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Zásah SDH Kašava
Mše sv. v kostele sv. Kateřiny

Průvod obcí

V sobotu 9. července oslavili kašavští dobrovolní hasiči své 100. výročí
svého založení. Oslavy zahájili ranním
budíčkem v podání dechové hudby Trnkovjanky, která na historickém
hasičském vozu objela celou vesnici.
Po přivítání hostů před hasičskou zbrojnicí prošel středem obce ke kostelu
sv. Kateřiny dlouhý průvod hasičů, který zpestřily svým pochodem mažoretky z Hranic. Slavnostní mši svatou
koncelebroval olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner spolu s vizovickým děkanem P. Františkem Sedláčkem
a P. Jiřím Orságem. V kostele arcibiskupa přivítal starosta obce Josef Jar-

Položení věnce na místním hřbitově

covják. Na závěr byli všichni přítomní
v kostele seznámeni se stručnou historií dobrovolných hasičů v Kašavě. Po
mši svaté hasiči položili věnec na místní
hřbitov a všichni přešli k nově zrekonstruované hasičské zbrojnici, kterou
Mons. Jan Graubner požehnal. Poté
se hasiči a pozvaní hosté přesunuli do
místní Orlovny. Před plánovaným obědem se uskutečnila slavnostní schůze,
při níž byla vybraným hasičům předána
různá ocenění a vyznamenání za zásluhy a dlouhodobou činnost v SDH.
Od 15 hodin bylo na hřišti připraveno ukázkové odpoledne. Diváci měli
možnost zhlédnout zásah jak dobrovol-
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Mše sv. v kostele sv. Kateřiny

ných, tak i profesionálních hasičů. Zlínští
hasiči předvedli vyprošťování uvíznuté
osoby v automobilu a slaňování z plošiny. Dobrovolní hasiči z Vlčkové zase
zásah historického vozu taženého koňmi a po nich se předvedli i kašavští hasiči se svou Tatrou T148 CAS32. Také děti
z SDH Kašava všem přítomným ukázaly
svou připravenost k likvidaci požáru
pohotovým hasičským útokem. Oslavy
byly zakončeny taneční zábavou, která
se protáhla do brzkých ranních hodin.
SDH Kašava děkuje občanům za
pomoc a vstřícnost při příležitosti oslav
100. výročí založení hasičského sboru
v Kašavě. Jiří Pisarčík, starosta SDH.
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Slovo starosty
Vážení občané,
uplynulo 100 let od založení hasičského sboru v Kašavě. Naši předkové
byli moudří a ze zkušenosti dobře
věděli, že k záchraně životů a majetku
je nejlépe spojit síly.
Od počátku se v obci bez dobrovolné pomoci hasičů neobešly žádné
akce. Hasiči odpracovali velmi mnoho brigádnických hodin na zvelebení vesnice, na její výstavbě, ale také
pochopitelně na zkvalitnění výzbroje
a výstroje sboru dobrovolných hasičů.
Udržování tradičních zvyků, kulturní
a společenské akce obohacují život
celé obce. Cennou tradicí je také práce
s mládeží. To, že se hasičská věrnost,
obětavost a práce ve prospěch celku
dědí z otce na syna, si zaslouží také
velké uznání. Nebylo v obci jiné organizace, jež by 100 let nejen přežila,
ale udržela svou životaschopnost
a aktivitu přes všechny zvraty a kritická období uplynulého století. Činnost

Zasedání
zastupitelstva
obce
Zasedání Zastupitelstva obce Kašava probíhá zpravidla každé druhé úterý v měsíci od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ. Zasedání bývá veřejné
a účastnit se ho může kdokoliv. Občané mohou vznášet své připomínky
a stanoviska k jednotlivým bodům
programu v průběhu jejich projednávání, pokud splňují podmínky § 16
a 17 zákona o obcích (zletilost a trvalý
pobyt v obci).
Do diskuse se občan přihlásí zvednutím ruky a svůj příspěvek k projednávané záležitosti přednese na vyzvání předsedajícího. Předsedající má
právo odejmout občanu slovo, pokud
se jeho příspěvek netýká projednávaného tématu, je příliš zdlouhavý, opakující se nebo vulgární.
Občan má právo požadovat, aby
jeho stručné stanovisko bylo doslovně uvedeno v zápisu ze zasedání.

hasičského sboru v obci přispívá k jistotě vzájemné pomoci a k rozvoji nás
všech. Snažme se tuto užitečnou tradici dodržet.
Vzdávám hold a poděkování všem
zakládajícím a zasloužilým hasičům,
kteří již nejsou mezi námi. Děkuji jménem všech kašavských občanů členům sboru za nezištnost a obětavost
a každému z nich přeju při této příležitosti hodně zdraví, spokojenosti,
zaslouženého uznání a radosti z práce
ve prospěch všech.
Věřím, že mladá generace - hasičský dorost nás jistě nezklame a bude
v této obětavé činnosti ve prospěch
obce pokračovat.
V poslední době se v obci podařilo zorganizovat několik zajímavých
kulturních, společenských a sportovních akcí jako jsou např. Rej čarodějnic a čarodějů, Stavjání a Kácání mája,
Hudecké slavnosti, Slavnost 100 let
SDH Kašava, Vančica - závod do vrchu,
Setkávání důchodců, Slavnost Božího
těla, pravidelná fotbalová utkání, ...

Výpis z Usnesení
Zastupitelstva obce Kašava
Ze dne 11. 4. 2011
Zastupitelstvo obce Kašava (dále
jen ZO) schvaluje krácení finančních
prostředků z žádostí o dotaci z Fondu kultury a sportu o celkovou částku
49.538,- Kč s tím, že pokud se do konce roku fond doplní, bude žadatelům
zbývající částka doplacena.
ZO pověřuje starostu obce přihlášením obce Kašavy do Místní akční
skupiny Vizovicko a Slušovicko.

Ze dne 7. 6. 2011
ZO schvaluje mimořádný příspěvek mikroregionu Lukovské podhradí
ve výši 37,48 Kč na jednoho obyvatele na úhradu výdajů spojených se
zachováním policie ČR ve Fryštáku na
rok 2011.
ZO schvaluje výpověď z členství
obce Kašava ze svazku obcí regionu
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Nešlo by to bez obětavé práce spousty dobrovolníků, kteří jsou ochotni
bez nároku na odměnu přiložit ruku
k dílu a ve svém volném čase pomáhají organizovat věci veřejné. Nelze
vás všechny vyjmenovat, tak vám
všem moc děkuji, velmi si vaší práce
a obětavosti vážím.
Váš starosta Josef Jarcovják
Zlínsko k datu 30. 6. 2011 a ZO Kašava zároveň pověřuje starostu Josefa
Jarcovjáka všemi potřebnými úkony
souvisejícími s podáním předmětné
výpovědi a jejím podpisem.
ZO schvaluje příspěvek na rekonstrukci kabelového rozvodu 2.000,- Kč
na jednu bytovou jednotku (jen pro
zájemce o kabelové připojení).
ZO schvaluje Redakční radu obecního zpravodaje Okénko do Kašavy ve
složení Petr Černoch, Pavla Holíková,
Stanislav Marcoň, Magda Topičová
a Zdeněk Vlk.
ZO schvaluje Zásady vydávání
Okénka do Kašavy.

Nezkrácené zápisy ze zasedání zastupitelstva obce naleznete na
webu obce v rubrice Samospráva
obce nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Dokumentární film Kašavské studénky
Na veřejném zasedání zastupitelstva u příležitosti 66. výročí osvobození Kašavy jste měli možnost zhlédnout dokumentární film Kašavské studénky.
A proč tento dokument vznikl? Rozmanitost kašavské přírody nás přivedla na myšlenku vydat se hledat studánky,
prameny vody, a tak všem ukázat, jaké bohatství se zde ukrývá. Mnohé ze studánek jsme znali, ale o některých jsme se
dozvěděli od místních občanů, např. v Teplici od p. Aloise Křížky, který nás přivedl za mysliveckou chatu i na Bílý kopeček.
Myslíme si, že nejenom našim přáním by bylo tyto studánky zpřístupnit a obnovit, aby dál lidem sloužily a staly se součástí plánovaných naučných stezek Kašavy.
Dokumentární film Kašavské studénky můžete zhlédnout na webových stránkách obce v rubrice Rozvoj obce.
Jaroslav Holý, Ludmila Holá

Fond kultury a sportu - přehled žádostí
- fond byl schválen zastupitelstvem obce 8. 3. 2011
- fond soustřeďuje finanční prostředky obce, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím
grantových programů
- pro rok 2011 bylo vyhověno šestnácti žádostem a celkem bude rozděleno 191 628,- Kč
Organizace
39. PH Royal Rangers Kašavě
Ochotnické divadlo Kašava
Klub maminek v Kašavě
Centrum pro rodinu o.s. Vizovice
Rodiče dětí z Kašavy
Český červený kříž Kašava
SRPDŠ Kašava
Farnost Kašava
SDH Kašava
TJ Kašava
Kosmopolitní o.s. hudebníků
Jednota Orla Kašava
DOTACE OBCE CELKEM

Název projektu
Turistická hra Geocaching v Kašavě
Opona, kulisy, kostýmy
Osvětlení jeviště
Přednášky, míče, didaktické pomůcky
Loutkové divadlo Kašpárek a doktor
Slet čarodějnic a čarodějů - 30. 4. 2011
Uspávání broučků - říjen 2011
Mikulášská besídka
Školení mladých zdravotníků
Vybavení brašen pro první pomoc v obci
Pronájem Orlovny - Ples rodičů
Beseda u cimbálu
100 let trvání SDH Kašava
Práce s mládeží - letní tábor
Sportovní turnaje
Podpora pravidelné sportovní činnosti
Kašavský kroj pro Trnkovjanku
Obnova ozvučovací techniky
Vybavení Orlovny

Náklady na projekt
14 110,00
26 000,00
26 000,00
10 000,00
6 000,00

Žádost o dotaci
9 877,00
20 000,00
20 000,00
7 000,00
3 000,00

Schválená dotace
7 900,00
16 000,00
16 000,00
5 600,00
2 400,00

27 000,00

20 000,00

16 000,00

20 000,00
17 200,00

10 000,00
5 200,00
5 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
19 635,00
19 826,10
20 000,00
239 538,10

8 000,00
4 160,00
4 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
15 860,00
15 708,00
16 000,00
191 628,00

50 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
29 750,00
31 470,00
40 000,00

Svoz nebezpečného odpadu
Ve středu 31. srpna proběhne v naší obci svoz nebezpečného odpadu. Sběrné místo a čas svozu v Kašavě se včas
dozvíte prostřednictvím informačního kanálu KBTV, místního rozhlasu a webových stránek obce.
Co patří mezi nebezpečný odpad?
Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. se jedná o odpady nebo obaly jimi znečištěné mající nebezpečné vlastnosti,
které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto
odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.
Do nebezpečného odpadu můžeme tedy zařadit zbytky umělých hnojiv, repelenty, zbytky čistících prostředků, barev,
laků, odmašťovadel, ředidel a lepidel, baterie, autobaterie a baterky všeobecně, staré a nepoužité léky, zářivky, úsporné
zářivky, rtuťové teploměry, tonery, obrazovky monitorů a televizí, chladničky, materiály z PVC, atd. Když si nevíte rady
s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu - vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.
Tříděním nebezpečného odpadu můžete zabránit případnému poškození zdraví nebo kontaminaci prostředí.
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Místní
komunikace
V červnu proběhla oprava výtluků na
místních komunikacích metodou stříkané asfaltové směsi. V průběhu dvou
dnů bylo na výtluky použito 15 t asfaltové směsi. Cena opravy 59.600,- Kč.
Úprava dopravního značení se zasekla na mrtvém bodě, projekt dle sdělení projektanta čeká již delší dobu na
vyjádření na Dopravním inspektorátu
Policie ČR. Snad se to podaří alespoň
do konce prázdnin.

Kauza
Kulturák
Krajský soud v Brně svým usnesením zprostil JUDr. Zdeňka Jaroše funkce správce konkursní podstaty firmy
OAZA s.r.o., Kašava 255. Novým správcem ustavil Mgr. Jiřího Ostravského.
Ten oznámil záměr objekt Kulturního
domu prodat v dražbě.

Hasičská
zbrojnice
Fasáda a venkovní práce na zbrojnici byly ukončeny, vevnitř je třeba
dokončit sociální zařízení, vodo - topo.
Nejpozději v září bude předána zbrojnice zpět Sboru dobrovolných hasičů
Kašava do užívání.

Kabelová
televize
Drtivá většina domácností si přeje zůstat i do budoucna připojena na
KBTV. Je dohoda mezi obcemi Vlčková,
Kašava, Držková s firmou CABTEL mont
Slušovice, že k 15. 7. 2011 bude uzavřena smlouva o celkové rekonstrukci přijímacího zařízení na Vančici s termínem
dokončení do konce září 2011.
Následné opravy v obci se uskuteční v měsících září - listopad 2011.

Dotace

Těžba dřeva

Ve spolupráci s MAS (Místní akční
skupinou) Vizovicko a Slušovicko byla
podána žádost o dotaci 85% nákladů
na revitalizaci studánek v katastru obce
Kašava. Celkový rozpočet projektu je
201.000,- Kč.
Dobrovolný svazek obcí Držková,
Kašava a Vlčková podává žádost o dotaci k nákupu domácích kompostérů pro
domácnosti, které poslouží k likvidaci
biologických odpadů kompostováním.
Spoluúčast SFŽP (Státního fondu životního prostředí ČR) je 85% nákladů.

Z obecního lesa bylo v měsíci květnu
vytěženo 105 metrů kubických kulatiny, prodejem bylo utrženo 190.000,- Kč.
Členové Mysliveckého sdružení brigádnicky uklidili rubiska po těžbě. Zasazení
nového porostu nás teprve čeká.

Turistická mapa
Ve středu 6. 7. 2011 byla před hasičskou zbrojnicí umístěna turistická mapa
Hostýnských vrchů. Velké poděkování
patří panu Jaroslavu Holému za zhotovení a montáž stojanu s touto mapou.

Závady
a nedostatky v obci
S rychlejším a efektivnějším odstraňováním závad na zařízení majetku
Obce Kašava a s odstraňováním nedostatků v obci a okolí můžete pomoci
i Vy, občané Kašavy. Stačí, když informujete obecní úřad o závadě či nedostatku s krátkým popiskem, o jaký
problém se jedná (např. černá skládka,
rozbitý chodník, komunikace, osvětlení, neposekaná tráva, zaparkovaný vrak
automobilu apod.).
Závady a nedostatky můžete nahlásit:
• osobně na Obecním úřadu Kašava
• telefonicky na čísle 577 011 160
• na e-mail starosta@kasava.cz
• pomocí kontaktního formuláře,
který naleznete ne webových stránkách obce v rubrice Obecní úřad
Pro rychlejší vyřešení konkrétní
závady či nedostatku je nutné přesně
specifikovat místo a typ závady.
Děkujeme Vám za spolupráci při
údržbě vzhledu obce.
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Je třeba ke kácení
stromů povolení?
Zákon 114/1992 Sb. (O ochraně přírody a krajiny) a jeho prováděcí vyhlášky
č. 395/1992 Sb. uvádí, že v případech dřevin
rostoucích mimo les je ke kácení nezbytné
povolení a že to „lze vydat ze závažných
důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin“. K závažným důvodům nepatří ani zastínění objektu nebo
podrostu ani např. to, že ze stromů padá listí,
které zanáší okapy.
V případě pozemků fyzických osob, což
v naprosté většině jsou i zahrádky, je však
výjimka. Zde je třeba povolení pouze v případech, že stromy ve výšce 130 cm nad
zemí mají obvod (nikoli průměr!) kmene
větší než 80 cm nebo se jedná o souvislé
keřové porosty o ploše větší než 40 m2.
Zákon nerozlišuje, zda se jedná o dřeviny
ovocné, okrasné nebo nějaké jiné. Dřeviny
nad uvedené míry mohou být pokáceny bez
povolení pouze v případě „hrozí-li bezprostředně škoda na životě nebo zdraví nebo
majetková škoda značného rozsahu“. Ale
i toto je třeba do 15 dnů písemně oznámit
obecnímu úřadu. O povolení musí žádat
vlastník pozemku nebo jeho nájemce, ten
však jen se souhlasem vlastníka. Kácení
dřevin je většinou povolováno v období
jejich vegetačního klidu, tj. od 1.10. do
31.3. Z uvedeného je zřejmé, že v případech
kácení stromů a křovin v žádném případě
neplatí často používané argumenty typu,
že „na své zahradě si mohu dělat co chci“.
Nepovolené kácení stromů, popř. jiných dřevin je přestupkem. Ve správním řízení pak
může být za toto deliktní jednání uložena
pokuta do 10 tisíc korun v případě jednoho stromu, v případě více stromů pak až do
výše 50 tisíc korun. Stejné výše pokut jsou
ale určeny i pro případy, že na dřevinách je
proveden zásah, „který způsobí podstatné
a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně
způsobí jejich odumření“.
V povolení o kácení se ukládá povinnost
provést náhradní výsadbu. Pokud není tato
povinnost uložena (např. bude-li vykácené
místo zastavěno), je ten, kdo kácel, povinen
zaplatit do rozpočtu obce odvod, který bude
použit ke zlepšení životního prostředí.
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Výsledky dotazníku - Rozvoj obce Kašava do roku 2015
Do konce dubna jste měli možnost vyplnit dotazník, jehož výsledky budou nápomocny ke zpracování Plánu rozvoje obce
Kašava do roku 2015. Vyplněných a odevzdaných dotazníků bylo celkem 67 (17 dotazníků v elektronické podobě, 50 dotazníků v tištěné podobě). Vyhodnocení komentované starostou proběhlo na Slavnostním zasedání zastupitelstva obce.

Přehled nejčastějších odpovědí,
které se v dotazníku objevovaly.
Jak hodnotíte následující oblasti v obci Kašava?
(průměrná známka)
Zimní údržba 1,85
Kvalita vzdělávání v MŠ 1,92
Přírodní prostředí v okolí obce 2,00
Co je pro Váš život v obci Kašava nejcennější?
Hezké prostředí obce 80%
Bezpečnost v obci 32%
Zdravotní péče 31%
Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí?
Cyklostezky, případně jejich propojení 64%
Dětská hřiště, místa pro hraní dětí 45%
Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů 28%

Jsou problémy s čistotou obce?
Nedostatek odpadkových košů 45%
Nezájem o pořádek ze stran spoluobčanů 39%
Znečištěné ovzduší 31%

Která kulturní zařízení či akce v obci postrádáte?
Vystoupení známých osobností 27%
Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy, …) 27%
Občanské iniciativy (klubovna, zájmové kroužky, …) 25%

Které problémové oblasti v obci by měly být
v nejbližší době prioritně řešeny?
Stará mateřská škola 54%
Komunikace (cyklostezky) na Slušovice kolem přehrady 40%
Místní komunikace přes Chalúpky 34%

Na které oblasti by se podle Vás měla obec do budoucna
soustředit, měla by je řešit nebo podporovat?
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace 55%
Penzion – služby pro seniory 54%
Zapojování občanů do rozhodování, komunikace s občany 51%

Která z aktivit sociální služby Vám v obci chybí?
Zajištění rozvozu obědů ze školní jídelny pro seniory 54%
Zapůjčení zdravotnických pomůcek 21%
Placená služba sociální pomoci 18%

Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci?
Černé skládky 72%
Neukázněnost občanů 57%
Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad 45%

Jakou cestou získáváte (chcete získávat) informace
z obecního úřadu?
Z infokanálu kabelové televize 75%
Z Kašavského zpravodaje Okénko do Kašavy 72%
Z internetu (webových stránek obce) 51%

CUKRÁRNA U ŠARMANŮ
Prázdninová otevírací doba:

Po - Čt
Pá - Ne

11.00 - 22.00 hod.
9.00 - 23.00 hod.

Grilování:

Středa
a neděle

17.00 - 21.00 hod.

Pizza:

Čtvrtek
Pátek
Sobota

18.00 - 21.00 hod.
18.00 - 22.00 hod.
16.00 - 22.00 hod.

Tel. 776 303 633

www.cukrarna.asp2.cz
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Kašavští
hasiči při zásahu
v Chropyni
V pátek 8. dubna 2011 začala
v Chropyni hořet čtyřpodlažní budova podniku na zpracování plastů. Tato
neobyčejná událost překonala dva
doposud největší požáry za posledních padesát let na území našeho
dnešního kraje a do jeho likvidace
zaměstnala hasiče z více než 70 jednotek profesionálních, dobrovolných
i podnikových sborů, a to hned ze čtyř
krajů České republiky.
Také naši hasiči byli povolaní k likvidaci tohoto požáru. Naše jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na
místo zásahu cisternou T148 CAS32.
Voda se čerpala z místního rybníku
a dopravovala na vzdálenost 700 m.
Po šestnáctihodinovém úsilí byla
cítit únava, ale za tu dobu jsme přepravili cca 160 m3 vody.
V úterý 31. května se v Chropyni
uskutečnilo slavností setkání, jehož

Redakce Okénka
do Kašavy
V úterý 7. června byl na Zasedání
zastupitelstva obce Kašava schválen
návrh na složení Redakční rady obecního zpravodaje Okénko do Kašavy. Byla
zvolena pětičlenná rada: Petr Černoch,
Pavla Holíková, Stanislav Marcoň, Magda Topičová a Zdeněk Vlk.
Rovněž zastupitelé schválil dokument Zásady vydávání zpravodaje,
jehož součástí je ceník inzerce v Okénku do Kašavy. Zásady i ceník si můžete
stáhnout z webových stránek obce nebo
jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Zpravodaj především informuje
o činnosti vedení obce, zastupitelstva obce, nejdůležitějších událostech
a kulturních či sportovních akcích pořádaných místními spolky.
Bude vycházet čtvrtletně v nákladu
cca 350 výtisků a distribuován zdarma
do všech domácností v obci. Na jeho
náplni se můžete podílet i vy v rubrice
Příspěvky občanů. Své příspěvky můžete

hlavním cílem bylo poděkovat a ocenit všechny, kteří se na likvidaci chropyňského požáru podíleli.
Hasičům, policistům a dalším
odborníkům přišel poděkovat osobně hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák, kterého doprovodila ředitelka
HZS Zlínského kraje Jarmila Čičmancová, starosta města Chropyně Jaroslav
Hloušek a starosta krajského sdružení
hasičů ČMS Josef Krajča. Ve svých vel-

mi osobních projevech všichni vyjádřili uznání a úctu k zásahu, k práci všech
zúčastněných a ke zvládnutí tak rozsáhlého i náročného úkolu.
Oceněné jednotky a vybraní jedinci obdrželi děkovný list HZS Zlínského
kraje, pamětní medaili Zlínského kraje, případně byli oceněni medailí za
zásluhy II. stupně hejtmana Zlínského
kraje. Za naše hasiče převzal ocenění
velitel Josef Křížka.
Jiří Pisarčík

zasílat na email redakce@kasava.cz
nebo jej odeslat na adresu Obecního
úřadu Kašava.

Rádi uvítáme všechny Vaše náměty a připomínky ke zlepšení obsahu
a podoby Okénka do Kašavy.

Ceník inzerce:
PLOŠNÁ INZERCE
Základní cena ČERNOBÍLÉ plošné inzerce u prvního uvedení inzerátu:
Inzerát o rozměrech 4,3 x 6,2 cm (1/16 strany):
150 Kč
Inzerát o rozměrech 9 x 6,2 cm (1/8 strany):
280 Kč
Inzerát o rozměrech 9 x 12,8 cm (1/4 strany):
540 Kč
Inzerát o rozměrech 18,5 x 12,8 cm (1/2 strany):
1 100 Kč
Inzerát o rozměrech 18,5 x 25,9 cm (1 strana):
2 000 Kč
Inzerát v barvě uvnitř zpravodaje
(pouze omezený počet): příplatek 50% k základní ceně
Inzerát v barvě na zadní straně obálky
(pouze omezený počet): příplatek 100% k zákl. ceně
Sleva u prvního opakování inzerátu (z vypočtené ceny): 5 %
Sleva u každého dalšího opakování inzerátu (z vypočtené ceny): 10 %
Grafické zpracování inzerátu: zdarma
ŘÁDKOVÁ INZERCE – max. 90 znaků vč. mezer
Cena za jeden řádek inzerátu (30 znaků vč. mezer): 15 Kč
INZERCE S NABÍDKOU ZAMĚSTNÁNÍ
50% sleva z vypočtené ceny
VKLÁDÁNÍ LETÁKŮ DO ZPRAVODAJE
Cena za vložení letáku – poprvé: 1,50 Kč/ kus
Cena za vložení letáku – každé další: 1 Kč/ kus
Sleva pro osoby a firmy se sídlem v Kašavě: 50% z vypočtené ceny.

6

OKÉNKO
ÝèÄÚÚïò

ŽIVOT V OBCI

Hejtmanský den
v Kašavě
Naše obec byla v květnu letošního roku poctěna vzácnou návštěvou.
V úterý 10. května 2011 se zde uskutečnil Hejtmanský den. Pracovní setkání s představiteli Zlínského kraje v čele
s hejtmanem panem RNDr. Stanislavem
Mišákem a se zástupci obcí mikroregionu Lukovské podhradí proběhlo v konstruktivní a přátelské atmosféře.
Z oficiálních hostů přijali pozvání:
RNDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, členové rady Zlínského
kraje - Ing. Hana Příleská, Mgr. Taťána
Nersesjan, Milena Kovaříková, Ing. Petr
Hradecký, Mgr. Josef Slovák. Dále byli
účastni Ing. Jan Kostelecký, vedoucí
odboru Kancelář hejtmana, RNDr. Alan
Urc, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Mgr. Milan Filip,
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, Ing. Bc. Pavel Kavan z odboru
dopravy a silničního hospodářství, Mgr.
Helena Mráčková z tiskového oddělení, Bc. Eva Novotná z oddělení vnějších
vztahů, odbor Kancelář hejtmana, BcA.
Petr Zákutný z tiskového oddělení, Ing.
Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic
Zlínského kraje. Z Mikroregionu Lukovské podhradí se jednání zúčastnili starostové okolních obcí: Ing. Jan Chudárek z Držkové, Jiří Jangot z Lukova, Ing.
Ludvík Nejedlý z Lukovečka, Pavel Huňa
z Vlčkové a z Fryštáku přijel člen Zastupitelstva města Fryšták Mgr. Pavel Nášel.
Dopolední program Hejtmanského
dne proběhl v místní Orlovně. Po úvodním představení hostů následovaly
příspěvky přítomných starostů. Otázce
strategie rozvoje venkova v Kašavě se
věnoval ve své úvodní prezentaci pan

starosta Jarcovják. Zaměřil se při ní
na místní infrastrukturu, opravu hasičské zbrojnice, spolkový život a kulturu,
zemědělství a ekologii, sociální služby
a dotkl se také dalších témat týkajících
se života v naší obci. Otevřena byla
i otázka provozu a financování venkovské školy. Stěžejním tématem však byla
otázka řešení dopravní dostupnosti
Kašavy od Lukova a především od Slušovic. Pan starosta Jarcovják nastínil
řešení situace v Chalúpkách, která se
stává v mnoha ohledech stále složitější.
K naší radosti pan hejtman a přítomní
odborníci reagovali na tento palčivý
problém s pochopením a je zde určitá
naděje, že by mohlo dojít v budoucnu
k dalším jednáním mezi obcí Kašava
a nadřízenými orgány a posléze krokům,
které by dopravní dostupnost Kašavy
a okolí zlepšily. Ke slovu byli dále vyzváni
také zúčastnění starostové, kteří v krátkosti nastínili priority ve svých obcích.
Pan hejtman okamžitě reagoval na jednotlivé příspěvky. Pokud na něho a jeho
spolupracovníky byly vzneseny dotazy,
snažil se nalézt řešení.
Dopolední program v Orlovně byl
ukončen kolem poledne. Po spěšném
brífinku pana hejtmana a pana starosty
Jarcovjáka s novináři regionálních periodik a sdělovacích prostředků následovala krátká prohlídka v místní škole a ve
školce. Hosty provedla školou paní ředitelka Alena Patáková a poté je pozvala
do školní auly na valašské speciality.
Při krátké zastávce v místním pozdně barokním kostelíku svaté Kateřiny
Alexandrijské zazněla v úvodu z kůru
varhanní skladba v podání našeho mladého varhaníka Jakuba Fláma. Stručnou
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historii farnosti a kostela panu hejtmanovi představil místní duchovní správce
P. Jiří Orság.
Od 13 hodin následoval v Cukrárně
u Šarmanů pracovní oběd pana hejtmana se zástupci z řad místních podnikatelů a občanských sdružení. Po
krátkém představení přítomných následovaly neformální rozhovory. Příjemná
atmosféra byla umocněna hudebními příspěvky našich Gajdošů a Mladé
dechové hudby z Kašavy. Na „veselú
notečku“ si s muzikanty zazpíval i sám
pan hejtman.
Na závěr celé akce naši hosté obdrželi
drobné dárky, které jim mají připomínat
malou rázovitou valašskou obec Kašavu, která žije svým životem. K tomu však
nezbytně potřebuje pomoc a podporu
v nadřízených státních orgánech. Máme
naději, že 10. května 2011 jsme nalezli
u pana hejtmana a jeho spolupracovníků pochopení a snahu pomoci nám řešit
nejtíživější problémy.
Jana Langerová
Děkuji všem, kteří pomohli tuto náročnou akci
zajistit a přispěli tak k mimořádně dobré reprezentaci Kašavy. Zvláštní poděkování patří: Paní
Mgr. Aleně Patákové a kolektivu pracovníků
školy za zajištění prezentace ve škole, Otci Jiřímu Orságovi za prezentaci kostela Sv. Kateřiny,
celé rodině Šarmanové za excelentní pohoštění v Cukrárně u Šarmanů, panu Liboru Miklovi,
Mladé dechovce z Kašavy a Mladým Gajdošom
za krásnou muziku, panu Josefu Horsákovi,
Otakaru Kráčalíkovi, Josefu Fuksovi, Miroslavu
Sluštíkovi, Milanu Březíkovi a Honebnímu společenstvu za upomínkové a sponzorské dary,
Oldřišce Zbrankové a Magdě Skybové za přípravu pohoštění a panu Josefu Krupíkovi, paní
Horové a Jednotě Orla za poskytnutí Orlovny.
Josef Jarcovják
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Mladí hasiči na
okrskové soutěži
Dne 21. května 2011 se uskutečnila
Okrsková soutěž Hasičských sborů ve
Vlčkové. Sjeli se tam hasiči z Lukova,
Lukovečka, Kašavy, Vlčkové, Držkové
a Fryštáku. Všechna družstva hasičů soutěžila v disciplínách: Štafeta

Vítání občánků
Obřadní místnost v obecní knihovně v pátek 20. května ožila. Vítali se
tam noví občánci Kašavy narození v roce 2010. Místnost se zaplnila
nejen maminkami, tatínky a dětmi,
ale také prarodiči a přáteli.
Program zahájil pan starosta uvítáním. Poté nastoupily vybrané děti
z mateřské školy, které zarecitovaly
několik básní a zazpívaly pár písniček.
Následovalo podepisování rodičů do
kroniky Kašavy, gratulace od pana
starosty i paní místostarostky a nechyběl ani slavnostní přípitek. A aby měli
i noví občánci památku na tento den,
děti ze školky předali jejich rodičům
plyšového kačera.
Děti narozené v roce 2010: Julie
Špačková, Vít Skalník, Lukáš Toufar,

Royal Rangers
Royal Rangers je mezinárodní
křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku. V České republice
pracuje jako Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR a je
držitelem titulu Uznaná organizace
Ministerstva školství pro oblast práce
s dětmi a mládeží.
V Kašavě byla přední hlídka (oddíl)
založena 25. 9. 2011 pod názvem 39.
Přední hlídka RR v Kašavě. Během
školního roku se 23 dětí z Kašavy, Držkové a Vlčkové setkávalo na pravidelných schůzkách, kde se připravovaly
na výlety a víkendové akce.

4x100m, požární útok a překážková
dráha pro jednotlivce. V Kašavě jsou
2 skupiny mladých hasičů, muži
a ženy. Skupiny jsou A a B.
Skupinu A tvoří 7 členů: Adéla Jakubová, Nikol Drábková, Mirek
Masař, Pavel Hroš, Pavel Jakuba, Jiří
Pisarčík a Roman Křížka. Skupina A
získala celkem 4 poháry, dva poháry
za 1. místo a dva poháry za 3. místo.

Skupina B vznikla tento rok. Skupinu tvoří taktéž 7 členů: Marie Krajčová, Radek Březík, František Skovajsa,
Michal Krupík, Martin Šarman, Daniel
Zuzaník a Kateřina Latifová.
Na této soutěži skupina A obdržela
krásný pohár za 3. místo, skupina B se
umístila na 5. místě.

Kryštof Kráčalík, Tomáš Hora, Anna
Pekařová, Nikola Drábková, Sebastien
Zuzaník a Michaela Křížková.

Všem dětem přejeme zdraví
a rodičům radost a pevné nervy při
výchově.

Mimo pravidelné schůzky jsme při
podzimní výpravě založili první kešku
(schovanou krabičku) v turistické hře
Geocaching, zúčastnili jsme se víkendové celostátní sportovní akce Ringoturnaj v Jihlavě, navštívili jsme Otce
Jiřího Orsága, který nám předvedl
svou amatérskou radiostanici, a také
jsme podnikli dvoudenní akci Objevování Hostýnských vrchů s přespáním
pod širákem na Tesáku. Vyvrcholením
celoroční práce je letní tábor, který
se uskutečnil tento měsíc v Křekově
u Valašských Klobouk.

s dětmi a mládeží
pro nestátní neziskové
organizace)
a letos jsme získali
i finanční dotaci od
uherskohradišťské
Nadace Děti-kultura-sport (projekt na
nákup sportovního vybavení pro hru
ringo ze sportovního grantu).

Naše akce a materiální vybavení jsou dotovány obcí Kašava (Fond
kultury a sportu), Ministerstvem školství (Programy státní podpory práce
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Adéla Jakubová

Touto cestou bych rád poděkoval
všem příznivcům a sponzorům, díky
kterým jsou aktivity Royal Rangers
v Kašavě pestřejší a mohou tak dětem
nabídnout zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřujících jejich
všestranné vědomosti a dovednosti.
Zdeněk Vlk, hlavní vedoucí
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Na první „kafíčko“
To bylo pozvání pro všechny
důchodce na obyčejné posezení
u kávy.
Ptáte se proč? Protože byl zájem ze
strany důchodců mít možnost setkávat se čas od času třeba jen tak u kávy
a popovídat si, zavzpomínat nebo si
i zazpívat. (Kdysi jsme se tak scházeli,
zpívali jsme jen tak pro radost, bavili
jsme se a bývalo to hezké - říkali.)
A tak z iniciativy samotných seniorů a za podpory pana starosty Jarcovjáka začala realizace klubu důchodců. Byl jsem osloven panem starostou,
zdali bych v tom mohl něco udělat.
Požádal jsem paní Františku Slováčkovou, jestli by byla ochotná se mnou
na přípravě spolupracovat. Sestavili jsme jakýsi soubor námětů, (více
méně pro inspiraci), co všechno by se
mohlo v klubu dělat. Rozeslali jsme
pozvánky, no a 31. května bylo první
posezení v Orlovně.
Zatím přijalo pozvání 25 důchodců. Povídalo se, debatovalo, promítaly se filmy o Kašavě, a protože tam
byla i harmonika, tak se i zpívalo. Zda
to bylo posezení příjemné, to vám
řeknou ti, kteří tam byli. Ale dohodli
jsme se, že se takto budeme scházet
na „kafíčko“ dvakrát do měsíce jako
KLUB DŮCHODCŮ, a že si čas od času

připravíme k tomu posezení i nějaký
zajímavý program.
Co dodat? V okolí kluby důchodců již existují, důchodci je v hojném
počtu navštěvují a baví se. Tak proč by
se nemohli bavit i důchodci v Kašavě?
Co říkáte?
21. června proběhlo další posezení. Povídali jsme si, zavzpomínali
u historických fotografií. Dále jsme
probrali otázky financování a dohodli jsme se takto: Co se týká financí,
tak kávu a čaj si zaplatí každý sám
(káva 10,- Kč, čaj 5,- Kč). Jednou za
rok by dal každý vklad 100,- Kč, ze
kterého by se hradily společné výda-

VANČICA 2011
V sobotu 25. června se na Vančici jel již 11. ročník závodu malých motocyklů do vrchu Vančica 2011. Celkem se závodu zúčastnilo 63 jezdců na různých „strojích“ rozdělených v 10 kategoriích.
KATEGORIE
Junior do 10let:
Kola:
Šlapadla:
Minibike:
Minibike nad 3kW:
Jawa 550, 555, 05:
Jawa 20,21,23:
Jawa 20,21,23-upravené:
Simson:
Ostatní (skútry):

JMÉNO
Martin Šarman ml.
Martin Olšovský
Josef Macháň
Miroslav Suchánek
Antonio Pescarini
Tomáš Karafiát
David Čabla
Josef Kocfelda ml.
Pavel Krčma
Ladislav Lebánek

ČAS
(01:35.976)
(05:05.117)
(01:40.393)
(01:21.446)
(01:09.168)
(02:18.966)
(01:33.408)
(01:07.510)
(01:35.332)
(01:06.546)

Podrobnou výsledkovou listinu naleznete na webu obce nebo na webových stránkách www.motoservis-jakuba.cz.
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je – např. různé besedy, přednášky
apod. Místnost by zajišťoval obecní
úřad. Dále paní Františka Slováčková navrhla, že bude-li zájem, zajistí
zdravotní přednášku zaměřenou pro
ženy. Návrh se líbil, přednáška by
mohla být uskutečněna na některém z příštích setkání. Bližší informace se dozvíte na „kabelovce“.
V případě, že byste se rádi zúčastnili a nemohli se sami dostavit, dovoz
i odvoz bude zajištěn. Stačí jen
zavolat na obecní tel. 577 467 205
nejpozději den dopředu.
Za organizátory Františka Slováčková
a Stanislav Marcoň

Rej čarodějnic
a čarodějů
V sobotu 30. dubna se slétlo na
kašavském hřišti hejno čarodějnic
a čarodějů, kteří si plně užili tohoto
magického večera. Počasí nám naštěstí
přálo, a tak děti mohly využít skákacího
hradu od firmy Tescoma, koníka Petra
Jarcovjáka a také soutěží, které pro ně
nachystali rodiče dětí z Kašavy. Velký
dík patří také Obci Kašava za finanční
podporu z Fondu kultury a sportu, díky
které mohly děti dostat občerstvení
a malý dárek na památku. Moc děkujeme
za hojnou účast, která přispěla k nadšení pořadatelů a touze podnikat pro děti
další akce.
Šárka Marcoňová
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Stavění
a kácení máje
V sobotu 30. dubna v dopoledních
hodinách se vyrazilo pro strom do lesa.
Jen škoda, že nebylo možné sehnat pár
koní, kteří jsou schopni vytáhnout z lesa
kmen. Byly doby, kdy se koně hojně
využívali a narazit ve vesnici na automobil byl svátek. Dnes je vše přesně
naopak. Proto se letos, oproti minulému roku, tahal kmen z lesa traktorem.
Samotné zdvižení májky už probíhalo
bez asistence traktoru, navijáků či jeřábu. Sešlo se dostatek silných lidí. V pravou chvíli se připojili i hasiči z Daruvaru
a nakonec se třicetimetrová májka
úspěšně zdvihla tradičně pomocí lan,
dřevěných sochorů a hlavně fyzické síly.
Kácení máje probíhalo za větrného a deštivého počasí poslední sobotu
v květnu. Pro otužilé diváky byl připra-

VZPOMÍNKA
NA PANÍ UČITELKU
PANZAROVOU
V úterý 7. června nás, její bývalé
žáky, zarmoutila velmi smutná zpráva.
Neočekávaně zemřela naše milá paní
učitelka. Velmi mne to zarmoutilo,
neboť jsem byl 19 let jejím téměř sousedem.
Ač byla rodačkou ze Zlína, svou
učitelskou dráhu začala v roce 1958
v Kašavě a to se 3. třídou. Soustavně
studovala a rozšiřovala si obzory vědomostí. Všichni si vzpomínáme, jak nás
s láskou a pochopením provázela českou i světovou literaturou a do našich
hlav vkládala složitá úskalí české gramatiky. Mnozí z nás jí za to vděčíme
dodnes. Byla svědomitou a laskavou
paní učitelkou, plnou pochopení pro
naše dětská zlobení.
Když byla přísná, tak jen proto, aby
nám naše úspěchy neunikly. Do života
připravila mnoho z nás. Když se později s rodinou přestěhovala do Zlína,
setkávali jsme se na společných srazech ročníků. Vždy se zajímala o naše
životní cesty i o naše rodiny. Byla nám
moudrou rádkyní. Ve Zlíně byla dlouhá léta zástupkyní ředitele na 16. ZŠ.
Ještě v důchodu byla vyhledávanou

ven bohatý program. Kromě vydařeného kácení máje se předvedli děti ze ZŠ,
Aerobik dětí ze ZŠ, Mladá cimbálovka
Jařina, dětský valašský soubor Kašavjánek, Mladá dechová hudba z Kašavy,
Dechová hudba Trnkovjanka z Kašavy
a rocková kapela Top z Kašavy. Celý program vkusně doplnili lidovými písněmi
Mužáci. Účinkujícím patří dík za hezký
kulturní program a za odhodlání vystoupit i v tak chladném počasí.
Petr Černoch

Hudecké a gajdošské
slavnosti
V sobotu 18. června se po dvou
letech uskutečnil již osmý ročník
Hudeckých a gajdošských slavností HUDGAJ, které již tradičně pořádá
Obec Kašava spolu se ZUŠ Morava.
Návštěvníci se mohli zaposlouchat do
tónů nejrůznějších hudebních nástrojů
v podání souborů i jednotlivců.
K poslechu, ale i k tanci, zahráli Mladí gajdoši, Kašavská gajdošská, Matis
Ivan – Oravská Poľhora, Petr Sovjak,
Gajdošské trio, Hudci z pasek, Pavel
Duží ze Slavonic, Javorník, Vítovecká
„1“. Kromě dobré muziky byla připravena i ukázka řemeslných výrobků určených k prodeji a ochutnávka krajových
jídel, jako jsou např. bramborové rohlíčky, placky se zelím, pampuchy – hňupky, pohančené karbenátky, škvarkové
placky a jiné místní speciality.

učitelkou na zlínských středních školách. Poslední léta svého aktivního učitelského života působila na Univerzitě
Tomáše Bati, kde připravovala ke studiu
u nás cizince z Barmy, Srí Lanky nebo
Vietnamu. Své studenty vedla k lásce
k naší zemi a seznamovala je s bohatými kulturními i historickými tradicemi.
Naše obec jí přirostla k srdci
a považovala ji za svůj druhý domov.
Vždyť zde prožila 19 krásných let
rodinného života.
V závěru svého života se na chatě
věnovala pěstování skalniček a často
vzpomínala na nás všechny, své bývalé
žáky. I když jejím bývalým žákům táhne
již sedmý křížek, rádi vzpomínáme na
její dobrosrdečný úsměv a milé jednání. Již se nesetkáme, zbývají nám jen
vzpomínky…
Alois Holík

Kalendář akcí:
červenec - září
16. 7. Myslivecký táborák
30. 7. Noční hasičská soutěž
O pohár starosty obce
31. 7. Turnaj v kopané
(Memoriál Rudolfa Jakuby)
26. 8.- 28. 8. Barum Czech Rally Zlín
1.9. Zahájení nového školního roku
2011/2012
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Kašavský běh
Ve čtvrtek 28. dubna se v okolí školy
uskutečnil již XVII. ročník Kašavského
běhu. Síly v přespolním běhu k nám přijely změřit děti z Fryštáku, Lukova, Štípy, Trnavy a prvně také čtyři zástupci ze
Želechovic. I naše škola měla svá „želízka v ohni“. Konkurence byla vyrovnaná
a viděli jsme řadu dobrých sportovních
výkonů. Z našich dětí se na stupínek
vítězů probojovali tito běžci:
1. místo: Pavlína Skybová (1. tř.),
Kateřina Maděrová (3. tř.), Kateřina
Pavelková (5. tř.), Miriam Langerová (6.
tř.), Radek Kaška (7. tř.), Roman Šumšal
(9. tř.), 2. místo: Hana Červenková (2. tř.),
Lucie Rohrerová (8. tř.), 3. místo: Natálie Marcoňová (5. tř.), Veronika Krčmová (8. tř.). Blahopřejeme všem vítězům
a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Jirka Mrázek. Poté paní ředitelka poděkovala všem za poctivou a svědomitou
práci. V závěru celého dopoledního
programu páni starostové z Držkové
a z Kašavy popřáli dětem krásné prázdniny a odcházejícím deváťákům zdařilé
pokračování jejich dalšího snažení na
středních školách a učilištích.

Závěr školního
roku se skupinou
REBEL band
Ve středu 29. června na školním hřišti vyrostl malý přírodní amfiteátr. Na
travnaté ploše hřiště vystoupila skupina REBEL band s frontmanem Ziggy
Horváthem. Obecenstvo tvořili naši žáci
a hosté, kteří se usadili ve stínu pod stromy na lavičkách. Koncert REBEL band
nás všechny úspěšně přiblížil k finále
letošního školního roku. Vysvědčení
děti obdržely až následující den, ale
tento den už byli vyhodnoceni ti nejlepší. Také nadešlo loučení se žáky IX.
třídy. Za všechny deváťáky se rozloučil

Večerní turnaj v nohejbalu
V pátek 17. června byl na hřišti v Kašavě odehrán turnaj v nohejbalu, kterého se účastnilo 10 týmů. 1. místo: PRODEJ TRUBKA z Vlčkové (Marin Kasala, Zdeněk Kasala, Radek Táborský),
2. místo: VLCI z Vlčkové (Tonda Šarman, David Donoval, Vlasťa Bělák), 3. místo: HORNÍ KONEC
z Kašavy (Stanislav Horsák, Tomáš Minařík, Zdenda Gavenda). Všem umístěným hráčům blahopřejeme a těšíme se na další ročník.
Tomáš Minařík

FOTBAL - sezóna 2010/2011

Školkáčci
ve Vizovicích
V úterý 21. června se děti z naší
mateřské školy vypravily na výlet do
Vizovic, kde byla pro ně v zámecké
zahradě připravena pohádka Princ
Bajaja. Největší zážitek na děti čekal
ve chvíli, kdy princ Bajaja přijel na živém koníkovi, který se jmenoval Grand
a to hned přímo do pohádky. Po představení se děti rozešly po zámecké
zahradě, kde si mohly vyzkoušet např.
jak se mlela mouka, jak se pralo prádlo
v neckách na valše a jiná řemesla. S velkým zájmem si dětičky také poslechly vyprávění o životě koní. Věříme, že
večer usínali všichni naši malí cestovatelé s velkou spoustou zážitků a možná, že za nimi dojel do jejich snů i sám
princ Bajaja na svém koni.
Dagmar Chrastinová

Tabulka OP muži - 2010/2011
1. Tečovice A
2. Jaroslavice A
3. Štípa A
4. Tlumačov
5. Ludkovice
6. Veselá A
7. Dolní Lhota A
8. Sehradice A
9. Vysoké Pole
10. Kostelec A
11. Bylnice
12. Napajedla B
13. Kašava A
14. Hvozdná A

V
R
P
Skóre
Body
20
3
3
88
:
36
63
18
4
4
60
:
27
58
15
4
7
71
:
32
49
16
0
10
55
:
40
48
13
7
6
46
:
32
46
14
1
11
50
:
38
43
11
10
5
48
:
36
43
12
3
11
66
:
44
39
10
3
13
42
:
60
33
8
4
14
33
:
45
28
6
5
15
41
:
68
23
5
2
19
25
: 102
17
3
6
17
31
: 54
15
3
4
19
29
:
71
13
Nejlepší střelci: Horsák Jan 7, Šarman Rostislav 7, Zbranek Petr 7

Tabulka IV. B - 2010/2011
1. Štípa B
2. Trnava
3. SK Vizovice B
4. Neubuz
5. Jasenná
6. Všemina
7. Veselá B
8. Lužkovice B
9. Kašava B
10. Lutonina
11. Kostelec B
12. Hvozdná B

V
15
15
14
13
13
11
10
10
7
4
3
1

R
4
3
2
4
1
3
5
1
3
4
2
0

Tabulka OP žáci - 2010/2011
1. Tečovice
2. Veselá
3. Luhačovice
4. Mladcová
5. SK Vizovice
6. Malenovice
7. Mysločovice
8. Bratřejov
9. Kašava
10. Újezd
11. Březnice

V
16
12
11
10
10
10
8
8
6
6
0

R
3
1
1
3
2
1
6
3
4
2
0
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P
Skóre
Body
3
69
:
44
49
4
69
:
29
48
6
64
:
42
44
5
102
:
57
43
8
72
:
31
40
8
64
:
40
36
7
60
:
32
35
11
60
:
53
31
12
35
: 56
24
14
52
:
66
16
17
22
: 115
11
21
11
: 115
3
Nejlepší střelci: Král Jiří 8, Křížka Tomáš 4
P
1
7
8
7
8
9
6
9
10
12
20

67
54
62
54
67
49
41
61
37
33
14

Skóre
:
19
:
31
:
43
:
26
:
31
:
39
:
30
:
52
: 56
:
64
: 148

Body
51
37
34
33
32
31
30
27
22
20
0
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ZRCADLO ČASU / DĚTSKÝ KOUTEK

Pohled na obec
z kopce Lípí
Malba z roku 1947, jejíž autorem je
Jan Bořuta. Nachází se na první straně kroniky obce Kašava a zachycuje
pohled na střed obce z kopce Lípí.
Fotografie z roku 2011 vyfocená
přibližně ze stejného místa, odkud
Jan Bořuta malbu pořídil.

DĚTSKÝ KOUTEK
Hasiči
Kdyby nebyli hasiči, tak by vyhořely lesy, domy a školy. Hasiči jezdí
v hasičském autě. Hasiči musí mít

na sobě při požáru helmu, rukavice
a hasičský oblek. Oblek je z neprohořlavé látky, která se nazývá azbest.
Na hasiče se dovoláte na číslo 150
- nula jako zamotaná hadice. A ještě
musí mít při požáru brýle proti ohni.
Hasiči houkají, když je někde zácpa
a nehoukají, když mají volnou cestu.
Hasiči jezdí, když jsou záplavy, dávají před domy pytle naplněné pískem,

aby lidem nenateklo do jejich domů.
Při nehodách na silnicích pomáhají
velkými nůžkami dostat řidiče z auta.
Když je někde požár, hasí oheň a vytahují poraněné lidi z domu.
Kdybyste byli v tísni nebo váš příbuzný, opakuji: zavolej na číslo 150 nula jako zamotaná hadice.
Kristýna Fryšarová, 3. třída

Příště:
OTÁZKY:
1. Co se právě opravuje v Kašavě?
2. Co je ve škole interaktivní?
3. Příjmení našeho starosty.
4. Budova, kde se konají kulturní akce v obci.
5. Svah v Kašavě, na kterém se dříve lyžovalo.
6. Kolik potoků teče Kašavou?
7. Oficiální název hudeckých a gajdošských slavností.
8. Název závodu malých motocyklů do vrchu.
9. Příjmení Otce Jiřího.
10. Hlavní kašavský potok.
11. Kdo vede mladou kašavskou dechovku?
12. Jak se jmenovala osada zatopená přehradou?
Vyluštěnou tajenku křížovky odevzdejte na
obecním úřadě, nebo ji zašlete na email
redakce@kasava.cz do 31. srpna 2011. Nezapomeňte uvést jméno, adresu a věk. Do slosování o cenu
budou zařazeny správně vyluštěné tajenky od dětí
mladších 15ti let.

Milé děti,
příští Dětský koutek bude zaměřen
na téma PRÁZDNINY.
Jestli máte chuť, napište o prázdnináchbásničku, příběh nebo namalujte
obrázek.
Své výtvory můžete doručit na obecní úřad nebo poslat na email redakce@kasava.cz do 31. srpna. Nejlepší příspěvky budou odměněny
a zveřejněny v dalším čísle Okénka do
Kašavy.
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