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Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby (7. 1. 2012)

Maškarní ples (4. 2. 2012)

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
máte před sebou jarní vydání Okénka,
první v tomto kalendářním roce. Tímto číslem jsme zahájili 2. ročník „novodobého“
obecního zpravodaje - novodobého proto, že jeho vydávání má, jak jistě víte, delší
tradici, než jsou dva roky. My jsme na tuto
tradici pouze navázali a podle ohlasu Vás,
čtenářů, jsme rádi, že se nám úspěšně daří
objektivně podávat informace o činnosti
obecního úřadu, společenském, kulturním,
sportovním a dalším dění v obci.
Tentokrát máme pro Vás tolik informací
a příspěvků, že jsme měli problém je vtěsnat na 16 stran zpravodaje. Nepochybně
mi dáte za pravdu, že začátek roku 2012 byl
ve znamení pořádání různých kulturních
akcí. Chrámové sbory Kašava a Lukov nám
vánoční období zpříjemnily zpěvem Rybo-

Premiéra divadelní hry Podhorský penzion (14. 1. 2012)

Valašská kyselica a klobása (21. 1. 2012)

vy mše, poprvé se uskutečnila velmi vydařená akce Valašská kyselica a klobása, za
doprovodu Trnkovjanky jste měli možnost
navštívit již druhý Maškarní ples a konečně
zaručeně největší kulturní událostí v Kašavě
bylo divadelní představení Podhorský penzion, které nacvičil nově založený Ochotnický spolek Kašava. Vážím si všech, kteří jsou
ochotní se ve svém volném čase věnovat
takovým činnostem a aktivitám, které vedou
k pestřejšímu kulturnímu vyžití v naší obci.
K začátku nového roku patří také hodnocení roku předešlého. Proto je velká část
rubriky Informace obecního úřadu věnována hospodaření s obecními financemi
v roce 2011 a také plánu hospodaření pro
rok letošní. Jistě stojí za přečtení i článek,
který se věnuje získání grantu z fondů EU
na vybudování naučné stezky v okolí Kašavy, jejíž součástí bude křížová cesta.
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Rodičovský ples (11. 2. 2012)

Zima skončíla, začínají Velikonoce
a bezpochyby již všichni vyhlížíme první
jarní paprsky sluníčka. Proto jsme si pro
vás připravili fotografickou soutěž Pohledy
z Kašavy na téma JARO. Tak si připravte své
foťáky a vzhůru do přírody na lov soutěžních snímků.
Závěrem chci poděkovat všem členům
redakční rady (Petru Černochovi, Pavle Holíkové, Stanislavu Marcoňovi, Magdě Topičové) za jejich obětavost a nasazení při tvorbě
zpravodaje. Poděkování si zasloužíte i Vy,
kteří zasíláte své příspěvky, jimiž se podílíte
na lepší informovanosti občanů Kašavy.
Za redakční radu Okénka Vám přeji
pohodové prožití velikonočních svátků.
Zdeněk Vlk, šéfredaktor,
redakce@kasava.cz
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy píši tento článek, je krásný den, sluníčko hřeje a sníh pomalu mizí.
Věřme, že to vydrží a zima nás již nepřekvapí. A tak Vám přeju do těch prvních jarních
dní i do těch dalších hodně elánu, prožijte
požehnané velikonoční svátky.
Zima by měla být obdobím klidu jak pro
přírodu, tak i pro nás, pro lidi. Ale v poslední
době to není tak docela pravda, protože už
ani v tomto období není dostatek času na
odpočinek. Přesto doufám, že krátké dny
a dlouhé večery přispěly aspoň k částečné
regeneraci sil a dostatečnému odpočinku
a teplé sluneční paprsky v prvních dnech

Ohlédnutí
za rokem 2011
Je to již více než rok, kdy jsem ve funkci starosty obce. Dovolte, abych se s Vámi
podělil o několik postřehů a zároveň přidal
v tabulce několik číselných údajů o hospodaření v roce 2011.
Na OÚ v Kašavě jsem přišel jako úplný
nováček neznalý problematiky obce, což
byla určitě nevýhoda. Ale na druhou stranu
jsem nebyl zatížen minulostí a mohl se rozhodovat bez předsudků. Byl jsem postaven
před spoustu problémů, které se neřešily
nebo nedořešily - a ode mne se očekává, že
je vyřeším „okamžitě“. Já se práce nebojím,
ale ne vždy jde vše tak, jak bych si představoval nebo jak si přeju. Přede mnou je hodně práce a já věřím, že ji vzájemným pochopením a s Vaší spoluprací zvládnu.
CO SE PODAŘILO?
Největší investiční akcí loňského roku
byla oprava hasičské zbrojnice. Pro stavebníky je dobrou zprávou vydání územního plánu obce Kašava (dodržení termínu bylo důležité pro vyplacení dotace). Je
zpracován pasport místních komunikací,
což je důležitý krok pro evidenci komunikací, dopravní značení i pro případné
rekonstrukce těchto komunikací. Proběhla
rekonstrukce spojená s digitalizací kabelovky. Také úprava dopravního značení
v centru obce a opravy obecních budov
a komunikací je nutno vzpomenout při
bilanci loňského roku. Nedaří se mi vyřešit
problémy týkající se Kulturního domu.
Byla nám zamítnuta ústavní stížnost, jednání se správcem konkursní podstaty ani
se zástavním věřitelem nejsou úspěšná.
Zřejmě dojde znovu k dražbě jen samotné

měsíce března v nás vzbudily radost z přicházejícího jara.
Na konci loňského roku a začátkem
letošního se uskutečnilo v obci několik velmi úspěšných společenských, kulturních
a sportovních akcí. Už tradičně to byly vánoční
sportovní turnaje, besídky, koncert Trnkovjanky, plesy… Ale nově po mnoha letech se
v Kašavě zase hrálo divadlo, chrámový sbor
sv. Kateřiny uspořádal vynikající koncert
v Lukově a také skvěle zorganizovaná soutěž
o nejlepší kyselicu a klobásu neměla chybu. Všem, kteří jste obětovali svůj volný čas
a zpříjemnili tak život na Kašavě, moc děkuji.
A mám neskromné jarní přání: ať svým elánem a chutí udělat něco dobrého pro ostatní nakazíte další spoluobčany, kteří zatím
váhají se zapojením do veřejných aktivit.

Co se bude dít během roku 2012 u nás
v obci už naznačilo schválení rozpočtu na
rok 2012. Letošní rozpočet byl schválený v mírně úsporném režimu. Jednak nás
k tomu vedla obava z nenaplňování daňových příjmů v letošním roce, splácení investičních úvěrů na plyn a zateplení školy,
ale hlavně nutnost přípravy investičních
projektů na rekonstrukci budovy staré
mateřské školy, fotbalového hřiště a místních komunikací. Přesto si myslím, že práce
v obci bude po celý rok dost a opět se objeví něco nového nebo nově zrekonstruovaného.
Velikonoce – největší křesťanské svátky jsou tady. Přeji Vám jejich klidné prožití
a jarní sluníčko ať Vás nabíjí pozitivní energií.
Jarcovják Josef

budovy, protože pozemky pod budovou
jsou majetkem obce. Toto rozhodnutí je na
správci konkurzu.
V loňském roce byl poprvé vytvořen
fond na podporu kultury a sportu. Zájem
o čerpání peněz z fondu byl velký, bylo
schváleno 16 projektů a myslím, že to byl
dobrý krok, jak podpořit dění v obci.

schůzky k řešení jednotlivých problémů,
také pomoc při zajišťování obecních akcí ze
strany jednotlivých zastupitelů až na výjimky (zastupitelé Břetislav Černoch a Milan
Zaoral se pracovních schůzek ani obecních
akcí neúčastnili) byla příkladná a moc za to
děkuju. Pan Břetislav Černoch (NEZÁVISLÍ
– JEDNOTA ORLA) dne 30. 1. 2012 rezignoval na mandát zastupitele obce Kašavy.
Neprodleně bude osloven náhradník dle
pořadí volebních výsledků, který na zasedání ZO Kašava složí slib a převezme uvolněný
mandát.
Snížení stavu pracovníků na obecním
úřadě, které proběhlo na začátku roku, se
daří zvládat zvýšeným úsilím matrikářky
paní Marie Fardové a místostarostky paní
Marie Zbrankové. Neustálé novinky ve státní
správě a nárůst administrativních požadavků ze strany nadřízených orgánů má stále
narůstající tendenci. Je to velký problém
pro úřad, ale ještě větší pro občana. Orientovat se ve všech předpisech, vyhláškách,
nařízeních a zákonech je dnes mnohdy tvrdý oříšek i pro právníka. Obzvlášť správní
řízení je dnes složitý proces.
O tom, co se děje na obecním úřadu,
resp. o čem rozhoduje zastupitelstvo obce,
jste informováni prostřednictvím webových
stránek obce www.kasava.cz , infokanálem
kabelovky a také zpravodajem Okénko
do Kašavy a to především díky Mgr. Zdeňku Vlkovi, který tato media administruje
a dobrovolně tak obětuje obci spoustu svého volného času.

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
Máme přiznanou dotaci na naučnou
stezku kolem Kašavy, jejíž součástí bude
i křížová cesta na Vinohrádek. Prostřednictvím MASky (Místní Akční Skupina) Vizovicko-Slušovicko usilujeme o revitalizaci
osmi studánek a stavbu tří altánů. Žádáme
o dotaci na zateplení a nové topení v budově dnešní knihovny č. p. 100. Také je před
námi zpracování plánu oprav obecního
majetku a následně vypracování projektů
na jednotlivé akce tak, abychom byli připraveni na případné dotační výzvy. Kašava nutně potřebuje další rozvoj. Stagnace
nebo dokonce ještě snižování počtu obyvatel je velkou hrozbou pro existenci školy
v Kašavě a udržení standardu služeb, jak
jsme dnes zvyklí. Proto prosím o vstřícnost
všechny, kdo nějakým způsobem blokujete přístup – příjezd k novým zástavbám
a o velkorysost pochopení při řešení těchto
sporů.
Paní ředitelka ZŠ a MŠ Kašava Mgr. Alena Patáková se k 31. 7. 2012 vzdává funkce.
Proto jsem jako zástupce zřizovatele obce
Kašava vyhlásil konkurz na obsazení této
funkce. Dle postupu a složení určeného
zákonem jmenuji konkurzní komisi, která
provede konkurzní řízení.
OBECNÍ ÚŘAD
A ZASTUPITELSTVO OBCE?
Zastupitelstvo obce až na výjimky pracuje velmi dobře. Osvědčily se pracovní
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V případě, že nejste s našimi informacemi spokojeni nebo něčemu v zápisech
nerozumíte, přijďte, napište, rád Vám
vše vysvětlím.
Jarcovják Josef
starosta@kasava.cz
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Rozpočet Obce Kašava
na rok 2012

Účast členů zastupitelstva
na zasedání v roce 2011

PŘÍJMY
POPIS .......................................................................................................... ROZPOČET
Daň ze závislé činnosti .....................................................................1 200 000,00 Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin . ......................................... 65 000,00 Kč
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálu .....................................................125 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob ....................................................1 300 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty ...................................................................3 100 000,00 Kč
Poplatek za komunální odpady ...................................................... 350 000,00 Kč
Poplatek ze psů ......................................................................................... 7 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství .................................... 1 000,00 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity ............................................................. 1 000,00 Kč
Správní poplatky ..................................................................................... 22 000,00 Kč
Daň z nemovitosti ................................................................................ 300 000,00 Kč
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ................................... 615 000,00 Kč
Příjmy z poskytování služeb ................................................................. 3 000,00 Kč
Kabelová televize ................................................................................. 180 000,00 Kč
Bytové hospodářství ........................................................................... 260 000,00 Kč
Technické komunální služby .............................................................. 11 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů .................................................... 30 000,00 Kč
Pronájem internet. místa ....................................................................... 5 000,00 Kč
Příjmy z úroků ............................................................................................ 6 000,00 Kč
Příjmy z dividend .................................................................................... 17 000,00 Kč
Pronájem dílny ........................................................................................ 47 000,00 Kč
Inzerce, hlášení .......................................................................................... 2 000,00 Kč
Pronájem kadeřnictví .............................................................................. 7 000,00 Kč
Pronájem květinářství ............................................................................. 6 000,00 Kč
Pronájem zdravotního střediska ....................................................... 23 000,00 Kč
Neinvestiční dotace OU Vlčková ..................................................... 150 000,00 Kč
Neinvestiční dotace OU Držková .................................................... 150 000,00 Kč
Příjmy celkem ................................................................................ 7 983 000,00 Kč

Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání
zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li
jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy
občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí
předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho
náhradnízasedání.Nesejde-lisezastupitelstvoobcepodobudelšínež
6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je
rozpustí.
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

JARCOVJÁK Josef
BŘEZÍK Milan
ČERNOCH Břetislav
ČERNOCH Petr Bc.
HOLÝ Jaroslav
JURÁŠKOVÁ Anastázie
KOCOUREK Petr
LANGEROVÁ Jana PhDr.
MACÍK Vlastimil
VLK Zdeněk Mgr.
VYVLEČKOVÁ Marie
ZAORAL Milan
ZBRANKOVÁ Marie

VÝDAJE
POPIS .......................................................................................................... ROZPOČET
Studánky .................................................................................................... 30 000,00 Kč
Místní komunikace .............................................................................. 317 000,00 Kč
Neinvestiční dotace krajům-provoz silniční dopravy ................ 65 000,00 Kč
ZŠ a MŠ celkem ................................................................................. 1 950 000,00 Kč
Knihovna - celkem ................................................................................. 39 000,00 Kč
Kulturní akce celkem ............................................................................. 26 000,00 Kč
Dar - Matice Svatohostýnská ................................................................ 2 000,00 Kč
Dar farnost .................................................................................................. 2 000,00 Kč
MAS Podhostýnsko .................................................................................. 8 000,00 Kč
KBTV .......................................................................................................... 207 000,00 Kč
Akce pro seniory celkem ...................................................................... 36 000,00 Kč
Příspěvek zájmovým organizacím .................................................... 50 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost - zájmové organizace ......................... 200 000,00 Kč
Bytové hospodářství celkem .............................................................. 72 000,00 Kč
Veřejné osvětlení celkem ................................................................... 314 000,00 Kč
Hřbitov - dohody ...................................................................................... 2 000,00 Kč
Plyn - celkem ............................................................................................ 62 000,00 Kč
Digitalizace map ....................................................................................... 3 000,00 Kč
Technické komunální služby celkem ............................................. 548 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem .................................. 482 000,00 Kč
Vzhled obce .............................................................................................. 10 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná ......................................................... 157 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce celkem ............................................................. 648 000,00 Kč
Činnost místní správy celkem ...................................................... 2 428 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů ....................................................................... 9 000,00 Kč
Kulturák celkem ........................................................................................ 3 000,00 Kč
Bývalá MŠ - celkem ................................................................................ 64 000,00 Kč
Dětské zdravotní středisko celkem .................................................. 46 000,00 Kč
Zdravotní středisko - energie ............................................................. 55 000,00 Kč
Sociální fond ............................................................................................ 15 000,00 Kč
Neinvestiční dotace Město Zlín ........................................................... 2 000,00 Kč
Neinvestiční příspěvek Lukov .............................................................10 000,00 Kč
DKV - neinvestiční dotace ................................................................... 20 000,00 Kč
Lukovské Podhradí neinvestiční dotace ........................................... 5 000,00 Kč
Příspěvek na kompostárnu ................................................................. 96 000,00 Kč
Výdaje celkem ............................................................... 7 983 000,00 Kč
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Výpis z usnesení
zastupitelstva obce
Ze dne 26. 1. 2012
- Zastupitelstvo obce Kašava (dále jen ZO) schvaluje spoluúčast
obce na projektu Naučná stezka Kašava ve výši 5.360 €.
- ZO schvaluje spoluúčast obce na projektu Studánky ve výši
32.000,- Kč.
- ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2012, příjmy i výdaje ve
výši 7.983.000,- Kč.
- ZO deleguje do konkurzní komise pro volbu ředitele ZŠ a MŠ
Kašava Petra Černocha a Marii Vyvlečkovou.
- ZO schvaluje Pasport místních komunikací.
- ZO bere na vědomí vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Lukovské
podhradí - příjmy i výdaje ve výši 43.000,- Kč.
- ZO schvaluje členský příspěvek Mikroregionu Lukovské podhradí
5,- Kč na jednoho obyvatele.
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Rozpočet Obce Kašava v roce 2011
VÝDAJE
POPIS ......................................................................... PLNĚNÍ ....... ROZPOČET PO ZMĚNĚ
Ostatní služby - lesní hospodářství .................... 30 250,00 Kč ........................... 30 600,00 Kč
Cestovní ruch (turistická mapa) ............................. 4 806,00 Kč ............................. 5 000,00 Kč
Místní komunikace ................................................ 191 141,40 Kč ........................ 191 300,00 Kč
Neinvest. dotace krajům - provoz silnič. dopr. .... 64 050,00 Kč ........................... 64 100,00 Kč
ZŠ a MŠ celkem ................................................... 2 138 364,00 Kč ..................... 2 138 400,00 Kč
Knihovna celkem ...................................................... 87 378,60 Kč ........................... 87 300,00 Kč
KBTV celkem ............................................................. 269 642,90 Kč ........................ 270 500,00 Kč
Akce pro seniory celkem ........................................ 24 246,00 Kč ........................... 24 400,00 Kč
Příspěvek zájmovým organizacím ...................... 48 000,00 Kč ........................... 48 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost - zájmové organizace ....... 183 979,00 Kč ........................ 184 000,00 Kč
Bytové hospodářství celkem ................................ 87 587,57 Kč ........................... 87 700,00 Kč
Nebytové hospodářství celkem .............................. 1 915,00 Kč ............................. 2 000,00 Kč
Veřejné osvětlení celkem ..................................... 318 126,00 Kč ........................ 318 400,00 Kč
Hřbitov - dohody ............................................................ 706,00 Kč ................................. 800,00 Kč
Plyn - úroky z úvěru ................................................. 76 845,84 Kč ........................... 77 000,00 Kč
Plyn - celkem .............................................................. 78 645,84 Kč ........................... 79 000,00 Kč
UP ................................................................................... 24 500,00 Kč ........................... 24 500,00 Kč
Digitalizace map .......................................................... 2 736,00 Kč ............................. 3 000,00 Kč
Technické komunální služby celkem ............... 359 161,00 Kč ........................ 359 500,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem .... 479 892,40 Kč ........................ 480 400,00 Kč
Vzhled obce celkem ................................................ 13 971,00 Kč ........................... 14 200,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná ....................... 2 636 751,70 Kč ..................... 2 638 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce celkem ............................... 615 572,88 Kč ........................ 615 600,00 Kč
Nákup ostatních služeb - sčítání obyvatel ......... 4 835,00 Kč ............................. 4 800,00 Kč
Místní správa celkem ......................................... 1 349 484,14 Kč ..................... 1 351 800,00 Kč
Služby peněžních ústavů .......................................... 8 376,00 Kč ............................. 8 400,00 Kč
Platby daní a poplatků st. rozpočtu ................... 77 140,00 Kč ........................... 77 000,00 Kč
Vratky dotace ................................................................ 7 236,00 Kč ............................. 7 200,00 Kč
Kulturák celkem ...................................................... 147 839,00 Kč ........................ 147 700,00 Kč
Bývalá MŠ - celkem .................................................. 37 424,00 Kč ........................... 37 600,00 Kč
Dětské zdravotní středisko celkem .................... 48 186,00 Kč ........................... 48 700,00 Kč
Zdravotní středisko - energie ............................... 51 538,00 Kč ........................... 52 000,00 Kč
Dotace Hudecké a gajdošské slavnosti ............ 10 000,00 Kč ........................... 10 000,00 Kč
Sociální fond obce ................................................... 13 452,00 Kč ........................... 13 500,00 Kč
Neinvestiční dotace Město Zlín ................................. 500,00 Kč ................................. 500,00 Kč
Neinvestiční příspěvek Lukov .............................. 10 000,00 Kč ........................... 10 000,00 Kč
DKV - neinvestiční dotace ..................................... 20 000,00 Kč ........................... 20 000,00 Kč
Lukovské Podhradí neinvestiční dotace ........... 38 783,00 Kč ........................... 39 000,00 Kč

PŘÍJMY
POPIS ......................................................................... PLNĚNÍ ...... ROZPOČET UPRAVENÝ
Daň ze závislé činnosti ...................................... 1 243 007,61 Kč ..................... 1 243 000,00 Kč
Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin. ........................ 65 681,95 Kč ........................... 66 000,00 Kč
Daň z příjmů FO z kapitálu .................................. 124 929,42 Kč ........................ 125 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob ..................... 1 306 443,83 Kč ..................... 1 306 500,00 Kč
Daň obce 2010 .......................................................... 77 140,00 Kč ........................... 77 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty .................................... 3 101 948,00 Kč ..................... 3 102 000,00 Kč
Poplatek za komunální odpady ........................ 357 928,00 Kč ........................ 358 000,00 Kč
Poplatek ze psů ............................................................ 7 150,00 Kč ............................. 7 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství ....... 1 200,00 Kč ............................ 1 000,00 Kč
Poplatek ze vstupného .............................................. 3 426,00 Kč ............................. 3 400,00 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity ................................ 1 296,00 Kč ............................. 1 300,00 Kč
Odvod z výtěžku hracích automatů .................. 11 007,00 Kč ........................... 11 000,00 Kč
Správní poplatky ....................................................... 22 350,00 Kč ........................... 30 000,00 Kč
Daň z nemovitosti .................................................. 299 981,47 Kč ........................ 300 000,00 Kč
Splátky půjčených prostředků od PO ............. 180 000,00 Kč ........................ 180 000,00 Kč
98005 Dotace sčítání lidu ......................................... 4 914,00 Kč ............................. 5 000,00 Kč
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ...... 600 000,00 Kč ........................ 600 000,00 Kč
Neinvestiční dotace - Hudecké ............................ 10 000,00 Kč ........................... 10 000,00 Kč
Neinvestiční dotace - Hasiči ..................................... 5 000,00 Kč ............................. 5 000,00 Kč
Neinvestiční dotace - ZŠ OPVK ............................ 28 273,39 Kč ........................... 28 300,00 Kč
Neinvestiční dotace - ZŠ OPVK .......................... 160 215,81 Kč ........................ 160 200,00 Kč
Investiční dotace -UP a zbrojnice ................. 1 144 000,00 Kč ..................... 1 144 000,00 Kč
Celkem .................................................................... 8 755 892,48 Kč ..................... 8 763 700,00 Kč
Příjmy z úhrad těžebního průmyslu ................... 75 701,00 Kč ........................... 75 700,00 Kč
Příjem z prodaného dřeva ................................... 198 066,00 Kč ........................ 198 000,00 Kč
Příjmy z poskytování služeb .................................... 3 600,00 Kč ............................. 3 600,00 Kč
Kabelová televize ................................................... 111 617,00 Kč ........................ 111 600,00 Kč
Přijaté příspěvky a náhrady .................................. 15 000,00 Kč ........................... 15 000,00 Kč
Bytové hospodářství ............................................. 284 016,00 Kč ........................ 284 000,00 Kč
Komunální služby celkem ..................................... 14 570,00 Kč ........................... 14 600,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů ...................... 30 720,00 Kč ........................... 30 700,00 Kč
Místní správa celkem .................................................. 7 854,00 Kč ............................. 7 800,00 Kč
Příjmy z úroků ............................................................... 6 692,94 Kč ............................. 6 700,00 Kč
Příjmy z dividend ...................................................... 17 850,00 Kč ........................... 17 900,00 Kč
Pronájem dílny .......................................................... 47 676,00 Kč ........................... 47 500,00 Kč
Pronájem bývalé MŠ ........................................................... 0,00 Kč ............................. 3 000,00 Kč
Inzerce, hlášení ............................................................. 2 500,00 Kč ............................. 2 500,00 Kč
Pronájem kadeřnictví ................................................. 6 900,00 Kč ............................. 7 000,00 Kč
Pronájem květinářství .............................................. 21 000,00 Kč ........................... 21 000,00 Kč
Pronájem zdravotního střediska ......................... 23 258,00 Kč ........................... 23 000,00 Kč
Neinvestiční dotace OU Vlčková ....................... 180 000,00 Kč ........................ 180 000,00 Kč
Neinvestiční dotace OU Držková ........................ 35 000,00 Kč ........................... 35 000,00 Kč

Výdaje celkem .................................................. 9 446 428,43 Kč ................... 9 456 800,00 Kč

Příjmy celkem .................................................... 9 837 913,92 Kč......................9 848 300,00 Kč

Náklady obce v letech 2006 - 2011
Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ
Základní škola - opravy budovy
Obecní byty
Veřejné osvětlení
Hasičská zbrojnice
KBTV
Knihovna
Stará MŠ
Zastupitelstvo - odměny, odvody
OÚ - mzdy, odvody, fakturace
Celkem (Kč)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 567 000,00
376 319,00
43 969,50
167 568,22
68 399,33
215 439,40
31 286,26
60 002,29
882 586,00
1 233 317,00

1 670 000,00
121 146,20
214 013,60
279 848,00
78 677,15
409 232,00
80 890,23
54 592,20
871 996,00
1 242 813,00

1 855 000,00
439 182,00
12 068,50
249 816,35
141 491,95
868 273,00
42 583,00
47 917,25
925 447,00
1 208 302,00

2 226 558,27
271 654,75
113 193,00
310 751,18
892 557,41
219 442,00
47 370,55
118 177,61
1 293 963,00
1 293 963,00

1 780 000,00
1 423 070,55
19 812,62
302 365,00
570 102,60
222 469,00
39 015,00
67 285,40
1 125 666,00
1 304 388,00

1 896 000,00
242 364,00
87 587,57
318 126,00
2 636 751,70
625 642,90
87 378,60
37 424,00
558 300,00
1 330 720,00

4 645 887,00

5 023 208,38

5 790 081,05

6 787 630,77

6 854 174,17

7 820 294,77
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Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Závěrečné vyúčtování
Projekt - HZ stavební část, statika a PBŘ č.d. 100035 ............................................................................ 33 000,00
Projekt TZB - PD Hasičská zbrojnice č.d. 100036 ....................................................................................... 7 000,00
Projekt - HZ Stavební část dodatek č.d. 100087 ........................................................................................ 3 000,00
Ergo VH - rekonstrukce HZ č.d. 100130 ............................................................................................... 1 887 503,00
Zednické práce na HZ Kašava č.d. 100131 ............................................................................................... 12 360,00
Hasičská zbrojnice omítková směs ................................................................................................................... 965,00
Hasičská zbrojnice žlutý písek + doprava .................................................................................................... 1 732,00
Hasičská zbrojnice barva, štětec, ředidlo ........................................................................................................ 319,00
Zdravotechnika v HZ č.d. 100182 ................................................................................................................ 35 036,00
Elektroinstalace HZ č.d. 100183 ................................................................................................................... 76 378,00
Vložkování komínu zbrojnice č.d. 100189 ................................................................................................... 8 112,00
Obkladačky, tmel, lepidlo HZ č.d. 100187 ................................................................................................ 14 761,00
Vruty, šroubky HZ .................................................................................................................................................... 631,00
HZ materiál kanalizace ....................................................................................................................................... 1 761,00
Zednické práce HZ č.d. 100196 .................................................................................................................... 15 360,00
Podlahovina k HZ č.d. 100210 ....................................................................................................................... 15 012,00
Zednické práce zbrojnice č.d. 100224 ........................................................................................................ 39 750,00
Ergo VH, Zlín - Rekonstrukce zbrojnice č.d. 100207 ............................................................................ 154 136,00
Zámky + kliky HZ ..................................................................................................................................................... 896,00
Podhledy - HZ lepidlo, lišty ............................................................................................................................... 1 290,00
Matstav Zlín - materiál pro opravu zbrojnice č.d. 100220 ..................................................................... 4 884,00
Zdravotechnika.- kompletace č.d. 100260 ............................................................................................... 43 837,00
Rekonstrukce celkem ............................................................................................................................ 2 378 939,00
Dotace Zlínský kraj ....................................................................................................................................... - 942.000,00
PODÍL OBCE NA REKONSTRUKCI ..................................................................................................... 1.436.939,00

Úmrtí:
Emilie Zbranková, Božena Holíková,
Ludmila Hovadíková, František Zbranek,
Josef Boček, Josef Mikl, Jan Havlík,
Ludmila Langrová, Jiřina Elšíková

70 let:
Křížková Marie
Červenková Ludmila
Krupík Josef
Povolný Josef
75 let:
Nevolová Františka
Langrová Marie
Zbranková Marie
Zbranková Zdeňka
Hrabáčková Božena
80 let:
Štěpán Alois
Hovadíková Zdenka
Topičová Božena
Nevola Zdeněk
Knedla František
Kohn Stanislav
Holá Zdeňka
85 let:
Zbranková Františka
Pavelková Marie
Havlíková Ludmila

Evidence obyvatel
v roce 2011
Narození:
Antonín Holík, Matthias Tkadlec,
Jakub Esterka, Vanesa Doubravská,
Tomáš Makovička, Aneta Černochová

Naši jubilanti
v roce 2012

Sňatky v kostele sv. Kateřiny:
Adéla Horsáková a Petr Jiřík
Marcela Krčmová a Tomáš Javořík
Přistěhovalo se: 11 osob
Odstěhovalo se: 16 osob
Bydliště v rámci obce změnilo: 8 osob
Přihlášení cizinci: 4
Počet obyvatel k 31. 12. 2011: 907
Marie Fardová

90 let:
Holíková Ludmila
Marcoňová Aloisie
Žáková Anna
Zlatou svatbu
(50 let společného života)
- v lednu oslavili manželé
Karel a Marie Kratochvílovi
- v říjnu oslaví manželé
Josef a Marie Krupíkovi
VŠEM SRDEČNĚ GRATULUJEME
A DO DALŠÍCH LET PŘEJEME HODNĚ
ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODY.
Marie Fardová

Počet obyvatel v Kašavě
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Postup při konkurzu na obsazení
funkce ředitele ZŠ a MŠ Kašava

Naučná stezka
Kašava

Zřizovatel (starosta) - § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, rozhodne o vyhlášení konkurzu a v souladu s ustanovením § 3
vyhlášky č. 54/2005 Sb. na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým konkurz
vyhlásí.
Zřizovatel (starosta) - nominace členů konkurzní komise - požádá písemně
o delegování členů konkurzní komise podle § 2 odst. 3 písm. b), c), d), e) a f) vyhlášky
č. 54/2005 Sb.

V brzké době dojde k podpisu Smlouvy o realizaci projektu „Naučná stezka
Kašava“ mezi obcí Kašava a Regionem
Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně, který je
poskytovatelem finančního příspěvku
z Evropského fondu regionálního rozvoje,
z něhož bude tento grant z 85% financován. Tento projekt podpoří přeshraniční
spolupráci mezi naší obcí a Občanským
sdružením PODHORAN ze slovenského
Záhoří. Naši přátelé ze Záhoří budou na
našem projektu spolupracovat především jako zkušení poradci. Mají s podobnými projekty již řadu pozitivních zkušeností.
Náš projekt tedy prošel zdárně schvalovacím řízením a již nyní se pracuje na
jeho úspěšné realizaci a dokončení na jaře
2013. Jak již dříve byla veřejnost informována, obsahem projektu je vybudování
naučné stezky v okolí Kašavy, která bude
mít délku bezmála 18 km. Na trase bude
instalováno 11 stanovišť s řadou zajímavých a aktuálních témat, jako například
místní fauna a flora, revitalizace studánek,
osobnosti Kašavy a její fenomény. Většina ze stanovišť poskytne návštěvníkům
krásné výhledy do okolní přírody. Stezka
bude lemována 32 směrovými ukazateli,
provedením laděnými do valašského stylu, stejně jako stanoviště a v podobném
duchu bude směrem k Vinohrádku vztyčeno také 14 zastavení tradiční biblické
křížové cesty, z úcty k těžkému životu
našich předků na zdejších kotárech.
Věříme, že ve finále nabídne naučná
stezka kolem Kašavy svým návštěvníkům
řadu příjemných a neopakovatelných
zážitků.
Jana Langerová

Konkurzní komise dle nominace:
Předseda komise: Bc. Petr Černoch
Ostatní členové: Marie Vyvlečková
Mgr. Olga Vallová
Mgr. Jaromír Vařák
Mgr. Jitka Kořístková
Mgr. Petr Švrček
Jaroslav Holý

za zastupitelstvo obce Kašava
za zastupitelstvo obce Kašava
za Krajský úřad Zlínského kraje
ředitel ZŠ Štípa - odborník v oblasti školství
za pedagogický sbor ZŠ a MŠ Kašava
za ČŠI Zlínský inspektorát
za Školskou radu ZŠ a MŠ Kašava

Tajemnice komise: Marie Zbranková - místostarostka obce Kašava
Tajemník není členem komise, administrativně a organizačně zodpovídá za průběh
celého konkurzního řízení.
První jednání konkurzní komise - na první jednání tajemník připraví konkurzní komisi
ke kontrole přihlášky uchazečů včetně všech obsahových náležitostí. Komise posoudí, zda
přihlášky uchazečů vyhovují vyhlášeným požadavkům, a v případě, že uchazeči nesplnili
stanovené podmínky, navrhne vyhlašovateli jejich vyřazení.
Vyřazení uchazečů - v případě, že komise navrhne vyhlašovateli vyřazení některých
uchazečů, rozhoduje o jejich vyřazení zřizovatel - starosta.
Pozvánky ke konkurzu - tajemník komise odešle doporučenou zásilkou s dodejkou
nejpozději 14 dní před dnem konání konkurzu pozvánky ke konkurzu uchazečům, kteří
splňují požadavky vyhlášeného konkurzu.
Konkurz - vlastní konkurzní řízení probíhá dle § 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
Vyhlášení výsledků konkurzu - po vyhodnocení konkurzu předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům.
Zřizovatel - (starosta) jmenuje ředitele školy na základě konkurzního řízení
a stanoví mu plat, výsledné pořadí účastníků určené konkurzní komisí má pro zřizovatele
doporučující charakter.
Josef Jarcovják

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Na Obecní úřad přichází množství dotazů o kácení stromů.
Vzhledem k tomu, že někteří možná ani nevědí, jak v takovém případě postupovat, přinášíme stručné informace.
Kácení stromů nebo keřů je povoleno v době od 1. listopadu do 31. března, tedy v období vegetačního klidu. Povolení ke kácení mimo toto období se vydává pouze ve výjimečných případech. Pokud z jakéhokoliv důvodu chcete pokácet stromy nebo keře
rostoucí mimo les, je potřeba požádat na Obecním úřadě o povolení prostřednictvím formuláře. Výjimku tvoří stromy o obvodu
kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2, kdy se povolení ani
oznámení nevyžaduje.
Bližší informace i formulář ke kácení dřevin jsou k dispozici na Obecním úřadu nebo ke stažení na internetových stránkách Obce
Kašava.
Josef Jarcovják
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Jak je to
s cestami v Kašavě
Velmi častým bodem jednání na
Obecním úřadě je problematika veřejných cest. Diskuse mají mnoho podob.
Od údržby cest, sjízdnosti, odvodnění, vlastnictví a také jejich správného
vedení krajinou.
Problematika je to široká, i pro zkušené právníky trochu nepřehledná,
v právním vědomí nás občanů nedostatečně diskutovaná, a tudíž málo
známá. Střety mezi majiteli cesty,
majiteli pozemku pod cestou a jejími
uživateli jsou pak častým jevem.
Abych mohl odpovědět na základní
otázky „Kdo co může?“ a „Kdo za co odpovídá?“, je potřeba cesty a práva k nim
trochu popsat. Pokud chceme používat
soukromou cestu (ve smyslu – není státní, krajská ani obecní) musíme k ní mít
nějaký právní titul. Ten může být soukromoprávní – věcné břemeno zapsané do
katastru nemovitostí, závazkový vztah
- smlouva s majitelem, nebo tzv. výprosa
(vlastník cesty strpí, že mu po pozemku
někdo chodí nebo jezdí, ale nevzniká
tím žádný právní vztah). Druhým titulem
k užívání cesty je veřejnoprávní titul,
a tím je „účelová komunikace“ – obecné
užívání veřejností.
Obcí vedou silnice (vždy ve vlastnictví kraje), místní komunikace (vždy
ve vlastnictví obce) a účelové komunikace (buď ve vlastnictví obce, nebo
v soukromém vlastnictví). Silnice udržuje
a opravuje kraj, místní komunikace musí
udržovat obec, účelové komunikace není
povinností vlastníka ani obce udržovat.
Obec dosud některé z účelových
komunikací udržuje na svůj náklad, a to
i přesto, že to podle znění zákona o pozemních komunikacích, není její povinnost.
Kde jsou sporné body? U silnic většinou nejsou, ale u veřejných cest (místních
a účelových komunikací) ano. Soukromý
vlastník může být podle zákona č.13/1997
Sb. (Zákon o pozemních komunikacích)
omezen na svých vlastnických právech.
Veřejná cesta je pro soukromého vlastníka břemeno, které musí respektovat, a to
se často neděje. Veřejná cesta může ležet
na soukromém pozemku, bez ohledu na
to, zda je zapsaná v katastru nemovitostí
jako cesta, či nikoliv. Evidence pozemku
v katastru nemovitostí není podstatná.
Pokud tedy leží „účelová komunikace“

na pozemku soukromého majitele, nemá
tedy obec, kraj nebo stát povinnost ji
od soukromého majitele vykupovat, ani
cestu přemisťovat na jiné pozemky. Soukromý majitel ji musí na svém pozemku
strpět. Nemusí ji ale udržovat. Používání
veřejných účelových komunikací nesmí
být zpoplatněno. Je také nutné rozlišovat
vlastnictví komunikace jako samotného
tělesa silnice a vlastnictví pozemku pod
tělesem silnice. Pokud soukromý majitel
umístí na svém pozemku překážku (sloup,
závoru, plot, hromadu hlíny apod.), která
je ale v prostoru veřejné účelové komunikace, je povinen ji bez prodlení odstranit, jinak se vystavuje postihu až do výše
500.000 Kč a překážka bude v krajním případě odstraněna na jeho náklady v rámci
exekuce.
Je pravda, že takto je právo důsledně
vykládáno teprve několik let (od r. 2004)
a teprve od této doby jsou silniční správní
úřady povinny na základě žádosti v takzvaném deklaratorním správním řízení
(řízení, které má za cíl určit, zda je sporná
cesta veřejnou účelovou komunikací) rozhodnout, o jakou komunikaci se jedná.
Právě ono řízení, nikoli zápis v katastru
nemovitostí nebo územní plán, určuje ve
sporných případech, zda soukromý vlastník musí strpět veřejnou cestu tam, kde
je, nebo nikoli. Ač to může vypadat jako
novinka poslední doby, je tento právní
institut zakotven v našem právu déle než
100 let a jen doba komunismu dříve pevné právní povědomí občanů pokřivila.
I proto trvalo dlouho, než se po revoluci
tvůrci zákona i soudci znovu ustálili ve
výkladu tohoto práva.
Ač povinnost strpět veřejnou cestu
na svém pozemku vypadá pro soukromé
vlastníky jako veliká hrozba či omezení,
není tak jednoduché určit, jaká cesta skutečně spadá do kategorie „účelová komunikace veřejně přístupná“. Zákon velmi
dbá na to, aby práva soukromého majitele byla omezena jen v krajním případě
a pokud možno co nejméně.
Pokud se ptáte, co musí být splněno,
aby cesta mohla být zařazena do kategorie účelové komunikace veřejně přístupné, jsou to tyto čtyři znaky:
1. Plnění účelu dle Zákona o pozemních
komunikacích (spojení nemovitostí pro
potřeby vlastníků těchto nemovitostí,
spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků).
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2. Stálost a patrnost cesty v terénu (cesta je znatelná v terénu např. vyježděné koleje, vyšlapaný chodník, úvoz
apod.).
3. Souhlas vlastníka s obecným užíváním cesty veřejností (veřejnou cestou
se pozemek stává jeho věnováním
obecnému užívání, ať již vlastníkem
výslovně projeveným nebo konkludentním - to je strpěním mlčky, pokud
existuje cesta odnepaměti nebo se jejímu používání vlastník dlouho aktivně
nebrání, má se za to, že souhlas byl dán
a přechází z vlastníka na vlastníka).
4. Nutná komunikační potřeba (existujeli jiný způsob jak zajistit komunikační
spojení nemovitostí je třeba dát přednost řešení, které nebude omezovat
vlastnické právo, ale alternativní cesta
musí reálně existovat).
S ohledem na to, že nejsem právník
a snažil jsem se některá ustanovení zákona vysvětlit co možná nejsrozumitelněji
pro laickou veřejnost, dopustil jsem se
určitě některých zjednodušení i terminologických nepřesností. Berte tedy tento
příspěvek jako podnět k řešení a v případě, že se vás tato problematika osobně
týká, tak jako podnět k řádnému prověření právního stavu vaší věci.
Impulzem k sepsání tohoto příspěvku
byli právníci úřadu veřejného ochránce
práv, kde lze nalézt rovněž více informací
k tématu (www.ochrance.cz/uploads/tx_
odlistdocument/verejne_cesty.pdf ).
Jarcovják Josef
starosta@kasava.cz

Klidné prožití
velikonočních svátků
a hodně radosti
z příchodu jara přeje
Zastupitelstvo obce
a zaměstnanci
Obecního úřadu
Kašava.

OKÉNKO
do Kašavy

ŽIVOT V OBCI

Velikonoce
a jejich odkaz
Vážení čtenáři Okénka do Kašavy!
Nastalo jaro a pro mnohé je toto roční období spojeno s velikonočními svátky. V minulé době se jim říkalo svátky
jara. Probouzí se život. Příroda ožívá. Pro
nás jsou to svátky Života. Nastávají po
čtyřicetidenní době postní, která pokaždé začíná Popeleční středou. To obyčejně
přijdou do chrámu lidé, aby přijali prastarý obřad tzv. popelec. Tedy popel ve
znamení kříže, který si odnášejí na čele
jako znamení kajícnosti. Popel je znamení pomíjejícnosti, znamení smrti. Kříž
je znamení věčnosti, znamení života.
A právě o Velikonocích oslavují křesťané tu nejdůležitější událost, radostnou
zprávu, že ukřižovaný Ježíš Kristus vstal
z mrtvých. Uvěřili jsme, že Ježíš Kristus
byl třetího dne vzkříšen. Aleluja- chvalme
Pána! Tak zní radostný chvalozpěv k oslavě Vítěze nad smrtí. Síla jeho lásky vychází z jeho otevřeného hrobu, který zůstal
prázdný. Proto se oslava velikonoční
svátků v katolické církvi nekoná jen „přes
víkend“, nekončí Velikonočním pondělím,
které máme spojeno s pomlázkou, ale

trvá padesát dnů, až do slavnosti Seslání
Ducha svatého. Vím, že lidem bez víry to
neříká vůbec nic. A přesto je tato radostná zpráva určená i jim, skutečně celému
světu. Ale v první řadě těm, kteří jsou
pokřtěni, tedy patřícím Kristu, Božímu
lidu - Církvi.
Proto se chceme setkat s živým Kristem, aby naše víra byla živá a působivá.
Vždyť i apoštolům se při setkání se Zmrtvýchvstalým otevřel zcela nový pohled,
na život a na svět, protože přestali věřit ve
vítězství smrti a začali věřit ve skutečné
vítězství Zachránce a Vykupitele, uvěřili
ve Vzkříšeného Pána. Z apoštola Petra se
stává neohrožený hlasatel Božího slova.
Neváhá mluvit k početným zástupům
o Ježíšově vzkříšení. Z apoštolů se stávají
hlasatelé této radostné zprávy beze strachu. Nemohou mlčet o tom, protože viděli Vzkříšeného a nebylo to žádné mámení
smyslů. Jinak by couvli před hrozbou
smrti. Oni však kupodivu naopak považovali za čest pro Ježíše trpět a prolít svou
krev, což se i skutečně stalo. Svatý Jan
Zlatoústý (biskup a učitel církve, r. 407)
komentuje velikonoční události takto:
“Kříž udělal z rybářů a neučených mužů
filosofy. Mnozí se pokoušeli vymazat
jméno Ukřižovaného z dějin, on však žije
dál a roste, zatímco oni zemřeli a upadli v zapomnění. Živí, kteří bojovali proti

„mrtvému“, nemohli proti němu udělat
nic … Jak mohlo dvanáct neučených
mužů začít tak velké dílo? Vždyť předtím
žili svým životem na nepříliš významném
místě.“ A dodává: „Kdyby nebyli viděli
Zmrtvýchvstalého a nedostali tím největší důkaz jeho moci, nebyli by se odvážili
vzít na sebe tak nesmírně velký úkol.“
Přeji sobě i všem farníkům, všem
křesťanům a církvi, abychom znovu vzali tuto radostnou zprávu vážně. Ona má
v sobě sílu nasměrovat celý náš často
plýtký a bezbožný, skutečně pomíjející
život k Životu, ke Kristu, který už neumírá,
smrt nad ním žádnou vládu nemá. Pouze náš nový život s vírou v Krista, který
říká: „Kdo ve mne věří, i kdyby zemřel,
bude žít“ probudí jaro do zimou odumřelého života. Tato víra přinese kulturu
života a zvítězí nad kulturou smrti, která
se již dávno odsoudila k zániku. Vzkříšený
Pán řekl svým učedníkům „Nebojte se!“
(Mt 14,27). Nebojme se uvěřit. A také řekl:
„Já jsem s vámi!“ (Mt 28,20). Buďme tedy
s ním, následujme ho, i kdyby se nám
zdála cesta dlouhá a náročná. On jediný
tu cestu k Životu zná.
Potom se stanou Velikonoce součástí našeho života. Nebude to jen sváteční
připomenutí kalendářních Velikonoc.
Pokoj a dobro přeje P. Jiří Orság

Rozpis velikonočních bohoslužeb Vánoční hvězda
ČT

5. dubna................Zelený čtvrtek ............................................17.00 hod.

PÁ

6. dubna................Velký pátek ..................................................17.00 hod.

SO

7. dubna................Bílá sobota ...................................................17.30 hod.

NE

8. dubna................Zmrtvýchvstání Páně ................................. 9.00 hod.

PO

9. dubna................Pondělí velikonoční .................................... 9.00 hod.

Humanitární akce Vánoční hvězda na
pomoc hematologicky a onkologicky těžce
nemocným dětem se uskutečnila začátkem prosince 2011. Prodalo se 93 ks květin.
Výtěžek z prodeje byl věnován hematoonkologickému oddělení Dětské kliniky
v Olomouci. Velký dík patří všem, kteří
zakoupením květiny pomáháte na pouti za
zdravím.
Ludmila Richterová

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2012 se v celostátním měřítku uskutečnila již po dvanácté.
Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Také naše obec se zapojila do této sbírky. Ve spolupráci s farností Kašava byly
sestaveny 4 skupinky koledníků, 4 dobrovolníci se ujali funkce vedoucích skupinek
a všichni se 7. ledna vydali se zapečetěnými pokladničkami do našich domovů, aby
koledou získali penízky ne pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří tuto pomoc potřebují.
Počasí nám tento den přálo a pokladničky s přibývajícími kilometry nabíraly na váze.
Odměnou koledníkům byl úsměv a malá sladká odměna od lidí, kteří je očekávali
a byli rádi, že také dveře jejich domovů byly označeny K+M+B 2012. V Kašavě
výtěžek sbírky činil 26 580,- Kč. Velké poděkování patří všem dárcům i koledníkům.
Marie Zbranková
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Vánoce s hudbou
Jana Jakuba Ryby
Zatímco jsme již prošli postní dobou
letošního církevního roku, máme stále
v paměti vánoční dobu a zdařilý počin
spojených chrámových sborů z Kašavy
a Lukova - nácvik České mše vánoční Jana
Jakuba Ryby.
Rybova hudba nás tentokrát provázela
po celou dobu Vánoc a přinesla do našich
srdcí veliké nadšení a společnou radost

Něco o seniorech
PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
29. 12. 2011
Když se nechce z posezení domů, je
to patrně známka, že nám spolu bylo
dobře.
Sešlo se nás tentokrát přes třicet. Paní
Iva Rochlová na začátku přečetla něco ze
vzpomínek o vánočních tradicích, popřáli jsme jubilantům, no a potom už hrála
harmonika. Kdo jiný, než pan Zbranek
s dcerou Izabelkou, pan Rochla přinesl
kytaru a bylo veselo.
Po Večerníčku přišly na řadu vtipy,
některý i s „hvězdičkou“, no a zase se zpívalo, vyprávěly se různé historky a vzpo-

VÝZVA
STAVĚNÍ MÁJA
V KAŠAVĚ
28. 4. 2012
Pro všecky mladé ogary, keří ho umíja
postavit nebo sa chcú nečemu dobrému
přiučit, aj pro ty staré, co majú zájem a už
cosik v životě okusili, enom ne pro ty co je
drží roba zkrátka a také ne pro ty co enem
mluvíja a sami tuleňú nemocú trpíja. Ti ať

Fotografická soutěž
Pohledy z Kašavy
Redakce Okénka
vyhlašuje pro všechny fotografy nejen
z Kašavy fotografickou soutěž Pohledy
z Kašavy na téma
JARO.

z oslavy svátku Narození Božího Syna
a také ojedinělého svátku hudby v našem
mikroregionu. Z obou kůrů našich kostelů v Kašavě i v Lukově zněly o půlnoční
a na Boží hod vánoční některé části České
mše vánoční v řadě zajímavých sólových
alternací, které vyjadřovaly veliký potenciál obou sborů. Předvrcholem úspěšného provedení Rybovy vánoční hudby
byl vánoční koncert, který spojené sbory
uspořádaly v kostele Panny Marie Pomocnice na Jižních Svazích ve Zlíně v podvečer
30. 12. 2011. Zdařilou tečku za uplynulými
Vánocemi učinil v našich obcích závěreč-

ný vánoční koncert s předvedením České
mše vánoční Jana Jakuba Ryby v Lukově
v sobotu 7. ledna 2012. Sbor Svaté Kateřiny z Kašavy a sbor Svatého Josefa z Lukova
doprovodil brilantním způsobem studentský symfonický orchestr DECAPODA z Ústí
nad Orlicí. Zcela zaplněný lukovský sál byl
svědkem nádherné atmosféry svátku hudby a zpěvu, která pronikala přímo do srdcí
účinkujících i diváků. Věřme, že podobnou
akci naše sbory někdy v budoucnu zopakují. Díky všem zúčastněným!

mínalo se na zašlé časy až do pozdních
večerních hodin.
Paní Slováčková spolu s paní Buchtovou a s paní Rochlovou napekly a připravily různé laskominy, za což je potřeba
jim mnohokrát poděkovat.
Poděkování patří všem, kteří se ujali
přípravy, obsluhy i uklízení.

V únoru si všichni donesli svatební fotografie a každý si zavzpomínal na
vlastní svatbu.
Potěšující je, že nás přibývá. Proto připojuji pár organizačních poznámek pro
další případné zájemce. Pro letošní rok
jsme se dohodli, že se budeme scházet
jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek
v 16.00 hod. v Orlovně. Každý senior
vloží poplatek 200,- Kč na rok. Mimo to si
každý platí za kávu 10,- Kč a za čaj 5,- Kč.
Vedle pravidelných schůzek plánujeme
i zájezdy. Máte-li zájem, přijďte mezi nás.

A CO LETOS?
V letošním roce se scházíme zatím pravidelně jednou za čtrnáct dní. Program
bývá různý. Někdy jen tak posedíme
a povídáme si. Jednou jsme měli besedu se zdravotní sestrou, paní Jarmilou
Vyorálkovou na téma „Prevence a léčení
pomocí přírodní medicíny“.

Jana Langerová

Stanislav Marcoň,
Františka Slováčková

radši doma zostanú a na svoju lenoru sa
vymluvíja, ať zbytečné peklo kvůli máju
néni.
Přiďte postavit máj, tak jak sa sluší
a patří. Tak jak lóni a předloni a tak, jak sa
dysi před tým stavívalo - bez jeřába, s hrdostí
po staru rukama, sochorama a lanama.
Jak to bude? O poslední dubnovéj
sobotě dopoledňa idem zrubat strom, očistit, nachystat, pak po štamprli dat a po obědě ho děvuchy nastrojíja a ogaři postavíja.
Důležité upozornění! Choďte sa zavčasu podepsat na úřednický dokument s prohlášením, že kdyby sa neco stalo, ste tam
na vlastní pěst. Dokument je nachystaný

v Cukrárně u Šarmanů. Každý, kdo sa upíše,
mosí dojít, je to závazné. Na oplátku jeho
hrdlo suché jistě neostane. Je to potřeba
aj proto, abysme věděli, estli máme rubnút
máju co bude Pána Boha po nohách lechtat, nebo enem takú na ostudu, co na tragaču uvezem.

Podmínky soutěže:
- fotografie budou přijímány:
- poštou nebo osobně na adresu OÚ Kašava
- elektronicky na emailovou adresu
redakce@kasava.cz
- jeden autor může zaslat max. 3 fotografie
- k fotografiím připojí jejich název, příp.
i krátký popis a své osobní údaje - jméno,
příjmení, e-mail, adresu
- pro dodržení tématu soutěže musí být
z fotografie nebo jejího popisu zřejmý
vztah k obci

- fotografie je možné posílat do 31. 5. 2012
- zasláním soutěžních fotografií účastník
potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu použité fotografií organizátorem soutěže
- vyhodnocení provede pětičlenná porota složená se zástupců redakce Okénka,
zastupitelů a odborníka z oblasti fotografování - snímky bude hodnotit bez uvedených jmen autorů.
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Kalendář akcí:
28. 4.
30. 4.
26. 5.

Stavění máje
Rej čarodějnic a čarodějů
(Rodiče dětí z Kašavy)
Kácení máje

Zdeněk Vlk
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Několik slov
k historii
ochotnického
divadla v Kašavě
I když jsme nový spolek, oživujeme pouze to, co v Kašavě už kdysi bylo.
A proto se sluší připomenout něco málo
z historie kašavského divadelnictví.
V roce 1906 kašavský farář P. Jan Chlápek založil ochotnické divadlo - později divadelní spolek „Dalibor“. Hrávalo
se v domácnosti u Sluštíků a v hospodě
u Bergrů, kde byl postaven sál. Po otevření Orlovny v r. 1929 (tehdy pod názvem
„Katolický dům a Orlovna“) se hrávalo
v obou sálech.
V r. 1915 byla založena Mariánská
družina dívek „Blahoslavené p. Marie bez
poskvrny počaté“ a pod ochranou „Sv.
Kateřiny panny a mučednice“. O 7 let později byla tato Mariánská družina rozšířena
na družinu žen a dívek. Od roku 1927 již
fungovala odbočka „Svazu katolických
žen a dívek“.
Členky výše uvedených spolků se
významně podílely na velmi živém divadelnictví v Kašavě. Duší veškerých akcí
byla hlavně slečna Cecílie Hvozdenská.
Byla nejen režisérkou, ale také sháněla

a upravovala kostýmy, pomáhala dělat
kulisy a podobně. Byla předsedkyní Spolku katolických žen a dívek. Velkou oporou divadelníků byli také P. Josef Klečka,
pí Filoména Fronichová a místní učitelka
slečna Anežka Březinová.
V začátcích byly uvedeny 3 krásné
divadelní hry – Kolíne, Kolíne, Jánošík
a Psohlavci.
Ze zápisů Spolku katolických žen a dívek se dovídáme také, že:
Od roku 1928 do roku1940 mohli
Kašavjané zhlédnout celkem 33 her.
Dále jsou záznamy až od roku 1945,
kdy byla obnovena divadelní činnost. Do
roku 1946 hráli 3 hry.
Do ochotnického divadelnictví se
podle dostupných záznamů zapojila rovněž jednota Orla v Kašavě. Její členové
odehráli 8 divadelních her.
V 50 letech byla uvedena hra „Janíček
s voničků“, kterou režíroval učitel místní
ZŠ p. Müller.
V 60 letech byla opět snaha ochotnické divadlo v Kašavě obnovit.
Této iniciativy se i přes svůj věk
opět ujala slečna Cecílie Hvozdenská
a zrežírovala pohádky „Honza a drak“
a „Tvrdohlavou ženu“.
Bohužel po její smrti zde již nikdo
v této aktivitě nepokračoval.
Tolik zatím jenom v krátkosti neúplný výčet z historie ochotnického divadla
v Kašavě.
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A nyní několik slov ze současnosti:
Činnost současného ochotnického
spolku se datuje od března r. 2011 a vzešla z iniciativy paní učitelky Věry Vlkové
za vydatné pomoci dalších příznivců
a milovníků tohoto žánru. Ochotnický
spolek Kašava (OSKA) je od listopadu
občanským sdružením a vytyčil si úkol:
sdružovat zájemce o divadlo, hudbu, kulturu a historii a propagovat umění.
Doufáme, že nám budete nakloněni
a že naši práci budete podporovat - například svou účastí na představeních, která
pro vás budeme s radostí připravovat.
Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám pomohli finančně, nebo poskytli
prostory, dopravu, tisk či jiné služby a bez
jejichž pomoci bychom možná ani nebyli
schopni existovat.
Iva Rochlová, Stanislav Marcoň

Podhorský
penzion
Ochotnický spolek Kašava
V minulém čísle Okénka do Kašavy
jste se mohli dočíst, o čem hra Podhorský penzion pojednává a které herce v ní
můžete zhlédnout. To jsme ještě nevěděli,
že nás podpoříte takovou účastí. Po premiéře 14. 1. a první repríze 15. 1. jsme pro
velký zájem udělali ještě další dvě představení (29. 1. a 12.2.). Celkem do Orlovny
přišlo 492 dospělých a 48 dětí. Děkujeme
za vaši přízeň.
Na druhou reprízu přijal pozvání autor
hry Lumír Kubátko. Všichni ze spolku jsme
byli zvědaví, jak se k našemu zpracování
scénáře pan Kubátko vyjádří. Dostavil se
i se svou manželkou. Po vystoupení řekl
pár slov divákům a poté hovořil s námi
v zákulisí. Hru napsal pro své známé před
12 lety a kromě vystoupení ochotníků,
které sám tehdy režíroval, nikdy svůj
„výtvor“ nespatřil. Takže to pro něho byla
premiéra. Čekali jsme, co řekne, a jeho
konstatování: „Musím uznat, že jste mnohem lepší, než jsme byli my.“ nás opravdu
potěšilo.
V blízké době budeme hrát v Kladerubech (22. 4. v 15.00). Na podzim plánujeme vystoupit ve Vizovicích a Horních
Moštěnicích.
Chtěla bych za celý spolek poděkovat
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a samotném průběhu jednotlivých představení.
Věra Vlková

OKÉNKO
do Kašavy

ŽIVOT V OBCI

Založení DH Trnkovjanky
DH Trnkovjanka byla založena v únoru roku 2002. První krůčky ale začínaly ještě předtím. Jako hráč dechového orchestru mladých ve Zlíně jsme byli v kontaktu s mnoha muzikanty našeho věku. Pro mladé muzikanty to tenkrát byl jediný soubor, kam mohli zamířit, když jejich hráčské schopnosti nebyly velké. S Jakubem Zívalíkem, který hrál na tenor,
jsme často mluvili o tom, jak bychom rádi ještě někde hráli. A tady přišla první myšlenka:
,,Založmesi dechovku sami.“ Tato věta rozpoutala založení DH Trnkovjanky. Byl to už rychlý
průběh. První se muselo zjistit, jaké nástroje vlastně v dechovce hrají. Získáním notových
materiálů po staré dechovce, která bývala v Kašavě, nám byla tato práce ulehčena.
Nyní stačilo jen získat potřebné hráče, které oslovil Jakub. Naskytla se otázka, kde zkoušet. Hráče jsme měli, ale každý byl odjinud. Proto se hledalo vhodné místo. Jako první byl
pochopitelně Zlín, ale tam už zkoušela Fryštácká Javořina a orchestr mladých společně
s Velkým dechovým orchestrem. Po několika neúspěších jsem navštívil tehdejšího starostu
pana Stanislava Marconě, který mi přislíbil prostory ve staré školce. Společně jsme tuto místnost vyklidili a mohli jsme začít. Pan Libor Mikl nám dovezl starou bicí soupravu a notové
pulty. Na zkoušky k nám začal jezdit i Vladimír Češek, který byl dlouholetý člen Moravanky
Jana Slabáka. Tím se nám dostalo profesionálního vedení. A jak rostli hráči samotní, rostla
i DH Trnkovjanka. Postupem času se zde vystřídalo několik hráčů, než jsme zůstali v dnešní
podobě. Vzpomínám i na naše první vystoupení. Bez jakýchkoliv zkušeností jsme se vrhli na
pódia doufaje, že se někomu zalíbíme, ať už na domácí půdě, nebo v jiné obci.
Letos máme deset let, které budeme slavit v červenci. Na jednom pódiu si zahrajeme
společně s kapelou FLERET a popřát nám přijedou i samozřejmě ostatní dechovky z Moravy
i ze Slovenska.
Tomáš Černoch

II. Maškarní ples
Již II. Maškarní ples proběhl v organizaci
DH Trnkovjanka. Letos se nám sešla opravdu
spousta skvělých a propracovaných masek.
Celý ples byl pojat tradičně, a to v rytmu polky, valčíku či dokonce waltze. Samozřejmě
v repertoáru DH Trnkovjanky dnes nechybí
i modernější rytmus a zastoupení kapel jako
ABBA nebo proslulý ploužák What a wonderful Word od Luise Armstronga.
V bohaté tombole vyhrál opravdu snad
každý, a kdo nevyhrál, mohl se společně
pobavit nad slogany napsané na papírkách.
Dodnes ovšem někteří z nás neví, co jednot-

livé slogany znamenaly. Nezbývalo nám, než
zajít přímo za autorem sloganu pro vysvětlení.
Mnohým z nás mohl například Tomáš Holík,
běžně známý jako mladý Lojza, vysvětlit, co
to znamená „máčajte strýčku, máčajte.“
Celý ples vygradoval cenou pro nejlepší
masky. Letos se nejvíce líbily hlavně skupinové masky jako Mrazík, Labutí jezero či Ferda
mravenec. Cenou kapelníka a putovní pohár
vyhrála skupinová maska Simsonovi. Moc
těmto maskám ještě jednou gratulujeme
a děkujeme všem ostatním, že se zúčastnili
tohoto plesu a vytvořili nezapomenutelnou
atmosféru. Další ročník se bude konat opět
první sobotu v únoru. Tak nezapomeňte připravit své kostýmy.

Vánoční koncerty
DH Trnkovjanky
V prosinci minulého roku jsme začali
s vánočními koncerty s podtitulem „Kolem
světa“. Repertoár vánočních koncertů se
opíral o světové koledy a provedli jsme tak
posluchače z Česka do Francie či Velké Británie nebo až do Spojených států. Na vánočních
koncertech samozřejmě nechyběli ani sólisti.
Sólové výkony se už staly nedílnou součástí
našich koncertů. Velké díky patří hlavně Martinu Křížkovi ve skladbě O’holly night, Kláře
Robenkové ve skladbě Jinglle Bells nebo
ve společné skladbě s Lucií Flámovou Panis
Angelicus. Na trombón se představil Martin
Franke s koledou First Noe. Koncertní mini
šňůru jsme zakončili samozřejmě na domácí
půdě v Kašavě. Oproti jiným koncertům jsme
v Kašavě koncert rozdělili na dvě poloviny,
kde v první polovině zazněly tradiční lidové
písně a v druhé polovině zmiňované koledy.
Děkuji tímto všem hráčům i zpěvákům za
předvedené výkony v Pozlovicích, Bohuslavicích i v Kašavě. Děkuji všem organizátorům,
spoluorganizátorům za pomoc při realizaci
těchto koncertů a děkujeme Vám, příznivcům
a posluchačům za opravdu hojnou účast právě tady u nás domav Kašavě.
Tomáš Černoch
Dovolte mi ještě poděkovat těm, kteří
pomáhali s přípravou plesu. Ať už s organizací, přispěním věcným darem v tombole
či přímou pomocí na plese. Velké díky patří
samozřejmě do „pekla“ našim pekelníkům, do
kuchyně kuchařkám a v neposlední řadě také
do výčepu. Těšíme se opět za rok.
Tomáš Černoch

Valašská kyselica a klobása
V sobotu 21. ledna se v kašavské Orlovně konala soutěž o nejlepší valašskou kyselicu a klobásu. Do soutěže se přihlásilo 20 soutěžících
s kyselicou a 9 soutěžících s klobásou. I když pořadatelé, milovníci dobrého jídla, neměli žádné zkušenosti s pořádáním takové akce, zájem
a ohlas předčil očekávání. Hodnotících a hostů přišlo tolik, až jsme měli obavy, že prostory Orlovny nebudou stačit. Zpestřením bylo také
vystoupení dětí: Mažoretky, Aerobik pod vedením pí A. Jurčíkové a dramatický kroužek ze ZŠ a MŠ Kašava pod vedením pí učitelky Vlkové.
K poslechu i tanci hrála držkovská kapela MRAZIVÁ ŠÁLA alias Šlapeto Revival, která celou akci doprovázela až do pozdních nočních hodin.
Poděkování patří všem sponzorům:
• ZŠ a MŠ Kašava a manželům Březíkovým
za zapůjčení ohřívacích boxů
• Martinovi Šarmanovi za propůjčení nerezových nádob
• firmě Idema za vepřovou šunku
• Romanovi Minaříkovi za kvalitní kašavskou slivovici
• pekárně Veka za pečivo
Samozřejmě velké díky pořadatelům za jejich obětavost
a mnoho dobrých nápadů.

NEJLEPŠÍ KYSELICA (hodnotilo 88 účastníků akce):
1. místo Marie Langerová, vzorek č. 18 (651 bodů)
2. místo Eva Jarcovjáková, vzorek č. 13 (574 bodů)
3. místo Martin Šarman, vzorek č. 10 (552 bodů)
NEJLEPŠÍ KLOBÁSA (hodnotilo 110 účastníků akce)
1. místo Jiří Holík, vzorek č. 6 (724 bodů)
2. místo David Kögler, vzorek č. 2 (719 bodů)
3. místo René Gargulák, vzorek č. 5 (675 bodů)

Ludmila Holá

Vážení pořadatelé akce Valašská kyselica a klobása, jménem všech soutěžících bych Vám chtěl poděkovat za perfektně zorganizovanou sobotní akci.
Velké díky patří panu Jaroslavu Holému a jeho partě, už teď se těším na další ročník.
Za vítěze a poražené Jirka Holík
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Royal Rangers
v Kašavě
Jak se dařilo Royalu v roce 2011?
Pravidelně jsme se scházeli každý
týden na schůzkách, při kterých se děti
zdokonalovaly jak v oblasti života v přírodě a tábornictví, tak se učily mezi sebou
vycházet a řídit se zlatým pravidlem
Royal Rangers „Ve všem dělej druhým to,
co chceš, aby oni dělali tobě“. Ne vždy se
nám to dařilo, ale snažili jsme se.
Od září loňského roku schůzky navštěvovalo 35 dětí ve věku od 7 do 13 let.
Poprvé si některé zahrály na čtyřdenním
celostátním Ringoturnaji v Jihlavě hru
ringo (přehazovaná s gumovými kruhy)
a v červnu se většina odvážila podstoupit náročnou dvoudenní túru Objevování
Hostýnských vrchů. Vyvrcholením naší
činnosti byl letní týdenní tábor v Křekově
u Valašských Klobouk.

Zpráva o činnosti
SDH Kašava
za rok 2011
Máme tady první dny roku 2012
a s ním přichází povinnost se ohlédnout
za rokem loňským. Vyhodnotit to, co
se nám povedlo a v čem musíme přidat
a polepšit se. Ti členové, kteří se práci ve
sboru maximálně věnují, ví, kolik práce
a času to obnáší.
K dnešnímu dni registrujeme 73 členů, z toho 22 žen. Přijali jsme 8 nových
členů. Svou činnost průběžně řešíme na
pravidelných schůzích, které se konají
vždy první pátek v měsíci. Většinou chodí
jedni a ti samí, kterým není práce ve sboru lhostejná.
Hned na začátku bychom chtěli
poděkovat těm členům, kteří se starají
o techniku a kteří zasahovali při požárech
a u ostatních mimořádných událostí.
12. 3. Požár rekreační chaty u točny
Podkopná Lhota.
8. 4. Začala hořet v Chropyni čtyřpodlažní budova podniku na zpracování
plastů.
5. 6. Byl vyhlášen požár v katastru
Kašavy, opuštěný objekt u lesa – Klapinky
7. 6. Požár před základní školou, hořela keřová výsadba.

Všechny tyto akce a plno dalších
aktivit by se nemohlo uskutečnit bez
podpory rodičů dětí a sponzorů. Také se
nám podařilo získat finanční příspěvky
od Ministerstva školství a obce Kašava
na nákup navigací pro orientaci v přírodě a rozvoj turistické hry Geocaching
v obci a jejím okolí. Na sportovní aktivity, a to především na hru ringo, nám na
základě podané žádosti přispěla uherskohradišťská Nadace Děti-kultura-sport.
Díky ní byla pořízena přenosná síť, ringokroužky, počitadlo a trika s potiskem (viz
obrázek). Část peněz od nadace poslouží
jako finanční příspěvek na účast dětí na
letošním Ringoturnaji. Všem výše zmíněným děkujeme a těšíme se na spolupráci
i v roce 2012.
A co na letošek plánujeme?
23. – 24. 3. Jarní tání v Kašavě
(společná víkendovka s RR Zlín)
5. – 8. 5. Ringoturnaj v Jihlavě
(celostátní víkendová akce)

6. 11. Hořel sklad slámy ve Hvozdné.
14. 10. byla vyhlášena taktická příprava pro 9. okrsek Lukovské podhradí.
Tématem taktické přípravy byla dálková
doprava vody + kyvadlová doprava vody,
místo zásahu Držková – Polesí Májová
– Lesy ČR.
Dále naši členové byli povolání k likvidaci sršňů. Po vydatných deštích čerpali
vodu ze sklepů při lokální záplavě a čistili
vozovku po nánosech kamení a bahna.
Z brigádnické činnosti je to pravidelný sběr železného šrotu a kovového
odpadu. Pak pomoc při závodech Barum
Rallye. Čištění vozovky při závodech
malých motocyklů do vrchu, vození vody
na místní hřbitov a čištění kanálu nad
Chaloupkami.
Náš kulturní život začíná jako každý
rok končinami, voděním medvěda a končinovou zábavou.
30. 4. se uskutečnila mezinárodní 18.
Hasičská pouť na sv. Hostýně. Mši sv. sloužil
monsignore arcibiskup Jan Graubner.
Do úseku prevence započítáváme
i přípravu na první kolo okrskové soutěže v požárním útoku a štafetě. Soutěž
se konala ve Vlčkové. SDH Kašava byla
zastoupena čtyřmi družstvy.
Koncem května pomáhali naši členové při kácání máje a začátkem června
jsme se účastnili slavnostní mše svátku
Božího těla.
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Předprázdninová víkendovka (akce naší
hlídky, vítáni budou i rodiče)
15. 7. – 25. 7. Letní tábor v Křekově
(společná akce s RR Zlín)
Více informací o činnosti naši hlídky
naleznete na nových webových stránkách www.39ph.royalrangers.cz.
Zdeněk Vlk, hlavní vedoucí
rrkasava@email.cz

Předposlední červnový víkend se konalo soustředění mladých hasičů na Rusavě.
V sobotu 9. 7. náš sbor oslavil 100té
výročí založení. Při této příležitosti nám
monsignore Graubner vysvětil nově zrekonstruovanou zbrojnici.
30. 7. pořádal náš sbor noční pohárovou soutěž v požárním útoku O pohár
starosty obce. Přijelo 20 družstev mužů
a 8 družstev žen. Po dlouholetém trápení
se konečně domácímu mužstvu podařilo
uspět a umístili se na krásném 3. místě.
Dne 17. prosince si převzali hasiči zpět
svou zbrojnici do užívání. Dokončeno je
celé přízemí, tj. místnost zásahové jednotky, wc, garáže, sklad materiálu a PHM.
Klubovna v prvním patře bude řešena
v následujícím roce. Slavnostního předání se zúčastnili starosta obce pan Josef
Jarcovják, senátor Jiří Čunek a starosta
okresního sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska pan Ing. Josef Bernátík.
SDH by touto cestou chtělo poděkovat OÚ Kašava, obzvlášť panu starostovi
Josefu Jarcovjákovi, za dobrou spolupráci, za ochotu vyjít vstříc, pokud o něco
požádáme. Naopak, pokud bude OÚ
něco potřebovat, jsme taky ochotní vyjít
vstříc. Dále také patří poděkování všem
sponzorům, kteří se snaží sboru pomoci
jak finančně tak i po materiální stránce.
Růžena Minaříková
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Klub maminek
Kašava
I v novém roce to v klubu maminek žije.
Ačkoli jsme museli kvůli nepřízni počasí a
zdraví některých zúčastněných odvolat
plánovanou besedu s paní psycholožkou

a jiné aktivity, neodradilo nás to od pravidelného pátečního setkávání. Leden se
nesl v duchu povánočním, čemuž odpovídaly zvolené výtvarné techniky – zmizíková
rezerva, sněhuláci z vaty, volná kresba. Při
cvičení s Míšou se opět zapojili předškoláčci. Byli s námi také na zajímavé přednášce
o 1. pomoci, kterou nám připravil tiskový

mluvčí ZZS Zlínského kraje pan Petr Olšan.
Na ní jsme ocenili nejen důležité rady, jak
se zachovat doma v krizových situacích, ale
především jsme si mohli vyzkoušet oživování osoby v bezvědomí – samozřejmě na
figuríně dospělého i dítěte.
V únoru jsme převážně tvořili z hmoty
DAS, která tvrdne na vzduchu a nemusí se
vypalovat, takže malí výtvarníci si mohli
své výrobky brzy odnést domů. V březnu
jsme si připomněli přicházející svátky jara,
zacvičili si s Míšou, uspořádali karneval
a 30. 3. nás čeká odložená přednáška s paní
psycholožkou Mgr. Polínkovou na věčné
téma „dětský vzdor“. Ve spolupráci se ZUŠ
Morava pokračujeme v seminářích keramiky, kam chodí i další maminky s dětmi
z Kašavy. Dokončujeme zde dílka vánoční,
jež čekají na glazuru a někteří odvážlivci se pustili do 3D modelování. Termíny
keramiky a program mateřského centra
jsou průběžně zveřejňovány na kabelovce
a keramika se připomíná zájemcům také
v místním obchodě.
Těší nás, že se řady nás – maminek
– rozšířily, a že můžeme i nadále využívat
prostory MŠ Kašava.
Pavla Holíková

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Nebezpečí
jménem facebook
Pojem facebook je v současné době
mimořádným fenoménem, který otevírá
naprosto nové a převratné možnosti komunikace mezi lidmi. Dnes má téměř každý člověk
od 13 let do 40 let facebook. Za nespornými
pozitivy a klady této sociální sítě se ukrývají
mnohá úskalí a velká nebezpečí. Sociální sítě
jsou pojmem teprve nedávné doby a tudíž
dříve narozené tak trochu míjí, což vůbec
není nevýhoda. Naopak, je to spíše výhoda,
jelikož negativ má facebook nesporně mnohem více, než pozitiv. Vývoj a obrovský boom
nových způsobů přenášení informací však
nelze zastavit a je třeba se s jejich dopady
vyrovnat a ještě je lépe být tak trochu napřed,
jelikož tento velký fenomén vyžaduje především dobře zvládnutou prevenci a osobní
zodpovědnost před sebou samým a samozřejmě také před druhými lidmi. Sama sociální síť facebook prevenci dělá tím, že blokuje
účty dětem mladším 13 let a nabízí jisté možnosti zabezpečení dat. Malí uživatelé internetu jsou sice zklamáni, že si zde nemohou
svůj účet dosud otevřít, ale je to vlastně jejich
ochrana. Bohužel, děti toto bezpečnostní
opatření obchází tím, že se jednoduše „ostarší“ a své datum narození (což je mimocho-

dem povinná položka) uvedou nepravdivě…
a už jsou tam, kde chtěly být - v zakázaném
prostoru virtuálního brouzdaliště.
Pro dříve narozené několik informací.
Facebook nabízí na svoji internetovou síť
umístění osobního profilu každého člověka,
který dobrovolně přijme všechny podmínky registrace a následného užívání této sítě.
Uživatel facebooku se takto představuje
celému virtuálnímu světu. Všichni jeho další
uživatelé mohou následně každý zaregistrovaný účet objevit na internetu i přes to, že
nejsou přáteli tohoto uživatele a osobně jej
neznají. Otázkou je, v jakém rozsahu a do jaké
míry jim to jednotlivé uživatelské účty dovolí.
I když si přes určitá zabezpečení jedinec chrání svá osobní data a soukromé informace,
které sdílí pouze s nejbližšími přáteli a nepustí na svou „zeď“ nikoho nezvaného, je přesto
facebook tenký led. To se týká především dětí
a mládeže, jelikož jejich naivita je vzhledem
k rafinovanosti okolního virtuálního prostředí
veliká. Tímto způsobem se na lidi dnešních
dnů mohou jako neřízená střela řítit různé
hrozby. Jednou z nich je kyberšikana.
Vážení rodiče, pokud je Vaše dítě uživatelem facebooku, prosím, zjistěte si, jakým způsobem má zabezpečen přístup na svůj účet
a je-li tento účet dostatečně ochráněn. To
nelze učinit jinak, než že skutečně prolistujete zdlouhavé a složité nastavení této sociální
sítě. Věřte však, že Váš drahocenný čas za to
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opravdu stojí. Děti nebezpečí facebooku velmi často podceňují, protože ještě nechápou
rafinovanost tohoto moderního fenoménu.
Pokud ochrana dat Vašeho dítěte na facebooku není dostatečná, rychle zajistěte nápravu. Jen tak můžete své ratolesti chránit před
špatnými vlivy sociální sítě facebook.
Jana Langerová

Jaro na Kašavě
(dědečkovi)

Z blankytu nebe v jitru vlahém
se slunce sneslo do polí,
kde skřivan v letu mihotavém
svým zpěvem blažil okolí.
A zima, bloudíc po kotáru
ve stínu stromů prostírá
poslední zbytky bílých cárů
jež slunce brzy sesbírá.
Tu jaro máchne perutěmi
bledulím v bílá okvětí.
„Hej zimo!“ „Z tebe smutno je mi,
ledovou berlu beru ti.“
A mění berlu ze křišťálů
v potůčky luční, zurčící
pějící světu Boží chválu
jak na nebeské zvonici.
Tak to je jaro na Kašavě.
Jak nám ho Pán Bůh letos dal,
jak jsem ho plně k Boží slávě
těmito verši vyzpíval.
Stanislav Marcoň
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY

Předškoláci
navštívili 1. třídu
Ve čtvrtek 19. ledna se do první třídy přišli podívat naši předškoláci. Společně jsme si
zazpívali a pak ukázali prvňáci, co se za necelých pět měsíců naučili. Školkáčci však nebyli
jen pozorovatelé, ale také se do vyučování
zapojovali. Dovedli spočítat jednoduché
příklady, poznat a dokonce i napsat některá
čísla a ani mnoho písmenek jim nebylo cizí.
A pak si mohli zkusit na vlastní kůži, jaké je to
usednout do školních lavic. Dostali pracovní
listy, kde poznávali tvary, počítali a vybarvovali, zkoušeli opsat několik písmen jak tiskacích tak psacích a zjistili, jak jsou pozorní při
hledání odlišností na obrázcích. Musím je
moc pochválit.
Věra Vlková

Zápis dětí do 1. třídy
V první den druhého pololetí proběhl zápis
budoucích prvňáčků do naší školy pro školní
rok 2012/2013. Děti, které přicházely se svými
rodiči, byly hned v úvodu přivítány pohádkovými postavičkami. Ty měly pro budoucí prvňáky
připraveny zajímavé úkoly a otázky. Dětičky
hravou formou splnily všechny náležitosti zápisu v pohádkovém světě Pipi Punčošky a dalších
postaviček. Převlečení žáci I. stupně se svých
pohádkových rolí zhostili výborně a dostali
pochvalu. Na vše dohlíželi pedagogové, kteří
zdařilou atmosféru zápisu měli plně pod svou
kontrolou a mohli v závěru konstatovat, že
všichni předškoláci splnili požadavky k přijetí
do prvního ročníku. Milí rodiče, věříme, že i Vy
jste byli spokojeni a Vaše ratolesti Vám i nám
udělaly radost. Děti se nebály, spolupracovaly
a byly šikovné.
Jana Langerová.

Karneval
8. 2. 2012 - Stejně jako každý rok, i letos
bylo pro děti z naší školy uspořádáno karnevalové odpoledne. Program byl zahájen
promenádou masek, následovalo taneční
vystoupení děvčat z aerobiku a pak se již
soutěžilo, tancovalo a dovádělo. Na rodiče,
kteří se přišli podívat, čekal nelehký úkol –
vybrat ze všech masek ty nejlepší. Odměněni byli ale nakonec všichni, a to nejen sladkostí, ale především příjemně stráveným
odpolednem.
Lucie Holíková

ZUŠ Morava
Milí rodiče, rádi bychom Vás informovali
o rozšíření výuky na ZUŠ Morava - pobočka ZŠ
A MŠ Kašava - v oboru hlasová výchova (sólový a sborový zpěv). Zda Vaše ratolesti rády

Lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích
Od 15. 1. 2012 do 20. 1. 2012 bylo třicet žáků ze sedmé a osmé třídy na lyžařském kurzu
v Orlických horách, v Čenkovicích. Tento lyžařský areál s dlouhou tradicí nás přivítal pěknou
zimní sněhovou přikrývkou. Počasí se střídalo jako na horách. Zatímco jeden den jsme se doslova koupali v nádherném slunci, druhý den nebylo vidět přes hustou mlhu na krok. Výcvik probíhal ve třech družstvech, které pracovaly pod vedením svých instruktorů. První a druhé družstvo
zdokonalovalo lyžařskou techniku a seznamovalo se s carvingem. Třetí družstvo pracovalo
usilovně na základech sjezdového lyžování. První dvě družstva měla možnost ve středu odpoledne navštívit velmi příjemný SKI park Červená Voda, který jako jediný v ČR nabízí komfortní
vyhřívanou čtyřsedačku s bublinou a zajímavou 2,5 km dlouhou červenou sjezdovku. Ve čtvrtek jsme i přes nepřízeň počasí uspořádali závody ve slalomu a v paralelním slalomu. Zvítězili
nejlepší, ale svého ocenění se dočkali nakonec úplně všichni při večerním čtvrtečním vyhodnocení. Pochvalu zaslouží především třetí družstvo, které udělalo na lyžích veliké pokroky.
Ohlasy od dětí jsou velmi pozitivní a to nás moc těší. Věříme, že Čenkovice byly tentokrát
šťastnou volbou a nabídly našim dětem dostatek zajímavých terénů s vévodící Bukovou horou
(958 m. n. m.). Běžky tentokrát zůstaly doma.
Poděkování patří paní učitelce Kořístkové, paní Latifové a Janě Langerové ml.
A to nejdůležitější na závěr: v pátek 20. 1. v 16.30 hodin z autobusu pana Jančíka vystoupili
u kašavské zbrojnice všichni zdrávi, unavení, ale v dobré náladě!
Jana Langerová

Projekt UKLIĎME SI SVĚT
(sběr vysloužilých elektrospotřebičů)
Ukliďme si svět je ekologický projekt pro základní a střední školy v České republice – „ekologie v praxi“, který spočívá ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů.
V naší škole bude sběr probíhat v květnu - přesný termín se včas dozvíte prostřednictvím
infokanálu KBTV a webových stránek obce a školy.
Sběr může obsahovat všechny malé i velké domácí spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje,
respektive vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie:
Velké spotřebiče - např. ledničky, mrazáky, sporáky, myčky, pračky, sušičky, trouby na pečení,
odsavače par, čističky vzduchu, el. topidla (nad 10 kg), el. plotny, el. sekačky (nad 10 kg) apod.
Malé spotřebiče - mikrovlnné trouby, vysavače, tepovače, parní čističe, žehličky, šicí stroje,
pletací stroje, vyšívací stroje, tkací stroje, fritovací hrnce, pečicí pánve, barbecue gril, toustovače, sendvičovače, opékače topinek, mlýnky na maso, varné konvice, hodiny, budíky, fény,
kulmy, zubní kartáčky, holicí strojky, masážní strojky, epilátory, vysoušecí helmy, zastříhávače
vlasů, váhy, ventilátory, kráječe, ohřívače nápojů a pokrmů, kuchyňské roboty, mixéry, šlehače, citrusovače, odšťavňovače, parní hrnce, malé domácí pekárny, popkornovače, osvěžovače
vzduchu, odpuzovače hmyzu.
Elektrické nářadí a nástroje - vrtačky, pily, řezačky, obrážečky, frézky, brusky, stroje na
hoblování, hlazení, leštění, ohýbání, spojování, drcení, vrtací, sekací, bourací kladivo, aku a el.
šroubováky, el. sponkovačky, nýtovací kleště, pájky, svářečky, el. sekačky.
Zdeněk Vlk

Milé maminky a tatínkové našich dětí.
Díky Vám všem, obětavým organizátorům
za milé chvíle, které jste pro nás připravili na
našem školním plese v zasněžené kašavské
Orlovně, v sobotu 11. února 2012. K příjemné pohodě přispěly hned dvě kapely: skupina TOP a Mladá dechovka z Kašavy, což
zvedlo úroveň celé akce. Na všechny šťastné výherce čekala jako již tradičně bohatá

a rozmanitá tombola. Přesto se bezesporu
zlatým hřebem večera stala přehlídka svatebních šatů ze svatebního salonu Nika ze
Slušovic. Jejího předvedení se ujaly s bravurní elegancí naše krásné maminky, mezi
něž se dostala i jedna „falešná“ nevěsta
v podání Jožky Šarmana, který nás všechny
příjemně pobavil. Díky za bezpečné garde
jednomu z tatínků a dvěma mládencům,
kteří doprovázeli „na předváděcím molu“
neméně krásné družičky. Ples byl opravdu moc pěkný. Díky!
Jana Langerová

zpívají, neváhejte odkrýt včas jejich talent.
Těší se na Vás vyučující Klára Robenková. Také
chceme připomenout další obory, které je
možné na naší škole studovat: klavír, varhany,

trubka, lesní roh, zobcová flétna, hoboj, housle, kontrabas, kytara a pro nejmladší od 5 let
- přípravná hudební výchova v MŠ.
Kolektiv učitelů ZUŠ Morava

Poděkování SRPDŠ
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Dvě zlata
a nový rekord ČR!
DVĚ ZLATÉ MEDAILE A ČESKÝ
REKORD MARTINY ČERNOCHOVÉ NA
HALOVÉM MISTROVSTVÍ ČR
Na letošní vrchol halové sezony Mistrovství ČR v hale vyrazili sprinterka Martina Černochová i její trenér Milan Nožička
malinko nejistí. Arktické teploty v posledních týdnech Martinu velmi omezily v závěrečné přípravě na tento vrchol sezóny.
První start v rozběhu na 60 m ale všechny přesvědčil, že formu určitě má, když ve
velké pohodě vyhrála svůj rozběh na 60 m
za 7,82 s. Marťa byla nasazena do finále
do třetí dráhy a takticky ho zvládla skvěle.
Startovní reakce sice nebyla nejlepší, ale
přišlo výborné zrychlení a na cca 40 m se
posunula před všechny soupeřky a cílovou
metu proťala v suprovém čase, jen setinku
za svým osobním rekordem – 7,56 s. Těsně
po doběhu propukla opět obrovská radost
a uspokojení z osmé zlaté medaile Martiny na mistrovstvích ČR v její dosavadní,
nedlouhé kariéře.
V neděli Marťa neběžela sólo dvoustovku, protože se šetřila na 60 m na Mistrovství ČR žen, které je příští sobotu. V průběžných tabulkách žen je na 5. místě a věříme
v postup do finále a hlavně, že nasbírá další
zkušenosti z velkých závodů. Toto ji ale
nebránilo, aby nepomohla svým kolegyním A. Hrudkové, L. Domské a J. Sotákové
ve štafetě na 4×200m v dresu AK Olymp
Brno – nejsilnějšího týmu v ČR, kam na
letošek přestoupila hlavně kvůli startu na
poháru mistrů evropských zemí družstev
juniorek. Že to byla skvělá volba, dokumentuje mistrovský titul a hlavně rekord
ČR – 1:40,81 v této štafetě.
Milan Nožička, trenér
Za obec Kašava gratulujeme Martině
Černochové za vynikající výsledky, kterými přispívá k dobrému jménu obce,
a přejeme spoustu dalších úspěchů
nejen na závodní dráze.

TJ Kašava
Mrazy, sníh a nevlídné počasí, to je
přesně období, kdy je v plném proudu příprava na další fotbalový rok naší TJ Kašava.
Přes vánoční svátky jsme měli mnoho času
analyzovat, hodnotit a bilancovat uplynulý
fotbalový rok. Jeho vyvrcholením je již tradičně silvestrovský turnaj v sálové kopané
konaný v tělocvičně ZŠ Kašava. Tento turnaj
je pořádán a i vnímán jako „odměna“ všem
těm, kteří se aktivně podílejí na činnosti TJ,

tzn. od těch nejmladších žáků až po kolektiv
fotbalových vytrvalců, nadšenců - Starých
pánů. Vysoká účast a úroveň hry na tomto
turnaji jen podtrhuje skutečnost, že fotbal
v naší obci je a bude i nadále jeden z nejatraktivnějších sportů.
Je zvykem, že konec ledna je ve znamení konání výroční schůze TJ. Zde dostanou všichni členové informace o dění v TJ,
počínaje od výsledků, plánovaných investic, opravách, až po novinky a ekonomické
situaci. Je zde prostor veřejně poděkovat
či jinak poukázat na dění kolem TJ. Jedna
z nejdůležitějších informací byla podána
od Pavla Studénky, který oficiálně ze zdravotních důvodů ukončil aktivní činnost
v TJ nejenom jako předseda, ale i jako člen
výboru. Po těch několik desítek let, co se
aktivně jako hráč, trenér a později i jako
předseda oddílu podílel na rozvoji a jména
TJ, si zaslouží naše vřelé poděkování, obdiv
a srdečné přání pevného zdraví a pohody
do dalších let.
A co nás pro tento rok čeká? Kromě mistrovských utkání a turnajů i spousta práce
kolem. Máme v plánu vybudovat nové
posezení - lavičky pro diváky, repasovat lávku - konstrukci přes Černý potok, zvelebit
okolí bufetu apod. Prioritou je ovšem získání dotace na celkovou rekonstrukci areálu sportovního hřiště. Celkový projekt na
rekonstrukci je připraven, ale prozatím žádný dotační program, který by v co největší
míře pokryl finanční potřeby rekonstrukce,
nebyl vyhlášen. Nicméně nabízejí se možnosti dílčích oprav či rekonstrukce, jedním
z nich je dotační program pod názvem
„Zelený trávník 2012“, vyhlášený fotbalovou asociací ČR. Připravujeme požadované
podklady a budeme se ucházet o nabízenou dotaci na úpravu, zatravnění, nebo
odvodnění hrací plochy.
Jsme rádi a vítáme sportovní a kulturní
aktivity různých organizací a osob na hřišti
a okolí. Díky ochotě a iniciativě některých
jednotlivců došlo k výraznému zvelebení

zázemí bufetu, který rozšířil nabídku občerstvení a služeb nejenom při mistrovských
utkáních. Pevně věříme, že dnešní podoba
hřiště a okolí není konečná a brzy se dočkáme změn k lepšímu. Je naší povinností
poděkovat všem, kteří se výraznou měrou
podílejí na chodu TJ Kašava, od diváků, jednotlivců, organizací až po obec Kašava.
Informace o konkrétních akcích v areálu
sportoviště, včetně termínů konání mistrovských zápasů, budou uvedeny a pravidelně
aktualizovány na internetových stránkách
obce Kašava.
Těšíme se na vás v tyto krásné nadcházející jarní dny.
Výbor TJ Kašava
Rezervace a pronájem bufetu na hřišti.
V případě zájmu volejte na
tel. 733 691 100.

Turnaj
ve stolním tenisu
V sobotu 17. 12. 2011 se turnaje zúčastnilo 20 neregistrovaných hráčů a 9 hráčů
našeho oddílu. Neregistrovaní hráli turnaj
mezi sebou. Dvojice pro čtyřhru byly vylosovány ze všech zúčastněných.
Jednotlivci:
1. Zbranek Stanislav
2. Horsák Jan
3. Šála Jaromír
Čtyřhra:
1. Černoch Břetislav, Kocourek Petr
2. Minařík Ivan, Šála Jaromír
3. Čevela Vladislav, Zbranek Stanislav
Děkujeme za účast.
OREL KAŠAVA – oddíl stolního tenisu

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ TJ KAŠAVA - JARNÍ ČÁST 2012
MUŽI „A“

ŽÁCI

MUŽI „B“

1.4. Ne 15.30

Štípa - Kašava

8.4. Ne 15.30

Kašava - Ludkovice

8.4

Ne

10.30

Kašava - Štípa

7.4 So 15.30

Kašava - Všemina

14.4. So 16.00

Sehradice - Kašava

15.4

Ne

13.30

Újezd - Kašava

15.4 Ne 16.00

Zádveřice - Kašava

22.4. Ne 16.00

Kašava - Veselá

22.4

Ne

10.30

Kašava - Vizovice

21.4 So 16.00

Kašava - Lutonina

28.4. So 16.00

Jaroslavice - Kašava

29.4

Ne

10.00

Spytihněv - Kašava

29.4 Ne 16.00

Neubuz - Kašava

6.5. Ne 16.30

Bratřejov - Kašava

6.5

Ne

10.30

Kašava - Tečovice

6.5 Ne 10.00

Štípa - Kašava

13.5. Ne 16.30

Kašava - Napajedla

13.5

Ne

14.30

Březnice - Kašava

12.5 So 16.30

Kašava - Hvozdná

20.5. Ne 16.30

Kostelec - Kašava

20.5

Ne

10.30

Kašava - Mladcová

20.5 Ne 16.30

Trnava - Kašava

27.5. Ne 16.30

Kašava - Bylnice

26.5

So

14.30

Veselá - Kašava

26.5 So 16.30

Kašava - Veselá

3.6. Ne 16.30

Tlumačov - Kašava

3.6

Ne

10.30

Kašava - Bratřejov

2.6 So 16.30

Kašava - Vizovice

10.6. Ne 16.30

Kašava - Újezd

9.6

So

10.00

Malenovice - Kašava

10.6 Ne 16.30

Jasenná - Kašava

17.6. Ne 16.30

Kašava - Dolní Lhota

17.6

Ne

10.30

Kašava - Luhačovice
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ZRCADLO ČASU
Jurčíkova hospoda
Hospodu koupil pan Jurčík od Langerů. Součástí hospody byla i masna, poblíž
stávala kuželna. Ke zbourání hospody i
vedlejšího stavení došlo z důvodu rozšíření hlavní silnice.

Sedlářovo - dům ševce
Stavení stávalo původně v Držkové
jako dřevěnice. Pan Sedlář ji koupil, rozebral a postavil v Kašavě.
Pan Jan Sedlář byl švec. Později také
starosta obce a starosta jednoty Orla
v Kašavě. Stavení se několikrát přestavovalo. V současné době je majitelem Vojtěch Holík - vnuk pana Jana Sedláře.

DĚTSKÝ KOUTEK
Milé děti,
tentokrát jsme si pro vás připravili úkoly, které jen tak nevyřešíte z pohodlí domova - kdo bude chtít uspět, musí pro správné
odpovědi na tři soutěžní otázky vyrazit ven.
Své odpovědi posílejte do konce května na
email redakce@kasava.cz nebo je předejte
ve škole. Při troše štěstí budete vylosováni a odměnou vám bude poukaz na pizzu
v Cukrárně u Šarmanů.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

R adost z jara

1. Co se nachází v budově, kterou vidíte
na fotografii?
a) Školní knihovna, která bývá otevřena
každé pondělí od 13 do 15 hodin.
b) Obecní úřad, který má úřední dny každé
pondělí a středu.
c) Budova je prázdná a v červnu tohoto
roku bude zbourána.
d) Obecní knihovna, kterou můžete navštívit každé pondělí od 14.30 do 17.00
hodin.
e) Fara, kterou obývá P. Jiří Orság.

Radost z jara veliká,
to, to ale utík á.

2. Kolik jmen na pomníku padlých ve 2. světové válce patří kašavským občanům?
a)3 b)7 c)4

Vstávej, slunce, sluníčko,
zelenej se, travičko.

3. Velikonoce jsou někdy brzy v březnu a někdy třeba až po polovině dubna. Proč?
Má to nějaké pravidlo?
a) je to staletý ustálený zvyk
b) stanoví to papežská rada ve Vatikánu na několik let dopředu
c) Boží hod velikonoční bývá zpravidla první neděli po prvním jarním úplňku.
Pavla Holíková

Vč e l i č k y, u ž v s t á v e j t e ,
potravu si hledejte.
Probouzí se příroda,
ptáci letí dokola.
Nela Nedomová (8 let)

Vylosovaní výherci z minulého čísla, kdy jste měli za úkol doplnit vánoční pranostiky, jsou Kateřina Pavelková a Jakub Čáň. Nela Nedomová získáva poukaz na pizzu za báseň Radost z jara. BLAHOPŘEJEME.

Děkujume Cukrárně u Šarmanů za poskytnutí dárkových poukazů na pizzu.
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