. Dík patří také
manželům Holým za zajištění dopravy, ZŠ
a MŠ Kašava za poskytnutí prostoru k tréninku, Komunitní škole a obci za sponzorský dar.
Za Berušky
Markéta Třísková, vedoucí tréninku

V březnu 2013 zahájil svou činnost kroužek mažoretek pro děti od 3 do 10 let. I přes
věkové a výškové rozdíly děvčat je tato skupina dobře sehraná. Navzájem se od sebe učí,
pomáhají si a motivují se.
Za celou dobu fungování mažoretky nacvičily tři sestavy, které měly možnost předvést při různých příležitostech.
První veřejné představení jste mohli vidět
ku příležitosti slavnostního otevření Naučné
stezky, kde po pouhém měsíci činnosti kroužku předvedly malé mažoretky ve svých červených kostýmech krásný pochod. V květnu následovalo vystoupení v Ostratě na Zahradní
slavnosti už s nacvičenou sestavou. Kdo neměl možnost vidět Berušky v akci, mohl přijít
na besídku ke Dni maminek a tatínků v Orlovně v Kašavě. O pár měsíců později, v listopadu, se Berušky ukázaly opět na pódiu v Orlovně, kde probíhalo Hodové odpoledne. Vánoční besídka se bez mažoretek také neobešla.
Zde předvedly už svou druhou sestavu. S tou
také sklidily úspěch na své první taneční soutěži o týden později ve Slušovicích. Umístily se
na krásném druhém místě. Nový rok zahájily
mažoretky vystoupením na karnevalu ve Vlčkové, který pořádala MŠ Držková. Své první
výročí oslavily v Domově seniorů na Burešově,
kde mohly svým elánem potěšit nejen tamější důchodce, ale i personál. Za podpory Obce
Kašava se mohly po ročním působení kroužku
nakoupit další kostýmy – tentokrát tyrkysové.
A už jen ve zkratce.V květnu následoval: Den
maminek a tatínků, Zahradní slavnost v Ostratě – dva vstupy, Kácení máje – DS Burešov, Kácání mája na hřišti v Kašavě.
A co nás čeká letos? Byli jsme osloveni,
abychom vystoupili ve Zlíně v Centru pro seniory (Charita) už 5. září. Jedenáctého září se
budeme podílet na kulturním programu ke
30. výročí vzniku Domova seniorů na Burešově. A pak budeme trénovat a trénovat… abyste se měli na co těšit.
Pokud budete mít chuť a cestu kolem,
můžete se přijít na naše tréninky podívat do
auly školy každý čtvrtek od 15 do 16 hod.
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I letos bylo hřiště jeden den v červnu vyhrazeno dětem. Komunitní škola Kašava ve
spolupráci s místními spolky zorganizovala
pro naše nejmenší a jejich rodiče dětské odpoledne.
Počasí vyšlo na jedničku, a tak se zábava velmi slibně vyvíjela až do setmění, kdy
se děti mohly těšit z krásného ohňostroje. Stejně jako loni bylo pro děti přichystáno množství stanovišť, mezi kterými nechyběla střelba ze vzduchovky, lanová dráha
či kolo štěstí. Zábava byla zajištěna jak pro
malé, tak i pro starší a rodiče, na které čekala spousta dobrého jídla a pití. I poté, co
děti splnily všechny úkoly (za které je čekala drobná odměna), nebyla o zábavu nouze. Celou akci doprovodil bohatý program.
Přijela dětská hudební skupina z ateliéru
Zebra Zlín, jejichž členů bylo nejen mnoho, ale kteří výborně ovládali hru na hudební nástroje a potěšili mnoho diváků a posluchačů. Dále se zapojili i nejmladší dobrovolní hasiči z Kašavy a předvedli, jak rychle
a bez starostí dokáží uhasit kadibudku. Nechyběl ani šašek, který roznášel dobrou náladu a rozdával úsměvy na všechny strany.
Stejně jako loni nás navštívili hosté s ukázkou paraglidingu a nechybělo ani letadlo,
které předvedlo pár nebezpečných manévrů, včetně shození stovek bonbónů mezi
nedočkavé děti. Celou akci moderovala Žaneta Krejčí, která se postarala i o podvečerní
zábavu v podobě diskotéky, tančení zumby
a dalších dětských her.
Myslím, že by se na závěr hodilo poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, nejen finančně, ale především svým volným
časem při přípravě a organizaci této akce.
Jsou jimi: Komunitní škola Kašava, Obec Kašava, ZŠ a MŠ Kašava, Český červený kříž,
Ochotnický spolek Kašava,Valachbajk team
Kašava, Royal Rangers Kašava, Spolek dobrovolných hasičů Kašava, TJ Kašava, Orel,
ZUŠ Morava, Honební společenstvo Kašava – Držková, Dechová hudba Trnkovjanka,
Farnost Kašava, Klub seniorů, Sdružení rodičů a přátel školy, Mažoretky, Vančica – motorky, Mladá dechovka z Kašavy, Rodiče dětí
z Kašavy. Doufáme, že i dětský den 2015
bude stejně tak vydařený, alespoň jako byl
ten letošní.
Klára Černochová
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Rozvíjíme
komunitní školu
…je název prvního projektu Komunitní školy Kašava, která využila výzvy na
mezinárodní spolupráci v programu Erasmus+. Podpory tohoto projektu si velice
vážíme, jelikož v této výzvě podalo projekty 90 institucí, z nichž pouze 8 projektů
bylo podpořeno. Komunitní škola Kašava
tak získá 15 770 Eur, které budou využity
v souladu s výzvou a projektem – tj. k rozvoji mezinárodní spolupráce.
Partnerem projektu je nezisková organizace CaST Cymru z Velké Británie, která pomáhá státním školám v přeměně na

III. Dětský folklorní
festival Fryšták/Kašava

Další událostí, kterou jste mohli navštívit v červnu tohoto roku, byl třetí ročník
Dětského folklorního festivalu konaný tentokráte v Kašavě. Festival se konal třetí červnový týden u fotbalového hřiště. K vidění
byly všechny dětské kroužky spadající pod
Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, a to
Fryštáček, Kašavjánek, Lukovjánek, Maryjánek, Vínek a také Mladá Kašava, což je taneční přípravka Valašského souboru Kašava.
Svá pásma předvedly také Vizovjánek z Vizovic a dětské souborky z daleka: Děcka ze
Skoronic a Dolněmčánek z Dolního Němčí.
K souborkovým pásmům, ale i k poslechu,
zahrály cimbálové muziky Valášek ze Zlína,
Andrýsek z Fryštáku, Kašavská gajdošská
z Kašavy, Ocún z Vizovic a cimbálová muzika Valašského souboru Kašava. Suma sumárum to bylo 225 účinkujících. Pro děti byl
připraven dětský koutek s různými hrami
a bohaté občerstvení, které poskytl fotbalový tým Kašava a cukrárna U Šarmanů. Přichystán byl i malý farmářský trh.

školy komunitní v Anglii, Walesu a Severním Irsku. V rámci projektu je naplánován
výjezd 10-ti účastníků KŠ Kašava do organizace CaST Cymru (Communities and
Schools Together), kde bude probíhat návštěva vesnických komunitních škol a dalších vzdělávacích zařízení. Účastníci tak
budou moci získat informace o fungování komunitních škol v zahraničí, kde se komunitní vzdělávání stalo běžnou součástí života a kde existuje velká podpora rozšiřování této myšlenky. Získané zkušenosti a kontakty zahraničních organizací pak
chceme využít pro další rozvoj aktivit naší
KŠ.

a podpořit tak aktivity dětí, mládeže i dospělých naší komunity – tj. občanů Kašavy,
Držkové a Vlčkové.
Na závěr bychom rádi oslovili všechny (od dětí po dospělé) – pokud máte nápad, návrh, inspiraci na rozvoj KŠ – např.
různé kroužky, akce, rozvoj vašich kroužků
apod. – neváhejte nás kontaktovat. Společně můžeme hledat cestu, jak nápad realizovat.
Kateřina Maděrová
manažerka projektu

Do budoucna plánuje KŠ sledovat další dotační možnosti v různých směrech,
Program se konal v odpoledních hodinách a účast byla podle organizátorů vydařená, přestože se potýkali s přeháňkovými dešti, kvůli nimž musela být vystoupení
dvakrát přerušena. Celá akce byla zaštítěna
již zmíněným SPLK KAŠAVA s velkou pomocí obcí Kašava a Fryšták a jejich základních
škol, v nichž měli účinkující každý rok své zázemí. Akce se mohla uskutečnit i díky sponzorům, převážně místním firmám.
Přípravy na celý festival začínaly už
v páteční ráno, den před festivalem, složením pódia, navezením posezení a stanů pro
účinkující. Přes den a k večeru se pak dolaďovaly poslední detaily – výzdoba příjezdových silnic, vymezení parkoviště, rozmístění poutacích tabulí. V kašavské základní škole byly připraveny třídy pro jednotlivé souborky. O organizaci ve škole se staraly
mladé tanečnice z Mladé Kašavy. Cukrárna
U Šarmanů kromě občerstvení pro vystupující zajistila i sobotní snídani pro organizační
tým. Protože byly přípravy festivalu opravdu
náročné, přespal tým organizátorů, složený
převážně z muzikantů a mladých tanečníků,
z pátka na sobotu v základní škole. Součástí
večera byla i společná zábava a hry pro odreagování. O všechny přípravy se převážně
stará Mladá Kašava, cimbálová muzika Valašského souboru Kašava a všemu velel vedoucí Fryštáčku Kamil Gyuricsek.
Celý festival sklidil pozitivní ohlasy jak
od vedoucích pozvaných souborků, tak od
návštěvníků. Proto bychom vás chtěli pozvat na čtvrtý ročník, který bude opět ve
Fryštáku 20. června 2015, a také pátý ročník 2016 v Kašavě. Organizátoři se chystají
rozšířit program příštího festivalu o páteční
a také sobotní večer a obohatit jej o zahraniční soubor ze Slovenska.
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Jménem Valašského souboru Kašava
bychom pak chtěli pozvat nové mladé tanečníky na zkoušky souborků v Kašavě,
Lukově, Fryštáku či Zlíně. Rádi uvítáme každého nového člena! Kontakty na vedoucí
na www.soubor-kasava.cz.
Pavel Uhřík
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Otec Jiří Orság
V měsíci červenci kašavští farníci naposled poseděli s Otcem Jiřím Orságem,
před jeho odchodem na jeho nové působiště do Kroměříže.
Bylo to příjemné nedělní odpoledne,
plné hudby a vzpomínání na léta působení Otce Jiřího v kašavské farnosti. Pan Přívara hrál na klávesy, Otce Jiřího jsme přemluvili, aby nám zahrál na housličky, pan
starosta Kašavy Jarcovják (za jehož velkého přispění se toto posezení konalo) předal Otci Jiřímu v upomínku několik dárků a pak se zpívalo, povídalo, a jak jsem
již zmínil, i vzpomínalo. A že bylo na co
vzpomínat, vám přiblíží výčet akcí prováděných právě za působení Otce Jiřího
v kašavské farnosti.
Ústřední topení na faře, plynový
kotel, kompletně zařízená bytová jednotka v 1. poschodí fary, dubové dveře
se zárubněmi v přízemí, staré a nemocné stromy v zahradě nahrazeny mladými, úprava parkoviště vedle fary, posunutá brána do dvora, demolice staré stodoly, zřízení farní klubovny, elektrická přípojka ke kostelu, nové ozvučení kostela, světelný číselný ukazatel, zhotovení odborného projektu fary
a kostela, garáž a skladiště, výměna
okapů na farní budově, skříň v úklidové
místnosti, montáž vaf-plynového topení v klubovně a na WC, nábytek ve farní kanceláři, výměny kostelních oken
a zešikmení zádky pod okny, nový strop
v kostele, nové osvětlení kostela, nové
topení v kostele, nové elektrické rozvody, odstranění starých nátěrů, výmalba kostela, odstranění staré keramické
dlažby, odstranění původních kamenných ploten z kostela, zřízení větracích kanálů po obvodu kostela, zateplení promrzajících zdí, vyvrtání větracího okénka v nové zpovědní místnosti, položení mramorové dlažby, položení keramické dlažby v sakristii, na kůru
a pod kůrovými schody, umytí pískovcových sloupů na hlavním oltáři, výměna mramorové desky na obětním stole, mramorový ambon, oprava křtitelnice, nový oltář Panny Marie „Boží hrob“,
restaurování obrazů Křížové cesty, restaurování soch panny Marie Lurdské
a Božského srdce, nová sedílie pro kněze, nové ministrantské lavičky, abaky
a poličky na obětní dary a na kancionály, instalování původních lampiček
ke Křížové cestě a věčného světla atd.

Jak vidíte, není toho málo, co se v kašavské farnosti za dvanáct let působení
Otce Jiřího vykonalo a není to všechno
a nebylo by to všechno, Otec Jiří měl stále nové a nové plány, ale člověk míní a Pán
Bůh mění.
Otec Jiří nyní plní své kněžské poslání ve farnosti v Kroměříži, a nám nezbývá, než tuto Boží vůli s pokorou přijmout,
Otci Jiřímu poděkovat za všechno dobré, co pro kašavskou farnost vykonal,a popřát mu sílu, vytrvalost a pomoc Boží
i v jeho novém působišti. Stanislav Marcoň

Významná změna
v naší farnosti
Letošní léto je zlomové pro našeho bývalého duchovního správce P. Jiřího Orsága a také pro nového duchovního správce P. Jana Macha. Zatímco Otec
Jiří naši farnost po 12 letech opouští a jde
na kaplanské místo do Kroměříže, do naší
farnosti přichází Otec Jan Mach, který doposud působil v Bánově na Slovácku. Stejně jako Otec Jiří, tak i Otec Jan bude sídlit
v Lukově na faře a Kašava bude spravována excurrendo. Otec Jan k nám bude pravidelně dojíždět. Pořad bohoslužeb bude
takový, jako tomu bylo doposud: středa 17,45 hodin, pátek 17,45 hodin, sobota 17,30 hodin (anticipovaná, tj. s nedělní
platností) a neděle 9 hodin.
Při této příležitosti je vhodné, abychom krátce zalistovali farní kronikou.
Vždyť vůbec první zmínka o Kašavě je
v Zemských deskách v souvislosti s životem z víry už z roku 1480. Šlo o zprávu Albrechta staršího ze Šternberka Albrechtovi mladšímu: „… svému strýci a dědicům,
vlastnícím hrad Lukov, městečko Fryšták
s Horní a Dolní Vsí s kostelním podacím,
Slušovice s kostelním podacím, ves Kašava s kostelním podacím…“ Tato zpráva
potvrzuje, že v Kašavě v této době již existovala farnost. Nejprve zde stál po několik
století dřevěný kostel. To, že starý dřevěný
kostel podlehl zubu času, můžeme tušit
v našem kostelíku svaté Kateřiny při pohledu na vyrytý letopočet ve veřejích dveří pod kůrem - rok 1745, který oznamuje
benedikaci, neboli posvěcení nového kamenného chrámu. Je to právě ta stavba,
která je do dnešních časů s Kašavou neodmyslitelně spjata - pozdně barokní kostel svaté Kateřiny Alexandrijské.
O kostele už jsme nyní něco málo napsali, nyní však něco k chrámům duchovním. O ty se stará v církvi duchovní správ-
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ce. A v Kašavě známe jména kněží už od
roku 1630! Za každým tímto jménem stojí osobnost člověka, který byl povolán na
Boží vinici, aby sloužil Pánu. K dlouhému
seznamu jmen duchovních správců, kteří zde v Kašavě působili, nyní připisujeme
jméno nové - P. Jan Mach. Každý z těchto mužů zanechal v Kašavě svou duchovní invenci a část své osobnosti. V novodobých dějinách jsou zajímavými osobnostmi řeholník P. Josef Bernard Válek, který
musel odejít z kláštera po Josefínských
reformách a působil v Kašavě v letech
1783 – 1810. Byl to velmi zbožný a vzdělaný kněz a pro farnost byl velkým požehnáním. Téměř o sto let později se do dějin farnosti zapsal P. Jan Drábek, který nechal v kostele položit novou dlažbu a zasloužil se o vzestup farnosti i po stránce
duchovní. Nejnovější dějiny už mají mezi
námi své pamětníky. Téměř třicet let, mezi
lety 1935 - 1962 v Kašavě působil P. Antonín Marek, který provedl bezpečně farnost lety nacistické okupace a začátkem
totality. Přes třicet let, od roku 1966 do
roku 1999 Kašavu spravoval P. Antonín
Andrýsek, kněz, který v těžkých letech nepřízně režimu dokázal zorganizovat opravu vnějšího pláště kostela, když zde byla
použita technika tzv. předpjatého betonu. Kostel od té doby až do dnešních dnů
září jasnými rakouskými barvami. Otec
Andrýsek nechal renovovat též interiér
kostela a pořídil nové lavice. P. Antonín
zemřel v roce 2000. Po tři roky, mezi lety
1999 – 2002 Kašavu spravoval excurrendo ze Štípy P. Norbert Nawrath, který do
farnosti přinesl invenci radosti a mládí. Po
něm byl místním duchovním správcem
a zároveň také duchovním správcem pro
Lukov jmenován v roce 2002 již zmíněný
P. Jiří Orság. Otec Jiří v Kašavě nejprve
krátce bydlel a potom přesídlil na faru do
Lukova. Do Kašavy za svými farníky pravidelně dojížděl. Díky jeho technickým
a organizačním schopnostem se kostel
zaskvěl v nové kráse mramorové podlahy a zvýšeného presbytáře. Nechal mimo
jiné také vyměnit okna v kostele a jeho
posledním počinem ve farnosti byla výměna oken na faře. Děkujeme mu za veliké budovatelské dílo, které po sobě v Kašavě zanechal. I on, stejně jako někteří
jeho předchůdci, se nesmazatelně zapsal
do místní farní kroniky. Nyní do farnosti přichází Otec Jan. Čeká na něho především dílo na vinici Páně. Kamenný chrám
je opraven, nyní nastává čas na obnovu
duchovních chrámů v našich srdcích.
Děkujeme, že máme mezi sebou kněze! Přejeme Vám hojnost Božího požehnání, Otče Jene.
Jana Langerová
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Rozhovor
s novým knězem
Otcem Machem
Od prvního srpna převzal správu kašavské farnosti nový kněz Otec Mach.
Ne všichni měli již tu možnost se s Otcem Machem seznámit, proto jsme jej
poprosili o krátký rozhovor.
S.M: Otče, Vy jste nedávno nastoupil do
Kašavy jako nový správce kašavské farnosti. Víme, že spravujete i lukovskou farnost,
a protože ještě všichni farníci neměli možnost se s Vámi blíže seznámit a poznat Vás,
přestože nějaká informace Vás již předcházela, tak bychom byli rádi, kdybyste Vy sám
řekl farníkům něco o sobě a o novém působení tady u nás v Kašavě. Například jsme se
doslechli, že jste rodák z Rožnova.
Otec: Ano, je to pravda. Pocházím
z Rožnova pod Radhoštěm, vlastně z takové malé části Rožnova, která dříve byla
taková samostatná samota tzv. Paseky
a z té dolní části Pasek pocházím. Mám
dvě sestry, které mají své rodiny. V Rožnově jsem strávil celé své mládí. Moje maminka pochází také z dolních Pasek a tatínek ze Zubřího, tedy dědina přes kopec
vedle, takže to k sobě neměli daleko.

Osmiletou základní školu jsem absolvoval v Rožnově, rovněž jsem zde vystudoval průmyslovou školu, která připravovala pracovníky pro Teslu Rožnov. Díky

tomu jsem se dostal k telefonům, a toho
jsem také využil po návratu z vojny. Nejprve jsem odešel na vojnu do Popradu
na poddůstojnickou školu a pak na letiště v Košicích, kde jsem strávil necelé dva
roky. Po vojně jsem pracoval jako telefonní mechanik ve Valašském Meziříčí. A tam
nějak také pomalu dozrálo to mé povolání ke kněžství, kdy jsem se začal rozhodovat, co v životě dál. Po konzultaci s místním knězem jsem se přihlásil do kněžského semináře. Nejprve do přípravného konviktu v Litoměřicích a potom jsem
nastoupil do Olomouce. V roce 1997 jsem
byl vysvěcen na jáhna a odešel jsem na
svoji praxi do Bánova. Jako kněz jsem pak
působil na mnoha místech – v Otrokovicích, na Velkém Ořechově, ve Vsetíně.
Poté jsem měl takové intermezzo, nebo
jak se to dá říct, takové zvláštní poslání, byl jsem 4 roky vojenským kaplanem
v Kroměříži a potom jsem 7 roků působil
v Kostelci na Hané. No a tady do Kašavy
a Lukova jsem se dostal z Bánova, kde
jsem teď působil poslední 4 roky. Takže
tolik asi tak ve stručnosti ten můj život.
S.M: Také jsme se doslechli, že máte blízko k hudbě.
Otec: Vlastně od mládí jsem byl dost
formovaný hudbou a folklorem, protože
oba rodiče jsou hodně hudebně nadaní.
Tatínek byl dlouhodobý cimbalista souboru Radhošť a maminka v tom souboru
tancovala, tam se také poznali. Takže dá
se říct, že tak od mládí mi byla ta hudba
nějak dána. A rodiče se snažili, abych v té
hudbě také nějak pokračoval, tak mě přihlásili do hudební školy na housle.
S.M: Otče děkuji. A když dovolíte, ještě bych se rád krátce vrátil k hudbě. Vy jste
měl nějakou kapelu, nebo jste v nějaké kapele hrál. Anebo zůstalo jenom u hudebního vzdělání?
Otec: Tak rodiče dbali na to, abych to
hudební vzdělání měl, alespoň to základní, i když jim i mně bylo jasné, že hudbou se nikdy živit nebudu. Ale jsem rád,
že jsem po otci i matce zdědil takovou tu
lásku k lidové hudbě, která mně pomáhá i v tom mém životě jako takový určitý
odpočinek, relax. Takže do hudební školy v Rožnově jsem chodil na housle a tam
jsem hrál pro soubor Podskaláček, který byl při naší ZŠ. Potom další 4 roky, kdy
jsem studoval na průmyslovce, jsem hrál
pro cimbálovku Malý Radhošť. Po návratu

15

z vojny jsem v tom ještě krátce pokračoval. No a pak v rámci semináře jsme měli
jako bohoslovci různé takové sbory a hudební sdružení, kde jsme hráli všechno
možné. Ale ta lidová hudba, ta mi tak nějak přilnula k srdci nejvíc, a i v těch farnostech jsem se snažil, pokud to šlo, to trošičku nějak povzbudit. Takže naposled tady
v Bánově jsme měli takové volné sdružení hry vonkářů. Na tom posledním se nás
sešlo asi 25, tak to bylo takové milé. Podařilo se tam založit citerový soubor, zpíval
jsem tam v pěveckém souboru Útek. Takže věřím, že se pokusím nějakým způsobem tímto směrem fungovat i tady.
S.M: To je výborné, protože to je více,
než jsem čekal. Myslím si, že to zaručeně
zúročíte i tady v naší farnosti, jelikož tady
je hodně talentů, tato oblast je velmi muzikální. Takže věřím pevně, že to zúročíte
i u nás. Už se na to těším. A ještě taková
otázka, která by možná zajímala některé
farníky. Když jste se dozvěděl, že převezmete naši farnost, věděl jste něco o nás předtím, nebo jste si to nechával jako překvapení? Měl jste nějakou představu, kam jdete?
Otec: No, měl jsem rámcovou představu. Jednou jsem přes Lukov a Kašavu
jel na kole - a to bylo jediné, na co jsem
si vzpomněl. Byli jsme tu tenkrát s kněžími na hradě, takže to byly vlastně jediné kontakty tady s těmito farnostmi. Ale
co se týká třeba už Vlčkové apod., tak to
jsem neměl ani tušení, že existuje. Takže
spíš se nechám vždycky překvapit, ono je
to vždycky o takové té vzájemné spolupráci a o tom vzájemném setkávání, hledání a obohacování. Já to nechávám na
té Boží prozřetelnosti, ať si to vede.
S.M: Otče, máte ještě nějaké jiné záliby,
koníčky, něco co Vás ještě baví?
Otec: Tak, no to je problém, že těch zálib mám po tatínkovi asi hodně, protože
tatínek je takový velmi aktivní ve všech
možných oborech, no a něco z toho jsem
asi zdědil i já. Takže docela rád se amatérsky věnuji astronomii, učím se anglicky,
španělsky, když mám čas, tak vyjedu na
kolečkových bruslích.
S.M: Děkuji…a ještě bych se zeptal – co
byste očekával od farníků kašavských a lukovských. To by byla jedna otázka. A druhá
- co byste od nich potřeboval?
Otec: Co bych potřeboval, co bych
očekával. Já si myslím, že v prvé řadě
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asi tady nejde o to, co já bych potřeboval, a co očekával. Já si uvědomuji, že je
to změna nejenom pro mě jako pro kněze, ale je to změna i pro farnost, i pro lidi,
kteří tady žijí. Žijí tady třeba celý život.
A víceméně sem přichází někdo nový
a oni taky třeba neví, jakým způsobem
se postavit, nebo co čekat, atd.. A určitě
mou prioritou vlastně je, abych jim pomáhal na té cestě k Bohu tím nejlepším
způsobem, jak jsem schopen a jak to vím.
O to bych se chtěl snažit a očekávám, že
najdu otevřené lidi, kteří budou chtít jít
se mnou po této cestě. No, a pokud třebas tyto věci -ty zájmové, které člověk má
– pro mě jsou to takové mosty - setkat
se s lidmi, s kterými se v kostele nesetkávám a navázat s nimi třeba byť jen osobní přátelství, bez toho aniž bych je nějak
nutil do kostela – i když bych samozřejmě rád – ale jestli to půjde nebo nepůjde - to není podstatné. Spíš mi jde o to
ty lidi poznat, nejenom, co se týká farnosti v kostele – ale budu rád, když budu mít
příležitost i na takových neformálních setkáních k poznání dalších. Každá ta obec
má takový svůj rytmus, životní styl, který já budu teprve objevovat a určitě bych
chtěl spíš přijít s něčím, co by to mohlo
obohatit. Nějaké velké nároky si nějak
nekladu, spíš je to o vzájemné vstřícnosti
a spolupráci a budu asi spokojen.
S.M: Děkuji. My jsme svého času, je to
několik let zpátky, pořádali jedno takové
farní odpoledne společně pro farníky Lukova a Kašavy v hospůdce pod Rablinů.
Bylo to takové setkání s husličkama a hudbou a bylo to velice příjemné, možná, že by
bylo dobré k tomu vzájemnému poznávání
něco takového udělat v Kašavě. A tam byste zúročil své hudební nadání.
Otec: Tak to abych začal trénovat….
S.M: Dám Vám otče takovou svoji oblíbenou otázku – Je něco, na co byste rád odpověděl, ale na co se Vás ještě nikdo nezeptal? Něco, co byste ještě chtěl říct?
Otec: To jste mě zaskočil...
Co bych asi chtěl říct... Tak asi v prvé
řadě, že člověk, když se dá na dráhu kněze, tak se vzdá rodiny a že vnímá tu farnost jako tu rodinu mnohem více než
lidé, kteří tu rodinu mají. Samozřejmě
chápu, že vztahy nemusí být vždy stoprocentní, ideální, a že to ani nejde, ale že je
to vlastně tady o tomto…že já jsem přijal

tyto dvě farnosti jako svoji nynější rodinu.
A byl bych rád, kdyby se o to farníci kašavští i lukovští snažili podobně - přijmout
mě i s těmi nedokonalostmi, které každý
člověk má…tak snad toto, nic jiného mě
nenapadá…

Josef Taüber
Jan Karel Straka
Martin Řepka
Karel Josef Bezruč
Josef Antonín Fibinger
Pavel Petr Makita

S.M: Děkujeme moc, Otče. Jsme rádi,
že jste nás neodmítl a že jste přijal pozvání
a poskytl farníkům několik informací. Určitě jsou všichni zvědaví – to už je přirozená lidská vlastnost. Ještě jednou děkujeme,
Otče, a přejeme Vám hojnost Boží milosti
a Boží pomoci při výkonu vašeho poslání
v té naší kašavské farnosti. Aby vše, co zde
vykonáte, bylo dobré pro lidi, a aby to sloužilo ke cti a slávě Boží.
Otec: Děkuji. A chtěl bych říct, že se
každý den za obě farnosti modlím a každý den ráno jim posílám požehnání Nejsvětější svátosti všem farníkům. Aby věděli, že mi není jedno, čím žijí a že člověk
s nimi nese i ty radosti i ty těžkosti, které přicházejí. Věřím, že postupem času
k sobě budeme nacházet takovou lepší
cestu, a že si budeme rozumět.

1760 – 1995

S.M: Také věřím. Děkuji moc.
Stanislav Marcoň

Přehled vedení
duchovní správy
v Kašavě
od roku 1480
1480 – 1630

1630 – 1686

Kašava pod farností Fryšták
1630
1653
1654

1686 – 1762

Kašava pod farností Slušovice
František Sůsedík
Celestýn Kilhůvek

1686 – 1714
1714 – 1725
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Obnovení duchovní
správy v Kašavě
Jiří Rohovský z Hlučína
1762 – 1764
Karel Hrdý z Prostějova
1765 – 1767
Josef Mainka z Holešova
1767 – 1783
Josef Bernard z Velehradu
1783 – 1810
Karel Edmund z Nového Jičína 1810 – 1815
Alois Josef Facalka ze Slušovic 1815 – 1832
Valentin Rektořík z Fryštáku
1832 – 1857
Ignác Böhm z Nového Jičína
1857 – 1858
Kašpar Michna z Frenštátu
1858 – 1865
Karel Vymazal z Ivanovic
1865 – 1873
Jan Patúrka z Kelče
1873 – 1878
Ondřej Sedláček
1878 – 1879
Pavel Daněk z Křenovic
1879 – 1880
Josef Hyvnar
1880 – 1883
Jan Hradil z Vítonic
1883 – 1892
Jan Drábek ze Slušovic
1892 – 1901
Josef Bajar
1902 – 1904
Antonín Dostal
1905 – 1906
Josef Chlápek z Horní Netčice 1906 – 1917
Robert Urbančík z Brušperku
1917 – 1926
Josef Klečka ze Staříče
1927 – 1934
Antonín Marek ze Štramberku 1935 – 1962
Vojtěch Zapletal z Ohrozimi
1962 – 1966
Antonín Andrýsek z H. Lapače 1966 – 1999
Norbert Nawrath z Kranowic
1999 – 2002
Jiří Orság z Nového Hrozenkova 2002 – 2014
Jan Mach z Rožnova p. Rad.
2014 – dosud
V Kašavě jsou pohřbeni čtyři kněží, kteří zde
působili.

Samostatná duchovní správa v Kašavě
jména duchovních neznáme

Jeroným Hlaváč
Martin Václav Martini
Tomáš Fabricius

1725 – 1731
1731 – 1735
1735 – 1742
1742 – 1749
1749 – 1754
1754 – 1763

Kněží, kteří vyšli
z kašavské farnosti
Josef Zbranek, redemptorista
z Kašavy
František Berger z Kašavy
Josef Zbranek z Kašavy
Karel Kolář z Vlčkové
Josef Macík z Kašavy
Arnošt František Jurášek,
kapucín z Kašavy

+ 1919
+ 1931
+ 1938
+ 1970
+ 1992
+ 1993
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Pár slov
o kašavské škole
Vážení žáci, rodiče, čtenáři Okénka,
zatímco žáci naší kašavské školy si užívali vytoužených prázdnin a učitelé si užívali zasloužené dovolené, pro vedení školy a správní zaměstnance nastaly přípravy nového školního roku. Srpen je totiž
měsíc, ve kterém se musí stihnout všechny větší investiční akce, opravy a malování, generální úklid celé školy. Pojďme se
v krátkosti společně ohlédnout za školním rokem, který je za námi.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Možným překvapením může pro některé z vás být fakt, že všichni učitelé se
neustále vzdělávají, pravidelně absolvují semináře a školení, na kterých získávají
spousty nových informací z jejich oborů.
Ty jim pak pomáhají držet krok s dobou
a přinášet žákům ty nejnovější poznatky –
např. v květnu přijel naše učitele proškolit v oblastech nových metod a forem výuky známý lektor Mgr. Tomáš Koten, který
pedagogům prakticky ukázal, jak vhodně
žáky motivovat k lepším výkonům a zajistit, aby se stala výuka zajímavější.

V průběhu minulého školního roku
se nám podařilo pořídit nové vybavení
a provést následující opravy:
• rekonstrukce a rozšíření zabezpečovacího zařízení školy
• výmalba chodeb
• vybavení tří učeben dataprojektory
a jedné učebny interaktivní tabulí
• rekonstrukce tří učeben a školní družiny
(elektroinstalace, výmalba, koberce)
• výmalba školní jídelny a kuchyně
Výše uvedené opravy a nákupy by se
neobešly bez finančního zajištění od obce
Kašava a SRPŠ, pohotového nasazení firem a místních řemeslníků, správních zaměstnanců a také ochotné pomoci některých rodičů a přátel školy. Všem jménem
našich žáků a zaměstnanců děkuji.

VZDĚLÁVÁNÍ
Základními předpoklady kvalitní výuky jsou kvalifikovaní učitelé, materiálně technické vybavení školy pomůckami a odbornou technikou, účinná motivace žáků a v neposlední řadě velmi důležitá podpora a zájem rodičů o školu a své
děti v ní.
Vzdělávacím cílem současné základní školy nemůže být “chodící encyklopedie”, ale člověk schopný orientovat se
v množství poznatků a informací, kterými
je v dnešní době doslova zavalen. Hlavním cílem ve vzdělávací oblasti nyní musí
být zajištění funkční gramotnosti našich
žáků, která bude nezbytná pro jejich působení v informační společnosti. Znamená to naučit je pracovat s informacemi, kreativně používat získané vědomosti
a zejména je pak aplikovat v praktickém
životě.
Školství v současné době prodělává
složitý transformační proces, který zahrnuje určitou změnu chápání vztahu učitel-žák, nastolení atmosféry vzájemné důvěry a tolerance, odstranění direktivních
postojů a v neposlední řadě redukci paměťového učiva a změnu metod a forem
práce. Jeho nedílnou součástí je vytváření
vhodných pracovních podmínek, zabezpečení zdravého a estetického pracovního prostředí a vybavení školy kvalitními
a moderními učebními pomůckami.
Jsem rád, že na naší škole je tento proces úspěšně nastartován. Počínaje přístupem k žákům a vlastnímu odbornému
růstu, postupnou změnou metod a forem
práce, využíváním moderních informačních a komunikačních technologií, vybavením školy moderními učebními pomůckami a zajištěním prostoru pro trávení volného času našich žáků (vybavení
prostor, nabídka zájmových kroužků).

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ
VYBAVENÍ ŠKOLY

9. 5. 2014 - Kurz pro učitele „Škola? V pohodě!“ – Mgr. Tomáš Koten
V rámci projektu „Podporou ICT ve
výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji“, který je financován ze strukturálních fondů EU, získají všichni vyučující tablety, které se budou pod vedením
zkušených lektorů učit využívat při výuce.
Také ve výuce cizích jazyků nastane podstatných změn. V rámci zájmového vzdělávání i samotné výuky budou mít
možnost se naši žáci pravidelně setkávat
s rodilými mluvčími, a tím se zdokonalovat
v konverzaci v daném cizím jazyku. I tato
aktivita bude stoprocentně financována
ze strukturálních fondů EU v rámci projektu „Rodilý mluvčí do škol“, ve kterém spolupracujeme se zlínskou Jazykovou školou
Lingua. Bude to výborná zkušenost nejenom pro naše žáky, ale i pro vyučující, kteří cizí jazyky na naší škole vyučují.
Ještě mi dovolte představit nové zaměstnance, se kterými se v naší škole můžete setkat. Čtvrťáky nově vede Mgr. Barbora Michálková z Malenovic, Ludmila
Flámová převzala část výuky matematiky
na 2. stupni a novou učitelkou MŠ se stala
Petra Minaříková z Držkové. Opět se nám
podařilo získat dotaci z Úřadu práce, tentokrát pro dva nové správní zaměstnance:
paní Jiřinu Zbrankovou z Vlčkové a pana
Ladislava Drábka z Lukova. Všem novým
zaměstnancům přeji mnoho pracovních
úspěchu.
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Zrekonstruovaná učebna 2. třídy – z bývalé
učebny fyziky
Bohužel podaný projekt Regenerace
školního areálu, jehož součástí mělo být
i nové dětské hřiště pro mateřskou školu, finančně podpořen ze strany EU nebyl.
Připravujeme ale další, který bude rozšířen o chodníky a prostor za školou, ve
kterém máme v úmyslu vytvořit environmentální centrum – školní hospodářství.
V letošním školním roce dojde k zateplení a výměně oken a dveří v nové přístavbě školy a tělocvičny. Tímto děkuji
panu starostovi Josefu Jarcovjákovi za přípravu projektu a zastupitelům za schválení finanční spoluúčasti obce na této akci,
díky které se vyřeší především katastrofální a nevyhovující stav oken a zbytečný
únik tepla z nezateplené budovy.
Čeká nás rovněž pokračování v rekonstrukcích učeben, a jak doufám, tak se nového pláště dočká i sociální zařízení nacházející se ve staré části budovy – vše závisí na finančních možnostech obce a příležitostech čerpání z fondů EU.
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Na závěr mi dovolte, abych poděkoval
všem slušným a pracovitým žákům za jejich výsledky, kterých dosáhli v minulém
školním roce a za vztah ke škole a spolužákům. Všem učitelům za odpovědnost
a trpělivost s jakou ke své nelehké práci
přistupují. Poděkování patří také správním zaměstnancům. Všichni se nemalou
měrou podílejí na tom, že kolos se 147
žáky ZŠ, 40 dětmi z MŠ a 28 zaměstnanci funguje tak, jak má. Věřím, že s podporou našeho zřizovatele – Obce Kašava
a Vás, rodičů a příznivců naší školy, tomu
tak bude i v budoucnu.
Zdeněk Vlk, ředitel školy

Kalendář
školních akcí
26. 9. 2014 Podzimní odpoledne
s drakiádou
16. 10. 2014 Třídní schůzky
s rodičovskou kavárničkou
7. – 9. 10. 2014 Sběr papíru a vršků
5. 12. 2014 Mikulášské dopoledne
11. 12. 2014 Tvořivé dopoledne s rodiči
12. 12. 2014 Vánoční besídka ZŠ
s jarmarkem
16. 12. 2014 Vánoční besídka MŠ

Střípky z projektu
„Společně za historií
a sportem“
Od prosince 2013 do června 2014 realizovala naše škola spolu se Základnou
školou a Materskou školou v Cerové ze
slovenského Záhoří příhraniční projekt
z Fondu Mikroprojektů RBK. Tento projekt
byl zaměřen na historii a sport, jak je již
patrné z jeho názvu.
Žáci obou škol měli možnost prohloubit své znalosti z oboru historie a to především z našich nejstarších společných
dějin - dávná Velkomoravská říše a osobnosti dvou slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Od těchto krásných dějin
jsme se přesunuli do regionální historie.
Děti z Cerové v Kašavě zahráli dramatizaci hry o hradu Korlátko, který se tyčí nad
Cerovou a naši deváťáci přiblížili v Cerové
svým vrstevníkům osobnost prvorepublikového průmyslníka Bati ze Zlína.

Ve druhé části se projekt věnoval sportovním aktivitám. Kašavjané se dozvěděli
řadu grifů o basketbalu, který se v Cerové
úspěšně hraje už řadu let, a naopak děti
z Cerové se naučily hrát badminton podle
skutečných pravidel a na hřišti s oficiálními rozměry a sítí.
Naše společná setkání byla plná života, sportovního zápolení a kulturních aktivit. Největší radost ovšem máme z toho,
že děti z obou stran hranice navázaly
nová kamarádství, která trvají i po ukončení projektu. Na sociálních sítích je to patrné a to dává odpověď na smysl tohoto projektu. Také pro pedagogy a vedení
obou škol byl projekt velmi přínosný.
Děkujeme zřizovateli, obci Kašava, že
nás v tomto projektovém úsilí podpořil
a schválil finanční spoluúčast 15 % z vlastních zdrojů školy. Celková, v rozpočtu schválená a následně proinvestovaná
částka, je bezmála půl milionu korun. Peníze plynuly především na měkké aktivity grantu, ale také na materiální zabezpečení projektu. Přičemž materiál, který byl
pro projekt do školy zakoupen a využit,
zde nadále zůstane a bude aktivně využíván pro potřeby školy i v dalším čase.
Jana Langerová

Rozhovor s učitelkou
s Alicí Frýželkovou
Tentokrát jsme oslovili mladou krev,
a to ze školky, oblíbenou paní učitelku Alici Frýželkovou.
1. Jak ses dostala k práci učitelky
v mateřské škole rozhodnutí, studium,
praxe..
V době, kdy jsem chodila do školky,
jsem měla hodnou paní učitelku,a tak
jsem tam chodila s radostí. Dokonce jsem
prý byla jediné dítě, kterou ve školce nikdy nebylo slyšet brečet. A tak ta vidina,
že budu učitelkou, se zrodila už v dětství.
A taky mám vzpomínku, jak při poledním
spánku ve školce všechny děti spaly, jen
já ne, a paní učitelka seděla u stolu, jedla zmrzlinový pohár, a když viděla, že nespím, tak se se mnou rozdělila. Tak jsem
si říkala, že je prima dělat paní učitelku,
když jí v práci zmrzlinu. To byla moje naivní představa o učitelství. A tak, v 9. třídě, jsem se nemusela dlouho rozhodovat
a podala jsem si přihlášku na Pedagogickou školu v Kroměříži. Po škole jsem jela
dělat au-pair do Rakouska, kde jsem se
starala o dvě holčičky. Po návratu jsem
studovala obor Sociální pedagogika na
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Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Po bakalářském studiu jsem podala přihlášku na
dálkové magisterské studium a doufala jsem, že seženu práci a naskytla se práce tady v Kašavě. Takže tím se můj dětský
sen splnil.
2. Co na své práci oceňuješ a v čem
vidíš její nevýhody, jestli nějaké jsou.
Jelikož jsem si tuto práci sama vybrala, tak mě baví. Líbí se mi, že je každý den
jiný a rozhodně se nenudím. Mám radost,
když vidím, že děti jsou ve školce spokojené. Je zajímavé sledovat, jak každé dítě
je úplně jiné, a jak se postupem času rozvíjí. V září nastoupí a v červnu, kdy odchází, vidím, jak velký pokrok udělalo. Těžké
je na tom právě to, že ty děti jsou různé
osobnosti a učitelky musí přijít na to, co
kdo má rád a co potřebuje. V září je to nejtěžší, když nastoupí nové děti, musíme si
k nim najít cestu a získat si jejich důvěru.
3. Jak se ti pracuje v MŠ Kašava, jaký
je kolektiv a co děti?
V Kašavě se mi líbí, znám prostředí
a lidi. Je fajn, že jako školka můžeme
spoustu věcí dělat společně se základní školou. Je výhoda, že děti žijí na vesnici, znají se mezi sebou. Díky tomu, že děcka samy organizují mezi sebou návštěvy
a maminkám nezbývá nic jiného, než jít
s nimi, tak se vidí i mimo školku. S kolektivem jsem spokojená, ve školce nás teď
čeká změna, budeme mít novou kolegyni,
moji kamarádku, tak se těším. Jsem ráda,
že se taky scházíme i s ostatními zaměstnanci ze školy, o to je to veselejší.
4. Jaké máš plány do budoucna?
Nějak moc neplánuju, protože život naplánovat nejde. Ale rádi bychom
s manželem dokončili stavbu našeho
domu a vytvořili domov. Taky bychom
v něm nechtěli zůstat sami dva, tak doufám, že v budoucnu povedu do školky i já
své děti.
5. Je nějaká otázka, na kterou bys
chtěla odpovědět, ale nikdo se Tě na ni
ještě nezeptal?
Nikdo se mě nezeptal, jestli chci dělat tenhle rozhovor, ale na to už asi nemá
cenu odpovídat
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Zaměstnanci
VEDENÍ ZŠ A MŠ
Funkce
Ředitel
Zástupkyně ředitele

Jméno
Mgr. Zdeněk Vlk
PhDr. Jana Langerová

Telefon
731 440 493
731 440 494

Email
zskas@kasava.cz
zsams@kasava.cz

Vyučuje
1. stupeň
1. stupeň, AJ, AK
1. stupeň, AK
1. stupeň
1. stupeň, AJ
PŘ, M, VZ, VL
M, TV, Z, OV
ČJ, HV, NJ
ČJ, NJ, D, VV, PV
M, asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
F, CH
ICT, VT, HV
mateřská dovolená

Funkce
třídní I. třídy
třídní II. třídy
třídní III. třídy
třídní IV. třídy
třídní V. třídy
třídní VI. třídy
třídní VII. třídy
třídní VIII. třídy
třídní IX. třídy
flamova.zs@kasava.cz
pruchova.zs@kasava.cz

Email
vlkova.zs@kasava.cz
pholikova.zs@kasava.cz
vajdakova.zs@kasava.cz
michalkova.zs@kasava.cz
sindelarova.zs@kasava.cz
krmaskova.zs@kasava.cz
drapal.zs@kasava.cz
zezulkova.zs@kasava.cz
holikova.zs@kasava.cz

Vyučuje
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

Telefon
731 440 496

Email
ms@kasava.cz
fryzelkova.ms@kasava.cz
minarikova.ms@kasava.cz

Vyučuje
vychovatelk, asistenka pedagoga

Telefon
731 440 497

Email
druzina@kasava.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jméno
Mgr. Věra Vlková
Mgr. Pavla Holíková
Mgr. Martina Vajďáková
Mgr. Barbora Michálková
Mgr. Jana Šindelářová
Mgr. Zdeňka Krmášková
Mgr. Vladimír Drápal
Mgr. Daniela Zezulková
Mgr. Lucie Holíková
Ludmila Flámová
Radka Průchová
PhDr. Jana Langerová
Mgr. Zdeněk Vlk
Mgr. Jitka Kořístková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jméno
Dagmar Chrastinová
Mgr. Alice Frýželková
Petra Minaříková

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jméno
Petra Bořutová

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI
Účetní
Vedoucí ŠJ
Kuchařky
Školník, topič
Dělník VPP
Úklid

Marie Zbranková
731 440 491
Andrea Macíková
731 440 495
Jarmila Knedlová, Jana Holíčková,
Marcela Krupíková, Věra Březíková
Vlastimil Macík
Ladislav Drábek, Jiřina Zbranková
Zdeňka Pospíšilová, Věra Březíková,
Věra Bednaříková

eTwinning
ve školce
Třída menších dětí (Rybiček) z mateřšké školy se na jaře 2014 zapojila s dětmi
z mateřské školy ze Slovenska díky eTwinningu do společného projektu. ETwinning
je virtuální místo, kde mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

Projekt, který jsem společně s paní
učitelkou Adamovou vytvořila, jsme nazvaly „Hurá, jar už prichádza“. Našim cílem
bylo seznámit děti s kulturou jiné krajiny
a přiblížit jarní lidové zvyky v našich regionech.
Obě dvě jsme průběžně fotily aktivity
dětí ve třídě, které se týkaly příchodu jara
a Velikonoc. Poté jsme si pomocí eTwinningu fotky prohlížely a tak jsme mohly
společně s dětmi sledovat, co se odehrávalo v partnerské školce. Na fotky se můžete podívat i vy na webu školy.
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zskasava@tiscali.cz
jidelnakasava@centrum.cz

Na závěr projektu jsme s dětmi vyrobily velikonoční překvapení a vzájemně si
ho poslaly poštou. To bylo radosti!
Alice Frýželková
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Velký úspěch
Páťákoviny v Lukově
v celostátním kole
soutěže Sapere
Nestává se příliš často, aby se naši žáci
dostali do celostátního kola nějaké soutěže. V letošním roce se jim to podařilo v soutěži „SAPERE, vědět jak žít“, která
je o zdravém životním stylu. Už samotná
účast v pražském finále byla velkým úspěchem! V soutěži naši školu reprezentovaly
18. března nejprve děti z prvního stupně
a 19. března žáci druhého stupně.
Do Prahy tedy cestovali nejdříve v úterý 18. března 2014 soutěžící z prvního
stupně, doprovázeni žáky z 5. třídy. Naši
školu jeli reprezentovat Matyáš Horváth,
Daniel Pekař a Kristýna Grbić.

V 10 hodin byla soutěž zahájena a my
s netrpělivostí čekali, jak dopadne první semifinálové kolo, ve kterém bojovalo naše družstvo. Zpočátku výsledky moc
dobře nevypadaly. Otázky byly dost těžké a naše děti potřebovaly více času, aby
si rozmyslely odpověď. Ale brzy se dostaly
do formy a probojovaly se do finále.
Ve finále si vedli naši žáci velmi dobře a celkově vybojovali pro náš kraj
a naši školu nádherné 4. místo! Je to
velký úspěch v historii naší školy! Blahopřejeme dětem ke krásnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Žáci 2. stupně jeli do Prahy o den později – ve středu 19. března 2014.
Po brzkém budíčku byli sice trochu
unaveni, ale v semifinále se velmi snažili.
Ve velmi náročné soutěži a těžké konkurenci získali krásné 13. místo.
Soutěžnímu družstvu ve složení Michal Kaška, Kristýna Fryšarová a Daniel Marušák blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Zdeňka Krmášková

Po dohodě se ZŠ Fryšták a ZŠ Kašava uspořádala ZŠ Lukov v pátek 28. března 2014 pro žáky 5. tříd společné teambuildingové setkání. Tyto děti se od příštího školního roku setkají ve společných třídách. Zdálo se proto vhodné je navzájem
sblížit při společných aktivitách.
Nejprve byly děti rozděleny do smíšených družstev. Na úvod musely složit
mapu ČR, následovala stavba věže z hranolů i test z přírodovědy. Po svačince se
pokračovalo ve sportovním zápolení – závody družstev i úkoly pro všechny děti.
Toto dopoledne nemělo žádné poražené. Cílem společného setkání bylo, aby
se děti mezi sebou poznaly, aby neměly
předsudky, zda jít do školy v Kašavě či ve
Fryštáku. A to se určitě podařilo.
Děkujeme pedagogům ze ZŠ Lukov za
velmi zajímavé a příjemné dopoledne.
Zdeňka Krmášková

Futsalová liga
Pátek 28. března se zapíše zlatým písmem do historie sportovních úspěchů
žáků naší školy.
Tento den se uskutečnilo v Brně divizní finále školské futsalové ligy. Sešly se
čtyři nejlepší školské týmy, které si v předešlých kolech vybojovaly právo účasti v tomto finále nejlepších týmů ze Zlínského a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.
Naše družstvo reprezentovali tito
chlapci: Víťa Kocourek, Radek Maršálek,
Adam Drábek, Petr a Kuba Červenkovi,
Dan Kögler, Kuba Dočkal a Pepa Kolář.
Finále se uskutečnilo v krásné hale
VUT v Brně. Čekala nás dvě brněnská družstva a družstvo chlapců ze základní školy
ve Znojmě. Hned první zápas, jak se později ukázalo, byl pro naše borce rozhodující. Hráli jsme proti chlapcům ze Znojma
a u našich hráčů se projevila neznalost
prostředí a částečná nerozehranost. Tento zápas jsme prohráli, i když byl průběh
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utkání po takřka celou dobu vyrovnaný.
Ve druhém utkání nastoupili chlapci s odhodláním udělat vše pro vítězství. To se
jim také podařilo a družstvo ze ZŠ ve Šlapanicích porazili po velkém boji 3:2. Poslední zápas měl rozhodnout o tom, které družstvo si odveze z Brna pomyslnou
stříbrnou medaili. Vzhledem k tomu, že se
výkon našeho družstva zápas od zápasu
zlepšoval, poslední utkání již vyznělo jednoznačně pro náš tým. Po excelentním
výkonu všech našich hráčů jsme porazili ZŠ Merhautova Brno jednoznačně 6:4.
A to jsme ještě mnoho šancí neproměnili.

Výsledné druhé místo bylo tedy opravdu zasloužené a jsem přesvědčen, že kdybychom s družstvem Znojma hráli až poslední zápas, postupujícím družstvem do
republikového finále bychom byli my. Nezbývá, než ještě jednou poblahopřát našim chlapcům k historickému úspěchu
a také poděkovat vedení naší školy Mgr.
Zdeňku Vlkovi a PhDr. Janě Langerové za
podporu po celou dobu konání této soutěže.
Vladimír Drápal

Otevírání studánek
U příležitosti Dne Země 22. 4. 2014
jsme všichni vyrazili do přírody, abychom
symbolicky „otevřeli“ 9 obnovených studánek, které se vyskytují v okolních lesích.
Studánky a jejich okolí jsme vyčistili a těšíme se, že při vycházkách svou čistou vodou občerství návštěvníky Naučné
stezky Kašava.
Zdeněk Vlk
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hoslava a princeznu Knihovničku básničkou. Ale nic není zadarmo. Aby mohli být
všichni pasováni do řádu čtenářského,
museli králi a princezně předvést, co umí.
Pomohla jim v tom i kouzelná interaktivní
tabule, na níž děti zvládly první úkol. Potom na koberci přiřazovaly k obrázkům
správné věty a četly je nahlas. Malí čtenáři všechny přítomné přesvědčili, že čtení
zvládají velmi dobře, a tak se mohlo přejít
k pasování. Každý „panoš“ poklekl, byl pasován a král s královnou mu předali šerpu
a knížku na památku tohoto slavnostního
odpoledne. Nakonec ještě všichni z nové
knížky přečetli kousek pohádky.

Zrzavá Subreta
V sobotu 12. 4. mohl dramatický kroužek Provaz předvést premiéru hry Zrzavá subreta aneb Zvířecí divadlo v místní
Orlovně. Děti se na své vystoupení těšily
a byly rády, že se sál zaplnil a že kromě rodinných příslušníků na představení přišli
i „cizí“ diváci. Premiéra hry se velmi zdařila
a děti měly ze svých výkonů dobré pocity.
Ve dnech 22. – 23. 5. 2014 jsme se tak
jako loni zúčastnili nepostupové přehlídky divadelních souborů v Kopřivnici.

Trnavy, Želechovic a poprvé se závodu
zúčastnili žáci ze základní školy v Ratiboři.
Poprvé se závod uskutečnil v dopoledních hodinách, což se také projevilo
větším počtem závodníků.

Celkem tam vystupovalo 14 divadelních souborů různých velikostí, různého stáří a zkušeností. My – s hrou Zrzavá
Subreta jsme se museli poprat s náročnějšími podmínkami – málo času, nevyhovující rozměry pódia, velké horko a dusno v sále… Byli jsme potěšeni, že i přes
to všechno se naše představení s menšími výhradami líbilo. Byla to pro nás dobrá (i když ne zrovna nejpříjemnější) zkušenost. Víme, na co se v budoucnu více zaměřit. Některá představení nás vedla k zamyšlení a namotivovala nás k další činnosti. Všichni jsme si přehlídku užili a věřím, že poznatky a dojmy ze zhlédnutých
vystoupení nás jako divadelní soubor posunou dál.
Věra Vlková

Kašavský běh
slavil dvacáté
jubileum
V úterý 20. května 2014 se uskutečnil
jubilejní 20. ročník Kašavského běhu. Letošního ročníku se zúčastnilo 150 žáků ze
sedmi základních škol. Přivítali jsme základní školy ze Slušovic, Fryštáku, Štípy,

Startovalo se v pěti kategoriích:
1. kategorie – 1. třída
2. kategorie – 2. a 3. třída
3. kategorie – 4. a 5. třída
4. kategorie – 6. a 7. třída
5. kategorie – 8. a 9. třída
Za každou školu mohli nastoupit maximálně tři závodníci, tři děvčata a tři
chlapci. Závod probíhal za krásného slunečného počasí. Všichni závodníci podali
maximální výkony. Z naší školy se na stupně vítězů dostali z prvního stupně Jarek
Holý a Sabina Pavelková za druhá místa
a Hanka Černochová za místo třetí. V kategorii 4. a 5. získali Martin Šarman a Adam
Drábek rovněž druhá místa. Suverénními
vítězi se ve svých, nejstarších kategoriích
stali Katka Pavelková a Vít Kocourek. Všem
blahopřejeme.
Vladimír Drápal

Pasování prvňáčků
na čtenáře
Ve čtvrtek 12. 6. se proměnila první třída na Království knih, ve kterém přivítal
prvňáčky a jejich rodiče a další příbuzné
skřítek Abeceda. Nejprve děti vyzkoušel
z písmenek, co našel v pohádkové zemi
a také jim dal několik hádanek.
Protože se už všichni těšili na slavnostní pasování, přivolaly děti krále Kni-

21

Rytířům řádu čtenářského blahopřejeme a věříme, že jim čtení krásných knih
přinese mnoho užitečného i příjemného.
Pavla Holíková

Loučení s deváťáky
27. 6. 2014 byl posledním dnem našich deváťáků ve škole coby žáků kašavské školy. Věřím, že na naši školu budou
mít pěkné vzpomínky a rádi se do ní budou vracet. Celkem kašavskou školu
opustilo 17 absolventů. A kde se budou
nadále vzdělávat?
Jakub Červenka
Petr Červenka
Jakub Dočkal
Vendula Fryšarová
Daniel Hlouch
Vít Kocourek
Daniel Kögler

Obchodní akademie Zlín (podniková
ekonomika)
Střední průmyslová škola Zlín (pozemní stavitelství)
Střední průmyslová škola Otrokovice
(gumař-plastikář)
Střední pedagogická škola Kroměříž
(předškolní a mimoškolní pedagogika)
Obchodně technická škola Zlín (elektro - silnoproud)
Obchodní akademie Zlín (podniková
ekonomika)
Střední průmyslová škola Zlín (strojírenství, počítačová grafika)
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Josef Kolář

Střední průmyslová škola Zlín (ekonomika ve stavebnictví)
Jana Kruťová
Gymnázium Lesní čtvrt Zlín
Adéla Langerová
Gymnázium L. Jaroše Holešov
Miriam Langerová
Gymnázium TGM Zlín
Iveta Maňásková
Střední průmyslová škola Zlín (pozemní stavitelství)
Daniel Marušák
Střední průmyslová škola polytechnická Zlín (mechanik seřizovač)
Magdaléna Skybová Střední pedagogická škola Bojkovice
(předškolní a mimoškolní pedagogika)

Jakub Studýnka

Všem našim absolventům přejeme
mnoho studijních i osobních úspěchů.
Zdeněk Vlk

Vybavení a čárování pro hry: sálový
fotbal, florbal, basketbal, házená,
volejbal, nohejbal, ringo, tenis, 3 kurty
pro badminton, …
Zázemí: balkón pro diváky, šatny
se sprchami, možnost vypůjčení sportovního nářadí a náčiní.
Pro občany z Kašavy, Vlčkové a Držkové
cena již od 240 Kč/hodinu.
Sleva pro cvičení s dětmi.
Více informací a rezervace na tel.
731 440 493, email zskas@kasava.cz.
www.skola.kasava.cz/zs/telocvicna

Slavnostní
zahájení školního
roku

kteří budou kašavskou školu od nového
školního roku navštěvovat.
Všem přítomným děkuji za účast na
tak výjimečné akci. Žákům přeji v novém
roce mnoho úspěchů, a to nejenom školních, ale i osobních.
Zdeněk Vlk

ka, Terezka Makovičková, Tomášek Holík,
Tomík Sovadina.

První školní den školního roku
2014/2015 letos připadl na 1. září. Všichni jsme se sešli v tělocvičně, kde jsme ho
slavnostně zahájili.

Dominik Vyskup
Pavla Vyvlečková

Střední škola obchodně technická Zlín
(elektro-silnoproud)
Střední odborná škola J. Sousedíka
Vsetín (autotronik)
Střední zemědělská a přírodovědná
škola Rožnov p. Radhoštěm (zemědělec, farmář)

Pronájem
tělocvičny
Rozměry hrací plochy:
28 x 18 m

Z Vlčkové:
Erička Kráčalíková, Markétka Minaříková,
Marťa Topič, Maxík Zbranek.
Z Držkové: Lolinka Milarová

Prvňáčci z Kašavy:
Adámek Oškera, Anička Michalíková, Damirek Grbic´, Kájka Průchová, Ondrášek
Vyvlečka, Peťa Skyba, Štěpánek Červen-

Přítomni byli nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale i rodiče, přátelé školy
a vzácní hosté:
Josef Jarcovják, starosta obce Kašava
Ing. Jan Chudárek, starosta obce Držková
Pavel Huňa, starosta obce Vlčková
P. Jan Mach, kněz kašavské farnosti
Jaroslav Holý a Šárka Marcoňová,
členové školské rady
Bc. Petr Černoch, vedoucí kašavské
pobočky ZUŠ Morava
Slavnostně jsme přivítali nejenom našich 17 nových prvňáčků, ale i nové žáky,
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Ze Zlína: Rozárka Emily Santo
Z Norska: Deniska Kůželová
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Novinky
z meteorologické
stanice
na Vančici
O STANICI
Meteorologická pozorování v Držkové
na Vančici (510 m n. m.) byla započata již
v roce 2009 za pomoci domácí meteostanice. K výraznějšímu posunu došlo 16.
května 2011, kdy byla zakoupena profesionální domácí meteostanice. V dalších
letech se přístrojová technika a samotné měření neustále zdokonalovaly. Inspirací pro výstavbu stanice se stala dnes již
téměř profesionální meteorologická stanice na Marušce, nacházející se v katastru obce Hošťálková. Za výrazné pomoci
pana Milana Čermáka z Hošťálkové, pracovníků ČHMÚ z jednotlivých poboček
a také pozorovatelů na profesionálních stanicích, se podařilo vybavit stanici základními manuálními přístroji. A tak,
14. dubna 2014, byl zahájen provoz základní klimatologické stanice Vančica, jež
obsluhuje Jakub Flám.
Denně zapisuje z meteorologické
budky hodnoty naměřené standardními
přístroji (různé teploty, vlhkost vzduchu),
dále srážky, půdní teplotu a veškeré meteorologické jevy vyskytující se v našich
zeměpisných šířkách. Výše uvedené veličiny a jevy jsou důležité pro vyhodnocení klimatu v dané oblasti Hostýnských vrchů. Obsluha stanice a její vybavení je jak
finančně, tak časově náročná.
Velký dík patří také starostovi obce
Držková za finanční podporu. Aktuálně
probíhá jednání o dodání sněhoměrné
tyče a v nejbližších letech se snad podaří stanici zařadit do sítě stanic ČHMÚ. Do
konce září bude nainstalována i kamera zachycující aktuální počasí. Stanici je
možné po předchozí domluvě navštívit.
Více informací naleznete na webových
stránkách obce Držková v sekci Meteorologická stanice (www.drzkova.cz).

ČTVRTLETNÍ
HODNOCENÍ POČASÍ
Květen nám přinesl počasí ve všech
barvách. 1. máj ukázal na teploměrech

přes 20 °C, ale 3. 5. jsme naměřili na Vančici maximum pouze 8,2 °C. Zaznamenali
jsme již letní dny s maximem 25,3 °C. Nejnižší teplotu jsme změřili 1,7 °C dne 5.5.
Druhá polovina měsíce přinesla počasí plné zvratů a překvapení. 15.5. se rozfoukal od SZ velmi silný vítr, jenž vyvracel nejen na exponovaných oblastech
stromy. Díky stanici na Vančici jsme naměřili prozatím nejvyšší náraz od počátků měření, a to 19,8 m/s. V květnu spadlo
velké množství srážek. Celkem napršelo
143,9 mm. Rekord 151,6 mm ze září 2013
tak překonán nebyl. Hodnotu překračující 100 mm zapříčinila dne 26. 5. bouřka.
Obec Držkovou zastihla nečekaná blesková povodeň. V bouřce za cca 30 minut
spadlo 48,8 mm.
Červen se jevil až do 29. 6. jako velmi suchý měsíc. Ve 22 dnech jsme zaznamenali dohlednost více než 50 km! Maximální teplota dosáhla na 32,2 °C, přičemž
minimální teplota poklesla na 7,4 °C. Zaznamenali jsme zároveň rekordně nízkou
vlhkost vzduchu. Dne 10. 6. jsme změři-
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li 15 %. Srážkový úhrn činí jen 43,5 mm.
Nejvydatnější srážky spadly 3., 29. a 30. 6.
Červenec přinesl ryze letní počasí.
Pozorovali jsme rekordní množství bouřek. Bouřek přecházejících nebo obcházejících stanici, popř. obce v okolí, bylo
zpozorováno 17. Zaznamenali jsme také
17 dnů s teplotou vyšší než 25 °C. Maximální teplota vystoupila na 30,0 °C. Zaznamenali jsme tak tropický den. Zároveň 2 dny přinesly teplotní minimum vyšší než 20 °C.
Takovým nocím se říká tropické.
V okolních údolích však tato teplota dosažena nebyla. Je to dáno typem proudění vzduchu. Celkový úhrn srážek činí
121,5 mm, což je o 115,1 mm více než
v červenci 2013. Srážek spadlo velké
množství, avšak o kousek dále, na Marušce, bylo zaznamenáno mnohem větší
množství. Rozdíl je dán přechodem bouřek. Léto se již blíží ke konci, a tak musíme
doufat, že podzim bude slunečný a teplý.
Srážky jsou ale také potřeba.
Jakub Flám
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PLACENÁ INZERCE

Staré elektro odevzdejte
k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti
už nepotřebují, musí skončit v popelnici
a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice
o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale
mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu.
O obaly nebo třeba staré elektro se na
konci životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent
hmotnosti pevného domácího odpadu,
tedy zhruba tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně
na osm milionů tun elektroodpadu, jeho
množství přitom rok od roku roste. Proto
vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice
přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti,
které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.

Míst zpětného odběru
stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost
zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý
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elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za
osm let své existence vytvořil na 12 000.
Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou
nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou
na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti
využít, musíme splnit vlastně jen jednu –
zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný
spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný, než odborník na zpracování
disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek,
které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru.
Kvůli tomu se také taková lednice bez
kompresoru bere jako odpad – a za jeho
zpracování bychom už museli platit.

OKÉNKO
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PLACENÁ INZERCE

HISTORIE

Hřbitov v Kašavě

č. 1861 a občan Jan Malčík, z domu č. 35,
80 sáhů z parcely č. 1007/a, a to za poplatek 12 zl.

Do roku 1834 byl hřbitov okolo kostela v Kašavě a na něm byli pohřbíváni i obyvatelé z Držkové. Tento prostor v obydlené části byl ale již malý, a proto bylo nutno
uvažovat o zřízení prostoru nového.

Po vybudování byl nový hřbitov posvěcen v neděli po sv. Trojici, 2. října 1859.
Bránu otevřel po slavnostní řeči místní farář Kašpar Michna, který působil na této
farnosti v letech 1858 – 1865.

Z tohoto důvodu byl místopřísežným dekretem ze dne 3. května 1859 číslo 11 204 a výnosem krajského úřadu
v Uherském Hradišti ze dne 12. května
1859 č. 4 484, zbudován nový hřbitov a to
v poli za Kašavou. Náklady na jeho zbudování hradily obce farnosti Kašava, Vlčková,
Držková, Podkopná Lhota a to bez rozdílu
náboženských vyznání.
Obec Kašava postoupila na vybudování nového hřbitova 64 sáhy z parcely

Slavnosti se zúčastnili také evangeličtí
faráři p. Daniel Sloboda a p. Jan Lany z Ratiboře, neboť na hřbitov se měli pohřbívat
i zemřelí evangelíci z Vlčkové, Podkopné
Lhoty a Kašavy. Evangelíci z Držkové byli
pochováváni v Hošťálkové.
PaedDr. Zdeněk Panzar
Z připravované publikace
o historii obce Držková
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Informace OÚ
Investice ve volebním období
2010 - 2014
Milí občané, tímto bych chtěl shrnout,
do jakých projektů se během volebního
období 2010 -2014 investovalo:
• provedení posilového vrtu č. III
• oprava lesní infrastruktury a místní komunikace a veřejného osvětlení
• výstavba dvou autobusových zastávek
• zbudování dětského hřiště za KD Vlčková
• vysazení doprovodné zeleně
• dokončení nového obecního úřadu, hasičské zbrojnice, hasičské klubovny,
knihovny, kulturního domu
• změna kabelového vysílání
• oprava studánek Ondřejovská a Pod Kuželkem
• vyhlášení dvou památných stromů

V nabídce byla zabíjačková polévka s kroupami, tlačenky, jitrnice a vařené
maso. Akce měla úspěch nejen u nás domácích, ale protože se o dobré věci rozkřiklo, bylo zájemců hodně i z okolí. Díky
možnosti posezení a vychutnání dobrého
jídla přímo při kotli plném vepřových specialit jsme zde strávili příjemné odpoledne
a sousedským vztahům bylo přáno. Pan
starosta provedl zájemce nově zkolaudovanou budovou kulturního domu a obecního úřadu. Výborný oběd jsme spláchli naší vlčkovskou slivovicí a hned se začali těšit na další ročník této povedené akce.
Kateřina Holíková

Velkou motivací pro malé požárníky je,
kromě účasti na soutěži, také tábor mladých hasičů, který náš okrsek každoročně pořádá. Ani letos nebyly děti ošizeny
a víkend od 20. do 22. června mohly strávit v příjemném prostředí chatové oblasti Rusavy. Večer se konalo tradiční opékání
špekáčků a nově jim vedoucí zpestřili program noční hasičskou soutěží. Během dne
se děti bavily nejrůznějšími disciplínami,
které byly také připraveny dobrovolníky
z řad dospělých. Věříme, že si děti odvezly spoustu zážitků, na které budou rády
vzpomínat.
Kateřina Holíková

Hon za pokladem

Celkem se investovalo 20.684.000,- Kč,
z toho dotace činily 12.813.000,- Kč, tj.
61,9% a vlastní zdroje 7.871.000,- Kč, tj.
28,1%. Vlastní zdroje jsme získali ve výši
6.271.000,- Kč z rozpočtu obce, tj. 79,7%
a úvěru ve výši 1.600.000,- Kč, tj 20,3%.
Obec Vlčková má celkem úvěr ve výši
4.000.000,- Kč splatný do 31. 12. 2019,
z toho byla částka ve výši 2.400.000,- Kč
použita na kanalizaci I. etapu.
Úvěr na vodovod a plynofikaci je již
uhrazen.
V investicích za volební období není
záměrně uvedena kanalizace II. etapa, poněvadž jak se říká „zajíci se počítají až po
honě“, a zatím byla uhrazena pouze částka
za projektovou dokumentaci, ale to hlavní
krédo - stavba nás teprve čeká.
Věříme, že již připravené dotační tituly nám velkou část uhradí a nebudeme muset část vynaložených finančních
prostředků hradit dalším úvěrem, ale vše
zvládneme z obecního rozpočtu.
Pavel Huňa, starosta obce

Tábor
mladých požárníků

Hasičská okrsková soutěž
Pořadatelem okrskové hasičské soutěže byl letos náš sbor obce Vlčková. K této
akci posloužilo fotbalové hřiště, kde se sjely hasičské sbory z Kašavy, Držkové, Lukova, Lukovečka a Fryštáku. Motivací místních bylo domácí prostředí, a proto se
podařilo poskládat slušnou řadu soutěžních družstev. Ke startu se postavila družstva mladších a starších žáků, žen, mužů
a mužů nad 35 let. Děkujeme všem soutěžícím, že jsme my ostatní měli komu fandit a při točeném pivku, uzené dobrotě
a příjemném klábosení jsme si užili krásnou květnovou sobotu.
Kateřina Holíková

Život v obci
Obecní zabíjačka
Obecní zastupitelstvo ve Vlčkové se
rozhodlo, že tak jako již dvakrát, opět
uspořádá obecní zabíjačku. Místní i přespolní si tak mohli poslední březnovou sobotu zakoupit zabijačkové produkty.
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Ti, kdo neodjeli 20. 6. 2014 na tábor
mladých požárníků, přišli k moštárně, aby
strávili příjemný páteční večer pod taktovkou ČZS Vlčková (Český zahrádkářský
svaz), který uspořádal akci pod názvem
„Honba za pokladem“.
Na programu byly připraveny nejen
soutěže pro děti, ale i posezení pro všechny, kteří přišli.

Úderem páté hodiny děti vyrazily za
pokladem do místního lesa, ale ten je přivedl zpět k moštárně. Tam se rozdělily do
dvou družstev a ta mezi sebou soutěžila
v přetahování lana, skoku v pytli, slalomu
na koloběžce, střelbě ze vzduchovky atd.
Po splnění úkolů byla obě družstva oceněna medailemi a sladkostmi.
Během celé akce mohli všichni příchozí pojídat kabanos z udírny a zapíjet jej nejen sodovkami, ale i naraženou bečkou
piva a slivovicí. Akce se vydařila, všichni si
ji pochvalovali. Doufejme, že i ČZS Vlčková připraví víc takových akcí na zpestření
běžného života a utužení vztahů místních
obyvatel, tak jako SDH Vlčková a SKVV.
Hana Marušáková

OKÉNKO
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Vlčkovská lávka

z jízdy. Ocenění za nejlepší masku „Muži
v černém“ získali místní kluci. Jako doprovodný program byla soutěž o největšího
siláka a závod piraní. Po celou dobu soutěže bylo zajištěno bohaté občerstvení, pro
děti bylo nachystáno kolo štěstí, balónky,
nafukovací hrad a jízda na koních. A komu
se nechtělo domů, až do ranních hodin
byla zajištěna zábava s kapelou Focus.
Veronika Ponížilová

Pohádkový les
Rok se s rokem sešel a vstoupili jsme
na malou chviličku do pohádky. Dne 16.
8. se uskutečnil „Pohádkový les“ pořádaný SKVV. Bylo k vidění spousta pohádkových bytostí. Děti si užily zábavu plněním nejrůznějších úkolů. Cesta pohádkovým lesem skončila posezením u táboráku
a opékáním špekáčků.
Hana Marušáková

Kalendář akcí Vlčková
Jak tomu velí tradice, i letos 2. 8. 2014,
se ve Vlčkové na kempu uskutečnil přejezd na kole přes „Vlčkovskou lávku“.
Lávka byla dlouhá cca 36 metrů a široká asi 25cm. Registrovat se mohli závodníci všech věkových kategorií.
Vylosovalo se pořadí a závod mohl začít. Závodníci vjížděli na vratkou lávku po
jednom a snažili se jí zdolat co nejdelší
kus. Pomáhaly jim v tom mohutné ovace
přihlížejících diváků, kteří netrpělivě očekávali pád do vody, jenž ocenili ještě větším aplausem. Hodnotila se ujetá vzdálenost, kostým a celkový umělecký dojem

• Zájezd SDH Vlčková po Jižní Moravě
(20. září 2014)
• Lampiónový pochod s ohňostrojem
(říjen 2014)
• Mikulášská besídka (prosinec 2014)
• Košt slivovice
• Otevření klubu maminek (leden 2015)

OBEC DRŽKOVÁ
Slovo starosty
V lednu letošního roku, kdy technický
stav většiny vybavení kuchyně v MŠ v Držkové dospěl do fáze, kdy opravy už nemají smysl, nadešel čas začít se vážně zamýšlet nad pořízením technologie nové. Proto
byl firmou Gastroprojekt vypracován projekt na výměnu gastrotechnologie v naší
kuchyni. Byla podána také žádost o dotaci, ta však pro značný zájem nebyla úspěšná. I přes tuto skutečnost se zastupitelstvo
rozhodlo, že se tato akce zrealizuje, a nebude se tak riskovat hrozící kolaps kuchyně v průběhu nového školního roku. Ale
znáte to, jak to je, když chcete něco předělat ve staré chalupě. Pouze u vybavení kuchyně to samozřejmě nezůstalo. Asi nejnáročnější fází byla oprava a výměna podlah jak v kuchyni, tak v přilehlých místnostech, a to proto, že nikdo netušil, v jakém
stavu jsou nosné trámy, které bylo potřeba zkontrolovat a provést statické výpočty, zda je vše v pořádku. Po podlahách
následovaly opravy a výměna odpadních
potrubí, elektrických a vodovodních rozvodů. Zejména oprava odpadního potru-

bí měla také další přínos a to vyřešení letitých problémů, které způsobovala odpadní voda v knihovně, kde přes umyvadlo
došlo občas k jejímu částečnému vyplavení. Dále byly provedeny nové obklady
a staré nevzhledné a poškozené dřevotřískové desky na dřevěných příčkách v navazující místnosti byly nahrazeny sádrokartonovými deskami. Po vymalování byla
provedena instalace samotného vybavení
kuchyně a vzduchotechniky. Novou vzduchotechniku neocení jen hygiena, ale určitě také paní kuchařka, protože když dříve
vařila knedlíky, tak ji nebylo v kuchyni ani
vidět. Co se týče knihovny, zde byla vyrobena nová skříňka s dřezem, aby se čtenáři mohli také v případě zájmu občerstvit,
což jim pan knihovník nyní určitě rád nabídne, dále také nové obklady a vymalování. U všech těchto oprav a prací se hledělo trochu do budoucna, a co se týče odpadního potrubí, vodovodních a elektrických rozvodů, byly přípojky těchto sítí vytaženy až do půdních prostor, kde se již
pomalu připravuje projekt na jejich přebudování na společenské obecní prostory, které momentálně velmi chybí. Znač-
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ná část prací byla provedena místními řemeslníky a ruku k dílu přiložila také místní omladina. Proto na závěr zbývá jen poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli.
Ing. Jan Chudárek, starosta obce

Práce zastupitelstva
V závěru volebního období bychom
Vás rádi seznámili s tím nejdůležitějším,
co bylo v letech 2010-2014 v obci zásluhou zvoleného zastupitelstva obce Držkové vybudováno a zrealizováno.
Nejvíce změn bylo možné zpozorovat
na budově MŠ a Obecního úřadu v Držkové. Díky získání dotací se podařilo celou budovu zateplit a dát jí novou fasádu.
Taktéž byla zateplena i střecha a položena nová střešní krytina. Nově omítnut byl
sklep budovy, rekonstruována byla místní
knihovna, sociální zařízení v MŠ a v neposlední řadě proběhla i úplná rekonstrukce
kuchyně a výdejny obědů (výměna podlah, odpadů, elektro a vodoinstalace, nové
obklady, vzduchotechnika) a pořízení nového vybavení kuchyně.
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Za příkladnou práci získal sbor dobrovolných hasičů i nemalé finanční prostředky od Zlínského kraje, za které byla také
pořízena nutná výstroj, nebo nové hasičské uniformy. Díky dotacím se podařilo zakoupit nové hasičské auto, které je nápomocno i při různých kulturních a jiných
akcí. Taktéž se podařilo získat dotaci a vystavit novou garáž pro již zmíněné hasičské auto.
Do majetku obce přibylo vykoupením
pozemků více než 11 tisíc metrů čtverečních. Díky zapojení obce do projektu s Kašavou a Vlčkovou byl do každé rodiny nabídnut kompostér a k zapůjčení byl získán
i drtič dřevin.
Tolik jen k základním realizacím v obci.
Kompletní seznam všeho, co bylo v Držkové za poslední čtyři roky zbudováno, naleznete na nových webových stránkách
obce (www.drzkova.cz) nebo na vývěskách v obci.
Lubomír Marušák ml.

Co nového v muzeu
Letos v červnu oslavilo Muzeum dřevěného porculánu již své třetí narozeniny
a s chutí se pustilo do čtvrté turistické sezóny. Získání turistické známky pro obec
Držkovou na podzim roku 2013 se nyní
citelně projevuje. Do Držkové míří větší množství turistů než dříve. Od začátku
prázdnin tak držkovským muzeem prošly
desítky a desítky výprav ze všech regionů
naší republiky. V únoru nás navštívil dokonce jeden pán ze Švýcarska, který se zařadil spolu se třemi dámami z amerického
Texasu (které jsme provedli muzeem loni)
k návštěvníkům z nejvzdálenějších míst.
Také přírůstky předmětů do expozic
jsou letos úctyhodné. Vždyť v půlce prázdnin bylo evidováno na 60 nových darovaných exponátů. Rádi bychom touto cestou
ještě jednou poděkovali všem dárcům,
kteří věnovali historické předměty do našeho držkovského muzea. Zvláštní poděkování patří rodině Marušáků, kteří darovali rozsáhlý soubor nástrojů a hotových
dřevěných výrobků po svých předcích.
Čas od času k nám do Držkové zavítá
i nějaká vzácnější návštěva. Kupříkladu ke
konci července naše muzeum navštívil divadelní pár manželů Čermákových ze zlínského Městského divadla. Paní Helena
Čermáková je jednou z předních hereček
zlínského divadla, ověnčená mnoha oceněními, včetně ceny Thálie. Prohlídka držkovského dřevěného porculánu prý byla
pro oba umělce velmi inspirativní, zvláštěpro připravovanou inscenaci v divadle
a brzy k nám opět zavítají.

Jako poslední aktualitu je třeba zmínit,
že byl do muzejních sbírek získán krásný
žebřinový vůz, který je v natolik perfektním stavu, že jej plánujeme využívat k různým společenským a kulturním akcím nejen v Držkové. Pokud by měl kdokoli nejen
z místních zájem si vůz zapůjčit k soukromým, či jiným akcím (svatba, oslava), tak
se může ozvat e-mailem na lubomir.marusak@seznam.cz nebo tel.: 721 881 520.
Porculánu zdar!
Lubomír Marušák ml., ředitel muzea

Kácení máje v Držkové
Stalo se již tradicí, že vždy v květnu
držkovští nadšenci vztyčí vyzdobenou
májku před obecním úřadem a na konci měsíce ji slavnostně pokácejí. Nejinak
tomu bylo i v letošním roce. Samotnému
aktu vždy předchází krátký doprovodný
program. Letošní kácení, které se uskutečnilo v neděli 1. června 2014 ve 14:00 hodin před OÚ, zahájily mažoretky ve slušivých kostýmech. Po mažoretkách nastoupil tým „odborníků“, který si pro diváky připravil „odbornou přednášku“ o výpravě za
májkou. V první části přednášky byli vtipným způsobem představeni všichni členové výpravy. Diváci byli seznámeni s jejich
přednostmi, zájmy a kladnými povahovými rysy. Ve druhé části se přítomní dozvěděli, jak strastiplná byla cesta do lesa pro
májku a jaké vědecké metody použili při
určování stáří stromu. Program ukončili
dva hladoví a nenasytní brouci, kteří měli
neodolatelnou chuť na nazdobenou májku. Po tomto vystoupení byla májka slavnostně pokácena. Ať již to bylo vystoupení
mažoretek, „vědeckých pracovníků“ nebo
brouků, všem šlo o jedno. Pobavit diváky
a zpříjemnit jim nedělní odpoledne. Podle reakce diváků se to účinkujícím i v letošním roce podařilo.
Lena Minaříková

14. červen na salaši
V sobotu 14. června 2014 se v areálu
Salašnické expozice odehrály 3 akce.
Kosení lúky na salaši začalo časně
z rána, první sekáči se na místo dostavili
ve 4.30 h. Počasí bylo milosrdné - bez deště a bez spalujícího slunečního svitu. Seklo se „na pohodu“. Díky těmto okolnostem byla louka již po 10. hodině kompletně pokosená a to i přes to, že sekáčů letos
bylo méně, než loni.
Sekáče při práci spatřily ještě děti ze
ZUŠ Zlín, které se na salaš začaly trousit
kolem 10. hodiny. O hodinu později (v 11
hodin) začalo jejich vystoupení s názvem
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„O ovečkách a zbojníkoch“. Jednalo se
o hodinový komponovaný program cimbálové muziky STRUNKA pod vedením Lucie Dümlerové a Heleny Kotulánové a dramatického oboru pod vedením Markéty
Pavlištíkové, obsahově zaměřený na písně a tradice valašské a zbojnické. Po vystoupení následoval oběd pro účinkující
i pro diváky. Po jídle byly připraveny pro
děti soutěže zaměřené na zručnost a vědomosti o Valašsku. Po vyhlášení výsledků jednotlivých soutěžních disciplín proběhla ukázka výroby hrudy valašského sýra. Počasí bylo opět skvělé a podle
ohlasů některých rodičů i pedagogů ZUŠ
ZLÍN by obdobná akce mohla proběhnout
i v příštím roce.
Večer po 19. hodině jsme zapálili svatojánský oheň. Předcházela tomu silná
dešťová přeháňka a ochlazení. Následkem
pak byla nižší účast návštěvníků. Není se
čemu divit, sami jsme pocítili chlad, mokré
nohy, promočené a zablácené krpce. Přesto ti skalní a každoroční účastníci vydrželi na salaši až do pozdních nočních hodin.
(JH-EKSHH)

Nová kniha
Zastavení u Dřevnice
V červenci letošního roku vyšla zbrusu
nová kniha fotografa a spisovatele Michala Girgela Zastavení u Dřevnice.
Na několika stranách této knížky, která mapuje říčku Dřevnici od samotného
pramene až k soutoku s řekou Moravou,
se můžete pokochat řadou snímků pořízených v Kašavě a v Držkové (obec, Janůvky,
držkovské skály a jiné). Autor v publikaci
otiskl dokonce i pět historických fotografií
Držkové, které mu zapůjčilo ze svého rozsáhlého archivu držkovské muzeum, a tři
historické snímky z Kašavy, které poskytl
ze svého archivu pan Jaroslav Holý. Autorovi publikace patří velký dík za propagaci našich obcí.
Pokud byste si chtěli knihu prohlédnout, tak ji naleznete ve dvou exemplářích v místní knihovně v Držkové.
Lubomír Marušák ml.

Nové suvenýry
Obec Držková si pro Vás připravila
nové upomínkové předměty obce ve formě plechových magnetků a připínacích
odznaků (placek) s různými motivy (zvonice, kaple, dědina, muzeum, obecní znak).
Zakoupit si je můžete za jednotnou cenu
15,- Kč na Obecním úřadě v Držkové nebo
v Muzeu dřevěného porculánu.
Lubomír Marušák ml.
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Stolní kalendář 2015
Také letos je již v plné proudu příprava
stolního kalendáře s historickými fotografiemi. Oproti letům předcházejícím, kdy
byly v kalendáři pouze snímky z Držkové,
bude tento kalendář trochu jiný. Pro všeobecné přání obyvatel z Vlčkové a Kašavy
budou v kalendáři na rok 2015 ve stejném
poměru otištěny snímky ze všech našich
tří obcí, tedy z Kašavy, Vlčkové a Držkové.
Tento kalendář ponese název „Jak sa žilo
za Rablinů“ a bude vypovídat o dřívějším
životě nás a našich předků. Díky opravdu
krásným obrázkům z let minulých, které se
nám podařilo vyhledat ve Vlčkové, Držkové a v Kašavě, si dokážeme představit dřívější radosti, starosti, povyražení i náročnou práci obyvatel našich dědinek. Kalendář, který bude doplněn také historickými zajímavostmi ze všech tří obcí formou
otázky „Víte, že..?“, by měl být k mání v průběhu září a října na několika prodejních
místech, o kterých budete včas informováni. Cena kalendáře zůstává stále stejná
a to 150 korun.
Lubomír Marušák ml.

mali, co by daný nález mohl být a jak mohl
vzniknout. V úvahu se nabízely možnosti
jako třeba zkamenělý zub nějakého pravěkého zvířete, nebo roh srstnatého nosorožce. Srstnatý nosorožec však na našem
území vyhynul někdy před 10.000 lety, což
nám přišlo dosti dávno. Jak jsme ale byli
překvapeni, když jsme se dozvěděli skutečné stáří zkameněliny. Obrátili jsme se
totiž na opravdového odborníka - na paní
RNDr. Miriam Nývltovou Fišákovou, Ph.D.
z České akademie věd - institutu archeologie. Ta nám předmět bezpečně určila. Podle jejich slov jde odborně o „svrchní úlomek fosilního rugosního (čtyřčetného) solitérního korálu ze spodního paleozoika - ordoviku“. Laicky řečeno jde o zkamenělou špici čtyřčetného korálu z období pozdního ordoviku – tedy z doby, kdy
se na Zemi teprve vyvíjeli první živočichové a hladiny moří byli o stovky metrů
výše než dnes. Stáří nálezu se odhaduje
na zhruba 470 – 485 milionů let. Jde tedy
o doklad, že i v místech dnešní Držkové
bývalo kdysi dávno moře, kde rostly právě takové korály a kde se postupně usazovaly mořské písky, z kterých později vznikly naše držkovské skaly.
Petra Hamplová

Nové webové stránky obce
Ke konci května tohoto roku byly spuštěny nové oficiální webové stránky obce
Držková. Bylo tak učiněno z nutnosti doplnění mnoha zákonem povinných informací a textů. Na přehledných a pravidelně
aktualizovaných stránkách naleznete vždy
všechny potřebné informace. Kromě oficiální úřední desky naleznete dále v Aktualitách aktuální nabídky, inzerci a pozvání na kulturní a jiné akce. V sekci Meteorologická stanice si můžete přečíst aktuální poznatky a zajímavosti o počasí v Držkové od místního meteorologa, či zjistit
i na dálku aktuální stav hladiny v říčce
Dřevnici. V sekci Obecní knihovna je připraven on-line katalog knižních titulů. Pravidelně doplněné fotogalerie pak dokreslují dění v obci a informují o proběhlých akcích. Novinkou jsou i kvízy a ankety, do kterých se může zapojit každý návštěvník stránek. Nové webové stránky obce Držkové
nyní naleznete na adrese: www.drzkova.cz
Lubomír Marušák ml.

Zajímavý nález v Držkové
V loňském roce nalezl jeden z občanů Držkové při výkopu na svém pozemku
zajímavý zkamenělý útvar ve tvaru rohu,
který byl zhruba 5,5 cm vysoký a až 6 centimetrů široký. Dlouho jsme pátrali a zkou-

Akce připravované
občanským sdružením
Solisko do konce roku 2014
27. 9. 2014
Hodová zábava – Patriot camp Držková –
hraje Mrazivá šála.

Zabijačka
Zimní měsíce byly v minulosti ve znamení domácích zabijaček a zabijačkových
specialit. Ne každý již dnes chová doma
svého čuníka a zabijačky v obci bychom
spočítali na prstech jedné ruky. Avšak letos jsme si na domácích vepřových specialitách pochutnali téměř všichni. Obec Držková společně s SDH Držková totiž v sobotu 22. února 2014 uskutečnily první Domácí (obecní) zabijačku. Této akci předcházela velká příprava. Již den předem se chystaly a připravovaly pod odborným dohledem mistra řezníka pana Gavendy pravé
domácí jitrničky, tlačenky, obcházka a zabijačková polévka. Až do noci se vše poctivě chladilo a druhý den, tedy v sobotu,
se v kotlích vařilo další maso a speciality,
a zhruba v jedenáct hodin dopoledne
započal prodej. Lidé si chodili s taškami
a krabičkami na hotové zabijačkové produkty a s konvičkami na polévku. Přímo na
místě pak mohli „okoštovat“ a pojíst horké
maso přímo z kotle a také bílou a černou
zabijačkovou polévku. Brzy se po dobrotách jen „zaprášilo“ a zůstaly pouze prázdné kotle. Byli jsme všichni rádi, že se tato
akce setkala s tak velkým úspěchem, a věříme, že se opět za rok v tak hojném počtu
sejdeme. Velké poděkování patří všem,
kteří přiložili ruce k dílu a podíleli se na
hladkém průběhu celé zabijačky. Největší
poděkování patří panu řezníku Josefu Gavendovi za obětavou pomoc.
Lubomír Marušák ml.

4. 10. 2014
Hubertova jízda – Patriot camp Držková – zakončení jezdecké sezóny s doprovodným programem pro rodiny s dětmi.
8. - 9. 11. 2014
Držkovský cross – závody psích spřežení
na střední trati doplněné o doprovodný
program zaměřený na psí sporty. Centrum – Patriot camp Držková.
14. 11. 2014
Lampiónový průvod – večerní průvod
s lampiony od Obecního úřadu přes celou obec až na Patriot camp.
31. 12. 2014
Silvestrovský výšlap – tradiční vycházka
z Trojáku po hřebeni, následný sestup do
Hutí a ukončení u Obecního úřadu.
Podrobnosti najdete na webu:
www.solisko.info
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Sportovní odpoledne
v Držkové
V sobotu 26. července se na hřišti v Držkové uskutečnilo jako každý rok
sportovní odpoledne pro děti. Bylo přichystáno 12 soutěžních disciplín, jako například: střílení z luku, jízda na koních, malování rukou, jízda na koloběžkách, střelba ze vzduchovky, skákací hrad, ochutnávka jídel a mnoho dalších skvělých dis-
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ciplín. Při vstupu na hřiště dostalo každé
dítě soutěžní kartičku a za splnění jednotlivé disciplíny dostalo razítko. Jakmile přineslo vyplněnou celou kartičku, vytáhlo si lísteček s číslem. Pod každým číslem
se ukrývala odměna a to díky našim skvělým sponzorům, kterým tímto mnohokrát
upřímně děkujeme, protože bez nich by
bylo tohle odpoledne pro děti jen poloviční, protože nic na světě není krásnější,
než rozzářená dětská očka nad dárky, které si vyhrály. Připraveno bylo i občerstvení jak pro děti, tak i pro dospělé, v podobě grilovaného masa a párků, na pití se
podávala limča a pivko. Počasí nám přálo, takže jsme se všichni bavili až do večerních hodin. Poté jsme se odebrali domů
s úsměvem na tváři a s dobrým pocitem,
že jsme udělali něco dobrého pro děti. Letos se na sportovním odpoledni v Držkové sešlo na 69 dětí, jak místních, tak i ze
sousedních obcí. Toto číslo nás opět utvrdilo v přesvědčení, že to stojí za to, a jsme
rádi, že k nám zavítali i přespolní a líbilo
se jim tady. Velký dík patří také všem, kdo
se podíleli na přípravě odpoledne, shánění sponzorů a všeho, co k tomu patří. Příští
rok se zde opět setkáme a třeba nás bude
ještě víc.
Monika Chudárková

Memoriál Rostislava Macíka
Za slunečného počasí se v sobotu 19.
července 2014v Držkové na místním fotbalovém hřišti konal již 11. ročník fotbalového turnaje MEMORIÁL Rostislava Macíka. Tento turnaj již má svou tradici, a proto je vždy očekávanou akcí, kterou pořádá
místní sbor dobrovolných hasičů.

Letošního turnaje se zúčastnilo 10
týmů převážně z okolních obcí. Začali
jsme nástupem v 9:00 a poslední finálový
zápas, ve kterém se utkali o vítězství hráči
z Držkové s mladými hráči z Kašavy, skončil v 17:30. Výhru si nakonec odvezl tým
z Kašavy. Na 2. místě se umístnila Držková
a 3. místo si vybojoval tým STATOR. Ocenili jsme také nejlepšího golmana, kterým
byl Tomáš Krist, nejlepšího hráče Milana
Šumšala a nejlepšího střelce Pavla Zbranka.Turnaj probíhal v pěkné sportovní atmosféře a naštěstí nám vyšlo i krásné počasí. Chtěl bych poděkovat panu Zdeňkovi Horsákovi za přípravu diplomů a cen
pro výherce, dále také všem členům SDH
Držková a dalším, kteří pomáhali připravovat a organizovat letošní ročník fotbalového turnaje.
David Flám - starosta SDH Držková

Držkvorky 2014

Za slunečného jarního nedělního odpoledne 30. března vypuklo v držkovské hasičské zbrojnici velké klání s tužkou
v ruce. Obec Držková společně s Muzeem dřevěného porculánu zde totiž pořádaly první držkovský turnaj v piškvorkách.
Na speciálních hracích kartách změřilo své
síly a taktiku 16 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou věkových kategorií. Hrálo
se formou „každý s každým“, což znamená,
že každý hráč musel hrát 15 zápasů se všemi svými spoluhráči. Za výhru v jednotlivém zápasu získal dotyčný dva body, za
prohru žádný bod. Po všech 120 soubojích se body sečetly a hráč s nejvyšším počtem bodů zvítězil. Pro první tři místa byly
připraveny pěkné ceny ve formě medailí
a šampusů (dětských i pro dospělé).
V první kategorii hráčů do 15-ti let se
umístil na třetím místě David Olšák z Drž-
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kové, na druhém Radek Březík z Kašavy
a medaile za první místo putovala opět do
Kašavy a to Michalu Krupíkovi. V druhé kategorii 15-99 let vyhrál třetí místo Daniel
Marušák z Držkové, druhé Petra Hamplová ze Štípy a na prvním místě exceloval nikým neporažený Jaromír Šála z Držkové.
Po celý turnaj povzbuzovali a fandili
početní diváci. Sportovní odpoledne jsme
ukončili čerstvou klobásou z udírny. Děkujeme všem, kteří přišli, a již nyní se těšíme
na příští ročník.
Lubomír Marušák ml.

Živé člověče, nezlob se
Zábavné a hravé odpoledne jsme
v Držkové zažili v sobotu 12. července
2014 za budovou obecního úřadu. Muzeum dřevěného porculánu společně
s obcí Držková zde pořádalo první ročník
hry Živé člověče, nezlob se. Šlo o adaptaci známé a oblíbené stolní hry, kde však figurky nahradili živí lidé a házelo se obří
půlmetrovou kostkou. Na hrací ploše 7x7
metrů vyzkoušelo svou taktiku a štěstí
s velkou kostkou v této „stolní“ hře 8 pětičlenných týmů z Držkové a okolí.
Celé odpoledne se neslo v duchu
čtyř barev - žluté, zelené modré a červené - také většina soutěžících (živých figurek) dorazila již barevně rozlišena, někteří i ve speciálních dresech. Obě dvě soutěžní kola vyhrála zelená družstva z Vlčkové. Večer pak proběhla ještě jedna čistě „přátelská“ hra, z níž vyšli jako vítězové členové červeného týmu KarCOOLky
z Držkové. Na posilněnou hráčů i diváků
byl pak připraven pravý zvěřinový kotlíkový guláš.
Akce se celkově setkala s velkým zájmem a již nyní se těšíme na její zopakování.Velké poděkování patří zvláště pořádající rodině Marušáků a dále všem, kteří se
na realizaci akce jakkoliv podíleli.
Lubomír Marušák ml
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letošního Sympozia. Zájem byl nečekaný,
tvorba různorodá a diskuse tvůrčí. Středeční program Sympozia si část účastníků
zpestřila výletem na Velehrad a do Modré
- do expozice Živá voda a do Archeoskanzenu. Odpoledne využili všichni výtvarníci k intenzivní tvorbě, protože do konce
Sympozia už zůstával k dispozici pouze jeden kompletní den. Čtvrteční dopoledne
zpestřily výtvarníkům svou návštěvou děti
z MŠ Držková, které jim namalovaly obrázky na betonovou plochu u Patriot campu.
Tvůrčí dění pak již zcela směřovalo k páteční vernisáži.
V pátek 23. 5. 2014 byl slavnostní vernisáží VII. ročník Mezinárodního výtvarného

Mezinárodní
výtvarné sympozium
Držková 2014
Sedmý ročník Mezinárodního výtvarného sympozia Držková se uskutečnil ve
dnech 16. – 24. 5. 2014 v prostorách Patriot campu Držková. Zúčastnili se ho výtvarníci z Čech, Slovenska a Polska. Letošní ročník se konal pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Konání Sympozia podpořilo Ministerstvo zemědělství a Zlínský kraj.
VII. ročník Mezinárodního výtvarného
sympozia Držková 2014 byl zahájen příjezdem zúčastněných výtvarníků a společnou večeří v prostorách Patriot campu
Držková. Sobotní večer 17. 5. 2014 byl vyhrazen slavnostnímu zahájení letošního
ročníku Sympozia. K tanci i poslechu zahrála cimbálová muzika Bukovinka. Vrcholem večera byla dražba dřevěných šindelů podepsaných, případně výtvarně ztvárněných, známými osobnostmi. Celá dražba byla napínavá a plná překvapení i humorných okamžiků.
Neděli a pondělí naplnili výtvarníci intenzivní tvůrčí činností. Úterní den vyvrcholil ve spojení tvůrčího zaujetí amatérů s pedagogickým vedením profesionálů. V podvečerních hodinách se příchozí
návštěvníci mohli pustit do vlastní tvorby
pod dohledem zúčastněných výtvarníků
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sympozia Držková 2014 ukončen. Samotná vernisáž proběhla za hojné účasti oficiálních i neoficiálních hostů. Při vernisáži
byl předán symbolický šek na částku 5.000
Kč, kterou věnuje o.s. Solisko, jako výtěžek
z dražby malovaných šindelů, ve prospěch
MŠ Držková. Bohatý raut a příjemné prostředí Patriot campu pak nabídlo možnost
přátelského posezení do pozdních večerních hodin. Závěrečnou tečkou za VII. ročníkem Sympozia byl odjezd všech výtvarníků v sobotu 24. 5. 2014.
Ing. Jaroslav Šarman
Předseda o.s. Solisko
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