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OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové

SLOVO STAROSTY
Předsedovi komise už zbývalo vyhlásit jenom vítěze. Začal zdůvodněním:
„Hodnotitelskou komisi zaujalo harmonické snoubení krajinného rámce
s kvalitními architektonicko-urbanistickými realizacemi v posledních letech, které navazují na tradiční hodnoty této valašské obce. Ocenili jsme
i činnost všech složek tvořících společenství místních občanů, neboť právě
takto ojedinělým způsobem rozvíjejí zdejší kulturní i společenský život“.
Následovala krátká pomlka a pro nás
ohromující verdikt:

V pondělí 6. června jsme vyrazili v silné sestavě (celý úřad, a přišlo nás
podpořit aj pár kašavjanů) na Krajský
úřad ve Zlíně, kde za účasti hejtmana
Stanislava Mišáka, náměstka pro rozvoj venkova, Ivana Mařáka a dalších
představitelů kraje, členů hodnotitelské komise, byli oznámeni vítězové
krajského kola soutěže Vesnice roku
2016. Výsledky vyhlašoval předseda komise Vojtěch Zubíček, starosta
obce Kateřinice, které v roce 2014 vyhrály jak krajské, tak i celostátní kolo
Vesnice roku. Postupně četl jednotlivé oceněné obce. Seděli jsme, ani
jsme nemukali. Nervozita byla veliká, protože už kde která obec nějaký
diplom nebo cenu dostala, a my furt
nic. Když už zbývalo vyhlásit jenom tři
nejlepší, tak jsem se už v duchu smiřoval s neúspěchem.
Třetí místo si vydobylo Jalubí s bílou
stuhou za práci s mládeží (kterému
náleží finanční odměna 600 000 korun od státu a 200 000 korun z rozpočtu Zlínského kraje). My zas nic!
Druhou příčku obsadila obec Hošťálková s modrou stuhou za společenský život (která kromě 600 000 korun
od státu získá od Zlínského kraje odměnu 300 000 korun). Tož to letos nebude nic, půjdem dom s ostudú, asi
jsme něco po…kazili.

Na prvním místě krajského kola
Vesnice roku 2016 ve Zlínském kraji se umístila obec Kašava, která získala zlatou stuhu a kromě jednoho
milionu korun ze státního rozpočtu obdrží Kašava odměnu 500 tisíc
korun od Zlínského kraje.
To byl šok!
Následovaly gratulace a informace, co
nás jako krajského vítěze čeká. Teprve po cestě zpátky do Kašavy mi to
v hlavě všechno došlo. Obrovská radost, ale i hrdost na naše krásné údolí
a dobré lidi v něm žijící. Nespočet telefonů, SMS zpráv, gratulací. Zpráva
o vítězství se šířila jak blesk. Také jsme
to museli, jak sa sluší a patří oslavit.
Odpoledne v cukrárně bylo veselo,
bylo co slavit a probírat, co nás čeká,
a také, proč a zač jsme tu Zlatou stuhu dostali.
Stručné zdůvodnění předsedy komise (citované výše) to naznačuje. Jednotliví členové už při prezentaci neskrývali obdiv ke krajinnému rázu
naší valašské dědiny, ke školnímu areálu, okolí kostela, návsi… Komisaře velmi zaujaly všechny připravené
prezentace. Šlo vidět, že se v Kašavě
ani vteřinu nenudili, ať škola, farnost,
spolky nebo jednotlivci - všichni jste
byli skvěle připravení, přirození, navíc
na Návsi byla vynikající nálada. Všem
moje obrovské poděkování!!!
O charakter naší obce se zasloužily
předešlé generace. Myslím si, že byla
velmi důležitá naše přirozená úcta
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a pokora k tradicím, k uchovávání
a rozvíjení dědictví převzatému
od našich předků. Proto také posílám poděkování a vzpomínku
všem, kteří už nejsou mezi námi
a zasloužili se o rozvoj naší obce.
Teď nás čeká uspořádání Krajské slavnosti - slavnostního předávání cen
krajského kola soutěže Vesnice roku
2016 hejtmanem Stanislavem Mišákem. Bude se konat v Kašavě v neděli 7. srpna 2016. Na Slavnost vás
všechny zvu. Jestli nám to nepřekazí počasí, bude bohatý program, zajištěno občerstvení a upečeme na návsi na rožni býčka nebo jalovičku „vypasenú“ na Kašavských pastvinách
- bude zdarma oběd pro celů dědinu.
No a na přelomu srpna a září k nám
přijede hodnotitelská komise celostátního kola soutěže a bude hodnotit naši čtyřhodinovou prezentaci. Utkáme se se všemi vítězi krajských kol. Je to pro naši obec obrovská příležitost, která se nebude opakovat. Moc vás všechny prosím o aktivní pomoc. Je jedno jestli pomůžete úklidem před domem, vyšperkováním vlastní květinové výzdoby svého
domu, zahrádky před domem, pomůžete s organizací nebo se zapojíte do
prezentací. Hlavně se prosím přidejte
a nenechte nás v tom samotné.
Při krajské prezentaci jsem byl překvapený, kolik práce a času jste sami
bez říkání odpracovali pro zdar této
akce. Není možné všecky vyjmenovat, děkuju všem!!!
Na závěr musím vyzvednout naši školu, naše děti pod vedením svých učitelů - bez rozdílu Kašavské, Držkovské
nebo Vlčkovské. Předvedly svoje dovednosti hrdě s radostí. Také výzdoba
školy komisaře doslova dostala. Jsem
si jistý, že děcka nezklamou a předvedou školu i své dovednosti zase
v plné parádě. Tak se přidejte také
a pojďme do toho všichni společně.
Josef Jarcovják, starosta obce
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova
ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí
v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském

a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý
kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha
v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče
o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische
Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE)
ve dvouletém intervalu soutěž.

REPORTÁŽ Z PREZENTACE NAŠÍ OBCE
Krajská hodnotitelská komise
Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., předseda komise, starosta obce Kateřinice
Mgr. Martina Horňáková, místopředsedkyně komise, starostka obce Babice
Ing. Miroslava Tichá, tajemnice soutěže a krajské komise, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Marcela Polepilová, Krajský úřad Zlínského kraje
Jiřina Lapčíková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Miroslav Kovářík, Spolek pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv ČR
Ing. Martin König, Ministerstvo živ. prostředí, Společnost pro zahradní a krajinář. tvorbu
Ing. Arch. Jaroslav Novosad, Ministerstvo kultury, Národní památková ústav
Ing. Tomáš Čermák, Ministerstvo zemědělství
Ve Zlínském kraji bylo do soutěže přihlášeno 17 vesnic. Hodnotitelská komise měla na každou obec 120 minut a naplánovány byly 3 prohlídky denně. Na Kašavu přišla řada v úterý 24. května od 13:00 do 15:00 hodin. Před námi byla komise v Hošťálkové,
a tak jsme věděli, že přijedou od Držkové. Na hranici našeho katastru, v Teplici, na ně čekala po zuby ozbrojená portášská stráž, které
velel Petr Šico. Ta komisi zastavila, uvítala je v Kašavě a neopomenula jim sdělit, ukazujíce na všechny světové strany, že „v Kašavě
práva žádná nemají a že se proti tomu mohou odvolávat tam, tam,
tam a aj tam“. Po tomto úvodu byla „zadržená“ komise eskortována
ke škole, kde čekali všichni zástupci obce. Starosta Josef Jarcovják
členům komise udělil milost, uvítal je v obci a pohostil koláčky a slivovicí. To vše za zpěvu našich „mladých pionýrů“. U vchodu do školy je přivítal ředitel základní školy Zdeněk Vlk a ředitel ZUŠ Morava
Libor Mikl. Ve vestibulu hráli mladí gajdoši. Vedení školy seznámilo
komisi s činností školy, s jejími projekty a vizemi. Součástí prohlídky byla vyhlídka z balkónu školy na okolní přírodu, do které je Kašava zasazena, a na hřiště, na kterém se představili mladí fotbalisté, hasiči a spartakiáda v podání žáků a učitelů základní školy, která diváky velice zaujala. K prohlídce nově zbudovaného dětského
hřiště v přírodním stylu zpíval Dětský pěvecký sbor Slunéčko pod
vedením paní učitelky Kláry Černochové.
Po zdařilé a kladně hodnocené prohlídce školy se komise přesunula do kostela sv. Kateřiny. Paní Jana Langerová jim přiblížila
historii i současnost kašavské farnosti a zpěvem v nádherné akustice kostela se představili Kašavští chlapi. Čas byl neúprosný a komise byla nucena přesunout se k hasičské zbrojnici. Cestou byla seznámena se systémem tříděním odpadů v obci. Prostor u zbrojnice naskytl možnost ukázat jednotnou architekturu v obci, kterou
navrhl v souladu se zdejším prostředím Ing. arch. Jaroslav Meluzín. Systematická spolupráce s tímto architektem již od doby sta-

rostování Stanislava Marconě vedla k ucelenosti architektury v Kašavě. Současný starosta Josef Jarcovják dokončil rozpracovaný
projekt (zbrojnice), zpracoval a dokončil další velké projekty v obci
a zasloužil se tak v posledních letech velkou měrou o nový vzhled
Kašavy. Tyto skutečnosti byly významným prvkem při rozhodování komise v této soutěži.
Na komisi udělal dojem umělecký kovář Stanislav Marcoň, který předvedl tradiční kování a kovářské výrobky. Poté se komise přesunula k prvnímu stanovišti Naučné stezky Kašava v centru obce,
kde od Jany Langerové získala veškeré informace o stezce a křížové cestě.
Cestou do Obecního domu procházeli členové komise novou návsí, kde probíhala lidová veselice v plném proudu. První zastávkou v Obecním domě byla knihovna. Knihovnice Iva Rochlová
v rychlosti představila, co místní knihovna nabízí a jak po celý rok
funguje. Zde na komisi čekal i etnograf PhDr. Karel Pavlištík CSc.
Ten svou přednášku zaměřil na historii, popsal obživu původních
obyvatel Kašavy a nezapomněl ji porovnat i se současností. Zdůraznil důležitost spolupráce mezi lidmi v obci a ocenil zastupitele
obce při realizaci vizí vedoucích k lepšímu životu v Kašavě.
Prohlídka obecního úřadu proběhla velmi rychle, jelikož se prezentace protáhly a nezbývalo již mnoho času. Starosta je seznámil
s rozvojovými dokumenty, prohlédli si klub maminek a hudebnu,
kde hrála a zpívala Kašavská gajdošská.
V Obecní síni komise ochutnala místní sýrové a masné výrobky.
Během ochutnávání si komisaři prohlédli videoprezentaci připravenou Jaroslavem Holým zaměřenou na popis obecních akcí v průběhu roku. V prezentaci měli možnost i zhlédnout místa v obci, kte-
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PREZENTACE OBCE V SOUTĚŽI
rá osobně komisaři nenavštívili: Naučnou stezku Kašava, studánky,
Orlovnu, atd. V komentáři k videu pan starosta zdůraznil, jak moc si
vážíme krajinného rázu a přírodního prostředí naší obce. Představil komisi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, realizované projekty a uskutečněné akce. Také vyzdvihl vynikající spolupráci s obcemi Držková a Vlčková slovy: „Hospodaříme si každá
obec sama, což je ten nejpevnější základ našeho spolužití, ale od
nepaměti do kostela, do školy a na hřbitov všeci svorně do Kašavy“.
V současnosti ještě obce společně provozují kabelovou televizi, vydávají zpravodaj Okénko do Kašavy, Vlčkové a Držkové a jako Dobrovolný svazek obcí provozují hřbitov, společně postupují při likvidaci odpadů a řešení dotací.
Poslední část prezentace se odehrávala na návsi. Činnosti jednotlivých spolků působících v naší obci představil s nadsázkou
a humorem Tomáš Černoch, kapelník Trnkovjanky. Během dvaceti
minut komise zjistila, že náš spolkový život je velmi bohatý. To bylo
také důvodem, proč na každý spolek vycházela z celkového času
necelá minuta. Přesto si komise v daném čase stihla projít celou
náves a ochutnat i navařené dobroty.
Před tím, než se komise na návsi rozloučila s kašavjany, navštívila rodinný podnik Cukrárnu u Šarmanů. Rodina Šarmanů představila historii i současnost rodinného podniku v celé šíři, vyzdvihla
místní výrobu. Starosta zdůraznil význam tohoto rodinného podniku pro obec v zajištění společenských akcí obce i spolků, vytvoření pracovních příležitostí v obci a s humorem přidal ještě jeden
obecní význam: „U nás v Kašavě sa nechodí do hospody, my chodíme do cukrárny. No a když sa šikne řeč a ideme dóm až nad ránem,
tož co, šak idem z cukrárny…“. Je to prostě místo setkávání všech
bez rozdílu věku a chuti nejen kašavských, ale i přespolních.
Ukončení proběhlo v uvolněném duchu. Závěrečná slova našeho starosty pohladila po duši a namotivovala do další činnosti: „Ať
skončíme jakkoli, to už není podstatné, protože my už jsme vyhráli tím, že sa podělalo hrozně moc práce, pouklúzala sa celá dědina
a že jsme sa tu dnes zešli v tak hojném počtu a je nám tu spolu
dobře. Nedělali sme to zbytečně, naša Kašavěnka nám to nezapomene a poctivě nám to vrátí.“
Poděkování si zaslouží všichni, kteří naši vesnici podpořili svou
přítomností, ale hlavně ti, kteří se do soutěže Vesnice roku zapojili vlastní prezentací: Knihovna, Dechová hudba Trnkovjanka, Mladá dechovka, Mažoretky, Dětské divadélko Provaz, Royal Rangers,
Ochotnický spolek Kašava, Honební společenstvo Držková-Kašava,
Dětský pěvecký sbor Slunéčko, Senioři, Rodiče dětí z Kašavy, Valachbajk team, čtyřkolky Valachia racing, Oblastní spolek Českého
červeného kříže Kašava, Kašavští chlapi, Sbor dobrovolných hasičů
Kašava, Jednota Orel Kašava, Tělovýchovná jednota Kašava, Valašský soubor Kašava, Základní a Mateřská škola Kašava, Komunitní
škola Kašava, Kašavská gajdošská, Základní umělecká škola Morava, Klub maminek, Muzeum dřevěného porculánu, Římskokatolická farnost Kašava, Sdružení rodičů a přátel školy, Kašavská kyselica
a klobása, Zumba, Gulášmajster spod Vysokej, Vančica – závody do
vrchu, Výroba dřevěného nářadí a náčiní a keramiky – Dudovi, Barvení vajec – Šárka Marcoňová, Perníčky - Ludmila Čevelová, Atletika – Martina Černochová, Stanislav Marcoň, Jana Langerová, Petr
Černoch, Karel Pavlištík, Marie Zbranková, Tomáš Černoch, Jaroslav
Holý, Petra Červenková. Firmy Autoservis Holý, Cukrárna u Šarmanů, uzenářství Pavel Holík, grilování Petr Štěpán, včelař Josef Fuksa, PODHORAN LUKOV a.s., zemědělec Vladimír Sluštík, zemědělec
Petr Jarcovják, Květinářství Jitka Řezníčková.
Speciální poděkování patří všem zapojeným chlapům za celodenní pomoc s přípravou a úklidem.
Děkujeme také všem, kteří přidali ruce k dílu a značnou měrou
přispěli k zvelebení Kašavy. Všichni, kteří jste uklízeli, sadili, okopávali, atd. – máte velikou zásluhu. Bylo vás tolik, že kdybychom
chtěli poděkovat jmenovitě, určitě bychom na někoho zapomněli.
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KRAJSKÉHO KOLA
Za účasti hejtmana Stanislava Mišáka, náměstka pro rozvoj venkova Ivana Mařáka a dalších představitelů kraje, členů hodnotitelské komise i jejího předsedy, starosty obce Kateřinice Vojtěcha Zubíčka, byli dne 6. června v sídle Zlínského kraje oznámeni vítězové krajského kola soutěže Vesnice roku 2016.
Na prvním místě krajského kola Vesnice roku 2016 ve Zlínském kraji se umístila naše obec Kašava, která získala zlatou stuhu. „Hodnotitelskou komisi zaujalo harmonické snoubení krajinného rámce s kvalitními architektonicko-urbanistickými realizacemi v posledních letech, které navazují na tradiční hodnoty této valašské obce. Současně
jsme ocenili činnost všech složek tvořících společenství místních občanů, neboť právě takto ojedinělým způsobem rozvíjejí zdejší kulturní i společenský život,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda komise Vojtěch Zubíček, starosta obce Kateřinice (které v roce 2014 vyhrály jak krajské, tak i celostátní kolo Vesnice roku). Kromě jednoho milionu korun ze státního
rozpočtu získá Kašava odměnu 500 000 korun od Zlínského kraje.

DALŠÍ OCENĚNÍ ZÍSKALY OBCE
Hošťálková

Modrá stuha za společenský život

Jalubí

Bílá stuha za činnost mládeže

Osíčko

Zelená stuha za péči o zeleň
a životní prostředí

Rudimov

Oranžová stuha za spolupráci obce
se zemědělským subjektem

Fotografie:
Zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz (autor fotografie Jiří Balát)
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POZVÁNKA NA OSLAVU

Objednávka a výdej oběda - pokyny pro občany z Kašavy
Všichni občané s trvalým pobytem v Kašavě, kteří se objednají do pondělí 1. 8. 2016 na obecním úřadě (telefonicky, přes
internet nebo osobně), dostanou při nedělní slavnosti 7. 8. 2016
zdarma oběd a pití. K obědu bude polévka, grilovaný býček, pro
děti grilované kuřátko, zeleninový salát a zákusek. Na pití pivo
a nealko.
Z důvodu postupného grilování a výdeje velkého počtu porcí se bude oběd vydávat postupně od 13:00 do 16:00 hodin. Jídlo bude připravené pouze pro ty z vás, kteří si objednají stravenky na obecním úřadě - proto si nezapomeňte jídlo do pondělí 1. 8. 2016 objednat.
Objednané stravenky se budou vydávat na obecním úřadu od
úterý 2. 8. 2016. Vyzvednout si je můžete i přímo při slavnosti.
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POSTUP DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE VESNICE ROKU
Do celostátního kola, které se bude konat
v době od 29. 8. do 3. 9. 2016 postupuje těchto 13 obcí:
- CEHNICE, Jihočeský kraj
- KOZOJÍDKY, Jihomoravský kraj
- VALY, Karlovarský kraj
- RUDNÍK, Královéhradecký kraj
- PRYSK, Liberecký kraj
- VELKÉ HOŠTICE, Moravskoslezský kraj
- HNĚVOTÍN, Olomoucký kraj
- SEBRANICE, Pardubický kraj
- KONSTANTINOVY LÁZNĚ, Plzeňský kraj
- ÚHOLIČKY, Středočeský kraj
- NOVÉ SEDLO, Ústecký kraj
- LÍPA, Kraj Vysočina
- KAŠAVA, Zlínský kraj
17. 9. 2016 budou známy výsledky z celostátního kola a 7. 10. 2016
proběhne slavnostní předání ocenění ve vítězné vesnici.
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