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Stará hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice - rok 1954

Současná hasičská zbrojnice

Návrh na novou hasičskou zbrojnci, Ing. arch. Jaroslav Meluzin
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
úvodem bych rád poděkoval Vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas ve volbách do obecního zastupitelstva. Také děkuji zastupitelům, že mě zvolili starostou obce Kašava. Upřímně si vážím Vaší důvěry - je to pro mě čest - a beru ji
jako obrovskou výzvu do právě probíhajícího volebního období.
Ještě měsíc před volbami by mě ani ve snu nenapadlo, že budu kandidátem
na starostu. Ale okolnosti před volbami - počínaje zveřejněním nepravdivých
informací až po osobní útoky, mě „zvedly ze židle“. Hodně jsem také přemýšlel nad příčinami tak razantní proměny osazenstva zastupitelstva. Došel jsem
k závěru, že zvolení devíti nových zastupitelů vychází z touhy voličů po
změně.
V předchozím volebním období se určitě udělala spousta dobré práce o tom není pochyb. Chtěl bych proto při této příležitosti veřejně poděkovat
všem minulým zastupitelům.
Ve vedení Obecního úřadu Kašava jsme začali pracovat hned následující
ráno po zvolení. Začátky byly težké, ale postupem času, hlavně díky paní matrikářce Fardové, jsme se s paní místostarostkou zorientovali a začali prosazovat náš předvolební slib, že budeme dobře, průhledně a efektivně hospodařit
s obecním majetkem.
Navrhl jsem rozpočet OÚ na r. 2011 s redukcí 660 tisíc Kč - oproti skutečnosti roku 2010. Zastupitelstvo po bouřlivé diskusi novou organizační strukturu
schválilo, a to znamenalo propuštění jedné pracovnice OÚ . Její práci převzala
z části dodavatelská firma a z části ostatní zaměstnanci OÚ, v prvé řadě paní
místostarostka Zbranková. Úspora nákladů je tvořena už zmíněným snížením
stavu o jednoho pracovníka, ale také snížením mezd ostatních zaměstnanců.
Chtěl bych vás rovněž ujistit, že platí, co jsem slíbil. Na prvním místě budu vykonávat funkci starosty „na plný úvazek“, ostatní moje aktivity tomu nebudou
bránit. V novém období vám chci nabídnout spolupráci a nechám na vašem
zvážení, zda této nabídky využijete. Moji výzvu směřuji ke spolupráci, která by
vedla ke zvýšení společenského dění v obci.
Bude mou povinností čerpat z kritické diskuse, která zaznívala v letošním
předvolebním čase na adresu práce obecního úřadu. Věřím, že především díky
lepší komunikaci s občany a kvalitním informačním systémem se nám podaří pozitivně proměnit život v naší Kašavě. Hlavním úkolem je získávat finance

pro investiční záměry obce prostřednictvím grantů. Rád bych ale zdůraznil, že život v obci není jen o investicích. Spadá sem i bezpečnost, životní
prostředí, vzdělávání, kultura, sport
a samozřejmě oblast sociální - musíme umět naslouchat a pomáhat těm,
kteří potřebují naši pomoc. Neopomenu řešit problémy ani v těchto
oblastech.
Děkuji voličům, kteří mi umožnili
kandidaturu. Děkuji Vám, zastupitelům, kteří jste mi svou volbou projevili důvěru. Slibuji rozhodnost, otevřenost a odpovědnost v zájmu všech
občanů Kašavy.

Váš starosta Josef Jarcovják

ÎÝàëïðêmìîëåðv
òáèåçëêëkêvßäïòbðç
ÝìèêëïèñêákêmæÝîêvìëäëàõ
Òbéìáæá
ÖÝïðñìåðáèïðòëëÞßáÝöÝénïðêÝêßå
ËÞáßêväëÝàñÇÝÝòÝª
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Složení obecního zastupitelstva pro volební období 2010 - 2014
Zastupitelé obce Kašava byli zvoleni v komunálních volbách, které se konaly 15. a 16. října 2010. V Kašavě bylo
sestaveno pět kandidátních listin a občané mohli vybírat do obecního zastupitelstva celkem z 60 kandidátů. Voleb se
zúčastnilo 494 občanů (ze 730 možných), což je 67,67 % volební účast.
Starosta: Josef Jarcovják, Místostarostka: Marie Zbranková, Členové obecního zastupitelstva: Milan Březík,
Břetislav Černoch, Bc. Petr Černoch, Jaroslav Holý, Anastázie Jurášková, Petr Kocourek, PhDr. Jana Langerová, Vlastimil Macík, Mgr. Zdeněk Vlk, Marie Vyvlečková, Milan Zaoral, Finanční výbor: Jaroslav Holý (předseda), Petr Kocourek,
Marie Vyvlečková, Kontrolní výbor: Anastázie Jurášková (předsedkyně), Břetislav Černoch, Zdeněk Holík, Kulturní
komise: Bc. Petr Černoch, Sociální komise: Marie Zbranková, Komise rozvoje a investic: Jaroslav Holý.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a projekt Fyzika nás baví
V listopadu mne oslovil starosta SDH Kašava s požadavkem o finanční dar na svépomocnou opravu hasičské zbrojnice. Během rozhovoru si posteskl, že to letos bude 100 let, co byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Kašavě, a dodal:
„Na tu slávu přeca tu zbrojnicu nemožů nechat tak“. Okamžitě jsem začal s přípravou projektu „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice v Kašavě“ a 10. února jsme „s odřenýma ušima“ stihli odevzdat žádost o dotaci 50% nákladů na opravu. Na radě
Zlínského kraje, která se uskutečnila 4. dubna, náš projekt prošel do posledního kola.
V únoru se také podařilo podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na projekt „Fyzika nás baví“. Jedná
se o vybavení učebny fyziky v ZŠ a MŠ Kašava. Na konci dubna budeme s napětím očekávat verdikt, zda dotace ve výši
400 tisíc Kč bude našim dětem přidělena.
Josef Jarcovják, starosta

Rozpočet Obce Kašava na rok 2011
VÝDAJE
ROZPOČET
PŘÍJMY
ROZPOČET
Ostatní osobní výdaje - podpora ostatních produkčních 4 000,00 Kč
Daň ze závislé činnosti
1 200 000,00 Kč
Údržba místních komunikací
53 000,00 Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin.
90 000,00 Kč
Neinvestiční dotace krajům-provoz silniční dopravy
65 000,00 Kč
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálu
100 000,00 Kč
ZŠ a MŠ celkem
1 940 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob
1 300 000,00 Kč
Knihovna celkem
42 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty
3 000 000,00 Kč
Kulturní akce celkem
53 000,00 Kč
Poplatek za komunální odpady
370 000,00 Kč
KBTV celkem
248 000,00 Kč
Poplatek ze psů
7 000,00 Kč
Akce pro seniory celkem
31 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost - zájmové organizace
200 000,00 Kč
Poplatek ze vstupného
8 000,00 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity
1 000,00 Kč
Dar - Nemocnice Milosrdných bratří
2 000,00 Kč
Správní poplatky
30 000,00 Kč
Bytové hospodářství celkem
48 000,00 Kč
Daň z nemovitosti
300 000,00 Kč
Veřejné osvětlení celkem
281 000,00 Kč
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
600 000,00 Kč
Hřbitov - dohody
3 000,00 Kč
Kabelová televize
114 000,00 Kč
Plyn - celkem
102 000,00 Kč
Bytové hospodářství
220 000,00 Kč
Digitalizace map
3 000,00 Kč
Poskytování služeb
1 000,00 Kč
Technické komunální služby celkem
364 000,00 Kč
Pronájem pozemků
6 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem
485 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů
25 000,00 Kč
Vzhled obce celkem
6 000,00 Kč
Pronájem internet. místa
7 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná
1 202 000,00 Kč
Příjmy z úroků
4 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce celkem
710 000,00 Kč
Pronájem dílny
47 000,00 Kč
Činnost místní správy celkem
1 772 000,00 Kč
Pronájem bývalé MŠ
3 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů
13 000,00 Kč
Inzerce, hlášení
3 000,00 Kč
Kulturák celkem
53 000,00 Kč
Pronájem kadeřnictví
6 000,00 Kč
Fyzikální učebna v budově ZŠ a MŠ
165 000,00 Kč
Pronájem květinářství
36 000,00 Kč
Bývalá MŠ - celkem
68 000,00 Kč
Pronájem zdravotního střediska
23 000,00 Kč
Dětské zdravotní středisko celkem
36 000,00 Kč
Neinvestiční dotace OU Vlčková
90 000,00 Kč
Zdravotní středisko - energie
60 000,00 Kč
Neinvestiční dotace OU Držková
150 000,00 Kč
Neinvestiční dotace Město Zlín
4 000,00 Kč
Příspěvek Region Zlínsko
3 000,00 Kč
DKV - neinvestiční dotace
20 000,00 Kč
Vratka finanční výpomoci ZŠ
180 000,00 Kč
Lukovské Podhradí neinvestiční dotace
39 000,00 Kč
Příjmy celkem
7 925 000,00 Kč
Region Zlínsko neinvestiční dotace
7 000,00 Kč
Zůstatek z roku 2010
665 000,00 Kč
Splátky úvěru na plyn
408 000,00 Kč
Celkem
8 590 000,00 Kč
Splátky úvěru na opravu ZŠ a MŠ
103 000,00 Kč
Výdaje celkem
8 590 000,00 Kč
Nezkrácenou verzi naleznete na webu obce v rubrice „Obecní úřad“.
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Účelový fond
obce Kašava

Naši jubilanti
v roce 2011

Obec Kašava vždy podporovala kulturu, sport, vzdělávání a společenské
akce pro své občany. Různé akce obec
nejen podporovala, ale také organizovala a v rámci svých finančních možností pomáhala všem zájmovým složkám. Letošní rok členové zastupitelstva
schválili svým usnesením ze dne 8. 2.
2011 Účelový fond obce Kašava, jehož
cílem je pomáhat v rozvoji kultury,
sportu a zapojit všechny občany do
různých aktivit. Také v rozpočtu na rok
2011 je schválena částka, která je určena na financování projektů.
V březnu byla prostřednictvím
kabelové televize, webových stránek
a úřední desky zveřejněna výzva pro
předkládání projektů s termínem do
31. 3. 2011. K tomuto dni bylo podáno
16 žádostí na různé projekty. Některé
již proběhly a občané se jich mohli
zúčastnit. Jiné jsou teprve plánovány.
Jejich organizátoři se na ně připravují
a uskuteční se v průběhu letošního roku.
Všechny žádosti budou posouzeny a bude schválena výše finančního
příspěvku z fondu pro každý projekt.
Po uskutečnění akce na základě předložených dokladů (včetně 2 fotografií)
bude možno dotace čerpat.
Věříme, že tento systém bude přínosem pro nás všechny a pomůže
i malým zájmovým spolkům uskutečnit
plánované akce.
Marie Zbranková, místostarostka

V letošním roce oslavili nebo oslaví svá významná kulatá životní jubilea
tito občané:
70 let: Karel Bořuta,
Karel a Marie Kratochvílovi,
Jaroslav Zuzaník
75 let: Dagmar Zbranková,
Anežka Langrová,
Marie Macíková,
Anna Langrová,
Ludmila Havlíková

Nově narození
Julie Špačková, Vít Skalník, Lukáš
Toufar, Kryštof Kráčalík, Tomáš Hora,
Anna Pekařová, Sebastien Zuzaník,
Michaela Křížková, Nikola Drábková
Úmrtí
Antonín Steiger, Vladimír Sluštík,
Marie Petrášová, Marie Lutonská,
Františka Macíková, Jan Šarman
Sňatky
Antonín Adamuška - Renata Štěpánová
Lukáš Mahďák - Jitka Mahďáková
David Doubravský - Petra Šlágrová
Přistěhovalo se 15 osob,
odstěhovalo 20 osob.
Počet obyvatel (k 31.12. 2010) 911

Letní období (1x/ 14 dní)
11. 4., 26. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9.
Zimní období (1 x týdně)
3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12., 27. 12.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 31. 8. 2011.

Kontakty na pracovníky OÚ:
Marie Zbranková
Marie Fardová
Leoš Langer

Upozornění: Kdo nechce být uváděn ve společenské
rubrice Okénka do Kašavy, na informačním kanále KBTV nebo
na webu obce, nahlaste svůj nesouhlas na obecním úřadě.

Evidence obyvatel Kalendář akcí:
v roce 2010
duben - červenec

Termíny svozu komunálního odpadu:

Josef Jarcovják

80 let: Vlasta Jakubová,
Radomír Táborský,
Karel Zbranek
85 let: Jindřiška Langerová
Zlatou svatbu (50 let společného života) oslaví manželé Jaroslav
a Božena Šálovi.
Diamantovou svatbu (60 let společného života) oslaví manželé Josef
a Libuše Bednaříkovi.
VŠEM SRDEČNĚ GRATULUJEME
A PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ
A OSOBNÍ POHODY.

- neuvolněný starosta obce,
Tel: 577 011 160, Mobil: 724 179 042, Email: starosta@kasava.cz
- neuvolněná místostarostka obce, Tel, fax: 577 467 205
- vedení obecní matriky, Tel, fax: 577 467 205, Email: info@kasava.cz
- technické služby
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DUBEN
28.4. Kašavský běh
(ZŠ a MŠ Kašava)
30.4. Stavění máje
30.4. Rej čarodějnic a čarodějů
(Rodiče dětí z Kašavy)
30.4. 18. mezinárodní hasičská
pouť na svatém Hostýně
KVĚTEN
5.5. Veřejné zasedání
u příležitosti výročí
osvobození Kašavy
+ vyhodnocení dotazníků POV
10.5. Besídka ke Dni matek
(ZŠ a MŠ Kašava)
15.5. První svaté přijímání
(Farnost Kašava)
28.5. Kácení máje
ČERVEN
18.6. Hudecké a gajdošské
slavnosti
25.6. Vančica - závod malých
motocyklů do vrchu
ČERVENEC
9.7. Oslavy 100. výročí Sboru
dobrovolných hasičů v Kašavě
30.7. Noční hasičská soutěž
O pohár starosty obce

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00
Středa 8.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
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Kabelová televize
20 let provozu
Bude tomu již 20 let, co se k síti
kabelové televize v Kašavě připojily
první televizory. Tento čas se projevil
na stavu sítě a kvalitě přenosu televizních kanálů. Celou dobu se síť jen
udržovala a nedošlo k žádné nové
modernizaci. Údržbou byla kabelovka celou dobu funkční, a jak se dnes v
sítích počítá, jela líp jak na 99.9 %.
Ke kabelové síti je dnes v Kašavě
připojeno asi 98 % domácností. Při
zavádění se položilo cca 16 km kabelů.
Pamatujeme období, kdy v některých částech Kašavy byl signál slabý
nebo hodně zarušený. Dnes se zdá, že
kvalita je dobrá, dokonce i na infokanálu místní kabelové televize. Ten se
letos zásadně změnil a celá technologie se přenesla přímo do vysílacího

Kauza
Kulturní dům
Už více jak 15 let se vleče spor
o vlastnictví „kulturáku“. Proto po
nástupu na obecní úřad jsem se snažil
sejít s právním zástupcem obce panem JUDr. Mruzkem starším. Bohužel
jsem se opakovaně sešel v Ostravě
pouze s Ing. Mruzkem mladším, který
jednal za svého otce advokáta. Je mi
líto, že JUDr. Mruzek, který zastupo-

bodu na Vančici. Tím se značně omezilo rušení způsobené přenosem signálu na nízkých kmitočtech, které se
používaly pro přenos k vysílači.
Nicméně tu visí ve vzduchu otázka
- jak dál? Nesporné výhody kabelové
televize jsou zřejmé: jednoduché připojení kabelem, vlastní infokanál, 12
kanálů bez antény, solidní a stabilní
kvalita, možnost připojení více televizorů s různými programy v jedné
domácnosti a naše domy neruší esteticky žádné antény či paraboly.
Nevýhodou je dnes konkurence
satelitních přijímačů a také finančně
náročná údržba takovéto sítě.
Nové možnosti nám nabízí pakety
digitálně vysílaných programů a možnosti využití kabelu také pro internet
či internetovou telefonii.
Nabízí se také možnost „nechat
to být“. Jakékoliv (byť i malé) změny
budou znamenat investice ve stovkách tisíc korun. Na modernizaci se
val obec od začátku v kauze Kulturní dům, se nikdy jednání neúčastnil
z důvodu vysokého věku – 96 let. Na
základě této skutečnosti jsem navrhl
zastupitelstvu obce ukončení spolupráce s JUDr. Mruzkem a navázání
spolupráce s Mgr. Hamplovou, která
je uznávaným odborníkem v oblasti veřejné správy. Zastupitelé můj
návrh schválili. Neprodleně poté jsme
s paní Mgr. Hamplovou uzavřeli dohodu o zastupování a následně převzali
v Ostravě dokumentaci od Ing. Mruz-

budou muset podílet všichni účastníci. Řešením bude pravděpodobně nějaká kombinace či kompromis
cenově přijatelný pro všechny tři
obce. Během měsíce dubna zastupitelstvo vyhodnodnotí návrhy tří
odborných firem. V každém případě bez oživení současného stavu,
kdy jsme zakonzervováni počtem
použitých 12 kanálů, by spěla tato síť
k postupnému zániku.
Jaroslav Langer
ka. Koncem března jsem absolvoval
jednání v Brně s JUDr. Jarošem, správcem konkurzní podstaty firmy OAZA
s.r.o., a v Praze se zástupcem zástavního věřitele firmy STAPO.
V současnosti Mgr. Hamplová studuje spis a připravuje strategii dalšího
postupu. Věřím, že se nám podaří najít cestu k odblokování dnes už zdevastovaného majetku.
Josef Jarcovják
starosta

Oficiální webové stránky obce W W W . K A S A V A . C Z
Na webu obce naleznete tyto rubriky:
- Život v obci: aktuální informace a pozvánky na akce
- Informační kanál kabelové televize
- Obecní úřad: hospodaření obce, vyhlášky, kontakty, kontaktní formuláře
- Samospráva obce: zastupitelstvo, výbory, komise, zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva
- Organizace a instituce: přehled organizací působících v obci, informace o jejich činnostech
- Kalendář akcí: přehled plánovaných akcí, které proběhnou v roce 2011
- Inzerce pro občany: možnost bezplatné inzerce na obecním webu
- Firmy a služby: přehled firem a živnostníků v Kašavě (bezplatná prezentace firmy)
- Fotogalerie, Informace pro turisty, Doprava, ...
Pokud máte nějaké připomínky, dotazy či příspěvky ke zveřejnění, pište na email webmaster@kasava.cz.
Zdeněk Vlk, správce webu
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Myslivci na jaře
Každé roční období má své obdivovatele. Nejvíce příznivců má však
jaro s prvními posly teplejších dnů
v podobně květů sněženek, krokusů,
bledulí i ladoněk. Potěší nás něžné
květy fialek a petrklíčů. Probouzející
se příroda láká k procházkám také
myslivce. Všichni již v únoru roznesli
do korýtek u krmelců léčivé granule proti parazitárnímu onemocnění
spárkaté zvěře, a tak zabránili rozší-

Ze života naší školy
Škola žije svým životem. Chod této instituce se neobejde bez práce těch, kteří ji tvoří, učiteli počínaje, správními zaměstnanci
a pracovnicemi školní jídelny konče. Ráda
bych všem při této příležitosti poděkovala
za zodpovědný přístup k práci. Škola se ale
také neobejde bez dobré spolupráce rodičů
a školy. Jsem ráda, že mohu konstatovat,
že převážná většina rodičů spolupracuje se školou velmi dobře a jsou i takoví
rodiče, kteří nehledí na svůj volný čas
a ochotně se zapojují do různých aktivit,
patřících do života školy. Také jim bych ráda
vyjádřila své poděkování. Do školy se děti
chodí především učit a zvládat nové poznatky, které jim jsou nastaveny Školním vzdělávacím programem. Kromě výuky existují
v práci školy různé činnosti, pravidelně se
každoročně opakující, či aktivity ojedinělého rázu, které zpestřují žákům jejich školní
povinnosti. Zvláště o těchto aktivitách je
pravidelně informována veřejnost prostřednictvím webových stránek naší školy
a jednou ročně tištěnou podobou Školního občasníku.
Co všechno se od začátku tohoto školního roku událo? V září ve spolupráci se
SRPŠ „Podzimní odpoledne“ s drakiádou
a sportovními soutěžemi. V říjnu účast
žáků na soutěžích v běhu v Trnavě a v atletickém pětiboji ve Štípě. Koncem října „Den
otevřených dveří“, zakončený Konferencí
k ukončení práce v grantovém projektu
z Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost. (viz bližší informace v samostatném příspěvku)

ření nemocí na domácí chovy a obráceně. V těchto dnech myslivci čistí
a vyhrabávají okolí krmelců, likvidují
zbytky sena a doplňují lizy se solí. ¨
K ošetření patří také desinfekce všech
zařízení sloužících zvěři.
V únoru a březnu bylo provedeno
sčítání zvěře. Pryč jsou ty doby, kdy
se v těchto dnech ozývalo kodrcání
bažantích kohoutů, k nocování svolávala čiřikáním hejna koroptví a po
loukách a polích se proháněli rozverní zajíci. Dnes dominuje jen zvěř spárkatá, převážně srnčí, daňčí a divočáci.

Proto na základě posouzení úhynu a
počtu sčítané zvěře připravuje honební výbor na návrh mysliveckého hospodáře plán chovu a lovu této zvěře
pro letošní rok. Nový život v přírodě
se začíná rozvíjet.
A co plánují myslivci pro občanskou společnost? Koncem června to
bude tradiční táborák se zvěřinovými
specialitami u myslivecké klubovny
za farmou ZD v Kašavě, na který Vás
srdečně zvou myslivci již nyní.

V listopadu a prosinci účast na okresních kolech soutěže žáků ve florbalu, na
turnaji v ringu, netradiční sportovními
disciplínami v měření sil se zúčastněnými
školami na Zlínském Vorvani.
Ve spolupráci s rodiči Mikulášská nadílka pro děti v MŠ i žáky ZŠ. Před Vánocemi
pak kulturní akce pro veřejnost při vánočních besídkách žáků ZŠ a dětí z MŠ.
V lednu se uskutečnila pěkná akce
ve spolupráci s OÚ Kašava při Setkání
se seniory z Kašavy, Vlčkové a Držkové,
spojená s kulturním programem žáků
školy, instruktážním filmem Policie ČR
k ochraně a bezpečnosti seniorů a s prohlídkou školy. V zimním období bývá
organizován pro žáky i zájemce z řad rodičů lyžařský zájezd na Bílou. Realizovány
v období prosinec až únor bývají rovněž
školní kola soutěže v recitaci a zpěvu,
pro žáky prvního i druhého stupně školy,
z nichž postupují vítězové do okrskových
a okresních kol.
Každoročně zapojujeme žáky 2. až 9.
třídy do mezinárodní matematické soutěže Klokan.
Během roku se zdokonalují žáci
i v oblasti výtvarného tvoření při keramické dílně, při projektových dnech ve spolupráci s obětavými maminkami vytváří nejrůznějších výtvarné výrobky, kterými při
výstavce ve vestibulu školy, zpestří školní
prostředí.
Za zmínku stojí také účast loňských
deváťáků v České televizi, při vyhodnocení filmu v projektu ČTV „Děti točí hrdiny“.
Deváťáci vytvářeli film o P. Janu Kristovi.
Aktivně se zapojují žáci do práce
v zájmových kroužcích, kterých jim bylo

v letošním školním roce nabídnuto celkem
20. Díky všem, kteří se této práci s žáky
v kroužcích věnují.
Škola v naší obci je úplnou základní
školou, tzn. poskytuje základní vzdělání
žákům od 1. do 9. třídy. Umístěním MŠ do
budovy školy a sloučením v jeden subjekt
je poskytováno dětem v těchto prostorách
i předškolní vzdělávání.
Na zřizovatele jsou v tomto směru
kladeny nemalé finanční požadavky se
zajištěním nutného provozu. Objekt školy
a také její okolí, vyžadují stále nutnou péči
a údržbu. Požadavky stanovené zákonnými předpisy na vybavení tříd souvisí nejen
s estetickým hlediskem, ale také s hygienickými požadavky s ohledem na zdraví
žáků. Škola má všechny učebny vybaveny
potřebnými žákovskými lavicemi a židlemi. Díky čerpání finančních prostředků
z grantu OP VK jsou dvě učebny vybaveny moderní výukovou technikou. Nutnou
potřebou je modernizace učebny fyziky
a chemie.
Přínosem pro úsporu energií byl
kladný postoj zřizovatele při využití dotace z programu Zelená úsporám
s uskutečněným zateplením a výměnou
oken ve staré části budovy školy.
Nezbývá než si přát, aby zřizovatel školy byl nakloněn nutným potřebám školy a spolupráce se ubírala vždy
ve směru dobré vzájemné komunikace
s ohledem na slušné mezilidské vztahy.
Závěrem za dosavadní dobrou spolupráci děkuji starostovi obce i členům obecního zastupitelstva.
Mgr. Alena Patáková,
ředitelka školy
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Interaktivní tabule
do venkovské
školy Kašava
V rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost z Evropských sociálních fondů
obdržela ZŠ a MŠ Kašava po úspěšném
obhájení své žádosti na podzim 2008
od Zlínského kraje grant „Interaktivní
tabule do venkovské školy Kašava“,
ve výši bezmála dvou milionů korun.
Projekt byl ve škole úspěšně realizo-

Zprávička z MŠ
Jarní písničkou i my v mateřské škole vítáme nastávající dny krásného ročního období. Rozhlížíme se, co se děje
ve vesnici, v přírodě, kolem kamarádů
ve školce. Však také náš vzdělávací plán
s názvem „Život na vesnici“ je vypracovaný na dětem blízké kašavské podmínky. Častými kulturními a sportovními akcemi, besídkami a slavnostmi
se snažíme dětem zpestřit každodenní
docházku do předškolního zařízení.
Již několikrát od září 2010 jsme byli
ve zlínském divadle, skoro každý měsíc

ván během následujících dvou let, do
podzimu 2010.
V rámci grantu učitelé vypracovali
více než 60 nových výukových prezentací, které zakomponovali do vyučování. Interaktivita se stala součástí
běžné výuky a pozitivně ji obohatila
novými aspekty, např. využitím internetu a dalších médií.
Grant škole zajistil dvě interaktivní
tabule s plnou výbavou, notebooky,
na nichž učitelé mohou zpracovávat
nové výukové materiály, vysokonákladovou kopírku, digitální fotoaparát,
set projekčního plátna s dataprojek-

torem a další techniku. Do školy se
podařilo nakoupit během realizace
projektu také větší množství spotřebního materiálu.
Poděkování za úspěšnou realizaci
celého projektu patří všem zúčastněným: pedagogům, vedení školy,
administrativní pracovnici a také žákům (především na I. stupni), kteří
mají interaktivní výuku rádi.

přijíždí za námi pohádka do školky,
vystoupili jsme pro veřejnost na vánoční besídce, koledovali jsme po vesnici
a oslavili masopust v tělocvičně společně s žáky ZŠ. Starší děti měly možnost poznat vodou ve zlínských lázních
a naučit se plavat.
Před námi je ještě zbytek školního
roku, ve kterém nás čeká ještě spousta
aktivit.
Dagmar Chrastinová,
Irena Krajčová, Alice Marušáková

Ochotnické
divadlo Kašava

Probudil se malý brouček na stráni,
probudil se ze zimního dřímání.
Rozhlíží se, jestli jaro přichází
a jestli mu ještě něco neschází...

TJ Kašava
jaro - 2011

Výsledky
a další informace na webu
www.kasava.cz/fotbal

Více informací na
www.skola.kasava.cz/grant/grant-aktualne

Jana Langerová,
manažer projektu

Na konci února tohoto roku byla
v obci zahájena (nebo spíše obnovena)
činnost Ochotnického divadla. Jelikož více
lidí projevilo zájem o účast v tomto spolku, mohli jsme se začít pravidelně scházet. Setkáváme se každé pondělí v 19.30
v zasedací místnosti OÚ Kašava. Později
budou nácviky probíhat v Orlovně.
Celkem máme 18 členů – 7 mužů a 11
žen. Z toho 14 herců, 1 režisér, 1 zvukař
a osvětlovač, 1 nápověda a 1 člen zaměřen na tvorbu kulis. Jako první hru jsme
zvolili načernalou komedii se zápletkami
a intrikami s názvem Podhorský penzion.
Tak se máte na co těšit!
Rádi v našem spolku uvítáme další
muže, kterých není nikdy dost. Můžete
se přijít za námi podívat a přihlásit se i do
této započaté hry jako alternace.
Věra Vlková,

A mužstvo - Okresní přebor B mužstvo - IV. třída sk. B
Starší žáci - Okresní přebor
Dat. Čas
Zápas Dat. Čas
Zápas Dat. Čas
Zápas
3.4.
9.4.
17.4.
24.4.
1.5.
7.5.
15.5.
21.5.
29.5.
4.6.
11.6.
19.6.

15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Kašava - Tečovice
Kostelec - Kašava
Kašava - Ludkovice
Vysoké Pole - Kašava
Kašava - Hvozdná
Sehradice - Kašava
Kašava - Napajedla
Tlumačov - Kašava
Kašava - Štípa
Jaroslavice - Kašava
Dolní Lhota - Kašava
Kašava - Veselá

9.4.
16.4.
24.4.
30.4.
8.5.
15.5.
22.5.
28.5.
4.6.
11.6.
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15.30
16.00
10.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Vizovice - Kašava
Kašava - Jasenná
Štípa - Kašava
Kašava - Hvozdná
Veselá - Kašava
Kašava - Všemina
Kostelec - Kašava
Kašava - Neubuz
Lůžkovice - Kašava
Kašava - Trnava

9.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
19.6.

10.00
13.30
10.30
14.30
10.30
14.00
10.30
14.30
10.30
10.30

Luhačovice - Kašava
Březnice - Kašava
Kašava - Újezd
Mysločovice - Kašava
Kašava - Veselá
Malenovice - Kašava
Kašava - Vizovice
Tečovice - Kašava
Kašava - Mladcová
Kašava - Bratřejov
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Obecní knihovna
Milí občané, jsem ráda, že se
v naší obci vracíme k tradici vydávání obecního zpravodaje „Kašavského
okénka“ a využívám této příležitosti,
abych Vás v krátkosti seznámila s naší
knihovnou. V současné době máme
v obecní knihovně cca 4 800 knih z toho naučné literatury 1 415 svazků
a krásné literatury 3 385 svazků.
Obohacením naší knihovny jsou
tzv. „výměnné soubory“. Jsou to
novinky knih, které nakupuje Krajská

Chrámový sbor
svaté Kateřiny v
Kašavě
O Vánocích je v Kašavě již tradicí,
že z kůru doprovází slavnostní vánoční obřady chrámový sbor. Všichni vnímáme mimořádnost těchto okamžiků a každým z nás proniká tajemství
Božího narození.
Tradice kašavských Vánoc v tomto duchu je již dlouhá. Bezpečně
můžeme zmapovat druhou polovinu
dvacátého století. Nás, lidí začátku 21.
století, těší, že v této tradici můžeme

ZUŠ Morava
v Kašavě
Základní umělecká škola existuje
v naší obci už od roku 1996. Začátky
nebyly jednoduché. Díky vstřícnosti
vedení obce a zejména ředitelství školy jsme začali vyučovat v hudebním
oboru a později byla výuka zahájena
i v oboru výtvarném. Je třeba připomenout, že u vzniku školy stál tehdejší ředitel základní školy p. Jiří Baďura.
A dobrá spolupráce pokračuje i nyní
se současným vedením ZŠ.
Naše škola je založena na tom,
že učitelé dojíždějí do bydliště žáků
a nadaní žáci nemusí dojíždět za výukou do města. Je to nadstandardní

knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně pro malé
knihovny. Tyto soubory se 2x ročně
mění - v průměru se jedná o 120 - 130
knih. Je to pro nás velký přínos.
Dále jsou pro čtenáře k dispozici
různé zajímavé časopisy - odebíráme
15 titulů pro děti, mládež i dospělé.
Pro veřejnost jsou v knihovně
umístěny 3 počítače - internet je přístupný ZDARMA. Rovněž je k dispozici i tiskárna. Takže v současné době
pro občany nabízíme: půjčování knih
a časopisů, rezervaci odborné literatury, získávání informací prostřednictvím internetu a slovníků, informace

o autorech, ilustrátorech, upřesnění
názvu knihy apod., údaje o dopravních spojích, studium odborných
dokumentů nebo čtení časopisů
přímo v knihovně (během půjčovní
doby), přístup na internet, v případě
potřeby při vyhledávání na internetu
poradíme a naučíme vyhledávat.

pokračovat a radovat se ze sakrální
hudby, která má své trvalé hodnoty.
V liturgickém kalendáři nejsou
pouze Vánoce. V Kašavě chrámový
sbor příležitostně zpívával i o Velikonocích, které jsou hlavními křesťanskými svátky v roce. Chrámový sbor
doprovázel často i řadu mimořádných
událostí, které se ve farnosti uskutečnily (např. udílení svátosti biřmování
kardinálem Štěpánem Trochtou v roce 1969). Každý rok se zpěváci chrámového sboru sv. Kateřiny setkávají
většinou na podzim, aby při pravidelných zkouškách nacvičili vánoční zpěvy. Je radostným zjištěním, že složení
sboru vykazuje mladý průměr.

Máte také chuť si příště zazpívat
v chrámovém sboru v Kašavě a ještě jste s námi nezpívali? Dá-li Pán,
budeme o letošních Vánocích zpívat
J. J. Rybu a jeho Českou mši vánoční.
J. J. Ryba počítal se silným sborem
a u nás by tomu nemělo být jinak.
Každý nový hlas bude vítán! Všichni,
kdo umíte zpívat a zpíváte rádi, jste
zváni. Začínáme od září 2011.
Jana Langerová

služba veřejnosti a je složitá na organizaci i řízení. Tento systém se však
vyplácí a je ku prospěchu kultury
v obci. Svědčí o tom i vznik hudebních souborů Kašavské gajdošské,
Mladé dechové hudby, výuka na některé neběžné hudební nástroje jako
jsou dudy, heligonka, pastýřské trůby
a další. To však neznamená, že neklademe důraz i na klasické nástroje jako
je klavír, housle, dechové nástroje
a další. Kašavská gajdošská začíná
být známá v širokém okolí a dobře
reprezentuje nejen školu, ale i obec.
Vystupovala již na řadě festivalů třeba ve Strakonicích, Třinci, Znojmě
a na mnoha dalších místech.
Ve výtvarném oboru je zajímavým a oblíbeným předmětem výuka

keramiky. Škola má dobře vybavenu
keramickou dílnu včetně keramické
pece a keramického kruhu. Učitelé
a žáci se podílí i na veřejném životě
v obci. Spolupracují na organizaci festivalu Hudgaj, Kácení máje, připravují
hudební besídky a koncerty, zejména
ve spolupráci s místní základní školou.
Dobře se začíná rozvíjet i spolupráce
s mateřskou školou. Pro talentované
děti a pro zájemce o hudbu a výtvarné činnosti připravujeme do budoucna i některé zájmové kurzy. Činnost
základní umělecké školy Morava,
podporovaná obcí, vede k rozvoji kultury v místě jejího působení a dává
příležitost jak správně využít volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Jiří Severin
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Půjčovní doba je každé pondělí
od 14.30 - 17.00 hod.,
web: knihovnakasava@webzdarma.cz.

Těším se, že naši knihovnu navštívíte.
Ivana Rochlová,
knihovnice

Hudební nahrávky chrámového
sboru sv. Kateřiny v Kašavě
na www.sborkasava.unas.cz
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Uspávání
broučků,
Rej čarodějnic
a čarodějů
Sdružení rodičů dětí z Kašavy již 3
roky v podzimním čase pořádá lampiónový průvod dětí nazvaný „Uspávání broučků“.
Po setmění se sejdeme u hasičské zbrojnice, odkud vyrážíme do

Mateřské centrum
Mateřské centrum zahájilo v obci
Kašava svou činnost v březnu roku
2009. Obecní úřad poskytl prostory
v bývalé MŠ, kde společnými silami maminek vznikla herna „plná
rybiček“. Herna pro rodiče s dětmi
bývá otevřena každý pátek dopoledne, od 9.30 do 12 hod. (s výjimkou
prázdnin).
Vznikli jsme proto, abychom v naší
obci vytvořili prostor pro setkávání
a vzájemné poznávání dětí od nejútlejšího věku a jejich rodičů. V měsících
květnu a červnu bychom rádi uskutečnili dvě přednášky: první pomoc
a bezpečnost dětí na internetu. Na
podzim můžete využít možnosti
z následující nabídky: přednáška dentální hygieničky, která uvádí do ústní
problematiky u nejmenších, přednáška dětské psycholožky, přednáška
o partnerství a manželství, přednáška

Trnkovjanka
Dechovou hudbu Trnkovjanku
založil v roce 2002 Tomáš Černoch
ve svých 14-ti letech. Ze začátku se
hrálo v malém obsazení a postupem
času se kapela rozrůstala. Po založení
kapely se ve spolupráci s obcí zakoupila zvuková aparatura a mohlo se již
veřejně vystupovat i se zpěváky. Ustálilo se obsazení hráčů a začal s nimi

kašavských kopců na odlehlá místa
bez veřejného osvětlení. Tak je zaručeno, že svítíme pouze my našimi
lampióny a můžeme broučky uspat
krásnou ukolébavkou. Průvod vždy
končí u společného táboráku, kde si
každý rád opeče špekáček a zahřeje
se čajem nebo svařáčkem. Na podzim
roku 2010 tento společný večer ještě obohatila působivá ohnivá show,
kterou nám předvedli dva „ohniváci“
z Olomouce.
V letošním roce se chceme setkat
také v jarním čase a to při akci „Rej

čarodějnic a čarodějů“. Sejdeme se
30. dubna na kašavském hřišti, kde
budou pro děti nachystány soutěže,
odměny, sladkosti, atrakce. Také
nebude chybět velký táborák, při kterém je možné ochutnat ježky na ohni
a čarodějnický guláš. V průběhu večera bude soutěž o nejkrásnější čarodějnici a čaroděje.
Tak už si začněte připravovat kostým a těšte se na volbu nejlepšího
převleku, létacího stroje a magického
zaklínadla. Všichni jste srdečně zváni!
Šárka Marcoňová

o sexuální výchově u nejmenších,
přednáška o komunikaci v rodině, bezplenková metoda a vázání šátku. V rámci cvičení maminek s dětmi bychom
chtěli rozšířit nabídku maminkám
o cvičení na gymnastických míčích.
Toto cvičení je velmi přínosné nejen
pro samotné maminky, ale i jejich děti.

Do konce roku nás čeká také
spousta tvořivých aktivit, ať už jsou
to jarní a velikonoční dekorace, podzimní výzdoba a každoroční výroba
adventních věnců nebo tvoření drobných věci pro potěšení – např. otisky
ručiček do pískové hmoty, různé zápichy do květináčů apod.
Jana Vyvlečková

Aktuální fotografie ze cvičení maminek s dětmi,
které vede paní Bláhová z Centra pro rodinu Vizovice.

spolupracovat i Vladimír Češek, první
trumpetista Moravanky Jana Slabáka, který vedl Trnkovjanku po stránce
umělecké.
Začátkem července 2009 se výrazně obměnila členská základna a to
byl začátek nové éry této dechové
hudby. Kapela tím získala nové vedení jak po stránce právní a organizační,
tak po stránce umělecké.
Nyní je Trnkovjanka klasická malá
dechová hudba z Kašavy.
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Uskutečněné akce s Trnkovjankou
v roce 2010 a 2011:
Festival v Kněžpoli, FEDO ve Zlíně, Valašský bál v Lukově, Hasičské
slavnosti v Hošťálkové, Vodění berana ve Hvozdné, Vánoční koncert ve
Hvozdné, Liptále a v Kašavě, Valašský
bál v Lukově, Maškarní ples v Kašavě,
vodění medvěda v Lužkovicích, ples
v Bohuslavicích u Zlína, Muzikantský
ples ve Fryštáku.
Petr Černoch

OKÉNKO
ÝèÄÚÚïò

ŽIVOT V OBCI

Mladá dechovka
z Kašavy
Tento soubor vedený Petrem Černochem je sestavený z žáků ZUŠ Morava. Většina členů souboru je z Kašavy.
Vystupujeme na akcích školy, reprezentujeme ji a pomáhánme nejen rozvíjet
a udržovat kulturní tradice v Kašavě

Orel Kašava
Je tomu již více jak rok, kdy jsme
otvírali nově opravenou Orlovnu
v Kašavě. Dnes je tato budova centrem
sportu, kultury a zábavy v obci. Vím, že
nám tuto budovu mnozí závidí. Když
říkám „nám“, tak mám na mysli občany
Kašavy. Je opravdu nás všech. Jen Jednota Orla si vzala na svá bedra velkou
starost. Věřte však, že výbor Jednoty
to dělá rád. Vždyť chráníme a opatrujeme „dědictví otců“, kteří to budovali
za mnohem těžších podmínek.
Naše Jednota v této době čítá necelou stovku členů, z toho asi 40 dospělých a zbytek dětí. Mládež sportuje ve
3 oddílech florbalu, máme též i oddíl
děvčat. Tréninky probíhají každý týden
v tělocvičně školy, za což děkujeme

a okolí, ale i připravovat a rozvíjet žáky
po stránce hudební tak, aby byli schopni po absolvování školy prakticky zvládat svůj hudební nástroj. Snahou je také
vzbudit nadšení a vztah k hudbě a tradicím. Sobor byl založen v únoru roku
2009 na podnět samotných kašavských
žáků ZUŠ Morava, hrající na žesťové
nástroje. Premiérou bylo vystoupení
při kácení máje v Kašavě roku 2009.
jejímu vedení. V současné době naši
starší žáci hrají Orelskou florbalovou
ligu. V její základní části po těžkých
bojích obsadili vynikající 1. místo a za
měsíc je čeká finále v Moravském Písku – „Děkujeme ogaři a přejeme vám
některý ze tří pohárů“. Děvčata jezdí
hlavně na meziškolní turnaje, kde si
rovněž vedou výtečně. Palec držíme
i těm nejmenším. V Orlovně se také cvičí (hlavně ženy), probíhají taneční kurzy, atd. Těm nejmenším jsme umožnili,
aby se každý týden účastnili nácviku
ve folklorním kroužku Kašavjánek.
Požehnané Velikonoce, sportem ku
zdraví a vše nejlepší.
Josef Krupík, starosta Orla.
V Jednotě působí i oddíl stolního
tenisu, který má v současné době 12
členů a je rozdělen na dvě družstva.

Zahrálo se několik skladeb v plném
obsazení klasické malé dechovky bez
zpěvů. Od školního roku 2009/2010
jsme soubor obohatili o dvě zpěvačky. Nicméně se nám nepodařilo zajistit
kompletní sestavu v nástrojích. V roce
2010/2011 se nám ale naopak podařilo doplnit všechny hráče a dechovka je
již kompletní. Snad to vydrží i v letech
následujících...
Petr Černoch

„A“ tým hraje okresní soutěž II. třídy,
„B“ tým okresní soutěž III. třídy. Nedávno byl založen i oddíl žáků, který navštěvuje 12 dětí.
Oddíl stolního tenisu každoročně
pořádá turnaj ve stolním tenisu, kterého se účastní okolo 20 neregistrovaných hráčů z Kašavy a Držkové. V únoru byl uspořádán i turnaj pro žáky.
Vladislav Čevela

VANČICA závod
malých motocyklů do vrchu
Tento závod vznikl z podnětu
„oprášit staré pionýry, fechtly a pařezy“ a utkat se v závodě na trati a tak
poměřit výkony starých motorek
v kubatuře do 50 cm3.
A tak se v roce 2001 na trati za
kravínem směrem k Vančici uskutečnil první závod, kterého se účastnilo
13 závodníků rozdělených do několika kategorií podle různého typu
motocyklu. Tak začala tradice závodu
„Do vrchu“, který se každoročně jede
koncem měsíce června, a tak každý
rok přibývalo soutěžících. V loňském
– desátém ročníku jich bylo už 59.
Je jisté, že takový závod potřebuje

zázemí v podobě ochotných pořadatelů. Tak vznikl kolektiv lidí, který se pravidelně rok co rok stará o přípravu a průběh závodů až do dnešní podoby. Pro
lepší informovanost diváků i soutěžících bývá ozvučena celá trať v délce 1000
m rozhlasovým zařízením. Čas závodníků se neměří stopkami, ale k dispozici
máme časomíru vlastní výroby, která umožňuje ihned po závodu určit přesné výsledky včetně výsledkových listin. Poděkování patří kromě pořadatelům
i místním hasičům, kteří se nezištně a obětavě každý rok podílí na přípravě trati. Dále sestřičkám z místního ČČK, které jsou ochotné zajistit zdravotní péči.
Ludmila Holá
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OKÉNKO DO KAŠAVY - MALÉ OHLÉDNUTÍ ...
Je tomu již 40 let. Psal se rok 1971
a funkcionáři tehdejšího Místního
národního výboru (dále MNV) se rozhodli náležitě oslavit 600 let od vzniku obce Kašavy. Bylo zapotřebí informovat kašavskou veřejnost nejen
o budování obce v akcích „Z“ (zvelebování), ale i o připravovaných oslavách.
V mnoha obcích okresu byly vydávané
tzv. „Zpravodaje“. Tento název se nám
nezamlouval, a proto bylo rozhodnuto vydávat „Okénko do Kašavy“.
Podklady pro jednotlivé informace dodávali za MNV p. Leopold Farda,
p. Josef Zuzaník, za JZD p. Josef Jarcovják a předsedové jednotlivých složek
a společenských organizací. Vydáváním a distribucí časopisu byl pověřen
tehdejší ředitel školy p. Josef Václavík.
Ten však ještě před vydáním prvního čísla v roce 1972 přešel do funkce
ředitele školy v Tlumačově, neboť se
s rodinou přestěhoval do svého nedalekého rodiště. Úkoly převzal nový
ředitel školy Zdeněk Panzar. Jazykovou úpravu „Okénka“ prováděla učitelka pí Štěpánka Panzarová. Přepis
na stroji zpracovávala knihovnice pí
Markéta Fridrichová, která také časopis tiskla na ručním tiskařském stroji
zn. Greif. Obálku graficky zpracoval
místní rodák, grafik p. Vojtěch Holík.
Pokud si vzpomínám, prvních
výtisků Okénka do Kašavy bylo 100
ks. Do jednotlivých rodin je roznášeli
poslanci MNV, kteří zároveň své voliče

zvali na společné brigády při zvelebování obce.
V roce 1972 vyšlo asi 4 - 5 čísel,
v roce 1973 to bylo již 12 čísel a to proto, že bylo nutné připravit vše k nadcházejícím oslavám. Předpokládali
jsme, že se v tyto 2 dny obec rozroste
na 3000 obyvatel a návštěvníků.
V dalších letech se počet jednotlivých čísel vydávaných ročně ustálil na
4 až 5. Distribuci prováděli žáci 8. a 9.
třídy školy ve svých přidělených úsecích. Počet výtisků se rozrostl až na
250 ks. Velký zájem o ně projevovali
kašavští rodáci žijící po celé republice
a dokonce i v zahraničí.
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Po přestěhování manželů Panzarových v r. 1977 do Zlína převzal vedení
vydávání Okénka zástupce ředitele
školy p. František Minařík.
Svůj úkol ve své době Okénko do
Kašavy splnilo beze zbytku. Informovalo, radilo, podporovalo velkou
budovatelskou aktivitu kašavských
občanů a sjednocovalo je.
Novým vydavatelům přeji mnoho
úspěchů.
PaedDr. Zdeněk Panzar
Poznámka redakce: Starší ročníky Okénka
do Kašavy budou postupně zveřejňovány na
webu obce v rubrice Obecní zpravodaj.
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ZRCADLO ČASU
Často se říká: „Čas plyne jako
voda…“ On však neplyne rychleji než
v době našich dědů. Zvykli jsme ho
jen „utrácet“ ve větším chvatu…
V rubrice „Zrcadlo času“ vás
budeme postupně seznamovat
s dobovými fotografiemi, které porovnáme se současnými snímky vyfocenými ze stejného místa.

Střed dědiny
Na fotografii z roku 1960 je zleva
rozestavěný rodinný dům č. p. 203
(Žákovi), budova MNV č. p. 100, kostel sv. Kateřiny, dům č. p. 103 „Stará
pekárna“ (Štefkovi) a tzv. Sokolská
zeď.

Na fotografii z roku 2011 se zleva nachází autobusová zastávka, dům č. p. 203 (Žákovi), historická budova č. p. 100
(sídlo Obecní knihovny), kostel sv. Kateřiny, rodinný dům č. p. 185 (Bořutovi, Buchtovi), rodinný dům č. p. 2 (Berglovi,
Matoškovi) a budova Obecního úřadu Kašava č. p. 41.
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