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Slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
opět tu máme podzim, čas, kdy začíná
školní rok, kdy dozrává ovoce a pěstitelé sklízí plody své práce, čas přípravy na
zimu.
Se svým psaným příspěvkem do „Podzimního Okénka“ nemohu začít jinak,
nežli velkým poděkováním Vám všem,
kteří jste se zasloužili o to, že přes celé letní období nebylo pomalu víkendu, aby se
v naší obci neudála kulturně-společenská
nebo sportovní akce. Moto závody Vančica, Myslivecký táborák, Multižánrový
festival, Noční hasičská soutěž, Fotbalový
turnaj R. Jakuby a další akce. No a také
nemohu vynechat rodinný tým „ Cukrárny
u Šarmanů “ pod taktovkou Martina, který
„koncertoval“ celý letní čas - ke spokojenosti Kašavjanů i přespolních.
Po dvou měsících se zase zaplnily školní lavice, děti se postupně po prázdninovém odpočinku dostávají do vyučovacího procesu. Ve škole je přivítal nový pan
ředitel Mgr. Zdeněk Vlk. Taktéž učitelský
sbor má pět nových tváří. Všichni společně musí napnout síly, aby děti usměrnili
a učili je moudrými býti.
Přeju do dalšího školního roku prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, deváťákům,
aby udělali při volbě dalšího studia ten
správný krok a ostatním žákům, zaměstnancům školy, učitelskému sboru i panu
řediteli hodně sil a úspěchů.
A závěr léta přinesl Kašavě jeden velký úspěch. TRNKOVJANKA ve finále 20.
ročníku soutěže Zlatá křídlovka obsadila
2. místo. Což v těžké konkurenci i profesionálních muzikantů je neuvěřitelné umístění, vlastně takové vítězství Davida nad
Goliášem. Parta mladých ogarů kolem
bratrů Černochových dokázala, že píle
a poctivá práce se vyplácí a dávají tak příklad k následování nejen svým vrstevníkům.
S nadcházejícím podzimem přeji všem
odolnost proti plískanicím a pošmourným podzimním dnům a co nejdéle pěkné počasí, nejlépe až do kateřinských
hodů…
Váš starosta, Josef Jarcovják

Jednota
se vrací
do Kašavy

Výpis z usnesení
zastupitelstva obce

Kulturák
má nového
majitele

ze dne 12. 9. 2012
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu přípravou dotačních žádostí:
a) o poskytnutí dotace na požární techniku,
b) DSO DKV o poskytnutí dotace na nákup
kompostérů,
c) TJ Kašava o poskytnutí dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště,
d) projekční příprava protipovodňových
opatření na soutoku Dřevnice a Kameňáku,
e) ve spolupráci s MAS Vizovicko a Slušovicko příprava projektu „Altány“.
Zastupitelstvo obce na vědomí podané
dotační žádosti:
a) Zateplení a výměna zdroje - Obecní dům
Kašava,
b) Náves v obci Kašava - prostor pro setkávání obyvatel.
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje návrh Řídící komise Účelového
fondu obce Kašava ze dne 27. 6. 2012 na
rozdělení dotací v roce 2012,
b) pověřuje starostu podáním žádosti na
Pozemkový úřad o provedení Komplexní pozemkové úpravy na katastru obce
Kašava,
c) pověřuje starostu jednáním o výkupu
pozemků a nemovitostí za účelem rozšíření MK Chalúpky,
d) žádá SSÚ obce Kašava o vydání osvědčení o existenci Účelových komunikací na
území obce Kašava.

Firma OLYMPIA GROUP s. r. o. se sídlem v Praze v dražbě vydražila za částku 500 tis. Kč stavbu kulturního domu
v Kašavě. Protože pozemky pod stavbou jsou majetkem obce a bez souhlasu obce nemůže se stavbou nikdo nic
dělat, požádal pan Karel Náhlík o jednání
se zástupci obce. Jednání proběhlo na
obecním úřadu za účasti většiny zastupitelů obce a pan Náhlík se svým týmem
prezentoval svůj investiční záměr přestavit kulturák na dům pro seniory. Po obci
požaduje prodej pozemků pod stavbou
i v okolí stavby. Jelikož celý záměr zatím
neměl zpracován do konkrétní podoby
a projekt byl prezentován jen v obecné
rovině, nepřesvědčil pan Náhlík mě ani
zastupitele o reálnosti a serióznosti jeho
záměru. Proto bylo dohodnuto, že po té,
co bude mít dopracován investiční záměr,
budou jednání pokračovat.
Josef Jarcovják

ze dne 25. 10. 2012
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje dar 2.000,- Kč Nemocnici milosrdných bratří ve Vizovicích,
b) zamítá žádost o finanční příspěvek oblastní charitě v Červeném Kostelci,
c) schvaluje dar 1.000,- Kč Domu sociálních
služeb v Návojné,
d) schvaluje dar 25.000,- Kč Jednotě Orla
v Kašavě na pokrytí nákladů za provoz
a údržbu Orlovny v Kašavě,
e) schvaluje dar 10.000,- Kč DH Trnkovjance
na pokrytí nákladů za hru při obecních
akcích,
g) bere na vědomí přípravu a tvorbu Integrované strategie rozvoje území v MAS
Vizovicko a Slušovicko,
h) schvaluje příspěvek 15,- Kč na obyvatele
pro MAS Vizovicko a Slušovicko,
i) bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti
ZŠ a MŠ Kašava za školní rok 2011/2012.
j) schvaluje nákup stroje na úklid sněhu
v hodnotě do 60.000,- Kč,

Jednota - spotřební družstvo ve Zlíně
od středy 17. 10. otevřela svoji zrekonstruovanou prodejnu COOP v Nákupním
středisku. Po více jak dvaceti letech bude
zase provozovatelem obchodu potravin
v Kašavě. Dosavadní provozovatel paní
Dana Soukupová po několik desítek let
poctivě sloužila zákazníkům nejprve jako
prodavačka, později jako vedoucí a provozovatelka Nákupního střediska v Kašavě,
a zajišťovala tak dostupnost nákupu
základních potravin a průmyslového
zboží nejen pro Kašavjany. Konkurenční
tlak, nárok na seniorský klid i další okolnosti ji vedly k rozhodnutí ukončit činnost
v nájemních prostorách a otevřít svoji
novou prodejnu Průmyslového zboží ve
vlastních prostorách vedle svého rodinného domu – u Kulturáku. Za dlouholetou
službu pro Kašavjany i přespolní si paní
Dana Soukupová zaslouží velké uznání
a poděkování.
Josef Jarcovják
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Zápis ze zasedání Řídící komise účelového fondu obce
Kašava ze dne 27. 6. 2012
Místo konání: Zasedací místnost OÚ Kašava
Čas konání: 18.00 hodin
Přítomní: Černoch P., Holík J., Jurášková A., Kocourek P., Krupíková M., Křižka L., Vlková V.
Omluveni: Rochlová I.
Řídící komise otevřela všechny obálky a přečetla jednotlivé žádosti. Po pečlivém zvážení rozhodla o přidělení dotací následovně
(seřazené dle abecedy):
ORGANIZACE
NÁZEV PROJEKTU
ČÁSTKA
39. Přední hlídka Royal Rangers v Kašavě
Centrum pro rodinu Vizovice o. s.
DH Trnkovjanka
DH Trnkovjanka
Honební společenstvo Kašava
Místní skupina ČČK Kašava
Ochotnický spolek Kašava, o. s
Orel Jednota Kašava
Rodiče dětí z Kašavy
Sbor dobrovolných hasičů Kašava
Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA
Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA
TJ Kašava
TJ Kašava
Valachbajk Team Kašava o. s.

Poznáváme Hostýnské a Vizovické vrchy
Klub maminek-podpora činnosti
Multižánrový festival
Podpora činnosti
Prezentace 20 let honebního společenstva Kašava – Držková
Vybavení zdrav. brašen, výcvik mladých zdravotníků
Budování technického zázemí Ochotnického divadla Kašava
Údržba a provoz Orlovny
Slet čarodějnic a čarodějů, Uspávání broučků
Práce a výchova mládeže, udržování kultur. tradic a sportovní činnost
Pořízení krojů pro Kašavjánek
Kašava-Korea 2012
Nákup materiálu a majetku pro sportovní činnost
Sportovně-kulturní činnost TJ Kašava
Výroba cyklistických dresů pro členy o. s.

8.000,3.000,17.400,17.400,7.000,12.400,17.050,17.400,13.400,13.400,17.350,17.400,17.400,17.400,4.000,Petr Černoch

Naučná
stezka Kašava
Naučná stezka Kašava má své další
důležité pokračování. Z plánů a projektů
se realizace tohoto příhraničního grantu přemístila nejprve do stolářské dílny
Zdeňka Dudy. A nyní Vám jistě neuniklo,
že před obecním úřadem v Kašavě je nově
nainstalována pozice právě pro naučnou
stezku – zastřešená lavička se stolkem.

Věříme, že se nám do konce dubna
2013 podaří vše zdárně dokončit. Veliké
díky patří všem, kdo se na projektu naučné stezky kolem Kašavy podílejí!
Jana Langerová

Stejných stanovišť je kolem naší obce
dalších deset. Díky kvalitní stolářské práci Zdeni Dudy, zkušenostem se zemními
a zednickými pracemi Josefa Minaříka
a veliké obětavosti a nasazení Jarka Holého, byly tyto pozice naučné stezky zabudovány podle původního plánu a po souhlasu majitelů všech pozemků do reliéfu
Kašavy.
Je výborné, že se tyto práce stihly ještě před zimou. Textové banery budou na
jednotlivá stanoviště umístěny až na jaře.
Stejně tak i směrové ukazatele a křížová
cesta půjdou do terénu až na jaře 2013.
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Projekty
v Kašavě
„Pořád se něco děje“ tak by se daly
nadepsat následující řádky, ve kterých
bych vás rád seznámil s tím, co se v letním období v obci připravuje a udělalo.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr
revitalizace centra obce s tím, že v prostoru u bývalé mateřské školky č. p. 217
vznikne náves a mateřskou školku přestavíme na Obecní dům. Snažíme se připravit projekty, na které je možné žádat
dotace. Takže do 32. výzvy Regionálního Operačního Programu jsme podali
projekt „Náves v obci Kašava – prostor
pro setkávání obyvatel“ (obr. č. 1 a 2),
který řeší venkovní prostory kolem staré mateřské školky. Mezi školkou a cukrárnou vznikne prostor pro amfiteátr se
zastřešeným jevištěm a na volné ploše
bude dlážděné parkoviště, ze strany
k faře se stávající parkoviště také rozšíří. Amfiteátr bude využíván pro různé
kulturní akce a jinak v průběhu roku by
zastřešená plocha mohla být využívána
pro obchodníky - trhovce, kteří občas
přijíždějí do obce a volná plocha bude
sloužit jako parkoviště.
Do 38. výzvy Operačního Programu
Životního Prostředí jsme podali projekt
„Zateplení a výměna tepelného zdroje
Obecní dům Kašava“ (obr. č. 3). Projekt
obnáší výměnu oken a dveří, zateplení fasády, podlahy a stropu, plynofikaci
a výměnu topení. V současné době se
připravuje ještě projekt, který řeší interiér budoucího Obecního domu. Jednou
z diskutovaných možností využití prostor
Obecního domu je vznik např. funkčního
muzea (vaření trnek, moštování, zabijačková místnost atd.), které by sloužilo široké veřejnosti k těmto činnostem a také
návštěvníkům muzea k poučení. Budu
rád, když se zapojíte se svými náměty do
diskuze, jak nejlépe využít tuto budovu.
Proč Obecní dům, proč Náves? Stará
MŠ č. p. 1 je v havarijním stavu a už více
než 10 let se nedaří do budovy sehnat
nájemníky. Rekonstrukci nutně potřebuje. Stávající Obecní úřad č. p. 41 je nezateplená budova (zdi 30 cm) s potřebou
výměny oken a zateplení stropu, ale pronajmout by se určitě dala, stejně je na

Obrázek č. 3 - Obecní dům Kašava
tom budova dnešní knihovny č. p. 100.
Soustředěním Obecního úřadu,
knihovny, obecní síně (obřadní i zasedací
místnost), archívu, případně ještě muzea
do jedné budovy – Obecního domu by
se ušetřilo na provozních nákladech
a uvolněné prostory na domech č. p. 41
a č. p. 100 by se pronajaly. No a oba projekty by určitě výrazným způsobem přispěly ke zlepšení vzhledu centra Kašavy.
Ve spolupráci s TJ Kašava jsme na
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy podali projekt rekonstrukce fotbalového hřiště. V minulých letech už byly
uskutečněny dva neúspěšné pokusy, tak
snad už to teď vyjde a nejen fotbalisté se
dočkají důstojné fotbalové plochy odpovídající 21. století.
Opakovaně jsme podali ve spolupráci
s Držkovou a Vlčkovou projekt Kompostéry pro domácnosti. Jde o nákup kompostérů, které by domácnosti dostaly do
bezplatného pronájmu.
Do 20. 10. 2012 podáme ve spolupráci s MAS VaS žádost o dotaci na tři altánky (k dětskému hřišti u ZŠ a MŠ, k cukrárně a k bytovkám), pokud se to podaří,
určitě uděláme dětem radost.
V současné době finišují práce na
dokončení studánek. Jsou dokončeny
kamenické práce, dělají se stříšky a musí
se upravit okolí studánek. Termín dokončení konec listopadu bude dodržen.
Projekt naučné stezky je také v plném
proudu. V současné době máme osazených všech jedenáct stanovišť, banery
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na ně umístíme až na jaře. Dále ještě
zbývá osadit třicet tři směrovníku a čtrnáct zastavení křížové cesty. Věřím, že se
vše bude dařit a termín 30. duben 2013
zvládneme.
Ve spolupráci s panem farářem
P. Jiřím Orságem, se připravuje řešení
okolí kostela a cesty ke škole a hřbitovu.
Obr. č. 4 - studie od Ing. arch. Jaroslava Meluzína. Je to jedna z několika možností, jak vyřešit co nejlépe uspořádání
tohoto prostoru.
Co vše se z výše popsaných plánů
nakonec uskuteční, je odvislé od toho,
jak budeme úspěšní při schvalování
dotací, protože z rozpočtu obce nelze
ušetřit na investice v řádech milionu.
Určitě jste zaznamenali, že byl schválen
nový RUD (rozpočtové určení daní) a pro
Kašavu by to mělo znamenat podle nové
tabulky navýšení stávajícího rozpočtu
o více jak 2.5 mil. Kč a to už jsou velmi
pěkné peníze. Je třeba za to poděkovat především poslancům Gazdíkovi
a Polčákovi a senátorce Juřenčákové,
kteří od roku 2006 za tuto nespravedlnost bojovali. Sám jsem se také zúčastnil
několika akcí, které pořádali na podporu
této úpravy, tak vím, že to nebylo jednoduché.
Samozřejmě, zajíci se počítají až po
honě, takže uvidíme, kolik nám přibude v obecním rozpočtu peněz, ale je to
dobrá zpráva a naděje pro příští období.
A nyní se modleme, ať se dílo podaří.
Josef Jarcovják
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č. 1

Obrázek č. 1 a 2
Náves v obci Kašava,
prostor pro setkávání obyvatel

č. 2

Obrázek č. 4
Studie okolí kostela,
cesta ke škole

č. 4
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Kašavské studánky
Proč vznikl projekt obnovy studánek?
Všichni jistě víme o nějaké studánce
v našem okolí. Je jich tady hodně, a proto,
když Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko vyhlásila na jaře projekt obnova
zdrojů pitné vody, tak se obec Kašava také
zapojila k obnově studánek. Bylo vybráno osm studánek a jejich rekonstrukce
probíhá již od léta. Snahou je dokončit
opravy ještě v letošním roce.
Každá studánka má již své jméno,
a tak Vám přiblížíme stručným popisem
jejich polohu.
Kadlbek - na Horním konci, hned u cesty
za domkem pí Flámové

Projekt obnovy
studánek v Kašavě
Obec Kašava je od loňského roku
členem Místní akční skupiny Vizovicko
a Slušovicko. Toto sdružení se podílí na
tvorbě různých projektů pro venkov. Jednou z projektových oblastí jsou tzv. projekty spolupráce, které v rámci Programu
rozvoje venkova (je řízen Ministerstvem
zemědělství) přinášejí společné řešení
toho, co běžně může být pro jednotlivého žadatele o dotaci nebo pro jednu obec
nezvyklé nebo nemožné. Tyto projekty
se snaží o propojování různých obcí, aktivit a nápadů.
Projekt obnovy studánek v Kašavě si klade za cíl obnovu povědomí u široké veřejnosti o historických studnách, studánkách,
pramenech a minerálních pramenech. Tyto
místní zdroje vody jsou důležitým krajinným, kulturním a společenským prvkem.
Jejich časté zanedbání nebo snaha o rušení
vedlo k ochuzení obyvatel, krajiny a jejich
návštěvníků. Prameny vody mají v naší
kultuře společenský, kulturní, náboženský
a zdravotní přesah. Voda je zdrojem života a stále nové inspirace. Spolupráce MAS
Vizovicko a Slušovicko, kde je naše obec
aktivním členem, a MAS Hříběcí hory (leží
na jih od Kroměříže), chce přispět do velké
mozaiky bohatství, které naše země nabízí.
Náš projekt jsme nazvali „Obnovme prameny střední Moravy“.
Na katastru obce Kašavy obnovujeme
8 studánek, na území Vizovicka a Slušovicka 29 studánek. Celkem v rámci projektu
41 studánek, pramenů a studní.
V čem bude spočívat obnova našich
studánek?
Významným výsledkem projektu bude
stavebně technická obnova pramenů.

Topolná - směrem po Naučné stezce
Kašava na Kopnů
Liduška - u cesty pod Vrzavkama
Stázička - vyvěrá za Kašavou směrem od
křížku k vodojemu
Milenka - napájí rybník za mysliveckou
chatou
Jiřinka - po Vančici osvěžovala svojí čerstvou vodou závodníky minikár již před
30 lety
Anežka - vedle Skalky směrem k Mahďákovým
Libuška - směrem k Sobolici ke Křižným
vodám
Kamenná - za Vinohrádkem k Podkopné
Lhotě (obnova nebyla potřeba, jelikož je
zachovalá a udržovaná).
Ludmila Holá

studánka LIBUŠKA
(před opravou)

Budou obnoveny, renovovány, upravovány,
jejich okolí bude uklizeno a vybaveno mobiliářem jakým jsou např. lavičky a informační
tabule, budou vydány mapy, pedagogové
využijí projekt ve výuce a prameny budou
obohacením také pro cestovní ruch. Projekt
nejen propojí obě zájmová venkovská území střední Moravy, ale zlepší také povědomí
obyvatel o krajině a jejím bohatství. Tento záměr vhodně navazuje na v současné
době realizovaný projekt „Po formanských
stezkách...“ nebo „Trnková stezka“.
Mezi naše cíle patří vrátit do společenského povědomí téma obnovy studánek
spojených se společenskými, náboženskými
a kulturními akcemi. Lidé se budou vracet
na tato místa. Dá se očekávat zvýšená vlna
zájmu a „dominový efekt“ obnovy dalších
zdrojů vody a drobných místních staveb, přírodnin a jiných zajímavostí (péče o památné
stromy, drobné sakrální památky, archeologické lokality, přírodní zajímavosti). Vznikne
další místní fotodokumentace, DVD, snad
i nové tradice.
Obnova a využití mnoha pramenů na
území obou lokalit bude mít i další významy. Dojde k zapojení mnoha místních školek, škol, církví a dobrovolných sdružení do
projektu. Obnova bude mít dosah na zkvalitnění turistické a volnočasové nabídky.
Bude příležitostí pro setkání občanů a mnoha subjektů. Studánky budou trvale využívat všechny věkové skupiny a návštěvníci,
dojde k dalšímu zatraktivnění venkova. Jedná se sice o velké množství malých investic,
které vyžadují mnoho času a administrace,
přinesou však multiplikační efekty.
Slavnostní otevírání studánek proběhlo už v obcích Ostrata, Hvozdná, Jasenná
a Bratřejov.
Na Vizovicku byl vrcholem projektu den
2. září, kdy se dopoledne uskutečnila ekumenická modlitba s poděkováním za vodu

ve sboru v Jasenné a odpoledne se uskutečnil koncert Hradišťanu.
Během října a listopadu připravujeme
turistické a cyklistické putování po historických pramenech MAS Vizovicka a Slušovicka.
Vydáme také mapu pramenů MAS Vizovicka
a Slušovicka a DVD k obnově za významného přispění pana Holého z Kašavy.
Dále připravujeme seminář ve Zdounkách, který se zaměří na probouzení zájmu
veřejnosti o stav a obnovu pramenů, studánek a studní na střední Moravě. Seminář
bude orientován na starosty obcí, jejich nejbližší spolupracovníky i širokou veřejnost.
Bude určen pro všechny věkové kategorie
bez rozdílu vzdělání. Pozvánky s programem budeme rozesílat e-mailem na jednotlivé obce obou MAS, manažerům okolních
MAS a parterům projektu.
Na přípravě projektu se podíleli z Kašavy zvláště pan starosta a někteří zastupitelé, za ZŠ paní Langerová, v dalších obcích
i členové ČSOP, členové staršovstva, členové pastoračních rad, SDH, dobrovolníci,
členové zastupitelstev, majitelé firem, senioři. Obnovené studánky a prameny budou
přirozeným místem setkávání, občerstvení
a příspěvkem k malebnosti místa.
Celkové náklady projektu jsou odhadnuty na 2 797 000 tis., z toho stavebně technická část na 2 260 000,- Kč. Na Vizovicku
a Slušovicku se bude realizovat v objemu
1,3 mil. Kč. Vytvoříme hodnotu asi okolo
3 mil. Kč. Stavebně technické výdaje budou
asi 1,07 mil. Na území Kašavy odhadujeme
náklady podílu obce na projektu 239 027,Kč. Při kvalitní administraci, spolupráci všech
aktérů a splnění všech monitorovacích indikátorů předpokládáme výši dotace tohoto
projektu téměř 90 %, a ty budou vráceny do
obecního rozpočtu.
Mgr. Petr Žůrek, ST. D.,
manažer MAS Vizovicko a Slušovicko
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Multižánrový festival
aneb pojďme slavit!
Nebylo to bezchybné a bezstarostné, ale
nultý ročník multižánrového festivalu, který
se konal v sobotu 28. července 2012 v Kašavě, se povedl. I přes páteční vytrvalé deště
se vše stihlo přichystat a odměnou bylo
opravdu slunné počasí, velká návštěvnost
a spokojenost diváků i kapel.
Narozeniny, aneb oslava musí být
Multižánrový festival nazýván domácími
fanoušky „Kašava fest“ byl v tomto roce jediný svého druhu. Vymyslela si ho kapela DH
Trnkovjanka, která chtěla jednoduše, avšak
velkolepě oslavit své 10. narozeniny. Nutno
podotknout, že se jim to opravdu povedlo. I přes nečekaně velký počet posluchačů byla už od začátku všude cítit pohoda,
jako na oslavě v kruhu nejbližších. Bezmála
400 diváků vytvořilo nevídanou atmosféru.
Přišli podpořit oslavence tancem, zpěvem
i spokojenými výrazy v obličeji. Nic nezměnil ani fakt, že většina z vystupujících kapel
byly dechovky, které, přiznejme si, nemají v dnešní době takovou popularitu jako
ostatní hudební žánry.
Celý festival zahájil dechový orchestr z chorvatského Daruvaru. Hned bylo
poznat, že přijel někdo ze zahraničí. Kašavou se rozléhaly balkánské rytmy a člověk
si rázem připadal jako na přímořské dovolené, což nebylo v těchto parných dnech zas
až tak na škodu. Dalšími vystupujícími byla
velmi oblíbená jihomoravská DH Vlčnovjanka. Bylo zajímavé pozorovat posluchače
při jedné z nejpopulárnějších písní kapely
s názvem Hallelujah. Ve tvářích mívali většinou dva výrazy. Pro ty uslzené a zaražené
do laviček představovala tato píseň jak se
říká „srdcovou záležitost“, pro jiné se jevila
jako otřesný paskvil. To ovšem může porovnat pouze právoplatný autor písně Leonard
Cohen. Když už byli lidé dostatečně uvolnění a nabuzení přišlo to nejlepší. Vystoupení
samotných oslavenců zvedlo ze židle i ty
nejskeptičtější odpůrce dechovky. Davem
kolovaly texty snad všech písní, babičky se
pohupovaly do rytmu valčíků, dědečkové
dávali přednost polce. To vše bylo jasnou
známkou velkého úspěchu a popularity
domácí Trnkovjanky. Na hráčích byla vidět
spokojenost a radost z toho, jaká podpora od lidí známých i neznámých se jim naskýtá. Jakmile byly předány veškeré dary
a gratulace, odebraly se starší generace
občanů zpět domů a s přicházejícím večerem začala i opravdová zábava. Předvečerní
oslavy rozjela folkrocková skupina Fleret.
Velmi mě překvapilo, že největší lákadlo
v podobě této kapely si nedokázalo udržet
obecenstvo a atmosféra poněkud poklesla.

Ani já jsem na nich neshledala nic originálního. Vnímala jsem, jak hrají jednu píseň za
druhou, ale nic víc. Žádná větší komunikace
s diváky, ani pokus o nějakou výjimečnost
vystoupení. Pouze další fádní výstup někde
na vesnici. Přišlo mi, že se ani nesnažili, což
mě velice mrzelo. Ovšem poté nastoupila
zcela jiná, ovšem neméně zajímavá kapela. Black Melody Jazzband, hrající pouze
jazz z 30. let. Šest muzikantů s vokalistkou
uprostřed rozparádil i servírky z nedaleké
cukrárny U Šarmanů, které svým vlněním
do rytmu div neupustily podnosy. Závěrečnou štafetu pak přebral zlínský Avion Swing
band a ve večírku zdařile pokračoval. Návaly
výborné muziky podtrhly i světelné efekty
a diváci mohli být opravdu spokojeni. Publikum bylo tak u vytržení, že ani pořádný liják
nikoho neodradil, spíše naopak. Všichni se
po horkém dni rádi zchladili, někteří i vyzuli
boty a bezprostředně si užívali atmosféry
i nadále. Poté co Avion vyhlásil již asi desátou poslední píseň, byly davy diváků přemoženy únavou a postupně se odebíraly
k domovu.
Dámy a pánové, příští rok znova
Multižánrový festival nabídnul lidem
výborný zážitek. Obsahoval skvělou hudbu
i zvuk, dobrou organizaci, fronta na občerstvení a pivo byla také únosná. Pořadatelé
mohli být právem hrdi na to, co lidem předvedli. Odměnou jim za to byla vlna díků
a kladných názorů. Myslím, že můžu s klidem říci: „příští rok na viděnou“.
Klára Robenková

Kašava v Korei
Folkloriády CIOFF Anseong 2012 se
zúčastnily folklorní soubory ze 43 zemí
z celého světa, což čítá 1500 účastníků.
V období dvou týdnů navštívilo areál,
v němž vystoupení probíhala, na 700 tisíc
diváků. Kašava se ještě nikdy nezúčastnila
festivalu v tak daleké zemi a takového rozsahu. A proto je asi logické, že se nás naši známí ptali, co jsme viděli, jaké to bylo. Nejpřiléhavější odpovědí by mohlo být „zajímavé“.
Účast na folkloriádě totiž byla velmi
náročná. Po dlouhém letu přes několik
časových pásem, kdy jsme zjistili, že basa
let „nepřežila“ a museli jsme požádat
o zapůjčení, následovalo patnáct dní
vystupování přerušených jediným volným
dnem. Každý den jsme absolvovali dvě až
tři vystoupení, z toho někdy i dva průvody,
přičemž jsme museli být na místě minimálně půl hodiny předem, ale současně jsme
museli být velmi flexibilní. Často jsme se
totiž až na místě dozvěděli, že organizátoři rozhodli o změně charakteru programu
a že místo přehlídky krojů bude 20minutové vystoupení, nebo že musíme původ-

7

ně připravený 15minutový program prodloužit na 30minutový, že se průvod, na
který čekáme už 45 minut, o další půl hodiny odsouvá, že vystoupení, které nebylo
v programu, začíná za 15 minut na druhé
straně areálu apod. Po několika dnech už
nás snad nemohlo nic překvapit a vůbec
jsme nepočítali s tím, že by program na
daný den zůstal takový, jak byl ještě ráno
naplánován. Účinkovali jsme často i ve
večerních hodinách, kdy jsme pod pódiem
při 10 °C čekali v krojích někdy i hodinu.
Jediný den volna jsme strávili v Soulu.
Tam jsme se téměř v poklusu snažili co
nejvíce prohlédnout těch několik atraktivních míst, která pro nás organizátoři vybrali. V hotelu se spalo nikoliv na posteli, ale
na jakýchsi futonech, po 4 až 5 v jednom
pokoji. Vyprané kroje jsme sušili na zemi,
protože všude bylo podlahové vytápění.
Ty zcela pozitivní zážitky však jednoznačně převažují. Počínaje letem největším letadlem (airbusem A380) na téměř
druhý konec světa a čekáním na dubajském letišti, kde to i o půlnoci žilo. Přes
areál, který byl promyšlen do posledního
detailu a vybudován speciálně pro folkloriádu: důstojná vstupní brána, World Zone
s výstavou krojů všech zúčastněných národů, nejrůznější suvenýry z mnoha koutů
světa, včetně korejských výrobků a výpěstků, možnost ochutnat tradiční pochoutky
z Koreje i z jiných částí světa, nebo si
vyzkoušet chození po laně či točení s talířem „ponou“ (korejské tradiční umění),
naučit se bubnovat, vyrobit si keramickou
nádobku...; nemohl chybět vodotrysk ani
rybník s lekníny a právě vylíhnutými žlutými kačenkami, každý večer se promítal
krátký film o folkloriádě, ale nikoliv na plátno, ale na vodní tříšť ze speciálního vodotrysku, který se spouštěl jen na těch pár
minut; v areálu byla hvězdárna, odpočinková zóna s ukázkami tradičního hospodářství a spoustou nejrůznějších altánků
a soch, totemů, stromů, keřů, květin. Až po
jídlo, které bylo sice často spíše mezinárodní, nicméně byli jsme i v korejské restauraci
a někteří z nás se dokonce zúčastnili závodů v pití sodžu (korejský druh 20% vodky)
na rychlost. A samozřejmě jsme se naučili
jíst hůlkami.
Nelze také opominout večerní či spíše
noční souborový život. Vzhledem k tomu,
že všichni účinkující bydleli v jednom hotelu (opravdu všichni, přičemž ještě zbývalo
místo pro další ubytované), byl opravdu
bohatý. Zájezd do Koreje a účast na Folkloriádě CIOFF 2012 Anseong pro nás přestavoval spoustu nezapomenutelných zážitků
a zkušeností.
Záznam rozhovoru v ČRo Brno:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2753783

Eva Husáková Kočičková

OKÉNKO
do Kašavy

ŽIVOT V OBCI

Ochotníci
připravují…
Po odehraní šesti představení Podhorského penzionu od Lumíra Kubátka jsme
hledali námět na novou hru. Prošli jsme
spoustu scénářů. V květnu jsme se nakonec
rozhodli pro hru Klíče na neděli od Antonína Procházky. Jedná se o komedii z 80.
let minulého století. Dva manželské páry
se přátelí a při jedné povedené návštěvě
se toho vypije více, než je zdrávo a nápad
je na světě. Ale nikdo nepočítal s následky zprvu nevinné recese… Při nácviku se
bavíme, tak snad se budete bavit i vy
Snažíme se nacvičovat pravidelně.
Ale nemoci, rodinné důvody, zaměstnání
či studium někdy zkouškám nepřejí. Premiéru bychom chtěli uvést 8. prosince.
Budeme se snažit ze všech sil, abychom
to do začátku prosince zvládli. Děkujeme obci Kašava za poskytnutí grantu k nakoupení osvětlovacího pultu, ZŠ
a MŠ Kašava za poskytnutí prostoru ke
zkouškám a za vámi projevovaný zájem
o činnost našeho spolku.
Rádi bychom Vám představili naše
webové stránky: www.divadlokasava.cz.
Věra Vlková

Klub maminek
V novém školním roce se díky ochotě
vedení školy a za přispění pana S. Marconě našly nové prostory pro klub maminek.
Scházíme se každý pátek od 9h do 11h
v budově nové tělocvičny, kde nám slouží
bývalá posilovna jako prostorná herna.
Během září jsme se s vervou pustily do
úklidu i výzdoby, teď nás čeká ještě výmalba a položení nového koberce. Tímto děkujeme tatínkovi jedné z nás za malování
a obci za poskytnutí dotace, z níž jsme
mimo jiné mohly nový koberec na hraní
pořídit.
A co nás letos ještě čeká? Každý měsíc
zajímavé cvičení s Míšou, podle rozvrhu
v tělocvičně si můžeme zaskotačit i na větším prostoru s jiným náčiním než obvykle.
Na začátku října proběhla prezentace kosmetiky Mary Kay, kde se maminky mohly
nechat zdarma nalíčit a dozvěděly se mnohé o péči nejen o pleť. Závěr měsíce patřil
tvoření z pěnového papíru a kartonu a naši
hernu tak ozdobili originální draci.
Listopad je, co se týče počtu setkání
nejplodnější, a tak plánujeme focení s paní
Švajdovou, které se velmi osvědčilo, tentokrát již s vánoční tematikou. Rády bychom

se zapojily do projektu „Zdravou obuví ke
zdravému vývoji dětské nohy“, který probíhá za podpory Zlínského kraje, a to formou
účasti na přednášce na toto téma. Dále
určitě využijeme pestré nabídky přírodnin
a budeme vyrábět z dostupných materiálů
různé ozdoby a zvířátka.
Na přelomu listopadu a prosince plánujeme spolupráci s klubem seniorů, kdy
děti pod vedením cvičitelky Míši předvedou krátké vystoupení v Orlovně.
V prosinci nás čeká návštěva Mikuláše, plánujeme pozvat paní aranžérku pro
inspiraci na vánoční výzdobu a již tradičně ukončíme v tomto roce naše setkávání rozjímáním nad vánočními koledami
a recepty.
Je toho dost, co může klub maminek
nabídnout všem, kdo mají chuť se potkávat a třeba se i trošku „přivzdělat“, a proto
jsem ráda, že v naší obci má klub své místo.
Pavla Holíková

Farnost Kašava
Vážení občané.,
v pátek 2. listopadu jsme v našem farním kostele a následně v neděli 4. listopadu uctili památku všech věrných zemřelých. Jim patří naše úcta a dík. Věříme, že
nás živé se zemřelými spojuje zmrtvýchvstalý Kristus. Vždyť On je Pánem nad mrtvými i živými a v něm žijí všichni, kdo ho
milují. Našim zesnulým Kristus září jako
věčné světlo. A proto naši vzpomínku na
zesnulé nenaplňuje smutek a žal, ale prozařuje jí víra ve věčný život a naděje na
vzkříšení. Při této příležitosti byl požehnán
nový kněžský hrob, který z kvalitní žuly
zhotovil kameník pan Bajza. Kněží, kteří
působili dlouhá léta v duchovní správě
u nás v Kašavě i na jiných místech, si
zaslouží naší vděčnosti, vzpomínky
a důstojného místa posledního odpočinku.
Vám, milí farníci, kteří jste svými dary přispěli, vyjadřuji i za své zesnulé spolubratry
v Kristu upřímný dík a Pán Bůh zaplať!
Zároveň vás s radostí zvu na svatokateřinskou farní pouť, která se tradičně uskuteční v neděli 25. listopadu na slavnost
Ježíše Krista Krále. V loňském roce jsme
uvítali milého hosta otce Martina Holíka,
ředitele Rádia Proglas, letos přijal pozvání
otec Marek Dunda z Vranova nad Dyjí, který již mnoho let vydává oblíbený časopis
pro novou evangelizaci Milujte se!
Jinak na závěr této krátké zprávy si
dovoluji připomenout, že náš sv. otec
Benedikt XVI vyhlásil Rok víry, který začal
11. října 2012 u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu a skončí
o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24. listopadu
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2013 a zároveň k dvacátému výročí vydání
Katechismu katolické církve. Cílem tohoto
roku je prohloubení víry a obnova církve.
Jak řekl náš otec arcibiskup v pastýřském
listu- „Budeme upírat svůj pohled na Ježíše Krista, neboť od něho naše víra pochází
a on ji vede k dokonalosti“. (Žid 12,2)
Požehnané podzimní dny s přáním
pokoje a dobra vám přeje otec Jiří Orság,
duchovní správce.

Předvánoční
nadílka se ZUŠ
Morava
Listí už pomalu opadlo ze všech listnáčů, severák nabírá na síle a vzduchem
je cítit štiplavý mrazík. Krajina utichá
a chystá se na zimní spánek. Již brzy nastane čas klidu a pohody, čas lásky a porozumění, čas Vánoc. Učitelé Základní umělecké školy Morava se Vám rozhodli zpříjemnit
předvánoční atmosféru menším koncertem. Není přece nic hezčího než archaické
tóny, rozléhající se zasněženou krajinou.
Na koncertě vystoupí žáci i se svými učiteli, Mladá dechová hudba či nově vzniklý
Dětský pěvecký sbor. Na celém programu děti velmi pilně pracují již od začátku
roku a chtějí se předvést v tom nejlepším
světle. Vždyť to také dělají hlavně pro Vás,
milí rodiče. Chtějí svými písněmi potěšit
i babičku a dědečka a podělit se o nadšení se sousedy. Děti přece rozdávají radost
a to si nemůžete nechat ujít. Proto Vás
co nejsrdečněji zveme odpočinout si od
každodenních starostí a nechat se prostoupit atmosférou vánočních svátků.
Klára Robenková

Vánoční besídka
s jarmarkem
ZŠ a MŠ Kašava ve spolupráci se ZUŠ Morava srdečně zve
na Vánoční besídku s jarmarkem.

V pátek 14. 12. 2012
od 16.00 hodin v Orlovně.
PROGRAM:
16.00 Prodejní jarmark dětských výrobků
17.00 Vánoční vystoupení žáků ZŠ
18.30 Společné posezení
s občerstvením
Těší se na Vás žáci a zaměstnanci školy.

OKÉNKO
do Kašavy

ŠKOLA

Slovo
ředitele
školy
Vážení rodiče a spoluobčané,
jak již jistě víte, na základě konkurzu,
který proběhl na jaře tohoto roku, jsem byl
starostou obce Josefem Jarcovjákem jmenován ředitelem naší základní a mateřské
školy.
Touto cestou bych Vám chtěl ve stručnosti v pár bodech představit základní
myšlenky koncepce rozvoje školy, se kterými jsem do funkce ředitele školy začátkem
srpna nastoupil. Na jedné straně máme na
co navazovat, na stranu druhou je třeba
vzhledem k potřebám doby některé věci
dělat jinak. Následující cíle jsou reálné
a společným úsilím vyučujících, ostatních
zaměstnanců školy, rodičů a také veřejnosti můžeme vzdělávání, výchovu a další činnost školy postupně směřovat tím
správným směrem. Bude to běh na dlouhou trať, ale věřím, že se nám to postupem
času podaří.
Vzdělávací a výchovné cíle - hlavní
úkol školy
Základním cílem naší školy je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného
vzdělání, rozvíjet osobnost každého žáka,
aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a nést za své jednání
odpovědnost. Důležité je rovněž vytvořit
podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
Hlavní cíle:
• podporovat různé formy výuky, projektové vyučování, důraz na schopnost
třídit a zpracovávat informace, vést žáky
k vzájemné spolupráci
• nabízet výuku anglického jazyka od
MŠ po celou dobu školní docházky, umožnit žákům komunikovat pokud možno
s rodilými mluvčími, mít možnost vycestovat do zahraničí
• podporovat počítačovou gramotnost
žáků, vést žáky k využívání informačních
technologií k získávání informací
• v co největší míře využívat okolní přírodu k výuce a odpočinku dětí, vést děti
k ekologickému smýšlení, rozvíjet u žáků
základní pracovní dovednosti (pěstitelské
práce, zpracování dřeva,…)
Klima školy - chceme, aby se žáci,
zaměstnanci školy i rodiče cítili ve škole
dobře
Chceme se zaměřovat na celkové kulturní prostředí školy a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy

mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým
sborem a v neposlední řadě i mezi žáky
samotnými. Umožníme starším žákům
podílet se na běhu školy prostřednictvím
žákovského parlamentu.
Personální oblast - základní činitel
výchovně-vzdělávacího procesu
Budeme se snažit vytvářet dobré podmínky pro získávání a zvyšování kvalifikace a specializace učitelů prostřednictvím
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitá je také snaha o stabilizaci pedagogického sboru.
Spolupráce s rodiči a veřejností škola nositelem vzdělání, tradic a kultury v obci
Náš školní vzdělávací plán nese název
ŠKOLA PRO VŠECHNY. Tím myslíme, že
nabízíme služby nejenom žákům, ale
i jejich rodičům a široké veřejnosti. Našim
hlavním cílem je zapojení školy do sítě
komunitních škol, které nabízí své služby
všem bez rozdílu věku - od malých dětí
až po seniory, a to formou pořádání nejrůznějších aktivit, např. kurzů, přednášek,
vzdělávacích akcí, besed, aj.
Hlavní cíle:
• podporovat neformální setkávání
pedagogů s rodiči žáků (veřejné setkání
ředitele s rodiči, třídní táboráky, rodičovské kavárny,…), organizovat společné
akce pedagogů a žáků
• spolupracovat se ZUŠ Morava a spolky v obci při organizování společných akcí,
které přispívají k rozvoji kulturního dění
v obci, spolupracovat se základními školami z blízkého okolí
Materiální a hygienické podmínky Také materiální vybavení může zásadně ovlivnit výchovně-vzdělávací proces.
Ve spolupráci se zřizovatelem se zaměříme na estetickou úpravu nejenom vnitřních, ale i venkovních prostor školy. Prioritou je rovněž i zajištění bezpečnosti žáků
při pobytu ve škole.
Hlavní cíle:
• Postupně zkvalitňovat materiální
podmínky na škole, zvyšovat bezpečnost
a zlepšovat hygienické podmínky, vylepšovat estetickou výzdobu školy a okolí,
hledat a realizovat úsporná opatření na
škole.
• Hledat příležitosti k posílení rozpočtu
školy, usilovat o zlepšení vybavenosti školy – na základě výzev zpracovávat žádosti
o poskytnutí finančních prostředků z fondů obce, nadací, Zlínského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Evropské unie aj.
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Nový školní rok 2012/2013
jsme slavnostně zahájili v pondělí 3. září
na školním hřišti. Do lavic naší školy usedlo celkem 142 žáků - 92 z Kašavy, 26 z Držkové, 22 Vlčkové, jeden žák k nám dojíždí
z Lukova, jedna žákyně ze Zlína. Letos jsme
v první třídě přivítali 16 prvňáčků. Mateřskou školu navštěvuje 43 dětí ve věku od
2,5 do 7 let.
O prázdninách došlo v pedagogickém
kolektivu k několika změnám. Nově jsme
mezi námi přivítali dvě paní učitelky na
I. stupni: Mgr. Martinu Vaculovou z Podkopné Lhoty a Mgr. Ditu Chalabalovou ze
Štípy. Na II. stupni nově vyučuje Mgr. Lucie
Tomečková z Olomouce a Mgr. Vladimír
Drápal z Želechovic nad Dřevnicí. Také ve
školce se objevila nová tvář, a to Jana Hrošová jako zástup za nemocnou pí učitelku
Irenu Sprušanskou.
Dříve než naši žáci zasedli do lavic,
došlo v období prázdnin ve škole k drobným změnám a úpravám, kterými jsme se
snažili vytvořit lepší podmínky pro práci,
příjemnou pracovní atmosféru a dobré zázemí pro výuku. Ve dvou učebnách
došlo k výměně podlah a k výmalbě, částečně jsme upravili také učebnu fyziky
a chemie, odstranili jsme nebezpečné
prvky v šatnách, na chodbě před šatnami
vznikl prostor pro odpočinek žáků, skleněné vitríny byly přesunuty do bezpečnějšího prostoru, maminkám z Mateřského
centra jsme k pravidelnému setkávání připravili klubovnu u tělocvičny a další drobnosti, které jak věřím, přispěly k lepšímu
prostředí nejenom pro děti ale i veřejnost,
která do naší školy zavítá.
Do nového školního roku jsme vstoupili se záměrem dále zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání. Jedním z hlavních
úkolů je zapojení se do projektu EU Peníze školám. V rámci tohoto projektu bude
z evropských peněz nově vybavena dnes
již zastaralá a nevyhovující počítačová
učebna. Zapojení učitelé vytvoří celkem
360 digitálních učebních materiálů, které
budou využívat při výuce. Součástí projektu je také vzdělávání učitelů v oblastech
využívání informačních a komunikačních
technologií ve výuce a zdokonalování
výuky angličtiny.
Od listopadu budeme čerpat finanční
prostředky také z projektu Modernizace
výuky, ve kterém spolupracujeme se ZŠ
Slušovice, Fryšták a Velehrad. Cílem tohoto projektu, který vzešel ze ZŠ Slušovice, je
zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel,
včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
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ŠKOLA
V měsících září a říjen se nám podařilo
uspořádat několik vydařených akcí nejenom pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost:
vyučující ve spolupráci s jídelnou zorganizovali tematickou výuku Škola plná ovoce,
proběhlo premiérové společné setkání
učitelů s rodiči Školní kavárnička, školkáčci pravidelně navštěvují solnou jeskyni ve
Zlíně, počasí nám přálo při Podzimním
odpoledni s drakiádou, dvakrát naši žáci
vystoupili na setkáních pořádaných pro
seniory. To vše by se nemohlo uskutečnit za přispění vyučujících, kteří často ve
svém volném čase tyto akce připravují.
Patří jim za to velký dík. Musím také zmínit
sportovní úspěchy, které zviditelňují naši
školu v širokém okolí - ať už jde o atletiku,
fotbal nebo stolní tenis - vždy se dětem
podařilo vybojovat skvělé umístění.
Plno dalších akcí je před námi. V nejbližší době se děti můžou těšit na Mikulášské dopoledne, 13. prosince dopoledne
zveme všechny rodiče na Vánoční tvoření s dětmi, při kterém budeme vyrábět
vánoční dekorace. V pátek 14. prosince
proběhne v Orlovně Vánoční besídka, která bude zpestřena jarmarkem dětských
výrobků. Zváni jste všichni, nejenom
rodiče! Školkáčci budou mít svou besídku
19. prosince. Rád bych Vás také pozval na
Rodičovský ples, který SRPŠ naplánovalo
na 12. ledna.
Od října se mohou děti zdokonalovat prostřednictvím zájmových kroužků
v oblastech, které je baví. Za drobnou úplatu nabízíme 13 kroužků různého zaměření. Děkuji vyučujícím i rodičům za ochotu
tyto kroužky vést. Budovu školy využívá
ke své činnosti také Jednota Orla v Kašavě
(florbal), Mateřské centrum, Royal Rangers
a hudební a výtvarný obor ZUŠ Morava.
Děkuji obecnímu zastupitelstvu v čele
s p. starostou Josefem Jarcovjákem, nově
vzniklému SRPŠ a sponzorům za vstřícnost a finanční prostředky, díky kterým
se naše škola může postupně vyvíjet dál.
Vážím si také ochoty rodičů, kteří se podílí
ve svém volném čase na zvelebování prostředí školy (květinová výzdoba, organizace akcí pro děti, úprava prostoru před školou, příprava pozemků u skleníků, vedení
kroužků, aj.). Je stále hodně věcí, které lze
zlepšovat. Děkuji Vám všem za spolupráci
- bez vzájemné komunikace a pochopení
bychom nemohli dosáhnout společného
cíle - připravit co nejlépe a všestranně děti
pro život.
Závěrem bych chtěl nám všem popřát,
ať se nám právě probíhající školní rok
2012/2013 vydaří.
Mgr. Zdeněk Vlk,
ředitel školy

Naši
prvňáčci

Jirka Polášek, Matýsek Drábek, Kristýnka Mahďáková, Tom Chlup, Viktor Kögler,
Milánek Březík, Kubík Řezníček, Míša Minařík, Jirka Čuba.
Markétka Poláková, Terezka Krčmová, Lucinka Vyvlečková, Monička Třísková,
Terezka Machalová, Verunka Oškerová.

Třídní učitelka Mgr. Martina Vaculová

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Kašava
ve školním roce 2012/2013 www.skola.kasava.cz
VEDENÍ ZŠ A MŠ
Funkce
Ředitel
Zástupkyně ředitele

Jméno
Telefon
Mgr. Zdeněk Vlk
577 467 402
PhDr. Jana Langerová

Email
zskas@kasava.cz
zsams@kasava.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jméno
Mgr. Martina Vaculová
Mgr. Věra Vlková
Mgr. Dita Chalabalová
Mgr. Zdeňka Krmášková
Mgr. Jana Šindelářová
Mgr. Daniela Zezulková
Mgr. Jitka Kořístková
Mgr. Vít Hasník
Mgr. Vladimír Drápal
Mgr. Lucie Tomečková
Mgr. Zdeněk Vlk
PhDr. Jana Langerová
Bc. Lucie Holíková

Vyučuje
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň, TV
1. stupeň
1. stupeň, VV
ČJ, HV, FJ, NJ
AJ, AK, Z, VV
M, F
M, TV, PŘ, VZ, PV
ČJ, OV, Z
ICT, VT, PČ
D, CH
vychovatelka ŠD

Funkce
třídní I. třídy
třídní II. třídy
třídní III. třídy
třídní IV. třídy
třídní V. třídy
třídní VI. třídy
třídní VII. třídy
třídní VIII. třídy
třídní IX. třídy

Email
vaculova.zs@kasava.cz
vlkova.zs@kasava.cz
chalabalova.zs@kasava.cz
krmaskova.zs@kasava.cz
sindelarova.zs@kasava.cz
zezulkova.zs@kasava.cz
koristkova.zs@kasava.cz
hasnik.zs@kasava.cz
drapal.zs@kasava.cz
tomeckova.zs@kasava.cz

Vyučuje
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

Telefon
577 467 040

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jméno
Dagmar Chrastinová
Mgr. Alice Frýželková
Jana Hrošová
Irena Sprušanská (nemoc)

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI
Účetní
Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchařka
Kuchařka
Pomoc v kuchyni
Školník
Úklid ZŠ
Úklid MŠ
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holikova.zs@kasava.cz
Email
ms@kasava.cz
fryzelkova.ms@kasava.cz
hrosova.ms@kasava.cz

Marie Zbranková
Andrea Macíková
Jarmila Knedlová
Jana Holíčková
Marcela Krupíková, Věra Březíková
Vlastimil Macík
Zdeňka Pospíšilová, Dana Jakubová
Věra Bednaříková

OKÉNKO
do Kašavy

ŠKOLA

Naši žáci udělali
radost seniorům
Ve čtvrtek 27. 9. vystoupili naši žáci ve
spolupráci se ZUŠ Morava na setkání seniorů v Kašavě – k příležitosti Mezinárodního
dne seniorů, který připadá na první den
v říjnu. Zpívalo se, tančilo i hrálo na hudební nástroje. Na závěr vystoupení předali
naši prvňáčci a druháci přítomným seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka.
Děkuji rodičům, kteří na setkání děti
přivedli a tím udělali radost našim nejstarším spoluobčanům. Děkuji také vyučujícím
ze školy a ZUŠ Morava za ochotu a pohotovou přípravu vydařeného vystoupení.
Zdeněk Vlk

Střípky ze školky Školní kavárnička
Ve středu 26. září 2012 bylo ve školce plno akcí. Děti dopoledne pomáhaly
s výzdobou školní auly pro večerní kavárničku a namalovaly roztomilé obrázky na
téma ovoce, zelenina a zdraví.
Odpoledne po obědě se vydalo premiérově 12 dětiček s paní učitelkou do Zlína.
Čekala na ně návštěva solné jeskyně. Při 45
minutové terapii relaxovaly nebo si hrály
podobně jako na pískovišti s mořskou solí.
Všichni byli z návštěvy solné jeskyně nadšení a těší se na příští návštěvu, která bude
druhou ze šesti.
Dagmar Chrastinová

Sportovní úspěchy
našich žáků

Škola plná ovoce
Ve dnech 17. září. – 21. září proběhla v naší škole tematická výuka s názvem
Škola plná ovoce. Cílem bylo, aby se žáci
seznámili s různými druhy ovoce a zeleniny
a získali kladný vztah ke konzumaci těchto
produktů. Správnými stravovacími návyky
se dá bojovat nejen proti dětské obezitě,
ale také zlepšit zdravotní stav. A tak se ve
škole nejen kreslilo a malovalo, modelovalo a stříhalo, ale také zpívalo, počítalo,
vařilo a peklo. Během týdne tak vytvořili
naši žáci různými technikami bezpočet
prací, které jsou ke zhlédnutí ve vestibulu
školy. Složili několik básniček a také upekli
spoustu dobrot, kterými podělili své kamarády. Stranou nezůstala ani školní jídelna.
Do jídelníčku byly zařazeny ryby, luštěniny
i ovoce. Prostě vše, co je ke zdravému stravování potřeba.
Na závěr celé tematické výuky byla
uspořádána výstavka ovoce a zeleniny.
Nejen děti, ale i dospělí si se zájmem prohlédli různé druhy výpěstků z místních
zahrádek.
Protože děti tato činnost zaujala, rozhodli jsme se, že budeme pokračovat. V listopadu se zaměříme na dýně a v prosinci
na exotické ovoce.
Budeme rádi, když se nám práce podaří
a děti si oblíbí i méně tradiční druhy ovoce
a zeleniny.
Zdeňka Krmášková

Všem sportovcům blahopřeji, děkuji za
reprezentaci školy a přeji mnohoi úspěchů
v dalších sportovních aktivitách.

Středeční podvečer 26. 9. 2012 byl
dnem „D“ naší „školní kavárničky“.
Pozvání dostali všichni rodiče našich
dětí ze základní i mateřské školy. Deváťáci zdvořile obsluhovali hosty a aula se
postupně zaplňovala novými návštěvníky. Na všechny čekal bohatý švédský stůl,
o nějž se zasloužily paní učitelky svými
chutnými moučníky a paní kuchařky ze
školní kuchyně řadou dobrot. Na jídelním
lístku bylo možné nalézt „něco na zub“,
například: jablíčkové překvapení, meruňkovou mňamku, jablečnou nohavičku,
mrkvové drobečky, zeleninové chipsy,
zeleninový mišmaš, špíze aneb „co kdo
dal“, lososové nadýchance a další dobroty. Z nabízených nápojů bylo možné
obdržet voňavou kávičku, ovoce v hrníčku aneb „čaj po páté“ a jablečný mošt
z našich jablíček.
Programem nás provázel pan ředitel
Zdeněk Vlk, který měl na úvod připraven
krátký videodokument z projektu „Škola
plná ovoce“. Poté krátce rodiče seznámil
s připravovanými akcemi a aktivitami
školy, především s chystanými projekty. O změnách a připravovaných akcích
v SRPŠ nám pověděla paní Šárka Marcoňová, nová předsedkyně rodičovského
sdružení při naší škole. Součástí programu kavárničky bylo také vyhodnocení
dotazníků od rodičů, které nám aktuálně
pomohou v dalším směřování naší školy.
Děkujeme za jejich vyplnění! Závěr tohoto neformálního setkání se nesl v poklidné atmosféře vzájemného sdílení.
Veliké poděkování patří na závěr Vám
všem, kdo jste naši kavárničku připravili
a také díky Vám, milí rodiče za Vaši návštěvu v „premiérové školní kavárničce“. Věříme, že se v ní opět někdy příště setkáme.

Zdeněk Vlk

Jana Langerová

3. 10. Trnavský vrch - okresní kolo
(přespolní běh II. stupeň)
- 1. místo družstva mladších žáků s postupem do krajského finále (Adam Drábek,
Vlastimil Červenka, Radek Maršálek)
5. 10. Ve stopě trnavského vrchu
(přespolní běh I. stupeň)
- 1. místa: Pavlína Skybová (3. tř.), Hana Červenková (4. tř.), Jakub Čáň (4. tř.), Kateřina
Maděrová (5. tř.),
- 2. místa:Terezie Machalová (1. tř.), Kristýna
Fryšarová (5. tř.),
- 3. místa: Milan Březík (1. tř.), Milan Michalík (2. tř.), Vojtěch Březík (3. tř.)
10. 10. Fotbalový turnaj Coca Cola Cup
- výhra nad týmem ZŠ Loučka 2:0 - postup
do dalšího kola
- hráči: Jakub Červenka, Petr Červenka,
Jakub Dočkal, Vít Kocourek, Josef Kolář,
Adam Drábek, Radek Maršálek, Daniel
Frišhans, Pavel Hroš, Radek Kaška, Miroslav Masař a Daniel Marušák.
11. 10. Přespolní běh
- krajské kolo v Bystřici pod Hostýnem
2. místo: Adam Drábek (7. tř.)
6. místo: Vlastimil Červenka (7. tř.)
24. 10. Okresní přebor ve stolním tenise
v Želechovicích nad Dřevnicí
4. místo v kategorii „starší chlapci“ (Vít
Kocourek, Daniel Marušák, Jakub Dočkal
a Josef Kolář)
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Podzimní sběr papíru a vršků
V říjnu jsme ve škole opět sbírali papír a vršky. Podařilo se nasbírat celkem 10 039
kg papíru a 64 kg vršků. Veliké poděkování patří všem sběračům a také panu školníkovi
a deváťákům Adéle Jakubové, Nikol Drábkové, Danu Frišhansovi a Pavlu Hrošovi za pomoc
při vážení a zapisování. Za utržené peníze se sběru papíru bude dovybaven prostor pro
odpočinek žáků o přestávkách.
A kdo tentokrát nasbíral nejvíc?
Papír
TŘÍDY
JEDNOTLIVCI
1. V. třída
Ø 125,05 kg
1. Nikola Zbranková
723 kg
2. III. třída
Ø 81,86 kg
2. Lucie Milarová
466 kg
3. IV. třída
Ø 74,33 kg
3. Vendulka Řezníčková
458 kg
4. VI. třída
Ø 63,14 kg
4. Jiří Pisarčík
330 kg
5. VII. třída
Ø 60,26 kg
5. Eliška Čubová, Jiří Topič
290 kg
6. I. třída
Ø 58,75 kg
6. Pavlína Štěpánová
223 kg
7. II. třída
Ø 56,05 kg
7. Jana Kruťová
187 kg
8. VIII. třída
Ø 45,76 kg
8. Ondřej Synovec
173 kg
9. IX. třída
Ø 32,25 kg
9. Matěj Drábek
167 kg
10. Dan Slováček
166 kg
Vršky:
1. Dan Marušák
9 kg
2. Tereza Langerová, Hedvika Frišhansová,Tomáš Chlup
3 kg
3. Patrik Macík, Marek Kolář, Vojta Březík, Jarek Pařenica
2 kg
Děkujeme Cukrárně u Šarmanů za sponzorský dar na odměny pro děti.
Papír i vršky sbírejte i nadále. Další sběr papíru proběhne už v květnu, vršky
budete moci odevzdat opět v měsíci říjnu příštího školního roku.
Zdeněk Vlk

Kalendář akcí:

Pozvánka
na Kateřinské hody
SOBOTA 24. 11. 2012
20.00 hod. - Hodová zábava
NEDĚLE 25. 11. 2012
9.00 - Mše svatá v kostele sv. Kateřiny
10.15 - Koncert Trnkovjanky před kostelem
11.00 - Film - Naučná stezka a studánky
v Orlovně
12.00 - Oběd pro hosty v Orlovně
14.00 - Hodové odpoledne v Orlovně
Program:
• Kašavská schóla
• P. Marek Dunda
• ZŠ Kašava a ZUŠ Morava
• Soubor SPIDUCH ze Slovenska
• Valašský soubor Kašava
• DH Trnkovjanka
• Hry pro děti
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zájezd do Rohožníku

25. 11. Kateřinské hody v Kašavě
(Farnost Kašava, Obec Kašava)
2. 12. Adventní odpoledne s Mikulášem v Orlovně - v 15.00 hodin
(ČČK Kašava)
7. 12. Rozsvícení vánočního stromu
před OÚ (Obec Kašava)
8. 12. Premiéra divadelního představení Klíče na neděli
(Ochotnický spolek Kašava)
13. 12. Vánoční tvoření s rodiči
(ZŠ a MŠ Kašava)
14. 12. Vánoční besídka s jarmarkem
(ZŠ a MŠ Kašava)
19. 12. Vánoční besídka MŠ
(ZŠ a MŠ Kašava)
26. 12. Poslední leč – Štěpánská
zábava (Honební společenstvo
Kašava – Držková)
31. 12. Silvestrovské setkání s ohňostrojem
12. 1. Rodičovský ples
(SRPŠ, ZŠ a MŠ Kašava)
6. 2. Pohádkový zápis dětí do 1. třídy
(ZŠ a MŠ Kašava)

V sobotu 8. září 2012 se uskutečnil
zájezd Kašavjanů na slovenské Záhoří
v rámci projektu Naučná stezka Kašava.
MaS Podhoran pořádala v obci Jablonica
kulturní akci, na kterou jsme byli pozváni.
Nepřijeli jsme s prázdnou. K radosti místních občanů v programu vystoupili i naši
hudebníci. Trnkovjanka pod vedením
Tomáše Černocha uchvátila naše slovenské přátele a sklidila veliké ovace.
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Při cestě na Slovensko jsme se zastavili v Tvarožné Lhotě v muzeu oskoruší. Na
Slovensku jsme navštívili poutní místo
Šaštín a zajímavou ekologickou lokalitu
v Rohožníku. V Rohožníku pro nás pan
starosta Švaral měl připravený výborný
oběd. Atmosféra celého tohoto sobotního dne byla orámována velmi pěkným
počasím a výbornou náladou všech
účastníků zájezdu.
Jana Langerová

OKÉNKO
do Kašavy

OBEC VLČKOVÁ
ňují normu, a do konce listopadu budeme vědět to hlavní: vydatnost zdroje.
Půdní vestavba KD
Je spolufinancovaná Zlínským krajem
ve výši 58,25%. Práce jsou rozděleny na
dvě etapy. Letos se provede výměna krovu a krytiny a vybudování nové knihovny. Věříme, že příští rok budeme taktéž
úspěšní a podaří se nám získat dotaci na
druhou etapu a zbudujeme dětský koutek.

Vážení občané,
Nevím kolik je to let, když se společně
vydávalo okénko do Kašavy, mně osobně
chybělo a jsem rád, že nás obec Kašava
oslovila, aby i naše vesnice taktéž přispěla ke zviditelnění našeho regionu.

Něco k dění
na obci
Zastupitelstvu obce se letos dařilo
v získávání dotací. Žádali jsme celkem
o 7 různých dotačních titulů a úspěšní
jsme byli v 6 titulech.
Infrastruktura v obci, která obsahuje
vybudování dvou autobusových zastávek je již zrealizována. Rekonstrukce větší
části místních komunikací v obci bude
zahájena do konce roku 2012. Celková
rekonstrukce veřejného osvětlení, která
zahrnuje výměnu vedení za kabel, nový
rozvaděč, část nového vedení i svítidel,
by měla být taktéž provedena do konce
roku. A zbývá nám ještě veřejná zeleň,
která se provede v příštím roce.
Lesnická infrastruktura
Obsahovala lesní cesty v Háji, opravu
propustku a sanaci sesuvu. Již z 90% taktéž provedeno.
Posilový vrt III.
Oslovená firma již hloubkový vrt provedla, hloubka 105 m, nyní se provádí
kontrola kvality vody. První měření kvality
nevykázalo žádné hodnoty, které nespl-

Dětské hřiště
O dotaci na dětské hřiště jsme žádali v jarních měsících, bylo nám oznámeno, že naše žádost byla zařazena do
náhradníků, kdy nám Ministerstvo pro
místní rozvoj do půlky září oznámí, zdali
dostaneme přidělené peníze z vrácených
dotací. Oznámení o přiznání dotace jsme
obdrželi na konci měsíce září, a tak za kulturním domem ještě letos vyroste dětské
hřiště.
Studánky
Ve spolupráci s MAS Vizovicko a Slušovicko jsme taktéž získali finanční prostředky na opravu studánek Ondřejovská
a Pod Kuželkem.
Žádná akce není zadarmo. Výše nákladů na všechny akce je 14.587.892 Kč,
z toho dotace ve výši 8.858.192 Kč a na
obec zbývá 5.711.638 Kč. Vlastní zdroje
na výše uvedené akce jsme získali z prodeje dříví z obecních lesů, prodeje budovy bývalé mateřské školy - prodejní cena
3.100.000 Kč, a úvěru od ČS a.s. ve výši
2.240.253 Kč.
Nyní ale zůstává jedna nezodpovězená otázka. Jaký záměr má kupec budovy
bývalé mateřské školky? Neprozradíme,
více méně záměry jsou, ale vše se dozvíte
v příštím čísle „Okénka“, alespoň se budete těšit na jeho vydání jako já.

Pálení odpadů
v domácnostech
Podzim je tady a pro většinu z nás to
znamená jednak začátek topné sezóny
a úklid zahrady. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické, ale
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i právnické osoby povinny nakládat
s odpadem podle systému stanoveného
obcí. Málokdo ví, že domácnosti jsou ve
znečišťování ovzduší hned za automobily. Domácí kotelny přispívají stále více ke
vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích
onemocnění. Záleží však na každém z nás,
kolik škodlivých látek vypustí do ovzduší.
Množství škodlivých látek se odvíjí od
toho, co spalujeme. Podle zákona je pálení
odpadu v domácnostech zakázáno. Přesto se často v kotlech ocitají plasty, které
uvolňují spoustu rakovinotvorných látek.
Dalším bohužel populárním palivem jsou
staré palety, rozbitý nábytek, natřené či
chemicky ošetřené dřevo, jejichž pálením
produkujete vysoké množství dioxinů.
Celobarevné letáky a časopisy při spalování zase uvolňují do ovzduší těžké kovy.
Při pálení všech těchto odpadů vzniká
mnoho toxických látek. Při pálení vlhkého dřeva docílíte nižší výhřevnosti a navíc
rostou emise škodlivin. Není také povoleno spalování listí a trávy. Pálení odpadů
může být sankcionováno.
Pálením odpadů nejvíce poškodíte
nejen sami sebe a své děti, ale také své
nejbližší okolí. Na znečištěné ovzduší jsou
citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby
a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim i k sobě
samým ohled. Myslíte si, že za ušetřené
peníze za kvalitní otop, si pak koupíme
zdraví? Já jsem přesvědčen, že ne.

Fotografie
Nyní máme na všechny občany naší
obce takovou prosbu. Při dlouhých zimních večerech Vás všechny prosíme,
abyste prošli svá fotoalba, prohlédli si
staré fotografie, vybrali fotky obce a okolí
a pokud je ve Vašich silách popsali rok
a co fotka znázorňuje. Máme takový
záměr, že se vydá publikace o nové, zanikající a zaniklé obci.
Vámi vybrané fotky prosím přineste
na Obecní úřad, nebojte se, že je ztratíme, my je před Vámi uložíme do obálek,
řádně označíme a po zhotovení fotokopií
vrátíme. Již předem všem děkujeme.
Pavel Huňa,
starosta obce Vlčková

OKÉNKO
do Kašavy

OBEC DRŽKOVÁ

Výstavba víceúčelové Prázdninové
garáže v Držkové
putování
- MAS Podhostýnska o.s. za pokladem

Informace
o místním poplatku
za komunální odpad
pro rok 2013
Z důvodu novelizace zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích,
bylo nutné vydat novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Tato vyhláška má
pořadové číslo 1/2012 a vychází z výše
uvedeného novelizovaného zákona. Výše
poplatku se správně stanoví tak, že se
sečtou náklady na likvidaci komunálních
odpadů a vydělí se celkovým počtem
trvale přihlášených občanů + staveb
určených k rekreaci, bytů a rodinných
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Za loňský rok by
tímto výpočtem vyšla sazba 429,- Kč. Na
základě těchto vypočtených údajů jsou
ve vyhlášce stanoveny následující výše
poplatku:
- trvale přihlášený občan 400,- Kč
- vlastník stavby určené k rekreaci 400,- Kč

Když se v říjnu minulého roku světil hasičský automobil, byla to událost.
Ovšem pořízení tohoto automobilu
sebou přineslo problém, kde a jak bude
auto zaparkováno, a to zejména proto,
aby bylo ochráněno před nepříznivými klimatickými podmínkami zejména
v zimním období, a také, aby v případě
potřeby či jiné nenadálé události byl
automobil vždy dostupný a funkční. Proto zastupitelstvo rozhodlo, že projekt
na vybudování garáže předloží na MAS
Podhostýnska o.s., kde v rámci vyhlášené
8. výzvy požádá o podporu a dotaci na
tento projekt. Tato 8. výzva byla vyhlášena na jaře letošního roku a zastupitelstvo svůj projekt rozšířilo tak, aby v garáži
mohla být umístěna i další obecní technika a materiál (sekačka, sněhová fréza,
skládací stoly a lavice atd.). Předložený
projekt byl prezentován a hodnocen
v květnu letošního roku s výsledkem,
že byl vybrán k podpoře. Stavební práce probíhaly v měsících červenec - září
2012 a byly provedeny firmou p. Tomáše
Drábka z Lukova, který byl vybrán, protože na realizaci garáže předložil cenově
nejvýhodnější nabídku. Náklady na realizaci garáže činily 402.324,- Kč, podpora
bude činit 268.216,- Kč. Obec Držková
je členem MAS Podhostýnska od roku
2009 a výstavba garáže je prvním obecním projektem, který je s podporou MAS
Podhostýnska realizován, nikoliv však
jediným na katastru obce Držková. Proto
uvádím další projekty, které v rámci MAS
již podpořeny byly nebo jsou schváleny
a na podporu čekají:
- Nákup manipulační ohrady - Petr Dočkal
- Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách - Juraj Habšuda
- Nákup zemědělské techniky - Petr Dočkal
- Naučná stezka „Držkovské chodníčky“Solisko o.s.
Ing. Jan Chudárek, starosta obce Držková

- děti do 10 let, studenti na internátech
a osoby ZTP 250,- Kč.
Vyhláška nabývá účinnosti dne
1. 1. 2013. Zastupitelstvo si uvědomuje,
že jakékoliv zvýšení poplatku za komunální odpad je velmi ožehavé téma, ale
narovnání tohoto poplatku zejména
z důvodu novelizace příslušných zákonů
bylo nutné.
Ing. Jan Chudárek,
starosta obce Držková
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V neděli 19. 8. 2012 se v Držkové konal
II. ročník putování za pokladem pro děti
a jejich rodiče z Držkové, jako zpestření
končících prázdnin. Ve 13 hod. se všichni
shromáždili u hasičské zbrojnice, odkud je
vyvezla veteránská auta pod Kopnou a poté
pokračovali pěšky hledat poklad. V půli cesty jsme jim přichystali střílení ze vzduchovky
na terč s obrázkem divočáka a k tomu jsme
je pomalovali barvami na obličej, aby jsme
jim cestu ještě více oživili. Následně jsme se
vydali k místu, kde měl být poklad. Počasí
vyšlo a tak se udělaly i krásné fotografie jak
dětí, tak i naší krásné krajiny. Poklad na konci trasy děti úspěšně našly a truhlu s pokladem statečně samy nesly do hospůdky, kde
si poklad otevřely a řádně a spravedlivě
rozdělily. Nakonec se občerstvily kofčou
a hamburgerem. Po občerstvení jsme se
všichni rozešli domů, děti šťastné, že našly
poklad a my dospělí se skvělým pocitem,
že jsme jim ten konec prázdnin ještě trošku
zpestřili krásným výletem v naší nádherné
přírodě a ukončený sladkou tečkou v podobě pokladu a občerstvením.
Monika Chudárková.

Hodová zábava
Dne 29. září 2012 se uskutečnila v Hospůdce U Krále v Držkové Hodová zábava,
kterou uspořádali členové o. s. Solisko.
K tanci a poslechu hrála tentokrát cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem, která je v našich končinách již dobře
známá. V průběhu zábavy se prodávala
tombola a došlo i na taneční soutěž, jejíž
vítěz byl oceněn lahví sektu. Ve 23 hodin
proběhlo vyhlášení rozmanité a hodnotné
tomboly, přičemž nejhodnotnější ceny si
odvezli přespolní návštěvníci, kteří k nám
zavítali např. z Kroměříže, Zlína, Bystřice
pod Hostýnem i odjinud. Muzika ke konci
na přání hostů ještě několikrát přidávala.
A jak se zábava líbila? Inu za rok přijďte
a uvidíte sami... Členové o.s. Solisko z Držkové touto cestou děkují všem, kteří přispěli do pestré tomboly.
Juraj Habšuda

OKÉNKO
do Kašavy

HISTORIE OBCE

Římskokatolický
kostel sv. Kateřiny
Jelikož se blíží Kašavské hody, redakce
Okénka se rozhodla přiblížit našim čtenářům historii kašavského kostelíku.
Dřevěný kostel
Na místě kostela, který vídáme dnes,
dříve stával dřevěný kostel. Jaký byl však
důvod jeho vzniku a zasvěcení právě patronce Kateřině? Původně osada Kašava
spadala pod Lukovské panství a je spjata
s hradem Lukovem, který navštěvoval Karel
IV. Sám král měl světici Kateřinu velmi v oblibě. Kaple na Karlštejně je rovněž zasvěcena
svaté Kateřině. Osada Kašava vznikla při
kolonizaci kolem Lukova. Výslovnou zmínku o patronátním právu v Kašavě a kostele máme až z roku 1480. Přesnější určení
vzniku kostela v Kašavě určuje patrocinium
sv. Kateřiny, oblíbené za Karla IV.
Šternberkové vybrali sv. Kateřinu jako
světici kašavského kostela. Důvody byly zřejmé - jednak králova náklonnost k této světici a dále postavení rodu, do kterého Lukov
a osada Kašava spadali. Ze Šternberského
rodu pocházel vysoce postavený církevní
hodnostář Albrecht ze Šternberka. Dalšími
důvody založení kostela byly hospodářské – v Kašavě byly čtyři poddanské mlýny
a jeden panský mlýn. Není tedy pochyb, že
osada Kašava se začala stále více projevovat. Pro prohloubení víry byl zřízen dřevěný
kostelík zasvěcený sv. Kateřině, který sloužil
i osadám Držková a Vlčková. Jakou však
měl podobu, neznáme. Se vznikem kostela můžeme předpokládat, že byla rovněž
zřízena duchovní správa a postavena fara.
Dočíst se to můžeme v Dějinách městečka
Fryštáku a far. V období husitských válek
mnoho farností zaniklo. Ovšem kašavská
farnost zanikla až v pozdějších dobách
reformace, dočíst se o tom můžeme ve farní
kronice. Z 18. století jsou zprávy, že je kostel
ve velmi špatném stavu. Měl příjmy pouze
z darů, kterých mnoho nebylo. Po mnoha
letech se opět vrací do Kašavy kněz.
Nový kostel
Farníci se báli do dřevěného a zchátraného kostela nadále chodit. Proto na přímluvu slušovského kněze Martina Řepky se
odhodlal patron s farníky postavit nový kostel. Patronem nového kostela byl pan hrabě
von Seilern. Otázkou jistě bylo místo vystavění nového kostela. Co by to ovšem bylo
za kostel, který by neměl legendu vyprávějící o svém vzniku. Jedna legenda vypráví
o původním místě, tedy o krásném Vinohrádku. Na tomto místě se začalo stavět,
ovšem co bylo přes den postavěno, bylo

přes noc odneseno na místo dnešního kostela. Když se však nepřestávalo stavit, zem
se propadla a na povrch vystoupla voda.
Druhý den však nalezli na místě výstavby
pouze jezírko ve tvaru půdorysu kostela.
Ale ať už to bylo tak nebo jinak už nechám
na každém. Stavět se tedy přeci jen začalo
31. 7. 1740. Stavba byla kvůli pruské válce
pozastavena. Kněz Martin Řepka byl pruským vojskem týrán. Na následky zemřel.
Teprve po vyhnání Prusů se dne 25. 4. 1742
ve stavbě opět pokračovalo na náklady hraběte Jana Bedřicha Seilerna. Stavba byla
dokončena po třech letech. Když byl v kostele kamenný oltář, kazatelna a boční oltář
sv. Ignáce darovaný od misionáře Františka Hodera, nebránilo již nic tomu, aby
9. 5. 1745 byl chrám Páně slavnostně benedikován. Kolem kostela byl hřbitov. Ten
však byl zrušen v roce 1834 a nechal se zřídit nový na dnešním místě.
Významné opravy kostela a události od
roku 1875
V roce 1875 byl kostel opraven a obílen.
Původní šindelová střecha byla nahrazena
plechem. Ze sakristie k faře byl vydlážděn
chodník a okolo kostela byly vysázeny lípy.
1885 byly sjednány sochy Cyrila a Metoděje
a Panny Marie Lurdské. Opraveny byly i kostelní hodiny.
1892 opraveny dveře od hlavního vchodu
a rovněž vybudovány boční dveře.
1893 byly zřízeny boční oltáře se sochami
Božské srdce a Panny Marie Lurdské.
1894 byla zakoupena nová okna a kostel
byl nově vydlážděn.
1898 zazněl nový zvon sv. Kateřiny od firmy
Diepold z Prahy, který váží 327 kg.
1912 byl vztyčen nový kříž, zhotovený od
akademického sochaře z Kroměříže. Rov-
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něž byl zadán návrh na nový oltář.
1914 byl zhotoven nový oltář od sochaře Františka Kadeřábka. Oltář je z českého
Sliveckého červeného mramoru. Do dvířek svatostánku jsou vloženy tyto kameny:
8 ametystů, 8 růženínů, 2 čtyřhranné jaspisy. Kostel a nový oltář byl posvěcen
2. 8. 1914 biskupem Karlem Wisnarem.
24. 5. 1917 byly k válečným účelům odvezeny zvony sv. Kateřina a Maria.
1918 byly na kostele instalovány nové
hodiny na věži.
1921 nechali farníci zhotovit pomník padlým za 1. světové války.
14. 11. 1926 proběhlo slavnostní svěcení nových zvonů – největší byl doporučen
ochraně sv. Cyrila, druhý sv. Václava a třetí
sv. Kateřiny. Zvony vyrobila firma Maňousek z Brna.
1930 byl přestavěn kazetový strop na klenutou podobu.
1936 byly postaveny nové varhany od firmy Bratři Riegrové z Krnova.
1938 byl zakoupen nový Boží hrob od firmy
Nedomová z Olomouce a koncem roku byla
opravena křížová cesta.
1942 se opět musíme rozloučit s kostelními
zvony, zůstal jen zvon sv. Kateřiny.
1966 byla zahájena oprava interiéru
a restaurován obraz sv. Kateřiny.
1967 byla položena dlažba okolo kostela, v kostele přibyly 2 lustry, v sakristii byla
opravena podlaha, okna a dveře.
1968 přibyl nový obraz Opuštěného Krista
nad oltář.
1970 byla instalována v kostele nová kamna.
1971 došlo k rozsáhlým opravám kostela,
jelikož se na kostele objevily trhliny.
6. 8. 1972 byly posvěceny a vytaženy nové
zvony od firmy Paní Dytrychové z Brodku
u Přerova. Jsou to zvony s těmito patro-
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ny: Panna Maria (515 kg), Ant. Cyril Stojan
(230 kg) a sv. Kateřina (180 kg), tyto zvony doplňuje umíráček z lukovského hradu
z roku 1390.
1974 byl kostel obohacen o kovové dveře
v předsíni.
1978 byla položena nová dlažba, lavice
a rámy na křížovou cestu. Lavice a rámy byly
zhotoveny od tří kašavských stolařů.
1980 byly opraveny schody na kůr a byla
vyrobena nová zpovědnice.
1982 byl položen bílý mramor do nově
upravené fatimské kaple.
1983 se nechaly zhotovit nové dveře – hlavní, boční a v předsíni na kůr, které zhotovil
kašavský stolař.
1985 kostel se dočkal nové fasády.
1987 se nechala v kostele zavést rozhlasová technika.
1989 byl vyroben nový nábytek v sakristii.
1991 byl kostel od římsy pod stropem znovu vymalován.
1995 prodělaly varhany generální a největší opravu.
Svatá Kateřina Alexandrijská
Svatá Kateřina Alexandrijská je patronkou dívek, panen, učitelů, učenců, školních
dětí, studentů, mlynářů, zdravotních sester,
lidí pracujících s koly, univerzit a knihoven,
filozofů, teologů, advokátů, obhájců, právníků, sekretářek, přadlen, soustružníků
a umírajících.
Bývá znázorňována s kolem nebo
mečem, korunou na hlavě, knihou, lilií.
Kateřina údajně byla dcera krále Kosta
v egyptské Alexandrii. Byla krásná a vzdělaná. Zpočátku byla pyšná a odmítala každého muže, který se o ni ucházel. Potkala se
s poustevníkem, který jí oznámil, že jejím
ženichem je Ježíš Kristus. Kateřina se obrátila na víru a dala se pokřtít. Byla přizvána
k poctě pohanských bohů, tam se snažila
vysvětlit císaři, že pohanští bohové jsou
modly. Podařilo se jí přesvědčit několik
pohanských filozofů, kteří přijali křesťanskou víru, ti byli na příkaz císaře Maximina
umučeni. I Kateřina byla zajata a odsouzena
k smrti. Maximin rozkázal, aby byla Kateřina zapletena do kola, ale ona se jej dotkla
a ono se rozpadlo. Byla sťata. Ostatky
mučednice přenesli podle legendy andělé
na horu Sinaj. Ve skutečnosti to byli basiliánští mniši (lidmi přezdíváni „andělé“).
Magda Topičová
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