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Slovo starosty
Jaro je tu, pomalu nás začínají oblažovat první paprsky jarního sluníčka, osychají meze a mnozí z nás se již nemohou
dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky,
políčka a louky a po dlouhém zimním
odpočinku začnou s tradičními jarními
pracemi. Bylo by krásné, kdybychom se
nechali inspirovat probouzející se přírodou a odložili chmurné vidění problémů
kolem nás s odcházející zimou. Často
slyším, že za všechno mohou ti druzí, ti
„nahoře“ a vše se rozkradlo a za komunistů by se to nestalo… A blbá nálada do
toho… Dnešní problémy jakoby vítězily
nad schopností je řešit.
Především si musíme uvědomit to
„quo vadis“, tedy kam kráčíme, jaké máme
cíle, osobní i společné. K těmto cílům se
ubíráme po cestách – necestách, za různých okolností. K životu potřebujeme
spoustu hmotných i nehmotných statků,
potřebujeme mít někoho rádi a někdo
zase nás, mít děti a střechu nad hlavou, ve
zdraví na těle i na duši pracovat a relaxovat.
A co podílet se na vytváření toho systému, kde všechno má dobře fungovat
a kde jsou i peníze z naší práce, které ten
systém přerozděluje a z nich je budován?
Nespoléhat se že „oni“ to udělají, „oni“ mají
všechno zařídit. Stará pravda říká: nikdo
nám nic zadarmo nedá, budeme mít jen
to, o co se sami přičiníme. Stejně jako na
té zahrádce nebo políčku. Kdy a jaké že
to budeme sklízet ovoce? No to nezáleží
ani tak na počasí, ale na naší píli, snaze, na
naší hlavě a hlavně na našich rukách.
Váš starosta Josef Jarcovják

Zima nás potrápila
Ne všechno se daří zvládat k mojí spokojenosti a hlavně ke spokojenosti vás,
občanů. Letošní zima byla pro obec hodně drahá. Ikdyž se spotřebovalo trojnásobné množství posypového materiálu
a odklízení sněhu nás stálo proti loňsku
o hodně víc, nedařilo se udržovat místní komunikace a chodníky vždy podle
vašich představ. Proto budeme muset
před příštím zimním obdobím doplnit
mechanizaci a zlepšit celý systém zimní
údržby.
V zimním období se také opakovaně
projevily letité problémy na hřbitově.
Přestože jsem školní bránu nad hřbitovem nechal opakovaně zamknout nebo
zadrátovat silným drátem, vždycky někdo

zámek násilně odstranil a bránu nechal
otevřenou. Zídka na západní straně hřbitova, jež by měla zabránit zvěři dostat se
na hřbitov, je bohužel velmi nízká a při
sněhové pokrývce není překážkou ani pro
zajíce, natož pro srnky. Tato zvěř potom
spásá vše, co se na hřbitově zelená, a dělá
tak majitelům hrobových míst velkou škodu. Hned jak počasí na jaře dovolí, musíme zídku zvýšit, aby zvěř tudy nepřelezla
a nedělala na hřbitově škodu.
Všem poškozeným se omlouvám.
Začalo nám jaro a s ním spojená
doba úklidu po zimě. Předem děkuji
všem občanům, kteří při této činnosti pomohou i na pozemcích patřících
obci a zbaví naši Kašavjenku nečistot
a odpadků, které v zimě přikrýval sníh.
Josef Jarcovják

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
13. 12. 2012
- Zastupitelstvo obce Kašava (dále jen ZO)
schvaluje Statut pro udělení Ceny starosty
obce Kašava za rok 2012.
- ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- ZO schvaluje zrušení realizace projektu
„Vybavení komunitní kompostárny“.
- ZO schvaluje zrušení svazku obcí mikroregionu Lukovské podhradí se sídlem Městský
úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ: 70436622.
- ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na pořízení požární techniky a věcné prostředky požární ochrany.
- ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt Regenerace zeleně v areálu ZŠ
a MŠ Kašava.
5. 2. 2013
- ZO schvaluje spoluúčast obce na projektech
a) Místní komunikace č. 12 U Macíků ve výši
70.000,- Kč.
b) Klubovna mladých hasičů ve výši 200.000,- Kč.
c)Stavební úpravy a změna užívání na bytový
dům č. p. 147 Kašava ve výši 3.200.000,- Kč.
- ZO schvaluje opravy KBTV v lokalitě Horní
konec a Za zbrojnicí do výše 150.000,- Kč.
- ZO schvaluje předložené smlouvy firmou
SODEXO a D.A.S. a pověřuje starostu uzavřením těchto smluv.
- ZO schvaluje členství ve Spolku pro obnovu
venkova a pověřuje starostu zastupováním
obce v tomto spolku.
7. 3. 2013
- ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet hospoda-
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ření obce Kašava na rok 2013 - příjmy i výdaje: 8.612.400,-Kč, financování (splátky úvěrů)
545.000,-Kč.
- ZO schvaluje rojekt „Náves v obci Kašava prostor pro setkávání obyvatel“, v rámci Výzvy
č. 40/2013 – 2.3.1 Fyzická revitalizace území
v rámci ROP NUTS II SM.
• V rámci projektu budou provedeny úpravy
veřejného prostranství (náves s amfiteátrem) a s návsí souvisejících přilehlých ploch.
Bude provedena výstavba chodníku, parkovacích míst, rekonstrukce příjezdové komunikace a vybudování zázemí - přístřeší pro
tržiště a kulturní akce, úpravu svahu s možností sezení při konaných akcích. Dále bude
také přemístěn stávající památník a pořízen
mobiliář.
• Zabezpečení realizace po schválení žádosti.
• Finanční spoluúčast obce ve výši 30 % z rozpočtu projektu ve výši 2.211.246,- Kč.
• Financování projektu v době udržitelnosti
projektu.
• Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
obce na projekt:
- V roce 2013 bude vyčleněno 200.000, - Kč.
- V roce 2014 bude vyčleněno 1.500.000,- Kč.
- V roce 2015 bude vyčleněno 511.000,- Kč.
- V každém roce udržitelnosti projektu vyčleněno: 120.000,- Kč.
- ZO schvaluje předloženou výzvu k čerpání
z Fondu kultury a sportu v r. 2013.
- ZO schvaluje spoluúčast obce Kašava na
projektu „Školy fandí folklóru“ ve výši 3.000 €.
- ZO schvaluje předloženou „Smlouvu
o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby“
s firmou DOTEK o.p.s. a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.

Kabelovka
S příchodem jara budou pokračovat
opravy na kabelovce:
- natažení nového vedení na Horním konci a výměna posledních starých zesilovacích stanic
- oprava a částečná výměna přívodního
kabelu z Vančice do obce.
V poslední době časté výpadky ve
vysílání urgentně řešíme s firmou CABTELmont, ale ani oni nejsou schopni vše
ovlivnit, některé poruchy jsou způsobeny
např. okamžitým zasněžením antén na
Vančici a taktéž odstávky elektrické energie společnost E-ON, které nijak neovlivníme. Také je pravda, že většina rozvodů
je už víc jak dvacet let stará…, ale nechci
se vymlouvat. Budeme dál pracovat na
opravách a dokončení digitalizace. Všem
se za problémy omlouvám.
Josef Jarcovják
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Obec hospodařila dobře

byla založena „Iniciativa za živý venkov“ s podtitulem „Petice proti diskriminaci
občanů menších měst a obcí“. Autoři petice kritizovali daňové změny zavedené tehdejší vládou a odmítli 6,5 násobný rozdíl v příjmech na občana Prahy
a občany menších obcí. Iniciátoři byli Jana Juřenčáková (starostka Rokytnice),
Petr Gazdík (starosta obce Suchá Loz), Josef Zicha (starosta obce Vysoké Pole),
Vladimír Kráčalík (starosta Újezda), Jiří Vařecha (starosta města Kunovice) a Jiří
Randus (starosta města Zubří). Později se přidávali další starostové a po více jak
šestiletém boji byla novela zákona na konci roku schválena.
V uplynulém roce obec hospodařila dobře, hospodaření loňského roku
skončilo přebytkem. Máme prostředky pro financování připravovaných projektů. Jako každý rok i letos provedla pracovnice krajského úřadu přezkum hospodaření obce a neshledala žádné pochybení. Je to zásluha paní Marie Fardová
a paní místostarostky Marie Zbrankové, které vedou účetnictví obce. Za obětavou práci jim patří velké poděkování.
Josef Jarcovják

Na posledním zasedání zastupitelstva obce, byl odsouhlasen rozpočet
na rok 2013. Jak už jsem předesílal v minulém zpravodaji na konci roku 2012,
vstoupila v platnost novela zákona o RUD (rozpočtovém určení daní). Podle této
novely se má největším městům ubrat v daňových příjmech (doteď velká města
dostávala až sedminásobně více na jednoho obyvatele ve srovnání s malými
obcemi) a přidá se malým obcím. Tak uvidíme, kolik nám v kapitole daňových
příjmů přibude. Nicméně je potřeba všem, kdo se o to zasloužili, poděkovat.
Cesta ke změně pravidel RUD nebyla jednoduchá. Vše začalo 21. dubna 2006, to
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PŘÍJMY
Popis

2219
3319
3341
3612
3639
3722
6171
3613
6310
3330
Příjem celkem
Položka
8115
8124

Rozpočet
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin.
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálu
Daň z příjmů právnických osob
Daň obce 2010
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpady
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z výtěžku hrac.automatů
Příjem z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Dotace na volby
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Ostatní neinvestiční dotace ze SR – pro ZŠ
Ostatní neinvestiční transfery od obcí a krajů
Převody z rozpočtových účtů
Celkem
Příjmy z těžebního průmyslu
Příjmy z poskytování služeb
Kabelová televize
Bytové hospodářství
Místní hospodářství
Sběr a svoz komunálních odpadů
Veřejná správa
Pronájem kadeřnictví, květinářství, zdr.střediska
Příjmy z úroků, dividend
Činnost církví
Popis
Financování
Splátky úvěrů

1 241 363,62 Kč
99 903,81 Kč
449 716,26 Kč
1 143 857,00 Kč
105 450,00 Kč
2 919 393,00 Kč
360 351,00 Kč
7 250,00 Kč
850,00 Kč
1 004,00 Kč
71 215,70 Kč
23 054,82 Kč
20 930,00 Kč
314 629,38 Kč
23 200,00 Kč
615 000,00 Kč
556 568,40 Kč
318 000,00 Kč
41 000,00 Kč
8 312 736,99 Kč
84 115,00 Kč
8 100,00 Kč
194 050,00 Kč
280 868,00 Kč
66 823,00 Kč
18 376,50 Kč
19 122,00 Kč
40 961,00 Kč
25 689,63 Kč
2076,00 Kč
9 052 918,12 Kč
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PŘÍJMY
Paragraf

3319
3341
3612
3639
3722
6171
702/3639
711/3613
712/3613
713/3613
Příjem celkem

Rozpočet
545 000,00 Kč
-545 000,00 Kč

Položka
8115
8124

VÝDAJE
Paragraf
1014
2212
2219
2221
2310
2334
3113
3314
3319
3310
3341
3392,19
3412,19
3429
3524
3612
3613
3631
3632
3633
3636
3639
3722
3742
3745
5219
5512
6112
6115
6171
6310
6402
6330
6399
Výdaje celkem

Popis
Služby –veter.péče
Celkem – místní komunikace
Ostatní záležitosti poz.komunikací
Neinvestiční dotace krajům-provoz silniční dopravy
Pitná voda
Revitalizace říčních systémů
ZŠ a MŠ
Knihovna
Kulturní akce
Činnost církví
KBTV
Kultura, akce pro občany
Příspěvek zájm.organizacím
Ostatní zájmová činnost - zájmové organizace
Dar – nemocnice, domovy
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení celkem
Hřbitov
Plyn - úroky z úvěru
Digitalizace map
Technické komunální služby
Sběr a svoz komunálního odpadu
Naučná stezka
Vzhled obce
Ochrana obyvatelstva - rezerva
SDH
Zastupitelstvo obce
Volby
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Vratky dotace
Převody fondům
Platby daní

Popis
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin.
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálu
Daň z příjmů právnických osob
Daň obce 2010
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpady
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z výtěžku hrac.automatů
Příjem z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Dotace na volby
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb
Kabelová televize
Bytové hospodářství
Místní hospodářství
Sběr a svoz komunálních odpadů
Veřejná správa
Pronájem dílny
Pronájem kadeřnictví
Pronájem květinářství
Pronájem zdravotního střediska
Neinvestiční dotace OU Vlčková
Popis
Financování – zůstatek roku 2012
Splátky úvěrů

Rozpočet
1 500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
500 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
0,00 Kč
3 400 000,00 Kč
390 000,00 Kč
7 000,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
70 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
315 000,00 Kč
27 200,00 Kč
323 700,00 Kč
8 000,00 Kč
192 000,00 Kč
250 000,00 Kč
9 500,00 Kč
18 000,00 Kč
32 400,00 Kč
47 600,00 Kč
12 000,00 Kč
6 000,00 Kč
23 000,00 Kč
40 000,00 Kč
8 612 400,00 Kč
Rozpočet
545 000,00 Kč
-545 000,00 Kč

VÝDAJE

Rozpočet
1 470,00 Kč
168 766,00 Kč
58 306,80 Kč
64 050,00 Kč
1 500,00 Kč
5 742,00 Kč
2 645 875,32 Kč
47 114,80 Kč
11 610,00 Kč
2 076,00 Kč
318 528,70 Kč
329 404,00 Kč
108 200,00 Kč
50 697,00 Kč
3 000,00 Kč
30 892,00 Kč
79 337,00 Kč
331 199,32 Kč
20 000,00 Kč
62 000,00 Kč
61 333,49 Kč
757 629,00 Kč
487 526,60 Kč
376 762,07 Kč
113 002,00 Kč
20 000,00 Kč
118 577,71 Kč
571 756,49 Kč
21 502,00 Kč
1 064 244,39 Kč
9 549,00 Kč
79,00 Kč
41 000,00 Kč
105 450,00 Kč
8 006 180,69 Kč

Paragraf
2212
2221
2310
3113
3314
3319
3341
3399
3419
3429
3524
3612
3631
3632
3633
3636
3639
3722
3745
5219
5512
6112
6115
6171
6310
6402
707/3392
710/6171
713/3613
1010/6171
1098/3632
721/3742
Výdaje celkem
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Popis
Celkem – místní komunikace
Neinvestiční dotace krajům-provoz silniční dopravy
Pitná voda
ZŠ a MŠ
Knihovna
Kulturní akce
KBTV
Akce pro občany
Příspěvek zájm.organizacím
Ostatní zájmová činnost - zájmové organizace
Dar - Nemocnice Milosrdných bratří
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení celkem
Hřbitov - dohody
Plyn - úroky z úvěru
Digitalizace map
Technické komunální služby
Sběr a svoz komunálního odpadu
Vzhled obce
Ochrana obyvatelstva - rezerva
SDH
Zastupitelstvo obce
Volby
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Vratky dotace
Bývalá MŠ
Dětské zdravotní středistko
Zdravotní středisko
Sociální fond
Neinvestiční dotace Město Zlín
DKV - neinvestiční dotace
Naučná stezka

Rozpočet
250 000,00 Kč
65 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 159 000,00 Kč
48 000,00 Kč
43 000,00 Kč
350 000,00 Kč
47 500,00 Kč
50 000,00 Kč
200 000,00 Kč
2 000,00 Kč
116 000,00 Kč
365 000,00 Kč
2 000,00 Kč
62 000,00 Kč
3 400,00 Kč
655 000,00 Kč
494 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
92 400,00 Kč
639 000,00 Kč
27 200,00 Kč
2 114 200,00 Kč
20 000,00 Kč
1 700,00 Kč
80 000,00 Kč
48 000,00 Kč
82 000,00 Kč
14 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20 000,00 Kč
508 000,00 Kč
8 612 400,00 Kč
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Sociální služby
už i v Kašavě
Obec Kašava uzavřela „Smlouvu o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby“
s obecně prospěšnou společností Dotek,
o.p.s. z Vizovic, jejímž posláním je pečovat
o klienty na profesionální úrovni s lidským
přístupem a při respektování veškerých
jejich práv. Společnost poskytuje svým klientům péči, která vychází ze současných
vědeckých poznatků. Používá moderní
způsoby ošetřovatelství a komunikační
techniky jako jsou bazální stimulace, reminiscenční terapie, pet terapie, skupinové
cvičení, ergoterapie, trénink paměti.
Společnost DOTEK, o.p.s. nabízí za
úplatu širokou paletu služeb, ke zlepšení
péče o seniory, chronicky nemocné, zdravotně postižené a umírající osoby:
Odlehčovací péče pobytová a terénní. Převzetím péče o Vaše blízké, Vám
poskytneme čas k odpočinku, či zařízení si
svých záležitostí.
Pečovatelská služba v domácím
prostředí. Zkušené pečovatelky Vám kvalifikovaně poskytnou komplexní péči s laskavostí a osobním přístupem.
Domácí zdravotní péče. Poskytneme
Vám ošetřovatelskou zdravotní péči, která
nahrazuje hospitalizaci, pokud se nejedná
o akutní stav nemoci.
Bazální stimulace. O své klienty
pečujeme dle konceptu bazální stimulace, zabraňující otupování smyslů člověka zprostředkováním vjemů z vlastního
těla. Tato péče zohledňuje životní návyky
a osobnost klientů.
Půjčovna kompenzačních pomůcek.
Zapůjčíme Vám profesionální pomůcky,
které usnadní péči o Vaše blízké v domácnosti.
Josef Jarcovják

Boj o dotace
V dubnu dokončíme projekt Naučná
stezka Kašava, vyhotovíme závěrečnou zprávu a budeme nárokovat proplacení dotace
dle smlouvy, kterou máme uzavřenou.
Zamítnuta byla žádost o dotaci na
výstroj a vybavení zásahové jednotky SDH.
To je velké zklamání pro mě a pro hasiče ještě větší. Výstroj nutně potřebují.
Opakovaně jsme podali ve spolupráci
s Držkovou a Vlčkovou projekt „Kompostéry
pro domácnosti“ a uspěli jsme. Jde o nákup
kompostérů, které domácnosti a majitelé
rekreačních objektů, kteří si požádají, dosta-

nou do bezplatného pronájmu. Hned jakmile podepíšeme smlouvu a obdržíme pokyny ze Státního fondu životního prostředí,
budeme vás informovat o dalším postupu,
abychom stihli sezonu.
V současné době jsme podali a čekáme
na rozhodnutí o přidělení dotace u těchto
projektů:
Zateplení a výměna tepelného zdroje
Obecní dům Kašava - popis v minulém čísle Okénka
Náves v obci Kašava – prostor pro setkávání obyvatel - popis v minulém čísle Okénka
OPRAVA MK Č. 12 „U MACÍKŮ“ – Oprava místní komunikace u Macíků
Klubovna mladých hasičů – Dokončení klubovny v 1. patře Hasičské zbrojnice.
Stavební úpravy RD č. p. 147 Kašava
a změna užívání na bytový dům – Přestavba RD (Slováčkovo) na bytový dům s pěti
„vstupními byty“ (3 garsonky a 2 třípokojové byty) Cílem je zajištění sociálního bydlení
pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
Rekonstrukce fotbalového hřiště projekt TJ Kašava
Regenerace zeleně v areálu ZŠ a MŠ
Kašava - projekt školy
Školy fandí folkloru - projekt školy
Altány - výstavba tří altánů pro děti
Připravujeme:
• Sběrný dvůr
• Separace a svoz bioodpadů v obci Kašava
• Místní komunikce ke škole, hřbitovu
a nové čtvrti za hřbitovem
• Chodníky horní konec
• Obecní dům – interiér
• Revitalizace hřbitova
Josef Jarcovják

Cena starosty obce
Jedno přísloví říká: „Za každý dobrý
skutek - spravedlivý trest“. Mnohdy je to
pravda, ale já s tím nesouhlasím. Myslím
si totiž, že dobré skutky je dobré odměnit.
Proto jsem navrhl zastupitelstvu každoroční udělování „CENY STAROSTY OBCE KAŠAVA“. Cena starosty obce Kašava je udělována starostou obce za úspěšnou a záslužnou
činnost ve prospěch obce zejména za:
• dlouhodobý přínos pro obec Kašavu,
• celoživotní dílo apod.,
• mimořádný úspěch a reprezentaci
v oblasti kultury a sportu.
U zastupitelů jsem našel pochopení,
tak jsem vloni při Hodovém odpoledni
mohl cenu poprvé udělit a to hned třikrát.
Panu Josefu Krupíkovi - za dlouhodobou práci a angažovanost pro obec Kašava
Kolektivu DH Trnkovjanka - za vynika-
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jící úspěch v celostátní soutěži „Zlatá křídlovka“
Slečně Martině Černochové - za zlatou medaili v běhu na 100m na MČR 2012
Za práci a vzornou reprezentaci obce
všem oceněným děkuju a přeju hodně
zdraví a mnoho dalších úspěchů.
Josef Jarcovják

Vypalování trávy
S příchodem jara začíná pro hasiče
období zvýšeného počtu zásahů u požárů,
které způsobí neopatrní lidé při úklidu na
zahrádce nebo při odstraňování staré trávy
na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů. Přestože se hasiči snaží
každoročně upozorňovat na skutečnost, že
plošné vypalování trávy je zakázáno, lidé
berou toto upozornění na lehkou váhu.
Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen
porušují zákon, ale především ohrožují své
okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno
nejen na zahrádkách, ale i jinde.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity
přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak
bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky.
Oheň se v otevřeném prostoru může velice
snadno vymknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení
života a značné škody na majetku, ale také
závažné ekologické následky, např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí
jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo
panika.
Pamatujte, že vypalování porostů je
podle zákona o požární ochraně striktně
zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí fyzické osobě pokuta ve výši až
25 000 Kč, právnické osobě a podnikající
fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu
až do výše 500 000 Kč.
Teplé jarní počasí lidi také určitě vyláká k pálení biologického odpadu (zbytky
staré trávy, listí, větve, klestí). Tyto činnosti
s sebou přináší i zvýšený počet zbytečných
výjezdů hasičů, protože občané pálení
klestí a odpadů nenahlásí. Také pro občany
platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané
trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení
většího množství materiálu) je vhodné
předem ohlásit Hasičskému záchrannému
sboru Zlínského kraje. Pokyny platí stejné
jako pro podnikatele.
Pálení klestu je třeba vždy nahlásit na operační středisko Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje tel. 950 670 111.
Josef Jarcovják
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Naše obec,
naše společná řeč
V úterý 5. 3. 2013 se ve škole v aule
sešlo asi 30 účastníků této akce, od níž
jsem přesně nevěděla, co očekávat. Výzva
zněla jasně – chcete se podílet na rozvoji
své obce, jste nespokojeni, jak obec funguje? Více než nespokojenost mě do auly
dovedla zvědavost.
Hned při vstupu jsme dostali kartičky
se jménem v barvě své příslušnosti, nikoli politické - takto nenápadně jsme měli
přehled, kdo z nás účastníků je občan,
zastupitel, podnikatel, zemědělec nebo
zástupce školy či neziskové společnosti.
Po úvodním slově hlavního koordinátora
pana Ing. Jana Fialy jsme byli rozděleni
do dvou skupin a odešli každý se svou
„vedoucí“ do učeben. Tam jsme bezmála
hodinu řešili metodou brainstormingu,
co se nám v naší obci nelíbí. Musím dát za
pravdu paní koordinátorce, že záporných
věcí napadá člověka více než těch kladných. Ale budiž k dobru, že tyto „nedostatky“ nastíněné spoluobčany, by měly
být využity při zlepšení celkového stavu.
Nápady padaly jeden za druhým a paní
koordinátorka vše pečlivě zapisovala na
velký papír. Ti, co byli v diskusi nejplodnější a ostatní se ztotožňovali s jejich názory,
dostávali zelené puntíky. Myšlenky, co by
se dalo v Kašavě zlepšit, se týkaly všech
oblastí – místních komunikací, potoků,
osvětlení, stavu budov i stavu obyvatel
- zde především komunikace na úrovni
sousedské i občanské a vůbec celkové
atmosféry naší obce. Na závěr jsme dostali tři barevné nálepky a měli jsme vybrat
3 nejpalčivější problémy tak, jak to viděl
každý z nás osobně. Poté jsme se odebrali
opět do auly, kde jsme konfrontovali své
nápady s nápady druhé skupiny. Musím
říct, že byly v podstatě totožné, i když třeba jinak formulované.
Hlavní pan koordinátor Ing. Fiala shrnul výstupy z tohoto setkání a slíbil nám
další v dubnu, kdy budeme vytvářet pracovní týmy a pokračovat tak ve tvorbě
Strategického rozvojového plánu obce
Kašava. Zdůraznil význam spolupráce
všech složek obce a odpověděl i na otázku, zdali se nepohybujeme příliš v teoretické rovině. Předložil nám hotové plány
jiných obcí, které už fungují. Jde především o závazek, že ať už bude ve vedení
obce kdokoli, jakékoli politické uskupení,
všichni musí respektovat tento Strategický plán, v němž bude vytyčen hlavní směr,
kterým by se měla naše obec ubírat. Pan

Fiala na závěr znovu zdůraznil, že co si
obec nevytvoří sama, nemá. A že pokud
se nebudeme my všichni na rozvoji obce
podílet a nebudeme táhnout za jeden
provaz, tyto akce opravdu pozbývají smysl
a zůstane pouze u teorií a nářků u piva.
Měla jsem z této akce docela příjemný
pocit dobře vykonané práce a jsem zvědavá, co bude dál. Jak se dá s našimi nápady
pracovat, protože nám koordinátoři slíbili,

že vše zaznamenané bude uchováno.
Jediné, co mě zaráží je, že se této akce
zúčastnilo 90% starších občanů. Nás mladých, kterým by vývoj obce do budoucna
neměl být lhostejný, tam bylo pomálu.
Uvidíme v dubnu, jestli ještě někoho přemůže zvědavost a přijde se připojit.
Informace o projektu najdete na www.
branaprovenkov.cz.
Pavla Holíková

Evidence obyvatel v roce 2012
Narozené děti:
Alex Jindřich Vičík
Dominik Mahďák
Sabina Daňková
Anna Chlupová
Pavel Jiřík
Karolína Klívarová
Vojtěch Marcoň
Sebastián Toman
Matěj Válek

Úmrtí:
Dagmar Zbranková, Božena Rájková,
Marie Husičková, Petr Kotas, Jaroslav Šála,
Jaroslav Sedlář, Ludmila Chudárková,
Zdeněk Hovadík
Sňatky v kostele sv. Kateřiny v Kašavě:
28. 4. Martin Drábek a Martina Pospíšilová
14. 7. Petr Folta a Alena Minaříková
4. 8. Jaroslav Dubovský a Lenka Chudárková
29. 9. Marek Perna a Hana Fuksová

24 občanů se přistěhovalo, 17 osob se odstěhovalo, 8 osob změnilo bydliště v rámci obce.
Počet obyvatel Kašavy k 31. 12. 2012 je 903.
Marie Fardová
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Myslivci
před zimou
Když listopadová noc bledne únavou
a z oparu ranních mlh vystoupí nádherná
barevnost listnáčů na protějších stráních
a mlha se již drží jen v údolích okolo potoků,
připomíná nám to blížící se období, které
je pro zvěř velmi kruté. Nedostatek potravy
prověří zdravotní stav každého jedince.
Snad právě proto myslivci upírají svou
pozornost k tomuto ročnímu období. Doma
již mají připraveno kvalitní seno na měsíce
strádání. Je nutno však zvěř na zimu připravit. Proto bylo nakoupeno 42 metrických
centů ovsa. Toto jadrné krmivo umožňuje zvěři vytvoření zásoby tuku (běli) pro
období, kdy její trávicí ústrojí je na strádání připraveno a bude přijímat jen to, co ve
volné přírodě najde. V průběhu října bylo ke
krmelcům a zásobníkům dovezeno 1 692 kg
kaštanů, které sbíraly děti ze školní družiny
na 16. ZŠ ve Zlíně. My jim za to uděláme
besedy o ochraně přírody, krajiny i zvěře.
Besed se zúčastňuje každoročně okolo 210
dětí ze Zlína – Jižních svahů. I žáci ZŠ v Kašavě sbírali kaštany a 100 kg bylo předáno
myslivcům k zakrmení zvěře v našich lesích.
V lednu zvěř tráví kruté období v krytinách blízko krmných zařízení. A myslivci
toho využívají a do krmítek dávají medicinální granule, které obsahují léčiva proti
nemocem a parazitům. Až uvidíte myslivce
brodící se sněhem s batohem na zádech,
jistě si vzpomenete i na letošní mysliveckou výstavu.
Starost myslivců se však spojuje
i s péčí o naše občany. Základem života je mj.
i voda. Proto myslivci vyslyšeli iniciativní
výzvu Obecního úřadu v Kašavě a odpracovali na budování studánek 58 hodin.
Nastal nový kalendářní rok. Děkujeme
všem našim občanům za přízeň a pomoc
pro myslivost, ochranu přírody a krajiny
a přejeme hodně zdraví, životní pohody
a úspěchů v tomto roce.
PaedDr. Zdeněk Panzar

Hubertská mše
V neděli 28. 10. se uskutečnila první
Hubertská mše u příležitosti 20. výročí HS Kašava - Držková. Už v 8.30 hodin
bylo před kostelem sv. Kateřiny v Kašavě
slyšet troubit myslivecké signály trubačů
z Holešova na lesnice. V 9 hod. vstoupil
do kostela průvod myslivců v uniformách
a to nejen z Kašavy a Držkové, ale i velký
doprovod přátel místních myslivců. V čele

průvodu nesli myslivci trofej jelena, která
je symbolem jejich patrona sv. Huberta
a položili ji na oltář. Mši svatou celebroval
kněz Jiří Kopřiva, který je přítel místních
myslivců a sám velký milovník přírody.
Symbolika mše se nesla v duchu mysliveckých tradic a všem přítomným se líbila.
Během mše předali myslivci knězi tradiční symboly české myslivosti - myslivecký
klobouk, lovecký tesák a borlici. Po mši
svaté se průvod myslivců vydal před kostel, kde atmosféru nedělního dopoledne
doplnila hudba Trnkovjanka a následně se
všichni přítomní odebrali opět v průvodu
do Orlovny na mysliveckou výstavu a slavnostní oběd, kde se podávaly myslivecké
speciality.
HS Kašava - Držková by chtělo poděkovat všem organizátorům, především
aktivním členům, v čele s předsedou
A. Holíkem za uspořádání, tak neobvyklé,
ale zajímavé akce, a popřát jim do dalších
let hodně zdaru. Třeba se tato akce stane
tradicí a bude se každým rokem opakovat.
Alois Holík

Myslivecká výstava
Čas rychle běží, den jde za dnem a rok
za rokem. Svěží jaro vždy přejde v horké
léto, to odezní v pomíjivých barvách podzimu a zima zas pevně sevře naše Valašsko. Ano, tak začíná publikace vydaná
k 20. výročí založení Honebního společenstva Kašava – Držková.
Poslední myslivecká výstava se uskutečnila asi před 30 lety v sále u Táborských
a snad si na ni vzpomenou jen někteří
pamětníci. Nyní je to 20 let od založení
Honebního společenstva Kašava - Držková, v jehož čele po celou dobu je honební starosta pan Alois Holík. V honebním
výboru bylo rozhodnuto, že uspořádáme
výstavu o své práci, aby veřejnost mohla
posoudit práci nás, malé skupinky myslivců. Našim cílem bylo ukázat výsledky chovatelské práce, snahu o udržení geneticky
kvalitních a zdravých chovných jedinců,
ale i vidět nekvalitní, i když zajímavé trofeje odlovených churavců a geneticky
nevhodných kusů.
V Orlovně jsme připravili panely
s vystavenými trofejemi – i medailovými.
Na stolech byly vystaveny obě kroniky
i ukázky měsíčních událostí v přírodě ve
vztahu k ochraně přírody a myslivosti,
které byly vystaveny ve vitrínách v Kašavě
a v Držkové v nedávných letech.
Výstavu navštívila řada odborníků,
např. předseda Okresního mysliveckého
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spolku ve Zlíně Dr. Ing. František Libosvár
CSc., člen ústředního výboru Českomoravské myslivecké jednoty. Dále pak představitelé sousedních organizací z okresu,
z Kvasic na okrese Kroměříž i naši spoluobčané. V pamětní knize jsou obdivné zápisy
a vysloveno uznání všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli. Nikdo nečekal tak
rozsáhlou výstavu v tak malém honebním
společenstvu.
V sobotu 27. října nám počasí opravdu
nepřálo a v neděli ráno 28.10. nás překvapila sněhová pokrývka. Po prohlídce a vzájemných diskuzích si část hostů prohlížela
video s mysliveckou tématikou.
V neděli byla po Svatohubertské mši
návštěvnost největší. Snad i proto, že
celou výstavu doplňovala místní dechovka
mladých s oblíbenými skladbami myslivců
i hostů.
Velkou pochvalu si zaslouží ti, kteří
pracovali v zázemí celé výstavy. Především
pan Josef Krčma s manželkou Soňou, kteří
připravovali stovky porcí zvěřinových jídel.
Ale i řadoví členové, kteří mnoho hodin
věnovali přípravě výstavy.
Na naší výstavě k 20. výročí Honebního
společenstva Kašava - Držková, jsme chtěli přiblížit našim občanům práci myslivců,
poděkovat všem spoluobčanům za pomoc
při ochraně přírody a krajiny a vyslovit přesvědčení, že své potomky povedou k lásce
k rodnému Valašsku.
Alois Holík

Divadlo
Skončila zima a s ní i Klíče na neděli
v Kašavě. Tuto komedii od Antonína Procházky jste mohli u nás zhlédnout celkem
šestkrát v různých hereckých zastoupeních. Potěšilo nás, že i v divadle s tak
dlouhou tradicí, jako je Hvozdná, se naše
představení v sobotu 16. 3. líbilo. Jelikož
začíná jaro a s ním spojené dlouhé dny
a práce na zahrádkách, místo vystoupení budeme čas věnovat přípravě nového
představení. Klíče na neděli či Podhorský penzion bychom chtěli „oprášit“ na
podzim a potěšit vesnice, které projevily
o naše divadlo zájem.
Děkujeme za vaši diváckou podporu
a zájem.
Sledujte www.divadlokasava.cz
Inzerce: Hledáme převážně ochotné muže s hereckým talentem, kteří by se
rádi zapojili do našeho spolku. Zn. Už kvůli
nácvikům stojí za to hrát.
Věra Vlková
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Kalendář akcí:
18. 4. Třídní schůzky (Škola)
23. 4. Zájezd do Slováckého divadla (Škola)
27. a 28. 4. Slavnostní otevření Naučné
stezky Kašava (Obec Kašava)
29. a 30. 4. Stavjání mája
30. 4. Rej čarodějnic a čarodějů
(Rodiče dětí z Kašavy)
14. 5. Tvořivé dílny s rodiči (Škola)
14. 5. Kašavský běh (Škola)
17. 5. Besídka ke dni matek a otců (Škola)
21. - 23. 5. Sběr papíru (Škola)
25. 5. Kácání mája
6. 6. Setkání rodičů budoucích prvňáčků
(Škola)
3. - 7. 6. Sběr elektrospotřebičů (Škola)
14. 6. Rodičovská kavárníčka (Škola)
22. 6. Vančica - závod malých
motocyklů do vrchu
28. 6. Slavnostní ukončení školního roku
(Škola)
8. - 12. 7. Příměstský tábor „Ztraceni…“
(Komunitní škola)
14. - 24. 7. Letní tábor „Zachraňte Vemýše
stěhovavého“ (RR Kašava)

Klub maminek
Od podzimu loňského roku se maminky nejen z Kašavy scházejí v nové herně
v prostorách tělocvičny ZŠ. Děje se tak každý pátek od 9 do 11h a díky určité „samostatnosti“ této místnosti se můžeme potkávat i v době školních prázdnin. Minule jsem
děkovala všem, kdo se podílel na vzniku
herny a velké díky, které tehdy z nepozornosti nezaznělo, patří panu školníkovi
Macíkovi, který přispěl tím nejdůležitějším
– fyzickou prací. MOC DĚKUJEME!
Ačkoli mnohé z nás letos odešly do
pracovního procesu, neodradil nás menší počet maminek a malých návštěvníčků
herny a pokračujeme. Společně si vytváříme zajímavý program, v němž letos
nechybí jednou měsíčně cvičení s Míšou
Blahovou z CPR Vizovice, jednou měsíčně
přednáška nebo beseda a zbylé pátky jsou
plně využity k tvoření, hraní a sdílení zážitků a zkušeností.
S pracujícími maminkami odešly i starší
děti do školky a zůstali malošci od půl roku
do 2let. Při společném tvoření proto volíme jednodušší techniky, aby vyhovovaly
všem zúčastněným. V lednu jsme pracovali
s papírem a vatou, děti vyráběly tříkrálové
koruny a sněhuláky z vaty a z papírových
sáčků. V únoru jsme vyrobili veselé klau-

ny, kteří nám teď slouží jako stojánky na
pastelky a na závěr měsíce si děti zaskotačily v maskách v doprovodu známých
dětských melodií. Začátkem března přijela opět paní Míša Blahová a v přednášce
„Bezpečný internet“ nás zasvětila do tajů
i nástrah současných médií. Před Velikonocemi jsme v jarním duchu umotali zajíčky
z vlnitého papíru jako zápich do květináče.
Na závěr měsíce si maminky pod vedením
aranžérky paní Kovalové mohly vyrobit
pěknou dekoraci na sváteční stůl. Byly
velikonoční prázdniny, a tak se zúčastnily
i mnohé děti školou povinné.
Z dalších zajímavých akcí bych ráda
všechny pozvala na besedu s paní psycholožkou Polínkovou na téma „Výchova dětí
0-3roky a dál…“ dne 26.4. Formou otázek
a odpovědí si mohou návštěvníci ujasnit
některá věčná témata týkající se nejmenších ratolestí. V květnu 24. 5. pak proběhne
beseda „Slučitelnost rodiny a zaměstnání
aneb hledáme možnosti“, jež nám nabídlo
CPR Zlín, s nimiž také náš klub maminek
spolupracuje.
Ráda bych tímto pozvala nové maminky, které třeba zatím ještě v Kašavě mnoho
lidí neznají nebo mají malé děti a zdá se
jim, že pro ně klub maminek není, aby přišly mezi nás, určitě to nebude marně strávený čas. Program klubu vždy visí na kabelovce a na internetových stránkách obce.
Po domluvě je možné se scházet i s většími
dětmi v odpoledních hodinách.
Těšíme se na všechny, kdo má chuť se
potkávat!
Pavla Holíková

Mažoretky Kašava
Ve čtvrtek 14. února 2013 se konal
zápis do nového kroužku mažoretek.
Přihlásilo se bezmála 20 děvčat ve věku
3 – 13 let. Rozhodli jsme se tedy rozdělit
mažoretky do dvou kategorií:
Kategorie kadetky (do 9 let)
Trénink: čtvrtek 15:00 – 16:00
Vedoucí: Markéta Třísková
Kategorie juniorky (9 – 14 let)
Trénink: pátek 14:30 – 15:30
Vedoucí: Petra Maňásková
Tréninky probíhají v aule ZŠ a MŠ Kašava.
První dvě vystoupení jsou naplánována již na květen, proto děvčata pilně
pracují na nové sestavě. V nejbližší době
budou spuštěny také webové stránky, na
kterých najdete všechny potřebné informace.
Na závěr bychom rádi poděkovali
vedení ZŠ a MŠ Kašava za poskytnutí prostor k tréninku a také mažoretkové skupině Hopihop z Hluboké nad Vltavou za
poskytnutí kostýmů.
Petra Maňásková
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Kateřinské hody
V neděli dne 25. 11. 2012 proběhly v Kašavě Kateřinské hody s bohatým
celodenním programem.
Program začal v 9 hodin dopoledne tradiční mší svatou v kostele sv. Kateřiny. Po
mši svaté ještě zahrála před kostelem DH
Trnkovjanka a poté se program přesunul do
místní Orlovny, kde byla prezentace projektu „Naučná stezka“ a „Kašavské studánky”.
Po krátké pauze následoval odpolední
program, kde nás poctil svou návštěvou
pan Marek Dunda z Vranova nad Dyjí. Pak
následovali Žáci ZŠ Kašava a ZUŠ Morava,
soubor „SPIDUCH” ze Slovenska a valašský
soubor Kašava. V průběhu programu také
ve volných chvílích hrála DH Trnkovjanka.
Program byl oficiálně zakončen slavnostním předáním „Ceny starosty obce Kašava
za rok 2012”.

Poděkování patří všem, kteří tuto
vydařenou neděli připravili a podíleli se
na jejím zdárném průběhu.

Rodičovský ples
V sobotu 12. 1. 2013 se konal rodičovský ples v Kašavě, kdy se rodiče mohli
pobavit při hezké hudbě a také velmi pěkném vystoupení country skupiny Ruty-šuty
z Kelče, která se skládá z mladých a velmi
nadaných tanečníků. Toto vystoupení probíhalo vždy během přestávek a mělo velký
úspěch. Dále tento ples obohatily scénky,
a to v podání pana Stanislava Marconě
a Josefa Šarmana ml., a také scénka „Muži
na WC“ v podání Renka Gaguláka, Zdeňka
Štelce a Zdeňka Vlka. Obě scénky sklidily velký aplaus – tímto všem účastníkům
děkuji za účinkování. Velký dík patří všem
sponzorům a rodičům, kteří přispěli do
bohaté tomboly, která takto mohla potěšit
většinu zúčastněných. Nakonec chci velmi
poděkovat za obětavost rodičů ze SRPŠ při
přípravě a celém průběhu této akce.
Šárka Marcoňová
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Co nového u seniorů
Jak rychle utíká čas, přibývá i seniorských
setkání. Uběhlo půl roku, co jsme vás informovali o našich aktivitách. Pouze o prázdninách jsme naše setkání trochu omezili, ale
jinak se stále scházíme každých čtrnáct dnů
ve čtvrtek v 16 hod. většinou v Orlovně.
Když budeme zpětně rekapitulovat - jednou z velmi vydařených akcí v měsíci srpnu
bylo uspořádání táboráku na hřišti. TJ Kašava nám zapůjčila klubovnu, pan Kratochvíl
zajistil dřevo, takže jsme měli nejen opečené
špekáčky (které opekl pan Buchta), ale mohli
jsme si také uvařit kávu i čaj. K dobré pohodě
přispěl pan Rochla s kytarou a naše návštěvačtyři seniorky z Kudlova, které se svým zpěvem k nám připojily. Počasí nám přálo, takže
jsme se rozcházeli až ve večerních hodinách.
V měsíci září se někteří z nás zúčastnili
zájezdu do Rohožníka, se kterým navázala
naše obec družbu. Zájezd pořádal náš Obecní úřad. Kromě návštěvy Muzea oskeruší
v Tvarožné Lhotě, návštěvy kostela v Šaštíně, ekologického rybníku a nového hřiště
v Rohožníku, jsme měli možnost seznámit
se s činností seniorského klubu z Rohožníka,
který se nazývá „Zpívající důchodci. Předvedli pásmo „čepení nevěsty“, které zopakovali
při příležitosti návštěvy u nás v Orlovně.
Koncem tohoto měsíce nás při našem
setkání překvapily děti z 1. a 2. třídy ZŠ a děti
ze ZUŠ Morava, které nám k Mezinárodnímu
dni seniorů nejen popřály, předaly dárečky,
ale hlavně zahrály a zazpívaly. Přišel také pan
Zbranek s harmonikou.
Říjen byl u nás „v duchu“ zavzpomínání.
Pan Stanislav Marcoň nám promítnul několik
starých filmů z historie Kašavy.

ZUŠ Morava - výtvarný obor
Již deset let se mohou děti z kašavské
základní školy vzdělávat v hudebním, ale
i ve výtvarném oboru Základní umělecké
školy Morava. V roce 2003 se začalo s výukou
výtvarného oboru v budově základní školy,
pak se na čas učebna výtvarného oboru přestěhovala do bývalé mateřské školy, aby se na
začátku školního roku 2011/2012 vrátila opět
do ZŠ. Pro děti, rodiče i vyučující je mnohem
výhodnější a komfortnější, když děti mohou
přeběhnout z družiny či přímo z vyučování rovnou do dílny VO a nemusí za každého
počasí přecházet do jiné budovy. V letošním
školním roce navštěvuje výtvarný obor ZUŠ
22 žáků a jsou vyučováni ve dvou skupinách
jednou týdně vždy v tříhodinové lekci. Děti se
učí základům kreslířských a malířských technik
a modelování z keramické hlíny. Na podzim se
podařilo odhalit v kabinetu výtvarné výchovy
ZŠ stařičký grafický lis sovětské výroby, který
jsme s laskavým svolením pana ředitele ZŠ

V měsíci listopadu jsme navštívili Slovácké divadlo v Uh. Hradišti - hra Harold a Maude s Květou Fialovou v hlavní roli se podle
ohlasů všem líbila. Jelikož se blížily Vánoce,
pozvali jsme si do klubu pana Zusku ze Zlína,
který připravil krásnou výstavku svých prací
a také nás učil vyrábět vánoční ozdoby ze slámy. Každý z nás si odnesl domů vlastnoručně
vyrobenou slámovou ozdobu.
Shodou okolností naše další setkání
u kafíčka vyšlo právě na Sv. Mikuláše, a tak
jsme pro naše členy připravili překvapení.
Po seznámení se s jeho životem nás opravdu
Mikuláš navštívil. Byly to Šárka Marcoňová,
Jitka Řezníčková a Lidka Holá, kterým jsme
museli zazpívat a něco předvést, abychom
dostali dárečky.
Další hezké „kafíčko“ bylo předvánoční.

Děti z MŠ nám předvedly své vánoční pásmo.
K tomu jsme si vlastnoručně vyrobili z jablek
a chvojí vánoční svícny, které jsme si zapálili,
zhasli světla a za zpěvu koled při kytaře (pan
Rochla), jsme si navodili krásnou vánoční
atmosféru.
No a poslední naše akce v loňském roce
byl „Silvestr“, kde jsme se všichni sešli, zazpívali si, dobře se najedli a napili a veselo bylo
až do pozdních večerních hodin.
V letošním roce se také pravidelně scházíme. Náplň našich setkání je různá, občas nám
pan Marcoň připraví nějaká cvičení, rébusy či
jiné úkoly a pomůcky na procvičování motoriky a trénování paměti.
Jsme rádi, že nás přibývá, a vy ostatní,
kdo máte zájem a chtěli byste prožít pěkné
chvilky, přijďte mezi nás!
Iva Rochlová

Vlka a paní učitelky Kořistkové přestěhovali
do dílny VO. Mohli jsme tak s dětmi poprvé
vyzkoušet i výrobu jednoduchého grafického
listu. O náměty pro naše výtvarné práce není
v Kašavě nouze. Věnujeme se nejčastěji tomu,
co nás obklopuje a co důvěrně známe, tedy
přírodě a životu kolem nás. Nedávno jsme
například využili informace o obnově kašavských studánek a zkoušeli jsme namalovat
prameny živé vody, která je „zakleta“ v zemi.
Nevyhýbáme se ani klasickým námětům jako
je např. zátiší či portrét. Své práce děti rády
prezentují na akcích pořádaných ZUŠ Morava přímo ve škole, v místní Orlovně nebo na
společných výstavách ZUŠ ve Zlíně. Kromě
rozvíjení výtvarných dovedností se v hodinách učíme také o své práci vyprávět, jeden
druhému naslouchat a vzájemně se tolerovat. Snažíme se každou práci dokončit, nikdy
nezapomeneme své místo uklidit a chlapci se
docela rádi učí být gentlemany, což znamená,
že i za děvčata po vyučování zvednou židle,
aby se paní uklízečce pěkně uklízelo.
Tam, kde jsou šikovné děti, bývají zpra-

vidla i šikovní rodiče. O Kašavě to platí dvojnásob. Aktivní maminky iniciovaly pro rodiče
s dětmi zřízení keramických dílniček, které
probíhají již druhým rokem v učebně výtvarného oboru. Scházíme se jednou, někdy i dvakrát měsíčně a společně tvoříme. O legraci při
práci nouze nebývá. Třeba když malý Kryštůfek začne zpívat. Pro mě osobně je největší
radostí, když některá z maminek na konci lekce sama zjistí, jak je šikovná. Důležitější než
kupa pěkných výrobků je však možnost hodit
jednou za čas každodenní starosti za hlavu,
při tvoření si oddychnout a třeba i trochu
poklábosit. Jistě by se nám všem tak dobře
nepracovalo, kdybychom neměli vlídné přijetí a laskavé pochopení ze strany zaměstnanců
ZŠ Kašava, bývalé paní ředitelky Aleny Patákové, současného ředitele pana Zdeňka Vlka,
pana školníka Macíka i paní uklízečky Jakubové a Pospíšilové. Zapomenout nemohu ani
na kolegy z hudebního oboru ZUŠ, jmenovitě
pak Petra Černocha, který vždy ochotně a rád
se vším pomůže.
Renata Ambrůzová, uč. VO ZUŠ Morava
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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
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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
Muži "A"
Datum

Den

Začátek

31.3

Ne

15.30

7.4

Ne

10.00

Muži "B"

Zápasy

Výsledek

Datum

Den

Začátek

6.4

So

15.30

Zápasy

Žáci
Výsledek Datum

Den

Začátek

Zápasy

7.4

Ne

10.00

Pozlovice Kašava
Kašava Bratřejov

Kašava Sehradice
Lípa - Kašava

Veselá - Kašava

14.4

Ne

16.00

Kašava Bratřejov

13.4

So

16.00

Kašava Bratřejov

14.4

Ne

10.30

20.4

So

16.00

Dolní Lhota Kašava

21.4

Ne

16.00

Zádveřice Kašava

21.4

Ne

13.30

28.4

Ne

16.00

Kašava Nevšová

27.4

So

16.00

Kašava Neubuz

28.4

Ne

10:30

5.5

Ne

16.30

Ludkovice Kašava

5.5

Ne

16.30

Jasenná Kašava

4.5

So

14.30

12.5

Ne

10:30

Kašava Mladcová

18.5

So

16.30

Hvozdná Kašava

19.5

Ne

14.30

Tečovice Kašava

8.5

Stř

16.30

Kašava Vysoké Pole

12.5

Ne

16.30

Kašava Bylnice

18.5

So

16.30

Veselá - Kašava

25.5

So

16.30

26.5

Ne

10:30

1.6

So

16.30

Kašava Trnava

2.6

Ne

14.30

Napajedla Kašava

So

16.30

Kašava Lůžkovice

9.6

Ne

10.30

Kašava Vizovice

So

16.30

Vizovice Kašava

16.6

Ne

10.30

Kašava Spytihněv

Ne

16.30

2.6

Ne

16.30

Kostelec Kašava

8.6
15.6

9.6

Ne

16.30

Kašava Napajedla

16.6

Ne

16.30

Tlumačov Kašava

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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Veselá - Kašava

Kašava Lutonina

26.5

Kašava - Újezd

Bylnice - Kašava
Kašava - Újezd

Kašava - Fryšták

Výsledek

OKÉNKO
do Kašavy

ŠKOLA

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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OBEC VLČKOVÁ

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.
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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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