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Rok se s rokem sešel Výpis z usnesení
SLOVO STAROSTY
zastupitelstva
Ani jsme se nenadáli a už zase zapalujeme svíce na adventním věnci, připravu- obce Kašava
jeme se na Vánoce. Je tu poslední letošní
vydání našeho Okénka, s ním konec roku
a tradiční bilancování. Mám za sebou první
„učňovský“ rok ve funkci starosty, rok pro
mě velice hektický, plný nového poznání.
Předchozích dvacet let v podnikatelské sféře mně určitě hodně dalo, ale vedení firmy
není vedení obce a k tomu ještě navíc přenesená státní správa.
Musel jsem se zase po letech stát studentíkem. Zákony, vyhlášky, směrnice, účasti na školeních, seminářích a navštěvování
starostů okolních obcí z důvodu získávání
cenných rad a zkušeností. Tak jsem pomalu
pronikal do tajů samosprávy. No, a protože
každé dobré hospodaření začíná u šetření,
hned od začátku roku jsem navrhl redukci úřadu o jednu pracovnici. Tímto a ještě
dalšími opatřeními jsme dosáhli významné
úspory. Přestože splácíme dva úvěry a letos
jsme ještě platili poslední splátku za hasičskou Tatru, mohli jsme při sestavování rozpočtu vyčlenit na podporu kultury a sportu
v obci dříve nevídanou částku 200 000 Kč –
a zbylo ještě na investice. Podařilo se získat
dotaci na opravu Zbrojnice a v roce stého
výročí založení SDH v Kašavě provést její
celkovou rekonstrukci. Konec analogového vysílání rozhodlo o celkové výměně přijímacího zařízení kabelovky – i tato oprava
bude do Vánoc hotova. Významnou akcí
a přínosem byl také Hejtmanský den
v Kašavě. Nejen tím, že jsme prezentovali naši obec, ale projednali jsme otázky,
ve kterých nám může Zlínský kraj velmi
pomoci.
Velkou radost mám z obnovení Ochotnického spolku Kašava, Klubu seniorů
a z dalších spolkových kulturních a sportovních aktivit v obci, které přispívají k lepšímu občanskému soužití. Opět se ukázalo,
že umíme zorganizovat a kvalitně realizovat různé akce.
Na závěr děkuji všem, kteří pro naši
obec v tomto roce pracovali. Děkuji všem,
kteří pomohli s jakoukoliv akcí sloužící ku
prospěchu, pobavení, vzdělání, inspiraci,
zamyšlení či sebeúctě nás všech. Děkuji členům zastupitelstva, zaměstnancům obce
i příspěvkovým organizacím. Děkuji všem
spolkům a jejich členům za činnost, kterou
obohacují náš život v obci. Přeji vám všem
klidné a spokojené prožití vánočních svátku
a úspěšný, ve zdraví prožitý, nový rok 2012.
Josef Jarcovják, starosta obce

Ze dne 13. 10. 2011
• Zastupitelstvo obce Kašava (dále jen
ZO) schvaluje paušální poplatek 4.000,Kč za nové připojení kabelové televize,
náklady na přípojku si každý nový uživatel bude hradit sám.
• ZO schvaluje vstup do Svazu měst a obcí
České republiky.
• ZO volí členy likvidační komise M. Vyvlečkovou, P. Černocha a M. Březíka.
• ZO bere na vědomí Výroční zprávu
ZŠ a MŠ Kašava.
• ZO schvaluje navýšení rozpočtu rekonstrukce hasičské zbrojnice o 360.800,Kč.
Ze dne 24. 11. 2011
• ZO schvaluje Plán inventur, jmenuje
inventarizační komisi ve složení A. Jurášková, B. Černoch, Z. Holík, M. Zbranková.
• ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3
pro rok 2011, schvaluje od 1. 1. 2012 až
do data schválení rozpočtu obce Kašava na r. 2012 ve smyslu ust. § 13. zák.
č. 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla
pro zajištění hospodárného nakládání
s finančními prostředky obce Kašava
v počátečních měsících r. 2012 rozpočtové provizorium, jehož pravidla se stanovují takto: celkové měsíční výdaje obce
Kašava mohou odpovídat maximálně
skutečnosti 1/12 výdajů r. 2011.
• ZO schvaluje výši úplaty za pronájem
tělocvičny ZŠ a MŠ Kašava a kalkulaci úplaty za obědy ve školní jídelně
na r. 2012
• ZO pověřuje p. J. Holého zastupováním
obce Kašava ve Školské radě ZŠ a MŠ
Kašava.
• ZO schvaluje finanční příspěvek pro
TJ Kašava na opravu střechy hráčských
kabin ve výši 23.000,- Kč, finanční příspěvek pro Orly Kašava za využívání
Orlovny při akcích OÚ ve výši 25.000,Kč, finanční příspěvek na obnovu knihovního fondu Obecní knihovny v Kašavě ve výši 20.000,- Kč, finanční příspěvek
Farnosti Kašava na koncert chrámového
sboru ve výši 2.000,- Kč.
Zdeněk Vlk
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Kabelovka
V současné době pokračuje firma Cabtelmont s rekonstrukcí jednotlivých zesilovacích stanic v obci. Situaci komplikují
nepředvídatelné problémy, ale do Vánoc
by měla být celá trasa včetně digitálu
v novém provozu. Na začátku roku přibudou ještě některé další programy podle
možností digitálního vysílání. Zároveň se
omlouváme za výpadky ve vysílání v měsíci prosinci.
Josef Jarcovják

Hasičská zbrojnice
Dokončovací práce na rekonstrukci
zbrojnice se chýlí ke konci. Proti původnímu plánu máme sice zpoždění, ale
museli jsme se vypořádat s větším rozsahem prací oproti původnímu záměru
a také jsme některé práce udělali vlastními
silami na úkor časového skluzu. V sobotu
17. prosince převzali hasiči zbrojnici zpět
do užívání a po sedmiměsíčním azylu
ve staré mateřské školce se nastěhovali
zpět. Dokončeno bude celé přízemí, tj.
vstupní místnost se schodištěm, místnost
zásahové jednotky, WC ženy a muži, sprcha, garáž pro Avii a Tatru, sklad materiálu, sklad PHM. Klubovna v 1. patře bude
řešena následně v příštím období.
Jménem Zastupitelstva obce Kašava
chci poděkovat všem občanům i firmám,
kteří se účastnili na výstavbě formou
dobrovolných prací, finančních příspěvků
či sponzorských darů. Podrobný rozbor
a detaily výstavby zveřejním po závěrečném vyúčtování a projednání v zastupitelstvu začátkem roku.
Josef Jarcovják

Čištění koryta
Dřevnice
Po mnoha žádostech občanů provedlo Povodí Moravy, správce toku Dřevnice,
měření stavu nánosů v korytě Dřevnice.
Rozhodlo o vytěžení nánosů v lokalitě pod Železným mostem a na soutoku
s Kameňákem. V minulém týdnu byly tyto
práce zahájeny. Snad to hlavně u Povolných zamezí ledovým zátarasům při jarním tání. Ostatní místa vyhodnotili jako
vyhovující, proto budu urgovat Povodí
Moravy zase v příštím roce.
Josef Jarcovják
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Územní plán
Územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího
využití. V Česku je územní plán vyhotovován
na základě stavebního zákona 183/2006 Sb.,
má formu opatření obecné povahy a vydává
ho zastupitelstvo obce. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by
umožnily další výstavbu a trvale udržitelný
rozvoj spočívající v nalezení vyváženého
stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající
dané území. Územní plán by se měl snažit
naplnit potřeby současné generace tak, aby
umožnil existenci a přežití i generací příštích. Tolik encyklopedie.
Na základě žádostí občanů a potřeb rozvoje obce Kašava zastupitelstvo obce schválilo 8. 12. 2009 záměr zpracování nového
územního plánu. Před tím v roce 2009 Ing.
arch. Marta Stupková vypracovala podklady „Zpracování doplňujících průzkumů
a rozborů k ÚP obce Kašava“ (hodnota díla
146.500,- Kč), následně na svém zasedání
dne 9. 2. 2010 schválilo zastupitelstvo obce
zpracování nového územního plánu s dotační podporou Zlínského kraje. Ve výběrovém
řízení byl vybrán zpracovatel ÚP – Ing. arch.
Marta Stupková z Otrokovic (hodnota díla
289.600,- Kč, z toho dotace 202.000,- Kč).
Návrh územního plánu byl předán
v prosinci 2010 a následně pořizovatel
(Magistrát města Zlína) vypsal společné
jednání s dotčenými orgány. O upraveném
a posouzeném návrhu územního plánu bylo
vypsáno řízení o návrhu spojené s veřejným
projednáním, které se konalo 30. 6. 2011
v zasedací místnosti OÚ. Na tomto veřejném projednání byli občané seznamováni
s návrhem, který byl odsouhlasen s dotčenými orgány z hlediska zákonnosti. Den
veřejného projednání je posledním dnem,
kdy mohou občané podat připomínky
a námitky k navrhovanému řešení. Po ukončeném projednání pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem vyhodnotil jednotlivé požadavky a následně zpracoval návrh
usnesení na vydání územního plánu formou
opatření obecné povahy. Tento návrh zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
dne 24. 11. 2011. K řešení podaných námitek
a připomínek se občané nevyjadřují, rozhoduje o tom zastupitelstvo. V této fázi nelze
podat k řešení žádný opravný prostředek.
Občané mohou podat návrh na přezkum
až po vydání územního plánu vydaného
formou opatření obecné povahy.
Josef Jarcovják

Plnění rozpočtu obce
sestavené k měsíci říjnu 2011
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
POLOŽKA
ČÁSTKA V KČ
Příjmy z daní, dotací, transfery a poplatky...........................................................7 606 388,70
Podpora ostatních produkčních činností................................................................ 198 066,00
Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky ...................................................75 701,00
Ostatní záležitosti kultury .................................................................................................. 3 600,00
Rozhlas a televize................................................................................................................99 767,00
Zájmová činnost v kultuře ...............................................................................................15 000,00
Bytové hospodářství ....................................................................................................... 237 603,00
Nebytové hospodářství ....................................................................................................27 200,00
Komunální služby a územní rozvoj .............................................................................47 127,00
Sběr a svoz komunálních odpadů ................................................................................16 258,50
Činnost místní správy.......................................................................................................... 7 330,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ..........................................................23 753,01

CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ............................................. 8 357 794,21

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Podpora ostatních produkčních činností...................................................................30 250,00
Cestovní ruch ......................................................................................................................... 4 806,00
Silnice ................................................................................................................................... 117 719,00
Provoz veřejné silniční dopravy.....................................................................................64 050,00
Základní škola ................................................................................................................1 585 271,31
Činnosti knihovnické .........................................................................................................33 626,60
Ostatní záležitosti kultury ................................................................................................37 661,00
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol........................................................... 2 000,00
Rozhlas a televize............................................................................................................. 358 832,90
Zájmová činnost v kultuře ...............................................................................................82 491,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. ........................................................17 571,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace .............................................................................89 848,00
Bytové hospodářství ..........................................................................................................66 810,80
Nebytové hospodářství ....................................................................................................45 018,00
Veřejné osvětlení ............................................................................................................. 234 666,00
Pohřebnictví .........................................................................................................................20 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ..........................................................66 735,63
Územní plánování ..............................................................................................................24 500,00
Územní rozvoj ........................................................................................................................ 2 736,00
Komunální služby a územní rozvoj ........................................................................... 309 210,00
Sběr a svoz komunálních odpadů ............................................................................. 385 991,40
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ............................................................................ 2 695,00
Ochrana obyvatelstva .......................................................................................................19 920,00
Požární ochrana - dobrovolná část.........................................................................2 321 672,70
Zastupitelstvo obce ........................................................................................................ 450 161,78
Ostatní všeobecná vnitřní správa ................................................................................... 4 835,00
Činnost místní správy..................................................................................................1 093 981,14
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ............................................................ 6 723,00
Finanční vypořádání minulých let .................................................................................. 7 236,00

CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ............................................. 7 487 019,26

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2012
Zimní období (1 x týdně) 2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3.
Letní období (1 x za 14 dní) 10. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9.
Zimní období (1 x týdně) 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 29. 10., 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12., 24. 12., 31. 12.
Termíny svozu nebezpečného odpadu: 14. 3., 26. 8.
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Nespalujte vše,
co hoří!
- pokračování příspěvku z minulého čísla

Často slýcháme stížnosti na exhalace
unikající z komínů průmyslových podniků. Máme z těchto zpráv obavy – a mnohdy oprávněně. Je však kouř vycházející
z komínů našich kamen a kotlů o tolik
neškodnější? Možná, že i z některého,
který máme na dohled, unikají škodlivé
látky a jedovaté plyny. Velice nebezpečná situace nastává v případě, pokud se
v domácích topeništích spalují odpady. Nejčastěji se tak do plamenů dostanou plasty, guma, dřevotříska, překližka
nebo umělá textilní vlákna. To, co potom
vychází z takového komína, není jen tak
obyčejný kouř.
PLASTY (sáčky, plastové tašky, cedníky, sítka, hračky, kelímky, elektroizolační
materiály, textilní vlákna, obuv, obaly
na potraviny, pěnový polystyren) - jsou
složeny z různých chemických látek,
k nimž jsou přidány změkčovadla, barviva a stabilizátory. Ty často obsahují těžké
kovy jako kadmium, olovo a zinek. Spálením se těžké kovy – rizikové pro lidské
zdraví – zčásti uvolňují do ovzduší, zčásti zůstávají v popelu. Vysypávat takový
popel na zahrádku ke stromům znamená vytvářet si na pozemku škodlivinami zamořenou půdu. Při nedokonalém
hoření plastů vzniká hodně kysličníku
uhelnatého. Je to jedovatý plyn, který
znemožňuje přenos kyslíku v krvi, způsobuje bolesti hlavy a dušnost.
Dalším nebezpečím při spalování plastů – například široce rozšířených nápojových obalů PET lahví - je únik ftalátů,
které se postupně hromadí v lidském těle
a jsou vysoce toxické. Bylo prokázáno,
že způsobují onemocnění jater, ledvin,
srdeční poruchy a poškození pohlavních
orgánů u chlapců.
Nejnebezpečnější je spalování PVC
(polyvinylchloridu). Z tohoto plastu se
vyrábějí novodurové trubky, podlahové
krytiny, hadice, pláště do deště, ubrusy, izolace elektrických kabelů „bužírky“,
hračky, některé láhve na čisticí prostředky.
Za velice škodlivé se považuje i dokonalé
spalování tohoto plastu, tedy i při vysokých teplotách například v průmyslové
spalovně – a co potom pálení v domácím
topeništi?! Hořením PVC vzniká kyselina
chlorovodíková, která silně dráždí sliznice

dýchacích cest. Při spalování v kamnech
uniká do komína také vinylchlorid, což je
jedovatá látka s rakovinotvornými účinky. Takový kouř navíc obsahuje i karcinogenní dioxiny. Spalováním PVC se dále
uvolňuje i plynný chlór či ještě agresivnější fosgen. Jedná se o velice nebezpečné jedy, které jako chemické bojové látky
zabíjely vojáky v první světové válce. Ve
vysokých koncentracích způsobují okamžitou smrt, nižší koncentrace mají za
následek poleptání sliznic v dýchacích
cestách a způsobují vážná onemocnění.
PRYŽ (guma) - spalováním pryže vznikají kysličníky síry, které dráždí dýchací cesty, způsobují bronchitidu a zánět
spojivek. Dále se uvolňuje černý kouř
plný mastných sazí s vysokým obsahem
polyaromatických uhlovodíků. Mezi nimi
se nacházejí silné jedy i látky rakovinotvorné.
DŘEVOTŘÍSKA (části nábytku, desky
používané ve stavebnictví, stěny montovaných staveb, tvrzená lepenka) - při výrobě dřevotřísek se jako pojivo používají
fenolformaldehydové pryskyřice. Všichni
známe znepokojující zprávy o uvolňování formaldehydu z nového nábytku.
Hygienici naměřili jeho nízké koncentrace v mateřských školách nebo v dětských
pokojích a vzhledem k jeho škodlivosti
nařídili v těchto případech přísná nápravná opatření. Tyto úniky se však nedají
porovnat se situací, která vzniká při spalování dřevotřísky. Tady dochází k masivnímu uvolňování formaldehydu a fenolů.
Jedná se o nepříjemně zapáchající jedy
se silným dráždivým účinkem.
POLYAMIDY (vyrábějí se z nich umělá textilní vlákna – silon, nylon, dederon,
perlon, chemlon – a následně se z nich
vyrábějí textilie) - při jejich spalování
vzniká zejména čpavek. Ten již při nižších
koncentracích dráždí oči, sliznice nosu,
způsobuje nevolnost a bolesti hlavy.
V menším množství uniká i kyanovodík,
který známe jako prudký jed. Naštěstí
jeho koncentrace bývají tak nízké, že způsobuje „jenom“ škrábání v krku, zarudnutí očních spojivek, prudké bolesti hlavy
až závratě. Kyanovodíkem nebezpečně
zamoříme okolí svého domu i v případě,
že spálíme polyuretany (molitan, obuvnické materiály, některé textilie).
Do vašich kamen či pod kotel tedy
nepatří žádné plasty, guma, dřevotříska
ani umělá vlákna. Nepatří sem vlastně
žádný jiný odpad. Při hoření z něj vždy
vznikne mnoho škodlivých plynů, kte-
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ré zamoří prostředí, ve kterém žijeme.
A v konečném důsledku můžeme nenávratně poškodit zdraví sobě nebo svým
blízkým.
Nejlepším způsobem, jak se zbavit
těchto odpadů, je zapojit se do třídění
a potom není důvod, aby končily v plamenech.
A úplně všichni můžeme udělat ještě
jednu skvělou věc. Můžeme předcházet
vzniku odpadů tím, že omezíme nákup
zbytečností a věci budeme používat co
nejdéle.
PJ

Obecní knihovna
Milí občané, ráda bych Vás opět informovala, co je nového v naší knihovně.
V letošním roce byla opět po 5 letech
provedena revize našeho knihovního fondu. Revize probíhala od měsíce dubna
do října 2011 (každé pondělí a čtvrtek) za
účasti pracovnice Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a pracovnice regionální
knihovny z Fryštáku.
Při této revizi byly všechny zrevidované
knihy zapsány do databáze počítače, do
jednotlivých knih byly vlepeny EAN kódy
a tím je naše knihovna připravena na půjčování knih přes počítač.
Při této příležitosti však bylo vyřazeno
1069 svazků knih - jedná se převážně o staré knihy. Tyto knihy budou začátkem roku
vystaveny v Orlovně, abyste se mohli na ně
podívat a v případě zájmu si je za symbolickou cenu 1-5 Kč zakoupit. Na základě této
skutečnosti, že náš knižní fond byl snížen
o tak velký počet svazků, jsem požádala obecní zastupitelstvo o mimořádnou
dotaci na zakoupení nových knih a k určitě
velké radosti našich čtenářů žádosti bylo
vyhověno. Takže v nejkratší době bude
naše knihovna obohacena o řadu nových
krásných knih - hlavně pro děti a mládež.
Po provedené revizi máme v knihovně
3712 svazků. Kromě toho jsou k dispozici
„výměnné soubory“ a v současné době je
tu zimní, letní a jarní, které jsou Krajskou
knihovnou jednou za rok obměňovány.
Nedílnou součástí knihovny jsou nové
časopisy, které si rovněž můžete zapůjčit - jedná se o časopisy dětské, dívčí, pro
dospělé i odborné. Nadále jsou k dispozici
3 počítače - k použítí ZDARMA!
Přijďte se na všechny naše novinky
podívat - jste vítání!
Iva Rochlová, knihovnice
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Čtyřicet let
KAŠAVY
Za čtyřicet let se nejen v jednom lidském životě, ale i v historii obecně, stane
spousta událostí, z nichž mnohé přinesou hodnoty, které s plynoucím časem
nemizí, ale naopak trvají a získávají na
významu. Je tomu tak i s Valašským
souborem Kašava. Za čtyřicet let, které
uběhly od doby, kdy se předseda tehdejšího JZD Kašava Josef Jarcovják rozhodl,
že se družstevní dožínky oslaví podle starodávného způsobu a s obdivuhodnou
houževnatostí získal pro svůj záměr mladé lidi, z nichž většina v té době nevěděla o starých zvycích už téměř nic, stala
se vskutku řada událostí, která ovlivnila
kulturní vývoj nejen v obci, ale v celém
regionu.
Soubor svázal svůj osud úzce se dvěma institucemi: s družstvem, s nímž doputoval v dobové anabázi slučování zemědělských podniků až do JZD Podhoran
Lukov, aniž by se vzdal svého původního
názvu, a s tehdy Lidovou školou umění,
dnes Základní uměleckou školou Zlín,
čímž získal kvalitní prostory pro nácvik
a řadu výborných odborníků, kteří přispěli rychlému uměleckému růstu všech
složek souboru. V souboru pracovali
a dosud pracují v přátelské shodě „zemani aj měšťáci“, to jest mladí lidé z Kašavy
a okolních obcí spolu s těmi, kteří pocházeli ze Zlína či jiných míst. Jednou z těch
hodnot, o kterých byla na začátku řeč, je
i to, že přes toto smíšené složení neztratila Kašava svou „kašavskou tvář“.
Díky přátelské atmosféře, která v souboru vládla, přibývalo odborníků, kteří
ochotně s Kašavou spolupracovali. Spolu s houževnatostí a nadšením členstva
to brzy přineslo své výsledky: nejvyšší
ocenění na celostátním folklorním festivalu v Košicích, cena na Národním festivalu folklorních souborů v Třinci, časté
a úspěšné účinkování, včetně vysokých
ocenění souboru i jeho složek a sólistů ve
Strážnici, jedinečné vystoupení v programu Pražského jara, úspěšná vystoupení
na folklorních festivalech v tehdejším
Československu a pak v zahraničí, mimo
jiné v Anglii, Egyptě, na Kypru, ve Francii, v Německu, ve Španělsku, vystoupení v televizi, natáčeni v rozhlase, vydání

vlastních gramodesek a CD, získání ocenění FOSKAR… Bez nadsázky věhlasné
jsou besedy u cimbálu, jichž se uskutečnilo sedmdesát jedna, a souborové
valašské bály.
Ve víru společenských změn zůstala
Kašava ve spojení s „mateřským JZD“ až
do chvíle, kdy bylo nutné, aby se stala
občanským sdružením. Nikoho ale při
tom nenapadlo, že by tehdy už vskutku
renomovaný soubor měl měnit název.
Kašava zůstala Kašavou a je zřejmé, že
jinak tomu nebude. Současná generace
pokračuje nejen v uměleckých úspěších
generací předchozích, ale i v péči o generace nástupnické v šesti dětských folklorních souborech, mezi nimiž nechybí už
dlouhá léta Kašavjánek…
Jistěže by toho bylo víc, co by se tu
v připomenutí 40. výročí folklorního souboru Kašava mohlo objevit, je ale víc než
jisté, že mezi čtenáři Okénka není nikdo,
kdo by o Kašavě nevěděl vůbec nic. Naopak je jistě hodně těch, kdo si nad těmito
řádky připomenou pěkné chvíle, které
jako členové souboru v Kašavě prožili
a kteří dnes sami přispívají k současnému
bohatému kulturnímu životu v obci. Soubor nikdy neztratil mezilidské kontakty
s životem v obci. Stačí si připomenout
třeba jen pomoc při založení školního
folklorního souborku Kašavských ovísků
a pak Kašavjánku. Anebo tradiční účast
souborových zpěváků v kašavském chrá-
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movém vánočním sboru za časů, kdy za
to od „partajní okresní vrchnosti“ měla
Kašava trvale veliké mínus.
I když se nácviky souboru už dávno
nekonají o nedělích u Táborských nebo ve
školní tělocvičně, kolektiv sjezdil se svým
programem kus světa a mezi folklorními
soubory České republiky se stal pojmem.
K základní informaci všech propagačních
materiálů a hlavně k tradici předávání
umělecké štafety nastupujícím generacím patří i pěstování vědomí, že Kašava
není nějaký neznámý pojem, ale že je to
název obce, která nám dala nejen jméno, ale především životní základy. Bylo
proto logické, že letošní celosouborové
setkání všech generací k 40. výročí trvání
souboru Kašava bylo v kašavské Orlovně
a že při 71. besedě se většina diváků při
vystoupení Gajdošského tria a Kašavjánku neubránila a ani nebránila slzám dojetí s krásným pocitem, že semeno lásky
k lidové kultuře Valašska, které jsme společně v tomto kraji zaseli, zapustilo pevně kořeny a utěšeně klíčí.
Nepřeji si do dalších desetiletí nic
jiného, než aby v tomto úsilí Kašava soubor i Kašava obec ve vzájemné shodě
stále pokračovali. Vám, vážení a milí čtenáři Okénka, s vědomím, že jsem právě
v Kašavě v dobách zlých potkal dobré lidi,
přeji pokojné prožití vánočních svátků
a všechno dobré v nadcházejícím roce.
PhDr. Karel Pavlištík
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Doba adventní
Doba přípravy na Vánoce se nazývá
„ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde příchod Vykupitele Ježíše Krista. Adventní doba trvá čtyři neděle
před slavností Narození Páně 25. 12. Každoročním prožíváním adventu a slavením
adventní liturgie (souhrn církevních obřadů) církev „aktualizuje“ očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo
na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají
do atmosféry této dlouhé přípravy na první
příchod Vykupitele do lidských dějin, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu
na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. První začátky slavení adventu se
objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem
4. století. Od 12. do 13. století se stal advent
začátkem nového liturgického roku, který
do té doby začínal Vánocemi.

Adventní věnec
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví
o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo
je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako
vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus.
Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje
temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“
(Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou
vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec
spravedlnosti, vítězný věnec života. Zvyk
používání adventního věnce je starý přibliž-

ně 150 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás
vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku minulého století, přesněji
do „záchranného ústavu pro opuštěné děti“.
Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na
zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy
Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog
a později zakladatel „Vnitřní misie“, který
v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii. V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz
před Vánocemi od stropu dřevěný kruh se
svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23
svící, čtyři velké bílé a devatenáct malých
červených, na každý den do Štědrého dne.
Denně během krátké pobožnosti, nejprve
v polední přestávce a později za svítání,
byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla
poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil
velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec
v kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce. Později se adventní věnec objevil
v protestantském prostředí na severu země,
potom v sousedních zemích. V našem století se objevuje tento zvyk v jižní - katolické
části Německa. Pomocí emigrantů se dostal
adventní věnec až do Severní a Jižní Ameriky. Kruhová podoba věnce symbolizuje
ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost.
Můžeme říci, že v adventním věnci byla
zároveň „proměněna“ symbolika tehdejších pohanských zvyků na zvyk křesťanský.
Krátké dny v prosinci před „drsnými“ nocemi jsou nejtmavšími v roce. Byl to pro tehdejší chápání lidí prý čas bludiček, skřítků

Vánoce 2011
Každý rok nás kouzlo Vánoc naplní
pokojem a radostí. Tajemství Vánoc přináší do srdce lásku. Poselství Vánoc je naplněno Láskou Jezulátka, které se narodilo
v Betlémě před dvěma tisíci lety. Nese
ho v sobě také překrásná hudba a zpěvy
rožmitálského učitele a varhaníka z 18.
století Jana Jakuba Ryby. Jeho Českou mši
vánoční společně nacvičují chrámové sbory z Kašavy a z Lukova. O Vánocích Rybova
hudba zazní z kůru kostela svaté Kateřiny
v Kašavě, a také v lukovském kostele svatého Josefa. A nejen to. 7. ledna 2012, podle
liturgického kalendáře stále ještě ve vánoční době, zazní Česká mše vánoční v Lukově
v sále Podhoranu a.s., v podání obou chrámových sborů a za doprovodu žákovského orchestru ZUŠ Jaroslava Kociana z Ústí
nad Orlicí. Záštitu nad koncertem převzali
O. Jiří Orság a páni starostové Jangot z Lukova a Jarcovják z Kašavy. Nenechte si tento

a bílých paní, jejichž návštěva, jak se věřilo,
zaručila velkou úrodu pro příští rok. Věnce,
které byly v oknech obydlí a dvorců, měly
ukázat na cestu těmto bytostem. A od těchto světel až k adventnímu věnci, který ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká
cesta. Adventní věnec, jak se domníváme,
je nejspíš opakování jednoho starého zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako
mnoho jiných, zpět ke kouzlu kruhu a stojí
jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve
byly v předkřesťanské době přinášeny do
domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, jak se
věřilo, sloužily přátelským lesním duchům
jako útočiště a věnce ze slámy měly přinášet
požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se také
obvazovaly zlatými stuhami, znamením
slunce. Tradiční barva adventního věnce je
však červená a zelená. Červená upomíná na
krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě
barvy pak symbolizují život. Jako ozdoba
se používají také jablíčka, od času ráje jsou
plody života - kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží přízeň.
Dnes se na adventním věnci postupně
zapalujeme svíce podle toho, kolikátý týden
adventu prožíváme. Vzhlížíme ke Světlu,
které je mocnější než všechna temnota
a bývalé pověry našich předků. Ke Světlu,
které do tohoto světa již přišlo, které se
nabízí každému člověku a které definitivně zazáří na konci časů. Ke Světlu, kterým
je Bůh Spasitel - Ježíš Kristus. Ježíš praví:
Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje,
nebude chodit v temnotách… (Jan 8,12)
Přejato a upraveno
podle „Kirchen Zeitung“ Eichstätt 1992

Pro čtenáře připravil P. Jiří Orság

Rozpis vánočních
bohoslužeb

nevšední kulturní zážitek našeho mikroregionu ujít. Všichni jste srdečně zváni.
Jana Langerová

6

V KAŠAVĚ:
SO 24. 12.
23.00 hod.
Štědrý den, Půlnoční mše sv.
NE 25. 12.
9.00 hod.
Narození Páně, Boží hod vánoční
PO 26. 12.
9.00 hod.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
ST 28. 12.
17.45 hod.
Svatých Mláďátek
PÁ 30. 12.
17.45 hod.
Svaté Rodiny, obnova manželských slibů
SO 31. 12.
17.30 hod.
Sv. Silvestra - děkovná mše svatá
NE
1. 1.
9.00 hod.
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie - Nový Rok
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Klub seniorů
Od říjnového vydání „Okénka do
Kašavy“ uplynul nějaký čas a náš „mladý“
klub seniorů se úspěšné schází. V listopadu kromě příjemného posezení u kafíčka, proběhla beseda s příslušníky policie
na téma „Chování seniorů, aby se nestali
oběťmi trestných činů“. Beseda byla moc
zajímavá a přítomným se líbila.
Další posezení proběhlo za účasti
p. Jaroslava Zbranka a jeho dcery
s nezbytnými harmonikami - zazpívali jsme si, popovídali a naplánovali další
akce. 1. prosince se uskutečnilo setkání
s paní Zabkovou z Vizovic, která přijala
pozvání a přišla mezi nás. Povyprávěla
nám zajímavou historii vzniku výroby
Vizovického pečiva. Na místě nám předvedla, jak se krásné figurky z těsta dělají.
Také připravila malou výstavku jednotlivých figurek, které jsme si mohli na místě
zakoupit. Toto setkání bylo hezkým přínosem k nadcházející předvánoční atmosféře.
Těchto našich setkání také využíváme
k blahopřáním našim seniorům a předáním alespoň kytičky.
Setkáváme se každých 14 dnů ve čtvrtek, v 16 hod. v Orlovně. Pozvání stále
platí pro každého seniora - přijďte, jste
vítáni! A jelikož se blíží konec roku, chtěla
bych všem občanům, nejenom seniorům
popřát spokojené prožití Vánoc a mnoho
štěstí, zdraví, lásky po celý rok 2012.
Iva Rochlová

Mateřské centrum
POZOR ZMĚNA - na zimu se maminky s dětmi přestěhovaly do třídy malošků
v MŠ Kašava. Díky ochotě paní ředitelky
Aleny Patákové a paní učitelek z MŠ Kašava může mateřské centrum využívat tyto
prostory každý pátek od 10 hod. Když přijede paní cvičitelka Míša, zacvičí si všechny děti společně. Školkáčci pak pomáhají
těm maličkým a malí se snaží vyrovnat se
starším kamarádům. V prosinci nás navštívil Mikuláš, další týden jsme vyráběli
kapříky z papíru a slunečnicových semínek a na posledním setkání nás čeká zpívání koled a výměna vánočních receptů.
Tím ukončíme rok 2011 a budeme se těšit
na další setkávání v novém roce.
Dne 22. 11. proběhl ve spolupráci
se ZUŠ Morava seminář keramiky pro

rodiče s dětmi, který se setkal s velkým
úspěchem. Malí i velcí si vyzkoušeli práci s hlínou, pro někoho to bylo poprvé
a rozhodně ne naposledy. Každý si mohl
vyrobit veselou žížalu, někteří zvládli
i celou žížalí rodinu.
Další seminář se uskutečnil 13. 12.,
maminky vyráběly anděly a děti s paní
učitelkou korálky.
Aktuální rozpis programu v mateřském centru najdete na kabelovce a na
webových stránkách obce.
Pavla Holíková

Adventní
odpoledne
s Mikulášem
V neděli 4. 12. 2011 se v Orlovně konalo Adventní odpoledne s Mikulášem, které již druhým rokem pořádá místní skupina ČČK Kašava.
Před programem bylo možné si prohlédnout výstavku a zakoupit vánoční dekorace, zdobené perníčky, svícny
a jiné ozdoby. Pozvání přijaly i zástupkyně
Sdružení handicapovaných dětí Včelka. Za
symbolické ceny prodávaly výrobky z včelího vosku, které vyrábějí postižené děti.
Program zahájily malé mažoretky
a myslíme, že všem učarovaly svým
šarmem a profesionalitou. Následovala pohádka O dvanácti měsíčkách pod
vedením paní učitelky Věry Vlkové. Všem
se pohádka moc líbila a poznali jsme, kolik
našich dětí má ochotnického ducha.
Adventní atmosféru vytvořila kašavská schola několika písněmi v doprovodu
kláves a houslí.
A poté přišel ten očekávaný okamžik.
Netrpělivé, některé trošku vystrašené děti
přivolaly zpěvem Sv. Mikuláše v doprovodu anděla a dvou čertíků.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem sponzorům, Obecnímu úřadu Kašava, vedení Orla a všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem pomohli. Poděkování
patří též všem zúčastněným členům ČČK
za jejich nasazení a pomoc.
Doufáme, že jsme tímto odpolednem
přispěli ke klidné adventní atmosféře. Přejeme všem občanům naší obce požehnané svátky vánoční a v následujícím roce
hodně pokoje a lásky.
Výbor ČČK Kašava
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Mladá dechová hudba
V Kašavě máme spoustu nadějných
hudebníků a není tomu jinak ani u Mladé
dechovky. I přesto, že jsme všichni velmi zaneprázdněni prací, či spíše školou,
scházíme se každou středu na zkušebně
a pilujeme stále nové skladby. Musím říct,
že kapela dělá pořád pokroky a je to slyšet
nejen z pódia, ale hlavně od Vás, posluchačů. Slova chvály a uznání jsou tou největší motivací každého hudebníka. Proto
cítím potřebu poděkovat Vám všem, kteří
tyto mladé hráče podporujete a pomáháte jim v jejich krásném koníčku.
20. listopadu odehráli svou první
mši na Kateřinských hodech v Kašavě
a poprvé také hráli po kostele. Do tohoto
roku to bylo doménou Trnkovjanky, od
letošního roku už Mladé dechové hudby
z Kašavy. Podpořili jsme i klienty z Hrádku Fryšták (domov pro osoby s tělesným
postižením), když jsme vystoupili na charitativní Adventní akademii ve Fryštáku
v pátek 25. listopadu. Vybraný finanční
obnos byl slavnostně předán paní ředitelce tentýž večer.
Nezbývá než poděkovat samotným
mladým hudebníkům, že mají zájem podporovat a rozvíjet nejen kulturní dědictví,
ale i pomáhat druhým, že si dokáží najít
čas v dnešním uspěchaném světě a pravidelně se schází, jsou svědomití a zodpovědní.
Petr Černoch

Kalendář akcí:
PROSINEC
• 26. 12. Poslední leč (Myslivci)
• 27. 12. Vánoční koncert (DH Trnkovjanka)
• 30. 12. Silvestrovský turnaj v sálové kopané (TJ Kašava)
• 31. 12. Silvestrovské setkání před OÚ
(Obec Kašava)
LEDEN
• 7. 1. Česká mše vánoční J. J. Ryby
(Spojené chrámové sbory
Sv. Kateřiny Kašava a Sv. Josefa Lukov)
• 14. 1. Premiéra divadelního představení
Podhorský penzion (Ochotnický
spolek Kašava)
• 21. 1. Kašavská kyselica a klobása
(příznivci dobrého jídla)
ÚNOR
• 4. 2. Maškarní ples (DH Trnkovjanka)
BŘEZEN
Dětský bazárek oblečení a obuvi (SRPDŠ)
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Dne 1. 11. 2011 se ochotnické divadlo v Kašavě stalo občanským sdružením
pod názvem Ochotnický spolek Kašava,
o. s. (zkratka OSKA). Následně proběhla
11. 11. první valná hromada, kde byl zvolen předsedou spolku Stanislav Marcoň
a dalšími členy vedení se staly Věra Vlková a Marcela Švejdová.
Poprvé se divadelníci představí ve
hře Podhorský penzion – komedii o zrušených zásnubách, sázce a intrikách. Na
pořádně zamotaný příběh se můžete
těšit už 14. a 15. ledna. V hlavní roli „sváditele“ Šimona uvidíte Aleše Maděru. Jeho

věrným druhem Leoškem je Aleš Holík.
Nechybí ani nespokojená snoubenka
Hedvika v podání Kateřiny Maděrové
a její přidrzlá kamarádka Regina – Šárka
Marcoňová. V Penzionu Pod pařezem se
setkáte s majitelem Plesníkem Stanislavem Marconěm a jeho dcerou Barborou
Marcelou Švejdovou. Dále s dobrosrdečnou zaměstnankyní Vendulkou Marcelou Krupíkovou a namyšlenou kolegyní
Magdou, kterou ztvární Lenka Latifová.
Láska a peníze zaslepí i dvě nerozlučitelné kamarádky vdovy Nitkovou (Ludmilu
Krčmovou) a Kytkovou (Svatoslavou

Aleš Maděra
alias Šimon

manželku Katku, když jsme stáli na chodníku, jestli bychom eventuálně něco
nezahráli a tak pomohli v začátku novému divadelnímu spolku. Odpověděli jsme
ano, ale že máme opravdu minimum času
zkoušet, takže nějakou tu malou výpomoc snad zvládneme. Jak to dopadlo, to
budou moci diváci posoudit sami.
Jak se učíš svou roli? Pročítáš si scénář,
posloucháš audio nahrávku nebo ji
s tebou někdo procvičuje?
Ideální pro mě je poslouchat nahrávku a zároveň číst scénář, což se mi jen
výjimečně podaří. Hlavně poslouchám
v autě při mých dlouhých cestách. Někdy
samozřejmě zkoušíme dohromady s Katkou doma v kuchyni a obýváku, kde se
odehrává první část hry.
Jak se cítíte jako partneři ve hře?
Hraní si opravdu užíváme, pokaždé
nás zkouška psychicky nakopne a dodá
nám energii, navíc se vždycky šíleně
nařehtáme díky neočekávaným situacím,
které nastanou.
Hrál jsi někdy v nějakém divadle?
Ne, je to má první zkušenost, ovšem
Katka hrála kdysi sedmého trpaslíka ve
Sněhurce.
Vím, že jsi složil k Podhorskému penzionu závěrečnou píseň. Co tě k tomu
vedlo? Přišla slova hned nebo jsi ji
skládal po částech?
Cítil jsem, že by bylo dobré zkusit
děkovačku nějak jinak, čímž by hra v závěru dostala trošku odlišný náboj. Hudba šla
celkem rychle, pracoval jsem na ní pár dní,
text jsem dělal po částech asi týden.

rozhovor s představitelem hlavní
role komedie Podhorský penzion
Jak ses sžil s rolí Šimona?
„Šimon: Mě nic nezajímá, já chci odpočívat, nech mě být.
Leoš:
Odpočívá se v noci a ne v poledne.“
Rád spím po obědě, takže například
v tomto ohledu jsem neměl větší problém uchopit roli. Myslím, že někteří kolegové museli zapracovat na své postavě
s větším úsilím, protože hrají více odlišný
charakter, než sami jsou. Necítím, že by
během našich zkoušek někdo výrazně
zápolil s rolí, naopak obsazení postav
bylo od počátku velmi vhodně a citlivě
provedeno.
V jaké části hry se cítíš nejlépe?
Která část hry ti dělá největší potíže?
Kupodivu je pro mne mnohem horší
udržet koncentraci v částech, kde mám
méně textu a čekám na svou repliku. Na
začátku jsem si myslel, že to bude přesně
naopak. Tam, kde jsem nejvíce vytížený,
se děj tak rychle valí, jedna věta za druhou, pohyb, není čas přemýšlet, řekl bych,
že tyto akční scény mi nejvíce sedí.
Kolik času věnuješ divadlu – přípravě,
zkoušce?
Snad by bylo nejlepší uvést, jak jsem
se vlastně dostal ke své roli. Nejdřív byl
vznesen obecný dotaz na mě a na mou
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Holíkovou v alternaci s Růženou Žákovou). A aby toho nebylo málo, Martin
Krčma se vžije do role přihlouplého
zamilovaného Pepy a Alena Langrová do
nenápadné návštěvnice Rybky.
Herci se mohou díky Naděždě Studýnkové a Janě Langerové spolehnout
na nápovědu. Hru režíruje Věra Vlková.
Doufáme, že se lednový víkend
v Orlovně uvidíme.
Do budoucna se připravují webové stránky, na kterých vám poskytneme
dostatek informací a fotografií. Chceme
poděkovat Juraji Habšudovi za vytvoření
loga, Stanislavu Marcoňovi za zajištění
a úpravy kulis. Také děkujeme Městskému divadlu Zlín za podporu a spolupráci,
Obecnímu úřadu Kašava za finanční dotaci k vytvoření opony a pořízení nejnutnějšího osvětlení. ZŠ a MŠ Kašava za poskytnutí prostoru k úpravám kulis a Petru
Černochovi za připravení zvuků ke hře.
Věra Vlková
Dozvěděl jsem se, že jsi svého času napsal i nějakou divadelní hru. Jakému
tématu ses v ní věnoval?
Ano, v mládí, to zní příšerně, co? Bude
to už pomalu 20 let. Je to bláznivá komedie, která se odehrává v knihovně, kde se
na malé ploše setkávají různé typy lidí,
což samo o sobě generuje spoustu situací.
Jakou roli by sis chtěl zahrát někdy
příště? Jaký by měla mít charakter?
Nejlíp nějakého pořádného záporáka.
Aleši, díky za rozhovor, přeji ti plno
úspěchů v této hře. Určitě nejsem jediný,
kdo už se nemůže dočkat premiérového
vystoupení kašavských ochotníků.
Zdeněk Vlk
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Uspávání broučků
- IV. ročník
Akce proběhla na kašavském hřišti
dne 27. 10. 2011, kdy jsme mohli zhlédnout krásné vystoupení kouzelníka Jiřího Hadaše, který děti naučil malá kouzla
a taky si s nimi pro zahřátí zatančil. Každé
dítko bylo odměněno DVD, které jim pan
kouzelník přivezl. Po kouzelníkovi všichni
zapálili lucerničky a lampióny a vyrazili
jsme uspat broučky cestou kolem hřbito-

Rozsvícení
vánočního
stromu před OÚ
2. 12. 2011
I letos jste měli možnost být u slavnostního rozsvícení vánočního stromu
před Obecním úřadem, který se stal
výraznou ozdobou středu naší obce.

va k vodojemu. U jednoho stromu jsme
vytvořili kruh, kdy jsme společně zazpívali
píseň na uspání broučků, a děti si mohly
uspat (zahrabat do listí pod strom) svého
vlastnoručně vyrobeného broučka. Děti
byly odměněny krásnými svítícími broučky na provázku, se kterými se vracely po
tmě zpět na hřiště. Tady na všechny malé
účastníky čekal špekáček k opečení a teplý
čaj. Rodiče se občerstvili guláškem, svařáčkem či pivečkem. Při této příjemné náladě
jsme mohli zhlédnout krásný ohňostroj.
Akce proběhla velmi pěkně a máme radost
z nadšených tváří dětí a pozitivních ohlasů

dospělých. Večer se zakončil společným
posezením u ohně a kytary.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat
rodičům dětí z Kašavy, a to Jendovi Marcoňovi, Jirkovi a Jitce Řezníčkovým, Milanovi
a Martině Březíkovým, Renkovi a Míše Gargulákovým a Zdeňkovi a Věrce Vlkovým
za organizaci a pomoc při akci. Díky patří
také Obci Kašava, že poskytla finanční prostředky na vytvoření kouzelného prostředí
pro děti i rodiče, a věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Šárka Marcoňová

Zazněly adventní zpěvy chrámového
sboru, pravý význam doby adventní připomenul ve svém slovu P. Jiří Orság a na
výzvu starosty obce Josefa Jarcovjáka za
doprovodu slavnostních fanfár v podání DH Trnkovjanky byl vysoký smrk před
budovou Obecního úřadu rozsvícen.
Na místě panovala hezká předvánoční atmosféra doplněná světýlky prskavek
a vůní vánočního punče.
Zdeněk Vlk

Vánoční koncerty DH Trnkovjanka
27. prosince, Orlovna Kašava
DH Trnkovjanka letošní Vánoční koncerty zakončí opět v Kašavě. Po úspěchu z minulého roku jsme se rozhodli uspořádat Vánoční koncerty i letos. Poté, co jsme v létě sklidili velké ovace na festivalu Maňasovy Sehradice, jsme byli pozváni do Pozlovic. Tam jsme
hráli 17. prosince v kostele sv. Martina letošní první Vánoční koncert. 22. prosince budeme hrát v Březnici a 26. prosince v Ratajích
poblíž Kroměříže. Jelikož se některé koncerty konají v kostele, máme nachystaný repertoár tak, aby vyhovoval těmto prostorám.
Koncerty tedy zakončíme 27. prosince v naší obci v Orlovně a těšit se můžete na vánoční repertoár s nejkrásnějšími vánočními
písněmi a koledami z celého světa. Jelikož se již teď ozývají lidé s rezervací vstupenek a jsou ochotni přijet i ze 70km vzdálenosti,
rezervujte si včas vstupenku na tel. 602 590 059, emailu cernoch-petr@seznam.cz, nebo na www.trnkovjanka.webnode.cz. Pokud
bude zájemců o koncert hodně, uděláme koncerty dva ve stejný den. Samozřejmě - tak jako minulý rok - bude uvařený čaj, káva
a každý dostane malý zákusek od Trnkovjanky jako vánoční dárek. Těšíme se na Vás.
Petr Černoch

Beseda se seniory
V neděli 23. října se v Orlovně uskutečnilo setkání seniorů, které připravilo obecní zastupitelstvo. Samozřejmě nechybělo pohoštění - víno, chlebíčky,
káva atd. A nescházela ani hudba. Trnkovjanka to „rozpálila“ s vervou sobě
vlastní a válela skvěle až do konce. Také sklízela od seniorů patřičné uznání.
Přesto si ale myslím, že co do kvality, dosud dostatečně nedoceňujeme, kdo
že nám to vlastně hraje. Jenom doufám, že až budou jednou světoví, a oni
budou, že nezpychnou a že se k nám, ke Kašavjanům budou stále hlásit a že
nám zase někdy rádi zahrají.
Program zahájil starosta obce pan Josef Jarcovják. Během programu
zazněla i informace o existujícím Klubu seniorů v Kašavě, a protože panovala
všeobecná spokojenost přítomných seniorů, nakonec pan Karel Kratochvíl za všechny poděkoval obecním zastupitelům za hezký
zážitek. Slabším místem jinak zdařilé akce byla absence tanečníků. Snad to zapříčinila hudba, která hrála tak skvěle, že ji tanečníci
nechtěli rušit tancem nebo tam tentokrát scházel ten „první“, který to musí vždy začít. Těžko říct. Snad příště. Ale jinak zastupitelstvu
a tomuto odpoledni – řečí sportovních komentátorů – palec nahoru.
Stanislav Marcoň
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TJ Kašava
výsledky podzimního kola
A MUŽSTVO, Okresní přebor
Pořadí Tým
Záp.
1.
Jaroslavice A
14
2.
Sehradice A
14
3.
Veselá A
14
4.
Tlumačov
14
5.
Dolní Lhota
14
6.
Újezd
14
7.
Bylnice
14
8.
Ludkovice
14
9.
Vysoké Pole
14
10.
Bratřejov
14
11.
Kašava A
14
12.
Napajedla B
14
13.
Kostelec
14
14.
Štípa A
14

+
10
10
10
8
7
8
7
5
5
3
3
2
0
1

0
3
2
2
3
4
1
2
4
4
3
1
4
4
1

1
2
2
3
3
5
5
5
5
8
10
8
10
12

Skóre
43: 10
45: 17
27: 12
25: 23
25: 15
25: 19
25: 23
33: 28
31: 35
30: 37
21: 32
15: 30
14: 40
19: 57

Body
33
32
32
27
25
25
23
19
19
12
10
10
4
4

B MUŽSTVO, IV. třída sk. B
Pořadí Tým
Záp.
1.
Všemina
12
2.
Trnava
12
3.
Jasenná
12
4.
Veselá B
12
5.
Kašava B
12
6.
SK Vizovice B
12
7.
Neubuz
12
8.
Zádveřice
12
9.
Štípa B
12
10.
Lužkovice B
12
11.
Lutonina
12
12.
Hvozdná B
12

+
10
8
7
7
7
6
5
5
3
3
2
2

0
0
0
2
2
1
3
2
1
2
0
1
0

2
4
3
3
4
3
5
6
7
9
9
10

Skóre
52: 16
43: 30
50: 17
26: 19
25: 19
28: 17
42: 39
18: 29
24: 43
16: 32
19: 44
15: 53

Body
30
24
23
23
22
21
17
16
11
9
7
6

STARŠÍ ŽÁCI, Okresní přebor
Pořadí Tým
Záp.
1.
Veselá
11
2.
SK Vizovice
11
3.
Mladcová
11
4.
Újezd
11
5.
Kašava
11
6.
Bratřejov
11
7.
Tečovice
11
8.
Spytihněv
11
9.
Malenovice
11
10.
Luhačovice
11
11.
Březnice
11
12.
Štípa
11

+
11
9
9
7
6
5
4
4
3
2
2
0

0
0
0
0
1
1
1
2
0
1
1
0
1

0
2
2
3
4
5
5
7
7
8
9
10

Skóre
82: 0
90: 13
52: 5
36: 21
34: 20
53: 37
34: 41
38: 56
11: 43
21: 54
18: 63
6:122

Body
33
27
27
22
19
16
14
12
10
7
6
1

Květinářství v Kašavě
J i t k a Ř e z n í č k o v á • Te l . : 7 7 6 1 9 1 7 6 0
DO NOVÉHO ROKU 2012
VÁM PŘEJI HODNĚ ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTI
A TĚŠÍM SE NA VÁS I V NOVÉM ROCE.
10

VALACHBAJK
team Kašava
Mnoho štěstí a zdraví
v roce 2012
přejeme všem našim
sponzorům, fanouškům,
přátelům a známým.
Zdeněk Zbranek
Valachbajk team Kašava.
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Oddíl stolního tenisu
Kašava A - RS II. třídy
(Roman Minařík, Břetislav Černoch, Josef Kruťa, Ivan Minařík, Vladislav Čevela)
Tabulka soutěže po 8. kole základní části:
Pořadí Mužstvo
Výhry
1.
Želechovice A
8
2.
Mysločovice B
7
3.
Otrokovice E
5
4.
Louky A
4
5.
Fryšták C
4
6.
Napajedla A
4
7.
Újezd A
2
8.
Vysoké Pole B
2
9.
Kašava A
2
10.
KST Zlín F
2
11.
S. Jasenná A
1
12.
Slopné A
1

Remízy
0
0
1
1
1
1
4
3
0
0
1
0

Prohry
0
1
2
3
3
3
2
3
6
6
6
7

Skóre
123:21
111:33
94:50
77:67
76:68
66:78
64:80
66:78
51:93
44:100
54:90
38:106

Body
24
22
19
17
17
17
16
15
12
12
11
10

Kašava A - RS IV. třídy
(František Holík, Ivan Minařík, Petr Halaška, Jiří Polášek, Zdeněk Švejda,
Ladislav Křížka ml., Martin Křížka, Josef Sousedík)
Tabulka soutěže po 8. kole základní části
Pořadí Mužstvo
Výhry
1.
Mysločovice D
7
2.
Bohuslavice u Zl. A
6
3.
Slopné B
5
4.
Újezd B
5
5.
Orel Zlín D
4
6.
Val. Klobouky B
2
7.
Kašava B
3
8.
Halenkovice B
2
9.
Šarovy C
2
10.
KST Zlín G
0

Remízy
0
1
2
1
0
2
0
1
0
1

Prohry
1
1
1
2
4
4
5
5
6
7

Skóre
93:51
99:45
90:54
94:50
67:77
66:78
65:79
68:76
42:102
36:108

Body
22
21
20
19
16
14
14
13
12
9

K AŠAVSK Á
KYSELICA
A KLOBÁSA
Kdy: sobota 21. ledna 2012
Kde: Orlovna v Kašavě
Do soutěže se může přihlásit každý,
kdo chce předvést svůj výrobek - kyselicu
(min. 4 l), klobásy (min. 1 kg) nebo obojí.
Prosíme občany se zájmem přihlásit své výrobky do soutěže, ať do 19. 1.
zavolají na tel. 608 467 360 - z důvodu
technického zabezpečení soutěže.

Znáte kin-ball?
Od října t. r. mohou naši žáci hrát novou míčovou hru, tzv. kin-ball, při které se používá zcela originální míč a má zajímavá pravidla.
Středem hry je obrovitý kilogramový balón OMNIKIN o průměru více než metr, s gumovým měchem, který je nahuštěn vzduchem
a obalen textilií. Tři čtyřčlenná družstva odlišená rozlišovacími dresy spolu svádějí urputný boj o to, aby se obrovitý balón nedotkl
země, příp. zdí tělocvičny. Když se tak stane, získávají vítězná družstva bod. Hra se hraje na časové periody a bodové skóre. Původ
této míčovky lze nalézt v Kanadě. Děkujeme SRPDŠ při naší škole, které pro žáky míč zakoupilo. Kin-ball přináší dětem v hodinách
tělocviku příjemné zpestření pohybových aktivit a radost ze hry.
Jana Langerová

CUKRÁRNA U ŠARMANŮ
Příjemné prožití vánočních svátků přeje rodina Šarmanova.
Vánoční prodej cukroví 9. 12. - 23. 12.

9.00 - 19.00 hod.

Otevírací doba

ZAVŘENO
9.00 - 22.00 Hod.
9.00 - 22.00 hod.
+ pizza 16.00 - 21.00 hod.
9.00 - 18.00 hod.
ZAVŘENO

24. 12. - 25. 12.
26. 12.
27. 12. - 30. 12.
31. 12.
1. 1.

Tel. 776 303 633

www.cukrarna.asp2.cz
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ŽIVOT V OBCI

Myslivci
I když myslivecký rok končí až posledním březnem, přesto se spolu s ostatními nebráníme bilancování s příchodem
nového data.
Myslivci uskutečnili od jara jednu společnou brigádu při zvelebování okolí myslivecké klubovny. Letošní škody způsobené zvěří nebyly tak velké jako v letech
minulých, a tak nebylo nutno provádět
výsadbu stromků. Táborák s bohatou zvěřinovou tombolou byl veřejností bohatě
navštíven a zvěřinová jídla se těšila všeobecné oblibě. Svou účastí myslivci podpořili významné kulaté výročí místního
hasičského sboru.
Nyní pro přírodu a zvěř začíná krušné
období. Myslivci se starají o přikrmování
zvěře. Trávicí ústrojí zvěře je na období strádání připraveno již v podzimním
období. Spárkatá zvěř si před příchodem
zimy vytváří zásobu běli (tuku) proto, že
v zimních měsících bude přijímat méně

potravy a to jen objemové. Jadrnou složku myslivci předkládají od 1. října. Nakoupeno bylo 50 q ovsa, 3 kontejnery kukuřičných zlomků a od žáků školní družiny
16. ZŠ ve Zlíně jsme odebrali za symbolickou odměnu 1.260 kg kaštanů. Členové pověření výkonem práva myslivosti se
postarají o roznesení jádra ve svých přidělených úsecích a to do konce prosince.
Přes veškeré úsilí se nám nedaří zvýšit
stavy zvěře drobné, zajíců a bažantů. Silně je rozšířena zvěř černá. Divočáci často
škodí nejen na zemědělských plodinách,
ale i na loukách, kde hledají chutná sousta v podobě larev a hlodavců. Proto byly
zatím uskutečněny dvě naháňky. Na první 12. 11. byly uloveny 2 kusy a na druhé
26. 11. bez úspěchu.
Co připravujeme na prosinec? Dne
26. 12. (na Štěpána) v 15.00 hodin v Orlovně proběhne Valná hromada našeho
honebního společenstva. Po ní bude tradiční Poslední leč s bohatou zvěřinovou
tombolou a milovníci zvěřinových jídel
si zase přijdou na své. Jen málo našich

občanů ví, že myslivecké tradice jsou
naším národním bohatstvím. Proto chceme všem hostům Poslední leče zpestřit
večer vystoupením mysliveckých trubačů a také vystoupením taneční skupiny
děvčat.
Mnozí občané vědí, že na webových
stránkách obce je po částech uveřejňována Kronika myslivců. Zatím z první části,
ale podle sdělení redakce Okénka bude
doplňována až na téměř 300 stran.
Blíží se nejkrásnější období rodinného
života, kdy se setkávají příbuzní a přátelé,
aby společně zavzpomínali a zamysleli se.
Při vánočním přikrmování snad podvědomě naše starší generace slyší zdáli cinkot rolniček a do našich snů plných lásky
a pochopení vchází vánoční poezie,
a dřív, než se na křídlech času přeneseme
do nového roku, ohlédneme se po stopách, které po nás zůstávají.
Myslivci přejí všem našich spoluobčanům pěkné Vánoce.
PaedDr. Zdeněk Panzar

HISTORIE

Prapor a znak
obce Kašava
Jelikož málokdo ví, co vlastně znamenají symboly na kašavském praporu
a znaku, rozhodli jsme se Vám tuto symboliku přiblížit.

ZNAK
Popis: Dělený štít, nahoře ve zlatém
poli dvě proti sobě stojící černé odvrácené korunované orlice s červenými jazyky, držící v pařátech dva zkřížené meče,
pravá modrý a levá červený. Dolní pole
červeno-modře polceno, v něm dolní
polovina zlatého kola sv. Kateřiny.

PRAPOR
Popis: List tvoří tři vodorovné pruhy:
červený, žlutý a modrý v poměru 1:4:1.
Uprostřed dvě proti sobě stojící černé odvrácené orlice se žlutou korunou
a červeným jazykem, držící v pařátech
dva zkřížené meče, žerďová modrý a protilehlá červený. Poměr šířky k délce listu
je 2:3.

Zdůvodnění k návrhům znaku
a praporu obce Kašava od heraldika
Miroslava Pavlů:
Obec Kašava byla od počátku až do
zániku patrimoniálního zřízení součástí
lukovského panství. Pravděpodobně již
od 1. poloviny 15. století stál ve vsi kostel zasvěcený sv. Kateřině. První písemná
zmínka je až od roku 1480. Asi ve 2. polovině 16. století došlo k zániku samostatné
duchovní správy v Kašavě a rovněž zániku kostela. Nový kostel stejného zasvěcení byl vystavěn v roce 1745, a to zásluhou
lukovského hraběte Jana Fridricha Seilerna. Svatá Kateřina se stala patronkou
obce. Její zobrazení najdeme i na nejstarší pečeti z 1. poloviny 18. století.
Autor návrhů nové kašavské symboliky využil atributu svaté Kateřiny (zlomené kolo opatřené po obvodu noži), který
spojil s volně upravenými figurami ze seilernské heraldiky (orlice, meče).
Žádost o udělení praporu a znaku
obce Kašava podle heraldika Miroslava
Pavlů byla podána 19. ledna 1998. Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky dne 4. květ-
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na 1998 projednal a doporučil návrh praporu a znaku. Prapor a znak obci Kašava
byl udělen 18. června 1998. Slavnostní
mše svatá se svěcením praporu a znaku
proběhla 22. listopadu 1998.
Magda Topičová

OKÉNKO
do Kašavy

STŘÍPKY ZE ŠKOLY

Volby do Školské rady ZŠ a MŠ Kašava
V listopadu v naší škole proběhly volby do školské rady. Při naší škole pracuje školská rada v tříčlenném složení: zástupce za pedagogy, zástupce za rodiče a zástupce za zřizovatele. Z řad pedagogů byla zvolena Mgr. Jana Šindelářová, rodiče bude v radě zastupovat Šárka Marcoňová a zastupitelstvo obce jednomyslně souhlasilo, aby za zřizovatele tuto funkci vykonával Jaroslav Holý.
Co je to školská rada? (zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon)
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Její kompetence:
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Zdeněk Vlk
Na začátku října proběhl v naší škole sběr starého papíru.
Sběrači byli velmi aktivní a nasbírali úctyhodných 8417 kg.

Sběr starého papíru
TŘÍDY
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ročník
4.
3.
2.
6.
1.
5.
7.
9.
8.

Celkem kg
2 794 kg
1 036 kg
1 079 kg
861 kg
894 kg
526 kg
601 kg
325 kg
231 kg

JEDNOTLIVCI
Pořadí
Jméno
1.
Nikola Zbranková
2.
Alena Machalová
3.
Vendulka Řezníčková
4.
Lucie Milarová
5.
Daniel Pekař

Průměr na žáka
155,2 kg
94,2 kg
67,4 kg
47,8 kg
44,7 kg
43,8 kg
31,6 kg
18,5 kg
16,5 kg

Ročník
4.
4.
4.
2.
3.

Celkem
730 kg
636 kg
455 kg
443 kg
393 kg

Blahopřání nejlepším, poděkování všem sběračům. Zvláštní
poděkování si zaslouží pan školník za zdárný průběh celé akce.
Jana Langerová

V jarních měsících se opět uskuteční sběr starých elektrospotřebičů. Aktuální informace o sběru, který je součástí projektu Ukliďme si svět
(www.uklidmesisvet.cz), se dozvíte prostřednictvím informačního kanálu kabelové televize, internetových stránek obce a školy. Podrobněji se
tomuto tématu budeme věnovat v příštím čísle Okénka do Kašavy.

Ovocno-zeleninová párty ve školce
Víte, jak lze zpříjemnit mlhavý podzimní den? My v mateřské škole jsme si uspořádali ve čtvrtek
13. října Ovocno-zeleninovou párty. Z vlastních zahrádek i koupených zdrojů jsme chystali ovocné
mísy, zeleninové talíře, vyráběli hruškové ježečky, kedlubnová prasátka, papriková sluníčka, zdobili banánové špízy, zhotovovali švestkové květinky. Prostě fantazii se meze nekladly a zapojení
i těch nejmenších do neobvyklých pracovních činností bylo obohacující a podnětné pro pořádání
podobných akcí i s rodiči. A abychom všechnu tu hostinu nesnědli sami, pozvali jsme také naše
starší kamarády z I. třídy. Tancovali jsme, soutěžili, hodovali, ...
Irena Sprušanská

Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. ročníku

Sběr vršků pro Anetku

V letošním školním roce se ve dnech 15. - 20. 1. 2012 uskuteční týdenní lyžařský
výcvik sedmáků a osmáků v lyžařském středisku Čenkovice na pomezí Orlických hor
a Jeseníků. Poděkování patří rodičům našich dětí, kteří se rozhodli, že svým ratolestem
uhradí nemalou částku za týden v Čenkovicích. Řada našich žáků lyžuje od malička
a jsou zdatnými lyžaři. Někteří jejich spolužáci se na lyže postaví poprvé v životě
a budou se učit lyžovat. Zaslouží pochvalu, že chtějí této možnosti využít. SKI areál
v Čenkovicích s vrcholovou partií Buková hora 960 m. n. m nabízí zajímavé lyžařské
terény a řadu vleků pro všechny výkonnostní kategorie. Jsou zde cvičné louky i červené sjezdovky a to se nám líbí. Máme radost, že zájem ze strany dětí je téměř 100%.
Jana Langerová

„Kdy vypiješ PETku, schovej vršek pro Anetku.“
Koncem listopadu se ve škole uskutečnil sběr
vršků od PET lahví. Celkem děti nashromáždily
téměř 300 kg, které byly následně odkoupeny
specializovanou firmou. Výtěžek bude použit na
nákup potřebných pomůcek pro tělesně a mentálně postiženou Anetku Kráčalíkovou z Velíkové.
Sbírejte dále, akce se bude opakovat! Více informací o projektu na www.anetkakracalikova.cz.
Zdeněk Vlk
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DĚTSKÝ KOUTEK

Soutěž pro děti

Děkujeme

Opět je tu pro vás nová soutěž.
Tentokrát máte za úkol doplnit správné znění vánočních pranostik:

O svatém Lazaru ucpi v senci __________________.

Cukrárně u Šarmanů
za poskytnutí dárkových
poukazů na pizzu.

Po svaté Baruši střez _______________________.
Když na Mikuláše prší, zima lidi _____________________.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno ________________________ se urodí.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se _______________________________.
Na _______________________ čekejte oblevu.
Na Boží narození o __________________________________.
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé ____________________.
Tmavé Vánoce - světlé ___________________________.
Jasné Vánoce – hojnost ____________________________.
Nápověda:
konopí i len - stodoly - bleší převalení - Adama a Evu - každou spáru - hodně zkruší - nosu i uší - vysočině - špatné - vína a ovoce
V příštím čísle rádi zveřejníme výtvarné a literární práce s VELIKONOČNÍ tématikou, které můžete spolu s doplněnými pranostikami zasílat na email redakce@kasava.cz nebo je předat vyučujícím ve škole do 17. 2. 2012. Jsou pro vás opět připraveny lákavé ceny.
Tentokrát si poukaz na pizzu zaslouží Kuba Studýnka (12 let) za správné odpovědi na otázky z minulého Okénka, Kristýnka
Mahďáková (6 let) za mikulášský obrázek a Miroslav Masař (13 let) za vánoční přání ZŠ a MŠ Kašava. BLAHOPŘEJEME!
Pavla Holíková

PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2012
VÁM PŘEJÍ ŽÁCI
A UČITELÉ
ZŠ A MŠ KAŠAVA
Setkání s Mikulášem (Kristýnka Mahďáková, 6 let)
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(Miroslav Masař, 13 let)
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI KAŠAVY

Martina Černochová
Tato sedmnáctiletá atletka z Kašavy, studentka třetího ročníku Gymnázia se sportovní přípravou ve Zlíně, získala letos již čtyři zlaté medaile ve sprinterských disciplínách. V únoru vyhrála na halovém Mistrovství ČR dorostenců v Praze závod na 60 metrů a zároveň s časem 7.55 s pokořila devět let staré maximum 7.64 s Lucie Martínkové.
Hned o den později vyhrála také závod na 200 m. V červnu na Mistrovství ČR dorostenců v Ostravě kvůli viróze startovala pouze v závodě na 100 metrů, který také dokázala
vyhrát a svou sbírku letošních zlatých medailí završila v září na Mistrovství ČR do 22 let
v Písku, kde porazila i o několik let starší soupeřky. Mimo to pravidelně startuje v první
lize za AK Olomouc či na mezinárodně obsazených mítincích Zlatá tretra v Ostravě
a Atletický most v Dubnici nad Váhom. Martina také reprezentuje Českou republiku.
Po loňské účasti v evropské kvalifikaci na Olympiádu mládeže v Moskvě se letos svými
výkony kvalifikovala na Mistrovství Evropy do 19 let, které se konalo 21. – 24. července v estonském Tallinu. Přes velkou konkurenci o dva roky starších soupeřek obsadila
v běhu na 100 m konečnou 18. příčku.
Martininy úspěchy ocenil také zlínský primátor, když z jeho rukou převzala
17. 3. 2011 na slavnostním večeru v Kongresovém centru ve Zlíně „Cenu primátora
v kategorii mládeže“.

Rozhovor s Martinou Černochovou
1) Jaké máš vzpomínky na kašavskou školu?
Mám dobré vzpomínky na školku i na
školu. Už tady jsem vlastně běhala svoje první kašavské běhy. Ale pamatuju
si, že tehdy jsem to moc ráda neměla.

6) V čem Ti rodiče nejvíce pomohli?
Tak celkově ve všem. V tom, že tu atletiku vůbec dělám. Často se mnou taky
jezdí na závody, což všichni rodičové
nedělají. Nebo třeba s dopravou z tréninků, když potřebuju.

2) Jaký byl přechod ze ZŠ Kašava na
ZŠ ve Zlíně?
Úplně nejlehčí ne, protože jsem si
musela zvyknout na nové prostředí,
spolužáky a taky na dojíždění. Na spolužáky dokonce dvakrát, protože jsem
z 9. třídy ZŠ přešla do šesté třídy na
1. ZŠ, abych mohla začít dělat atletiku.

7) Z jakého úspěchu máš největší
radost?
Radost jsem měla, když jsem poprvé
zaběhla 60 m pod 8 s. A z letošního
vítězství na Mistrovství ČR na 200 m
v hale, protože jsem to vůbec nečekala.

3) Jak ses tam dostala, co jsi musela
splnit?
Na 1. ZŠ jsem skládala talentové zkoušky. V páté třídě k nám přišla jedna trenérka a rozdávala přihlášky do atletické třídy. Mamka si té přihlášky doma
náhodou všimla a vzala mě tam.
4) Co teď studuješ?
Gymnázium T. G. M. se sportovní přípravou.
5) Jak zvládáš skloubit tréninky
s učením?
Zatím zvládám, i když je to dost náročné
a času mi moc nezbývá. Ale za ty roky
jsem si na to tak zvykla, že ani nevím,
co bych dělala místo tréninků. Asi bych
se i nudila. Navíc máme skvělou tréninkovou skupinu, takže mě to baví.

8) Máš nějaký sportovní vzor?
Pokud ano, koho?
Mám ráda americkou sprinterku
Allyson Felix. Běhá 200 m, 400 m a celkově se mi líbí její styl běhu.
9) Kde ses díky sportu všude dostala (podívala se, vycestovala)?
Nejdál jsem závodila v Moskvě a Tallinu. Běžně ale závodím v Česku, případně v hale ve Vídni a Bratislavě.
Nedávno jsem navštívila Kanárské
ostrovy, kde jsem se připravovala na
halovou sezónu.
10) Co se Ti honí hlavou při běhu,
když závodíš?
Většinou vůbec nic. Když je to hodně
rychlý běh, tak nevnímám ani okolí.
Jediný, koho slyším, jak mě povzbuzuje, je trenér.

15

11) Zbývá Ti čas i na nějaké jiné koníčky?
Poslední dobou už moc ne, časově mi
nevychází věnovat se něčemu jinému.
O prázdninách ale ráda jezdím na kolečkových bruslích a hraju badminton.
12) Chystáš se na letní Olympijské
hry? Kde budou?
Budou příští rok v Londýně. Ale pro
mě je to ještě vzdálenější budoucnost,
protože budu teprve juniorka.
13) Jaká je Tvá vidina budoucnosti?
Po maturitě bych určitě chtěla jít na
vysokou školu a pak se uvidí, jestli
u atletiky vydržím.
14) Pod jakým klubem závodíš
a proč?
Doteď jsem závodila za AK Zlín, ale od
nového roku přestupuju do brněnského klubu. Tak mám možnost se účastnit i evropských závodů.
15) Máš osobního trenéra?
Mám. Jmenuje se Milan Nožička a trénuju u něj už pátým rokem.
16) Máš i v Kašavě prostor pro trénink?
Ne. Běhám hlavně na dráze a v tretrách a to se tady nedá.
Martino, díky za rozhovor a přejeme ti
mnoho úspěchů nejen na běžecké dráze.
Magda Topičová a Petr Černoch
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ZRCADLO ČASU
Hanákova
dřevěnica
Tentokrát Vám předkládáme ke srovnání dvě fotografie, které byly vyfoceny
ze stejného místa, a to ze
střechy rodinného domu
č.p. 104 (Langerovi).
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