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Naučná stezka
Kašava
Když jsme o víkendu 27. - 28. dubna 2013 otevírali naši naučnou stezku s křížovou cestou,
byli jsme plni očekávání, jak vše dopadne.
Slavnostní otevření naučné stezky proběhlo
za příznivého jarního počasí a za hojné účasti návštěvníků. Mezi hosty jsme přivítali pana
poslance Úlehlu, paní poslankyni Strnadelovou a přátele ze Slovenska v čele s předsedou
MaS Podhoran, panem Švaralem z Rohožníku.
Když pan starosta Jarcovják dal v sobotu 27.
dubna 2013 dopoledne rusavským portášům
povel k výstřelu z historických pušek, jenž byl
startovním signálem na trasu pochodu po naučné stezce Kašava, rázem vyrazilo od obecního úřadu v Kašavě kolem 150 turistů směrem k Vinohrádku.
Každý z účastníků pochodu na startu obdržel
slepou mapku celé trati naučné stezky. Na jednotlivých stanovištích byly připevněny razítka
naučné stezky s číslem daného stanoviště a
turisté si postupně razítkovali do své mapky
místa, která navštívili. Někteří měli v cíli plný
počet jedenácti stanovišť a dvou posezení,
jiní si na celou trať netroufali a přinesli v mapce razítek méně. Každý ušel tolik, na kolik se
cítil. Osvěžení na trase účastníci pochodu získávali z našich osmi obnovených studánek po
celé délce trati, s výjimkou mobilní „studánky u pípy“ nad vodojemem, která přišla v horkém dni všem velmi vhod. Obdiv nás všech si
zaslouží dva nejstarší účastníci pochodu, oba
občané Kašavy - pan Hospůdka a paní Sedlářová, kteří ve velmi dobrém čase zdolali celou
trasu naučné stezky v délce 17,5 km!
Následující den, v neděli 28. dubna 2013 do
Kašavy zavítal olomoucký arcibiskup Mons.
Jan Graubner, který po slavnostní mši svaté
v našem kostele posvětil novou křížovou cestu na Vinohrádek.
Závěrečné resumé:
• projekt „Naučná stezka Kašava“ byl realizován od 1.5. 2012 do 30.4. 2013
• celkové náklady projektu cca 820 tis. Kč
• financován z Fondu Mikroprojektů, jehož
správcem je v našem kraji Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně - 85 % ze zdrojů EU a 15
% ze zdrojů obce Kašava
• na trase 17,5 km kolem obce Kašava je rozmístěno 11 stanovišť a 2 posezení, 32 směrových ukazatelů a 14 zastavení křížové cesty
• témata stanovišť: historie obce a blízkého okolí, kulturní a etnografické fenomény,
obživa a zemědělství, příroda, motoristický
sport, pád letadla 1944, výhledy a další zajímavosti
• na realizaci projektu se podíleli: Jaroslav
Holý, Jana Langerová, Zdeněk Duda, Juraj

Habšuda, Josef Jarcovják, Tomáš Procházka,
Josef Minařík, David Langer, Marie Zbranková, Peter Švaral a další
A na závěr – poděkování všem zúčastněným a
příjemné chvíle na trase Naučné stezky Kašava, Vám všem, kteří se na ni vydáte!
Jana Langerová

Střípky z OU
VESNICE ROKU 2013
Letos poprvé jsme naši obec přihlásili do soutěže Vesnice roku 2013. Nešlo nám ani o výsledek, jako o účast na spoustě akcí, které jsou
součástí této soutěže. Tato soutěž v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je
snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se
do společenského života v obci.
Přípravy na soutěž jsme nijak nepřeháněli,
ale napoprvé jsme ani nevěděli, na co se zaměřit, co komisi prezentovat. No a 28. 5. 2013
přijelo na obecní úřad deset komisařů a měli
jsme dvě hodiny na prezentaci naší obce. Začali jsme na obecním úřadě a pokračovali přes
knihovnu, kostel, školu, Orlovnu. Při prezentaci se nám nepodařilo dodržet časový harmonogram a na některé prezentace nezbyl čas.
Úderem třetí hodiny komisaři sedli do auta a
odjeli. Tak jsem byl i trochu zklamaný a naštvaný sám na sebe, že se nám to nepodařilo
zorganizovat lépe.
Už 31. 5. 2013 na krajském úřadě vyhlásil
hejtman Zlínského kraje spolu s předsedou
hodnotitelské komise výsledky . Vesnicí roku
2013 Zlínského kraje se stala obec Vysoké
pole a k mému velkému překvapení byl naší
obci udělen Diplom za udržování lidových tradic a finanční dar ve výši 20.000,-Kč. Tato cena
je uznáním a poděkováním všem, kteří se věnovali udržování tradic v naší obci v minulosti
i všem, kteří se mu věnují dnes.

NOVÍ ZAMĚSTNANCI
OBECNÍHO ÚŘADU
Protože paní matrikářka paní Marie Fardová už pomýšlí na důchod, padlo rozhodnutí přijmout do zkráceného pracovního poměru novou pracovnici. S tím, že se při p. Fardové bude postupně zaučovat a časem ji na-
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hradí. Bylo vypsáno výběrové řízení, přihlásilo se sedm zájemkyň a hodnotitelská komise
na základě vypsaných kritérií (maturita z ekonomie nebo veřejné správy, znalost zákona
o obcích, znalost práce na PC, samostatnost –
pečlivost – důslednost, praxe ve státní správě
nebo samosprávě) doporučila paní Šárku Marcoňovou, která od 1. 8. 2013 nastoupila a pracuje na obecním úřadě na zkrácený pracovní
úvazek 12hod. týdně.
Dále na základě žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání, získala obec dotaci od Úřadu práce ČR,
Krajské pobočky ve Zlíně, pro dva zaměstnance do konce letošního roku. A tak jsme mohli
na OÚ od 1. 9. 2013 zaměstnat dva nové pracovníky pana Ladislava Krista a Vojtěcha Štěpána.

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE
V CHALŮPKÁCH
Situace na místní komunikaci v Chalůpkách
je všem Kašavjanům známá. Nedostatečná
šířka komunikace s neexistující krajnicí a nemožností souběžného průjezdu dvou vozidel
a hlavně pro pěší je průchod po této komunikaci obrovským rizikem. Úsekem s nejvyšší rizikovostí a potřebou akutního technického zásahu je především část komunikace od
úrovně vodního toku Dřevnice po výjezd nad
poslední trvale obydlené objekty v dotčeném
území. Možností řešení není mnoho. Jedna se
teď nabízí, a sice výkup dvou nemovitostí zasahujících do místní komunikace v nejrizikovějším úseku na začátku prudkého stoupání od Dřevnice. Jedná se o výkup nemovitostí
č.p.70 a č.e.42 s okolními pozemky, které jsou
v současnosti na prodej. Obec by tak získala
pozemky pro možnost rozšíření komunikace.
Krajský úřad nám přislíbil na výkup nemovitostí v Chalůpkách finanční výpomoc – půjčku ve výši 500tis.Kč.
nemovitosti č.e.42 – Pacolová Gabriela
nemovitosti č.p.70 – Forgač David
možnost rozšíření komunikace

POZEMKOVÝ ÚŘAD
– VYMĚŘENÍ LESNÍCH POZEMKŮ
Dobrá zpráva pro majitele lesa v k.ú. Kašava a
v k.ú. Vlčková, kteří si před několika lety zažádali o vytyčení svých lesních pozemků. Výběrové řízení na tuto zakázku proběhlo a 27. 8.
2013 byla uzavřena Smlouva o dílo. Dodavatelem vytyčení bude Ing.Petr Čech a Ladislav
Beníček - Geodetická kancelář Uherský Brod.
Josef Jarcovják
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Dotační projekty
V REALIZACI
Separace a svoz bioodpadů v obci Kašava
– probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Sběrný dvůr Kašava technické vybavení
- probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Kompostéry + drtiče – kompostéry dodané, drtiče budou dodány do konce září.
Zateplení a výměna tepelného zdroje dokončuje se projekt a neprodleně bude
vypsáno výběrové řízení na dodavatele –
realizace v r. 2014
Náves – projekt je podán do 50. výzvy
ROP střední Morava.
Mk č. 17 U Macíků – podepsaná Smlouva o dílo, termín realizace do konce října.
Naučná stezka – schválená závěrečná
zpráva, už zbývá jen proplacení dotace

ZAMÍTNUTÉ
Bytový dům č. 147
Klubovna hasičů

PŘIPRAVOVANÉ
Zateplení - Knihovny – příprava projektu
a energetického auditu
Regenerace zeleně ZŠ a MŠ Kašava
Josef Jarcovják

Odpadové
centrum
Ještě do konce roku zkvalitníme v obci systém likvidace a nakládání s odpady. Díky
dotaci ze Státního fondu životního prostředí a z Operačního fondu životní prostředí vybudujeme Odpadové centrum a
na třech místech v obci sběrná místa. Jedná se o dva projekty:
• Sběrný dvůr Kašava - technické vybavení
Za účelem realizace popisovaného záměru se předpokládá pořízení následujícího
vybavení:
• 1x velkoobjemový kontejner na plasty
• 4x velkoobjemový kontejner(1x na objemný odpad, 1x na papír, 1x na pneumatiky,1x na kovy)
• 1x velkoobjemový kontejner na stavební sutě
• 1x nádoba na sklo
• sběrna nebezpečných odpadů včetně vybavení a váhy na nebezpečné odpady
• hardware a software na evidenci odpadů
• Separace a svoz bioodpadů v obci Kašava. Za účelem realizace popisovaného záměru se předpokládá pořízení následujícího vybavení:
• 4 ks kontejnerů

• 1 kontejnerový nosič
Umístění Odpadového centra zatím není
rozhodnuto, v současné době se prověřují
prostory za nákupním střediskem Jednoty
a druhá možnost je prostor dvora dnešní
knihovny. Sběrná místa budou: u nákupního střediska, u školy a na dolním konci u
Miků.
Odpadové centrum bude pro obyvatele a majitele všech budov pro individuální
bydlení a rekreaci v obci Kašava. Od podnikatelů a občanů z jiných obcí se budou
přijímat pouze výrobky určené ke zpětnému odběru. Příjem odpadu bude zdarma.

CO BUDE MOŽNÉ V ODPADOVÉM
CENTRU ULOŽIT:
• objemný odpad z domácnosti: nábytek,
koberce ...
• nebezpečný odpad z domácnosti: barvy,
oleje, baterie, akumulátory, pneumatiky,
• zamaštěné hadry, zbytky barev, ředidla,
postřiky, léky i použitý obvazový materiál.
• využitelný odpad: neznečištěný papír,
sklo, plasty, kovy ...
• výrobky určené ke zpětnému odběru: televize, rádia, počítače, monitory, tiskárny,
• faxy, vysavače, ledničky, fény, výbojky
a jiné elektrospotřebiče.
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• železo a ostatní kovový odpad.
• stavební odpad v množství do 1/2 m3 na
číslo popisné čí evidenční za měsíc.
• biologicky rozložitelný komunální odpad,
což je zejména: tráva ze zahrádek, spadané ovoce a listí, organický kuchyňský odpad - slupky a odřezky z ovoce a zeleniny, použité čajové sáčky, logr z kávy a podobné. Dále oddělené dřevo ke štěpkováni (větve do tlouštky 80 mm, ořezy z živých plotů).
Nebude přijímán materiál z výkopu.
Každý návštevník Odpadového centra
bude povinen dodržovat.
Provozní řád Odpadového centra a pokyny obsluhy.
Josef Jarcovják

Kalendář akcí
• 18. 1. Rodičovský ples
(SRPŠ při ZŠ a MŠ Kašava)
• 23. 1. Den otevřených dveří
(ZŠ a MŠ Kašava)
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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
9. 5. 2013
- Zastupitelstvo obce Kašava (dále jen ZO)
pověřuje starostu stanovením ceníku poplatků OÚ Kašava.
- ZO schvaluje finanční příspěvek pro Klub
maminek na nákup materiálu pro keramickou výrobu ve výši 2.000,- Kč, finanční výpomoc pro Ochotnický spolek Kašava na nákup stmívací jednotky ve výši 22.000,- Kč,
výkup pozemků pod MK č. 16 U Marcoňů
a pověřuje starostu přípravou opravy této
MK.
9. 7. 2013
- ZO schvaluje žádost majitelů RD č. 322, 327
a 328 o nový povrch k jejich domům s tím,
že oprava bude zahrnuta do plánu pro příští rok, schvaluje příspěvek na provoz domova pro osoby se zdravotním postižením
Hrádek se sídlem Na Hrádku 100, 763 16
Fryšták ve výši 2.000,- Kč.
- ZO schvaluje vstup do Sdružení místních
samospráv ČR a pověřuje starostu podáním
přihlášky.
- ZO schvaluje účelovou neinvestiční dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši
18.750,- Kč na projekt Hudecké a gajdošské
slavnosti Kašava 2013.
3. 9. 2013
- ZO schvaluje žádost Zlínského kraje o navýšení příspěvku na dopravní obslužnost na
85,- Kč/obyvatele od 1. 1. 2014 a 100,- Kč/
obyvatele od 1. 1. 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení v mimořádném termínu - zvýšení
nejvyššího počtu žáků ve školní družině z 37
na 60 s účinností nejblíže možnou u právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.
- ZO neschválilo projekt Náves v obci Kašava - prostor pro setkávání obyvatel“ v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava, Výzva 45/2013 2.3.1 Fyzická revitalizace území. Celkové výdaje projektu:
6 125 486,- Kč. Finanční spoluúčast obce Kašava ve výši 30 % z rozpočtu projektu (způsobilých výdajů) ve výši 1 837 645,80 Kč. Zajištění předfinancování projektu (žádosti o
platbu) ve výši 70 % způsobilých výdajů ve
výši 4 287 840,20 Kč.
26. 9. 2013
- ZO bere na vědomí, že ZŠ a MŠ Kašava – příspěvková organizace, bude realizovat od
zimy 2013 do léta 2014 projekt přeshranič-

ní spolupráce z Fondu mikroprojektů s názvem „Společně za historií a sportem“. Zároveň vyslovuje svůj souhlas s tím, že si ZŠ a
MŠ Kašava zajistí spolufinancování mikroprojektu z vlastních zdrojů.
- ZO bere na vědomí přípravu projektu „Regenerace zeleně ZŠ a MŠ“ a navrhuje podání žádosti na konci listopadu.
- ZO schválilo projekt Náves v obci Kašava prostor pro setkávání obyvatel“ v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, Výzva 45/2013 2.3.1 Fyzická revitalizace území. Celkové výdaje projektu:
6 125 486,- Kč. Finanční spoluúčast obce Kašava ve výši 30 % z rozpočtu projektu (způsobilých výdajů) ve výši 1 837 645,80 Kč. Zajištění předfinancování projektu (žádosti o
platbu) ve výši 70 % způsobilých výdajů ve
výši 4 287 840,20 Kč.
- ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zateplení budovy č.p.100.
- ZO pověřuje starostu přípravou žádosti o
dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště
TJ Kašava.
- ZO schvaluje přípravu návrhu smlouvy ke
koupi nemovitostí zapsaných na LV č. 274 v
k.ú. Kašava a to pozemků parc. č. 302 o výměře 942 m2, parc. č. stav. 161/2 o výměře
31 m2 a parc. č. stav. 162 o výměře 73 m2
a stavbu č.p. 70 to vše za cenu 460.000,-Kč.
- ZO schvaluje na funkci kronikáře paní Ludmilu Holou.
- ZO schvaluje měsíční příspěvek 500,-Kč/
měsíčně, t.j. 6.000,-Kč/rok pro Dotek Vizovice.

Fond kultury
a sportu 2013
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Bezpečnost na místních
komunikacích
Poslední dobou přibývá stížností od obyvatel
na vleklé potíže s bezpečností silničního provozu na místních komunikacích a to především v Chalúpkách, kolem bytovek, komunikace ke škole od školního mostu i od Táborských.
Komunikace jsou úzké, bez chodníků a ještě
často zúžené zaparkovanými auty nebo pevnými překážkami. Díky nezodpovědnému
chování řidičů, někdy i občanů, dochází ke kolizním situacím, které ohrožují hlavně chodce a zejména děti. I parkování podléhá dopravní vyhlášce, kde se hovoří o minimální šířce volné komunikace a vytvoření pevné překážky na místní nebo účelové komunikaci je
také porušením zákona. Mnozí občané toto
nechtějí akceptovat a svým nezodpovědným
chováním komplikují život svému okolí. Zastupitelé se na pracovních schůzkách touto
problematikou několikrát zabývali a pověřili
řešením Silniční správní úřad. Ten musí navrhnout možné řešení ve spolupráci s autorizovaným dopravním projektantem a po schválení dopravním inspektorátem policie ČR a
dále Odborem stavebních a dopravních řízení
Zlínského magistrátu. Teprve potom je možné
úpravy v dopravním značení realizovat, a tím i
zvýšit bezpečnost především dětí. Zpracování a schválení uvedených změn vyžaduje určitý čas daný správními termíny a lhůtami, minimálně však 3 měsíce. Projekt bude zveřejněn na úřední tabuli a může být připomínkován. Informace budou poskytovány v kanceláři OÚ, v obecním zpravodaji i veřejným rozhlasem. Pro přijetí opatření bude důležité pochopení a přijetí veřejností.
Josef Jarcovják

Činnost SDH Kašava
Klubovna Royal Rangers
Komunitní škola Kašava - Začínáme
MSČČK Kašava - Výcvik mladých zdravotníků
TJ Kašava - Sportovně kulturní činnost
TJ Kašava - Nákup materiálu a majetku na sportovní činnost
SRPŠ při ZŠ a MŠ Kašava - Volnočasové aktivity
SRPŠ při ZŠ a MŠ Kašava - Volnočasové aktivity
DH Trnkovjanka
- recording propagačního CD v nahrávacím studiu
DH Trnkovjanka - Natočení propagačního DVD videa k CD
Klub seniorů - Pořízení ozvučovací aparatury
Orel - Podpora oddílu žáků stolního tenisu
Rodiče dětí z Kašavy
- Slet čarodějnic a čarodějů, Uspávání broučků
Valachbajk Team Kašava o.s. - Výroba dresů
Ochotnický spolek Kašava
- Rozšiřování technického zázemí - stmívací jednotka
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14 700,00 Kč
14 400,00 Kč
12 500,00 Kč
14 500,00 Kč
19 700,00 Kč
19 700,00 Kč
13 600,00 Kč
0,00 Kč
19 700,00 Kč
19 700,00 Kč
4 000,00 Kč
11 500,00 Kč
10 000,00 Kč
6 000,00 Kč
20 000,00 Kč
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Třídění odpadu
Vážení obyvatelé Kašavy,
pro celou řadu z nás je stále ještě třídění odpadů opředeno mýty a tajemstvími a nese s sebou nálepku něčeho komplikovaného, složitého a zbytečného. Je
důležité si uvědomit, že se nejedná o nic
náročného, ale naopak o věc zcela jednoduchou a velmi záslužnou a smysluplnou.
Pro správné třídění odpadů je nejlepší dodržovat několik základních pravidel:
Tříděný odpad by neměl obsahovat
zbytky potravin nebo chemikálií. Tohle
pravidlo oceníte zejména v případě, kdy
odpad shromažďujete delší dobu doma.
Druhou stránkou věci je skutečnost, že
znečištěný tříděný odpad se ve většině
případů vůbec nedá zpracovat. Naštěstí existuje jednoduché řešení, obaly stačí vypláchnout třeba ve vodě po nádobí.
Nespotřebujete žádnou vodu navíc a vytříděné obaly můžete doma skladovat libovolně dlouho.
Dobře se informujte na svém obecním úřadě, který určuje, jaké odpady se
třídí a na která místa se odkládají.
Dodržujte pokyny uvedené na samolepkách na nádobách. V okamžiku, kdy
do příslušného kontejneru či sběrného
pytle odhodíte věci, které tam nepatří,
můžete zkomplikovat následné dotřídění a zpracování odpadů.
Zmenšujte objem odpadu. Na plastové obaly šlapejte, papírové krabice rozkládejte. Čím více odpadu se do kontejneru vejde, tím menší jsou náklady na
jeho svoz. To neplatí u skla, sklo pokud
možno nerozbíjejte na malé kousky, pro
úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo
rozbité co nejméně.
Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,
a. s. zajišťuje prostřednictvím osvětové
kampaně nazvané „Třídění je styl“, aby se
veřejnost dozvěděla maximum informací
o třídění a následném využití vytříděných
složek komunálního odpadu. Podrobnosti o aktivitách, včetně aktualit a soutěže
jsou k dispozici na webových stránkách
www.tridenijestyl.cz .

Proč
kompostovat
Dobrovolný svazek obcí - DKV obcí
Držková, Kašava a Vlčková - získal dotaci ze státního fonduživotního prostředí a
z operačního fondu životní prostředí NÁZEV? na „Minimalizaci vzniku bioodpadů
formou domácího a komunitního kompostování občanů dobrovolného svazu obcí DKV obcí Držková, Kašava, Vlčková“. Do domácností bylo zdarma zapůjčeno 350 kompostérů a na každé obci bude
k zapůjčení drtič odpadů.
Kompostování má na území Česka téměř nejstarší tradici v Evropě, první kompostárna s řízenou technologií zde byla
uvedena do provozu již v roce 1912. V
dnešní době je kompostování považováno za jeden z nejlepších způsobů zpracování biologického odpadu, který nezatěžuje životní prostředí a jehož produktem
je dobře využitelná surovina.
Existuje hned několik důvodů, proč
odděleně shromažďovat biologicky rozložitelný odpad. Tím hlavním je snížení množství tohoto typu odpadu ukládaného na skládky. Pokud není vytříděn, končí často biologický odpad jako
součást směsného komunálního odpadu na skládce a při jeho následném anaerobním rozkladu dochází k úniku skládkového plynu obsahujícího velké množství metanu, který je významným skleníkovým plynem. Takto uložený biologický odpad výrazně přispívá k dnes hojně
diskutovaným klimatickým změnám. Odpad zpracovaný kompostováním naproti
tomu prochází zejména aerobním rozkladem, který atmosféru nezatěžuje.
Dalším důvodem pro kompostování
maximálního množství biologicky rozložitelného odpadu je skutečnost, že jeho
produktem je kvalitní surovina použitelná při zlepšování vlastností půdy. Většina zemědělských půd v České republice
trpí nedostatkem organické hmoty a klesajícím množstvím základních živin, zejména fosforu a draslíku. Tento stav je řešen zvyšováním dodávek minerálních živin, které jsou však v půdě špatně vázány a jsou rychle splachovány do povrchových vod. Ideálním východiskem je přitom právě použití kompostu, který výrazně zlepšuje půdní vlastnosti hned v několika směrech.
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Třetím důvodem pro podporu kompostování je jeho ekonomická výhodnost. Jak již bylo napsáno výše, pokud
je biologicky rozložitelný odpad zpracován kompostováním, dochází k výraznému poklesu jeho množství ve směsném
komunálním odpadu. Sníží se tak celkové množství směsného komunálního odpadu, jehož odstranění je pro město velmi nákladnou záležitostí. Pokud není vytříděn, tvoří přitom biologicky rozložitelný odpad plných 41 % komunálního odpadu.
Poslední z hlavních argumentů na
podporu kompostování je prozaický. Plyne z legislativy, konkrétně z příslušné evropské směrnice, která nám nařizuje snížit množství biologického odpadu ukládaného na skládky. A to velmi výrazně. V
roce 2020 by toto množství mělo dosahovat maximálně 35 % množství, které končilo na skládkách v roce 1995. Zatím tento cíl plněn není.

OKÉNKO
do Kašavy

ŠKOLA

Nový školní rok
začal
Vážení žáci, rodiče, čtenáři Okénka,
jako vždy, prázdniny utekly jako voda
a v pondělí 2. září jsme na školním hřišti
zahájili nový školní rok 2013/2014. Jsem
rád, že kromě žáků, rodičů a zaměstnanců školy se této slavnosti (významné především pro naše prvňáčky) zúčastnili
také starosta obce Kašava Josef Jarcovják,
starosta obce Držková Jan Chudárek, za
ZUŠ Morava se dostavil Bc. Petr Černoch,
školskou radu zastupoval Jaroslav Holý a
SRPŠ její předsedkyně Šárka Marcoňová.
Věřím, že většina žáků se do školy těšila.
I když ne zrovna na výuku a získávání nových poznatků, tak určitě na kamarády, se
kterými o prázdninách neměli tolik příležitostí trávit čas. Budeme se snažit, aby se
ve škole při jakýchkoliv aktivitách cítili co
nejlépe, a tím si získávali pozitivní vztah
k získávání vědomostí a dobrých návyků.
A na co se můžeme těšit v novém
školním roce 2013/2014?

VZDĚLÁVÁNÍ
Od tohoto školního roku začínáme
vyučovat podle nového školního vzdělávacího plánu. Asi největší novinkou je
výuka anglického jazyka už od 1. třídy
(viz příspěvek Proč angličtina od 1. třídy). Dále se žáci budou častěji setkávat
s finanční gramotností, dopravní výchovou a obranou vlasti. Rovněž se zaměříme na výchovu ke zdraví, která se prolíná téměř všemi vzdělávacími oblastmi. K
tomu nám dopomůže projekt, díky kterému na podzim získáme titul Zdravá škola.
Stále častěji se naši žáci budou setkávat s informačními a komunikačními
technologiemi. Díky dotačním titulům
a spolupráci s blízkými školami došlo a
bude stále docházet k modernějšímu vybavování učeben. Vyučující také přiloží
ruce k dílu - čeká na ně vytváření a ověřování digitálních učebních materiálů ve
výuce (na počítačích, interaktivních tabulích a jiném vybavení).
Žáci budou mít možnost si své vědomosti a znalosti porovnávat při nejrůznějších školních i meziškolních aktivitách.
Jde o různé projekty, besídky, vystoupení, soutěže, kurzy, olympiády, přehlídky,
exkurze, které mají za cíl nejenom porov-

návat vzájemné vědomosti, ale i žáky motivovat k celoživotnímu učení a k prezentaci svých vědomostí na veřejnosti. Byl
bych rád, aby si nejenom žáci, ale i rodiče
uvědomovali, že vzdělávání a výchova ve
škole nemusí probíhat jenom při samotném příjímání informací ze strany vyučujícího ve vyučovací hodině, ale i výše uvedenými aktivitami.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Nově jsme v pedagogickém sboru přivítali Mgr. Pavlu Holíkovou z Kašavy (třídní učitelka 1. třídy), Ludmilu Flámovou z
Kašavy (asistentka pedagoga) a Petru Bořutovou z Podkopné Lhoty (vychovatelka
ŠD). Předměty nejenom na 2. stupni bude
nově vyučovat Mgr. Lucie Holíková, která
letos dokončila magisterské studium učitelství německého jazyka. Všem novým
zaměstnancům přeji mnoho úspěchů v
učitelské profesi na naší škole.

SPOLUPRÁCE S RODIČI
A VEŘEJNOSTÍ
Také se těšíme na spolupráci především s rodiči našich žáků. Čeká nás Rodičovská kavárnička, Mikulášské dopoledne, společné Tvoření s rodiči, besídky s
jarmarkem, Rodičovský ples a další společné akce a aktivity vedoucí ke vzájemné spolupráci a poznávání žáků, vyučujících a rodičů. Rádi také přiložíme ruce k
dílu: na podzim se chystáme po stopách
Naučné stezky Kašava, abychom nejenom poznali krásy naší okolní přírody, ale
hlavně udělali pořádek na trase a v okolí informačních stanovišť. Podobná akce
nás čeká na jaře - tentokrát se ale vydáme ke kašavským studánkám, které bude
po zimním období potřeba vyčistit a také
zdokonalit jejich odtok. Již tradičně se
můžete těšit na vystoupení našich žáků
na obecních akcích, jako jsou např. setkání se seniory, hodové odpoledne, vítání
občánků, kácání a stavjání mája aj.

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
A KURZY NEJENOM PRO ŽÁKY
I letos mají možnost děti rozvíjet svůj
talent a nadání v zájmových kroužcích,
které jsou organizovány Komunitní školou Kašava o.s. Nabídka je určena nejenom žákům, ale i veřejnosti. Další vzdělávání nabízí i ZUŠ Morava, své zázemí má
u nás ve škole i Royal Rangers a Orel Ka-
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šava, které žákům nabízí sportovní a volnočasové aktivity. Druhý týden v červenci se mohou děti opět těšit na příměstský
tábor, který pro ně připraví vedoucí pod
záštitou Komunitní školy Kašava.

REKONSTRUKCE A ÚDRŽBA
BUDOVY ŠKOLY A OKOLÍ
I přes prázdniny to u nás ve škole žilo.
Kromě třítýdenního provozu mateřské
školy a týdenního příměstského tábora
působili v budově i opraváři a řemeslníci.
Protože chodby byly v dezolátním stavu a
nevyhovovaly hygienickým požadavkům
pro výchovu a vzdělávání dětí, které nám
stanovuje vyhláška č. 410/2005 Sb., muselo dojít k následujícím rekonstrukcím:
instalace podhledů, nová elektroinstalace a úspornější osvětlení, výmalba a odstranění přepážek u schodiště na půdu
a u balkónu v aule. Výmalby se dočkaly
i dva kabinety a část kuchyně. Velký dík
patří panu starostovi a zastupitelům, kteří
svým hlasováním uvolnili finance na tyto
opravy z obecního rozpočtu. Děkuji také
SRPŠ, které se podílelo na vybavení prostor chodby. Teď už záleží na dětech, rodičích, zaměstnancích i veřejnosti, jak prostory chodeb vyzdobit a dovybavit.
Nezapomínáme i na vzhled a funkčnost školního areálu. V listopadu bude
podán projekt na Ministerstvo životního prostředí, který by v případě schválení dotace řešil komplexní vhled školního areálu - především se jedná o srovnání
povrchu, regeneraci a novou výsadbu zeleně jak v přední, tak i v zadní části areálu.

TROCHA STATISTIKY
NA ZÁVĚR
Počet dětí v MŠ: 38
Počet žáků: 140
(z Kašavy, Držkové, Vlčkové, ...)
Počet prvňáčků: 12
Počet zaměstnanců: 26
(22 žen, 4 muži)
V novém školním roce přeji všem hodně úspěchů, pevné zdraví, spokojenost a
pohodu ve škole.
Zdeněk Vlk, ředitel školy
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Zaměstnanci
VEDENÍ ZŠ A MŠ
Funkce
Ředitel
Zástupkyně ředitele
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jméno
Mgr. Pavla Holíková
Mgr. Martina Vajďáková
Mgr. Věra Vlkova
Mgr. Jana Šindelářová
Mgr. Zdeňka Krmášková
Mgr. Vladimír Drápal
Mgr. Daniela Zezulková
Mgr. Jitka Kořístková
Mgr. Vit Hasník
Mgr. Lucie Holíková
Ludmila Flámová
Mgr. Zdeněk Vlk
PhDr. Jana Langerova
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jméno
Petra Bořutová
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jméno
Dagmar Chrastinová
Mgr. Alice Frýželková
Irena Sprušanská

Jméno
Mgr. Zdeněk Vlk
PhDr. Jana Langerova

Telefon
731 440 493
731 440 494

Email
zskas@kasava.cz
zsams@kasava.cz

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

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

Email
pholikova.zs@kasava.cz
vajdakova.zs@kasava.cz
vlkova.zs@kasava.cz
sindelarova.zs@kasava.cz
krmaskova.zs@kasava.cz
drapal.zs@kasava.cz
zezulkova.zs@kasava.cz
koristkova.zs@kasava.cz
hasnik.zs@kasava.cz

Funkce
vychovatelka ŠD

Telefon
731 440 497

Email
druzina@kasava.cz

Vyučuje
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

Telefon
Email
731 440 496
ms@kasava.cz
fryzelkova.ms@kasava.cz
sprusanska.ms@kasava.cz

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI
Účetní
Marie Zbranková
731 440 491
ucetni.zs@kasava.cz
Vedoucí ŠJ
Andrea Macíková
731 440 495
jidelna@kasava.cz
Kuchařky
Jarmila knedlová, Jana Holíčková, Marcela Krupíková, Věra Březíková
Školník
Vlastimil Macík
Úklid
Věra Bednaříková, Dana Jakubová, Zdeňka Pospíšilová

Výsledky
podzimního sběru
V říjnovém týdnu od 7. 10. do 10.
10. 2013 proběhl za školou sběr starého papíru a děti donesly do školy také
vršky od pet lahví. Celkem se podařilo
nasbírat 5 513 kg papíru a 63 kg vršků.
Poděkování patří všem sběračům
a také panu školníkovi za organizaci
celé akce.
VÝSLEDKY VE SBĚRU PAPÍRU:
Pořadí tříd:
• VI. 1 368 kg, tj. 76 kg na jednoho žáka
• III. 1 362 kg, tj. 71,68 kg na jednoho žáka
• I. 569 kg, tj. 51,73 kg na jednoho žáka
• IV. 644 kg, tj. 42,93 kg na jednoho žáka

• II. 543 kg, tj. 33,94 kg na jednoho žáka
• VII. 323 kg, tj. 23,07 kg na jednoho žáka
• VIII. 301 kg, tj. 16,72 kg na jednoho žáka
• IX. 153 kg, tj. 9 kg na jednoho žáka
Nejlepší sběrači papíru – jednotlivci:
• Nikola Zbranková, VI. r., 565 kg
• Tereza Bařinková, III. r., 337 kg
• Matěj Drábek, II. r., 255 kg
• Marek Toufar, I. r., 214 kg
• Lucie Milarová, IV. r., 184 kg
Soutěž ve sběru vršků probíhala jen
po třídách, jednotlivci nesoutěžili, zde
jsou výsledky:
• VI. třída 20 kg
• III. třída 10 kg
• II. třída 8 kg
Další sběr papíru a vršků bude probíhat na jaře od 19. do 22. května.
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Nový projekt
ve škole „Společně
za historií a sportem“
Ve spolupráci se Základnou školou a mateřskou školou v Cerové, v Trnavském kraji na
Slovensku, se pokusí naše škola získat v rámci 12. výzvy Správce Fondu Mikroprojektů
RBK grant na realizaci přeshraničního projektu „Společně za historií a sportem“. Obsahem
tohoto projektu jsou jednak historická témata –ta nejstarší, která spojují naše dva národy – Velká Morava, Cyril a Metoděj, ale také
ta regionální v obou lokalitách. Další součástí projektu je podpora sportovních aktivit našich dětí a dětí partnera ve dvou druzích sportů – badminton a basketbal. Pokud se podaří
grant získat, jeho realizace bude probíhat od
prosince 2013 do června 2014 a součástí projektu budou mimo vzdělávacích aktivit také
poznávací akce na obou stranách hranice,
sportovní turnaje a také zajištění potřebného technického vybavení k realizaci projektu.
Závěrečným výstupem grantu by měl být
na konci projektu společný almanach obou
škol, který po jeho ukončení bude k dispozici
v obou školách a u zřizovatele na OÚ v Kašavě
a v Cerové.
Jana Langerová

Slavnostní zahájení
školního roku
Prázdniny se dětem opravdu vydařily a věříme, že si je všichni báječně užili. Čas je neúprosný a vládu nad kalendářem převzalo září
a s ním přišla i škola.
V pondělí 2. 9. 2013 proběhlo na školním hřišti slavnostní shromáždění žáků, učitelů, hostů, rodičů našich prvňáčků a široké veřejnosti. V úvodu zazněla hymna a poté již pan ředitel Zdeněk Vlk přivítal všechny přítomné:
dětem a obzvlášť našim prvňáčkům popřál
úspěšný nový školní rok. Pan ředitel představil přítomným také nové tváře v učitelském
sboru – Mgr. Pavlu Holíkovou, Mgr. Lucii Holíkovou, asistentku pedagoga paní Ludmilu
Flámovou a slečnu vychovatelku Petru Bořutovou, která bude pracovat v družince. Shromáždění pozdravili také páni starostové Chudárek z Držkové a Jarcovják z Kašavy. Na závěr nesměla chybět první společná fotografie
prvňáků s paní učitelkou a pak už se zamířilo
do školních lavic… Nikdo se nespletl a všichni
povýšili o ročník výše.
Milí žáci, přejeme Vám, ať se Vám v novém
školním roce ve škole daří a děláte svými studijními výsledky radost sobě, rodičům i učitelům!
Jana Langerová
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Beseda
s triatlonistou
Tomášem Slavatou

10 + 1: při zaplacení 10 cvičebních
hodin – navíc 1 hodina zdarma
20 + 3: při zaplacení 20 cvičebních
hodin – navíc 3 hodiny zdarma
30 + 5: při zaplacení 30 cvičebních
hodin – navíc 5 hodin zdarma

ŠKOLNÍ JÍDELNA A KUCHYŇ
Využití:
rodinné nebo firemní oslavy, svatební
nebo výroční svatební hostiny, významné pracovní schůzky s pohoštěním apod.
Vybavení:
kompletně vybavená kuchyň, kapacita
80 míst, plocha jídelny 116 m2
Ceník:
Nájem bez používání spotřebičů: 100,– Kč/hod.
Nájem s používáním spotřebičů: 180,– Kč/hod.
Ubrus na stůl: 20,– Kč/kus
Odměna pro pracovníka školy: 180,– Kč/hod.
Prostory kuchyně je možné užívat
pouze za přítomnosti pracovníka školy!
Dále je možné si pronajmout aulu, interaktivní učebnu, počítačovou učebnu a
ostatní prostory školy.

Pronájem
školních prostor
Naše škola nabízí zázemí pro školicí,
kulturní, klubovní nebo konferenční činnost, poskytuje tělocvičnu na sportovní
akce a nabízí kuchyň a jídelnu pro nejrůznější akce.

TĚLOCVIČNA
Vybavení a čárování pro hry:
sálový fotbal, florbal, basketbal, házená,
volejbal, nohejbal, ringo, tenis, 3 kurty
pro badminton,…
Zázemí:
4 šatny, 12 sprch, balkón pro diváky,
nářadí pro gymnastiku
CENÍK
Cena/hodinu

Cena/hodinu

(s využitím sprch)

(bez využití sprch)

Pro veřejnost
380,–
340,–
Pro místní občany 320,–
280,–
Sleva: Při využívání tělocvičny pro cvičení dětí.
PERMANENTKY

Rodičovská
kavárnička
s trnkobraním
V pátek 20. 9. 2013 proběhla v aule
naší školy Rodičovská kavárnička. V minulém roce byla spojena s ochutnávkou
jablkových dobrot. Tentokrát byla Kavárnička ve znamení švestek, po valašsku trnek.
Škola pro hosty připravila bohatý stůl
plný trnkových pochoutek. K dispozici
byla také káva a další nápoje. Dvě děvčata z devátého ročníku – Jan Kruťová a
Pavla Vyvlečková pozorně obsluhovala
všechny přítomné (za což jim patří vřelý
dík!) a při neformálním setkání zástupců
školy a rodičovské veřejnosti byly v příjemné atmosféře pátečního večera obsazeny téměř všechny stoly.
V programu ředitel školy Zdeněk Vlk
seznámil hosty se všemi připravovanými
akcemi školy a také představil Komunitní školu Kašava a nabídl přítomným připravované kurzy pro veřejnost. Za ZUŠ
Morava pozdravil návštěvníky Kavárničky
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pan Libor Mikl a seznámil je s aktivitami
této hudební školy, která má své pevné
místo také v Kašavě. Přednášku na téma
výchovy dítěte v rodině přednesla Miroslava Šonová z Centra pro rodinu ve Vizovicích. Kavárnička se poté ubírala cestou dalších příjemných ochutnávek trnkových dobrot a neformálních rozhovorů
mezi učiteli a rodiči.
Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě letošní Rodičovské kavárničky, která postupně v naší škole získává
svou tradici.
Jana Langerová

Proč angličtina
v 1. třídě
Kdy začít s cizím jazykem je věčné
téma a co člověk, to jiný názor. Již v minulosti se děti v Kašavě mohly učit anglicky v kroužku, který měl oblibu především
díky vedení paní učitelky Vlkové a minulý rok také paní učitelky Vajďákové. Stávalo se však, že ve třetí třídě se pak a povinném předmětu AJ setkaly děti s různými jazykovými úrovněmi-někdo navštěvoval kroužek 3 roky, někdo ve 3. ročníku
teprve začínal. Pan ředitel se po poradě
s jazykáři rozhodl tuto skutečnost vyřešit
a úpravou ŠVP došlo letos k zavedení AJ
jako povinného předmětu od 1. třídy.
Naši prvňáčci se učí cizí jazyk hravou
formou, především poslechem, nápodobou a musím vyzdvihnout přirozenost,
s jakou angličtinu přijímají. Nic nepíší a
nečtou v pravém slova smyslu, učí se říkadla, písničky, reagují na jednoduché pokyny a reprodukují text prostřednictvím
příběhů a popisu obrázků.
Učebnice Happy House, z níž kopírujeme vybrané materiály, je metodicky
skvěle zpracovaná a poskytuje nám možnosti dalšího využití. Výhodou třídního
učitele-jazykáře- na 1. stupni je i fakt, že
angličtinu může nenásilně prolínat všemi
vyučovanými předměty. Ve 3. třídě, kde
je velký obsah nového učiva-vyjmenovaná slova, násobilka, pak přibude k poslechu a mluvenému projevu v cizím jazyce
i psaní a učení již naposlouchaných slovíček. Dle mého názoru budou děti více
připravené to přijmout jako součást známého a snad i oblíbeného předmětu, jakým by angličtina ve škole měla být.
Pavla Holíková
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Stavění Máje
(Text psaný kurzívou je poznámkou PhDr.
Karla Pavlištíka, CSc.)
Blíží se jaro. S jarem máme spojeno,
mimo jiné, i stavjání a kácání mája. Letos
bude stavění organizováno na dva dny,
protože v době, kdy tradičně stavíme máj
(poslední dubnovou sobotu), budeme slavnostně otevírat Naučnou stezku a v neděli Křížovou cestu. Tudíž máj nachystáme
v pondělí 29. dubna a postavíme v úterý 30.
dubna odpoledne. Ze zkušeností z minulého roku si nachystáme pevnější spoj na
špičku máje a věřím, že letos se nám povede postavit napoprvé. Někteří s úsměvem
na tváři říkají, že je zbytečné rozchystávat
máj na dva dny, že v loni jsme ho dokázali postavit za rekordně krátkou dobu a že
letos můžeme čas ještě vylepšit. Jistota je
jistota – radši si vše pečlivě přichystejme
a v úterý už jen zvedejme.
Tímto žádám všechny, kdo mají zájem
máj chystat a účastnit se onoho zvedání,
sledujte web Kašavy a kabelovou televizi, kde budou přesnější instrukce o místě
a času srazu.
Jak na to?
Nejprve musíme vytipovat strom
v obecním lese (v letech minulých byly stromy darovány i ze soukromých lesů). Musí
být vysoký a úzký. Když by byl moc široký,
těžko bychom ho zvedali, pokud bude příliš
vysoký, bude potřeba hodně silných chlapů,
a když bude zas malý, nebude tou dominantou Kašavy, tak jak vždy bývá. V případě příliš malého máje mají někteří kašavjani pocit
ostudy, v případě příliš vysokého máje hrozí
velké nebezpečí při stavbě nebo při kácení. Je tedy potřeba věnovat výběru velkou
pozornost. Je těžké najít kompromis mezi
bezpečností a pýchou. Velký vliv na velikost
stromu má počet přihlášených dobrovolníků na listině, která bývá každoročně v Cukrárně u Šarmanů. Proto uvítáme Vaše tipy
na vhodné stromy z obecního lesa (pokud
se nenajde dárce z lesa soukromého). Kdo
zná místní lesy lépe, než právě Vy. Strom
se pokácí pomocí břuchaně a seker a očistí od větví. Bylo by hezké, kdyby se strom
do obce dopravil pomocí koní. V dobách
minulých bylo v obci koní dost, dnes sehnat
koně není až tak jednoduché. Snad se to
letos podaří. Jako vždy, budeme potřebovat nachystat základnu – vytáhnout starý
máj, očistit jámu, vytáhnout nánosy a zbytky. Letos jsme se domluvili, že máj budeme
zvedat z druhé strany, než jsme zvyklí, proto je třeba ocelovou základnu i otočit. Až
je strom na místě, umístí se na podstavce,
aby se mohl očistit od kůry. Odřeže se vrch-

ní část, protože ji většinou nemá hezkou
a nahradí se jiným, mladým stromem. Spoj
se dělá různě, my jej spojujeme pomocí silné železné trubky. Minule jsme použili krátkou trubku, což bylo tím důvodem, proč se
nám vrchní část zkřivila a proč jsme museli
stavit druhou májku.
Dřív s tím pomáhal tesař (nebo zkušený
chlap, co uměl dělat se dřevem) a kovář. Tesař
seřízl konec vršku a konec kmene zešikma do
tzv. plátového spoje. Úhel toho spoje musel
být takový, aby vršek pevně a rovně po celé
ploše přisedl ke konci kmene. No a kovář
potom udělal podle délky toho plátového
spoje dva nebo raději tři prstencové sponky t.j. dva půlkruhy mající na každém konci
otvor pro šrouby, které pak v místě spoje na
třech místech obepnou seříznutý konec vršku
a kmene šrouby pevně stáhnou.
Vršek je potřeba nazdobit pomocí látkových stuh, které Vám zůstanou po Velikonocích. Pod ním bývá umístěn kruh upletený
ze smrkových větviček a nesmí chybět půllitr slivovice. Než se dostaneme k samotnému zvedání máje, je třeba nachystat
sochory (lehké dřevěné tyče) různé délky.
Na svém konci se svážou silným provazem
do X tak, aby přesahovaly alespoň o 40 cm
a tak, aby byly dostatečně silné a udržely
zavírání stromu do kleští. Měly by být alespoň ve třech, nejlépe čtyřech délkách. Stabilitu máje musí držet alespoň 3 dlouhá (50
m) a silná lana. Lana by měla být natažena
do tvaru Y. Dvě lana pomáhají zvedat od
chvíle, kdy je strom zvednutý více jak 45
stupňů. Třetí lano (jistící) může pomáhat
zvedat, ale až je máj téměř nahoře, musí se
přemístit dozadu a jistit jej proti přetažení
přes 90 stupňů. Všechna lana se uvazují
speciální smyčkou tak, aby po zatažení za
druhý konec lana došlo k uvolnění smyčky
a tím i k pohodlnému sundání z máje.
Někdy se stane, že lano nejde uvolnit, v tom
případě musí někdo vyšplhat na máj a lano
sundat. Nakonec se máj zajistí vzpěrami.
Nejtěžší bývá uhlídat máj proti podřezání
a krádeži vršku někým z okolních vesnic.
Na samotný máj se proto natloukají různé
železné pásy, řetězy a vlastně vše, co ztíží
podřezání a určují se hlídky, které máj celý
měsíc hlídají.
Kdo zajišťuje stavění?
Máj pro svou milou si staví každý svobodný mladík sám. Společný obecní máj ale
odjakživa stavěli nejen svobodní, ale i ženatí, ženy, muži v jakémkoliv věku. Především
by to měli být ti, kteří v době stavění máje
dovršili 18 let. Ti by se měli postarat o výběr
stromu, organizaci, o doplňující program
a také o „pitný režim“ a hlavně o zajištění
dostatku pomocníků pro zvedání a zdobení
máje. Jelikož v Kašavě nemáme tolik osm-
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náctiletých, aby se o celou akci postarali,
rád bych rozšířil jejich řady o devatenáctileté a dvacetileté. Pokud to budou dělat
3 ročníky, zajistíme kontinuitu v letech dalších a zvýšíme počet organizátorů. Ti by
sice měli zorganizovat akci, ale neměla by
na nich zůstat ta zodpovědnost za zvedání
máje. Tu nese každý účastník sám. Věřím,
že do budoucna se nám toto podaří zajistit
a že se jednou budou mezi sebou předhánět, čí máj byl lepší a kdo zajistil lepší program.
Prosím všechny, kdo se chtějí zapojit
do organizace, jakkoliv přispět, ujmout
se samotné organizace (18, 19, 20 - ti letí),
pište mi na email cernoch-petr@seznam.cz.
Uvítám jakékoliv připomínky.
Petr Černoch

Výzva
Stavjání mája v Kašavě
29. - 30. 4. 2013
Pro všecky mladé ogary, keří ho umíja postavit, nebo sa chcú čímsi užitečnému přiučit, aj pro ty starší, co už cosik víja
a už aj v životě okusili, enom ne pro ty, co
jich drží roba zkrátka a taktéž ne pro ty,
co svaly enom v hubě majú a sami tuleňú
nemocú trpíja. Ti ať radši ostanú doma
a na svoju lenóru sa vymlúvíja, toto néni
pro hospodské hrdiny.
Přiďte postavit máju tak, jak sa na
chlapy sluší a patří. Tak jak vlóni a předlóni a tak, jak sa dysi před tým stavjávalo
- bez jeřába, s hrdosťú, po staru rukama,
sochorama a lanama.
Jak to bude – Tož v pondělí devětadvacátého dubna odpoledňa sa zejdem
v cukrárně. Vletíme do hory skácat strom,
očistit, nachystat, potom si dáme po štamprli a na druhý deň, v úterý posledního
odpoledňa, ho děvuchy nastrojíja a ogaři
postavíja.
Důležité upozornění – choďte sa
zavčasu podepsat na úřednický dokument
s prohlášením, že kdyby sa cosi stalo, ste
tam na svoju pěsť. Dokument je nachystaný v Cukrárně u Šarmanů. Každý kdo sa
upíše, mosí dojít, je to závazné. Na oplátku jeho hrdlo suché istě nezostane. Je to
potřeba aj proto, ať víme, esli máme rúbnút máju, co bude Pána Boha po nohách
lechtat, nebo enem taků na ostudu, co na
tragaču uvezem. Kdo sa upíše a nedojde,
ať radši tekutú omluvenku zavčasu pošle,
ale prémijovú a né takú, po které sa palce
na nohách zkrútija…
A pozor – při stavjání račí píme enom
vodu, najvěc jednu desítku, žádnú slivovicu. Lepší žaby v břuchu, než aby sa před
očima zetmělo. Až sa mája postaví, možem
pit od vidím do nevidím, šak ve středu je
svátek.
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Naučná stezka
Kašava ve ﬁnále
Čas běží a do konce realizace projektu
„Naučná stezka Kašava“ zbývá už jen několik dnů. Nyní aktuální informace: pozice
stezky jsou už na svém místě v okolní přírodě a Vy o nich dobře víte. Velmi nás těší,
že lavečky jsou navštěvovány a stávají se
cílem Vašich vycházek do okolní předjarní
a jarní přírody. Můžete postupně sledovat jejich proměny do konečné podoby.
Posledním krokem bylo zabudování textových bannerů do stříšek všech laviček
a umístění křížové cesty na Vinohrádek.
Veliké poděkování patří všem, kdo se
na realizaci tohoto projektu podíleli.

Prosíme Vás, udržujte kolem laviček
a na trase naučné stezky čistotu a pořádek.
Je skvělé, když si každý odnese své odpadky domů a nezapomene je pod lavičkou.
Věříme, že to bude fungovat. Díky!

Slavnostní otevření
Těšíme se na víkend 27. – 28. 4. 2013.
V tyto dny se bude naše naučná stezka
slavnostně otevírat a také světit křížová
cesta. Věříme, že je pro nás připraveno
pěkné počasí. V sobotu 27. 4. 2013 se totiž
koná více akcí najednou.
Hasiči se půjdou poklonit na Hostýnek
při své dvacáté pouti Panně Marii Svatohostýnské a poprosí ji o ochranu a pomoc
při důležitém a chvályhodném poslání pro
své spoluobčany.
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Ten, kdo zůstane v Kašavě, je v sobotu
27. dubna zván v 10 hodin na slavnostní
otevření naučné stezky k Obecnímu úřadu
a po přestřižení pásky k pochodu podle
svých možností po naučné stezce. Cíl pro
všechny účastníky premiérové vycházky
po naučné stezce bude připraven s občerstvením a pamětním listem v Orlovně.
A v neděli 28. 4. 2013 se nejprve setkáme v 10 hodin při nedělní bohoslužbě
v našem kostelíku se svátostným Kristem.
Celebrantem mše svaté bude Otec arcibiskup Jan Graubner. Otec arcibiskup poté
po mši požehná novou křížovou cestu
na Vinohrádek. Na obě akce jste všichni
srdečně zváni.
Jana Langerová
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Velikonoce 2013
Milí čtenáři Okénka, dlouhé zimní období je už konečně za námi. V očekávání jarního
sluníčka a probuzení života v přírodě jsme
prožívali i nejkrásnější svátky, které nazýváme Velikonoce. Je všeobecně známo, že pro
nás křesťany jsou to největší církevní svátky
v roce. Oslavujeme veliké tajemství naší víry
- Vzkříšení našeho Pána, Ježíše Krista, Vítěze! Věříme, že zvítězil svou božskou mocí
a silou své nezničitelné lásky nad hříchem
a smrtí. Z tohoto důvodu jsou pro nás Velikonoce středem celého liturgického roku.
Předchází jim čtyřicetidenní doba postní.
Bezprostředně před velikonoční nedělí
prožíváme takzvaný Svatý týden. Začíná
Květnou nedělí a končí velikonočním triduem. Jde o tři dny zasvěcené zvláštním
oslavám a modlitbám- jsou to: Zelený
čtvrtek, Velký Pátek a Bílá Sobota. Na Květnou neděli si připomínáme slavný Ježíšův
příjezd do Jeruzaléma, aby zveřejnil své
Mesiášské poslání. Velké množství lidu mu
vyšlo naproti, prostřelo své pláště a mnozí
mávali ratolestmi a hlasitě volali:“ Hosana
Synu Davidovu, požehnaný, jenž přichází ve
jménu Páně!“ V tento den se světí v kostele
jívové ratolesti - kočičky. Zelený čtvrtek je
den, který nám připomíná Poslední večeři
Pána Ježíše, kterou slavil se svými apoštoly.
Při večerní mši svaté děkujeme Pánu za dar
Eucharistie a svátosti kněžství. Ježíš právě
v tu noc, kdy byl zrazen Jidášem, ustanovil
způsob, kterým nám v podobě chleba dává
své Tělo a v podobě vína dává svou Krev.
Když přijímáme toto jeho Tělo a Krev ve sv.
přijímání, máme s ním společné tělo a společnou krev. Tak se stáváme nositeli Krista
a naším poznávacím znamením má být
láska. Velký pátek je den ukřižování Pána
Ježíše. V ten den se nikde se neslouží mše
svatá, která je připomínkou Ježíšovy oběti
na kříži. V kostele čteme o utrpení Krista
tzv. „Pašie“ a uctíváme svatý kříž. Je to také
den přísného postu, kterým činíme pokání, návrat k Bohu. Bílá sobota je den, kdy
věřící setrvávají na modlitbách u Kristova
hrobu a uvažují o jeho ponížení, utrpení
a smrti. Po západu slunce se začíná slavit
tzv. vigílie vzkříšení. Je to velmi krásný
liturgický obřad, ve kterém se na začátku
obřadu před kostelem světí oheň, velikonoční svíce, chrámem zní Exultet a také
v průběhu obřadu křesťané obnovují své
křestní závazky. Krásným a radostným velikonočním zpěvem Aleluja vzdávají Pánu
díky za Vykoupení - tedy za to, že On svou
smrtí naši smrt zničil, svým vzkříšením nám
vrátil život. Žijeme v naději, že přejdeme ze
smrti do nového života bez konce v Božím
království, v nebi.

Velikonoce nemáme jen slavit, máme je
především každodenně žít!
K tomu Vám všem, milí naši čtenáři, celé
farní společenství vyprošuje dar víry, naděje a lásky. Radostné Aleluja!
Za farní společenství P. Jiří Orság

Tříkrálové
koledování
V sobotu 5. 1. 2013 se v Kašavě ráno
sešlo 6 vedoucích skupinek spolu se svými skupinkami koledníků a jejich rodiči.
Požehnání skupinek a posvěcení křídy se
uskutečnilo již ve středu v kostele na dětské
mši svaté. Kašavu si rozdělilo 5 skupinek pro
koledování, jedna odjela do Vlčkové.
Vedoucí skupinek si pak postupně přebrali připravené pokladničky s průkazkou,
hvězdy, cukříky a kalendáříky. Pak ještě
poslední organizační pokyny, společné foto
a mohlo se vyrazit. Počasí nic moc, pršelo
a bylo chladno. Skupinky přicházejí k prv-

Royal Rangers má
novou klubovnu
Týden před Velikonocemi jsme mohli
mít poprvé s royalisty schůzku v naší nové
klubovně. Dříve jsme se scházeli ve třídě.
Třída je třída, klubovna je klubovna. Podařilo se nám upravit jednu šatnu u tělocvičny
– položili jsme koberec, pověsili nástěnku
a nastěhovali skříň se vším potřebným. Děti
mají k dispozici místnost, která zdaleka
nepřipomíná školu a povinnosti s ní spojené. Navíc máme lépe přístupnou i tělocvičnu a nerušíme svými aktivitami hodiny
ZUŠ, které probíhaly vedle naší třídy. Jsme
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ním domům a už zpívají: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám…“ Přáli
všechno dobré a Boží požehnání do celého
nového roku. A všude je vítali s úsměvem
a pochvalou za hezké zpívání a přání. Měli
jsme ohromnou radost. Tato radost nás pak
provázela po celou cestu. Za dveřmi nás
mile přivítali naši spoluobčané, babičky,
dědečkové, rodiny, děti, mladí lidé…
Cítila jsem, že celé to naše putování od
domu k domu, je ve znamení vzájemného
obdarování. Lidé s potěšením, že za nimi
přišli Tři králové, vhazovali do pokladničky
penízky a my jsme měli radost nejen z příspěvku a sladkého dárečku, ale především
ze srdečného přijetí.
V pondělí 7. ledna přijeli zástupci Charity Zlín, rozpečetili a sečetli pokladničky.
Sbírka v Kašavě vynesla 27 303 Kč.
Chtěla bych poděkovat všem těm, kteří
se na organizaci této sbírky podílejí a byli
a jsou do ní zapojeni, ať už jako dárci, organizátoři, nebo koledníci a rodičům dětí, kteří ochotně pro ně připravili vše potřebné.
K + M + B 2013

škole vděčni, že nám tento prostor umožnila využívat.
Přes letní prázdniny se schůzky konat
nebudou. Avšak členové, i ti, kteří RR nenavštěvují, budou mít možnost strávit několik dní na táboře, který pořádáme spolu
s 8. Přední hlídkou Royal Rangers ve Zlíně.
Tábor:
„Zachraňte Vemýše stěhovavého“
Termín: 14. – 24. 7. 2013
Místo: Křekov (u Valašských Klobouk)
Cena: 2 600 Kč
Věk: 7 – 15 let
Přihlášky: u V. Vlkové
Věra Vlková, vedoucí
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Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu Orel Kašava má
v současné době 12 aktivních členů. Družstvo
A hraje RSST III. třídu, družstvo B IV. třídu.
Obě družstva se ve své třídě pohybují
v polovině tabulky. Každoročně pořádáme
vánoční turnaj. Letos se zúčastnilo 20 hráčů
z Kašavy, Držkové a Vlčkové.
Začali jsme i s přípravou žáků, kterých
dochází 15. Pro zlepšení tréninkových procesů byl zakoupen stolní tenisový robot,
o který děti projevují velký zájem.
Vladislav Čevela, vedoucí oddílu

Vančica 2013
Motoristé pozor! Připravujeme 13. ročník
závodu malých motocyklů do vrchu a to
22. 6. 2013. Připravte opět svoje stroje
a přijďte soutěžit, pobavit se a tak prožít
pěkný den v krásném prostředí valašských
kopců. Bližší informace na tel. Pavel Jakuba 776 018 376
Srdečně zvou pořadatelé závodu.

Valachbajk team

Vážení občané a fanoušci Valachbajk
týmu, seznámíme vás s aktivitami našeho
týmu v druhé polovině roku 2012.
Jelikož závodů na horských kolech,
v běhu a plavání je po celé republice velké
množství, měli jsme možnost každý víkend
někam vyrazit. Jen tak ze zajímavosti si
15. 6. Tomáš Minařík vyzkoušel běh do schodů na zlínský mrakodrap a nevedl si špatně
– ze 110 startujících se umístil na 15. místě.

30. 6. 2012 ve velkém horku byl Zdeňa Zbranek na závodě Rožnovský krpál
v kategorii 50+ na 1. místě a Tomáš Minařík vyhrál závod do vrchu Vančica 2012.
Týž den se Tomáš Minařík, Magda Rafajová
a Olda Sedlář zúčastnili zábavného putování na kole po stopách Tour de Beer, kde není
důležitý čas, ale na trase 60 km se musí získat razítka o projetí trasy. Toho času už jsme
se všichni těšili a připravovali na naši srdeční záležitost – tím je Bikemaraton Drásal
v Holešově. Závod se jede v Hostýnských
vrších, délka je 115 km a převýšení 3200
m. Vytyčený úkol – překonat 7 hodinovou
hranici – se nám podařilo splnit několikanásobně. U Míry Janoty je to samozřejmost,
umístil se na 33. místě celkově s časem
5:45, u nás ostatních v takovém úmorném
vedru to byl super výkon. Zadařilo se všem
členům týmu, Tomáš Minařík dojel celkově
46. s časem 6:02, Zdeněk Zbranek 121. celkově a v kategorii na 8. místě s časem 6:40
a Jaromír Vyvlečka celkově 128. s časem
6:42. Nebylo to sice tento týden na bednu,
ale nebýt toho, že Tomáš Frýdl musel na
50 km trase startovat až ze zadních pozic,
tak jsme se i té bedny na tak těžkém závodě dočkali, protože skončil na 5. místě. Také
bych chtěl poděkovat početné skupině
našich fanoušků, kteří nás na trati povzbuzovali. Nejvíc je bylo slyšet na Trojáku,
a jelikož už máme fanoušky zkušené, tak si
někteří vypočítali čas, v kolik bychom měli
přes Troják projíždět. Jenže ouha, někteří
potrénovali trochu víc, než bylo ve výpočtech a než se vypočítaví fanoušci dostavili na Troják, tak někteří členové týmu už
byli někde na Klapinově. Ještě jednou díky
všem, kteří nás podpořili.
V sobotu 21. 7. jsme pak získali zásluhou
Tomáše Frýdla historické 1. místo v krátkém
triatlonu ve Vysokém Poli.
O týden později se ten den stal asi zatím
nejúspěšnější pro náš tým. Na duatlonu
v Kunovicích jsme zásluhou Tomáše Frýdla
získali 2. místo, ve smíšené dvojici vybojoval Tomáš Frýdl s Luckou Javorovou 1. místo
a družstvo ve složení Tomáš Frýdl, Zdeněk
Zbranek, Stanislav Javora, René Slánský
a Lucie Javorová suverénně vyhrálo soutěž týmů. Zdeněk Zbranek obsadil v kategorii 50+ 4. místo, kdy mu „bedna“ unikla
o 30 s. Míša Janků ve své kategorii skončila na 7. místě a to absolvovala 5 km běh
ve vypůjčených botách!!! Skvělá atmosféra,
hezké počasí a perfektní pořadatelé.
V sobotu 4. 8. 2012 jsme se zúčastnili
Holešovmana, kde jsme vytvořili 2 štafety.
První štafeta ve složení Martin Buryánek,
Mirek Janota a Tomáš Minařík obsadila
3. místo a nebýt technických problémů, tak
měli zaděláno na vítězství. Druhá štafeta ve
složení Laďa Křižka, Zdeněk Zbranek a Václav Zbranek skončila na 10. místě. Zástupce
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jsme měli také v jednotlivcích, kde vybojoval mezi soupeři Jarda Vyvlečka 15. místo
a Roman Albrecht obsadil v kategorii 40+12.
místo!!!
Závodili jsme také v běhu. V sobotu
11. 8. se konal náročný přeběh Hostýnských
hor pod názvem Hostýnská osma o délce
58 km a převýšení 2400 m. Na závod se přihlásil i náš tým ve složení Radim a Leoš Pavlíkovi. V nabité konkurenci z celé republiky
dosáhli celkově na 5. místo a ve své kategorii byli na skvělém 2. místě. To si zaslouží
velký obdiv.
Další víkend jsme jeli domácí závod
Rusavská 50ka. Tentokrát to sice bylo bez
bedny, ale na tak obsazeném závodě, kde
bylo 1050 startujících, se Miroslav Janota
umístil celkově na 11. místě a 5. v kategorii
a Tomáš Frýdl 15. celkově a 6. v kategorii.
Ani ostatní členové se neztratili, Jaromír
Vyvlečka skončil 65. celkově, Tomáš Minařík
105., Radim Pavlík 149. Moc radosti v tomto závodě neměli Zdeněk Zbranek, Olda
Sedlář a Zbyněk Glacner, kteří měli problémy s defekty kol. Na tomto závodě jsme se
potkali s mnoha známými. A po dvou víkendech bez medailí náš tým opět zabodoval.
Nejprve v pátek 31. 8. 2012 v závodě do
vrchu na trati Valašský krpál vybojovali ve
svých kategoriích Tom Frýdl a Zdeňa Zbranek stříbrné medaile a v sobotu 1. 9. 2012
získal Mira Janota bronz. Smolařem se stal
Tomáš Minařík, který na startu dostal defekt
a musel dohánět časové manko.
V sobotu 7. 9. část týmu jela na nejtěžší
maraton na horských kolech v ČR – Rally
Sudety – kilometrově i převýšením je trať
stejná jak u Drásala, ale daleko míň asfaltu
a je o hodně víc technicky i fyzicky náročná.
Některé úseky se neodváží sjet ani ti nejlepší jezdci – takový úsek na Drásalovi nenajdete. Nakonec jsme do Adršpašských skal
vyrazili jenom tři, ale ostudu jsme rozhodně neudělali. Skvěle zajel Mira Janota, který
byl ve své kategorii 7. a celkově 19. Neztratil
se ani Jarda Vyvlečka, který si vylepšil své
maximum skoro o půl hodiny. Smolařem
se tentokrát stal Zdeňa Zbranek, který po
těžkém pádu poškodil kolo a musel závod
vzdát. Další naši členové bojovali na Příluku (Štákovy paseky) na závodě Zlínská kola
4krát 11 km, kde Tom Frýdl obsadil 7. místo
a Tom Minařík 13. místo.
O den později se na poháru Beskydské
magistrály zadařilo Tomovi Frýdlovi, který
obsadil 2. místo.
Dne 15. 9. se jel v Huslenkách Valašský MTB král. Téměř na domácí trati odjeli
závod Mira Janota, Tom Frýdl a Míša Janků.
Po bojovném výkonu získal už tradičně Tom
Frýdl 2. místo.
6. 10. jako každý rok na podzim se
někteří členové týmu zúčastnili Podzimní
stovečky, která se letos jela v okolí Vizovic

OKÉNKO
do Kašavy

ŽIVOT V OBCI

a Vsetína. Zde se vždy v přátelském duchu
zhodnotí uplynulá sezóna a spřádají se plány na novou.
Jenže pro některé jakoby sezóna nekončila, Tom Frýdl a Míša Janků tentokrát zabodovali na závodech na Ploštině, kde obsadili
shodně 1. místo!
Rok 2012 jsme oficiálně zakončili
Podzimní stovečkou a rok 2013 otevřeli
1. 1. novoroční vyjížďkou, kdy jsme najeli
asi 60 km v krásném slunném počasí.
Náš tým se skládá ze 14členů – Miroslav
Janota – Lukov, Tomáš Frýdl – Zděchov,
Zdeněk Zbranek – Kašava, Jaromír Vyvlečka
– Kostelec, Tomáš Minařík – Kašava, Radim
Pavlík –Fryšták, Zbyněk Glacner – Lukov,
Michaela Janků – Zděchov, Leopold Polanský – Zlín, Václav Zbranek – Kašava, Martin Buryánek – Zlín, Laďa Křižka – Kašava,
Oldřich Sedlář – Kašava, Magda Rafajová
– Vlčková. 9 členů pravidelně objíždí závody, dostatečně trénují a jsou podporováni
i ze strany našich sponzorů.
Do nové sezóny bychom si chtěli pořídit internetové stránky, aby naši sponzoři
a fanoušci měli lepší přehled o tom, jak se
snažíme. Letos bychom se chtěli zúčastnit
zase všech našich tradičních závodů a přidat i některé nové a možná se zúčastnit
závodů v Rakousku i na Slovensku.
Za všechny členy Valachbajk týmu
děkujeme našim fanouškům, rodinám,
sponzorům a všem, kteří nám drží palce
a podporují nás.
VALACHBAJK TEAM KAŠAVA

Ani žáci nezaháleli a po velice úspěšném podzimním kole soutěže Okresního
přeboru, kdy nepoznali porážku, se těšili
na další ročník halového turnaje v Kašavě.
A i když se vzhledem k většímu počtu museli rozdělit na dva týmy, potvrdili, že jsou
výbornými fotbalisty. Celkově 1. a 3. místo
v turnaji je toho důkazem. Po delší odmlce
zůstal putovní pohár zase u nás doma. Díky
jim za vzornou reprezentaci naší obce.
I příprava žáků na jarní kolo finišuje, po
pozvání na několik turnajů jsme nakonec
potvrdili účast na halovém turnaji v Trnavě.
Přihlášená mužstva signalizovala velice kvalitní průběh, což se i potvrdilo, a přestože
někteří žáci chyběli, výsledkem bylo krásné
3. místo a vyhlášení Radka Kašky nejlepším
střelcem turnaje.

Nyní se mužstva mužů usilovně připravují na jarní kola soutěží. Přípravné zápasy
na umělém povrchu, který nám v Kašavě
tolik chybí, sehráli s mužstvy nejenom stejné soutěže, ale taky se zapojili i „Staří páni“.
Mezi jednotlivými přípravnými zápasy
a soustředěním v Luhačovicích jsme zorganizovali nejenom pro sportovce „odpočinkový a poznávací zájezd do vinného sklepa
v Polešovicích“. Dobrá nálada a pohoda nás
provázela do brzkých ranních hodin.
Co nás trápí, je stav fotbalového hřiště
a přiléhajícího okolí, doufejme, že se
konečně podaří za přispění různých dotací
a pomoci obce Kašava v nejbližších letech
zrealizovat rekonstrukci celého areálu,
výsledky a aktivity TJ Kašava si to zaslouží.
Výbor TJ Kašava

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ TJ KAŠAVA - JARNÍ ČÁST 2013

TJ Kašava
Stalo se již tradicí, že 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 kopané v naší
tělocvičně. Doslova pohodový turnaj všech,
kdo mají rádi fotbal, přispěl k dobré náladě
povánočního času. Nejlépe prošlo turnajem mužstvo Bytovek, na druhém místě
se umístili Zbranci a třetí skončilo mužstvo
Muzikantů. Těšíme se na další ročník Silvestrovského turnaje.
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Do školy
se nebojíme

Při karnevalu, který proběhl 6. 2. 2013,
se děti z MŠ proměnily v kouzelné pohádkové bytosti.
K vidění byli kovbojové, Spidermani,
princezny, víly a další krásné masky. Celé
dopoledne probíhaly soutěže, hry a taky
nechybělo dovádění při tanci s balónky. K maškarnímu reji se připojily děti
z 1. třídy, které si také z domu přinesly své
masky.
Jana Hrošová

Den
otevřených dveří
Projekt „Do školy se nebojíme“ je určen
budoucím prvňáčkům a jejich rodičům.
Připravujeme nejen budoucí prvňáčky, ale i jejich rodiče na vstup do školy.
Při společných setkáních se předškoláci
i rodiče nenásilnou formou seznámí se
školním prostředím, budoucími školními
povinnostmi, s metodami vyučování, prostředím školy a učitelkami, které vyučují
na 1. stupni naší školy.
Projekt probíhá převážně v 1. třídě
naší základní školy a skládá se z několika
společných vyučovacích hodin a schůzek
s rodiči.
V listopadu se naši předškoláčci společně s prvňáky hráli s písmenky, v lednu
se učili poznávat číslice a v únoru před
zápisem se předškolní děti seznamovaly
s interaktivní tabulí. V lednu, při dni otevřených dveří, si pí učitelka Martina Vaculová s prvňáky připravila ukázkovou hodinu pro rodiče budoucích školáků, po které
byli rodiče informováni o chystaném zápisu do 1. třídy.
Ještě nás čeká jedno setkání, a to
6. června, kdy bude rodičům představena
nejenom paní učitelka, která ve školním
roce 2013/2014 povede prvňáčky, ale
dozví se důležité organizační informace
užitečné pro nástup dítěte do 1. třídy.
Zdeněk Vlk

Karneval ve školce

Ve čtvrtek 24. 1. jste měli možnost prožít školní den s žáky a zaměstnanci naší
školy při dni otevřených dveří. Jsem rád,
že jste této příležitosti využili a navštívili
nejenom výuku ve třídách, ale i vyučování
ve školce a odpolední ukázkovou výuku
v 1. třídě. Také naše kuchařky se předvedly
a s pomocí starších žákyň připravily ochutnávku kašavských pomazánek. Jako vždy
měly velký úspěch. Věřím, že se vám u nás
líbilo. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na
příští setkání, které proběhne v rámci rodičovské kavárničky 14. 6.
Zdeněk Vlk

Zdařilá vánoční
besídka s jarmarkem
Ve čtvrtek 13. 12. 2012 děti v dopoledních hodinách spolu s maminkami ze
SRPŠ tvořily výrobky s vánoční tématikou.
Tyto počiny ozdobily druhý den 14. 12.
2012 prodejní artikl na pátečním jarmarku, který probíhal před vánoční besídkou
a také v jejím průběhu v přísálí kašavské
Orlovny. Orlovna byla provoněna cukrovím a vánočním punčem pro rodiče.
Venku kraloval mráz a už byla tma. V sále
bylo příjemné teplo a v 17 hodin zhasla světla. Reflektory zaměřily pozornost
diváků na jeviště, kde všechny přítomné
přivítal pan ředitel Zdeněk Vlk. A poté už
se sálem nesly básně, písně, herecké dia-
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logy Palečka a dalších aktérů zdařilé hry
divadelního kroužku a nakonec zahrála
i Mladá dechovka se sborem „Sluníčko“ ze
ZUŠ Morava.
Všichni jsme se přesvědčili, že změna
v pojetí tradiční vánoční besídky byla příjemná a rodičům i přátelům školy se líbila.
Veliké poděkování patří účinkujícím
a pedagogům ze ZŠ i ZUŠ, maminkám ze
SRPŠ a všem, kdo tuto naši kulturní akci
podpořili nákupem na jarmarku a svou
účastí v Orlovně.
Jana Langerová

Týden s Unií Kompas
www.unko.cz
Hned po vánočních prázdninách
se naši žáci 2. stupně účastnili výchovných programů, které si pro ně připravilo
občanské sdružení Unie Kompas, které
se zabývá mimo jiné i prevencí sociálně patologických jevů u dětí.
Pro sedmáky byl připraven program
Šikana a vztahy v třídním kolektivu, osmáci se ve zlínském klubu formou her a skupinových aktivit snažili zlepšit vztahy v třídním kolektivu a naši nejstarší žáci 9. třídy
byli vedeni k tomu, aby začali přemýšlet
o volbě svého budoucího povolání.
Tímto děkuji Martinu Stavjaníkovi
a jeho týmu z Unie Kompas za trpělivost
při práci s žáky a věřím, že vzájemná spolupráce bude naše děti směřovat tím správným směrem i v příštím školním roce.
Zdeněk Vlk
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Zapsali jsme
budoucí prvňáčky

plném her, soutěží a zábavy následovala
tombola, na kterou už všichni netrpělivě
čekali. Odměněni byli nakonec nejen vylosovaní výherci, ale i ostatní děti.
Lucie Holíková

Zdravá pětka

Už půl hodiny po poledni, dne 6. 2.
2013, uvítala slavnostně vyzdobená učebna fyziky první účastníky zápisu do 1. třídy. Každý kluk nebo holčička absolvovali
s paní učitelkou pohádkovou výpravu.
Červené karkulce všichni pomohli spočítat
dárečky pro babičku, určit ovoce a zeleninu, 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 dvůr
a do jejich příbytků. Děti mu také pomohly navléknout korálky a zavázat pytel.
Vodník chytal dušičky, ale naše budoucí prvňáčky na barvy a tvary nenachytal.
Ani loupežník si nakonec nemohl u sebe
nechat kamaráda, kdo u něho byl, hned
mu spočítal, kde má více a méně věcí
a co to vlastně všechno uloupil, takže by ho
rychle přechytračil. Závěrem pohádkové
exkurze byl každý malý školáček dekorován stužkou budoucího prvňáčka, odnesl
si spoustu dárků, které vyráběli jeho starší
spolužáci, omalovánku a lízátko.
Věříme, že se Vám u nás líbilo a za půl
roku ve škole na shledanou!
Jana Šindelářová

Karnevalové
odpoledne
V pátek 15. února 2013 se na naší škole
konal již tradiční dětský karneval, kterého se zúčastnily v nejrůznějších maskách
a převlecích nejen děti ze základní školy,
ale také naši nejmenší ze školky.
Na úvod vystoupila děvčata z 5.
a 6. třídy navštěvující kroužek mažoretek
a poté se již děti vrhly do plnění soutěžních úkolů, při kterých měly možnost
poměřit si své síly a zdatnost.
Po příjemně stráveném odpoledni

V únoru zavítali na naši školu lektoři Zdravé pětky, aby seznámili žáky 1. i 2.
stupně se zásadami zdravé výživy. Mladší
žáci se nejprve teoreticky seznamovali
s pěti zásadami zdravého stravování. Učili
se správně sestavit jídelníček, poznávali potravinovou pyramidu, seznamovali
se s pitným režimem, zásadami hygieny
a bezpečnosti potravin. Druhá část už byla
praktická. Děti poznávaly různé druhy
ovoce a zeleniny pomocí smyslů, na závěr
měli žáci připravit zdravou svačinku.
Starší žáci získali užitečné informace
o kombinování zdravých potravin a chutí,
o správném složení jídelníčku i o tom, co
jejich tělu prospívá a co mu naopak škodí. Naučili se jednoduché triky ze studené
kuchyně i zásady správného stravování.
V další části následovalo rozdělení do skupinek a příprava zdravého občerstvení. Na
závěr se žáci občerstvili svými výtvory.
Zdeňka Krmášková

Přijďte si zahrát
badminton
V polovině března byl prostor školní tělocvičny upraven pro populární hru
badminton. Dlouhá síť a vyznačená hřiště
nabízí hned 3 kurty, které mohou využívat v rámci výuky tělesné výuky a zájmových kroužků nejenom žáci, ale i široká
veřejnost. Pokud máte chuť si badminton
zahrát, rezervujte si volný termín buď přímo ve škole, nebo na tel. 605 119 894.
Zájemcům půjčíme míčky i rakety. Obsazenost tělocvičny naleznete na školním
webu v rubrice „Tělocvična“.
Děkuji všem, kdo se na úpravách a pořízení vybavení pro hru badminton podíleli.
Především Mgr. Vladimíru Drápalovi, panu
Stanislavu Marcoňovi a také SRPŠ při naší
škole a MŠ Kašava.
Zdeněk Vlk
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Ve zkratce
Provoz MŠ a ŠD prodloužen
Od 1. 4. 2013 byl prodloužen o jednou hodinu
provoz mateřské školy a školní družiny: MŠ od
6.30 do 16.30 hodin, ŠD od 11.00 do 16.30 hodin.

Návštěva České školní inspekce
Kontrola čerpání finančních prostředků, zajištění
bezpečnosti ve škole a hospodaření školní jídelny ve škole proběhla začátkem března. S potěšením můžeme říci, že dopadla na výbornou.

Nové vybavení počítačové učebny
V lednu jsme se dočkali nových počítačů, které
byly zakoupeny z evropských dotací projektu
EU - Peníze školám. Věříme, že nebudou sloužit
pouze našim žákům při výuce, ale i veřejnosti
v rámci připravovaných kurzů Komunitní školy.

Úspěchy našich žáků v soutěžích
Musíme pochválit naše žáky za výborná umístění v nejrůznějších soutěžích. Neztratili se ani
v konkurenci jiných škol v okrskových, okresních i krajských kolech. Jmenovitě budou
nejšikovnější reprezentanti školy zveřejněni
v dalším čísle Okénka.

Regenerace zeleně v areálu ZŠ a MŠ Kašava
Už na podzim došlo ve spolupráci s rodiči k částečným úpravám přerostlé a neudržované zeleně v okolí školy. Obnova školního areálu bude
pokračovat i nadále a věříme, že nám v tom
pomůže i žádost o evropské dotace, kterou na
podzim podala Obec Kašava. Pokud bude projekt podpořen, dojde podle zahradního architekta Ing. Miroslava Vítka v okolí školy ke srovnání povrchu, výsadbě nové zeleně, zbudování
malé naučné stezky a vzniknou místa pro relaxaci nejenom našich žáků, ale i veřejnosti. Tak
doufejme, že se projet bude líbit i komisi, která
má rozdělování dotací na starosti.

Připravujeme se na pěstitelské práce
Na podzim se nám podařilo ve spolupráci
s rodiči vytvořit školní políčko, na kterém se
budou naši žáci v rámci pracovní výchovy učit
pěstovat nejrůznější plodiny. Tak doufejme,
že se pod vedením šikovných učitelů a učitelek dětem přípravné práce na pozemku, setí
a sázení vydaří.

Přijďte fandit na Kašavský běh
V úterý 14. května se v okolí školy poběží již 20.
ročník přespolního Kašavského běhu. Letos se
můžete těšit na novinku: nepoběží pouze žáci,
ale do soutěže se budou moct zapojit i učitelé
a učitelky přihlášených škol. Tak se necháme
překvapit, kdo z pedagogů najde tu odvahu
a do běhu se aktivně zapojí. Letos poprvé tuto
sportovní událost finančně podpoří Zlínský
kraj. Tak přijďte fandit!
Sbíráme papír a elektrospotřebiče
Sběr papíru: 14. - 16. 5. 2013 od 7 do 16 hodin
za školou.
Sběr elektrospotřebičů: 27. - 31. 5. od 7 do
16 hodin za školou.
Nadále sbíráme i baterie a vršky. Nejlepší sběrače čekají odměny!
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Nové kontakty
na pracovníky
školy

ŘEDITEL ŠKOLY
Mgr. Zdeněk Vlk
mobil: 731 440 493
telefon: 577 467 268
email: zskas@kasava.cz
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE
PhDr. Jana Langerová
mobil: 731 440 494
email: zsams@kasava.cz

www.skola.kasava.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Bc. Lucie Holíková
mobil: 731 440 497
email: holikova.zs@kasava.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dagmar Chrastinová
mobil: 731 440 496
email: ms@kasava.cz
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Andrea Macíková
mobil: 731 440 495
email: jidelnakasava@centrum.cz
ÚČETNÍ
Marie Zbranková
mobil: 731 440 491
email: zskasava@tiscali.cz

Komunitní škola
Kašava, o.s.
Vážení spoluobčané. Na jaře letošního
roku 2013 jsme založili při naší ZŠ a MŠ Kašava „Komunitní školu Kašava“, která je nyní
na ministerstvu vnitra zaregistrována jako
občanské sdružení.
Škola v místě byla vždy nositelem vzdělání a kulturní úrovně daného prostředí. Nově
založená Komunitní škola chce nyní navázat na tradiční vzdělávání dětí a mládeže
v základní škole a přichází nově se širokou
škálou nabídek pro všechny zájemce a to
bez rozdílu věku. Jejím cílem je nabídnout
našim občanům a zájemcům z okolí vzdělávací, sociální, sportovní, kulturní a také
rekreační aktivity formou pravidelných kurzů či jednorázových akcí. Ty budou probíhat
po celý školní rok v odpoledních a večerních
hodinách pod vedením zkušených lektorů,
či dobrovolníků v prostorách naší základní
školy.
Ti, kdo projeví o naši Komunitní školu
zájem, budou mít možnost získávat znalosti
a vědomosti v kurzech se zaměřením na tyto
zamýšlené aktivity: jazykové kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, počítačová gramotnost pro začátečníky a pokročilé (webové stránky, grafika, foto, video),
obnova folklórních tradic (hudba, tanec,
zvyky, ad.), ruční práce – keramika, pletení,
háčkování, šití, modrotisk, tradiční valašská
vánoční a velikonoční výzdoba, chov domácích zvířat a pěstitelství, modelářský kroužek,
taneční kurzy pro začátečníky a pokročilé,
sport – fotbal, badminton a jiné, kurz právního poradenství.
Nabídka kurzů a jejich případné rozšíření o další aktivity se bude odvíjet od zájmu
občanů naší obce a okolí o nastíněné oblasti.
Kursovné bude stanoveno v takové výši, aby
pokrylo mzdy lektorům a pronájem vybavení
potřebného pro výuku. Realizování jednotlivých aktivit nebude pouze záležitostí školy,

ale především Vás, občanů. Vy sami budete svým zájmem určovat, které kurzy
budou otevřeny, navštěvovány a budou mít i své další pokračování.
Jana Langerová
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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a dostává se nám
do rukou další číslo „Okénka do Kašavy“, tak Vás seznámíme, co vše máme na
letošní rok naplánováno.
V první řadě je to přestavba, no spíše dokončení nového obecního úřadu
na hasičské zbrojnici, kde je předpoklad
předání stavby červen 2013. V tom termínu bude taktéž provedeno vystěhování
starého obecního úřadu, včetně školky i knihovny, aby řádně byla naplněna
smlouva o prodeji z října minulého roku.
Dalším úkolem je dokončení staveb
a to lesních cest, dvou místních komunikací, veřejného osvětlení a sídelní zeleně,
terénních úprav na dětském hřišti za kulturním domem.
V loňském roce jsme provedli posilo-

vý vrt č. III., v letošním roce zadáme projektovou dokumentaci, vyřídíme územní
a stavební povolení a když se objeví
nějaký příhodný program, pokusíme se
sehnat peníze na propojení vrtu s vodojemem. Možná si říkáte proč, ale naše
průměrná denní spotřeba vody činila za
loňský rok 28m3. Při 100m3 objemu vodojemu a zajištění požární vody 16m3, tak
zásoba vody je na tři dny a porucha čerpadel ve vrtech I. a II., popřípadě porucha
na vodovodním přivaděči od vrtů I. a II.
by zásobování vodou bylo ohroženo. Vrt
č. III. byl z toho důvodu situován tak, aby
zásobování vodojemu bylo nezávislé na
již vybudované vodovodní přípojce z vrtů I. a II. a tím minimalizovat ohrožení
zásobování vodou vodovodní síť v obci.
V letošním roce jsme podali tři žádosti
o dotace a to ze Státního zemědělského
intervenčního fondu na opravu místní
komunikace „Nad Točnou“ a z Operačního programu Životní prostředí na zateplení kulturního domu a hasičské zbrojnice a výměny oken, ale také na Státní fond
životního prostředí na akci Odkanalizování obce Vlčková II. etapa, doufejme, že
budeme úspěšní.
Nejenom prací není člověk živ, tak

letos pomocí SDH Vlčková, SKVV Vlčková a oddílem hokejbalu Vlčková se pokusíme naplnit částečně i kulturní život.
Končiny již proběhly, ale byl jsem trochu
zklamán z malé účasti občanů na tradiční končinové zábavě, pamatuji časy, kdy
nebylo kde sedět. Nebýt přespolních
byla by nás tam hrstka, asi při takové akci
musíme vypnout kab. televizi (berte žertem, ale zamysleme se). Na jaře vyrazíme
do našich lesů a vyčistíme studánky, tak
jak bylo řečeno, aby hřibaři měli kde uhasit žízeň a nenechávali nám různé obaly
po lesích. V srpnu bude již tradiční lávka
s pohádkovým lesem, tyto akce již nabývají věhlasu v širokém okolí. Na podzim
nás čeká taktéž již pomalu tradiční lampionový průvod s ohňostrojem na ukončení letního času a nesmíme opomenout
mikulášský večírek pro naše děti, samozřejmě i pro děti z okolí.
V roce 2009 jsme vlastníky lesa oslovili, aby požádali o zaměření a vytýčení
lesů. Konečně máme zprávy z Ministerstva zemědělství, že peníze na Pozemkový úřad ve Zlíně jsou již přiděleny, nyní se
čeká na výběrové řízení, tak věřím, že se
vytýčení letos dočkáte.
Pavel Huňa, starosta obce

OSOBNOST KAŠAVY - Josef Krupík

Pan Josef Krupík se narodil dne 7. 10. 1942
ve Slušovicích. Záhy po jeho narození se s rodiči
přestěhoval do Bzence, kde strávil své dětství.
Zde také chodil sedm let do základní školy. Na
své dětství vzpomíná velmi rád. Například na
chvíle, kdy jako malý chlapec lehával ve vinohradu, pozoroval oblohu a ochutnával hroznové víno. Také na příhody při svém ministrování
v bzeneckém kostele nebo na pana Jaroslava
Michlíka, u kterého se učil 4 roky hrát na housle. Osmou třídu již pan Krupík dochodil ve Slušovicích. Po základní škole nastoupil do učení
a vyučil se kamnářem, ale své řemeslo nevykonával. Lidé přecházali na jiný typ topení
a kamnářské řemeslo pomalu, ale jistě, zanikalo. Našel si tedy práci ve Svitu, kde pracoval v obuvnické dílně jako cvikač. Jako
každý mladý muž, tak i pan Krupík nastoupil na vojnu. Po skončení základní vojenské

služby se vrací zpět do Svitu. Tam potkává
i svoji životní lásku Marii, se kterou se záhy
ožení. Po narození syna Josefa se stěhují do
Karviné, kde pan Krupík nastupuje na šachtu jako horník. Po pěti letech těžké práce
v dolech jej postihl úraz, když pomáhal jednomu z kamarádů, který byl v dole zasypaný. Vedení dolu mu naznačuje, že limit úrazů
je vyčerpán a jeho případná nemocenka by
je připravila o prémie. Lékař byl, vzhledem
k závažnosti úrazu, jiného názoru a pana
Krupíka na šachtu nepustil. Vedení dolu tedy
s panem Krupíkem po krátkém čase rozvázalo
pracovní poměr a on se s manželkou, synem
Josefem a dcerou Alenkou, která se jim mezitím narodila, stěhuje zpět do Kašavy. Ve Slušovicich si našel práci řidiče dodávky. Později se
jim narodil syn Luboš.
Listopadové události roku 1989 jsou
zlomovým obdobím i v životě pana Josefa
Krupíka. Během převratu byl zakladatelem
a členem Občanského fóra v Kašavě. V prvních svobodných volbách byl zvolen starostou
obce Kašavy. Pozice těžká a nezáviděníhodná
pro starostu i pro nové zastupitelstvo. Úkolů
mnoho, finanční situace nepřehledná. Střídavě přichází povzbuzující úspěchy, ale také
neúspěchy, které ovšem nesměly odradit. Po
dvou letech starostování je pan Krupíkzvolen
za Lidovou stranu poslancem do České národ-
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ní rady. Předává starostování a odjíždí na čtyři
léta do Prahy. Přibylo starostí, scházela rodina.
V této době mu byl velkou oporou kněz Pavel
Lev Eliáš, který ho vždy přijal, vyslechl a dodal
duševní sílu.
Jako poslanec se pan Krupík, mimo jiné,
také zasloužil o získání 51 milionů korun na
dostavbu kašavské základní školy. Jeho politické období skončilo v roce 1995. Po skončení poslaneckého mandátu byl pan Krupík asi
tři měsíce bez práce. Vnitřní, bezmezná touha
pomáhat lidem, vedla jeho kroky do Baťovy
nemocnice, kde působil jako řidič až do svého
odchodu na zasloužený odpočinek. V současné
době je starostou Jednoty Orla v Kašavě. Zde
má rovněž své zásluhy jak o vrácení orlovny
orelskému spolku, tak i o rozsáhlou rekonstrukci této budovy v rozsahu 10 milionů korun.
K jeho zálibám či koníčkům patří hlavně
malování a řezbářské práce. Jak sám říká hlavně proto, že to může dělat doma. Světa prý si
užil dost.
Pro pana Krupíka je však stále na prvním
místě jeho milující rodina, především manželka, která je mu velkou oporou.
V listopadu roku 2012 byl pan Josef Krupík,
k příležitosti jeho sedmdesátých narozenin
oceněn starostou obce Kašavy (Ceny starosty
obce Kašava za rok 2012).
Magda Topičová, Stanislav Marcoň
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Živý betlém
v Držkové
Valašské Vánoce
O víkendu 15. - 16. prosince 2012 se
Držková zcela ponořila do předvánoční
nálady. Především domácí si nenechali ujít
druhý ročník vánoční výstavy. Oproti loňsku jsme však tuto akci přemístili z budovy
Muzea dřevěného porculánu do protějšího obecního úřadu. A tato volba se ukázala býti šťastná. Budova úřadu byla v deštivém počasí přístupnější a také mohla
poskytnout nesrovnatelně více prostoru.
Hlavním lákadlem letošní výstavy
s názvem Valašské Vánoce byl soutěžní
košt pálenek a vánočních perníčků. Do
soutěže bylo přihlášeno hned dvanáct
vzorků pálenek (krom trnkové i hruškovica, ořechovica či meruňkovica) a dvanáct
vzorků perníčků (z toho dva vzorky vanilkových rohlíčků). Avšak vyhodnotit nejlepší „výtvor“ nebylo jednoduché. Za pravdu
mi může dát jistě mnohý návštěvník. Každý měl totiž tu možnost okusit všechny
pálenky (a připomínám, že jich bylo dvanáct) i perníčky a dát svůj hlas tomu nejlepšímu. Vše však dobře dopadlo.
A co bylo dále k vidění? No přece nejrůznější betlémy (papírové, vyřezávané,
pohyblivé), historické formičky, vykrajovátka a ozdoby, historické zimní oděvy
a sportovní pomůcky a výstavka starých
zimních fotografií Držkové. Naaranžována byla také původní štědrovečerní tabule. Krom zmiňovaných koštů bylo nejen
pro děti připraveno lití olova, pouštění
lodiček, zdobení perníčků, „poznávačka“
nářadí řezníka a mnoho dalšího. V neděli odpoledne pak následovalo sčítání
soutěžních hlasů. S potěšením můžeme
oznámit, že obě první ceny zůstaly doma
v Držkové. První místo za nejlepší pálenku
si vysloužil pan Karel Adam se svou dvacetiletou meruňkovicí a za perníčky si vypekla první místo paní Monika Chudárková.
Ještě jednou děkujeme všem dobrým
lidem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci této akce. Další fotografie a kompletní výsledky můžete naleznout na www.
muzeum-drzkova.cz.
Lubomír Marušák a spol.

Když na podzim dne začne ubývat
a noci přibývat, začnou děti v obci nacvičovat program na Živý Betlém. Vánoce
a narození Ježíška slavíme každý po svém
a přece všichni podobně. Opakujeme
zvyky svých rodičů, sledujeme proměny
kolem nás, ale na nás se dívají stále stejné valašské hory. K slavnostní vánoční
době v naší obci patří „Živý Betlém“. Na
Boží hod vánoční 25. 12. 2012 v podvečer přednesly děti u Jesliček pásmo
básní, koled a pastýřskou hru. V programu účinkovaly děti z Držkové a Kašavy
pod vedením paní F. Chudárkové a pana
L. Mikla. Na vystoupení přišli místní i přespolní aděti odměnili velkým potleskem.
Na oplátku děti nabídly přítomným perníčky a místní hasiči čaj na zahřátí, který
přijde vždy vhod. Poděkování patří všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
zajištění, této již tradiční akce.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. 1. 2013 obešly dvě skupinky Tří králů za velmi špatného 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 2013.
Poděkování patří všem, kteří přispěli do
kasiček. Na dobročinné účely se pro Charitu Zlín vybralo v naší obci 10.700. - 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 fotka
Tří králů z Držkové umístila na krásném
druhém místě. Fotku do soutěže poslala
J. Červenková.
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Končiny - SDH
V sobotu 9. února 2013 obešli domy
v obci i na pasekách členové SDH Držková. Převlečení za různé masky vodili medvěda, který si za zvuku hudebních nástrojů zatančil s každou místní hospodyňkou
- jak se podle starých zvyků patří. Po
vodění medvěda začala 40-ti denní postní doba, kterou zahájila popeleční středa
a vyvrcholila Velikonočními svátky.
Místním hasičům patří poděkování jak
za účast na této akci, tak za včasný zásah
a záchranu majetku při dvou požárech,
které bohužel v tomto roce již naši obec
zasáhly.
Fr. Chudárková

Vynášení Mařeny
Za slunečného, ale stále ještě velmi chladného počasí, proběhl obyčej
Vynášání Mařeny. Nácviku tohoto obyčeje se i letos zúčastnily dívky z Držkové
i širšího okolí. Pod vedením Mgr. Leny
Minaříkové nacvičily zpěvy a tance vztahující se k tomuto tradičnímu zvyku.
Průvod prošel celou obcí a byl ukončen
na mostě za obecním úřadem, kde byla
Mařena odstrojena, zapálena a vhozena
do potoka.
Po ukončení průvodu byl u obecního
úřadu, pro početné diváky i účinkující,
připraven čaj, frgále a slivovice. O občerstvení se postarala děvčata z pořádajícího o. s. Solisko. Na bezpečný průběh
průvodu dohlíželi portáši z Valašského
sboru portášského. Všem, kdo se jakkoliv
účastnili na přípravě, nácviku i zabezpečení celé akce, patří velké poděkování.
SOLISKO o.s.

Víte, že..?
aneb co možná nevíte o Držkové
Víte, že vždy na jaře v Držkové na několika místech rozkvete silně ohrožený vstavač? Podle botaniků by mělo jít o vstavač
vojenský (Orchis militaris). Vstavače jsou
vytrvalé byliny vyskytující se na sušších
loukách, kamenitých stráních i slatinách.
Vyžadují půdu bohatou na živiny. Existuje
několik barevných odchylek - např. bělokvěté exempláře.
Vstavač vojenský je jednou z našich nejatraktivnějších orchidejí.

OKÉNKO
do Kašavy

ZRCADLO ČASU - NÁVES

Náves (z doby oslavy 25. výročí kněžství P. Antonína Marka)

Jaro
Na zápraží pod oknem
dřímá kocour Ferda
a pavouk v koutě nastrkuje kříž.

Jak do zad herda rozplesklo se slunce
po domech, po střechách
šplhá výš a výš.

Tu zima slábne ve svém vzdoru,
je nové jaro na obzoru
a ku věčnosti o krok blíž.
Náves (součastnost)

Stanislav Marcoň
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