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Stáří očima dětí
V květnu jsme ve škole přivítali
milé hosty z Kašavy. Na otázky dětí
přišli odpovídat zástupci z kašavského Klubu seniorů, naši dříve narození spoluobčané. Vzpomínali na doby
minulé a především na období II. světové války, které ve své době přirozeně vnímali jako děti. Jejich vzpomínky byly velmi zajímavé a vyprávění
poutavé. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých informací, které se poté staly
náměty výtvarných prací žáků. Nej-

lepší výtvarné práce budou odeslány do výtvarné soutěže „Šťastné stáří
očima dětí 2012“, která je již potřetí
vyhlášena Asociací poskytovatelů
sociálních služeb ČR, Ministerstvem
práce a sociálních věcí, Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem měst a obcí ČR.
Za návštěvu ve škole a setkání
s našimi žáky děkujeme paní Jindřišce
Langerové, paní Ludmile Březíkové,
paní Oldřišce Kvěťákové, paní Ireně
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Hefkové, paní Františce Slováčkové,
paní Ivaně Rochlové, paní Zdeňce
Buchtové, paní Františce Nevolové,
paní Boženě Topičové, paní Vlastě
Macíkové, panu Josefu Bednaříkovi,
panu Rudolfu Sedlářovi (93 let), panu
Stanislavu Marcoňovi a panu Aloisi
Topičovi.
A na závěr přání pro Vás: přejeme
Vám zdraví, životní pohodu a těšíme
se opět někdy příště na setkání.
Jana Langerová
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Ahoj léto,
ahoj prázdniny ...
Tak je to zase tady… Léto, prázdniny, konec školního roku…
Roční období plné prosluněných
dnů a teplých nocí, vůně sena a ovoce.
Na tento okamžik se někteří těší celou
zimu. Děti přinesou domu vysvědčení
– pro někoho radostné, pro někoho
bude možná zklamáním. Určitě si ale
každé vysvědčení zaslouží pochvalu
a malou odměnu. Je třeba ocenit
snahu a píli, kterou se naše děti snaží
vyvíjet po celý školní rok. Někdo
s dobrými, někdo s horšími výsledky.
Nastává nám doba prázdnin a letních dovolených. Začíná doba slastného odpočinku, nicnedělání, slunečných dnů, cestování, radovánek,
nových zážitků, nových přátelství,
lásek, sportu, plavání, šplouchání
v rybníku či mořských vlnách, houbaření, někdo také využije volných dnů
ke zvelebování svého domu, případně

Co nového
připravujeme
Kdo chce být úspěšný v boji o dotace, musí mít projekty připravené, protože čas na podání žádosti bývá velmi
krátký. Teď se aktuálně připravuje projekt přestavby staré Mateřské školky
na Obecní dům a přestavby okolí školky na obecní náves. Rozpracovaný projekt byl představen na veřejné schůzi
v Orlovně. Do Obecního domu do
1. patra by se přestěhoval obecní úřad,
knihovna a archiv. V přízemí by zůstal
praktický lékař, přibyla by dětská ordinace a služby, případně komerční prostory. Druhé patro by mohlo sloužit
jako muzeum, archiv… Prostranství
u školky (kdysi „Kněžská lůka“) by se
mělo zadláždit, mělo by se postavit
podium pro účinkující a přístřešek pro
prodávající trhovce. Naproti ve svahu
lavičky pro sezení obecenstva – zkrátka takový malý amfiteátr. Zadlážděné prostranství by v průběhu roku

jeho okolí, a poctivě si svou dovolenou odpracuje. Každý z nás chce své
očekávané chvíle volna strávit podle
svých představ a přání. Jistě si je všichni, ať „malí nebo velcí“ či „mladí nebo
staří“, zasloužíme. Všem nám určitě
prospěje (fyzicky i psychicky) odhodit
za hlavu každodenní starosti, vypustit
pracovní povinnosti, zapomenout na
kolotoč stereotypu, načerpat energii
a elán do zbytku roku. Někdo se rozjede po našich krásných vlastech českých, jiní vycestují za teplým sluncem
a mořem. Někomu ke štěstí postačí být v kruhu rodinném prostě jen
doma a užívat si vzácných chvil strávených se svými milými a nejbližšími.
Je čas prázdnin a dovolených, a proto
vás nechci zdržovat dalšími úvahami.
Přeji vám, abyste v letních měsících
načerpali dostatek energie, sil a chuti
do všedních dní běžného roku. Nechte se pozvat na akce pořádané v obci
farností, spolky a dalšími dobrovolníky, přijďte pobesedovat se sousedy
i přáteli při kulturních či sportovních
událostech, nebo jenom posedět

k cukrárně, bude to pro vás zábavné,
inspirativní a přínosné.
A na závěr malá gratulace. Fotbalisti dobrými výkony v závěru soutěže
zachránili okresní přebor. Trnkovjanka
dosáhla na obrovský úspěch v soutěži
„Zlatá křídlovka“ a Martina Černochová nedávno získala juniorský titul mistryně republiky ve sprintu na 100m
a splnila limit na účast na mistrovství
světa v Barceloně. Všem blahopřeji
a děkuji za skvělou reprezentaci Kašavy.
Vše dobré přeje váš starosta

sloužilo jako parkoviště a ze strany od
fary chceme parkování také rozšířit.
V současné době ještě stále probíhá
diskuse o možnostech dalšího využití staré školky a okolí, a tak přispějte
názorem i vy.
Připravuju také projekt protipovodňových opatření na soutoku Dřevnice
a Kameňáku, což je nejrizikovější místo
v obci při povodních.
Potřebujeme místo pro sběrný dvůr,
případně pro komunitní kompostárnu. Proto v současné době jednáme
o výkupu pozemků pro tento účel. Také
usilujeme o výkup pozemků pod místními komunikacemi a výkup, případně věcné břemeno nebo pronájem,
pozemků na stezky (polní cesty): kolem
přehrady do Slušovic, do Velikové přes
Sýkorku, Na Kopnů a ke Kruťom a do
Držkové kolem mlýnských náhonů.
V podzimních měsících je avizována výzva na sportoviště, tak už s předstihem získávám podklady pro projekt
„fotbalové hřiště“. Samostatná kapitola
bude revitalizace areálu ZŠ a MŠ v Kaša-

vě. Hřbitov spravuje dobrovolný svazek obcí D+K+V, a tak spolu se starosty
Držkové a Vlčkové jsme se dohodli na
vypracování studie „úpravy“, případně „rozšíření hřbitova“ v Kašavě. Dům
č. p. 147 (Slováčkovo) se nabízí k vybudování sociálních bytů, bez kterých se
do budoucna neobejdeme. Navíc je
dům v havarijním stavu a potřebuje
generálku. A tak bych mohl ještě pokračovat… Ještě bych chtěl přesvědčit
majitele zemědělských pozemků, aby
se zapojili do Komplexní pozemkové
úpravy, kterou nabízí Pozemkový úřad
(podrobně o tom píšu na jiném místě),
byl by to obrovský přínos pro obec
i pro ně samotné.
Na závěr dobrá zpráva pro majitele
lesních pozemků – projekt na dotaci
na vytyčení hranic lesních pozemků,
který se prostřednictvím Pozemkového úřadu podával na jaře, prošel hodnocením a čeká už jen na schválení.
V příštím roce by mohlo vytyčení hranic proběhnout.
Josef Jarcovják
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Jarní opravy
Konečně po ročním úsilí se podařilo získat svolení od ŘSZK na opravu
propustku na Zlé cestě. Od Správy
a údržby silnic se podařilo zajistit
materiál na opravu, obec hradila práci.
Následně se vyčistily příkopy na místní komunikaci v Chalůpkách a opravily se příkopy a propustek u hřbitova, aby už nedocházelo k zátopení
a nánosům bláta a kamení na cestu
a chodník ke hřbitovu a k následnému podmáčení fotbalového hřiště.
Také byl opraven propadlý chodník
u tělocvičny. Velké poděkování patří
panu Karlu Kratochvílovi za vyčištění místní komunikace v Chalůpkách
od dřevin, které zasahovaly do cesty.
Obec tak ušetřila nemalé prostředky.
Zub času se také podepsal na rozvaděčích veřejného osvětlení. Rozvaděč u kostela byl vyměněn, druhý
(u Povolných) bude vyměněn co nejdříve, protože oba jsou v havarijním
stavu.
Pořad se ještě nepodařilo dokončit digitalizaci kabelovky. Na některých místech v obci se muselo při-

Proč
Naučná stezka,
studánky
a ne chodníky?
V Kašavě budeme realizovat projekt přeshraniční spolupráce - Naučnou stezku Kašava, jejíž součástí bude
křížová cesta na Vinohrádek. Mnozí
občané se však ptají, proč budujeme
naučnou stezku a ne například raději
tolik potřebný chodník od kostela na
horní konec Kašavy? Odpověď je jednoduchá. Obecní rozpočty nemají na
realizaci investičních akcí z vlastních
zdrojů, proto musí realizovat pouze
investiční akce s podporou dotací. To
je realita (až na výjimky) všech obcí.
Bohužel dotační výzvy si nevypisujeme sami a nerozhodujeme, na co

kročit k radikálnímu řešení a muselo
se natáhnout nové vedení, někde
se zase musely přidat zesilovače
a vyřešit nové přípojky elektřiny. Tyto
neočekávané problémy objektivně
způsobily nedodržení časového harmonogramu rekonstrukce. Největší

problém je ještě na horním konci, kde
se musí od Pročelských celá větev
až na konec obce udělat nová. Za
vzniklé komplikace se všem, které to
postihlo, omlouvám. Nebylo v mých
silách situaci vyřešit jinak.
Josef Jarcovják

budou vypsané. Tak se snažíme využít
každou výzvu, každý vypsaný grant
k podání projektu, protože už se tato
příležitost nemusí zopakovat.
Region Bílé Karpaty vypsal výzvu
k podávání žádostí na projekty přeshraniční spolupráce, do nichž mohla být
zahrnuta myšlenka s naučnou stezkou. Projekt přeshraniční spolupráce,
který je společný s MAS Podhoran
ze Slovenského Záhoria a především
se členem této MAS s obcí Rohožník,
vypracovala PhDr. Jana Langerová ve
spolupráci se zastupitelem Jaroslavem
Holým. Patří jim za to velké poděkování. Projekt prošel všemi schvalovacími
procedurami a byl schválen. Naučná
stezka, která kolem Kašavy vznikne,
tak bude z 85 % financována ze zdrojů EU a 15 % nákladů pokryje obecní
rozpočet. Věříme, že naše grantové
snažení bude mít své úspěšné pokračování i při realizaci dalších projektů ke

zvelebení naší obce a také spolupráce
s obcí Rohožník přinese další možnosti
při řešení rozvojových potřeb Kašavy.
Stejná skupina zastupitelů připravila ve spolupráci s MAS Vizovicko
a Slušovicko projekt „Obnovme prameny střední Moravy “. Tento projekt
je taktéž schválen a ještě v letošním
roce bude projekt realizován. Osm
studánek na katastru obce Kašava
bude vyzděno z kamene a zastřešeno
dřevěnou stříškou. Není na světě nic
cennějšího než pramenitá voda, proto
si prameny zaslouží ochranu.
Jistě, že jsou potřebnější akce
v obci, ale obě tyto akce jsou minimální finanční zátěží pro obec, budou pracovní příležitostí pro živnostníky v obci
a v neposlední řadě přispějí k rozvoji
a větší atraktivitě Kašavy pro návštěvníky i pro domorodce. A hlavně - tyto
příležitosti se již nemusí opakovat.
Josef Jarcovják
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Co je MAS (Místní akční skupina)?
MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatněním partnerství. Tvorba strategie směřuje k vytyčení společných priorit a program LEADER umožňuje její
realizaci. Více než 150 MAS v ČR a tisíce LAG (Local action group) v celé Evropě také vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracuje a předává si zkušenosti s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech.
Každá MAS má zákonitě jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy, dohromady však sjednocené pravidly metody
LEADER. Prostřednictvím MAS je potom transparentně tvořena strategie a prostřednictvím výzev podporovány aktivity
a projekty s působností v území MAS.
• MAS je nositelem strategie pro dané území a trvale s ní pracuje
• Partnerství v MAS je tvořeno vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru nebo i fyzických osob a zástupců státních a dalších institucí s působností v regionu (méně než 50% samosprávy a státní správy)
• Území MAS je přesně vymezeno a zahrnuje obce s méně než 25 000 obyvateli
• MAS má dostatečné kapacity pro zapojování veřejnosti, řízení procesů, vyhlašování a administraci výzev a podporu žadatelů
Proč se stát členem MAS?
Obce spojuje do mikroregionů či MAS především společný zájem obecného rozvoje území nebo důvody jako je spolupráce starostů, předávání informací a zkušeností, realizace Programu obnovy venkova i dílčích oblastí (případně cestovní ruch,
infrastruktura a dopravní obslužnost, školství) a pochopitelně realizace společné strategie rozvoje území. Dalším z důvodů je
zvyšování absorpční kapacity území získáváním externích finančních prostředků od EU i od státu prostřednictvím managementu MAS, kdy jde o snahu „dosáhnout na peníze“, které se nabízejí a které se nabízet budou. Jednotlivé obce, drobné firmy
a neziskové organizace nemohou běžně zaměstnávat projektového pracovníka, který by se výhradně věnoval grantové politice v jejich prospěch, psal granty pro čerpání financí z EU a dalších zdrojů a manažersky tyto projekty vedl. Takový manažer
musí mít dostatek zkušeností a dokonalý přehled o dané problematice, aby jeho práce byla efektivní a úspěšná. A v MAS
takoví lidé jsou. Každý rozumný hospodář by měl usilovat o nové možnosti získávání dotací z dostupných zdrojů a realizovat
pro něho zajímavé granty. V současné době se ukazuje, že MAS je jednou z cest k úspěšné grantové politice. Kašava se stala
členem MAS Vizovicko – Slušovicko v roce 2011 právě z důvodu, aby mohla využívat všech dostupných možností k získávání
Josef Jarcovják
grantů pro další rozvoj naší obce a k navázání spolupráce a kontaktů s dalšími subjekty.

Výpis z usnesení
zastupitelstva obce
ze dne 15. 3. 2012
- Zastupitelstvo obce Kašava (dále jen
ZO) volí členy Řídící komise Fondu kultury a sportu obce Kašava: P. Černocha,
P. Kocourka, I. Rochlovou, A. Juráškovou, V. Vlkovou, J. Holíka, M. Krupíkovou.
- ZO schvaluje záměr vybudovat sportovní areál na pozemcích pod kulturákem
a pověřuje starostu J. Jarcovjáka jednáním o odstranění stavby z pozemku.
ze dne 10. 5. 2012
- ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro výkon agendy spojené
s Registrem územní identifikace adres
a nemovitostí - RÚIAN mezi Obcí Kašava
a Městem Fryšták a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy.
- ZO schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce pro Místní akční skupinu Vizovicko

a Slušovicko ve výši 25.620,- Kč a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
- ZO schvaluje závěrečný účet obce Kašava za r. 2011 s přílohou o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011.
- ZO schvaluje výzvu k čerpání z Fondu
kultury a sportu v r. 2012.
- ZO jmenuje komisi ve složení J. Langerová, J. Holý, Z. Vlk, A. Jurášková
a P. Kocourek pro realizaci akce Naučná
stezka Kašava
- ZO jmenuje nového člena povodňové
komise J. Zbranka a zároveň odvolává
B. Černocha.
- ZO schvaluje:
a) uzavření smlouvy s firmou InterneXt
na umístění antény na MŠ
b) přípravu projektu na protipovodňová opatření na soutoku Dřevnice
s Kameňákem
c) přípravu projektu na revitalizaci návsi
d) opravu kanalizace u domu č. p. 147
ze dne 21. 6. 2012
- ZO schvaluje nájem pozemků parc.
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č. 128/1, 128/2, 128/6 k. ú. Kašava
(pozemky mezi bývalou MŠ a Cukrárnou
u Šarmanů) za roční nájemné 15.000,- Kč
a pověřuje starostu k uzavření patřičné
smlouvy.
- ZO schvaluje předloženou Smlouvu
o půjčce pro Místní akční skupinu Vizovicko a Slušovicko ve výši 239.027,- Kč
a pověřuje starostu jejím uzavřením.
- ZO schvaluje doplnění dopravního značení na místních komunikacích dle Pasportu místních komunikací a pověřuje
starostu realizací tohoto záměru.
- ZO jmenuje L. Křížku do komise Fondu
kultury a sportu (za I. Rochlovou)
ze dne 2. 7. 2012
- ZO schvaluje Místní program obnovy
vesnice Kašavy a Strategický plán obce
Kašavy.
- ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci „Obecní náves Kašava“ a schvaluje
závazek spolufinancování akce ve výši
min. 30%, tj. 2.211.246,- Kč.
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Pozemkové
úpravy
V některých okolních obcích
s úspěchem proběhly nebo probíhají
pozemkové úpravy. Při osobní návštěvě ředitele Pozemkového úřadu
u nás v obci byla tato možnost nabídnuta i Kašavě. Pokud bude zájem
vlastníků zemědělských pozemků,
je reálné, aby tato velmi prospěšná
akce, financovaná státem, proběhla
i u nás v obci.
Pro provedení komplexních pozemkových úprav je potřeba souhlasu
nadpoloviční většiny vlastníků zemědělských pozemků. Proto v této souvislosti bude potřeba oslovit vlastníky
s možností zahájit komplexní pozemkové úpravy celého katastru obce.
Co to pozemkové úpravy jsou?
Pozemkovými úpravami se ve
veřejném zájmu prostorově a funkčně
uspořádají pozemky, scelují se nebo
dělí, zabezpečuje se jimi přístupnost
a využití, vyrovnávají se jejich hranice tak, aby se vytvořily podmínky pro
realizování hospodaření vlastníků
půdy. Současně se vytvářejí podmínky pro zlepšení životního prostředí,
ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení
ekologické stability krajiny. Výsled-

Školu povede
nový ředitel
V minulém čísle Okénka jsem
popsal celý proces konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Kašava. Do konkurzu se
přihlásilo šest uchazečů, komise měla
co hodnotit. Po všech předepsaných
procedurách dne 17. 4. 2012 proběhlo vlastní konkurzní řízení a ještě ten
den vyhlásil předseda komise pan
Petr Černoch v odpoledních hodinách
výsledek konkurzu tohoto znění:
A) Jako nevhodní uchazeči byli
komisí vyřazeni: Mgr. Jitka Gavendová a Mgr. David Vyplel.

ky pozemkových úprav slouží pro
obnovu katastrálního operátu a jako
nezbytný podklad pro územní plánování.
Co lze řešit
v pozemkových úpravách,
co je jejich výsledkem,
kdo je hradí?
Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních
pozemkových úprav. Stanoví se
obvod, do kterého jsou zpravidla
zahrnuty všechny pozemky mimo
zastavěnou (zastavitelnou) část obce.
V případě potřeby je možno zahrnout
do obvodu i lesní pozemky.
Před novým uspořádáním pozemků je zpracován plán společných zařízení, který řeší:
- zpřístupnění pozemků – rekonstrukce nebo nově navržené polní
a lesní cesty, mosty, propustky,
- protierozní opatření – protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy,
záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod. (pro
ochranu půdního fondu)
- vodohospodářské opatření –
nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry
(ochranné území před záplavami,
neškodné odvedení povrchových vod)
- opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí – místní územní
B) Pořadí vhodných uchazečů:
1. Mgr. Zdeněk Vlk
2. Mgr. Zdeňka Krmášková
3. Mgr. Zdeňka Hubinková
4. PhDr. Jana Langerová
Hlasování komise probíhalo za
zavřenými dveřmi. Konkrétní výsledky hlasování jednotlivých členů komise se nezveřejňují, předseda komise
vyhlásí pouze pořadí vhodných uchazečů, které je doporučením pro starostu, který vybírá a jmenuje nového
ředitele.
Konzultoval jsem tento výsledek
se starosty Držkové a Vlčkové, s P. Jířím
Orságem, se zastupiteli obce a s dalšími lidmi. Až na některé zaměstnance školy, kteří vyjádřili podporu Mgr.
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systém ekologické stability, doplnění,
případně odstranění zeleně, terénní
úpravy apod.
Na tato společná opatření se
použije státní půda (PF ČR, ÚZSVM)
a obecní půda. V případě, že tato půda
není k dispozici, podílejí se na potřebné výměře půdy pro tato společná
zařízení všichni vlastníci. Pozemky
pod těmito opatřeními se převádějí
do vlastnictví obce. Do schváleného
plánu společných zařízení se zpracovává nové uspořádání pozemků.
Zpracovatel návrhu je povinen projednávat nové uspořádání s dotčenými vlastníky a vlastníci jsou povinni
se k návrhu vyjádřit. Pro schválení
návrhu pozemkových úprav se musí
vyslovit vlastníci alespoň ¾ výměry
půdy řešených pozemků.
Po schválení návrhu projedná
pozemkový úřad se sborem zástupců
priority pro realizaci pozemkových
úprav, tj. výstavby společných zařízení. Společná zařízení realizována
podle schváleného návrhu vlastní
obec, pokud není stanoveno jinak
v rozhodnutí o schválení návrhu.
Pozemkové úpravy hradí stát ze
státního rozpočtu. Jedná se však
o proces, který trvá několik let a záleží
na přístupu všech účastníků, kdy
a jakých výsledků se dosáhne, a jak
využít pro zvelebení krajiny státních
a evropských peněz.
Josef Jarcovják
Zdeňce Krmáškové, všichni ostatní
se ztotožnili s výrokem komise, proto jsem na schůzi zastupitelstva obce
jmenoval novým ředitelem pana Mgr.
Zdeňka Vlka s nástupem do funkce
1. srpna 2012. Novému panu řediteli
přeji zvládnutí nelehkého údělu, který mu tato funkce přinese.
Dosavadní ředitelka Mgr. Alena Patáková zanechala v kašavské
škole „velkou stopu“, nechala tu kus
svého života. Nejdříve jako učitelka,
poté jako ředitelka zásadním způsobem pozitivně ovlivnila rozvoj školy
a výrazně tak přispěla k výchově mladé generace držkovských, kašavských
i vlčkovských dětí. Patří jí za to velké
poděkování!!!
Josef Jarcovják
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Obecní knihovna
Uběhlo téměř půl roku, a tak bych
Vás opět ráda informovala, co je nového v naší obecní knihovně. Nejdůležitější novinkou je skutečnost, že na
webových stránkách naší knihovny
(www.knihovnakasava.webzdarma.
cz - lišta SLUŽBY) máme k dispozici
ON-LINE katalog, který Vám nabízí možnost vyhledávat v katalogu
našeho knihovního fondu 24 hodin
denně. Můžete v něm zjistit, jestli se
ve fondu naší knihovny nachází titul,
který Vás zajímá. Náš katalog najdete ve společnosti katalogu Městské
knihovny Fryšták a 6 místních a obecních knihoven, pro které fryštácká
knihovna vykonává regionální funkce.
Podrobný návod pro vyhledávání je,
jak je výše uvedeno, na liště - Služby.
Další dobrou zprávou je, že máme
v současné době, kromě stávajícího
starého knižního fondu (3.172 svazků), cca 150 nových knih, které jsou
určeny nejen dospělým, ale hlavně
dětem a mládeži.

Nadále jsou čtenářům k dispozici
„Výměnné soubory“, které jsou teď
čtyři a pravidelně v určitých časových
údobích jsou Krajskou knihovnou
vyměňovány. Takže máme možnost
mít v knihovně spoustu knižních
novinek.
I nadále jsou zde k zapůjčení zajímavé časopisy - rovněž pro děti, mládež i dospělé. Stále tu máme k dispozici 3 počítače - ZDARMA!
Kromě půjčování knih a návštěv
počítačů jsme ve spolupráci se ZŠ
uskutečnili v knihovně „čtenářský
maraton“. Zúčastnily se ho všechny
třídy - na 2 etapy. Nejprve to byli žáci
4. - 9. třídy a potom žáci 1. - 3. třídy.
Nepřetržitě četli 10 hodin. Knihovnu
také navštívili naši předškoláci, kteří
si vyslechli pohádku a měli možnost
se seznámit s prostředím knihovny.
Za I. pololetí nám přibylo 10 nových
čtenářů. A jelikož se přiblížil čas prázdnin, chci upozornit všechny naše čtenáře, že celé prázdniny bude knihovna každé pondělí všem k dispozici.
Iva Rochlová, knihovnice

Vítání občánků
Vítání občánků se v Kašavě tradičně
koná jednou za rok v Obřadní místnosti v obecní knihovně. Letos proběhlo
v pátek 18. května za účasti rodičů, příbuzných, dětí z MŠ Kašava a hudebního doprovodu. Program zahájila paní
místostarostka Marie Zbranková uvítáním, básní a milým průvodním slovem.
Vybrané děti z MŠ zarecitovaly několik
básniček a zazpívaly veselé písničky.
Rodiče dětí narozených v roce 2011 se
podepsali do kroniky Kašavy a nechyběly ani gratulace a slavnostní přípitek.
Celou událost příjemně podkreslovaly
housle a klavír v podání děvčat Langerových. Nakonec děti ze školky předaly malým občánkům plyšovou ovečku
jako památku na tento sváteční den.
Děti narozené v roce 2011:
Antonín Holík, Jakub Esterka, Matthias Tkadlec, Vanesa Doubravská, Tomáš
Makovička, Aneta Černochová
Pavla Holíková
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Odpadky
do přírody nepatří!
Na začátku jara poté, co zmizel
sníh, stejně jako vloni žáci základní
školy při jednorázové akci posbírali
odpadky na březích Dřevnice i potoků.
Myslivci zase odstranili několik
černých skládek a všichni tak pomohli přírodě k jarní očistě. Proto je mi
smutno, když za mnou přicházejí
lidé a prosí o zjednání nápravy, protože někdo zase místo do kontejneru,
který je všem k dispozici o sobotách
a po telefonické dohodě kdykoliv
nejen v sobotu, zase vysypal odpadky
někde v přírodě.
Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni přikročit k zakoupení fotopastí (tak to dělají v jiných obcích)
a sledováním těchto míst vypátrat
viníka, kterého předáme k potrestání
inspekci životního prostředí.
Josef Jarcovják
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10. výročí DH Trnkovjanky
a multižánrový festival
Dechová hudba Trnkovjanka letos slaví desáté narozeniny! Přijměte naše
pozvání a přijďte s námi oslavit naše kulatiny v rámci Multižánrového festivalu,
na kterém se spolu s námi představí orchestr města Daruvar, DH Krasinka, DH
Vlčnovjanka, Avion Swing Band, Black Melody Jazzband a folkrocková kapela
Fleret. Pro děti budou připraveny nejrůznější hry a atrakce a pro Vás mnoho
dobré hudby, jídla i pití.
A kdyže ta sláva vypukne? V sobotu 28. července 2012, přesně ve 13:00 vedle Cukrárny u Šarmanů a budeme pokračovat až do večerních hodin.
Těšíme se na Vás, DH Trnkovjanka

DH Trnkovjanka
rozhovor se zakladatelem
Tomášem Černochem
Letos oslaví dechová hudba Trnkovjanka neuvěřitelných 10 let činnosti. I proto jsme vyzpovídali jejího
zakladatele a hudebního nadšence
Tomáše Černocha.
Letos oslavíte 10. výročí Trnkovjanky, vzpomeneš si, jak to vlastně
všechno začalo?
Jak to vlastně začalo? Začalo to
tím, že jsem jezdil hrávat s orchestrem SDOM do Zlína, kde bylo mnoho
mých vrstevníků, ale hlavně spousta
starších, kteří už někde hrávali a při
volných chvílích si přehrávali nejrůznější skladby. Tenkrát jsme to s nadšením poslouchali a chtěli taky tak hrát.
A právě v autobuse na zpáteční cestě
z koncertu jsem mému kamarádovi
Jakubovi Zívalíkovi řekl: „Založíme
dechovku“. No a pak to šlo rychlým
spádem. Problém byl, že jsem nevěděl, co to dechovka je. Dokonce jsem
ani neměl představu, jaké nástroje
tam hrají. První, co jsem musel zařídit,
byly noty, které se podařily sehnat
po původní kašavské dechovce,
a dodnes je máme schované. Podle
not jsem zjistil, jaké nástroje vlastně hrají, a společně s Jakubem jsme
v orchestru oslovili naše kamarády,
jestli by nechtěli s námi hrát. Poslední
problém byly prostory, kde zkoušet.
S tím nám pomohl tehdejší staros-

ta pan Stanislav Marcoň. Dodnes
si pamatuji, jak jsme vyklízeli místnost
ve staré mateřské školce, kde zkoušíme dodnes. Pan Libor Mikl nám zařídil
notové pulty a bicí a mohlo se začít.
Jaké plánujete oslavy k příležitosti
výročí?
Naši oslavu plánujeme v Kašavě
a bude to v podobě multižánrového
festivalu. Vystoupí tady naši přátelé
z jiných kapel. Přijedou za námi muzikanti z Daruvaru, které jsme poznali
minulý rok na festivalu v Daruvaru
a dodnes vzpomínáme na tento výlet.
Vystoupí tady dechovka ze Slovenska, kde uměleckým vedoucím je můj
kamarád Palo Prostredný, dále určitě
všem známá dechovka Vlčnovjanka, se
kterou také hrávám, Avion Swing band
nebo Black Melody Jazzband, na který
si určitě někteří vzpomenou, jelikož již
v Kašavě hrál, no a samozřejmě hlavní
hvězdy večera, skupina Fleret. Myslím,
že festival tohoto typu nemá v našem
okolí obdoby a doufám jen, že nám vše
vyjde a bude se to všem líbit.
Co považuješ za největší úspěch za
10 let činnosti?
Největší úspěch za těch deset
let považuji to, že stále hrajeme a že
hrát můžeme. Období dechovky byla
různá a ne vždy to vypadalo dobře.
Spousta muzikantů přišla, a když se
naučila, tak odešla. To je pro každou
dechovku těžké.
Rozrůstají se vaše řady, jak je to
s novými hráči a jejich získáváním?
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Noví hráči se získávají velice těžce,
bohužel kvalitních hráčů je opravdu
málo, hrát v dechovce je těžké a umět
držet nástroj nestačí. A pokud někdo
hrát umí, je o něj velký zájem a ostatní
dechovky se o něj doslova perou. My
jsme často vyhledávali mladé talenty,
kteří třeba ještě tenkrát nebyli výborní, ovšem jejich talent byl nepřehlédnutelný. To je případ našich tenoristů.
Když přišli do Kašavy, byli to jen obyčejní kluci. Dnes to jsou hráči, kteří
hrají pouze amatérsky, tedy bez vyššího hudebního vzdělaní jako je konzervatoř či akademie, ale profesionálové kroutí hlavou, jak tohle můžou
zahrát. To je sen každého kapelníka
najít takové hráče.
Máš nějakou oblíbenou skladbu
nebo skladatele?
Oblíbené skladatele asi nemám,
mám rád všechny skladby, které hrajeme, protože jsem je všechny vybíral.
Mám oblíbené kapely, které poslouchám, a podle toho pak skladby přebírám do Trnkovjanky. Rád se nechávám
inspirovat i klukama, kteří své favority
mají taky. Kdyby je ty skladby nebavily,
asi by to každý posluchač poznal. Vybírám skladby podle toho, jaký mají text,
ten bývá nejdůležitější a pak samozřejmě jaké tam mám hraní, nesmí to být
moc lehké, to mě pak nebaví.
u
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Připomeňme si soutěž Zlatá křídlovka. Jak hodnotíš váš úspěch na
této soutěži?
Zlatá křídlovka pro nás byla obrovská zkušenost. Když jsme se přihlásili,
netušili jsme, co to všechno pro nás bude
znamenat. Později jsme se dozvěděli,
kdo s námi bude soutěžit a tam byl ten
šok. Vedle kapel jako Hulíňané, Dubňanka, které jsou výborné dospělé kapely,
se přihlásili i Kameníkovi muzikanti. Což
je plně profesionální dechovka složená
z vystudovaných profesionálních hráčů
a amatéra v jejich řadách bychom jen
těžko hledali. Po této informaci se tři
dechovky odhlásily, protože nejspíš usoudily, že by tohle nemělo cenu. My jsme to
vzali jako výzvu, ovšem nikdo si nemyslel, že bychom se mohli umístit nad nimi.
A právě opak je pravdou, mladičká kapela
z Kašavy porazila na prestižním mistroství
dechových hudeb v Hodoníně Zlatá křídlovka Kameníkovy muzikanty. Pro srovnání, představte si, že by do Kašavy přijela pražská Sparta a my je porazili.
Prozraď nám, jak jste se tedy umístili a co vás ještě v této soutěži čeká?
Na XX. Zlaté křídlovce jsme obdrželi
stříbro s postupem do finále, které se
koná 1. září. Pokud by se nám podařilo a vyhráli jsme, tak příští rok jedeme

Něco o klubu
seniorů
Jak plyne čas, přibývá i seniorských
setkání. V dubnovém čísle Okénka
jste si mohli přečíst o aktivitách v klubu seniorů v prvním čtvrtletí letošního roku. Od té doby proběhlo několik
dalších, zajímavých schůzek.
Tak například, již dvakrát nás
navštívily děti dramatického kroužku, působícího při základní škole
v Kašavě pod vedením paní učitelky
Vlkové, aby nám zahrály divadlo. Mimochodem pohádky byly zahrány skvěle. Dětem i paní učitelce Vlkové moc
a moc děkujeme.
Měli jsme také návštěvu. Zavítaly
mezi nás na jedno květnové posezení seniorky z Kudlova, aby si s námi

reprezentovat Českou republiku na
mistrovství Evropy dechových hudeb.
Vyhrát ale bude opravdu těžké, protože konkurence je obrovská. Náš cíl
od začátku je poukázat, že v Kašavě je
nějaká Trnkovjanka, a že na Valašsku
je taky dobrá dechovka, která je srovnatelná s těmi na Slovácku.

jsou naši přátelé a věřím, že to přátelství ještě upevníme. Taky máme další plány na příští rok, ale o tom ještě
mluvit nemůžu, to si nechám ještě
pro sebe, protože zatím vše záleží na
tom, jak dopadne festival a jaký bude
mít ohlas.

Na jaké další akce Trnkovjanky
se můžeme těšit?
Plánujeme toho hodně, ovšem
vše je potřeba řešit postupně. Jsem
rád, že se nám daří maškarní ples,
který se pyšní skvělou účastí a atmosférou. Chceme podobné věci dělat
dál, snažit se vydržet a pořádat tyto
akce každý rok. To platí i pro letošní
festival. Rádi bychom pořádali festival pravidelně, vše se ale ukáže, až
jakou odezvu bude mít tento první.
A můj dlouhodobý plán a přání je mít
v Kašavě hody v krojích. Zatím sbíráme informace, jaké tradice tady na
Valašsku a hlavně v Kašavě byly, abychom je mohli pomaličku obnovovat.

A na závěr - co bys Trnkovjance
popřál k výročí a do budoucna?
Popřát bych chtěl, aby měla stále
víc a víc posluchačů. Když se řekne
Trnkovjanka, aby každý věděl, že to je
dechovka z Kašavy a že kašavjani umí
dělat hudbu kvalitně. Přál bych si, aby
se Trnkovjanka stala nedílnou součástí našeho okolí, abychom vydrželi spolu co nejdéle a aby to bylo každého
chlouba. Aby nás neopustilo to srdíčko, které do toho každý z nás dává.
A samozřejmě, aby se nám povedly
všechny výzvy, které nás čekají, abychom dokázali uspokojit i to nejvytříbenější ouško. A moje největší přání
je natočit s Trnkovjankou zvukový
nosič. Věřím, že se nám to podaří!

Plánujete spolupráci s dalšími
dechovkami?
Plánujeme, doufáme ve spolupráci všech dechovek, které jsme si
pozvali na naše narozeniny, už teď to

I já se za redakci Okénka připojuji
k tomuto krásnému přání a také vám
přeji neutuchající nadšení a mnoho
úspěchů na poli nejen hudebním.
Pavla Holíková

zazpívaly. Bylo to příjemné setkání
a jistě ne poslední.
Také jsme měli pozvanou paní Ivu
Chrastinovou z Trnavy, která nám přinesla ukázat výrobky pletené z tzv.
papírového proutí. Po prázdninách
přijede ještě jednou a techniku nám
předvede.
Koncem června jsme uspořádali odpolední zájezd do Holešova na
prohlídku zámku, synagogy a Černé
kaple. Zájezd byl zakončen posezením při harmonice v Hospůdce pod
Rablinů.
Po prázdninách bychom se mimo
jiné rádi podívali do divadla ve Zlíně
a v Uherském Hradišti, také si chceme udělat táborák a ještě nějaký další
zájezd.
Jsme rádi, že nás v klubu přibývá,
začínají mezi nás přicházet i přáte-

lé z Vlčkové. Proto připomínám, že
pozvání stále platí jak pro seniory
z Kašavy, tak pro seniory z Vlčkové
i z Držkové. Kdo máte zájem a chtěli
byste čas od času prožít hezké chvíle, přijďte mezi nás. Těšíme se na Vás.
Nashledanou při dalším posezení.
Stanislav Marcoň
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Stavění
a kácení mája
2012
V poslední dubnovů sobotu z rána
sa zešli kašavští ogaři, aby sa vydali do
lesa pro strom tak vysoký, aby Pána
Boha mezi prstama lehtal a tenký
tak, aby ho společnýma silama, jen
za pomoci lan a sochor, uprostředka
dědiny zvédli. No strom zhlédli dobrý.
Nejvyšší, jaký dovčílšku byl. A ešče ho
nadstavili jedným, aby bylo jasné, že
je fakt nejvyšší a aby sa nikdo nenašel,
kdo by řekl, že v okolních dědinách
majú ešče větší.
Zéšlo sa nás zas dostatek, to je
třeba zdůraznit a všeckým ze srdca
poděkovat. Kolem poledne bylo všecko nachystané, lana zavázané, vršek
nazdobený, věnec navázaný, ešče
flašu slivovice sme na poslední chvílu
vázali a už jsme plivali do dlaní. Chyběl
tam jeden, co by přesně velel, tak sme
sa tam trochu dohádali, ale pak už to
šlo ráz na ráz a mája sa zvédla do výšin
tak vysokých, až sa nám z teho hlavy
motaly. A včíl kdosi prohlásil: „Šak ju
křivú máme“. Všeci zvedli hlavy, okem

Klub maminek
Maminky z Kašavy a z Držkové se
potkávají každý pátek od 10h v MŠ
Kašava. Teď v červnu využíváme místní hřiště, kde mohou děti řádit na
odrážedlech, kolech, malovat křídami
nebo i cvičit, jako 22. 6., kdy cvičitelka
Míša dovezla obrovský padák a sklidila velký úspěch.
V dubnu jsme převážně tvořili
jarní motivy a cvičily jsme s dětmi
a s Míšou na velkých balonech, které
jsou u dětí velmi oblíbené. V květnu několik z nás navštívilo přehlídku
dětských souborů a souborů hrajících pro děti Hvozdenský měšec plný
pohádek. Zhlédli jsme představení
kroměřížského spolku „Povídej paňáco“. Divadlo plné dětí, kde ty naše
byly nejmladší, pohádku doslova pro-

odborně změřali... A fakt. Byla křivo.
Co včíl? Šak tak nemože ostat, ešče by
na starů školku ve větru cápla. Tož nic,
mosela sa shodít dúle. A všecko znova. Rýchlo do hory pro nový kmeň,
tentokrát ale žádné hrdinství, hodina pokročila. V rekordním čase sme
dovézli novú máju, najednúc bylo
kolem tolik lidí, jak snád ešče nikdy
a vypadalo to, že to do tmy stihnem.
Taky že jo. Všeci už věděli, co majú
dělat a mája byla navrchu, než byste
do sta načítali. Jenomže jak sa kvaltovalo, gdosik podcenil věnec a po
první noci, jak tak hrozně fúkalo, tož
sa dva závěsy utrhly a věnec, chudák,
visél na tom posledním závěsu až do
kácání. Tož takovú příhodu s májú my
mladí nepamatujem.
Říká sa, že mája už v Kašavě jednůc na střechu letěla, ale totok je zas
cosik jiného. Zas sa má o čem mluvit.
Gdosik prohlásil, že je to ostuda, stavět na dvakrát máju a že bysme sa
měli veřejně omluvit. Já si zas myslím,
že ideální to sice nebylo, ale ostuda
by byla, gdyby ju někdo zkácal. Takže
omlůvat sa není za co. A ten, gdo to
požaduje, ať příště nemudruje a radši příde poradit, jak že se to vlastně
správně dělá.

žívalo, protože dva klauni-průvodci, všechny nenásilně a hravě vtáhli
do děje. Další setkání bylo s Míšou
a kašpárkem při cvičení ve školce
i se školáčky a v závěru měsíce už
jsme se přesunuli ven.
Poslední setkání v červnu a rozloučení na prázdniny se uskutečnilo
29. 6. v cukrárně, kde jsme také počátkem měsíce oslavili Den dětí.
Příští školní rok bychom rády našly
pro klub maminek nový prostor, ve
kterém bychom se mohli více „zabydlet“. Ač se nám ve školce velmi líbilo
a budoucí školkáčci si takto zvykli na
své příští působiště, není toto soužití
nadále možné z mnoha důvodů. Za
využívání prostor MŠ moc děkujeme
a těšíme se na další školní rok v novém
a na shledání po prázdninách.
Pavla Holíková
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Tož tolik ke stavění a včíl k tomu
kácání. Letos vyšla poslední májová
sobota na 26. květen. Všecka ta sláva
začala průvodem od dolního konca,
od pily. Přijel Dechový orchestr mladých ze Zlína i s mažoretkama. Potěšily nás děti z Kašavjánku, který vede
Jožka Sousedík, pak jsme si poslechli
nový repertoár Mladé dechové hudby
z Kašavy, která je pod ZUŠ Moravou,
stejně jako Cimbálová muzika Jařina.
Podařilo se nám navázat spoluprácu
se Sdružením přátel lidové kultury
Kašava. Věříme, že ta spolupráca bude
pokračovat a že se na ně můžeme ještě v Kašavě těšit. Pak proběhl akt kácání a celá akca sa přesunula k Cukrárně u Šarmanů. Tam ste měli možnost
posedět u cimbálu, zazpívat si a celou
akcu zakončila místní rocková kapela
TOP. Účinkujících bylo nakonec 162.
Sláva to byla velká a su rád, že se tam
sešlo i hodně posluchačů, že ste přišli
podpořit kulturu v Kašavě. Všem, kteří sa kolem máje jakkoliv zainteresovali, bych chtěl poděkovat. Rád bych
to udělal jmenovitě, ale je Vás hodně
a prostoru málo. Práce je to náročná
a někdy nedoceněná, ale rozhodně
není bezvýznamná. Ještě jednou mnoPetr Černoch
hokráte díky.

Kalendář akcí:
červenec - září
ČERVENEC
28. 7. 10 let DH Trnkovjanka
a Multižánrový festival
(DH Trnkovjanka)
28. 7. Noční pohárová soutěž
O pohár starosty obce
(SDH Kašava)
SRPEN
4. 8. Fotbalový turnaj R. Jakuby
(TJ Kašava)
ZÁŘÍ
3. 9. Slavnostní zahájení nového
školního roku 2012/2013
(ZŠ a MŠ Kašava)
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Slovo
na prázdniny
P. Jiří Orság
Milí čtenáři,
Začínají prázdniny, slovo, které
v nás od našeho dětství vyvolává
pocit radosti z vytouženého volna,
odpočinku, relaxace, vody, sluníčka, cestování, poznávání známých
i neznámých míst. Zvláště děti se
těší nejvíce ze všeho na dva měsíce
blahého nicnedělání. A tak hurá na
prázdniny!
Učitelé jsou šťastni, že si poléčí
bolavé hlasivky a uklidní pocuchané
nervy. Předávat vědomosti ve škole je
jedna věc, druhou věcí je výchova dětí
a mládeže, člověka. Brutality a vulgárnosti přibývá zvláště mezi pubertálními děvčaty, což nebývalo. Od mládeže
se dále kazí už malé děti. Rodičům,
kterým záleží na dětech, musí záležet
na tom, v jakém prostředí jsou děti
vychovávané. Zda je to prostředí, které skutečně vychovává anebo kazí.
A proto zodpovědným rodičům nastává starost, jak svým dětem užitečně
vyplnit prázdninový čas, aby se nenudily a nezahálely. Protože zahálka je
matkou všech neřestí. Právě z nudy
a přemíry času, který není užitečně
využitý, vznikají hloupé nápady, které
když se zrealizují, dopadnou většinou
špatně. Rodiče pro své děti už dlouho
dopředu shánějí a zajišťují letní prázdninové a léčebné pobyty v přírodě,
u moře nebo v různých táborech
anebo alespoň u babičky na venkově, aby mohly prožít něco pěkného,
radostného, na co budou vzpomínat
po celý život.
Svěřila se mi jedna mladá dívenka,
že každým rokem jezdí do Rajnochovic na Archu. Je to katolický tábor,

o který je veliký zájem ze strany dětí
i rodičů. Ponejprve tam jela sama,
na druhý rok se svou mladší sestrou
a nyní už se z ní stala vedoucí.
Nemůže se dočkat chvíle, kdy si sbalí věci a vyrazí za dětmi na toto její
oblíbené a zamilované místo. „Otče
Jiří, je to tam super! Máme tam hry,
soutěže a každý den za námi přijede
kněz, který nám slouží mši svatou
a s námi se modlí!“ Kdo by měl zájem
o informace, stačí např. zatelefonovat
na faru do Rajnochovic, která se stala
od roku 1993 arcidiecézním centrem
mládeže, kterou známe pod jménem
Přístav. Tam jsem prožil tři roky. Byly
to začátky tohoto střediska mládeže.
Je dobře, když i během prázdnin
mohou děti růst nejen fyzicky, ale
i duchovně. Duchovní zralost dává
člověku potřebný nadhled nad určitými životními událostmi, které nejsou
vždy snadné, protože život se prostě
s nikým nemazlí. Když člověk ví, jaký
má to či ono smysl, proč a pro koho
to dělá, potom má chuť žít a překonat
nesnadné překážky. Lidé, když cítí, že
jejich práce, manželství, to oč se snaží,
život atp. přestává dávat smysl, upadají do stavu psychického vyhoření.
Stav, ve kterém pociťují nesmyslnost svého bytí, které se jim zdá
absurdní. Psychologové proto hovoří
o nezbytné prevenci proti tzv. „burnout syndromu“ - syndromu vyhoření. Takový člověk má pocit, že se mu
zhroutil svět. Nic ho nebaví, z ničeho
nemá radost, do ničeho se mu nechce, s nikým se nechce bavit, utekl by
nejraději někam pryč. Jde o vážnou
psychickou poruchu, která vyžaduje
odbornou léčbu.
Říká se, že přetažená struna praskne. Člověk má určité limity, které
když překročí, nedbaje na varování,
které cítí v podobě únavy atd., tak za
nějaký čas zkolabuje. A může to být
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např. nadšený učitel, lékař, sportovec,
prostě kdokoliv, nás kněží nevyjímaje. Proto je nutný odpočinek. Najít si
pro sebe čas, nebát se být sám, odejít
někam na „opuštěné místo“ – místo,
kde by měl člověk čas na přemýšlení, věřící na modlitbu, na svůj osobní
vztah s Pánem.
Vám, milí čtenáři, kteří máte dar
víry, bych zde připomenul slova, která
řekl Ježíš svým učedníkům po té, co
se vrátili celí nadšení z misijní cesty.
Měli spoustu zážitků, chtěli o všech
hovořit a sdílet se s tím, co je hluboce oslovilo nebo i zasáhlo. A Pán jim
řekne: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte“. Více
se můžete o tom dočíst v evangeliu
podle Marka v šesté kapitole. Žijeme
velmi rychle. Nestačíme ani všechno
v sobě dobře a kvalitně zpracovat.
K tomu potřebujeme potřebný čas,
dobu volna a odpočinku, abychom se
necítili jako nějaké kolečko v soukolí
jakéhosi stroje, který se točí, neustále
běží….
Je třeba se naučit správně odpočívat, zastavit se, ztišit se, zklidnit své
nitro, abychom ho nechali ustálit jako
vodní hladinu, ve které můžeme spatřit svůj obraz, když se rozčeřená voda
uklidní a stane se jakoby zrcadlem.
„Potřebujeme čas na to, abychom
chápali, co nám život každý den přináší a radovali se z toho. Važme si tedy
dnů, neděle, svátků, (času dovolené
a letních prázdnin), které nám dávají
příležitost přerušit hektický rytmus
našeho života a vytvořit si harmoničtější vztah k věcem, k lidem a především k sobě samým a k Bohu“ – řekl
R. Cantalamessa. A s tímto jeho slovem se ztotožňuji a vám, milí čtenáři přeji krásné a klidné prázdninové
dny.
S přáním pokoje
a dobra zůstává
P. Jiří Orság
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ČČK Kašava
Již tradičně v letošním školním
roce probíhal na naší základní škole výcvik mladých zdravotníků pod
vedením paní učitelky Mgr. Zdeňky
Krmáškové.
Zdravotní kroužek navštěvovalo
26 žáků a věříme, že nabyté znalosti
využijí i v budoucím životě. Byly to
desítky hodin poctivé mravenčí práce, která byla korunována úspěchem.
Velký dík patří paní učitelce Mgr.
Zdeňce Krmáškové za skvělou přípravu a práci. A také za to, že pro naší
místní skupinu vychovává dorost.
Srdečný dík.

ZUŠ Morava
Závěrečná besídka
Dne 14. června 2012 proběhla
v rámci ZUŠ MORAVA již tradiční závěrečná besídka žáků hudebního oboru,
spojená s výstavou prací žáků z výtvarného oboru.
Celou besídku zahájili naši nejmenší muzikanti z mateřské školy a předvedli, co se za celý rok naučili. Zvládli
to velmi dobře a sklidili zasloužené
ovace od všech přítomných, kterých
je, nutno podotknout, stále více a více,
což velmi mile potěšilo a motivovalo k lepším výkonům nejen žáky, ale
i nás, učitele. Dále pokračovali mladí
flétnisti, trumpetisti, houslisti, klavíristi i kytaristi a bylo se na co dívat.
Děti ze sebe dostávaly jeden skvělý
výkon za druhým, rodiče povzbuzovali
a prarodiče byli dojatí. Samotné děti
byly se svými výkony velmi spokojeny
a užívaly si každý výstup. Vždyť to bylo
také poslední vystoupení před prázdninami.
Nebýt Vás, milí rodiče, nevím kolik
muzikantů by tak hezky zahrálo. Málokdy vidím, že rodina své děti takto podporuje a jsem tomu velmi ráda. Vaše
přízeň a podpora je důležitá nejen pro
nás, ale hlavně pro ty děti, které chtějí

Soutěž Hlídky mladých
zdravotníků – 16. 5. 2012 ve Zlíně
I. stupeň
4. místo – 460 bodů z 530
(Michalka Žáčková, Renata Khainová,
Katka Václavíková, Kristýna Fryšarová
a Alena Machalová)

4. místo – 460 bodů z 530
(Radek Březík, Adam Knirsch, Petra Malinová,
Pavlína Štěpánová a Vendulka Řezníčková)

II. stupeň
5. místo – 623 bodů ze 710
(Katka Pavelková, Eva Červenková, Maruška
Krajčová, Radek Maršálek a Adéla Langerová)

7. místo – 549 bodů ze 710
(Tereza Pavelková, Katka Krupíková, Nikol Marholtová, Magda Skybová a Daniel Frišhans)

Výbor ČČK Kašava

něco dokázat, chtějí něco umět a chtějí
Vás tím potěšit. Rodičům přeji o prázdninách odpočinek od cvičení s dětmi
a dětem ať cvičí tolik, kolik chuť dovolí,
minimálně pětkrát denně .
Klára Robenková

ZUŠ Morava
Zápis do hudebního
a výtvarného oboru
Dovolujeme si připomenout, že
Vaše děti u nás mají dveře neustále
otevřené. Nabízíme mnoho hudebních oborů od zobcových fléten, přes
trubku, až k houslím, kytarám, klavíru či osvojení základních výtvarných
technik. Máte-li zájem, stačí se přihlásit u kteréhokoliv vyučujícího, který
Vám také poskytne veškeré informace
týkající se studia na ZUŠ MORAVA. Přijímáme žáky od 5 let a všem nabízíme
kvalitní vzdělání s lidským přístupem
a radostí z umění. Těšíme se na Vaši
přízeň. Zápis bude probíhat první
týden v září a přesný rozpis vyučovaných oborů zveřejníme na kabelové
televizi a internetových stránkách
obce Kašava a stránkách ZUŠ Morava
poslední týden v srpnu.
Klára Robenková
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Motocyklový závod
VANČICA 2012
Dne 30. 6. 2012 se konal 12. ročník závodů
malých motocyklů do vrchu Vančica 2012.
Za překrásného počasí se na trati představilo
62 závodníků v devíti kategoriích. I přes velké horko byla účast na tomto závodě opět
velká. Velké poděkování patří pořadatelům,
kteří opět vzorně připravili trať i průběh celého závodu. Poděkování patří též sponzorům,
kteří přispěli věcnými dary, kašavským hasičům, kteří se podíleli na úpravě trati a dobrovolným zdravotnicím z Kašavy.
Kola
1. Tomáš Minařík
2. Petr Šarman
3. Jaromír Manďák

03:48.294
03:55.688
05:27.890

Šlapadla
1. Miroslav Lípa
2. Josef Macháň
3. Tomáš Gargulák

01:41.126
01:42.526
01:53.454

Minibike do 3 kW
1. Miroslav Suchánek
2. Michal Mikulec
3. Pavel Krajíček

01:14.708
01:54.859
05:50.247

Minibike nad 3 kW
1. Jaromír Manďák
2. Antonio Pescarini
3. Tomáš Zdařil

01:05.617
01:06.673
01:09.359

Jawa 550, 555
1. Tomáš Karafiát
2. Radek Kabát
3. Lukáš Otipka

01:59.245
02:23.900
03:05.539

Jawa 05, 20, 21, 23
1. David Čabla
2. Radek Kabát
3. Jan Babinčák

01:32.972
01:34.243
01:35.829

Jawa 05, 20, 21, 23, upravené
1. Josef Kocfelda
2. Ondřej Kráčalík
3. Jiří Jakuba

01:04.933
01:10.513
01:16.281

Simson
1. Lukáš Nevola
2. Josef Kolář
3. Lukáš Krušina

01:29.748
01:42.700
01:49.340

Junior
1. Vlastimil Červenka
2. Martin Šarman
3. Ondřej Kráčalík

01:28.484
01:31.593
01:45.747
Ludmila Holá
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Sen
se stal skutečností
Martina Černochová splnila limit
na mistrovství světa
a má 11. zlatou na MČR
Poslední šanci ke splnění tvrdého
limitu v běhu na 100 m – 11,75 s pro
juniorské mistrovství Světa v Barceloně měla Marťa Černochová 23. 6. 2012
na MČR juniorek v Praze na Strahově.
Minulý týden na „dospěláckém“ MČR
ve Vyškově naznačila novým a skvělým PB 11,80 s, že tato meta nemusí
být jen snem, ale vzhledem k velkému
počtu startů, které Marťa v této sezóně absolvovala, jsem trnul v obavách
z únavy. Proto jsem opět zvolil osvědčený odpočinkový tréninkový režim
stejně jako před Vyškovem.
V Praze byl krásný letní den a jen
točící se vítr mi dělal vrásky na čele.
Před rozběhem jsem já, i více přátel,
Marťu nabádal k rychlému běhu a ať
to „zkusí“. Marťa se opravdu snažila
a svůj rozběh s velkým náskokem
vyhrála za hezkých 11,96 s v slabém
protivětru 0,8 m/s. Velmi kvalitně
běžela vítězka druhého rozběhu Klárka Seidlová z USK Praha – 11,98 s, a tak
jsem já i ostatní trenéři očekávali velký

Fotbalový turnaj
přípravek v Kroměříži
FK Štípa si poradila se Sigmou Olomouc

V neděli 24. 6. se v Kroměříži hrál fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 16 týmů
přípravek ročník 2005 a mladších.
Do turnaje se přihlásil také tým FK Štípa,
za který hrají i kluci z Kašavy: Vojta a Milánek Březíkovi, Milánek Michalík, Tadeášek
Vyvlečka a Štěpánek Průcha. Malým fotbalistům se vůbec nedařilo špatně a podařilo
se jim vybojovat krásné 4. místo.
Základní část turnaje:
FK Štípa - Kroměříž 2006 (7 : 0)
FKŠ si bez problémů poradila s o rok mladším soupeřem. Byla to jen otázka skóre, ten
rok byl hodně znát.

finálový souboj. Při rozcvičení na finále si Marťa stěžovala na únavu svalů,
a tak nám opět velmi pomohl náš
kámoš a masér Miloš Martinec, který
ji perfektně namasíroval i povzbudil.
Poslední chvilky před finále se nekonečně vlekly a já jsem sledoval především vítr a trnul, aby nefoukalo moc
proti. Startér nesmyslně zvolil dlouhou pauzu před výstřelem a nechal
holky „vycukat.“ Naštěstí zařízení
v zátěžových blocích neohlásilo žádnou chybu a Marťa i přes horší startovní reakci šla brzy do čela a supro-

vě stupňovala svůj sprint až do cíle.
Pak vybuchla naše obrovská radost
z vítězství a hlavně z vynikajícího času
11,73 s, což je splněný limit na MSJ,
nový osobní rekord o 23 setin sekundy a její již 11. zlatá medaile na mistrovstvích ČR!
Gratulace od spousty přátel mě
naplnily štěstím, jsou pro nás velkým zadostiučiněním za všechen
čas strávený na trénincích i závodech a mistrovství světa v Barceloně
10. – 15. 7. 2012 si hezky užijeme.
Milda Nožička, trenér

FK Štípa - SK Hranice (0 : 0)
S pozdějším vítězem skupiny to bylo vyrovnané
utkání. Hranice byly silovější, FKŠ techničtější.
FK Štípa - TJ Zdounky (5 : 1)
Vydařený zápas, ve kterém jsme soupeře
předčili individuálně.
FK Štípa – Nový Jičín (0 : 0)
FKŠ byla lepším týmem. Doplatila ale na
neproměňování šancí.
FK Štípa – Bystřice p. H. (1 : 1)
Jeden z nejkrásnějších zápasů na turnaji
vůbec. Tleskalo se vestoje!
FK Štípa - Sigma Olomouc (3 : 1)
FKŠ se vypjala ke skvělému kolektivnímu
výkonu se soupeřem zvučného jména
a zaslouženě zvítězila.
Utkání o 3. místo:
FK Štípa – Prostějov (0 : 1)
První porážka přišla až v posledním utkání
se soupeřem, který byl o ten gól lepší.

Hráči: Brankář: Sam Navrátil; Obránci: Ondra Navrátil, Milan Březík, Michal
Mareček, Milan Michalík (3 góly); Útočníci: David Obdržálek, Marek Navrátil, Vojta
Březík (3 góly), Jirka Štefan, Vítek Malík
(6 gólů), Štěpán Průcha (4 góly).
Poděkování patří všem hráčům a rodičům za skvělou reprezentaci nejenom
našich obcí, ale i celého Zlínského regionu!
Tomáš Navrátil
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Vyhlídkový let
TJ Kašava
Tak jako každý rok v tuto dobu
i letos jsme připravili zábavu pro nás
pro všechny a hlavně naše drahé polovičky, které nám (některým) ty zimní
fotbalové „pátky“ tolerují.
Zimní sezóna minifotbálku v tělocvičně skončila a vznikl nápad na ukončení a zároveň zahájení další sezóny.
Naskytla se možnost prohlédnout si
okolí naší domoviny z ptačí perspektivy,
a to vyhlídkovým letem ze slušovického
letiště. Sobota 12. 5. 2012 se stala dnem,
kdy se mnohým z nás splnil sen a usedli
do letadla určeného spíše k seskokům
parašutistů, ale dosti prostorného, aby
nás 36 odvážných na tři vzlety vyzvedl
do výšky cca 300 m. Pohled na kraj byl
úchvatný a zážitky, s kterými jsme přistáli, v nás budou navěky.
Doporučujeme všem, aby si jednou
tento zážitek dopřáli a viděli ten náš
kraj trošku jinak – je to super a nadšení
ihned po výstupu z letadla to jen potvrzuje.
Prázdninové akce:
• tradiční turnaj malé kopané na hřišti
v Držkové 21. 7. 2012
• fotbalový turnaj R. Jakuby na hřišti
TJ Kašavy, dne 4. 8. 2012
Poslední dny prázdnin již naplno
začnou mistrovská utkání, budeme se
těšit na početnou návštěvu našich příznivců. Díky zavlažování hřiště a iniciativě jednotlivců a celých spolků vypadá
zázemí i areál jako místo, kde lze trávit volný čas a uskutečňovat i jiné než
sportovní akce.
Děkujeme obci Kašava za pravidelné
sečení hřiště a finanční podporu. Dále
děkujeme všem jednotlivcům a spolkům, které přispívají ke zvelebování
areálu, zvláště pak za výrobu a montáž
laviček, zavlažování hřiště, stojanu pro
umístění výsledkové tabule a dalším,
kteří jakkoliv přispěli k činnosti TJ a rozvíjení mládeže a dětí v naší obci.
Těšíme se na vaší přízeň a sportu
zdar.
Výbor TJ Kašava

Fotbalová
sezóna
2011/2012

KAŠAVA ,,A,,

TJ Kašava ukončila fotbalové soutěže pro ročník 2011/2012 úspěšně.
Mužstvo „A“ se umístilo na 11. příčce, když dokázalo v posledních zápasech posbírat soupeřům body a vzdálilo se tak od úplného dna tabulky.
Mužstvo „B“ ukončilo soutěž
IV. B třídy na pěkném 7. místě, jejich
poslední zápasy vykazovaly stoupající herní kvalitu. Pokud vydrží parta,
která dokáže pod novým trenérem
pomoci i doplnit kádr mužstva „A“,
můžeme očekávat v příští sezóně zajímavé fotbalové zážitky.
Nejmladší mužstvo žáků se posunulo oproti předcházejícímu ročníku
na pěkné 4. místo, udrželi si domácí
neporazitelnost, a protože se kádr
nijak zvláště nezmění, můžeme očekávat úspěchy i v následujícím ročníku.
Výbor TJ Kašava
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Valachbajk team
Kašava
Vážení přátelé a kamarádi,
dovoluji si Vám napsat krátkou
zprávu o úspěších Valachbajk teamu
Kašava.
Do nové sezony jsme vstoupili
s novými posilami v týmu s cílem
začít se umisťovat na stupních vítězů a zviditelnit naše sponzory a obec
na nových dresech. To se nám podařilo už na 1. závodě na Slovensku ve
Skalici, kde se nový člen týmu Tomáš
Frýdl umístil na 3. místě celkového pořadí. Tento úspěch zopakoval
o 2 týdny později na domácím závodě Vařákovy paseky.
5. 5. 2012 se jel závod Author Šela
maraton a zúčastnil se ho Tomáš
Minařík a obsadil v konkurenci nejlepších českých bikerů výborné 198.
místo. Tento závod se jel jako mistrovství ČR v maratonu horských
kol.
14. 5. 2012 na závodě ve Slavičíně vylepšil Tomáš Frýdl své letošní
nejlepší umístění 2. místem, Zbyněk
Glacner obsadil 4. místo v kategorii
40+ a začínající biker Adam Glacner
obsadil 1. místo v kategorii 10+.
19. 5. 2012 se početnější skupina
zúčastnila Hradního okruhu v Brumově a vedla si velmi dobře. Tomáš
Frýdl skončil po pádu opět na 2. místě a poprvé si vystoupil na „bednu“
a Zdeněk Zbranek se umístil na
3. místě v kategorii 50+. Z dalších
bikerů z našeho týmu se závodu
zúčastnili Mirek Janota (6. Místo),
Tomáš Minařík (11. Místo), Magda
Rafajová (5. místo mezi ženami).
Na konci měsíce května jsme
museli rozdělit tým na 2 závody. Jedna skupina ve složení Zbyněk Glacner, Radim Pavlík, Zdeněk Zbranek,
Jaromír Vyvlečka jela na náročný,
108 km dlouhý maraton Král Šuma-

vy, kde jsme se v těžké konkurenci
750 bikerů také neztratili. Druhá skupina bojovala na Valašských kotárech
v náročném terénu okolo Velkých
Karlovic, kde Tomáš Frýdl skončil
25. a Mirek Janota 26.
O týden později se jela Stavařská tisícovka ve Valašském Meziříčí.
V rychlém závodě obsadil Tomáš
Frýdl 5. příčku a Mirek Janota byl
6. Velký úspěch se zrodil v kategorii
50+, kde Zdeněk Zbranek získal pro
Valachbajk team 1. místo.
Další víkend byl na pořadu
XC závod v Halenkově. Tam byl na
1. místě Mirek Janota a Tom
Minařík 4.
Zatím poslední závod jsme jeli
v Rožnově pod Radhoštěm, který byl
součástí mezinárodní série Galaxy
2012. V úmorném vedru vybojoval
Tomáš Minařík ve své kategorii skvělé 15. místo a Zdeněk Zbranek zvítězil v kategorii 50+.
Naše sportovní aktivity se nesoustředí jen na cyklistiku, ale i na běh
a triatlon.
Dne 13. 5. 2012 se dva členové
týmu zúčastnili Wolksvagen maratonu Praha. Vašek Zbranek časem
3h 41m, což je na první maraton
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vynikající čas, obsadil 1784. místo
a na trati dokonce předběhl našeho
vynikajícího bývalého fotbalového
reprezentanta Pavla Nedvěda. Jaromír Vyvlečka časem 3h 57m obsadil
2776. místo z 9000 účastníků. Oba
dva svými časy pokořili 4-hodinovou hranici, což je mezi amatérskými
běžci poměrně slušný výkon.
Věřím, že Vás naše úspěchy potěšily a budete nám dál držet palce na
dalších kláních.
Zdeněk Zbranek
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY

Loučíme se se školou
Vážená paní ředitelko, páni učitelé,
milí žáci! Chtěli bychom zavzpomínat na
období, které jsme strávili na této škole.
Je mnoho věcí, na které člověk vzpomíná.
Jsou to známá místa, na která se ve škole
denně vracíme. Je to naše třída, do které
jsme během školní docházky nesčetněkrát vkročili. Jsou to naše lavice, kde jsme
prožívali chvíle strachu i radosti. A jsou to
také školní chodby, kterými jsme radostně pobíhali k nevoli přihlížejících učitelů.
Školu však netvoří jenom chodby, třídy, tělocvična a další místa, ale hlavně učitelé a žáci. A jakými žáky jsme byli v průběhu těchto devíti let? Na prvním stupni
se nám docela dařilo. Byli jsme malí, hodní, aktivní, poznání chtiví žáčci. Ovšem na
druhém stupni se s přibývajícím věkem

Kašavský běh
I letos se na hřišti a v okolí školy
běžel již 18. ročník Kašavského běhu.
Tentokrát své síly poměřily děti ze šesti škol: z Kašavy, Fryštáku, Štípy, Lukova, Trnavy a Želechovic. A jak se dařilo
naším nejlepším běžcům?

a učivem měnil i náš přístup k plnění
povinností. Ne vždy jsme byli k našim
vyučujícím vstřícní a dobře víme, že práce s námi nebyla vždy snadná. Ale její
stopy nás určitě v dobrém poznamenaly.
Děkujeme za lekce chování, které nám
byly vštěpovány, za vědomosti, které byly
mnohdy námi žáky odmítány. Teprve nyní,
ale spíše až mnohem později budeme
schopni tento dar od vás ocenit. Loučíme
se s naší základní školou. Děkujeme paní
ředitelce za to, že k nám byla vždy velkorysá a spravedlivá. Děkujeme všem třídním
učitelům (p. uč. Janě Šindelářové, p. uč.
Dagmar Maulisové, p. uč. Zdeňku Vlkovi,
p. uč. Pavlu Lajzovi a p. uč. Daniele Zezulkové) za péči, kterou nám během školní
docházky věnovali. Děkujeme také ostatním vyučujícím, kteří k nám přistupovali
s trpělivostí a nadhledem. Zkrátka velký
1. místa
Hana Marušáková (1. třída)
Hana Červenková (3. třída)
Vít Kocourek (7. třída)
2. místa
Jakub Čáň (3. třída)
Vlastimil Červenka (6. třída)

dík patří všem pracovníkům školy. Říká se:
,,Sejde z očí, sejde z mysli.“ Já však doufám,
že to nebude náš případ. Rádi bychom se
setkávali a zavzpomínali si na staré dobré
časy prožité na téhle škole. Neradi bychom
zůstali jen jako matná vzpomínka, a proto
doufám, že na nás budete rádi vzpomínat
jako na bezva třídu.
Aneta Habšudová a Eva Maršálková

Tablo vycházejících deváťáků
3. místa
Milan Michalík (1. třída)
Kateřina Pavelková (6. třída)
Adam Drábek (6. třída)
Miroslav Masař (8. třída)
Všem běžcům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Zdeněk Vlk

DĚTSKÝ KOUTEK

Zmrzlina
Zmrzlinu znají všechny děti, protože
je to pochoutka nad pochoutky. Od kdy
lidem zpříjemňuje život? Její původ
je neznámý. Jisté však je, že zmrzlina
chutnala již vládcům staré Číny, Indie
a Říma. Měla podobu mléčné rýžové směsi nebo chlazených ovocných
šťáv. S chlazením to bez ledniček tehdy
nebylo jednoduché. Stačil však sníh či
led a v něm zmrzlinovou směs nechat
ztuhnout. Na jejím putování světem se
podílel ve 14. století také známý cestovatel Marco Polo, který pobýval na dvoře čínských vládců a zmrzlinový recept
přivezl do Benátek. Z italské kuchyně
se pak dostala na stůl francouzský
a dále a dále, přes hory a doly, přes
moře a oceány do celého světa.

A první zmrzlinový kornout? Ten
spatřil světlo světa v roce 1904. K jeho
„vynálezu“ přispěla náhoda. V St. Louis
vedle sebe stály dva stánky - jeden prodával misky se zmrzlinou, druhý dorty
a dortové oplatky. Když sousednímu
zmrzlináři došly misky, cukrář pohotově sroloval teplou dortovou oplatku do
kornoutku, nechal ji vychladnout a nabídl ji zmrzlináři. Vynález byl na světě.
My starší si pamatujeme dobu, kdy
zmrzka byla v Kašavě veliká vzácnost,
a tak když byla cesta do Zlína, moselo
sa za zmrzkú do velikej řady u „Zlíňanky
“, nebo když strýc Kruťa dovézl z Čalova
- tož to zme sa oblizovali až za ušima.
Vy děti to máte teď jednoduché, vám
stačí zajít k Šarmanom do cukrárny
a máte tu nejlepší zmrzlinu na světě!
Josef Jarcovják
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Hostinec u Táborských
Původní stavení patřilo Vaníčkům
a byla zde barvírna prádla. Koncem
devatenáctého století se do stavení
přiženil pan Jan Táborský a zavedl zde
hospodu.
Snímek č. 1: Fotografie původního stavení – v jehož části byla údajně
i škola – pochází z roku 1920.
Snímek č. 2: V letech 1929 – 1930
Vilém Táborský, syn Jana Táborského,
stavení zboural a na místě postavil nový
hostinec, jehož součástí bylo i řeznictví.
Snímek č. 3: V průběhu let doznala
i nová budova, jíž stále obývá rod Táborských, řadu stavebních úprav až do
dnešní podoby.
Snímek č. 4: Snímek zachycující dnešní podobu byl pořízen v červnu 2012.

Fotosoutěž
Pohledy z Kašavy
Vážení čtenáři, v minulém čísle Okénka do Kašavy jsme pro Vás
vyhlásili fotografickou soutěž Pohledy
z Kašavy na téma JARO.
Do redakce se nám sešlo celkem
19 jarních fotografií od 7 autorů. Do
hodnocení, které probíhalo anonymně, tzn. hodnotitelé neznali autory
jednotlivých fotografií, se zapojili:

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

- Barbora Švajdová, prof. fotografka
- Michaela Křivánková, prof. fotografka
- Pavla Holíková, člen redakce Okénka
- Stanislav Marcoň, člen redakce Okénka
- Jaroslav Holý, zastupitel obce Kašava
Nejlepší tři fotografie:
(řazeno abecedně)
Foto Kašavské jaro
Autorka: Jana Langerová ml.
Foto Májové odpoledne nad Kašavou
Autor: František Soldán

Foto Východ slunce nad Kašavou
Autorka: Miriam Langerová
Pořadí nejlepších tří fotografií
s oceněním jejich autorů proběhne na
multi žánrovém festivalu u příležitosti
10 let DH Trnkovjanky dne 28. 7. 2012.
Zároveň zde bude vystaveno všech
19 fotografií, které byly do soutěže
zaslány.
Všem blahopřejeme a těšíme se na
účast v další fotografické soutěži.
Redakce Okénka do Kašavy
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