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Slovo starosty
Vánoce jsou neodvratně pryč, letošní
nezvykle teplá zima ušetřila naše peněženky za otop, za úklid sněhu.
Asi chmurné počasí a dlouhé večery
způsobují, že se v tomto období množí
různé sousedské konflikty, neshody i pomluvy a občané se obrací na obecní úřad
a dožadují se svého práva.
Zimní večery se dříve vyplňovaly drhnutím péří, chodilo sa po besedách – lidé
se navštěvovali, sdíleli volný čas spolu.
Dnes je hlavní výplní volného času televize – sedíme sami doma. Přitom máme
možnost zúčastňovat se smysluplného
využití volného času, máme v obci několik tradičních spolků, nově Komunitní školu a další možnosti.
Slovo komunita pochází z latinského
slova „cum“ - spolu, mezi sebou. Komunita je společenství (spolek) živých bytostí,
které spolu navzájem sdílejí určitou oblast. Komunitní škola a spolky mají sloužit k setkávání našich občanů všech generací. Mají pomoci nalézt společenství
s druhými lidmi – přátele, se kterými je
možné sdílet radost i obtíže života, strávit
hezké a příjemné chvíle. Mají podporovat
dobré soužití lidí v obci a rozvíjet dobré
vztahy mezi jednotlivci, skupinami i organizacemi. Poskytovat prostor, propojovat
generace, nabízet vstřícné a neohrožující
prostředí k diskusím, setkáváním, smysluplnému trávení volného času i ke vzdělávání.
Často jsem na obecním úřadě svědkem, jak si navzájem dovedeme znepříjemňovat spolužití v naší „kašavské komunitě“. Jak jeden druhému nepřejeme,
jak některým vadí průchod, jiným zase
průjezd po „jejich“ cestě, která veřejnému účelu sloužila od nepaměti, jak vadí
u souseda to nebo ono, jak vadí u druhých to, co sami děláme úplně stejně.
Proč?
Vždyť jsme tu na tomto světě jenom
jednou a ještě tak krátce…
Proto se aktivně zapojme do naplnění
vize komunitního – spolkového spolužití a neuzavírejme se se svými problémy
doma, najděme si „svoji“ komunitu. Věřím, že při troše tolerance a snahy se nám
společně podaří dosáhnout tohoto cíle.
Ku prospěchu všech.
Váš starosta
Josef Jarcovják

Výpis z usnesení
zastupitelstva
ze dne 12. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Kašava:
a) schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 pro
rok 2013
b) schvaluje Rozpočtový výhled na období 2014 až 2016
c) schvaluje od 1. 1. 2014 až do data schválení rozpočtu obce Kašava na r. 2014,
ve smyslu ust. § 13 zák. č. 250/2000 Sb.
rozpočtová pravidla, pro zajištění hospodárného nakládání s finančními prostředky obce Kašava v počátečních měsících r. 2014, rozpočtové provizorium,
jehož pravidla se stanovují takto: celkové měsíční výdaje obce Kašava mohou odpovídat maximálně skutečnosti 1/12 výdajů r. 2013.
d) schvaluje inventarizační komisi ve složení Anastazie Jurášková, Zdeněk Holík, Jiří Zbranek
e) schvaluje plán inventarizace majetku
a závazků k 31. 12. 2013
f ) bere na vědomí hospodaření obce za
období od začátku letošního roku.
Zastupitelstvo obce Kašava schvaluje
Smlouvu o společném postupu přípravy
a realizace připravované stavby „Silnice
II/489: Kašava, most ev.č. 489-006“ a zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu sepisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kašava schvaluje Smlouvy o dílo (vítězná nabídka z VŘ –
Sdružení HŠJ ) „Zateplení a výměna zdroje obecní dům Kašava“ a „Obecní dům
stavební úpravy“, dále schvaluje jako
Technický dozor stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu „Zateplení a výměna zdroje obecní dům Kašava“ a „Obecní dům – stavební úpravy“
Ing. Karla Míču, Hradská lll, č.221, 76317
Lukov za podmínek uvedených v nabídce
ze dne 04. 12. 2013.
Zastupitelstvo obce Kašava schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch. Pavlem Uhrmacherem na dopracování prováděcího projektu a projektu pro stavební povolení na akci „Náves“ a pověřuje
starostu k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kašava schvaluje
uzavření „Smlouvy o partnerství“ za účelem zajištění společného postupu při pří-
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pravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Slušovice
a obcí Kašava, Trnava a Všemina“ a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kašava schvaluje
Statut pro udělení Ceny starosty obce Kašava za rok 2013.
Zastupitelstvo obce Kašava schvaluje:
a) podání žádosti na projekt „Hra, učení, příroda v obci Kašava“.
b) podání žádosti na projekt Kompostárna.

Naučná stezka Kašava
má své webovky

Už je to skoro rok, co jsme slavnostně otvírali naučnou stezku kolem Kašavy.
Projekt, který byl realizován v rámci Fondu Mikroprojektů ve spolupráci se slovenským partnerem ze Záhoří z ERDF, propojil
značenou stezkou jedenáct stanovišť, dvě
posezení a klasickou křížovou cestu kolem celé naší obce. Součástí stezky se stalo také osm obnovených studánek.
Velmi nás těší, že stezka je po celý rok
navštěvována domácími, ale i hosty odjinud. Domácí říkají, že je prima mít jasný cíl
cesty (jímž jsou třeba pokaždé jiná stanoviště NS) a hosté jsou mile překvapeni netušenými krásami naší krajiny.
Máte-li Kašavu ve svém srdci a budete-li se chtít vydat na „obchůzku“ kolem
naší obce, bude to možné nyní i virtuálně.
V prvním únorovém týdnu 2014 byly spuštěny nové webové stránky kašavské naučné stezky na adrese www.nskasava.eu.
Všechna stanoviště stezky se svými
tématy jsou zobrazena na tomto novém
webu. Součástí webové prezentace jsou
také fotografie vydařené křížové cesty
od řezbáře Tomáše Procházky z Držkové
nebo fotogalerie výšlapů po stezce. Fotogalerie je otevřená pro všechny, kdo by se
chtěli rozdělit o své „fotografické úlovky“
ze stezky, byť by byly fotografovány z podobných míst, jako třeba už zveřejněné
fotky. Pokaždé je atmosféra v přírodě jiná
a každá fotka může mít své neopakovatelné kouzlo.
Jana Langerová
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Odpady v Kašavě
Od října loňského roku máme možnost v naší obci třídit odpad do nově přistavených kontejnerů a popelnic na nových či stávajících sběrných místech (u
obchodu COOP, u Podhoranky a u školy).
Dále nám vznikl sběrný dvůr, ve kterém je
možné třídit nebezpečný dopad, velkoobjemový odpad, pneumatiky, suť, sklo,
zářivky a elektroodpad. Během měsíce
března budou ještě rozmístěny kontejnery na bioodpad. Pro drcení větví je možné
také na sběrném dvoře zapůjčit bezplatně drtič. Naše obec na tato zařízení získala
dotace a jsme velmi rádi, že můžeme aspoň trochu svým přičiněním chránit naši
přírodu a životní prostředí.
V minulém čísle Okénka jste byli seznámeni co a do jakých kontejnerů či popelnic třídit. Setkala jsem se s mnoha názory na toto třídění a velmi mne potěšilo,
že ve většině případů byly pozitivní. Měla
jsem i dotaz, proč jsou žluté a modré popelnice tak malé, proč to nejsou raději ty
větší kontejnery, jako mají v okolních obcích. Vysvětlení je jednoduché. Tyto barevné popelnice sváží pracovník obce na
sběrný dvůr, kde je vyprázdní do velkých
kontejnerů a zase odveze zpět na sběrné místo. Po naplnění velkých kontejnerů
na sběrném dvoře, jsou tyto odváženy do
Sběrných surovin. Větší popelnice by pracovník obce nebyl schopen převážet a vysýpat. Velké popelnice by se musely odvážet přímo ze sběrných míst, každý druh
odpadu se musí svážet zvlášť, a hlavně
bychom tato svozová auta nebyli schopni vytěžovat – a tím by se odvoz prodražil.
Moc nám také pomůžete, když nám oznámíte naplnění popelnic na sběrných místech na tel. 577 467 205.
V letáčcích a na kabelové televizi jsme
upozorňovali, že plasty ve formě PET láhví sváží náš pracovník každý pátek v pytlích nachystaných před vašimi domy. Toto
je zavedené třídění již z dřívější doby
a nově je možné do těchto pytlů přidávat
i obaly od TETRAPAKů (od mléka a džusů
apod.). Prosím, využijte tohoto pohodlnějšího způsobu, kdy dáte pytel s „petkami“ a „tetrapaky“ před dům a nevhazujte
je do žlutých popelnic. Tento již vytříděný
opad odváží Technické služby Zlín na dotříďovací linku.
Závěrem bych chtěla říct, že si velmi
vážíme všech, kteří si rozmyslí, zda vyhodit kelímek, noviny či starý telefon do popelnice na komunální odpad, nebo ten-

to odpad vytřídí, vyhodí do přichystaných kontejnerů či popelnic, z kterých
tento odpad odvezeme do sběrných surovin zdarma, nebo nám i něco málo zaplatí. Odvoz a uložení komunálního a objemného odpadu musíme na skládce draze zaplatit.
Za tuto činnost jsme odměněni nejen
dobrým pocitem, že chráníme přírodu,
ale také finanční odměnou od firmy Ekokom, která vždy za celý rok vyhodnocuje
a rozděluje finanční odměny za všechen
vytříděný odpad. V loňském roce jsme za
toto třídění obdrželi částku cca 20 000,- Kč
a věřím, že letos to bude částka ještě větší.
Šárka Marcoňová

Obecní knihovna
Čas rychle letí, máme tu zase nový rok
a to r. 2014 a já bych Vás opět ráda informovala o činnosti naší knihovny.
V loňském roce navštívilo naši knihovnu 810 čtenářů a bylo zapůjčeno 2 660
knih a časopisů. Ke konci roku je registrováno 113 čtenářů, z toho 43 do 15-ti let.
Ve stávajícím knižním fondu je 3 946
svazků, a to naučné literatury 1 049 svazků a 2 897 svazků krásné literatury.
Díky dotaci Obecního úřadu - 18 tis.
Kč - jsme obohatili naši knihovnu téměř
o 250 knih. Jedná se hlavně o novinky
v beletrii, naučnou literaturu pro dospělé, novinky pro děti a také zajímavé knihy
pro mládež. Tyto tituly se podařilo zajistit
hlavně za zajímavé levné ceny.
Nadále máme čtenářům k dispozici
„Výměnné soubory“, které jsou Krajskou
knihovnou Fr. Bartoše vyměňovány - většinou 1x za rok. V současné době kolují
4 soubory. Právě v měsíci březnu se budou měnit 2 soubory. Díky těmto výměnám a nákupům nových knih máme
v současné době v knihovně spoustu
knižních novinek.
Stále máme k zapůjčení zajímavé časopisy - rovněž pro děti, mládež i dospělé. Nadále tu máme k dispozici 3 počítače - internet je přístupný stále ZDARMA!
Po dohodě s ředitelem školy p. Z. Vlkem se uskuteční v měsíci březnu (měsíc knihy) beseda s žáky jednotlivých tříd,
kdy navštíví knihovnu.
Jelikož se stále setkávám s tím, že naši
čtenáři neznají přístup k našemu katalogu knih, tak znovu uvádím možnost vyhledávání v katalogu našeho knihovního
fondu 24 hod. denně.

3

Na webových stránkách naší knihovny - www.knihovnakasava.webzdarma.cz
- lišta SLUŽBY máme k dispozici ON-line
katalog, kde je podrobný návod pro vyhledávání a zjištění, zda máme určitý titul v knihovně.
Náš katalog najdete ve společnosti
Městské knihovny Fryšták a 6 obecních
knihovnách našeho regionu.
Jsem ráda, že v naší knihovně čtenářů
neubývá. Kdo jste ještě naši knihovnu nenavštívili a máte zájem, příjďťe, budu se
těšit.
Iva Rochlová,
knihovnice

Kalendář akcí:
8. 4. 2014

Zápis dětí do MŠ
(ZŠ a MŠ Kašava)

10. 4. 2014

Třídní schůzky
(ZŠ a MŠ Kašava)

12. 4. 2014

Zrzavá Subreta
aneb Zvířecí divadlo
(Dramatický kroužek
Provaz – KŠ Kašava)

22. 4. 2014

Otevírání kašavských
studánek (ZŠ a MŠ Kašava)

26. 4. 2014

Badmintový turnaj
studánek (KŠ Kašava)

3. 5. 2014

Stavjání mája

31. 5. 2014

Kácání mája

16. 5. 2014

Besídka ke dni maminek
a tatínků (ZŠ a MŠ Kašava)

20. 5. 2014

Kašavský běh
(ZŠ a MŠ Kašava)

19. - 22. 5. 2014 Sběr papíru
(ZŠ a MŠ Kašava)
14. 6. 2014
5. 7. 2014

Závod motorek do vrchu
Vančica
Myslivecký táborák
(Myslivci)

7. – 11. 7. 2014 Příměstský tábor
- Tajemství pevnosti Boyard
(KŠ Kašava)
26. 7. 2014

Noční pohárová soutěž
O pohár starosty obce
(SDH Kašava)
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Plnění rozpočtu v roce 2013
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Rozpočet na rok 2014

Klubovna
hasičů
V měsíci lednu jsme zahájili práce na
dokončení klubovny hasičů v podkroví Hasičské zbrojnice. Podařilo se zajistit
sponzorské prostředky na dokončení klubovny, takže tato akce nezatěžuje rozpočet obce. Také hasiči musí přispět svým
dílem: část prací musí odpracovat brigád-

nicky, a stejně tak i část financí musí zaplatit ze svých zdrojů. Práce na klubovně
budou ukončeny do konce dubna.
Josef Jarcovják

Budova č. p. 100
Dále máme akceptovaný na SFŽP
(Státní fond životního prostředí) projekt
zateplení budovy č. p. 100 – (starý národ-
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ní výbor). Čekáme na výzvu k doplnění
dalších podkladů. Rozhodnutí o dotaci by
mělo být v půli letošního roku, to znamená realizace ještě letos nebo v 1. polovině
příštího roku.
Josef Jarcovják

Hřiště
Ve spolupráci s TJ Kašava jsme na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
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do Kašavy
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podali projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště v Kašavě“. V minulých letech už
byly uskutečněny dva neúspěšné pokusy,
tak snad už to teď na potřetí vyjde a nejen fotbalisté se dočkají důstojné fotbalové plochy odpovídající 21. století. Pokud
by se získání dotace povedlo, dotační peníze budou vyplaceny pro TJ Kašava oddíl kopané, takže celá organizace realizace bude probíhat v režii TJ. To nebude jednoduché, obec bude muset fotbalistům
výrazně pomoci.
Výčet připravovaných investicí je bohatý, je jasné, že z rozpočtu není možné
všechny vyjmenované investice ufinancovat. Bude nutné zaktivovat všechny rezervy, které obec může uvolnit a v investicích
lépe zhodnotit. Takových možností je několik.
Josef Jarcovják

Prodej majetku
Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení
záměru prodeje domu č. p. 147 (bývalý RD
Slováčkových) - hlavně z důvodu špatného stavu této nemovitosti. Také je schválen záměr prodeje spoluvlastnického podíl na „Singuláru“ a do třetice je schválen
záměr prodeje podílu v akciovém fondu
Pioneer Investments. Jde o majetky, ze
kterých obec nemá žádný užitek a v čase
se jejich hodnota snižuje, tak je rozumné
je prodat.
Josef Jarcovják

Hospodaření v lese
S lesním hospodářem panem Šlampou proběhla kontrola obecního lesa. Pan
Šlampa v krátkém čase zpracuje plán činností, které bude potřeba v lese udělat.
Půjde hlavně o probírky, o odtěžení sušek,
případně porostů napadených škůdci,
a také o těžbu dle lesního hospodářského plánu, který jsme v loňském převzali.
Něco bude potřeba udělat hned, něco až
na konci roku.
Josef Jarcovják

Rozšíření komunikace
v Chalůpkách
Těsně před koncem roku se podařilo
odkoupit domek č. p. 70 a okolní pozem-

ky od manželů Forgačových v Chalůpkách. Díky získání tohoto majetku bude
možné v tomto kritickém místě provést
rozšíření komunikace alespoň tak, aby
vznikl prostor pro chodník pro pěší. Část
pozemku si obec ponechá pro rozšíření
komunikace, zbytek prodá jako stavební
parcelu, aby alespoň část vynaložených
peněz za koupi byla získána zpět.
Josef Jarcovják

Proč šel
Josef Jarcovják
před necelými
čtyřmi lety
do voleb?
Je Kašavjan tělem i duší. Narodil se
zde a jeho srdce patří Kašavě. Už jako
malý chlapec vnímal příklad svého otce,
pana Josefa Jarcovjáka st., který zde dlouhá léta působil jako předseda místního
JZD a svou roli vnímal především jako
službu lidem.
Josef Jarcovják ml. vstoupil do dění
na místní politické úrovni se stejnými ideály, jaké měl jeho otec. Vůbec mu nebylo lhostejné, že Kašava před rokem 2010
nemá chuť se poprat o evropské peníze
a nereaguje na dotační výzvy z ROP a dalších programů. Že to šlo, potvrdily i některé obce v blízkém okolí, kde obecní zastupitelé v čele se starostou podporovali
projekty a dosáhli i na evropské dotace.
Výsledkem potom bylo zvelebování obcí
a další smělé plány na jejich rozvoj. To se
však v Kašavě nedělo…
Pan Josef Jarcovják toto všechno věděl a pokusil se v Kašavě o změnu. Do
nové role starosty na sklonku roku 2010
vstupoval s myšlenkou, že ke skromnému
obecnímu rozpočtu bude chtít přidávat
i všechny získané dotace z úspěšně obhájených projektů. Svůj slib dodržel a po
celou dobu starostování sleduje všechny
aktuální dotační výzvy a zadává projektovým manažerům smysluplné žádosti
o projekty. To není vůbec nic jednoduchého! Ve své snaze je úspěšný a plody
jeho práce začínají být viditelné. Je to ale
běh na dlouhé tratě. Ono totiž platí, že
připraveným štěstí přeje. A tak musel začít pěkně od začátku.
Po svém zvolení ihned začal reagovat
na celou řadu aktuálních výzev a zapojil
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Kašavu do dění v Místní akční skupině Vizovicko-Slušovicko, přes niž už dnes obci
plynou další dotační možnosti. Pan starosta ví, že některé projekty, které připravil, zůstanou v šuplíku v projektovém formuláři a nestihne je už v tomto volebním
období podat do výzev a realizovat. Přesto se do nich pustil. Počítá i s tím, že nemusí svou pozici starosty obhájit. A zde
opět platí, že připraveným štěstí přeje –
jak sám říká: ať bude starostou on sám,
nebo někdo jiný, bude velmi důležité, že
projekty budou připravené pro nové výzvy. Tomu se říká nadčasovost.
Když bychom propočítali, kolik peněz
z evropských fondů se panu Jarcovjákovi
podařilo už do obecní kasy přinést a kolik peněz z rozjetých projektů je na cestě,
stálo by to zato. Teď však ještě není čas na
bilancování, to přijde až na konci volebního období.
Ne všechno se vždy podaří vyřešit
tak, jak by si Josef Jarcovák sám přál. Jde
i o nevraživé vztahy mezi některými sousedy v obci… Tito lidé přichází často za
starostou, aby jejich šarvátky za ně řešil on
sám… Ale tak to přece nejde. Všem těmto nespokojencům je třeba připomenout,
že žijí v obci, v níž žili i jejich předkové
a budou zde žít i jejich potomci. Vždyť
každý občan by měl přispívat ke klidnému a pokojnému životu v obci…
Přes všechny problémy, obtíže a nepochopení pan Josef Jarcovják své vize
a plány v roli kašavského starosty naplňuje. Také v Kašavě platí, že „není člověk ten,
který by se zalíbil lidem všem“ a další, že
„doma není nikdo prorokem…“
Život nestojí jen na tvrdých investičních projektech, ale především na dobrých mezilidských vztazích a spokojeném životě celé místní komunity. A to
měl pan Josef Jarcovják při svém zvolení starostou také na zřeteli. Po svém nástupu do funkce prosadil v obecním rozpočtu kolonku na Fond kultury a sportu
v obci. Jeho zásluhou je již po několikáté
rozděleno mezi místní spolky 200 tis. Kč.
Jsou tak podpořeni ti, kteří chtějí pracovat pro obec a záleží jim na dobrých vztazích. Svými aktivitami napomáhají bohatému spolkovému životu v obci a dokazují tak, že lépe než být kritikem, raději se
intenzivně zapojit do dění a spoluvytvářet zdravé vztahy v celé místní komunitě.
Díky, pane starosto Jarcovjáku. Vaše
úsilí přináší své ovoce. Hodně zdraví
a zdaru v další práci pro obec a pro každého z nás.
Jaroslav Holý
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Naši jubilanti v roce 2014
70 let (ročník 1944)
Emil Vinar
Zdeněk Pělucha
Oldřiška Krčmová
Vlasta Dubjáková
Emilie Knedlová
Zdeněk Říha
Milan Krejčí
Jiří Válek
Jarmila Bořutová
Zdeňka Buchtová
75 let (ročník 1939)
Božena Šálová
František Jurášek
Zdeňka Bočková
80 let (ročník 1934)
Jindřich Hrabáček
Vojtěška Lacová
Marie Štěpánová
Ludmila Štěpánová
Marie Táborská
Olga Wagnerová
81 let (ročník 1933)
Anežka Čevelová
František Sedlář
Alena Brázdová
Ludmila Březíková
Adolf Macík
Irena Hefková
82 let (ročník 1932)
Alois Štěpán
Zdenka Hovadíková
Božena Topičová
Zdeněk Nevola
František Knedla
Stanislav Kohn
Zdeňka Holá
83 let (ročník 1931)
Radomír Táborský
Karel Zbranek
84 let (ročník 1930)
Ludmila Sluštíková
Zdeňka Kráčalíková
Libuše Bednaříková
Emilie Šarmanová
Stanislav Vodica
Vlasta Macíková
85 let (ročník 1929)
Anděla Jarcovjáková
Florian Štěpán
Olga Květáková

87 let (ročník 1927)
Františka Zbranková
Marie Pavelková
Ludmila Havlíková
88 let (ročník 1926)
Jindřiška Langerová
89 let (ročník 1925)
Alois Topič
90 let (ročník 1924)
Jiřina Jakubová
92 let (ročník 1922)
Ludmila Holíková
Aloisie Marcoňová
Anna Žáková
95 let (ročník 1919)
Rudolf Sedlář
Zlatá svatba (50 let společného života)
Jaroslav a Stanislava Zuzaníkovi
František a Anastázie Juráškovi
Jan a Zdeňka Buchtovi
Diamantová svatba
(60 let společného života)

František a Ludmila Knedlovi
Všem srdečně gratulujeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a osobní pohody.

Evidence obyvatel
v roce 2013
Narození (14 osob):
Jakub Jakuba, Barbora Šarmanová, Johanna Hořejší, Jonáš Drábek, Gabriela Chmelařová,
Vítězslav Koutňák, Tobias Tkadlec, Jakub Výboh, Karolína Knedlová, Josef Jarcovják, Alžběta
Jiříková, Zuzana Makovičková, Tereza Hýžová,
Martin Kolář
Úmrtí (7 osob):

Sňatky v Kašavě:
David Sluštík a Lucie Šumšalová
Jakub Dolanský a Aneta Šarmanová
Pavel Zbranek a Marcela Švejdová
Jaroslav Marušák a Alena Večeřová
Petr Drábek a Magda Topičová

Přistěhovalo se: 14 osob

Odstěhovalo se: 25 osob

Bydliště v rámci obce změnilo: 8 osob

Zdeněk Jurášek, Adéla Langerová, Josef Bednařík, Marie Flámová, Marie Štěpánová, Vlasta
Jakubová, Vladimír Zbranek
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Vzpomínka
na pana Josefa
Krupíka
V 71 letech nás před několika dny
opustil pan Josef Krupík z Kašavy.
Není pochyb, že Josef Krupík prožil
svůj život naplno. Věděl, že život je veliký dar a statečně o něho bojoval až do
konce. Dokázal naplnit svěřený čas až po
okraj tvůrčím životem.
Znali jsme ho jako starostlivého otce
rodiny a manžela své laskavé ženy. Pamatujeme si ho jako pracovitého člověka, který uměl v rukou podržet nejedno
pracovní nářadí a obdivuhodně si s ním
i poradit. V paměti nám zůstal jako nebojácný lidovecký politik už v dobách vlády totality. Vzpomínáme na něho jako na
spolutvůrce Sametu v naší obci na konci
osmdesátých let minulého století a prvního starostu obnovené demokracie v Kašavě. Se zatajeným dechem jsme sledovali jeho raketový start do politických výšin v Parlamentu České republiky v první polovině devadesátých let. Byli jsme
svědky jeho pokorného návratu ze světa velké politiky za volant sanitky. Ten návrat však nebyl ledajaký! Dříve, než se
z pražského angažmá v Poslanecké sněmovně vrátil zpět, stačil zde ještě vyjednat pro Kašavu velkou finanční pomoc na
dostavbu budovy základní školy. Děti se
díky němu dočkaly důstojného stravovacího zařízení a krásné, moderní tělocvičny. Jeho zásluhou byla v budově školy vybudována také nová mateřská škola. Bez
zaváhání využil možnosti obnovit v devadesátých letech v Kašavě činnost Orla
a pustil se do nové výzvy práce s mládeží. S obdivuhodnou vytrvalostí trénoval
chlapce ve florbalu, a když se mu podařilo předat povinnosti kouče jiným, bylo
mu líto děvčat, které také chtěly hrát florbal, a tak začal skoro v sedmdesáti letech
trénovat i dívky. Plody jeho práce se brzy
dostavily a malí Orli z neznámé Kašavy
přiváželi velké úspěchy z moravské florbalové ligy. Nakonec vyběhal pro Kašavu
ještě další velké peníze, když se mu podařilo zrekonstruovat Orlovnu. To je výčet jeho veřejného působení. Tím to však
zdaleka nekončí.
Byl velmi obdarovaným člověkem
a své hřivny dokázal zúročit. Miloval práci se dřevem a malbu. Kolik času strávil ve
svém malém ateliéru ví nejlépe jeho paní
Marie. Pod jeho rukama vznikala různá

díla. Jejich náměty byly inspirované okamžiky radostnými, smutnými, dramatickými i chvílemi duchovního usebrání.
Celý jeho život byl lemován jistotou Nekonečna věřícího člověka. Měl hlubokou
víru v Trojjediného Boha a miloval Pannu
Marii. Jsou za ním hodiny práce na zvelebování místního kostela, role kostelníka
a neúnavného poutníka do Mariánských
svatyní. On byl tím člověkem, který v jeden nenápadný zimní den roku 2000 naložil těžce nemocného dlouholetého kašavského faráře P. Antonína Andrýska do
sanitky a zavezl ho k Milosrdným do vizovické nemocnice a pravidelně ho zde
poté navštěvoval a povzbuzoval až do
jeho smrti.
Až do konce svých sil se s manželkou
modlíval každý den modlitbu sv. růžence
za své děti, vnoučata, za celou rodinu, far-
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nost, obec a také za svou spásu. Věděl, že
čas se krátí a už brzy bude muset skládat
své účty. Byl v srdci pokorným člověkem
a sám sebe považoval za hříšníka.
Myslím si, že je to již obdivuhodný výčet příběhu muže, který svedl ve svém životě nejeden těžký zápas. Neznám mnoho lidí, kteří by zvítězili nad alkoholem.
On to dokázal, a jak sám říkal – jen s pomocí té, ke které se celý život utíkal... Se
svou minulostí se vyrovnal čestně, jako
pravý muž a věřím, že jeho poslední
a rozhodující bitva o Věčnost byla vítězná... O této skutečnosti vypovídala i atmosféra pondělí 3. 2. 2014, kdy jsme
pana Josefa doprovázeli na jeho poslední
cestě na kašavský hřbitov. Byl nádherný
slunečný den a nebe nad námi blankytně
modré. Přímo Mariánská modř...
Jana Langerová
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Pořád se něco
děje ...
První pololetí za námi…
Ve čtvrtek 30. 1. 2014 jsme i u nás
ve škole ukončili první pololetí školního roku 2013/2014 předáním výpisu vysvědčení. Nejvíce se jistě na svoje první
vysvědčení těšili naši nejmenší, prvňáčci,
kteří byli všichni za svou půlroční snahu
odměněni samými jedničkami.
Zdeněk Vlk

Vánoční tvořivé dopoledne
s rodiči
I letos nám přišli rodiče zpestřit předvánoční čas na Vánoční tvořivé dopoledne, které letos připadlo na čtvrtek 12. 12.
Společně jsme vyráběli nejrůznější vánoční dekorace, které byly v pátek prodány na jarmarku v Orlovně. Výtěžek
z prodeje dekorací použijí rodiče SRPŠ ke
zkvalitňování vzdělávání v naší škole.
Všem přítomným maminkám děkujeme a těšíme se na další společné tvoření,
které je naplánováno na květen.
Zdeněk Vlk

Navštívil nás Mikuláš
Ve čtvrtek 5. 12. naši školu i školku navštívil Mikuláš s andělem a třemi čerty. Po
zhodnocení chování a školní práce dětí
si nakonec všichni domů odnesli sladký
dáreček. Děkujeme nejenom Mikulášovi
a jeho družině za návštěvu naší školy, ale
i rodičům, kteří Mikuláše pozvali a podíleli se na přípravě tohoto svátečního dopoledne.
Zdeněk Vlk

Den otevřených dveří
V úterý 28. ledna jste měli možnost navštívit naši školu při dni otevřených dveří. Jsem rád, že jste této příležitosti využili
a navštívili nejenom vyučování v jednotlivých třídách, ale i ochutnali pomazánky,
které pro vás připravily naše kuchařky.
Odpoledne proběhla ukázková hodina v 1. třídě, kde paní učitelka Holíková
s prvňáčky ukázali, co všechno už se naučili za 1. pololetí školního roku.
Den otevřených dveří jsme uzavřeli schůzkou s rodiči budoucích prvňáčků,
při níž se rodiče předškoláčků dozvěděli
plno zajímavých a užitečných informací
o školní zralosti, které jim předaly pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny ze Zlína.
Zdeněk Vlk

Kašpárci u vchodu do školy přiváděli rodiče a děti a zbavovali je prvopočátečního ostychu. Poté se každý kluk nebo
holčička s paní učitelkou vydali za pohádkovými postavičkami. Červené karkulce
všichni pomohli spočítat pečivo a roztřídit ovoce a zeleninu pro babičku. Babičce
„dopletli“ vzor na čepici, našli cestičku do
dalšího domečku a hledali schované obrázky.
Čarodějnice vyzkoušela, jak má každý
ohebný jazýček a zda umí zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku. Hloupý Honzík potřeboval sehnat domácí zvířátka z lesa zpátky na hospodářský dvůr.
Děti mu také pomohly navléknout korálky pro princeznu a zavázat tkaničku
u boty. Vodník měl nachytané dušičky do
hrnečků, každé budoucí prvňáčci uhádli barvu uvnitř hrnečku a také určili tvary
obrazců a popletené pohádkové bytosti.
Uměli vše na jedničku.
Ani loupežník si nakonec nemohl
u sebe nechat pomocníka. Kdo u něho
byl, hned mu spočítal, na které hromádce má více a méně věcí a vyjmenoval,
co to vlastně všechno uloupil, takže byl
chytřejší než loupežník.
Závěrem pohádkové exkurze si každý malý školáček vybral a odnesl několik
dárečků. Letošní počet dětí nastupujících
do školy je oproti loňsku příslibem dobře obsazené třídy. Věříme, že se jim zápis
do první třídy líbil, budou na něj dlouho
vzpomínat a budou se těšit do školy.
Za půl roku ve škole na shledanou!
Jana Šindelářová

Nová pracovní síla
Od 1. ledna náš pedagogický sbor posílila paní Radka Průchová. V 1. třídě je po
ruce paní učitelce Holíkové jako asistentka pedagoga. Svou dopomocí při výuce
umožňuje třídní učitelce poskytnout našim prvňáčkům kvalitnější a individuálnější vzdělávání. Paní Průchová absolvovala kvalifikační kurz Asistent pedagoga,
čímž je pro výkon tohoto povolání plně
kvalifikovaná.
Zdeněk Vlk

Zapsali jsme budoucí prvňáčky

Lyžařský kurz v Čenkovicích

Dne 6. 2. 2014 jsme ve slavnostně vyzdobené učebně 2. ročníku vítali první
předškoláčky k zápisu do 1. třídy.
Zde budoucí prvňáčky a jejich rodiče přivítal p. ředitel Zdeněk Vlk, vyučující prvního stupně naší školy – pí učitelky
Vajďáková, Vlková, Holíková, Krmášková
a Šindelářová.

Ve dnech 19. – 24. ledna 2014 proběhl
výběrový lyžařský kurz pro žáky II. stupně. Kurzu se zúčastnilo dohromady 30
děvčat a chlapců ze všech tříd druhého
stupně. Dokonce i z páté třídy s námi jela
dívka – Nela Nedomová.
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Nedělní karneval se vydařil, ale ne
všechny děti se mohly zúčastnit, protože byly nemocné. A tak jsme se rozhodli,
že si uděláme v úterý 28. 1. 2014 ve školce ještě jeden karneval, aby si svých masek užili i ti, kteří nemohli v neděli přijít.
To bylo radosti!
Alice Frýželková

I když bylo na počátku týdne špatné
počasí a v pondělí nám dokonce pršelo, byly sjezdovky, jak v Čenkovicích, tak
na Červené Vodě, dobře upraveny. Proto mohl výcvik probíhat každý den a také
jsme této možnosti maximálně využili.
První den byli žáci rozděleni do družstev dle výkonnosti na družstvo snowboardistů a 3 družstva lyžařů. Někteří stáli
na lyžích poprvé, jiní již předváděli jízdu
ve stylu carvingu.
Každý den byla psána zpráva na web
školy o průběhu kurzu. Tyto zprávy zpracovávali sami žáci a dnes už víme, že byly
hojně sledovány!
Největší pokrok ve výuce udělali samozřejmě ti, kteří s lyžováním na kurzu
začínali. Velkým úspěchem skončil závěrečný závod v obřím slalomu, který suverénně absolvovali všichni žáci. V průběhu celého pobytu vládla dobrá nálada jak
u žáků, tak u instruktorů. Poděkování patří hlavně instruktorkám Martině Vajďákové, Janě Langerové ml., Renkovi Dobešovi (za trpělivost při výuce snowboardu)
a zdravotníkovi kurzu Zdeňku Vlkovi (za
práci lékaře i instruktora).
Jako vedoucí kurzu hodnotím průběh
celého týdne velmi kladně a ještě jednou
všem zúčastněným děkuji za dobrou spolupráci.
Vladimír Drápal

Dětský karneval v Orlovně

kové. Naučily se pracovat se skalpelem,
kapátkem i pinzetou. Pod mikroskopem
si prohlížely spoustu zajímavých vzorků
jako části ovoce, zeleniny, ale i svůj vlas
a kost a sval psa.
Práce děti velmi zaujala. Než jsme
opustili budovu univerzity, ještě jsme si
prohlédli krásné obrázky zvířat. Celý výlet jsme zakončili návštěvou vyhlídky
v 21. budově. Pohled na Zlín z ptačí perspektivy se všem líbil a bylo to pěkné zakončení zajímavého výletu do Zlína.
Děkujeme manželům Buňkovým za
velmi netradiční odpoledne.
Zdeňka Krmášková

Soutěž Vánoční třída

Přírodovědný kroužek
v laboratoři UTB
Ve čtvrtek 9. ledna 2014 jsme se vydali s členy přírodovědného kroužku do Zlína na Univerzitu Tomáše Bati.
Na vrátnici se nás ujala paní docentka Buňková a odvedla nás do laboratoří. Nejprve si děti pod vedením pana docenta Buňky vyzkoušely senzorické hodnocení potravin. Každý žák usedl do jedné kóje. Na pracovním stolku byly připraveny různé roztoky. Úkolem bylo zjistit, jakou chuť mají připravené roztoky.
Své hodnocení každý zapisoval do protokolu. Následoval další úkol. Paní asistentka přinesla tři roztoky různé koncentrace a děti měly roztoky seřadit od nejslabšího po nejsilnější. Na závěr se testovaly vůně. Děti opět dostaly sadu vzorků
a měly za úkol zapsat, co jim vůně připomíná. Po splnění všech úkolů jsme se přesunuli do jiné laboratoře. Zde měly děti
možnost vyzkoušet si práci s mikroskopem pod dohledem paní docentky Buň-

Už v neděli 26. 1. 2014 dopoledne začaly první přípravy na karneval, který organizovaly maminky dětí z MŠ. Vyzdobily sál Orlovny, který se odpoledne zaplnil asi šedesáti malými pohádkovými bytostmi. Ale i mezi dospělými bychom našli klauna, piráta, lesní vílu…
Pro děti byly připraveny soutěže, hry
s padákem, tancování a bohatá tombola. Domů si děti odnesly nejen spoustu zážitků, ale také medaili a sladkou odměnu. Maminkám, které se účastnily příprav, touto cestou děkujeme a těšíme se
na další spolupráci!
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Z iniciativy Žákovského parlamentu
proběhla před vánočními svátky v naší
škole premiérově soutěž „Vánoční třída“,
při níž měli žáci možnost kreativně vyzdobit své třídy vánočními motivy a ozdobami. Na prvním stupni zdobily děti
své třídy pod vedením paní učitelky a na
druhém stupni se této iniciativy chopili sami žáci. Nestranná porota měla velmi
těžký úkol.
Pochvalu zaslouží úplně všichni, ale
opravdu „nej“ třídy byly vyhodnoceny
na prvním stupni hned dvě třídy: druhá
a třetí a na druhém stupni šestá třída. Děkujeme všem, kdo se do soutěže zapojili
a přispěli tak k příjemné předvánoční atmosféře v naší škole.
Poděkování patří také Cukrárně u Šarmanů a paní Marii Zbrankové za sladké
ceny pro vítěze.
Jana Langerová

Vánoční besídka s jarmarkem
V pátek 13. prosince 2013 v odpoledních hodinách byla Orlovna provoněna
typickými vánočními vůněmi. Už od 16
hodin zde děvčata z deváté třídy nabízela na jarmarku výrobky našich dětí z předchozího dne, které žáci za vydatné pomoci našich ochotných maminek ze SRPŠ vyrobily napříč prvním a druhým stupněm
při vánočním tvoření.
K výrobě vánočních ozdob maminky
s dětmi použily jednak tradiční ingredience Vánoc, mezi které patří sušené pomerančové, citronové a jablkové křížaly, hřebíček a skořice, ale i další zajímavé
a nápadité materiály. V nabídce vánočního jarmarku byla řada krásných ozdob
a milých vánočních „potěšení“.
Jarmark byl předzvěstí vánočních písní, scének, básní, mažoretek, moderního tance, pohádky dramatického krouž
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ku, které se naplno Orlovnou rozezněly
a daly do pohybu od 17 hodin. Orlovna
byla tentokrát opět zcela zaplněna a diváci zhlédli více než dvouhodinový program našich žáků, který vygradoval vystoupením pěveckého sboru Slunéčko
při vánočních koledách v úplném závěru.
Děkujeme všem účinkujícím za jejich
krásná vystoupení. Děkujeme také pedagogům a rodičům ze SRPŠ za přípravu besídky a do třetice veliké poděkování patří také všem maminkám, které nám
pomáhaly ve čtvrtek 12. prosince při vánočním tvoření. Všichni jsme se přiblížili
kouzlu Vánoc…
Jana Langerová

Z očekávaného vrcholu dne se stala
jednoznačná exhibice pro naše družstvo,
kdy se chlapci z Napajedel takřka nedostali do naší obranné poloviny. Výsledek
2:0 už byl jen vyústěním našeho triumfálního vystoupení v tomto turnaji. Poděkování patří všem chlapcům za bojovnost a plnění taktických pokynů trenéra
a vedoucího družstva. Postup do divize
je naprosto zasloužený a je zatím nejlepším výsledkem, kterého reprezentanti kašavské školy kdy dosáhli. Přejeme našim
chlapcům mnoho sportovních úspěchů
v příštím kole, ktéré se uskuteční v Brně
28.3. 2014.
Ještě jednou blahopřejeme. Skvělá reprezentace a vynikající výsledek.
Vladimír Drápal

Dramatický kroužek zahrál na
Podkopné Lhotě

Historický úspěch
našich chlapců
Futsalová liga – 2. kolo chlapci
V pondělí 16. 12. se uskutečnilo druhé kolo turnaje chlapců ve futsalu (sálová kopaná).
Po suverénním vítězství v prvním kole
jsme opět přijeli do Napajedel uhrát pokud možná co nejlepší výsledek. Sestava se nám díky nemoci dvou našich hráčů (Pepy Koláře a Adama Drábka) zredukovala na pouhých sedm hráčů. A tak do
Napajedel odjeli bojovat za kašavskou
školu Kuba a Petr Červenkovi, Kuba Dočkal, Víťa Kocourek, Dan Marušák, Dan
Kögler a Radek Maršálek. Těchto sedm
„mušketýrů“ se postavilo proti podstatně početnějším družstvům. V prvním zápase nás čekalo družstvo ze Ždánic (blízko Bučovic). I přes výškovou převahu ždánických chlapců jsme vyhráli celkem jasně 2:0. Výsledek mohl být podstatně vyšší, ale koncovka nám v tomto zápase nevycházela. Přesto jsme získali dva body
a chystali se hned v dalším zápase na silný celek z Veselí n. Moravou. Zde jsme
po takřka excelentním výkonu porazili
chlapce z Veselí jednoznačně 4:1. Poslední zápas celého turnaje měl rozhodnout,
kdo postoupí do divize a utká se s nejsilnějšími celky na Moravě.

Dostali jsme pozvání od pana starosty
z Podkopné Lhoty, abychom přijeli do jejich obce zahrát divadlo na předvánoční
setkání se seniory.
Herci dramatického kroužku byli rádi,
že zde budou moci už podruhé vystoupit.
Oprášili muzikálovou pohádku Sněhurka
a sedm trpaslíků. Podařilo se jim to a senioři je kromě potlesku odměnili i úsměvy na tvářích.
Děkujeme za pozvání a těšíme se
opět za rok.
Věra Vlková

Vzácné chvíle s pamětníkem
holocaustu
Ve středu 27. listopadu 2013 jsme ve
škole přivítali pana Luďka Eliáše z Ostravy, kterého doprovázela paní Jana Hlávková z Českého Těšína. Přijeli proto, aby
našim osmákům a deváťákům přiblížili nesmírně závažné téma – holocaust
(hebrejské Šoa) nejen v rámci učiva dějepisu.
Dvouhodinové vzpomínky na dobu
téměř před sedmdesáti lety uvedla nej-

11

prve paní Hlávková, aby vzápětí předala slovo skutečnému pamětníkovi dob
minulých – panu Luďkovi Eliášovi. Tento muž – dnes již více než devadesátiletý – osobně a na vlastní kůži zažil tragické
události židovského národa během nacistické okupace, které jsou historicky nazývány holocaust (zápalná oběť, celopal).
Ve třídě bylo naprosté ticho a všichni
soustředěně poslouchali emotivní a dramatické vzpomínky pana Eliáše. Dozvěděli jsme se, že tento člověk, který před
námi stojí, přežil útrapy a ponižování nejen ghetta v Terezíně, ale i lidsky naprosto beznadějnou situaci v nejstrašnějším
německém koncentračním táboře v polské Osvětimi, těžkou otrockou práci v Německu a v závěru neuvěřitelně dlouhý
pochod smrti z Německa do Čech, aby
si doslova „došel“ pro svobodu. Vše přežil díky své optimistické povaze, která
z něho čiší dodnes.
Tato beseda byla skutečně mimořádná a my touto cestou panu Eliášovi a paní
Hlávkové ještě jednou děkujeme a přejeme jim vše dobré.
Jana Langerová

Školní projekty

Dnešní doba nám dává možnost sledovat celou řadu vyhlašovaných titulů pro různé druhy projektových aktivit.
Také v kašavské škole se snažíme tento trend sledovat a v průběhu let se nám
již podařilo zrealizovat některé projekty,
které byly financovány z EU nebo Zlínského kraje. Přinesly nám do školy vybavení, které bychom si jinak nemohli dovolit,
protože bychom na ně neměli peníze. To
je pozitivní zjištění. Druhou stranou mince je časová složitost a náročnost vedení
a administrace takových projektů.
V současné době ve škole realizujeme dva projekty z OPVK, které jsou 100%
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dotacemi bez finanční spoluúčasti příjem
ce. Jedním z nich jsou „Šablony“, které
tvoříme za vedení a monitoringu MŠMT
v letech 2012-2015. Ve druhém projektu z OPVK s názvem „Modernizace výuky v ZŠ Slušovice“ jsme zapojeni jako
partneři v projektu, který probíhá v letech 2011-2014. Garantem tohoto grantu je ZŠ Slušovice.
Třetí projekt, který ve škole probíhá v tomto roce 2014, je projekt z Fondu Mikroprojektůz ERDF, s názvem „Společně za historií a sportem“. áním 20%.
Rozpočet projektu je cca 450 tis. Kč. Tento grant realizujeme ve spolupráci se Základnou školou a materskou školou z Cerové na Slovensku.
Naše škola podala v minulých týdnech také žádost na Fond mládeže
a sportu Zlínského kraje o finanční podporu nově se rozvíjejícího sportu v naší
škole – badmintonu. Druhým dotačním
titulem, který jsme podali na Zlínský kraj,
na odbor životního prostředí, je projekt
„V Kašavě třídíme odpad“. Osvětou ve
škole mezi dětmi v rámci tohoto projektu
bychom chtěli podpořit především filozofii a myšlenku striktního třídění odpadu v našich obcích v návaznosti na nově
vybudovaný Sběrný dvůr v Kašavě. Obě
žádosti jsou ve fázi schvalování a my se
již brzy dozvíme, zda jsme byli úspěšní.
Dále uvažujeme o zopakování úspěšného projektu mezinárodní spolupráce se zahraničními školami z programu
Erasmus+. Pokud bychom chtěli být koordinátorskou školou, musíme připravit
kvalitní obsah projektu, napsat žádost
a také si zajistit partnerské školy. Přípravná fáze bude ještě stát hodně času.
Ke škole se také úzce váže projekt
„Revitalizace zeleně v areálu ZŠ a MŠ
Kašava“, který byl na začátku roku 2014
podán na Ministerstvo životního prostředí prostřednictví obce Kašava. Pokud
bude žádost posouzena hodnotící komisí kladně, dočká se mimo jiné školka nového dětského hřiště. Před budovou základní školy bude obnovena parková zeleň a součástí projektu se stane také vybudování „mini naučné stezky“ a altánové učebny v přírodě. Projekt volně navazuje na nadčasové myšlenky architekta Zdráhala, který spolupracoval s architektem Flašarem ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století na plánech
okolního intravilánunové měšťanské ško-

ly v Kašavě. Nechme se překvapit, jestli se podaří obci Kašava projekt obhájit
a získat významnou dotaci od MŽP!
Jana Langerová

Deváťáci se pilně připravují
na přijímačky
Jako každý rok, tak i letos se žáci devátého ročníku připravují na přijímací
zkoušky na střední školy, které proběhnou v dubnu 2014. A k tomu potřebují
naši budoucí absolventi dobře zvládnout
SCIO testy. Již několik let totiž ve Zlínském kraji a v některých dalších krajích
probíhá SCIO testování žáků při přijímacím řízení na SŠ. Letošní deváťáci nechtějí
nechat nic náhodě a skutečně pilně a důsledně pracují na dobré přípravě na SCIO
testy. Každé úterý a čtvrtek vstávají brzo
ráno, aby stihli ve škole ranní přípravu na
SCIO z matematiky. Ve středu odpoledne
mívají přípravu na SCIO z ČJ a ve čtvrtek
odpoledne na ně čeká příprava na SCIO
z oblasti obecně studijních předpokladů.
Platí obecně známé, že připraveným
štěstí přeje. Tak hodně zdaru, deváťáci!
Jana Langerová

Komunitní
škola
Kašava
Koncem února to bude rok, co začalo
v naší obci fungovat nové občanské sdružení Komunitní škola Kašava. Jejím cílem
je nejenom občanům Kašavy, ale i obyvatelům okolních obcí nabídnout vzdělávací, sociální, sportovní, kulturní a také rekreační aktivity formou pravidelných kurzů či jednorázových akcí. A to se nám daří!
Jednou z prvních akcí byl ve spolupráci s místními spolky uspořádán dětský den a o prázdninách mohly děti zažít plno dobrodružství na příměstském
táboře.
V říjnu se rozjela první vlna kurzů pro
veřejnost. Otevřeny byly kurzy Angličtina
pro začátečníky, Angličtina pro pokročilé,
Počítačový kurz pro začátečníky a Hra na
žesťové nástroje. Také žáci naší školy využili nabídku zájmového vzdělávání a přihlásili se do kroužků Počítač pro nejmenší, Přírodovědný, Šachový, Dramatický,
Fotbalový, Mažoretky, Badminton a Sportovní hry.
V lednu jsme nabídku kurzů pro veřejnost rozšířili o Taneční kurzy, Angličtinu
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pro mírně pokročilé, Pletení z přírodních
materiálů a Enkaustika.
A co nás ještě čeká v letošním roce?
Rádi bychom opět chtěli zorganizovat
Dětský den, děti se můžou těšit na příměstský tábor, který je naplánován v termínu od 7. do 11. 7. 2014. Také připravujeme širší nabídku kurzů a kroužků pro
veřejnost. To, jestli budou kurzy otevřeny,
záleží jenom na tom, jaký zájem o ně projevíte vy.
Věřím, že jsme vás v minulém roce
svou nabídkou zaujali, a doufám, že svou
účastí přispějete k dosažení našich cílů
– vzdělávání a společné trávení volného
času.
Webové stránky: www.kskasava.cz
Email: komskola@kasava.cz
Zdeněk Vlk

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
TAJEMSTVÍ PEVNOSTI
BOYARD

7. – 11. 7. 2014
od 7:00 do 16:00 hodin
Určeno dětem od 1. do 6. třídy ZŠ
Cena: 1 300 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ
HRY V PŘÍRODĚ
TURISTIKA
SPORTOVNÍ HRY
PŘESPÁNÍ S NOČNÍ HROU
PLNO PŘEKVAPENÍ
Přihlašujte se ve škole,
na tel. 731 440 493,
emailu komskola@kasava.cz
nebo na webových stránkách
www.kskasava.cz do 31. května 2014.
Počet míst je omezen.
Těší se na vás tým vedoucích
a instruktorů!
www.kskasava.cz
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Most „ŽELEZŇÁK“
Už více jak před rokem Ředitelství silnic Zlínského kraje rozhodlo o záměru zbourat starý most „ŽELEZŇÁK“ a místo něho postavit most nový. Rozběhl se složitý proces přípravy tohoto záměru a Zlínský kraj, Ředitelství silnic 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. Úkol na letošní rok je
získání stavebního povolení na tuto akci. Samotná realizace je reálná nejdříve v roce 2015, ale spíše až v roce 2016. Protože dojde
k demolici starého mostu, bude po dobu stavby postaven náhradní most s objízdnou trasou a lávka pro pěší (jak je zřejmé z obrázku). Náhradní trasa bude průjezdná pouze pro místní obyvatele
s osobními vozidly nepřesahující váhu 2 t a pro linkové autobusy.
O dalším postupu budete včas informováni.
Josef Jarcovják

Regenerace
školní zahrady

Ve spolupráci se ZŠ A MŠ Kašava je
taktéž na SFŽP akceptovaný projekt „Hraučení-příroda v obci Kašava “. V tomto
případě se jedná o záměr obnovit zeleň
v okolí ZŠ a MŠ v Kašavě a následně využít tohoto vizuálně atraktivního prostředí
v nejbližším okolí školy ke vzdělávání žáků
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- školy v přírodě. Předmětem projektu je
regenerace zeleně vstupní části areálu ZŠ
a MŠ. Součástí řešení je návrh nezbytných
opatření k uvolnění ploch pro založení,
resp. regeneraci vegetačních prvků a také
odstranění vybraných dřevin. Součástí
jsou terénní úpravy a nové výsadby dřevin. Projekt řeší úpravu stávajících zpevněných ploch, které bezprostředně navazují na plochy vegetační a na vybudování nových ploch, které umožní širší využití
areálu. Součástí projektu je dále mobiliář,
herní a relaxační prvky a prvky drobné zahradní architektury. Rozhodnutí o dotaci
by taktéž mohlo být v polovině roku. Realizace ještě letos, nebo v 1. pololetí příštího roku.
Josef Jarcovják
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Obecní dům
V pondělí 17. února byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci bývalé Mateřské školy. Stavbu převzal pan Macalík,
stavbyvedoucí firmy ERGO VH spol. s.r.o.
(vedoucí účastník sdružení), která společně s firmou ŠENK-OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ
ZAHRADY (účastník sdružení) a Jurášek,
spol. s.r.o. (účastník sdružení) budou stavbu realizovat. Tyto tři firmy se sdružily do
sdružení HŠJ (na základě smlouvy o sdružení) a toto sdružení HŠJ zvítězilo ve veřejné soutěži na tuto zakázku. Celá akce
je rozdělená na dvě části: dotační a nedotační. Proto obec uzavřela s dodavatelem
dvě smlouvy o dílo:

Náves
Další stavbou by měla být „Náves
v obci Kašava - prostor pro setkávání obyvatel“. Hlavním cílem tohoto předkládaného projektu je revitalizace území středu
obce Kašava a vytvoření návsi - společenského a kulturního centra obce. Obec
chce vytvořit novou náves, která bude
situována mimo hlavní cestu, v prostoru u budovaného Obecního domu. Kolem Obecního domu bude vyřešena pří-

1) Dotační část projektu - „Zateplení
a výměna zdroje obecní dům Kašava“- cena
díla 5.507.919,00 Kč (včetně DPH) včetně
5 % rezervy ze stavební části. Dotace 90%
ze způsobilých výdajů.

2) Nedotační část projektu - “Obecní dům
– stavební úpravy“ – cena díla 3.540.541,00
Kč (včetně DPH). Celá částka bude hrazena
z rozpočtu obce. Termín dokončení, předání
a převzetí díla: 30. 09. 2014.
Josef Jarcovják

stupová cesta, chodníky a parkovací plochy. Dále bude prostor využíván jako zázemí při pořádání společenských a kulturních akcí v obci (např. stavění a kácení máje, Hudecké a gajdošské slavnosti,
hody, atd.).
V rámci projektu budou provedeny
úpravy veřejného prostranství a zeleně,
výstavba chodníku, parkovacích míst, rekonstrukce příjezdové komunikace a vybudování zázemí (výstavba dřevěného
pódia). Dále bude vybudován parčík před
Obecním domem a další vegetační úpravy, přemístěn stávající památník obě-

tem II. světové války a pořízen mobiliář.
S projektem jsme uspěli sice až napotřetí
v 45. výzvě ROP Střední Morava (Regionální Operační Program), ale podařilo se,
a tak teď dopracováváme stavební projekt včetně rozpočtu. Po kontrole projektovými manažery fondu, Výkonný výbor ROP rozhodne o uzavření smlouvy.
Jestli vše půjde hladce, tak někdy v půli
roku bychom soutěžili o dodavatele stavby a na podzim by se uskutečnila realizace díla. Pakliže nastanou komplikace, tak
se realizace posune až na jaro roku 2015.
Josef Jarcovják
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Územní studie
V územním plánu obce Kašava vydaném před dvěma lety je pro využití území
v lokalitě za Macíkama na Horním konci uvedena tato podmínka: „Podmínkou
pro využití zastavitelné plochy ID 11 – určené pro výstavbu rodinných domů – je
zpracování územní studie“. Je povinností obce územní studii nechat zpracovat.
Proto na základě žádosti jednoho z vlastníků pozemku v lokalitě za Macíkama na
Horním konci, obec objednala zpracování Územní studie na lokalitu ID 11. Následovalo složité projednávání architekta s vlastníky pozemků, s dotčenými orgány státní správy, s obcí. Nakonec se nalezlo kompromisní řešení, které všichni
zúčastnění odsouhlasili a Magistrát města Zlína, jako pořizovatel Územního plánu, tuto Územní studii v prosinci zahrnul
do Územního plánu obce Kašava. V tomto rozvojovém území obce tak může být
v budoucnosti postaveno až dvacet nových rodinných domů.
Josef Jarcovják
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Oprava místní
komunikace
u Macíků
Naše obec využila možnost a podali jsme projekt „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE U MACÍKŮ“ do 6. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko. S projektem jsme uspěli,
firma SWIETELSKI byla vybrána k realizaci a ještě před příchodem zimy se podařilo komunikaci u Macíků opravit. Terénní úpravy, které se už z důvodu příchodu
zimy nestihly, firma dokončí na jaře.
Mnoho z vás se mě ptalo, proč jsme
vybrali zrovna tuto komunikaci. Odpověď
je velmi jednoduchá. Hned krátce po po
mém nástupu do funkce starosty, se mne
pan Macík dotazoval, kdy opravíme cestu
kolem jejich domu. Říkal, že obci daroval
pozemek pod cestou a byla mu přislíbena
starostou oprava této místní komunikace.
Paní Jurášková tento příslib obce potvrdila, proto jsme na zasedání zastupitelstva
obce schválili opravu této místní komunikace. A chci ještě zdůraznit jednu zásadní
podmínku pro investici na místní komunikaci. Obec může investovat do opravy komunikace jen tam, kde je vlastníkem pozemku pod komunikací. Macíkovi svým
rozhodnutím darovat pozemek pod komunikací obci, tuto zásadní podmínku
vyřešili. Jakmile firma SWIETELSKI zahájila práce na opravě komunikace, majitelé
okolních nemovitostí požádali o opravu
i následného úseku komunikace. Protože obec nemohla uvolnit finance na tento úsek, museli se vlastníci nemovitostí na
opravu složit a zaplatit ji z vlastních zdrojů. S obcí se dohodli, že obec opravu provede, ale protože na to nemá finance, tak
celou částku za opravu jim přefakturuje.
A tak se i stalo. Celá částka za tuto opravu
byla obci ještě v loňském roce uhrazena.
Josef Jarcovják

Hřbitov
Vloni se uzavíraly zase po deseti letech nájemní smlouvy na hrobová místa.
Je třeba poděkovat paní Marii Zbrankové,
která tuto ne zrovna jednoduchou záležitost organizuje.
Uzavřením nových smluv jsme zpřesnili a hlavně zaktualizovali evidenci hrobových míst. Zároveň jsme zjistili, o kte-

Situční zákres MK U Macíků:
Červeně značený úsek - dotační projekt – 6.výzva MAS VaS
Zeleně značený úsek - zaplatili majitelé okolních nemovitostí

Úspěšné projekty 6. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko v roce 2013
Název žadatele
OBEC KAŠAVA
OBEC VLČKOVÁ
Ing. Vl. Sluštík
Roman Pavelka

Název projektu
Oprava místní komunikace
„Nad točnou“ se zatočíme
Modernizace zeměděl. tech.
Modernizace opravny aut

rá hrobová místa už není zájem. Dlouho jsem se snažil najít projektanta, který
by navrhl úpravu hřbitova tak, aby vznikly chodníky, po kterých budou všechna
hrobová místa dostupná. Dlouho se mi to
nedařilo, několik projektantů, když se na
místě seznámili se skutečným stavem, se
už neozvalo, až jsem na doporučení vedoucího Lesního hřbitova ve Zlíně, našel
arch. Baleju, který se naším hřbitovem začal zabývat. Nejprve jsme museli nechat
zpracovat geodetem polohopis a výš-
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Místo realizace
Kašava
Vlčková
Kašava
Kašava

Dotace (Kč)
347.175,309.207,365.000,139.348,-

kopis hřbitova, aby měl s čím pracovat.
A jakmile předáme aktuální informace
o pronajatých hrobových místech a hlavně o těch uvolněných, v krátké době architekt vypracuje návrh na řešení neutěšeného stavu našeho hřbitova. Potom
vás s návrhem seznámím. Z důvodu opakovaného poškozování zeleně na hrobech zvěří, bylo nadstaveno oplocení na
hřbitovní zdi. Snad už toto opatření zamezí srnkám v jejich nevítaných návštěvách hřbitova.
Josef Jarcovják
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ŠKOLA

NAŠI
ZAMĚSTNANCI
Daniela Zezulková
Paní Daniela Zezulková se narodila ve
Zlíně, kde chodila na základní i střední
školu. Vysokoškolská studia strávila v Olomouci. Tam se již se intenzivně připravovala na své budoucí povolání – studovala učitelství pro II. stupeň, obor český jazyk a hudební výchova. Po úspěšném absolvování VŠ v roce 1977 nastoupila na
ZŠ v Kašavě a učí zde dodnes. V témže
roce hned po promoci se vdala a do Kašavy tak přišla už jako vdaná paní, s novým příjmením. V průběhu stále trvajícího manželství se jí narodily 2 děti, dnes již
obě dospělé a samostatné. Paní Zezulková je zatím dvojnásobnou babičkou, další
přírůstek do rodiny čekají v březnu.
Co se týče profesního života, absolvovala paní Zezulková dva cykly ZUŠ ve Zlíně – obor housle. Na vysoké škole ve hře
na housle pokračovala a v hojné míře ji
využívala v hodinách HV později v praxi.
V letech 1990 – 1993 vystudovala na
FF UP dálkové jednooborovou francouzštinu jako rozšiřující studium, neboť francouzský jazyk byl vždy její láskou. I když
na ZŠ Kašava vyučovala výhradně německý jazyk, nadále se vzdělávala v různých jazykových kurzech (francouzština
a němčina) na Státní jazykové škole ve
Zlíně. Prakticky nepřetržitě od 90. let soukromě vyučuje francouzštinu.
Velkou zálibou paní Zezulkové vždy
byl zpěv, proto byla členkou mnoha pěveckých sborů – Dětský sbor při Filharmonii ve Zlíně, pěvecký sbor Dvořák ve

Zlíně, TIBI ve Zlíně. Sama také vedla chrámový sbor a ve škole pěvecký sbor.
Paní Zezulková celý život jako abonent navštěvuje divadlo ve Zlíně a koncerty vážné hudby.
Ačkoli prožila velkou část života ve
městě a dlouho si nemohla v Kašavě
zvyknout, nyní má tuto vesnici moc ráda,
protože jak sama říká: „Lidé jsou zde otevření a příroda je nádherná.“
Protože paní Zezulková patří k naší
škole stejně, jako krásná příroda ke Kašavě, rozhodli jsme se jí věnovat první část
cyklu „Naši zaměstnanci“. Zeptali jsme
se jí na několik otázek, které by čtenáře
mohly zajímat.
1. Co Vás přivedlo k učitelské profesi?
Je to profese, která má v naší rodině tradici. Oba mí rodiče i prarodiče z tatínkovy
strany byli učitelé. Už od malička jsem si
doma hrála na školu a prakticky jsem ani
o jiné profesi nikdy vážně neuvažovala.
2. Kde a jak probíhaly Vaše učitelské
začátky?
V roce 1977 jsem ukončila studium na
PdF UP v Olomouci a hned po ukončení
studia na vysoké škole jsem nastoupila
na své první a zároveň poslední učitelské
místo v Kašavě. Vyrostla jsem ve městě,
a proto jsem nikdy během studií neuvažovala o možnosti učit na venkově. V Kašavě mně však obecní úřad nabídl i byt,
a to byl rozhodující okamžik v mém životě. V průběhu své pedagogické praxe jsem si jen „odskočila“ v roce 1997 do
Chorvatska do města Daruvaru, kde jsem
vyučovala češtinu českou menšinu, a tutéž práci jsem vykonávala v letech 2003
– 2004 v srbském městě Bela Crkva, kde
také žijí Češi.
3. Co učíte a co byste ráda učila, pokud
byste si mohla vybrat?
Kdysi v mládí jsem si ke studiu vybrala
předměty, které byly i mým koníčkem,

tj. český jazyk a hudební výchovu. Tyto
předměty rovněž vyučuji. V 90. letech mi
přibyla ještě francouzština, ač pouze soukromě doma. Samozřejmě jsem v průběhu mé pedagogické praxe vyučovala
i jiné předměty podle potřeby školy, nejdéle jazyk německý (od roku 1990 prakticky do současnosti).
4. Jaké vidíte výhody a nevýhody
působení na vesnické škole?
Výhodou vesnické školy je určitě skutečnost, že se všichni ve škole (žáci, učitelé,
správní zaměstnanci) dobře znají. Má to
pozitivní vliv na kázeň žáků a určitě i na
celkovou atmosféru ve škole. Nevýhodou
pak, že vesnický učitel, ať už se mu to líbí
nebo ne, se účastní prakticky všech aktivit, co se školou souvisí, což je někdy velmi časově náročné.
5. Je něco, o čem byste se ještě ráda zmínila?
Několik let jsem vedla chrámový sbor
v Kašavě a nacvičovala s ním zejména vánoční zpěvy a to mně přinášelo velkou radost. Hudba pro mě vždy byla a dodnes
je skutečným potěšením.
DĚKUJI VÁM ZA ROZHOVOR.
Pavla Holíková

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KAŠAVĚ
úterý 8. 4. 2014 od 9:30 do 15:30 hodin
Nadstandartní činnosti:
• logopedická péče
• plavecký výcvik
• lyžařský výcvik
• návštěvy solné jeskyně
• vedení k péči o chrup
• možnost výuky angličtiny
• možnost výuky hry na hudební nástroje
(flétna, klavír, bubny aj.)
• časté vycházky do krásné přírody v okolí

Další aktivity:
spolupráce se ZŠ Kašava, kulturní představení, besídky, slavnosti, exkurze, sportovní soutěže, karneval, projektové dny, výlety do přírody, aj.
VAŠE DÍTĚ ZAPÍŠEME I V JINÉM TERMÍNU.
Tel.: 731 440 496, Email: ms@kasava.cz
www.skola.kasava.cz

17

OKÉNKO
do Kašavy

ŽIVOT V OBCI

Valachbajk team
Kašava
Vážení občané, sportovní fanoušci,
dovolte mi, abych Vás seznámil s naší
činností v uplynulém roce 2013, a také
s vyhlídkami a přípravami do sezóny 2014.
Nejdříve řečí čísel. V sezóně 2013 náš
tým zastupovalo 14 členů. Celkový počet startů byl 127 a 52 krát se nám podařilo umístit na stupních vítězů. Startovali jsme na 43 různých závodech - největší počet, tj. 99 startů, bylo ze závodů horských kol, 12 startů byl běh, 10 duatlonů, 5 triatlonů a 1 aquatlon.
Pódiové umístění v sezóně 2013:
1. místo 2. místo 3. místo
Zdeněk Zbranek
7x
3x
5x
Miroslav Janota
6x
5x
3x
Tomáš Minařík
2x
2x
4x
Michaela Janků
1x
4x
2x
Tomáš Frýdl
1x
2x
3x
Radim Pavlík
1x
Zbyňěk Glacner
1x
Ostatní členové se na stupně vítězů
neprosadili.
Sezónu zahájil 9. 2. Václav Zbranek účastí v běhu Jižními Svahy a 6. 4.
1/2 maratonem v Praze.
Závodní cyklo sezónu zahájilo 5 členů na Chřibské padesátce, nejlépe rozjetý závod měli Miroslav Janota a Tomáš
Frýdl. Jelikož oba dva zpomalily pády

a následné technické problémy, bylo Mirkovo konečné 13. místo velmi pěkné.
Přihlásili jsme se do Valašskokarpatské cyklotour (VKCT), která je složená
ze 7 závodů a počítá se 5 nejlepších výsledků (Horní Lideč, Brumov-Bylnice, Slavičín, Poteč, Valašské Klobouky, Ploština a závěrečný duatlonek ve Valašské Polance, po kterém bylo i celkové vyhlášení, kde byl náš tým hodně vidět). Duatlonek ve Valašské Polance vyhrál Tomáš
Frýdl a v kategorii 30-39 let obsadil náš
tým první tři místa: 1. Tomáš Frýdl, 2. Miroslav Janota a 3. Tomáš Minařík. V kate-
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gorii 50+ vyhrál Zdeněk Zbranek a v ženách 2. místo vybojovala Michaela Janků. V celkovém pořadí VKCT se na prvních místech ve svých kategoriích umístili Z. Zbranek a M. Janota.
Soutěžní rok 2013 zakončil Jaromír
Vyvlečka 10km Silvestrovským během na
Vršavě ve Zlíně, kde si vylepšil svůj osobní čas na 0:39:26.
Rok 2014 jsme zahájili Novoroční vyjížďkou, na které se sešla většina z našeho týmu.
Letošní zima nám zatím přeje, tak
se snažíme najet několik kilometrů
i v čase, kdy by se normálně jen lyžovalo.
Do nové sezóny jsme náš tým posílili o tři nové členy: Lucii a Stanislava Javorovy ze Hvozdné a Petra Dubovského
z Fryštáku.
Někteří členové týmu popíší své největší loňské úspěchy a plány do nové sezóny:
Buryánek Martin (Zlín), 2 závody: Minulý rok byl můj největší zážitek i výkon
účast ve štafetě Valachyman, kde jsme
s klukama obsadili bramborovou medaili
a letos se pokusíme na stupně vítězů probojovat.
Můj cíl pro letošní rok je dobře potrénovat na sezónu, s klukama odjedeme nějaké triatlonové štafety a individuální cíl je v srpnu zvládnout půl železného muže (1,9 km plavání, 90 km kolo
a 21 km běh).
Dubovský Petr (Fryšták): Nejvíc si cením dokončení Rusavské 50ky, kterou
jsem jel minulý rok poprvé a také toho,
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že jsem se letos stal u vás novým členem.
Do budoucna mám plány a cíle takové,
že bych chtěl odjet co nejvíc závodů. Proto se snažím trénovat skoro každý den,
abych měl co nejlepší výsledky.
Frýdl Tomáš (Vsetín), 13 závodů: Nejvíce si vážím 3. místa v kat. na Bikemaratonu Drásal, na Rusavské 50ce celkově
8. a 2. v kategorii, Valašská Polanka vítěz
celkově a Okolo Zlína 12. celkově a 2. v kategorii. Letos budu mít licenci, takže budu
jezdit i nějaké české poháry a závody, kde
jsem ještě nebyl. Ambice mám ty nejvyšší,
nejen v kategorii, ale i v celkovém pořadí.
Glacner Zbyněk (Lukov), 4 závody:
V nové sezóně bych chtěl odjet spíše delší maratony, tak abych se nemusel za výsledek stydět a hlavně bych je chtěl dojet
všechny ve zdraví.
Janků Michaela (Vsetín), 13 závodů:
V sezóně 2013 jsem měla dva velké cíle:
maraton Sulovské skály a Drásala. Na Sulově bylo mým cílem hlavně dojet, protože trať byla už svou délkou a převýšením
hodně náročná (88 km/2800 v. m), ale nakonec z toho bylo 4. místo v kategorii. Za
14 dní se konal Drásal, trať se mi líbila,
počasí vyšlo a v cíli ještě zbylo trochu sil.
5. místo v kategorii bylo pro mě příjemným překvapením. Dále 1. místo ve Valašských Kloboukách a 2. místo v seriálu
závodů VKCT. V letošní sezóně se chci zaměřit na Valašsko - povážskou sérii, především na 1/2 maratony, podívat se do
míst, kde jsem ještě nebyla.
Janota Miroslav (Lukov), 17 závodů: Nejvíce si asi cením 4. místa celkově
na Valašské 50 a 2. místa na Slavičínském
Bajkapu.
Letos pojedu to, co mi rodina a prá-

ce dovolí, rád bych se soustředil na Valašsko-povážskou sérii maratonů a na technicky náročnější závody.
Křižka Ladislav (Kašava), 1 závod: Moc času na kolo nemám, ale jsem
spokojený se svým umístěním na Hostýnské 50ce. Pokud to půjde, tak bych chtěl
v nové sezóně najezdit více kilometrů
a zajet si aspoň nějaký závod.
Minařík Tomáš (Kašava), 24 závodů:
Nejvíce si vážím vítězství ve sprint triatlonu O Trnavského kolíka, 3. v kategorii a 10. celkově na Extrémním duatlonu
v Koutech nad Desnou. Také jsem rád, že
se mi podařilo na Bikemaratonu Drásal
zajet čas 5:50:41. Do nové sezóny bych
se chtěl pokusit zlepšit své letošní časy
a mým hlavním cílem je jeden z nejnáročnějších MTB závodů Evropy v Rakousku Salzskammergut trophy - chtěl bych se pokusit dokončit trasu 211,3 km/7049 v. m.
Pavlík Radim (Fryšták), 8 závodů: Nejvíce si cením 2. místa v dvoučlenných týmech na Hostýnské osmě (přechod Hostýnských vrchů 64 km a 3000 v. m). V letošní sezóně se opět zúčastním tradičních závodů. Po třetí bychom se chtěli zúčastnit Hostýnské osmy a po dvou druhých místech v týmech bychom rádi další.
Polanský Leopold (Zlín), 10 závodů: Nejvíc si vážím umístění na Bikemaratonu Drásal a na Rusavské 50ce. Chtěl
bych zlepšovat své výsledky a přiblížit se
svým kolegům.
Rafajová Magda (Vlčková), 1 závod.
Vyvlečka Jaromír (Kostelec), 10 závodů.
Zbranek Václav (Kašava), 6 závodů: Z loňské sezóny si vážím hlavně času
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1:32:32 z ½ maratonu v Praze. V letošní sezóně bych si chtěl vylepšit své časy,
a pokud zdraví dovolí, tak si zaběhnout
i nějaké nové závody.
Zbranek Zdeněk (Kašava), 18 závodů: Nejvíc si cením 1. místa v seriálu Valašskokarpatské cyklotour a taky 3. místa
v kategorii v Hostýnské 50ce. Příští sezonu bych se chtěl zúčastnit Valašskopovážské série, pokud možno obhájit Valašskokarpatskou cyklotour a hlavní cíl je zdárně zvládnout Salzkamergut trophy v Rakousku 119,5 km/3848 v. m.
Podrobné informace o všech závodech, umístění a fotografie si můžete prostudovat na našich internetových stránkách: www.valachbajkteam.cz.
Náš tým zrealizoval značené cyklostezky v okolí Kašavy a Lukova, které si
můžete nastudovat na stránkách: lukovskecyklostezky.webnode.cz.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
našim sponzorům za materiální a finanční pomoc a také rodinným příslušníkům,
kteří nás podporují a tolerují, že na kole
při tréninku a závodech trávíme hodně
volného času...
Tomáš Minařík
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Kašavské mažoretky
V neděli 22. prosince 2013 se ve sportovní hale ve Slušovicích konala taneční soutěž, kterou uspořádala taneční instruktorka paní Ing. Žaneta Krejčí. Tato
soutěž byla rozdělena do několika kategorií - mažoretky, zumba a dance. Naše
mažoretky dosáhly velmi pěkných umístění. Mladší skupina obsadila 2. a starší
skupina 3. místo.
Tímto děkujeme všem, kteří naše děvčata podpořili, a to zejména rodičům.
Petra Maňásková

SDH Kašava
Náš sbor registruje 64 členů, z toho 19
žen. Svou činnost řešíme na pravidelných
schůzích, které se konají vždy první pátek
v měsíci. V roce 2013 vyjížděla naše zásahová jednotka k šesti požárům
9. 1. požár budovy Svitu Zlín
26. 2. požár rodinného domu v Držkové
11. 3. požár – les Rablina
27. 4. požár – les Podkopná Lhota
10. 7. požár – les Držková
30. 7. požár – pole Vítová
3. 10. – 4. 10. – hledání pohřešované osoby
Jako každý rok začínáme končinami, voděním medvěda a končinovou zábavou.
Zúčastňujeme se konání svátku Božího těla.
27. 4. 2013 se konala dvacátá mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýně.
Za krásného počasí se na pouť vypravila
kromě hasičů také spousta poutníků. Mši
svatou sloužil arcibiskup Jan Graubner.
V zaplněné bazilice, kterou po obou stranách lemovalo 105 praporů, promlouval
a děkoval přítomným hasičům za obětavou práci. Je už samozřejmostí, že se této
pouti účastnili hasiči (vatrogasci) z Daruvaru, kteří nás pravidelně navštěvují. Letošní pouť je 26. 4. 2014.
8. 6. pořádal náš soubor okrskovou
soutěž na hřišti TJ Kašava. Výsledkem je
umístění hasičských družstev okrsku. Náš
sbor byl zastoupen dvěma družstvy starších žáků. Přes všechno vynaložené úsilí
děti obsadily 4. a 5. místo.
Každý rok proběhne víkendové soustředění na Rusavě. Akce, kterou si nenechají ujít děti z celého okrsku, je poděkování za jejich snahu a píli ve sboru. Koncem července jsme pořádali noční pohárovou soutěž. Letošní se koná 26. 7. 2014.
V září jsme byli pozváni do Dolního
Daruvaru na oslavy 95 let trvání. Oslav se

zúčastnilo 8 členů z našeho sboru. Chorvatský spolek Česká beseda při své třídenní návštěvě České republiky krátce navštívil Kašavu. Naši členové pro své
přátele, ale také pro sebe, připravili pohoštění a ve zbrojnici vládla příjemná
a přátelská atmosféra.
Spolupráce se sborem z Roštění – pravidelně se účastníme svátku sv. Floriana
a výroční valné hromady. Naše mládež se
zúčastnila 3. ročníku florbalového turnaje
v Roštění, kde si vydobyli třetí místo.
V brigádnické činnosti je to pravidelný sběr železného šrotu a čištění vozovky
na závody malých motocyklů do vrchu.
OÚ dostal od Zlínského kraje 75.000,Kč na zakoupení oblečení pro zásahovou
jednotku. Byly zakoupeny obleky, přilby,
opasky a zásahová obuv a rukavice.
Od OÚ jsme obdrželi 14.700,- Kč. Byly
zakoupeny halogenové baterky, držáky
a baterky na přilby, nabíječky.
Na závěr bych chtěla poděkovat těm
členům, kteří bez nároku nějakého uznání přijdou a pomohou. Také děkujeme
OÚ Kašava, obzvláště našemu starostovi,
který nám vždy vyjde vstříc, ale i sponzorům, kteří se snaží sboru pomoci.
Růžena Minaříková,
jednatelka SDH Kašava

Farnost Kašava
Milí a vážení čtenáři Okénka!
Dovoluji si vás všechny prostřednictvím Okénka pozdravit a těm, se kterými
se nevídávám v kostele na bohoslužbách,
přeji, abychom v nastávajícím roce mohli objevit krásu a nenahraditelnost lidské
rodiny!
U lůžka jednoho těžce nemocného farníka jsem se setkal s jeho rodinou,
společně jsme se modlili k Pánu a prosili o
sílu, kterou potřebují nemocní a jejich rodiny, aby unesli to, co je v životě nejtěžší.
Pán tu sílu dává, když se k němu lidé obracejí s vírou, že On může to, co nemůžeme my. Vždyť se přece říká: lékař léčí, Bůh
uzdravuje. A často jsem se přesvědčil, že
i když nemocný má tělo naprosto vyčerpané a oslabené, je-li smířen s Bohem
a se svými bližními, má-li čisté svědomí,
potom má zdravou duši. Nachází se v pokoji, se kterým vyrovnaně přijímá nemocný svůj úděl a dokáže svůj život odevzdat
do rukou nebeského Otce. Rodina je domácí církev. „Má být místem hluboké solidarity mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi bohatými a chudými. Svatý Pavel, učitel národů, označuje manželskou
lásku mezi mužem a ženou za „veliké tajemství“ které ve světě zpřítomňuje lás-
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ku Krista a Církve. Stále platí, že rodina,
v níž se stýkají různé generace a vzájemně si pomáhají získat vyspělejší moudrost a sladit lidská práva s ostatními požadavky společenského života, je základem
společnosti.“ Tak to vyjádřil ve svém pastýřském listu litoměřický biskup mos. Jan
Baxant. Můžete si ho přečíst a nad jeho
obsahem přemýšlet. Je třeba, abychom si
byli dobře vědomi, že v současné době je
rodina ve velikém ohrožení. Jsou zde společenské síly, které mají za cíl rozbít rodinu, zničit současný společenský řád, vymazat křesťanský obraz člověka. O tom
zase pojednává pastýřský list evropských
biskupů k „filosofii genderu“. Jsou to velmi závažné témata, která z naší strany potřebují odpověď. Tou nejlepší odpovědí
je naše osobní životní zkušenost, kterou
nám dala rodina: moje máma a táta, sourozenci, moji prarodiče, strýcové a tety,
sestřenice a bratranci, kmotřenka s kmocháčkem, totiž jejich zájem o mne, jejich
láska a dobrota srdce, která se projevuje v nejrůznějších situacích, především
těch těžkých. A když jsem se potom nakonec s nemocným a jeho rodinou loučil, uvědomil jsem si, jaké je to pohlazení
po duši, když má člověk trpící kolem sebe
svou vlastní rodinu, která s ním vše prožívá a za něho se modlí. „Ano, je to veliké pohlazení, a proto to říkejte všem, otče
Jiří.“
Ať vás, milé rodiny, vás, drazí nemocní, provází v nastávajícím roce požehnání
všemohoucího Boha Otce, Syna i Ducha
svatého na přímluvu svaté Rodiny z Nazareta.
Váš duchovní správce otec Jiří Orság

Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. 1.2014 se vydalo 5 skupinek koledníků do rodin v Kašavě s prosbou o finanční příspěvek, který umožňuje pomáhat lidem v nouzi. Celkový výtěžek v Kašavě činil 28 953,- Kč.
Obec Kašava a Charita Zlín děkuje
všem dárcům a koledníkům za pomoc
a podporu.
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Pěvecký sbor
Kašavský chrámový sbor letos opět
obohatil půlnoční mši i mši na Boží hod
vánoční. Sbor začal zkoušet již koncem října a bylo to znát. Většina sboristů si byla
víceméně jistá co a kdy zpívat. To ovšem
není zdaleka to nejdůležitější. Když jsem
byla oslovena, abych se letos ujala vedení sboru a nacvičení programu na Vánoce neváhala jsem ani chvilku. Až po pár
dnech hledání, poslouchání a přebírání
v notových archivech jsem si uvědomila,
jak těžká práce mě čeká… a nejen mě.
Z první zkoušky jsem byla nadšená
i zklamaná zároveň. Přišlo mnoho lidí, ale
nebylo na nich vidět, že by zpívali s radostí. Vlastně jsem spíš doma přemítala, proč do sboru chodí. Možná potřebovali utéct z každodenní rutiny, možná
měli velkou kopu prádla na žehlení, nebo
chtěli pokecat co na horním konci a co na
dolním a možná taky ne. Rozhodla jsem
se nepřemýšlet nad tím a dělat to, co
umím nejlépe. Dělit se o radost z hudby.
A ono to šlo. Opakovala jsem to sice snad
stokrát každou zkoušku, ale ne nadarmo. Ono se řekne, že není nic lehčího, než
zpívat s úsměvem, ale ve většině případů a to nejen u amatérů ale i profesionálů je moc těžké vykouzlit úsměv na tváři,
když se na Vás dívá, nebo jen poslouchá
stovka lidí a všichni s napětím čekají, co
z Vás vyleze. Vím jaké to je, věřte mi. Vše
ale dopadlo na výbornou. Oni to sboristi
ani neví, ale při mši se všichni do jednoho
usmívali na mě. Nebylo člověka, který by
se mračil. Ani netušíte, jak mi to pomohlo. A to jsem neřekla půl slova. Ani jsem
jim nestihla poděkovat za píli, výdrž a obrovskou chuť, se kterou zpívali. Tímto jim
tedy děkuji a zároveň přeji, ať se i nadále snaží, rozdávají radost a užívají si každý
sebemenší pěvecký výkon.
Klára Robenková

Royal Rangers
Zdravím vás za Royal Rangers – 39.
přední hlídku v Kašavě. Od jara loňského
roku míváme pravidelné schůzky v klubovně ve škole. Postupně si ji vybavujeme a už se v ní cítíme „jako doma“. Scházíme se každou středu od 15.45 do 17 hod.
Někdy jsou schůzky „vzdělávací“ (učíme
se něco nového), jindy pracovní (sestavování nábytku), schůzky „herní“ (kdy si lámeme hlavu nad logickými hrami nebo
se smějeme nad těmi legračními), schůzky sportovní a turistické (třeba podzimní

akce „Vrzavky tam a zpět do 80 minut“).
Na podzim jsme s royalisty navštívili
8. přední hlídku ve Zlíně – promítání fotek z tábora. Také jsme udělali sobotní výlet do Útulku pro opuštěná zvířata na Vršavě ve Zlíně, kde jsme se o práci v tomto
zařízení hodně dozvěděli. Marně jsme se
těšili na sníh, na zimní hry a řádění v něm.
Na jaře nás čeká už 17. ročník Ringoturnaje v Křižovanech a doufám, že i nějaká víkendovka.
Děkujeme obci Kašava a škole za podporu, panu J. Holému za zajištění potřebné dopravy.
Věra Vlková

Klub maminek
Klub maminek a berušek se nachází v
prostorách základní a mateřské školy, najdete nás nad školkou pořád nahoru po
schodech. Scházíme se každý pátek od
9:00 do 11:30hod.
Klub maminek je určen pro všechny
maminky s dětmi na mateřské dovolené,
které se chtějí nejen setkávat a navazovat
nové kontakty nebo si odpočinout u kávy
či čaje, ale také se účastnit debat s odborníky na témata týkající se dětí. Sdílení
zkušeností nám mnohdy pomáhá odstranit pocit izolovanosti, který se na rodičovské dovolené běžně vyskytuje.
Našim nejmenším dětem nabízíme
program pro jejich celkový rozvoj, především se snažíme podporovat dětskou
fantazii, zručnost a soustředěnost. Jedná
se o aktivity výtvarné, hudební i tělesné.
Jednou či dvakrát za měsíc k nám jezdí
paní cvičitelka Hanka, která cvičí s námi
a pro naše děti je to velká zábava.
A malá ochutnávka z programu v novém roce: povídali jsme si o zážitcích z Vánoc, vyráběli jsme kytičky z pet lahví, proběhlo cvičení s Hankou a koncem února si děti s maminkami zhotovily papírové letadlo z ruličky od toaletního papíru
a papírové sněhuláky.
Pavla Klívarová

Ochotnický
spolek Kašava
Nový rok 2014 jsme zahájili Kašaretem aneb Kašavským kabaretem. V únoru jsme odehráli tři představení. Jednalo
se o večer kratších vstupů – scének, písní,
tance. Nyní se připravujeme na přehlídku
ochotnických divadel. Na Forbíně v Otro-
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kovicích jsme vystoupili 14. března s hrou
Klíče na neděli. V nejbližší době se dozvíme, zda budeme vybráni do nepostupové soutěže ochotnických divadel v Napajedlích. Snažíme se také navázat spolupráci s ochotníky v Daruvaruv Chorvatsku. Pokud se podaří, jeli bychom k nim
na přelomu dubna a května zahrát divadlo (jak Ochotníci, tak dramatický kroužek).
A co připravujeme dál? Možná to vezmeme z jiného konce a pustíme se i do
něčeho vážnějšího (drama či detektivka),
aby si i ten, kdo rád přemýšlí a má rád napětí, přišel na své. Tolik z Ochotnického
spolku Kašava.
Můžete se však už teď těšit na celovečerní hru v podání dětí z dramatického kroužku Provaz, který funguje při Komunitní škole Kašava. Hra Zrzavá subreta aneb zvířecí divadlo není pohádkou,
jak by se možná očekávalo. Budete moci
s mladými herci nahlédnout do zákulisí
divadla, kde režisérem je Prase, nápovědou Slepice, hercem starý Jelen a potřeštěná Opice, asistentkou Kráva, inspicientkou Kachna apod. Jedná se o vtipné propojení zvířecího světa s reálným životem
divadelního ansámblu. Přijďte se na nás
podívat do Orlovny v sobotu 12. dubna.
Opět připomínám, že hledáme převážně muže jakéhokoli věku s chutí zahrát si a vyhrát si. Prosím, neváhejte
a přijďte se podívat nezávazně na zkoušku. Po telefonické domluvě vám ráda termíny zkoušek sdělím. Pište či volejte:
776 776 170.
Věra Vlková

AKCE SRPŠ 2014
První velkou akcí, pořádanou SRPŠ
v novém roce, byl Rodičovský ples, který se konal 18. 1. 2014. K tanci i poslechu
nám skvěle zahrála skupina TOP z Kašavy.
Jak se již stalo tradicí, i letos byl ples obohacen zajímavým programem. Jako první
proběla módní přehlídka společenských
šatů, které nám zdarma zapůjčila ze svého butiku p. Brodová z Holešova. Následovala ukázka společenských tanců mladého tanečního páru z TK FORTUNA ZLÍN
Patrika Navrátila a Veroniky Surmanové.
Byl to úžasný zážitek. Na závěr nás pobavil BIM BAM SEXTET Z KAŠAVY A VLČKOVÉ se svou „zvonkohrou“. Myslím si, že se
ples vydařil, a proto bych vás chtěla pozvat na ten další již nyní.
25. 1. 2014 proběhlo v Orlovně Karnevalové odpoledne nejen pro děti. Karneval uspořádali rodiče a paní učitelky
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z MŠ Kašava za podpory SRPŠ a p. ředitele Zdeňka Vlka. Všem patří velký dík. Jak
je patrné z názvu, byl karneval určen nejen dětem, a tak se Orlovna zaplnila krásnými maskami dětí i rodičů. Jako první
proběhla promenáda masek, po jejímž
ukončení jsme se vrhli do víru her a soutěží. Bylo připraveno 9 soutežních stanovišť, kde po splnění daného úkolu dostaly
děti sladkou odměnu. Následovalo losování bohaté tomboly, která doufám děti
potěšila. Na závěr karnevalového odpoledne byly všechny děti odměněny medailemi a drobnými dárečky. Věřím, že se
karneval všem líbil a příští rok bychom ho
mohli opět zopakovat!
A co nás čeká v nejbližší době? Bude
to jarmark, který je součástí besídky našich dětí ke Dni matek. Žáci naší školy v rámci tvořivého dopoledne vyrábějí drobné upomínkové dárky, které se na
jarmarku prodávají. Tak se přijďte podívat
na kašavské šikovné děti.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
rodičům za jejich podporu a pomoc při
organizaci našich akcí.
Marcela Krupíková

Klub seniorů
Ještě sice nemáme kalendář akcí pro
letošní rok, ale už plánujeme divadla
a alespoň jeden zájezd, různé přednášky,
táborák, a také jen tak posedět u kafíčka
nebo při harmonice. Občas si někdo připraví zajímavé cestopisné povídání provázené promítáním filmů a fotografií. Vyzkoušeli jsme i šachy, přidáme dámu, případně další hry. Jsme rádi, že mezi nás
přichází i paní Ludmila Holá, která i když
není seniorka, je u nás vřele vítána pro její
zájem o šachy i pro její družnost. Závěrem jenom připomínám, že stále platí pozvání pro všechny seniory z Kašavy, Vlčkové i Držkové, kteří mezi nás zatím nechodí: NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE POBAVIT,
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Stanislav Marcoň

TJ Kašava
Zimní období je časem, kdy se fotbal stěhuje do prostor tělocvičny ZŠ Kašava a taky menších hřišť s umělým povrchem. Po ukončení podzimní části soutěží a malé přestávce nastal čas „Silvestrovského turnaje“ v naší tělocvičně. Doslova pohodový turnaj všech, kdo mají rádi
fotbal, přispěl k dobré náladě povánočního času. Nejlépe prošlo turnajem mužstvo Zbranků, na druhém místě se umístili Bytovky a třetí skončilo mužstvo Starých pánů. Je nutné poděkovat i ostatním, zvláště pak mužstvu žáků ZŠ Kašava.
Těšíme se na další ročník Silvestrovského
turnaje, který věříme, přiláká více domácích mužstev.
Zvláštní pozornost musíme věnovat
mužstvu žáků TJ Kašava, kteří vstoupili do dalšího ročníku soutěže Okresního
přeboru. Po velice úspěšném předcházejícím ročníku, který naši žáci bez porážky vyhráli, vzniká značně omlazený kádr,
který je po podzimním kole na výborném 8. místě s pouhými 6 body odstupu
na čelo tabulky. Obava, že nebudou stačit na ostatní soupeře, se naštěstí nenaplnila, patří jim veliké poděkování za pokračující vzornou reprezentaci TJ, obce a ZŠ.
Příprava žáků na jarní kolo začne
v průběhu měsíce února. Dne 13. 4. 2014
začíná pro naše žáky soutěž OP, těšíme se
na podporu diváků a samozřejmě i sou-
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činnost rodičů. Průběh přípravy jsme si
doplnili o již tradiční halový turnaj žáků,
letos již 7. ročník, který se konal 8. 3. 2014.
Již tradičně v polovině letních prázdnin uskutečníme na hřišti TJ fotbalový
turnaj R. Jakuby, který zakončíme večerní venkovní zábavou. Mužstvo Starých
pánů chystá další „překvapení“. Po úspěšném vyhlídkovém letu, návštěvě vinného
sklepa a dalších drobných radostech, organizují další akci. Ze zkušeností je nutné
uvést, že tyto akce jsou určeny pro všechny obyvatele Kašavy i přilehlých obcí, nikoliv jen pro sportovce.
Rádi bychom také po několika letech
odmlky „zaměstnali“ naše dorostence.
Myslíme ty, kteří úspěšně po několik let
drželi žákovský fotbal v Kašavě na úrovni
Okresního přeboru. Pokud se vše podaří a kluci budou mít chuť pokračovat dál,
uděláme maximum pro zahájení dorosteneckého oddílu pro soutěž 2014/2015.
Toto vše máme v plánu, ale taky může
být situace jiná. Již delší dobu usilujeme
o rekonstrukci fotbalového hřiště, které nám ostatní soupeři určitě nezávidí.
Opět jsme podali žádost, a pokud nám
bude vyhověno, budeme muset ještě letos provést a dokončit veškeré stavební
úpravy. To by znamenalo, že bychom museli veškerá domácí utkání odehrát na jiném hřišti.
Děkujeme všem naším příznivcům.
Výbor TJ Kašava

OKÉNKO
do Kašavy

ŽIVOT V OBCI
Vážení čtenáři Okénka,

Výsledky podzimního kola
Okresní přebor Muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tlumačov
Návojná
Nevšová A
Ludkovice
Veselá A
Vysoké Pole
Bylnice
Dolní Lhota
Mladcová B
Lípa
Újezd
Bratřejov A
Kašava
Louky

V
11
9
8
7
8
7
5
6
5
4
4
2
2
2

R
1
3
4
5
2
3
5
1
1
4
2
3
2
0

P
2
2
2
2
4
4
4
7
8
6
8
9
10
12

Skóre
57:21
32:22
43:23
35:16
39:23
33:28
33:28
38:41
27:31
33:38
24:39
25:48
12:46
20:47

Body
34
30
28
26
26
24
20
19
16
16
14
9
8
6

V
8
7
7
7
7
6
6
6
3
2
1
1

R
0
1
1
1
1
2
2
0
1
1
0
0

P
3
3
3
3
3
3
3
5
7
8
10
10

Skóre
28:14
46:16
38:19
35:19
29:14
28:22
27:22
28:25
16:28
17:40
13:49
14:51

Body
24
22
22
22
22
20
20
18
10
7
3
3

Okresní přebor Žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fryšták
Bylnice
Slušovice B
Bratřejov
Mladcová
Malenovice
Dolní Lhota
Kašava
Tečovice
Spytihněv
SK Vizovice
Újezd

OREL Kašava
oddíl stolního tenisu
Oddíl hraje v současné době dvě
soutěže okresního přeboru III. a IV. třídu
a má 15 registrovaných hráčů. Zároveň
nadšenci z oddílu vedou kroužek žáků,
pro které byl vloni zakoupen hrací automat na stolní tenis. Žáků dochází do
kroužku 16.
V prosinci 21. 12. 2013 se v místní Orlovně konal tradiční již 31. ročník vánočního turnaje pro neregistrované hráče.
Těch se nakonec zúčastnilo celkem 14.
Vítězství v dvouhrách získal Roman
Minařík a vítězové čtyřher byli Josef Kruťa
a Víťa Kocourek.
Těšíme se na další sezonu v novém
roce.
Ladislav Čevela

Motoristé pozor!!!

VANČICA 2014
Blíží se již 14. ročník závodu motorek
do vrchu „VANČICA“.
Všechny, kteří fandíte tomuto klání
a kteří se opět chcete zúčastnit
tohoto závodu, upozorňujeme,
že letošní závod se pojede

již 14. 6. 2014.
Bližší informace budou zveřejněny
na vývěsce Obecního úřadu,
na stránkách
www.motoservis-jakuba.cz
i na kabelové televizi.
Na velkou účast se těší pořadatelé.
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zde je několik fotografií fotbalových
jedenáctek z různých období. Neznáme
ale letopočty. Kdo je zná, dejte nám prosím vědět. Má li někdo z vás další fotografie kašavských fotbalistů, prosím o zapůjčení pro rozšíření archivu. Naskenujeme
si je a vrátíme.
Děkujeme za spolupráci.
Stanislav Marcoň a Jaroslav Holý
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Třicetiletá válka
v Kašavě
Neklidná doba před a během Třicetileté války se dotkla také Valašské oblasti.
Vzrůstající nepokoje vyvrcholily povstáním proti císařskému vojsku, roku 1620.
Vůdci povstalců byli Jan Adam z Víckova a Velen ze Žerotína. Oba byli šlechtici a nepřátelé císaře. Ozbrojili na horách
8 000 Valachů, kteří pak 5. ledna 1620 pobili císařské vojsko v Malenovicích, 8. ledna ve Zlíně, dále dobyli hrad Lukov a opanovali Vizovice.
Teprve po sedmi letech byli Valaši pokořeni císařským vojskem Baltazara Maradaza, za pomoci Srbů a Chorvatů. Vojsko celý kraj zpustošilo. Roku 1627 fojtové podepsali potupný revers, že „Valaši jako nepřátelé jeho milosti císařské
a kardinála Ditrichštejna propadli životem i majetky, ale nabyvše rozumu, starých bludů se odříkají na věčné časy“.
Tato slova byla Valachům předčítána každoročně na bohoslužbách, aby nezapomněli.
Odpor proti císaři však pokračoval
a to i poté, co roku 1639 vtrhli na Moravu

Švédové. Valaši znovu zvedli hlavy a vytvořili nový odboj pod heslem: „Vše podstupujeme pro slovo Boží a vlast“. Byli i ve
spojení se Švédy, kterým vojensky i materiálně pomáhali proti císaři. Vzpoura byla
potlačena generálem Puchheinem a hrabětem Rotalem. Vůdcové byli popraveni
ve Vsetíně a na Špilberku.
Vrchnost proti rebelům vytvořila čety
„věrných císařských Valachů“, a tím ustanovila zvláštní ochranný sbor portášů.
Přesto část odzbrojených Valachů dále
odmítala poslušnost císaři. V čele stál
zbojník Ondrůšek, syn fojta Lisovského
ze Vsetína. S ním byli ve spolku Mikuláš
Kočiců z Vlčkové, Navrátilek z Ratiboře,
Pavel Píšťalka z Trnavy, Strůchalík z Jaroslavic, Urbančík z Jablůnky, Macek z Jasenné a Mikuláš a Marek Zárubčík z Kašavy. Na odbojníky byla vypsána odměna
30 zlatých za živého a 15 zlatých za mrtvého. Strůchalík byl dopaden a zemřel
roku 1640, Mikuláš Zárubčík a Ondrůšek
již v roce 1638. Spisy uvádějí, že Ondrůšek byl „kleštěmi trhán a kolem lámán“.
Třicetilétá válka zanechala trvalé stopy. Půda byla neobdělaná, domy v troskách a opuštěné.
Z připravované publikace o historii
obce Držková.
PaedDr. Zdeněk Panzar

OBEC VLČKOVÁ

Vlčková
Ani jsme se nenadáli a opět zde máme
další Okénko, ve kterém Vám opět dáme
pár informací, co nás letos bude v obci
čekat.
Hlavní a velký úkol je kanalizace
II. etapa. Do zadávacího řízení se nám přihlásilo 20 firem. Dle všech právních lhůt
by se do konce měsíce dubna měla podepsat smlouva o dílo s vítěznou firmou,
tak věřme, že se nám nikdo neodvolá,
aby se v květnu zahájily stavební práce.
Ještě jednou Vás všechny vyzývám a žádám, abyste byli při stavbě a přípravných
pracích ohleduplní jak ke zhotoviteli, tak
i k sousedům, aby se stavba co nejdříve
dokončila a celá kanalizace začala plnit
svůj účel.
Nyní pár fotografií jak vypadal kulturní dům a hasičská zbrojnice.
Pavel Huňa, starosta
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Badmintonový
turnaj
sobota 26. 4. 2014 od 9:00 hodin
v tělocvičně školy v Kašavě
Herní systém
dvouhry mužů a žen / smíšené čtyřhry
Turnaj je určen pouze pro hráče starší 15 let.
Startovné: 200 Kč
(v ceně drobné občerstvení, zapůjčení raket)
Předpokládaný průběh:
9:00 Prezentace
9:15 Zahájení turnaje, výklad pravidel
badmintonu
9:30 Zahájení soutěží
14:00 (dle počtu účastníků)
Vyhlášení výsledků, předání cen
Svou účast nahlaste do 21. 4. 2014
na tel. 731 440 493
nebo na email komskola@kasava.cz.
Zveme všechny - i úplné začátečníky.
Občerstvení zajištěno!
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Opravy omítek
ve sklepě OU
Po problémech vzniklých nedostatečným odvětráním sklepa, které způsobilo
masivní opadávání omítky jak ze stěn, tak
ze stropů, bylo nutné provést opravu těchto omítek. Celá akce se započala předěláním výplně odvětrávacího okénka. Jeho
skleněná pevná výplň, která nešla otevřít, byla nahrazena výplní s odvětrávacími otvory. Poté byly odstraněny všechny
omítky, jak ze stěn, tak ze stropů. Tyto práce provedl obecní zaměstnanec p. Knedla.
A na závěr byly v celém sklepě provedeny
pevné cementové omítky. Po důkladném
vyzrání omítek bude sklep v letním období ještě celý vymalován vápnem.
Jan Chudárek

Žádost o dotaci
pro kuchyň MŠ
V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí půdních prostor OÚ pro kulturní
a společenské akce a také z důvodu značného opotřebení vybavení kuchyně, na
což upozorňují také stále častější kontroly
z krajské hygienické stanice, využila obec
vyhlášeného dotačního titulu z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Byl zpracován projekt na rekonstrukci kuchyně, který zahrnuje pořízení nového vybavení do
kuchyně, včetně vzduchotechniky. Následně byla zpracována žádost o dotaci,
která byla odeslána na MMR. Nyní nezbývá než čekat, zda tento projektový záměr
bude vybrán k podpoře.
Jan Chudárek

Poplatky v r. 2014
Výše poplatků pro rok 2014 zůstává
stejná jako v minulém roce.
Poplatky za odpady:
- trvale přihlášený občan 400,-Kč
- děti do 10 let, studenti na internátech
a osoby ZTP 250,- Kč
- vlastník stavby určené k rekreaci 400,- Kč
Poplatek za psa: - 100,- Kč, za dalšího 50,- Kč
Poplatek za KBTV: - 700,- Kč
Úhrada poplatků by měla být provedena do 31. 5. 2014.

Bilance činnosti MAS
Držkovský
Podhostýnska, o. s.
Živý betlém
v rámci programovacího Přátelské setkání v průběhu vánočních svátků v Držkové opět umožnil traobdobí 2007 - 2013
diční Živý betlém, konaný na Boží hod váMístní akční skupina, o. s. (MASP) - subjekt působící v našem regionu (na území
17 obcí, viz mapa) za účelem podpory
rozvoje a obnovy venkova od roku 2006,
v rámci programovacího období 2007 –
2013 vyhlásila 9 výzev. V těchto výzvách
management MASP přijal celkem 142 žádostí od způsobilých žadatelů z řad obcí,
neziskových organizací či podnikatelských subjektů. Z tohoto přijatého množství projektů získalo podporu celkem 104
projektových záměrů, mezi které byla
přerozdělena alokovaná částka ve výši
31 232 478,- Kč.
Finanční bilance podpořených
a zrealizovaných projektů
v rámci jednotlivých obcí
Katastr
území obce

Dotace*

Počet
podpořených
projektů

Bystřice p. H.
9.160.984 Kč
Blazice
1.016.101 Kč
Brusné
466.957 Kč
Chomýž
234.010 Kč
Držková
906.102 Kč
Hošťálková
808.005 Kč
Chvalčov
4.719.482 Kč
Jankovice
1.431.268 Kč
Komárno
1.006.064 Kč
Loukov
965.865 Kč
Mrlínek
1.614.040 Kč
Osíčko
699.513 Kč
Podhradní Lhota
844.673 Kč
Rajnochovice
1.446.065 Kč
Rusava
3.301.599 Kč
Slavkov p. H.
1.520.462 Kč
Vítonice
1.091.288 Kč
Součet
31.232.478 Kč

29
5
3
3
5
4
18
4
5
4
4
3
4
7
9
6
5
118

(vč. mikroregionální projektu,
který má výstup v 15 obcích)
Celkem je tedy podpořeno 104 projektů
*Součet všech dotací za subjekty veřejné, podnikatelské a neziskové sféry, které realizovaly projekt na
daném katastrálním území – obci.
Pozitivním výstupem pro žadatele i management
je skutečnost, že 78 projektů v rámci místní rozvojové strategie MAS Podhostýnska je již proplaceno.
Jan Chudárek
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noční 25. 12. 2013. Na působivý program,
který místní děti od podzimu nacvičovaly pod vedením paní F. Chudárkové, přišly i přijely velké zástupy místních a přespolních. Program byl letos poprvé doplněn také vystoupením dětí z místní mateřské školy. Paní učitelky si s dětmi připravily pásmo koled, básniček a říkadel. Celé
vystoupení bylo doplněno hudebním vystoupením Kašavské gajdošské pod vedením pana L. Mikla. Že se i letošní ročník živých jesliček pořádaných držkovskými hasiči vydařil, nám dali diváci najevo bouřlivým potleskem. Na oplátku popřáli tři
králové všem přítomným příjemné Vánoce a úspěšný rok 2014. K ochutnání byly
připraveny perníčky a teplý čaj na zahřátí.
Poděkovat se patří touto cestou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění a uskutečnění této naší tradiční vánoční akce.

Mikuláš
V předvečer Svatého Mikuláše se nad
držkovskými Skalami po zlaté pentli „spúšťál“ sám Mikuláš se svou družinou. V pátek 6. prosince pak putoval celou dědinou
i pasekami spolu s pomocníkem andělíčkem a houfem čertů, aby společně navštívili všechnu místní drobotinu. Hodné děti
odměnil sladkými pamlsky a ty zlobivější
musel pokárat. Avšak letos se oproti letům
minulým v obci nenašel žádný raubíř, kterého by si čerti museli do pekla odnést. Za
rok se Svatý Mikuláš zase vrátí, aby se přesvědčil, zda děti splnily, co mu letos slíbily.

OKÉNKO
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. 1. 2014 obešly dvě skupinky tří králů, za netradičního až jarního počasí, domy v obci i na držkovských pasekách. Všem, které navštívili, popřáli do nového roku a posvěcenou křídou označili hlavní dveře domů symbolem K+M+B
LP 2014. Poděkování patří všem, kteří
přispěli do kasiček. Na dobročinné účely se pro Charitu Zlín vybralo v naší obci
10.359.- Kč. Pro všechny skupinky tří králů ze zlínského regionu uspořádala Charita Zlín jako poděkování divadelní představení ve Zlíně. Při představení proběhlo vyhodnocení fotografické soutěže, ve
které se fotky tří králů z Držkové umístily
na krásném 3. a 5. místě. Fotky do soutěže
poslala J. Červenková.

Karneval

V sobotu 8. 2. 2014 pořádala MŠ Držková již tradiční karneval v sále vlčkovského kulturního domu, který pro tento účel
v předvečer akce pomohli paní učitelce
nazdobit ochotní rodičové.
Karneval zahájila Pipi punčochatá
a všechny masky se postupně představily.
Mohli jsme vidět Indiány i kovboje, princezny, tanečnice flamenga, Šmoulíky, Sněhurku, mořskou vílu Ariel a další krásné
pohádkové postavy. Děti získávaly plněním různých úkolů sladké odměny – mohly si zkusit slalom s vajíčkem, navlékání
knoflíků na čas, skoky snožmo, hod na cíl
či kuželky.
Velmi milou a zajímavou podívanou
byly mažoretky z Kašavy, které nám předvedly své umění. Nemohlo chybět ani malování na obličej. Tentokrát pod taktovkou
4 zručných paní z Centra pro rodinu, takže se značně zkrátila čekací doba. Tato ra-

dovánka patří na dětských akcích k nejoblíbenějším. Všechny děti se dočkaly
a byly velmi spokojené. K závěru karnevalu se hrála „židličková“, kde šlo o hru nervů
a rychlost. Rodiče nezůstali sedět a zaskotačili si svými ratolestmi při ptačím tanci
nebo děti omotávali toaletním papírem.
Hodně jsme se nasmáli.
Všichni si užili nádherné odpoledne
díky bezvadné organizaci paní učitelek
a rodičů dětí z MŠ Držková. Hudba hrála,
občerstvení na jedničku, každý byl odměněn, i párek byl.
Velký dík patří také obci Vlčková, kde
má tento karneval již tradici a sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny jak do
kola štěstí, tak i do odměn pro vylosované masky.
Pavla Holíková

Víte že?
aneb co možná nevíte o Držkové
Víte, že motiv obecního znaku
se poprvé vyskytl na obecní pečeti z roku 1744? Toto pečetidlo s mužem, který se snaží uchopit jelena
za parohy, se však na počátku války v r. 1914 nenávratně ztratilo. Vystřídalo jej nové pečetidlo s textem
PŘEDSTAVENSTVO OBCE DRŠTKOVÉ, které se neznámým způsobem
„zatoulalo“ až do Příbrami. Odtud
se jej podařilo zakoupit a dnes je
vystaveno ve sbírkách držkovského muzea.

26

Turistická známka

V minulém Okénku jsme nastínili, že
naše obec pravděpodobně získá svou
vlastní turistickou známku. K naší radosti vše dobře dopadlo a od začátku října minulého roku jsou známky v prodeji.
Avšak věřte, že cesta k takovému dřevěnému „kolečku“ nebyla jednoduchá. Museli
jsme totiž dokázat, že je naše dědinka turisticky natolik zajímavá, že si tento turistický suvenýr zaslouží. Po půlroce vyjednávání nás ještě čekalo obávané hlasování samotných turistů na internetové stránce, kteří se mohli k návrhu naší známky vyjádřit. Věříme, že zařazením naší Držkové
do číslovaného systému originálních turistických známek naši obec nejen zviditelní, ale i turisticky zatraktivní. Zakoupit
si ji můžete za jednotnou cenu třiceti korun v Držkové na obecním úřadě, ve Smíšeném zboží paní Köglerové, v Hospůdce
U Köglerů, v Muzeu dřevěného porculánu
a v Salašnické expozici.
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Regulace
potoka

1.

Letos to bude právě 45 let, co se
část Držkové změnila k nepoznání. Právě 11. prosince roku 1969 započala
v obci velká regulace držkovského potoka, která měla za následek přeložení
koryta mimo střed obce. Největší změny byly provedeny v úseku od kaple po
budovu školy. Právě zde původní potok vedl středem obce hned vedle silnice a prudce zatáčel za Hostinec U Kolaříků, aby se spojil s potokem Dřevnicí v soutoku za budovou školy. Koncem
roku 1969 a po celý následující rok bylo
hloubeno nové koryto naftovým pásovým bagrem přes Zuzaníkovu, Horsákovu a Krčmovu louku (pod Bačovým
hrbem). Je až s podivem, že již 21. dubna 1970 byla voda Držkovského potoka puštěna novým korytem. Do staré
trasy potoka byl ještě před zavezením
uložen odvodňovací a splaškový kanál. Další dokončovací práce nešly úplně hladce. Třeba 19. července nadělala
škodu na rozdělané regulaci krátká povodeň. V souvislosti s regulací byly také
budovány nové mosty. Povodí financovalo mosty u školy a u Horsáků, soukromě byly postaveny mosty u Krčmů
a Adámků (dnes Richtrů), obec financovala most u Zuzaníků (dnes Vysloužilů)
a před hasičskou zbrojnicí. Čtrnáct metrů dlouhý most před zbrojnicí vybetonovali brigádně z velké části sami hasiči. Naopak zbourány byly dva původní kamenné klenuté mosty (jeden před
hostincem a druhý před školou), pod
kterými se v minulosti přiváděla náhonem voda na starý mlýn.
Dodnes jsou názory na přeložení toku různé. Nenávratně zmizela taková místa jako velký splav před Jakubovou chalupou, staré dřevěné mostky
k obydlím nebo původní brody. Novému toku musela také ustoupit původní držkovská zvonice z konce 18. století. Byla dokonce i památkově chráněna, avšak byla v téměř havarijním stavu. Naopak díky provedení této regulace se mohla komunikace vedoucí přes
obec značně narovnat a rozšířit pro
potřebu vzrůstající automobilové dopravy.

2.

1.
Dolní konec Držkové
před přeložením koryta potoka
v šedesátých letech
2.
Totéž místo 16. února 2014
3.
Původní splav
před Jakubovou chalupou
(dnes Červenkovou)
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3.
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ZRCADLO ČASU
Bořutovo a Juráškovo – 1927

Bořutovo a Juráškovo - 2014
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