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Zahájení nového školního roku 2011/2012
Ve čtvrtek 1. září 2011 byl ve školní
aule slavnostně zahájen nový školní rok
2011/2012. Do školních lavic se vraceli
nejen zkušení matadoři, ale poprvé k nám
přišlo také 20 prvňáčků v doprovodu svých
rodičů, prarodičů a známých. Atmosféra
panovala veselá a na těch nejmenších bylo
znát dychtivé očekávání i drobné obavy
z neznámého.
Všechny přivítala milým slovem paní
ředitelka Alena Patáková. Přítomni byli také
místostarostka obce Kašavy Marie Zbran-

ková, starosta obce Držkové Jan Chudárek
a předsedkyně Školské rady Věra Hrošová.
Poté už se žáci rozešli do tříd a prvňáčci zamířili do té své, krásně vyzdobené
a pro ně tolik nové, kde už na ně čekala paní
učitelka Věra Vlková. Zatímco se přítomní
rodičové věnovali formalitám, paní učitelka pomocí pohádky o šnečkovi poukázala
dětem na to, jak je důležité naučit se psát,
číst a počítat. Dokonce malé školáky nenápadně vyzkoušela z písmenek a barviček
a byla překvapena, co už všechno znají. Čas

se naplnil a děti si za veselého štěbetání
odnášely kromě zážitků také voňavé učebnice a pomůcky, které v tento pro ně slavný
den dostaly.
Milí prvňáčci, věříme, že 1. školní den
proběhl podle vašich představ a budete
i nadále chodit do školy rádi. Stejně tak
všem ostatním žákům i zaměstnancům školy přejeme, aby se i letos práce dařila a bylo
nám spolu v té naší škole dobře.
Jana Langerová, Pavla Holíková

Mše sv. v kostele sv. Kateřiny

Uvítací slovo ředitelky Aleny Patákové

Uvítání v první třídě

Motivační pohádka
v podání tř. učitelky Věry Vlkové

A na co se naši prvňáčci
těšili nejvíc?
Kluci (zleva):
Adámek Blizňák - že budeme vyrábět nějaké věci, Milánek Michalík - na kamarády, Davídek Hora - na procházky,
Adámek Khain - že budeme něco vyrábět z papíru, Lukášek Langer - na cvičení, Štěpánek Průcha - na učení, Vojtíšek Dočkal - na paní učitelku, Ondra Kráčalík - na kroužek
angličtiny, Mareček Kolář - že se budeme učit, Tadeášek
Vyvlečka - na lepačkovou (postřehová hra),
Holky (zleva):
Kristýnka Holíková - na tělocvik, Hanička Marušáková,
Andrejka Zuzaníková - na paní učitelku, Verunka Nedomová - na paní učitelku, Eliška Topičová na děti, Nikolka
Daničová - na kamarádku Izabelku, Izabelka Antoláková na tělocvik, Adélka Sovadinová - na Leonka (plyšová opice
z kroužku AJ), Terezka Bařinková - na kamarády, Sabinka
Pavelková - na Leonka

První třídu ve školním roce 2011/2012 navštěvuje 20 dětí
(10 chlapců a 10 děvčat).
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Rekonstrukce
kabelové televize
Ve čtvrtek 29. 9. 2011 firma CABTEL
mont Zlín, s.r.o. ze Slušovic provedla
výměnu celého přijímacího zařízení kabelové televize na Vančici a všichni jsme si
mohli naladit rozšířenou nabídku televizních programů.
Nejprve jsou v provozu programy
přijímané analogově, pro digitální příjem je nutno ještě vyměnit postupně
všechny zesilovací stanice v obci. Výměnu
zesilovačů - a tím umožnění digitálního
příjmu - provedou pracovníci CABTEL
montu do konce října. V průběhu měsíce října budou taktéž uzavírány nové
smlouvy na příjem kabelové TV - budete
postupně vyzýváni pracovníky obecního
úřadu k podpisu. CABTEL mont je firma,
která se dlouhodobě stará o provoz kabelové TV pro Kašavu, Držkovou a Vlčkovou. Ve výběrovém řízení na modernizaci
celého zařízení byla nabídka této firmy
vyhodnocena jako nejvýhodnější, proto
bude spolupráce pokračovat i nadále.
Josef Jarcovják

Kauza
Kulturní dům
Nový správce konkurzní podstaty Mgr.
Jiří Ostravský se své funkce ujal velmi
razantně a bez odkladu zadal Dražební
společnosti Morava s.r.o. dražbu Kulturáku včetně pozemků. Jelikož pozemky
pod budovou Kulturáku i kolem ní jsou
v majetku Obce Kašava, musely být vyloučeny dodatky č. 1 a č. 2 z dražby. Několikrát
jsem poté ústně i písemně žádal správce konkurzní podstaty o odložení dražby - alespoň do konečného rozhodnutí
ústavního soudu, ke kterému jsme podali
ústavní stížnost. Přesto dražba v pondělí 29. 8. 2011 proběhla. Protože se žádný
zájemce nedostavil, tak se daný objekt
neprodal. Po této neúspěšné dražbě mi
správce konkurzní podstaty dal lhůtu jednoho měsíce k vyřešení sporu o vlastnictví. Potom zřejmě proběhne opakovaná
dražba a bude se prodávat za nižší cenu.
Tak se teď usilovně snažím najít řešení.
Hodně mi ztěžuje situaci nemoc naší
právní zástupkyně paní Mgr. Hamplové.
Také chci tímto vyvrátit spekulace některých „vševědů“ a „všeználků“, kterým „je
jasné, že Kulturák chci koupit sám“. Nikdy
jsem o Kulturák neměl, nemám, ani nebu-

du mít zájem, byť by mi to někdo nabízel
za jednu korunu. Dobře si pamatuju, kolik
lidí z obce zadarmo v „akci Z“ pomáhalo se
stavbou Kulturáku. Byla to chlouba obce,
a proto udělám vše, aby byl tento majetek
obci navrácen.
Josef Jarcovják

Čerpání dotací
V současné době jsou dotační možnosti čím dál menší. Zvláště čerpání
z evropských fondů je už téměř utopie.
To je velmi špatná zpráva - hlavně pro
naše fotbalisty. Evropské fondy totiž byly
hlavní zdroj pro velké investiční akce, jako
jsou hřiště, spolkové areály atd. Jediné,
co ještě trochu funguje, jsou programy
příhraniční spolupráce - i když většina
vyhlašovaných výzev je na neinvestiční akce. Proto jsme díky Jarkovi Holému
a jeho dřívější spolupráci s „minikáristy“ ze
Slovenska navštívili obec Rohožník, kde
jsme byli velmi srdečně přijati starostou
obce panem Mgr. Peterem Švaralem. Paní
Jana Langerová za naši stranu představila projekt Naučné stezky a Křížové cesty
a vysvětlila úlohu slovenské strany. Pan
starosta Švaral bezprostředně reagoval
a projekt i spolupráci odsouhlasil.
Jana Langerová pokračovala v práci,
projekt dokončila a ve stanoveném termínu podala. Pokud se zadaří a projekt
se zrealizuje včetně spolupráce s občany
Rohožníku, tak si připravíme pozici pro
realizaci možného investičního projektu.
V naší obci jsou v současné době
realizovány dva projekty, které dotuje
ze svého rozpočtu Zlínský kraj:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
v obci Kašava s dotací 942.000,- Kč
Pořízení územního plánu obce
Kašava s dotací 202.000,- Kč
Přehled připravovaných a podaných
projektů, jejich aktuální stav:
Kompostárna pro obce Mikroregionu Lukovské podhradí – projekt po formálním hodnocení postoupil do závěrečného hodnocení.
Kompostéry do Svazku obcí D+K+V
- projekt Minimalizace vzniku bioodpadů
formou domácího a komunitního kompostování - projekt po formálním hodnocení postoupil do závěrečného hodnocení.
Projekt Kašavské studénky - Místní
akční skupina Vizovicko a Slušovicko projekt po formálním hodnocení postoupil do závěrečného hodnocení.
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Zateplení a vytápění budovy knihovny č. p. 100 - v současné době se projekt
připravuje.
Rekonstrukce lesní cesty kolem přehrady - připravovaný projekt je zastaven
z důvodu nesouhlasného stanoviska
Povodí Moravy na základě stanovené
ochrany zdroje pitné vody krajským úřadem. V současné době žádám o výjimku
krajský úřad.
Josef Jarcovják

Čištění potoka
Několikrát jsem upozorňoval pracovníka Lesů České republiky, který je správcem toku Kameňák, na zanesené koryto
potoka Kameňák. Souhlasil se mnou, že je
potřeba koryto potoka zbavit nánosů, ale
samotné čištění plánoval až na podzim.
Proto také došlo na katastrofický scénář
- při přívalovém dešti v srpnu se Kameňák vylil. Až tato událost vedla k vyčištění
koryta potoka do jednoho týdne.
Správcem toku Dřevnice je Povodí
Moravy a čištění je naplánováno na měsíc
říjen.
Josef Jarcovják

Výpis z Usnesení
ZO Kašava
Ze dne 12. 7. 2011
Zastupitelstvo obce Kašava (dále
jen ZO) na základě stanoviska školy ZUŠ
Morava, tř. T. Bati 4342, 760 01, IČO 607 24
889, Libora Mikla a s ohledem na dobré
výsledky školy souhlasí s podáním žádosti této školy o navýšení stávající kapacity
žáků, a to z důvodu prokazatelného převisu poptávky - zájmu žáků o návštěvu
tohoto zařízení nad stávající kapacitou
školy.
ZO určuje zastupováním v Dobrovolném svazku obcí DKV Josefa Jarcovjáka.
ZO schvaluje účast v projektu povodňové služby a preventivní ochrany města
Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina
se spoluúčastí ve výši 16.600,- Kč a pověřuje starostu Josefa Jarcovjáka uzavřením
příslušných smluv.
Ze dne 10. 8. 2011
ZO schvaluje finanční spoluúčast obce
na projektu Naučná stezka Kašava ve výši
126.000,- Kč.
ZO pověřuje starostu obce přípravou
prodeje majetkových podílů v singulárním spolku Vlastníků lesa Kašava.
Zdeněk Vlk
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Naučná stezka
Kašava
Obecní zastupitelstvo Kašava se v září
2011 vyjádřilo kladně k podání žádosti
o stavbu a realizaci naučné stezky kolem
obce Kašava. Tomuto souhlasu předcházela delší příprava celého záměru a entuziasmus zúčastěných. Díky páté výzvě
z Operačního programu příhraniční spolupráce, která podporuje mimo jiné i realizaci naučných stezek, bylo možné celou
myšlenku aktuálně zakomponovat do
projektu „Naučná stezka Kašava“.
Kompletní projekt byl předán na Region Bílé Karpaty dne 9. září 2011. Součástí
projektu byla žádost o finanční příspěvek
a další přílohy, které byly podmínkou pro
přijetí celého projektu.
Celkový rozpočet projektu se pohybuje kolem 800 tis. Kč. Jde o investiční projekt. Celková výše investic činí 74%. Obec
Kašava by se v případě kladného vyřízení žádosti měla podílet na finanční části
projektu 15%. EU přispěje částkou 85%.
Obsahem projektu je realizace stavby

Křížová cesta
Stalo se již tradicí, že se kašavská mládež
o Velikonocích schází ke společné modlitbě
křížové cesty v přírodě. Jejich cesta vede na
Vinohrádek.
Modlitba je od věků pevně spjata
s vírou a skutečný křesťan nepochybuje
o její síle. „Proste a bude vám dáno. Tlučte
a bude vám otevřeno.“ To nám vzkazuje
Bůh skrze Písmo svaté. „Člověče, dal jsem
ti rozum a svobodnou vůli.“ Jinými slovy:
na tobě záleží, jak s tím naložíš. Svět je plný
zla, krutosti a násilí. A my často kolem sebe
slýcháme: „Co na to Bůh? Kde je Bůh? Jak to
může dopustit?“
Bůh odpovídá: „Už jsi zapomněl, že jsem
ti dal rozum a svobodnou vůli? Co jsi pro to
udělal ty? Kolik modliteb jsi ke mně poslal?
A kolik z nich bylo upřímných, bez pýchy
a bez vzdoru? Jakou oběť jsi přinesl? Miluješ bližní své jako sebe sama? Napájíš žíznivé? Odíváš nahé?“
Ano, modlit se je třeba. Požádal jsem
Otce Jiřího Orsága o několik slov duchovního na toto téma a on napsal krásné
pojednání o modlitbě. Jistě najdu způsob,
jak vám jeho slova předložit v plném rozsa-

naučné stezky kolem naší obce. Projekt
počítá celkem s 11 stanovišti na okruhu,
který čítá bezmála 18 km členitým a velmi
zajímavým terénem v okolí Kašavy. Stezka bude na čtyřech místech překračovat
naše místní vodní toky, vystoupá na okolní vrcholy, nabídne úchvatné výhledy do
okolí a seznámí návštěvníky s celou řadou
místních zajímavostí: od krás a fenoménu
místní krajiny a přírody, přes faunu a floru
k historii a od ní až do současnosti.
Zahraničním partnerem, který v tomto příhraničním projektu bude s námi
spolupracovat, je Občanské sdružení
Podhoran ze slovenského Záhoří se sídlem v Plaveckém Petru v Trnavském kraji.
V této chvíli ještě nevíme, zda bude
naše žádost na Regionu Bílé Karpaty ve
Zlíně vyřízena kladně. V prosinci 2011
se to dozvíme. V této chvíli nás těší skutečnost, že ze strany veřejnosti je o tento projekt zájem. Ať již schvalovací řízení
dopadne jakkoli, je jisté, že Kašava má
obrovský potenciál pro stavbu naučné
stezky a její výchozí podmínky pro tento
záměr jsou vynikající.
Jana Langerová

hu. Nyní jsem vybral alespoň několik jeho
myšlenek.
“Modlitba je jediné silné spojení člověka
s Bohem. Bez ní se člověk brzy dostane na
šikmou plochu a bude se snažit na ní udržet
sám, až jednou z ní úplně spadne na samotné dno, do beznaděje a své vnitřní prázdnoty.
Modlitba, ve které se člověk setkává s láskou
Boží, proměňuje a zachraňuje. Vrací naději,
posiluje v nesnázích, dává odvahu ke statečnosti a zahání strach. A velmi mnoho jiného.
Ostatně, modlitba není jen prosba, ale také je
to dík a oslava, chvála.
Člověk má krásný úkol, modlit se a milovat (Boha a bližního). ´Modlete se a milujte,
v tom spočívá štěstí člověka,´ říkával svatý
farář z Arsu, Jan Maria Vianney.“
Jeden člověk kdysi řekl: „Tam svět se
hne, kam síla se napře.“ Dovolte mi přirovnání: „Tam svět se hne, kam modlitba se
napře.“
Vzpomínám si na rozhovory s Otcem
Antonínem Andrýskem, které jsme s ním
vedli na téma stavby křížové cesty na Vinohrádek na konci devadesátých let minulého století. On sám byl tehdy připraven
realizaci křížové cesty nad Kašavou podpořit nejen svými modlitbami, ale i finančně.
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Evidence
obyvatel Kašavy
(období leden 2011 - září 2011)
Narození (6 osob)
Antonín Holík, Jakub Esterka, Vanesa
Doubravská, Matthias Tkadlec, Tomáš
Makovička, Aneta Černochová
Úmrtí (6 osob)
Emilie Zbranková, Božena Holíková,
Ludmila Hovadíková, František Zbranek, Josef Boček, Josef Mikl
Sňatky v kostele
sv. Kateřiny v Kašavě
Adéla Horsáková - Petr Jiřík
Marcela Krčmová - Tomáš Javořík
Přistěhovaly se: 3 osoby
Odstěhovalo se: 11 osob
Počet obyvatel: 903

Marie Fardová

Snad jsme tehdy do této myšlenky nedali
vice své snahy a víry. Na křížovou cestu jsme pozapomněli. Naše mládež však
zůstala věrná a rok co rok o Velikonocích
jde s modlitbou křížové cesty na rtech směrem k Vinohrádku.
Nyní se naskytla nová příležitost získat
dotaci z příhraniční spolupráce od Evropské unie na realizaci naučné stezky kolem
naší obce. Do projektu se podařilo zakomponovat také křížovou cestu, která by se
mohla stát přirozeným propojením obce
s prvním stanovištěm naučné stezky na
Vinohrádku. A je zde ještě jeden důležitý
moment, pro který bychom chtěli křížovou
cestu vybudovat – úcta k těžkému životu
našich předků a zachování jejich odkazu
pracovitosti a víry.
Vřele děkujeme vlastníkům pozemků,
na kterých mají jednotlivá zastavení stát,
že se stavbou souhlasili. Poděkování patří
také všem členům obecního zastupitelstva, kteří začlenění křížové cesty jako součást projektu naučné stezky jednomyslně
schválili. Jistě jim to všem Bůh přičte k dobrým skutkům.
A nyní se modleme, ať se dílo podaří.
Stanislav Marcoň
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Nespalujte vše, co hoří!
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 nebezpečné plyny. Proto vás na stránkách našeho zpravodaje chceme informovat o tom, co byste nikdy
neměli do kamen či pod váš kotel přikládat. Naše varování by mělo přispět k tomu, že nebudeme sami sobě, svým dětem a sousedům
znečišťovat ovzduší. Dýchání jedovatých zplodin z hoření způsobuje nemoci dýchacích cest. Pokud někdo z nás toxickým kouřem
zamoří údolí s naší vesnicí, nemůžeme se vdechování těchto jedů nijak bránit a jsme nebezpečí poškození zdraví vystaveni všichni.
Přitom mějme na paměti, že dýchání znečištěného ovzduší nejvíce škodí našim dětem.
Při spalování odpadů v kamnech, pod kotlem či na ohništi může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin, než v průmyslové
spalovně. Hlavní příčiny jsou dvě: teploty, při nichž hoření v kamnech probíhá, jsou o mnoho nižší, než v průmyslových zařízeních;
spalované látky jsou nedokonale okysličovány.
Výsledkem je nedokonalé hoření, které má vliv na množství vznikajících toxických látek a dalších škodlivin. Nejhorší situace nastává, pokud se v domácích topeništích spaluje odpad. Spalováním se nebezpečné a škodlivé látky neničí, pouze je rozptýlíme do
ovzduší. Následně se tyto jedy usadí na rostlinách, přejdou do půdy a do vody. A na spalování odpadů je nejhorší ta skutečnost, že
v našich kamnech vznikají nové sloučeniny, které jsou mnohdy nebezpečnější než samotné odpady. Pokud v domácím topeništi
spalujete odpady, unikají z vašeho komína čpavek, fenoly, kyanidy, dehet, ftaláty, styreny a dioxiny a další. Tyto látky nepříjemně
zapáchají, dráždí sliznice dýchacích cest, vedou k bolestem hlavy a působí jako nervový jed. Například dehet obsahuje látky, u nichž
byl poprvé prokázán rakovinotvorný účinek. Dalšími – všem živým tvorům nebezpečnými sloučeninami – jsou dioxiny. Jsou to jednoznačně rakovinotvorné látky. Jejich nebezpečí tkví v tom, že jsou velice stabilní, takže se v přírodě téměř nerozkládají a jejich
koncentrace se stále zvyšuje. Některé z dioxinů patří mezi nejsilnější syntetické jedy. Domácí topeniště nelze vybavit drahými technologiemi na čištění spalin, jaké jsou běžné v průmyslu. Proto domácí topeniště produkují na jeden metr krychlový spalin více dioxinů,
než nějaká špatná či zastaralá spalovna. Věcí, které do vašeho kotle nepatří, je mnoho. Při jejich spalování vznikají stovky různých
sloučenin. O jejich škodlivosti často víme velice málo nebo vůbec nic. Některé látky vzniklé spalováním se rozkládají až po deseti
a více letech. Proto znečištění okolí našich domů trvale roste. Vzpomeňme si na neblahý vliv freonů, které ničí naši ozónovou vrstvu.
Tady máme ještě jakousi naději, protože proti škodlivým paprskům slunce se můžeme chránit nebo se před nimi můžeme schovat.
Ovšem dýchat, pít vodu a jíst musíme a budeme muset, i když budeme žít ve škodlivinami zamořené krajině.
Bylo by proto neodpustitelným hazardem vlastním nerozumným počínáním k takovému ničení okolí svého domu přispívat.
V příštím čísle zpravodaje se k tomuto tématu vrátíme. Podáme vám podrobnější informace, co by se nemělo v kamnech pálit
a jaké konkrétní škodliviny a jedy vznikají v domácím topeništi při spalování odpadů.
PJ

Jsou cesty
veřejně přístupné?
V obci Kašava je několik komunikací
na pozemcích soukromých vlastníků. Tento stav je ve většině obcí naší republiky
a nejen v Kašavě vznikají konfliktní situace. Vlastníci pozemku pod cestou odmítají
přístup nebo umisťují překážku na cestu,
která je na jejich pozemku v domnění, že
jsou v právu. Protože je na tuto problematiku spousta názorů, připravil jsem několik
odpovědí ombudsmana z jeho publikace
Sborník stanovisek ombudsmana.
1. Co jsou pozemní komunikace?
Jsou to dopravní cesty určené k užívání
vozidly a chodci chráněné zákonem o pozemních komunikacích. Některé vznikají prokazatelným a dlouhodobým užíváním veřejností,
jiné správním rozhodnutím úřadu.
2. Kdo rozhodne o tom, co je a není
pozemní komunikací?
V případě nejasností a sporů o existenci
pozemní komunikace (veřejné cesty) mezi
jejími vlastníky a uživateli rozhoduje silniční správní úřad. Tím je každý obecní úřad.
Silniční správní úřad disponuje také řadou
dalších pravomocí.

3. Copak spory o omezení vlastnického práva nerozhoduje soud?
Ano, jistě. Vlastník pozemku užívaného jako cesta má dvě možnosti, jak se
k soudu dostat. Proti neoprávněnému užívání pozemku se lze bránit tzv. negatorní
žalobou u civilního soudu. Lze však také
žádat silniční správní úřady o konstatování
neexistence komunikace. Pokud se úřady
s názorem vlastníka neztotožní, lze se ještě
obrátit na správní soud.
4. Dostanu od uživatele cesty za užívání svého pozemku finanční náhradu?
Ne, užívání veřejných cest je v České
republice bezplatné (s výjimkou zpoplatněných úseků dálnic a rychlostních silnic).
Proto však také veřejná cesta může vzniknout jen se souhlasem majitele pozemku.
5. Jak a kde se bránit proti zahrazení
cesty?
Nejlépe návrhem na odstranění překážek podaným obecnímu úřadu jakožto
silničnímu správnímu úřadu. Ve většině
případů je právě on příslušným orgánem
k řešení takových situací. Jinak je povinen
žádost postoupit.
6. Kdo povoluje umisťování dopravních značek?
Dopravní značky představují tzv. místní
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úpravu provozu, a tu schvaluje úřad obce
s rozšířenou působností. Pokud značka
omezuje přístup na účelovou komunikaci,
musí se projednat i se silničním správním
úřadem.
7. Musel vlastník pozemku v minulosti
povolit cestu?
Souhlas vlastníka cesty (příp. pozemku)
nemusí být výslovný, postačí i mlčky udělený (tzv. konkludentní), tedy projevený
tím, že vlastník veřejnosti v užívání cesty
nijak nebránil. Jakmile však komunikace
na pozemku jednou vznikne, nemůže být
svévolně z vůle vlastníka zrušena. Vlastník
pozemku je tedy svým souhlasem vázán
a stejně tak i ti, kteří od něj pozemek
s cestou získají. Zákon však na druhou stranu pamatuje také na situace, kdy dochází
v souvislosti s užíváním komunikace
k porušování práv jejího vlastníka. V takovém případě se může vlastník obrátit na
silniční správní úřad se žádostí o omezení
či úpravu veřejného přístupu na účelovou
komunikaci. Takto lze však přístup nejvýše částečně omezit (např. omezení vjezdu
vozidel nad určitou hmotnost); komunikaci
nelze tímto postupem zcela zrušit.
Josef Jarcovják

OKÉNKO
do Kašavy

ŽIVOT V OBCI

Farní den
V neděli 31. července se konal Mezifarní den Kašava - Lukov. Požádal jsem
Otce Jiřího, aby nám k tomu řekl několik
slov.
Otče Jiří, jak vznikla myšlenka uspořádat farní den?
Kdo přišel první na myšlenku uspořádávání farních dnů u nás (na Moravě
a v Čechách), opravdu nevím. Smyslem
těchto akcí bylo důvěrnější setkávání farníků i mimo kostel, aby našli k sobě vztah
a pomáhali si, když by bylo potřeba. My
jsme se s naší cimbálovkou zúčastnili
takového farního dne v Bílovicích v červnu 2006.
Kdo byl na počátku myšlenky uspořádat
Mezifarní den Lukov - Kašava?
Už v Bílovicích nás napadlo, že by se
něco mohlo udělat v Kašavě a v Lukově.
Plán uzrál při otvírání Orlovny v Kašavě.
Tehdy tam hrála místní dechovka Trnkovjanka. A ještě více na oslavě mého dvacátého výročí kněžství. To jsme si skromně
zahráli a zazpívali - jen Otec Brázdil a já.
A dodatečně jsme přišli na to, proč dělat
dva farní dny (Kašava a Lukov), když se
může udělat jeden mezifarní den společně na neutrální půdě „Pod Rablinů“ – ať
se farníci poznávají ve větším okruhu. Co
se týká hudby, rozhodli jsme se napoprvé
pro naši cimbálovou muziku.
Povíte nám něco o kapele a jejích
členech?
V roce 2003 jsme se setkali při ukončení studia P. Brázdila, který dálkově studoval církevní práva v Polsku. Řekli jsme
si, že si občas spolu zahrajeme. A stalo se
tak. Za nějakou dobu jsme k našemu hra-

ní přibrali i jeho bratrance Pavla Vymětala. A František nám řekl, že nás seznámí
s dalšími již vysloužilými členy národopisného souboru Včelaran: Milanem Blahou, Josefem Dostálkem a Stanislavem
Machem – všichni už mají víc jak padesát
let. Tak jsme začali spolu hrávat. Ochotně
nám také vypomáhají oba Staňovi synové Stanik a Vašek. Naše celá kompletní
muzika se sejde tak 6x až 8x za rok – jinak
trénujeme po skupinkách. Dali jsme si
jako vysloužilci jméno CM „Old Stars Včelaran“.
Jak probíhal den a jaké byly ohlasy?
Bylo dohodnuto mezifarní den vykonat v neděli 31. července 2011. Zahájení
mělo být dopoledními bohoslužbami
v kostelích v Kašavě a Lukově a odpoledne v 15 hodin měl mezifarní den pokračovat společným setkáním a pobavením

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
NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 10. 2011
Otevírací doba:
PO
ÚT - PÁ
SO

7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 11.00

12.30 - 16.00

Nabízíme: řezané květiny, hrnkové květiny, zeminu, hnojiva, postřiky,
keramiku, dárkové zboží a jiné...
Objednávky kytic možno i po telefonu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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farníků před „Hospůdkou pod Rablinů“.
Škoda, že nevyšlo počasí a v kolibě se
tísnilo asi sto lidí, z nichž víc jak polovina
si nemohla sednout. Kdyby se dalo hrát
venku, jistě by to bylo pro všechny daleko
příjemnější. Přes všechny tyto nedostatky
bylo hodnocení celé akce kladné.
Bude nějaké „příště“?
Jestli bude nějaké příště, záleží na farnících – zda budou chtít se zase setkat.
Po domluvě se mohou hudby každým
rokem střídat – jednou dechovka, podruhé cimbálovka.
Otče, děkuji Vám za Vaše odpovědi
a mohu říci, že farníci si zcela jistě pokračování mezifarních dnů přejí a že se na ně
dokonce již těší. Tak nashledanou příště.
Stanislav Marcoň
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DH Trnkovjanka
v Daruvaru (CH)
Ve dnech 5. - 7. 8. se dechová hudba
Trnkovjanka zúčastnila za doprovodu
mažoretek z Holešova a svých příznivců
a milovníků dechové hudby Mezinárodního festivalu dechových hudeb Flig
2011 v chorvatském Daruvaru. Celý festival se odehrával na daruvarském náměstí
a zúčastnily se jej nejen domácí kapely,
ale i dechové hudby a orchestry z Česka,
Polska či Německa. Zároveň se zde představilo i velké množství mažoretek.
Návštěvníci mohli slyšet nejen dechovou hudbu, ale i známé moderní a filmové melodie či symfonické skladby psa-

né přímo pro velké dechové orchestry.
DH Trnkovjanka se na tomto festivalu
představila celkem třikrát, a to se svým
repertoárem obsahujícím skladby české
a moravské od těch nejznámějších a nejvýznamnějších tvůrců dechové hudby
u nás, ale i s moderními skladbami, které
tanečně ztvárnily holešovské mažoretky.
Koncerty byly zážitkem nejen pro nadšené publikum, ale i pro samotnou kapelu,
neboť měla možnost ukázat to nejlepší,
co v ní je po muzikální stránce a předat
tak své nadšení z hudby dále. Každým
dnem přibývalo i posluchačů a na nedělní koncert jich dle pořadatele přišlo neuvěřitelných 900. DH Trnkovjanku z Kašavy
tak v Daruvaru slyšelo za 3 dny téměř
2000 lidí. O velmi příjemnou atmosféru
se postarali tamější obyvatelé, kteří nás

také přátelsky přijali mezi sebe a mohli jsme strávit společně s nimi spoustu
nezapomenutelných okamžiků nejen při
společných večerech za doprovodu zpěvu a kytary, ale např. i na Petrově vrchu,
kde se poslední den festivalu konalo grilování pro všechny účastníky.
Během svého pobytu v Daruvaru
jsme také měli možnost navštívit místní
lázně, které byly příjemným zchlazením
ve velmi slunečném a horkém počasí. V Daruvaru se nám všem velmi líbilo
a moc rádi bychom toto malebné městečko v budoucnu opět navštívili. Děkujeme také všem kašavským a držkovským
příznivcům Trnkovjanky, že se s námi do
Daruvaru vydali a že nám dělali příjemnou společnost.
Lucie Flámová, Petr Černoch

dotazy týkající se nejen zdraví, ale i finančních otázek ve zdravotnictví.
Přednáška MUDr. Gerycha byla velmi
zajímavá a je důležitým přínosem pro naši
větší informovanost.
Iva Rochlová

TRESTNÝCH ČINŮ“, na kterou jsou mimochodem zváni i senioři z Vlčkové a Držkové. Předběžný termín je dohodnut na
3. listopad.
Senioři se tedy schází, termíny setkání
jsou zveřejňovány na kabelovce, webových stránkách obce nebo jsou vyhlašovány místním rozhlasem. Pozvání stále
platí pro každého seniora.

Senioři - stále
se scházíme
V minulém Okénku jste se mohli mimo jiné dočíst i o tom, že si senioři
v Kašavě zakládají svůj klub. Od té doby
uplynul nějaký čas, senioři se mezi tím již
několikrát sešli a zdá se, že se na posezení u kafíčka budou scházet dál. Setkání
byla různá. Není nutné stále organizovat
program na každé setkání. Někdy stačí
opravdu posedět a popovídat si s přáteli,
zavzpomínat nad historickými fotografiemi, probrat, co je nového, prostě jen tak
pobýt spolu.
Ale byla i jedna beseda s lékařem
a byla zajímavá. Přečtěte si, co o ní napsala paní Iva Rochlová.
2. srpna t. r. se uskutečnilo další, již čtvrté setkání našeho nového seniorského klubu, na které tentokrát přijal pozvání MUDr.
Ivo Gerych, primář gynekologického oddělení NEMOCNICE ATLAS ve Zlíně. Ve svém
vystoupení nás seznámil s průběhem přestavby nemocnice, která funguje i v těchto
složitějších podmínkách. Poté nám popsal
činnost jednotlivých oddělení na jeho úseku – ambulanci, lůžkovou část, operační sál
atd.
Zajímavé byly novinky v oboru gynekologie, které jsou důležité zvláště pro nás
dříve narozené v případě potíží (např. různé
způsoby operačních zákroků apod.).
V závěrečné části svého přednáškového
bloku odpovídal MUDr. Gerych na četné

29. září předvede paní Marta Klimtová velmi zajímavé ukázky zhotovování
obrázků nažehlováním vosků na plátno
nebo na papír. Ovšem v době, kdy budete toto “Okénko” číst, bude tato informace zřejmě již minulostí.
I na listopad máme - mimo jiné - připravenou besedu. Tentokrát s poručíkem
Mgr. Josefem Havelou na téma “CHOVÁNÍ SENIORŮ, ABY SE NESTÁVALI OBĚTMI
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Závěrem bychom rádi poděkovali
paní Šarmanové z cukrárny, která při jednom setkání obdarovala seniory velkou
krabicí zákusků. Moc děkujeme.
Stanislav Marcoň
Františka Slováčková
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Mateřské centrum POZVÁNKA na Uspávání Broučků
Od 2. září je opět v provozu herna pro
maminky s dětmi v prostorách bývalé MŠ
v Kašavě – mateřské centrum fungující
pod záštitou Centra pro rodinu Vizovice.
Maminky se scházejí každý pátek od
9.30 h a pokaždé je čeká zajímavý program, zahrnující kromě jiného výtvarné
tvoření, hudební improvizace, vycházky
do přírody i cvičení na míčích, které jsme
získali z dotací od obce. Jednou měsíčně za námi dojíždí paní cvičitelka, která
při aktivitách s dětmi využívá i zajímavé
netradiční pomůcky a cvičení doplňuje básničkami a písničkami. Od října se
uskuteční výtvarný seminář ve spolupráci se ZUŠ Morava a za příznivého počasí
můžeme díky ochotě paní ředitelky Patákové a zaměstnanců MŠ Kašava využívat
dětské hřiště u školky.
Aktuální rozpis akcí najdete vždy
na kabelové televizi a na internetových
stránkách obce. Zveme tímto všechny
maminky s dětmi z Kašavy i z okolních
obcí.
Pavla Holíková

Kalendář akcí:
ŘÍJEN
- 23. 10. Beseda se seniory
(Obec Kašava)
- 27. 10. Uspávání broučků
(Rodiče dětí z Kašavy)

IV. ročník

Ve čtvrtek 27. října
na hřišti v Kašavě
Akci zahájí kouzelník
Jiří Hadaš v 17.00 hodin
Nezapomeňte si přinést
lampiónky nebo lucerničky.
Letos uspíme i broučky, které si
můžete předem doma vyrobit
(z kaštanů či z jiných přírodních materiálů).

Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno!

Ceník pronájmu objektu Orlovny
(platný od 1.2.2011)

ceník pronájmu:
- taneční zábavy
- svatba
- oslavy (cizí)
- oslavy (místní)
- pohřební raut
- ostatní akce

4.000,3.000,2.000,1.500,1.000,200,-/ hod.

Úhrada za pronájem a služby jsou hrazeny vždy po skončení akce na základě
podepsaného předávacího protokolu. U tanečních zábav bude požadována záloha ve výši rovnající se částce za pronájem, pokud není dohodnuto jinak.

DENNÍ ROZPIS ČINNOSTI V ORLOVNĚ
PONDĚLÍ:

LISTOPAD
- 20. 11. Hodové odpoledne
(Obec Kašava, Farnost Kašava)

17.00 – 18.15 hod.
18.15 – 19.15 hod.
19.30 – 21.00 hod.

MALÝ VALÁŠEK
CVIČENÍ ŽEN
OCHOTNICKÝ SPOLEK KAŠAVA

17.45 – 18.45 hod.

ZUMBA

ÚTERÝ:

PROSINEC
- 4. 12. Adventní odpoledne
s Mikulášem
(Český červený kříž)

STŘEDA:

REZERVOVÁNO PRO STOLNÍ TENIS

ČTVRTEK:

- Rozsvícení vánočního stromu
před obecním úřadem
(Obec Kašava)
- 15. 12. Den otevřených dveří,
Vánoční besídka
(ZŠ a MŠ Kašava)

+ služby
+ služby
+ služby
+ služby
+ služby
+ služby

16.00 hod.
19.30 hod.

KLUB SENIORŮ
VALAŠI – TANEČNÍ

PÁTEK:

REZERVOVÁNO PRO STOLNÍ TENIS

SOBATA:

OSLAVY, SVATBY

NEDĚLE:

DOPOLEDNE STOLNÍ TENIS
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Podzimní
odpoledne
s drakiádou
27. září 2011
Krásné slunečné počasí dovolilo, aby
se i letos mohlo uskutečnit Podzimní
odpoledne (třetí ročník).
I když vítr pouštění draků moc nepřál,
děti to nevzdaly a své dráčky se snažily
do vzduchu dostat a posléze i udržet usilovným běháním - v některých případech
i za dopomoci trpělivých rodičů.

Po drakiádě začaly soutěže, které si
pro děti připravili vyučující. Děti se soutěžními kartičkami postupně obešly
deset stanovišť.
Měly možnost si zaházet granátem,
postavit domeček z kostek, zaskákat si
v pytli, vyzkoušet si střelbu na bránu
a koš, házení na plechovky. Také zkusily,
jak rychle umí běhat, přesně střílet lukem
a vzduchovkou a jak zručně ovládají jízdu
na koloběžce. Za získaná razítka z jednotlivých disciplín si soutěžící mohli odnést
nějakou drobnost z „obchůdku“, který
pro tuto příležitost připravili rodiče ze
SRPDŠ.

8

Vyhládlí účastníci za svou snahu také
obdrželi špekáček, který si mohli opéct
nad připraveným ohněm. Dospělí rovněž nepřišli zkrátka. Měli možnost si
k jídlu zakoupit uzeninu či guláš, k pití byl
připraven svařák, pivo a burčák. Podzimní odpoledne sklouzlo v podzimní večer
a na řadu přišla také kytara a zpěv písní,
který se protáhl do pozdních večerních
hodin.
Tímto děkujeme všem rodičům, kteří
se podíleli na přípravě a samotném průběhu této již tradiční akce, která sbližuje
navzájem nejenom děti, ale i dospělé.
Zdeněk Vlk
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Royal Rangers
V červnu se uskutečnil tábor Royal
Rangers. Zúčastnilo se ho i deset royalistů z Kašavy.
Děti byly ubytované ve stanech s podsadou. I když polovinu tábora počasí
nebylo zrovna ideální, zažili účastníci plno
zábavy i dobrodružství. Cílem bylo vystavět město svého kmene a strategicky
ho rozšiřovat pomocí získaných zlaťáků.

Ty získávaly kmeny (družstva) při hrách
a kolektivních aktivitách, ve sportu,
během celodenní výpravy i při zodpovědném plnění služeb – kuchyň, dřevo,
voda a hlídka. Kmeny sice mezi sebou
soutěžily, ale na konci tábora všichni spojili své síly, aby dobyli Jericho i město Aj.
Při večerních táborácích jsme si
pokaždé zazpívali písničky a užili si
zábavný program, který vždy připravilo některé družstvo. Doufám, že kromě
zážitků, nových písní a výrobků, které si

děti mohly ve výtvarných dílnách během
jednoho odpoledne
udělat, si děti s sebou
odnesly i vzpomínku
na příběhy z Bible, jež
doprovázely aktivity
během celého tábora.
Jsem ráda, že se nikomu nic nestalo,
a budu se těšit na další akce RR Kašava.
Věra Vlková,
vedoucí

Martina Černochová z Kašavy
letos čtyřikrát zlatá
Skvělou sezónu bohatou na medaile letos zažívá Martina Černochová. Tato sedmnáctiletá atletka, 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 hned o den později
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“.
Přejeme Martině mnoho dalších úspěchů, rychlé tretry a rekordní časy na všech
dalších závodech.
Michaela Černochová

Valachbajk team
Kašava
Dne 6. 8. 2011 se konal v Holešově
sprint triatlon, který byl složen z 500 m
plavání v bazénu zámeckého koupaliště,
26 km jízdy na horském kole po cestách
Hostýnských vrchů a 5 km běh. Závodu
se zúčastnilo 174 jednotlivců a 22 tříčlen-

ných štafet. Naši obec reprezentovali členové týmu VALACHBAJK TEAM KAŠAVA.
Za jednotlivce Jaromír Vyvlečka, který
si vybojoval s celkovým časem 1:56:34
33. místo. Ve štafetách Kašavu reprezentoval tým ve složení: plavání Marcela Vyvlečková, kolo Zdeněk Zbranek,
běh Václav Zbranek - s celkovým časem
1:55:35 získal 9. místo. Druhou štafetu
utvořil jeden závodník z Kašavy a dva
z Držkové: plavání Zdeněk Gavenda, kolo
Tomáš Minařík a běh Ondřej Minařík s celkovým časem 1:43:50 se umístili na
vynikajícím 3. místě.
Letos jsme se zúčastnili Rohálovské
padesátky, Chřibské padesátky, Šela
maratonu, Krále Šumavy, Bike maratonu Drásal, Rusavské padesátky, maratonu Železné hory, Zlínských kol, maratonu Rallye Sudety, sprint triatlonu
Trnavský kolík a ještě se chystáme na
Oderskou mlýnici, která se uskuteční
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24. 9. 2011. Sezonu ukončíme projížďkou
po Valašském království, kterou pořádá CT
Hvozdná pod názvem Podzimní stovečka. Jelikož se nejedná o závod, můžeme
s kamarády zhodnotit uplynulou sezonu
a plánovat další.
Před čtyřmi lety jsme založili neoficiální klub Valachbajk team Kašava, který
jsme letos zaregistrovali mezi oficiální
sportovní kluby. Tímto se na Vás obracíme s žádostí o získání finančních příspěvků, které si budete moci odečíst z daní.
Logo či název Vaší firmy bychom začlenili
do designu našich dresů, které bychom si
rádi pořídili na novou sezonu 2012. Vaše
firma se tak může zviditelnit při závodech
Mistrovství ČR, v seriálu Kolo pro život
a v neposlední řadě také v regionálních
závodech.
Kontaktní e-mail:
tominar@seznam.cz
Tomáš Minařík
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TJ Kašava - přehled zápasů - podzimní kolo
Muži A
Kašava - Vysoké pole
2:2
Dolní Lhota - Kašava
2:0
Kašava - Štípa
3:1
Ludkovice - Kašava
6:3
Kašava - Sehradice
2:3
Veselá - Kašava
2:0
Kašava – Jaroslavice
1:2
Kašava – Bratřejov
3:2
Napajedla – Kašava
2:0
Kašava – Kostelec
3:0
Bylnice – Kašava
3:1
23.10. Kašava – Tlumačov
30.10. Újezd – Kašava
6. 11. Vysoké Pole - Kašava

Muži B
Kašava – Lužkovice
Vizovice – Kašava
Kašava – Jasenná
Všemina – Kašava
Kašava – Zádveřice
Lutonina – Kašava
Kašava – Neubuz
Kašava – Štípa
Hvozdná – Kašava
Kašava – Trnava
Veselá – Kašava
22.10. Lužkovice – Kašava

Základní
umělecká škola
Morava, spol. s r.o.
Tř. T. Bati 4342, 760 01 Zlín,
e-mail: zusmorava@seznam.cz
IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897

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

Žáci
Luhačovice – Kašava
Štípa – Kašava
Kašava – Újezd
Vizovice – Kašava
Kašava – Spytihněv
Tečovice – Kašava
Kašava – Březnice
Mladcová – Kašava
Kašava – Veselá

2:4
1:1
2:0
6:1
10 : 0
3:1
6:0
2:0
0:4

23.10. Bratřejov – Kašava
30.10. Kašava – Malenovice

Základní umělecká škola Morava postavila svůj systém výuky tak, že učitelé dojíždí
do obce, kde bydlí jejich žáci. Tak je tomu
i v naší obci Kašava. Vyučuje se na tyto
nástroje: zobcová flétna, trubka, tenor,
baryton, lesní roh, hoboj, klavír, varhany, el.
klávesy, kytara, housle, viola a kontrabas.
Výtvarný obor bude vyučován od tohoto
školního roku v prostorách ZŠ. Naši obec
dobře reprezentují i soubory Kašavská
gajdošská a Mladá dechová hudba z Kašavy.
Tento rok vzniká na naší škole i nová cim-

bálová muzika pod vedením p. uč. Radka
Cahlíka. Hlavním cílem školy je naučit Vaše
děti hrát tak, aby byly schopné zapojit se
po dokončení studia do nějakého souboru
a měli takový vztah k hudbě, aby jim dělala po
zbytek života radost a byla jejich koníčkem.
Škola připravuje záměr otevření oboru
loutkového divadla, které kdysi mělo v Kašavě velkou tradici. Pokud mají Vaše děti zájem
o některý z uváděných oborů, přihlaste je na
adrese školy, či přímo u daného kantora.
Jiří Severin, Petr Černoch

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Cukrárna
u Šarmanů
Louka zpívala voňavou píseň léta. Houfující se rorýsi svými typicky špičatými křídly
neúnavně kroužili v prostoru provádějíce
přitom bravurní taneční kreace. Vysoko nad
obzorem se zdánlivě líně pohyboval třpytivý záblesk letadla s ohonem zvícím komety,
zatímco opodál terasy, na níž jsem odpočíval, si vánek nevinně pohrával s heboučkým
chomáčkem bělavého chmýří, jež poponášel tu vpravo, tu vlevo. Chvíli jej nadnášel,
chvíli zas houpal, jako když v náručí svém
matka dítě kolébá, aby jej poté lehounce
posadil do měkké voňavé trávy nedaleko
kamenné zídky, lemující dlážděné nádvoří
Cukrárny u Šarmanů.
Zapadající slunce svými skomírajícími
paprsky vyslalo poslední políbení než se
zcela ponořilo za horizont stromů lemují-

cích hřeben táhlého valašského kopce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět,
počítám údery věžních hodin a přitom
pozoruji další poletující chomáček chmýří, zatímco mé ruce něžně odívá chladivý
vánek nastávajícího večera.
Ticho, tu a tam přerušované projíždějícím automobilem, se zhostilo vedlejších
stolů na terase, kde ještě před malou chvílí v družném hovoru pořádala svoji porci
zmrzliny skupinka rozjařených hostů. Nyní,
když jsem zůstal na terase sám, nikým
nerušen, vychutnávám atmosféru pozdního večera, zvolna usedajícího na krajinu.
Vrchní postavil na tácek další sklenici piva
a ochotně rozsvítil tlumená světla posazená
na dřevěném zábradlí terasy. Ocelový stožár
telefonního vysílače, hyzdící temnou siluetu protějšího kopce, zažehnul dva červené
majáčky. Noc definitivně převzala vládu nad
valašským krajem. Pomalu dopíjím poslední
doušek piva. „Platím!“ Otáčím se na vrchního
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Martina, který právě oprašoval ubrus u vedlejšího stolu. „Dělá to čtyřicet osm padesát“,
opáčil Martin. Zvolna vytahuji pokrčenou
bankovku z kapsičky u košile a podávám ji
vrchnímu. „Drobné si nechte, trhají kapsy.“
„Dobrou noc.“
Těmito slovy se loučím s vrchním i s Cukrárnou u Šarmanů, odcházejíce s pocitem
příjemně prožité, Bohem darované chvíle.
V Kašavě 20.července 2006
Stanislav Marcoň

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme členům SDH Kašava p. Josefu Křížkovi a p. Jiřímu Pisarčíkovi za ochotu
a rychlost při odstranění velkého nebezpečného sršního hnízda, s nímž bychom si sami
v žádném případě neporadili.
Rodina Marušákova
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Karel Bednařík
zakladatel a kapelník
první kašavské dechovky
Říkali tam „U Hudců“.
Dnes již zaniklá osada Janůvky si bezesporu z mnoha
důvodů zaslouží pozornost kašavských občanů, a proto se
k ní budeme čas od času vracet, abychom si ji v různých souvislostech připomínali.
Ve spojitosti s Hudeckými slavnostmi, které se konaly
v měsíci červnu a stávají se pomalu tradicí, vzpomeneme jednoho z osadníků Janůvek, výborného muzikanta, skladatele,
ale hlavně zakladatele a dlouholetého kapelníka první kašavské dechovky pana Karla Bednaříka. Protože právě ke vzpomínce na něj se váže zrod hudeckých slavností v Kašavě dnes
pod názvem „Hudgaj“.
V osadě Janůvky, o jejíž historii si mnohé ještě povíme později, stávaly dva mlýny. A právě v tom vzdálenějším od dědiny Kašavy spatřil 20. 9. 1910 světlo světa klouček, jehož Bůh
obdařil mimo jiné úžasným hudebním nadáním.
O jeho životě a hlavně o jeho hudební umělecké dráze
jsem si povídal s jeho dcerou Emilií Červenkovou. Známe se
již od dětských let, kdy jsem chodil do mlýna na hodiny houslí. Budu ji tedy oslovovat „Emilko“, jak jsem byl od těch dob
zvyklý.
Kdy a kde se Váš tatínek narodil již víme. Pověz nám,
Emilko, něco o jeho dětství, kam chodil do školy, jaké měl
vzdělání, jakou měl profesi, kde se jí vyučil.
Tatínek se narodil ve mlýně, k němuž patřila i pila a zemědělská usedlost. Tam prožíval i své dětství.
Do školy chodil nejprve do Kašavy, později jezdil na kole
do „měšťanky“ do Fryštáku. V pozdějším věku studoval i kapelnicví, z něhož složil úspěšně i zkoušky.
Profesí byl zemědělec – pilař, čemuž se naučil od svého
tatínka.
V šesti letech začal hrát na housle. Na housle učil tatínka
hrát jeho strýc, který byl profesorem hudby v Holešově. Na
ostatní nástroje se zdokonaloval na vojně.
Na kolik hudebních nástrojů tatínek hrál?
Ovládal pět hudebních nástrojů – housle, violu, baskřídlovku, pozoun a trombón.
Váš tatínek později na některé nástroje i vyučoval. Na
které?
Na housle, křídlovku, baskřídlovku a na trombón.
A nyní bychom se rádi dozvěděli něco o jeho hudební
dráze. V jakých kapelách hrával, jak to bylo se založením
první kašavské dechovky, kdy se stal kapelníkem a jak
dlouho v dechovce působil?
Chodil hrávat do kapel na Hrobice, Všeminu, Slušovice
a také hrál s vojenskou hudbou. Kapelníkem se stal v roce 1950
a v kapele působil až do roku 1981. Přímo kašavskou dechov-
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ku dal dohromady dá se říci tatínek, ale
existovala tady menší kapela, která měla
6-8 členů a jmenovala se Štrajch a členové kapely byli z Kašavy. Hrávali na plesech
a svatbách a tam tatínek hrával na housle
a na violu.

Strážnici, na plesech v Holešovském zámku, v průvodech Prvního máje. Nechyběli ani na žádné kulturní akci na Kašavě.
Účinkovali také v Ostravě a umístili se na
prvních místech v žebříčku v okresním
kulturním středisku.

Jakých dosáhl v hudbě úspěchů
osobních? Jakých úspěchů dosáhla
dechovka pod jeho vedením?
Složil úspěšně kapelnické zkoušky
v Praze u Karla Vacka. S kapelou hráli
v r. 1955 na spartakiádě. Každý rok hráli ve

Tatínek také skládal hudbu – písničky
pro dechovku. Pamatuji si, že jsme byli
třeba na poli a tatínek z ničeho nic položil
nářadí a utíkal domů, aby si mohl zaznamenat noty, které ho právě napadly a tak
vznikly jeho skladby – při práci.

Stýkal se s nějakými osobnostmi
z oblasti hudby?
Tatínek spolupracoval s Františkem
a Václavem Maňasovými, Antonínem
Žváčkem, Adou Rulíškem, Ladislavem
Kubešem, Ladislavem Jacurou, Emanuelem Kalabem (vojenský kapelník) a dirigentem Jaroslavem Bílým.
Měl váš tatínek kromě hudby i jiné
záliby?
Jeho velkou zálibou byla práce se dřevem. Rád a velmi hezky maloval a měl rád
přírodu a vodu, která se mu později stala
osudnou, když se kvůli ní museli z Janůvek odstěhovat.
Pověz nám Emilko, jakým byl pan
Bednařík tatínkem a jakou měl povahu?
Byl citlivý, vyrovnaný, velmi oblíbený mezi mladými lidmi, společenský
a pohostinný. Přísný, ale kamarádský
a také velmi chápající. Prostě stoprocentní tatínek.
Tolik o zakladateli první kašavské
dechovky a jejím dlouholetém kapelníkovi panu Karlu Bednaříkovi. S Emilkou
Červenkovou jsme si povídali ještě dlouho. O mlýnech, o historii osady Janůvky,
ale i o tom, jak se v Janůvkách žilo. Jelikož
to bylo povídání velmi zajímavé, vrátíme
se k němu na stránkách Okénka ještě
někdy příště.
Stanislav Marcoň
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DĚTSKÝ KOUTEK
Milé děti,
v minulém čísle jste měly možnost se v rubrice Dětský koutek zapojit do tvorby příspěvků na téma PRÁZDNINY. I když prázdninové počasí nepatřilo mezi nejpříznivější, zážitků jste měly jistě plno. Jako např. Aneta Habšudová, která prožila adrenalinový let
padákem.
Také soutěžní křížovka vám nedělala velké problémy - tajenka byla STO LET HASIČŮ. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali Michala Krupíka (5. třída), který s Kubou Řezníčkem a Anetou Habšudovou získávají poukaz na pizzu v Cukrárně u Šarmanů.
I v příštím Okénku budete mít opět prostor pro vaši tvorbu. Tentokrát na téma VÁNOCE. Pokud se chcete zapojit a vyhrát nějakou hezkou cenu, posílejte své výtvory (slohové práce, básničky, obrázky) a odpovědi na soutěžní otázky na email redakce@kasava.cz nebo je předejte svým třídním učitelům ve škole do konce listopadu. Nejlepší zveřejníme
a odměníme!

Soutěžní otázky
pro děti
1. Jak se jmenoval architekt,
který navrhoval novou budovu
školy?
2. Kdy byla slavnostně zahájena
stavba nové školy?
(přesné datum)
3. Ve kterém roce byl odhalen
základní kámen nové školy?
4. K čemu došlo ve školním roce
1952-1953?
5. Kdo je nyní ředitelem/ředitelkou Základní školy a Mateřské
školy Kašava?
Posloucháme pohádku O třech prasátkách za deštivého počasí
(Kubík Řezníček, 5 let)

Tandemový let
Rodiče mně a sestře letos v létě koupili k narozeninám paraglidingový tandemový let. Vůbec jsme se netěšily a měly
jsme z toho strach, a tak když nám tatínek
jednoho dne oznámil, že dnes pojedeme
pryč a poletíme na padáku, byly jsme nervózní a vůbec nikam se nám nechtělo.
A tak jsme asi okolo desáté hodiny
dopoledne já, maminka, tatínek a sestra
nastoupili do auta. Jeli jsme asi tři hodiny a čím jsme byli blíže, tím větší jsme
měly strach. Nejraději bychom jely zpátky domů.
Když jsme přijeli na místo, vzali jsme si
teplé oblečení a vyrazili k lanovce. Lanovka byla jednosedačková a sestra měla
strach, že si na ni sama nedokáže nasednout. Na lanovce se nám líbilo, pozorovat
okolí z výšky bylo nádherné. Po jízdě na
lanovce jsme museli jít ještě asi kilome-

tr do kopce, ale to nám vůbec nevadilo,
protože okolní krajina byla pěkná, a tak
jsme se kochali krásnými výhledy…
A pak jsme konečně došli na místo. Měla jsem strach, ale zároveň jsem
se těšila a myslím, že sestra na tom byla
podobně. Seznámily jsme se s piloty, se
kterými jsme měly letět. Poučili nás, co
máme dělat, jak se máme ve vzduchu
chovat a jiné důležité věci. Pak nám připnuli padák a chvíli jsme čekali, až bude
foukat ten správný vítr. Když se tak stalo, rozběhla jsem se z kopce dolů. Šlo to
těžko, protože padák nás stahoval zpátky,
ale nakonec se to podařilo. Vzlétli jsme.
Bylo to nádherné. Nervozita i strach
mě opustily a velmi se mi to líbilo. Poprvé
seshora jsem viděla lesy, louky, dobytek,
který se na nich pásl, město… Všude bylo
ticho a mě nic nerušilo při pozorování
krajiny nebo ostatních paraglidistů.
Začali jsme klesat, blížil se konec letu.
Z přistávání jsem měla obavy, ale úspěš-
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Magda Topičová

ně jsme přistáli na louce k tomu určené. Zespodu jsem viděla sestru, která se
s pilotem ještě vznášela a také jsem ji
viděla přistát.
Let se nám oběma líbil, uznaly jsme, že
dřívější obavy byly neoprávněné. Domů
jsme si sice přivezly rýmu, ale také nádherné vzpomínky a velký zážitek. Doufáme, že to nebylo naposledy, co jsme měly
možnost letět na padáku.
Uvidíme, co bude další dárek k příštím
narozeninám…
Aneta Habšudová, 9. třída
Děkujeme paní učitelce Daniele
Zezulkové za pomoc při výběru
nejlepší slohové práce.
Poděkování rovněž patří Cukrárně u Šarmanů za poskytnutí tří
dárkových poukazů na pizzu.

OKÉNKO
do Kašavy

ŠKOLA

Slovo
ředitelky školy
Vážení přátelé, v těchto dnech si připomínáme 65. výročí položení základního kamene ke stavbě budovy základní
školy. Před pěti lety byla této události
věnována širší pozornost, která vyvrcholila vydáním speciální brožury popisující
historii a vývoj školy, přípravou výstavky
fotografií v prostorách školní budovy,
slavnostní akademií, kterou si připravili
žáci pod vedením svých učitelů, slavnostním setkáním všech zaměstnanců
školy, současných a těch, kteří zde působili v minulosti a také vzpomínkou na ty,
jejichž stopy působení v naší škole zůstaly nesmazatelně zapsány v paměti bývalých žáků.
Kdo se o život školy zajímá i v současné době, má možnost tak činit prostřednictvím webových stránek, kde je pravidelnou aktualizací možnost registrovat
veškeré dění v základní i v mateřské
škole.

Letošním zahájením školního roku
byla v rámci celého výchovně vzdělávacího procesu zavedena výuka podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících ZŠ, který bylo nutno zpracovat pro
danou školu podle rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání,
připravených MŠMT.
V podstatě zůstává stále důležité, aby
žáci dobře četli, psali, počítali, slušně se
vyjadřovali a chovali, respektovali dospělé i sebe navzájem ve škole i mimo školu. Zavedení povinné výuky anglického
jazyka pro žáky od 3. ročníku přispívá
k jazykové gramotnosti dětí a možnosti
širší komunikace s využitím moderních
technologií. Ty se pochopitelně využívají
i k jiným formám výuky. Práce s počítači
a s interaktivní tabulí patří v naší škole
k běžnému způsobu vyučování.
Škola je instituce, která v prostředí
naší obce zabírá nemalý objem finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele.
Je nutné zdůraznit, že tyto finanční prostředky pokrývají provoz celého zařízení
tj. základní školy, mateřské školy, školní
jídelny a tělocvičny. Každoročně vyčle-

Pedagogický sbor ZŠ Kašava
(foto ze školního roku 2010/2011)

Zleva: Mgr. Věra Vlková, Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Daniela Zezulková, PhDr. Jana Langerová, Mgr. Alena Patáková, Mgr. Jiří Kobza, Mgr. Zdeňka Krmášková, Mgr. Dagmar
Maulisová, Mgr. Vít Hasník, Mgr. Jitka Kořístková, Ladislava Habšudová, Mgr. Milena
Krejčová, Lucie Holíková, Mgr. Jana Šindelářová
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něná částka podléhá kontrole ze strany
finanční komise obecního zastupitelstva.
S přístavbou stravovacího traktu s MŠ
a tělocvičny se objekt výrazně rozšířil
a jen zpátečnickým pohledem bychom
tuto situaci kritizovali. Prostory, v nichž se
do roku 2000 provozovala příprava obědů a stravování žáků školy, by jistě neodpovídaly požadavkům současné doby
a tělocvična, která chyběla, rovněž přispěla k využívání při povinné tělesné
výchově, při zájmových sportovních aktivitách a tím k rozvíjení fyzické zdatnosti
nejen žáků školy, ale i veřejnosti.
Přípravě rozpočtu je věnován dostatek času a požadavky na výdaje pro školní
objekt jsou vždy prodiskutovány a připraveny po zralé úvaze. Z těchto provozních
prostředků se hradí veškeré energie,
voda, otop, což tvoří téměř 50% z dotace
zřizovatele, dále se hradí revize, provoz,
údržba a vnitřní opravy budovy a zařízení
kuchyně, kotelny a dalšího vybavení tříd
a kabinetů.
Za vstřícný přístup k požadavkům,
ale především k potřebám školy v oblasti
materiálně technického zabezpečení patří zřizovateli, členům obecního zastupitelstva v čele se starostou obce poděkování.
V letošním roce se s ohledem na finanční
možnosti zřizovatele prováděly jen nejnutnější opravy v budově, související se
zajištěním bezproblémového provozu
a bezpečného chodu školy s ohledem na
žáky i zaměstnance zařízení.
Další tok financí přichází ze státního
rozpočtu a z něho jsou hrazeny mzdy
pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, dále je podle počtu žáků přidělena částka pro ostatní neinvestiční
výdaje, z nichž se hradí nutné pomůcky
pro výuku, učebnice, školení a ochranné
pracovní pomůcky pro pracovníky s ohledem na předpisy BOZP. Sleduje se rovněž
přidělení finančních prostředků v rámci
rozvojových programů na vybavení žáků
1. ročníku.
Závěrem bych ráda nabídla všem, kteří by si rádi prošli budovu školy a prohlédli si učebny, vybavení tříd ZŠ, třídy pro
mateřskou školu a další prostory, případně se podívali do vyučování na své děti,
či vnoučata, návštěvu při Dni otevřených
dveří. Letos je plánován na 15. 12. od
8 hodin a zakončený bude vystoupením
žáků při vánoční besídce v odpoledních
hodinách. Těším se na setkání.
Alena Patáková, ředitelka školy

OKÉNKO
do Kašavy

ŠKOLA

Z historie školy
v Kašavě
První zprávy o existenci školy v Kašavě jsou z roku
1765. Tedy ještě o devět let dříve, než byla v monarchii
uzákoněna povinná školní docházka (1774). Základem
vzdělání bylo na Kašavě, stejně jako všude jinde trivium
– čtení, psaní, počty a také náboženství. Povinná školní docházka byla stanovena na šest let a vrchnost dala
v Kašavě postavit dům č. 80, který sloužil jako škola.
Rodiče dětí byli povinni přispívat na plat učitele. Pro
řadu z nich to však byl veliký existenční problém. V roce
1785 do školy v Kašavě chodilo 205 dětí. V polovině
19. století navštěvovalo zdejší školu již 264 dětí. Od roku
1869 zákon v Rakousko-Uhersku stanovil, že děti musí
navštěvovat školu osm let, a to mezi 6 až 14 rokem života. V Kašavě byla v roce 1876 zřízena dvojtřídka, která
zkvalitnila výuku. Bohužel bylo v této době běžné, že
rodiče posílali své děti do školy velmi nepravidelně
a někdy se stalo, že ve škole chyběla i celá jedna třetina
žáků. Děti musely doma pomáhat a doba nedokázala
docenit význam vzdělání. Tento stav se výrazně zlepšil na začátku 20. století. Se vznikem republiky došlo
k dalšímu pozitivnímu posunu školství. V roce 1923
byla v místní škole zřízena třetí třída. Těsně před válkou,
v roce 1938 vznikla v Kašavě čtvrtá třída. Ve válečném
roce 1940 byla otevřena třída pátá. Tím byly možnosti
obecné školy v Kašavě vyčerpány a děti musely dále do
měšťanské školy docházet do Fryštáku. Situace se začala
výrazně měnit brzy po válce. 13. října 1946 byl v Kašavě
slavnostně odhalen základní kámen nové měšťanské
školy. Je téměř neuvěřitelné, že se tak stalo rok po válce, která způsobila velké materiální a duchovní ztráty.
Peníze na stavbu byly zajištěny díky politickým vazbám na národní socialisty, kteří měli vliv v parlamentu.
O stavbu školy se z kašavských občanů zasloužil především Josef Hovadík, tehdejší předseda školní rady, dále
ředitel školy Jan Kraus a stavitel pan Tomančík. V krátkém čase se podařilo na dvě etapy vybudovat moderní
a nadčasovou školu. Připravovala se i třetí etapa. V první
fázi bylo postaveno pravé křídlo budovy, v níž se bezprostředně po jejím dokončení začalo vyučovat. Ve druhé
etapě, již za provozu školy, byla dostavěna levá část
budovy. V roce 1952 byly práce završeny terénními úpravami kolem nové školy. Ve třetí etapě měly být vybudovány dílny, jídelna, byt školníka, tělocvična a sportovní
areál. To se však již nepodařilo. S obtížemi byla dokončena druhá etapa. Komunistické poúnorové politické tlaky
byly tak silné, že třetí etapa se již neuskutečnila. Materiál na dostavbu školy, který byl již připraven, komunisté
pod cenou rozprodali a z části byl rozkraden. Pan Hovadík byl okamžitě zbaven funkce předsedy školní rady
a na dostavbu musela škola počkat dalších padesát let.
Školský zákon z roku 1948 stanovoval povinnou
školní docházku v délce trvání 9 let. Do Kašavy docházely
v padesátých letech minulého století do devítiletky děti
z Kašavy, Vlčkové, Držkové, Podkopné Lhoty a také z Velíkové. V roce 1953 to bylo 286 dětí. S nástupem totality
se její ideologie stěhovala i do škol. Ta na svých křídlech
přinesla povinnou výuku ruštiny. Přes všechny „výdobytky doby“ obec i škola žila svým vlastním životem, který
byl založen na životní moudrosti předků a řádu, který má

každý člověk zapsán ve svém srdci. Ve škole probíhala
řada vzdělávacích a kulturních aktivit, děti měly možnost navštěvovat zájmové kroužky. V říjnu 1959 dostalo
konečnou podobu školní hřiště, které začali užívat mimo
školní mládeže také kašavští fotbalisté. Ve stejném roce
byl do čela školy jmenován nový ředitel Josef Václavík.
Čas se nezastavil a druhá polovina 20. století ukrajovala svůj díl ze šedesátých let. Průměrný počet žáků školy se pohyboval kolem 270. Od roku 1963 děti z Velíkové
začaly docházet do školy do Štípy. Ve stejném roce byla
zahájena stavba nové mateřské školy v centrální části
obce. K dokončení stavby došlo v roce 1966 a dětičky se
z provizorních prostor ve škole stěhovaly do nové školky.
V sedmdesátých letech minulého století do školy docházelo v průměru 250 dětí. V roce 1972 se novým ředitelem
školy stal Zdeněk Panzar. Škola se aktivně zapojovala do
řady olympiád a soutěží. Od roku 1977 ve škole působil
ve funkci ředitele Eduard Šprync. V této době došlo k částečné modernizaci školní kuchyně. Začátkem osmdesátých let ze školy odešel do důchodu pan učitel František
Minařík, který v Kašavě učil od roku 1945. V roce 1986
se ředitelem školy stal Pavel Zwicker. V roce 1987 byla
vybudována u školy běžecká dráha. Na Fišerce nainstalovali příznivci sjezdového lyžování lyžařský vlek, který
začal v zimě sloužit pro lyžařské výcviky žáků. Počet dětí
se na konci osmdesátých let pohyboval kolem 230. Přelomový rok 1990 se promítl v krátké době také do života
školy. Novým ředitelem školy byl jmenován v roce 1992
Jiří Baďura. Do výuky byla zařazena výuka německého
jazyka a ruština se přestala vyučovat. Do kašavské školy
v této době docházely také děti z Balkánu, které se svými matkami nalezly dočasný azyl na Klapinkách. V jejich
zemi tehdy zuřila občanská válka.
2. prosince 1993 zavítal do kašavské školy vzácný
host, ministr školství Petr Piťha v doprovodu poslance
parlamentu ČR Josefa Krupíka z Kašavy. Jeho návštěva
měla nepochybně vliv na pozdější dostavbu nového
stravovacího traktu ve škole a výstavbu nové tělocvičny. V roce 1994 klesl počet žáků navštěvujících školu na
193.
Závěr devadesátých let byl pro kašavskou školu
velmi významný. Od konce roku 1997 se ke škole začalo
přistavovat křídlo s jídelnou, školkou a odbornými učebnami. V roce 1999 byly započaty práce na výstavbě nové
tělocvičny. Oficiální zpráva z Prahy o finanční dotaci ve
výši 29 mil. Kč potvrdila, že dostavba školy a výstavba
nové tělocvičny proběhne podle plánu. 21. ledna 2000
byla slavnostně otevřena nová školní jídelna a mateřská
škola, která se do budovy školy přestěhovala z původních prostor v centrální části obce. V březnu 2000 začala
výuka informatiky v nové počítačové učebně. 17. listopadu 2000 došlo ke slavnostnímu otevření nové školní
tělocvičny, která je v zimních měsících hojně využívána
i veřejností. V této době škola získala také nadčasovou
technologii vytápění. V suterénu školy byla dána do
provozu kotelna na štěpky. Na úspěšné dostavbě školy
a výstavbě nové tělocvičny měl největší zásluhu pan
Josef Krupík, který byl ve správný čas na správném
místě: v Praze, v parlamentu ČR. Tíhu zodpovědnosti
nesl také pan starosta Stanislav Marcoň a ředitel školy
Jiří Baďura. Dílo se podařilo a kašavská škola vstoupila
úspěšně do 21. století.
V roce 2002 školu opustili dva dlouholetí pedagogové: Václav Rochla a Jiří Baďura. Oba ve škole působili
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více jak 40 let. Do funkce ředitelky školy byla jmenována Alena Patáková. Od 1. ledna 2003 se škola stala
samostatným právním subjektem, jako ZŠ a MŠ Kašava.
Školu v těchto letech zasáhl rapidní úbytek žáků. V roce
2004 do školy docházelo 138 dětí. Své místo v osnovách
získal v tomto čase anglický jazyk a němčina začala
být vyučována jako vedlejší cizí jazyk. V roce 2005 byla
po stavebních úpravách rozšířena kapacita mateřské
školy vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí, což byla
radostná zpráva pro všechny. Rok 2006 přinesl 60. výročí
měšťanské školy v Kašavě a zajímavou výstavu fotografií
pro pamětníky.
Závěr prvního desetiletí 21. století se nesl ve znamení projektů. Nejprve se škola zapojila do tříletého
mezinárodního projektu Comenius a spolupracovala se
školou z Francie a Maďarska. Projekt byl financován ze
zdrojů EU. Druhý projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost přinesl škole novou
digitální techniku v podobě dvou interaktivních tabulí
a dalších médií, jejichž pořízení bylo financováno z ESF.
Třetí projekt zajistil škole zateplení budovy a výměnu
oken. Díky iniciativě pana starosty Milana Zaorala byl
realizován ze zdrojů EU – Fondem soudržnosti a Státním
fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Částečně se na něm podílela ze
svého rozpočtu i obec Kašava.
Dostáváme se do současnosti. Píše se rok 2011 a do
školy dochází 146 dětí. Demografická křivka se nepohybuje v současné době příliš vysoko. Je tomu tak v celé
Evropě. Někdo říká, že jsou těžké časy. Ve skutečnosti
však platí, že jsou takové časy, jaké si je my sami uděláme.
Přejme si navzájem, aby naše škola žila i nadále klidným a přesto zdravým a pulzujícím životem s bohatou
vzdělávací, duchovní i kulturní invencí. Bohaté dědictví
předešlých generací je zavazující a motivující pro pedagogy, žáky a jistě i pro všechny příznivce kašavské školy.
Jana Langerová, ZŘ

Kontakty na školu
ZŠ a MŠ Kašava, Kašava 193, 763 19
www.skola.kasava.cz
Ředitelka
telefon: 577 467 402, 577 467 268
email: zskas@kasava.cz
Zástupce ředitele
email: zsams@kasava.cz
Učitelé
email: skola@kasava.cz
Školní jídelna
telefon: 577 467 048
email: jidelnakasava@centrum.cz
Mateřská škola
telefon: 577 467 040
email: ms@kasava.cz
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Stará škola

Položení základního kamene, 12. 10. 1946

První etapa stavby
nové školy v Kašavě, r. 1946 - 1948

První etapa stavby školy u konce (rok 1948)

Druhá etapa stavby, r. 1950

Učitelský sbor (první vlevo zakladatel školy
a první ředitel Jan Kraus), r. 1948

Pohled na úpravu zelených ploch v okolí školy,
autor návrhu arch. Flašar z Bystřice p. H., r. 1946

Celkový pohled na úpravu zelených ploch v okolí školy,
autor návrhu arch. Flašar z Bystřice p. H., r. 1946

Pohled na krytou tribunu, autor návrhu
arch. Flašar z Bystřice p. H., r. 1948

Pohled na úpravu kolem velkého bazénu, autor
návrhu arch. Flašar z Bystřice p. H., r. 1948

Pohled na zrekonstruovanou školu, r. 2011

Pohled na školu z Fišerky, r. 2011

Zaměstnanci školy
Ředitelka: Mgr. Alena Patáková
Zástupce ředitele: PhDr. Jana Langerová
Pedagogové na ZŠ:
Ladislava Habšudová, Mgr. Vít Hasník, Mgr. Jiří Kobza,
Mgr. Jitka Kořístková, Mgr. Zdeňka Krmášková, Mgr.
Dagmar Maulisová, Mgr. Jana Šindelářová, Mgr. Zdeněk
Vlk, Mgr. Věra Vlková, Mgr. Daniela Zezulková

Učitelky v MŠ: Dagmar Chrastinová (vedoucí učitelka
MŠ), Irena Sprušanská, Alice Marušáková
Vychovatelka školní družiny: Lucie Holíková
Nepedagogičtí a správní zaměstnanci: Marie Zbranková (účetní), Andrea Macíková (vedoucí školní jídelny),
Jarmila Knedlová (vedoucí kuchařka), Jana Holíčková
(kuchařka), Marcela Krupíková (pomoc v kuchyni), Věra
Březíková (pomoc v kuchyni), Vlastimil Macík (školník),
Zdeňka Pospíšilová (úklid ZŠ), Dana Jakubová (úklid ZŠ),
Věra Bednaříková (úklid MŠ)

Organizace školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

26. 10. 2011 - 27. 10. 2011
23. 12. 2011- 2. 1. 2012
3. 2. 2012
20. 2. 2012 - 26. 2. 2012
5. 4. 2012 - 6. 4. 2012
30. 6. 2012 - 2. 9. 2012
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