1. Kašovský občasník
(za obdobie od 2.1.2015 – 31.12.2016)
Dobrý deň Kašovčania, nakoľko 2.januára ubehli presne 2 roky odkedy som starostom v našej malebnej obci, nastal
čas zhodnotiť prvé 2 roky našej spoločnej tvrdej práce. Na úvod by som chcel ešte raz popriať všetko dobré do Nového roka
2017. Tento tzv. Kašovský občasník sa budem snažiť písať aspoň raz ročne, pretože ešte stále sú v Kašove občania, ktorí
nemajú prístup k informáciám, buď nemajú internet (všetko sa zverejňuje na obecnej stránke www.obeckasov.sk, hlavne čo
vyžaduje zákon a zverejňovanie nad zákon sa zverejňuje na facebook stránkach: „OBEC KAŠOV“ alebo „Starosta obce Kašov“,
alebo v uzavretej skupine pre Kašovčanov „Kašovčane takí....“ ,na druhej strane sa niektorí vyhovárajú, že nepočuli hlásenie
miestneho rozhlasu. Preto som sa rozhodol aj pre takúto písomnú formu. Na druhej strane sa podarilo zvýšiť napojenosť
domov na internet skoro na dvojnásobok, podľa mojich prepočtov internet nie je iba v tých domoch, kde žijú hlavne
dôchodcovia samostatne. Takže vychádzam z toho, že väčšina domácnosti v Kašove má prístup k internetu, tak aj
k facebooku. A tým pádom stačí, ak jeden človek v spoločnej domácnosti je na facebooku a podá aktuálne zverejnenú
informáciu ostatným členom domácnosti (vychádzam zo spätnej väzby od niektorých Kašovčanov  ). Nech to zase nevyzerá,
že robím reklamu pre fcb, ale je to pre obec najlacnejšia a aj najjednoduchšia alternatíva ako informovať svojich občanov.
V blízkej budúcnosti príde na rad aj tzv. „sms rozhlas“, kde každý občan, ktorý sa zaregistruje so svojím telefónnym číslom do
obecnej databázy bude dostávať aktuálne informácie, ale musíme si ešte počkať pokiaľ táto služba zlacnie, a súčasne či bude
aj reálny záujem o takýto spôsob informovania zo strany občanov.
Začal by som od začiatku, čo všetko sa nám podarilo za 2 roky:
Rok 2015
18.1.2015 brigáda na čistenie náletových drevín a popadaných stromov v okolí historickej pravoslávnej kaplnky
26..1.2015 dokončenie (frézovanie) okolia kaplnky s traktorovou frézou
6.2.2015 zvolanie verejného zhromaždenia ohľadom riešenia Kašovského internetu (zníženie poplatku na 5 eur)
3.3.2015 zakúpenie nového stolnotenisového stola 400 eur (kúpil starosta za svoje)
12.3.2015 zakúpenie 3x 1100 l nádob na triedený odpad
14.3.2015 organizovanie stolnotenisového turnaja pre Kašovčanov
24.3.2015 odstránenie (zasypanie) nebezpečnej diery (6 m hlbokej) pred miestnymi potravinami a zakonzervovanie 25 m
studne
27.3.2015 výstavba nového stožiara(na streche) na nový Kašovský internet (bez finančnej účasti obce)
10.4.2015 rekonštrukcia detského ihriska
15.4.2015 vybudovanie druhého stožiara na Kašovský internet
18.4.2015 organizovanie akcie „vyčistíme si Kašov 2015“ vyzbierali sa skoro 2 veľkokapacitné kontajnery v Motoze
21.4.2015 začiatok rekonštrukcie nového obecného úradu v KD
30.4.2015 príprava akcie „Stavanie mája“ a vatry
1.5.2015 organizovanie akcie Kašovský futbalový turnaj 10 okolitých obcí (vyhral Z. Branč a Kašov skončil na peknom 5.mieste)
2.6.2015 zakúpenie nového rebríka na výmenu žiaroviek 297 eur (kúpil starosta za svoje)
14.6.2015 vybudovanie kamerového systému v centre obce (4 555 Eur 80% formou dotácie od ministerstva vnútra)
22.6.2015 komplexná rekonštrukcia lavičiek v obecnom parku (výmena dreva) a vyfarbenie
26.6.2015 výstavba stolu a stoličiek pred miestnymi potravinami
5.7.2015 vybudovanie novej vodovodnej prípojky do budovy potravín a starého obecného úradu
14.7.2015 dokončenie prác na novom obecnom úrade
16.7.2015 odstránenie divokej skládky na cintoríne
17.7.2015 vybudovanie nového oplotenia na cintoríne (za multifunkčným ihriskom)
20.7.2015 presťahovanie obecného úradu do nových priestorov
24.7.2015 prvá etapa rekonštrukcie(nový asfalt) v obci na Novosadskej ulici
28.7.2015 zakúpenie profesionálnej strunovej kosačky STHIL 626 eur (kúpil starosta za svoje)
3.8.2015 druhá etapa rekonštrukcie (nový asfalt) v obci na Cejkovskej ulici
22.8.2015 organizovanie akcie Deň obce Kašov - Dedovizeň 2015 s bohatým programom pre deti aj dospelých
25.8.2015 rekonštrukcia úsekov cesty Kašov – Novosad a Kašov – kaplnka(smer Cejkov)
8.9.2015 oprava krčmového námestia (štrkom)
16.9.2015 rekultivácia a odstránenie drevín v močiari pri Dolskej studni
18.9.2015 začiatok výstavby studne na cintoríne – liatinovú studňu 168 eur (kúpil starosta za svoje)
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8.10.2015 ukončenie výstavby studne na cintoríne a pokládka obrubníkov a zámkovej dlažby
19.10.2015 komplexná výmena ústredného kúrenia v obidvoch obecných bytoch (2 090 eur)
15.11.2015 organizovanie akcie „Úcta k starším 2015“
1.12.2015 zakúpenie novej reťazovej píli STHIL 679 eur (starosta kúpil za svoje)
2.12.2015 obec Kašov vymenila od začiatku roka 32 žiaroviek na verejnom osvetlení (práce sa vykonávali sponzorsky)
6.12.2015 navštívil našu obec Mikuláš s čertom a rozdal 33 deťom sladké darčeky
10.12.2015 zakúpenie a inštalácia nových vianočných osvetlení, keďže zo starých ozdob sa nezachovalo skoro nič funkčné
31.12.2015 organizovanie akcie „Kašovský silvester 2015“ a novoročný ohňostroj
Rok 2016
5.2.2016 výrub krovín za obcou Kašov (smer od Novosadu)
18.2.2016 rekonštrukcia prízemného bytu a komplexná rekonštrukcia kúpeľne (odpady, rozvody vody a elektriny podlahy
a obklady)
10.3.2016 výrub krovín za obcou (smer Cejkov)
14.3.2016 nákup prívesného vozíka za auto 500 eur (kúpil starosta za svoje)
4.3.2016 výsadba stromčekov v obci
7.3.2016 úprava terénov v obci bagrom, rekultivácie bývalej skládky v bani a úprava terénu, výkop odvodňovacieho jarku,
vybudovanie protipovodňového valu pri ihrisku.
15.3.2016 úprava obecných parkov (vyrovnávka terénov, orezávanie konárov aj samotný výrub)
19.3.2016 čistenie obecných jarkov
22.3.2016 výsadba stromčekov pred domom smútku a úprava povrchu
21.4.2016 výsadba živého plota na cintoríne
23.4.2016 organizovanie akcie „Vyčistime si Kašov 2016“ (vyzbieranie veľkého množstva odpadu v lese „ Pinceveďu“
a zároveň vybudovanie prírodného dreveného posedenia
29.4.2016 akcia stavanie mája 2016
5.5.2016 osadenie zrekonštruovanej obecnej tabule na Cejkovskej ulici
6.5.2016 rekonštrukcia priestoru pred novým obecným úradom a KD
7.5.2016 akcia Kašovská májová vatra
10.5.2016 nákup vysokotlakového čističa 400 eur (kúpil starosta za svoje)
12.5.2016 čistenie zámkových dlažieb v obci vysokotlakovým čističom
1.6.2016 nákup obecných tenisových rakiet
3.6.2016 vybudovanie nového detského pieskoviska v parku
6.6.2016 inštalácia 5 nových svietidiel na verejnom osvetlení (rozšírenie svetelných bodov)
7.6.2016 rekultivácia okolia „Bileho moscika“ a jeho vymaľovanie
8.6.2016 zakúpenie nových stoličiek do KD (111 ks) za 1900 eur
9.6.2016 čiastočné asfaltové opravy obecných ciest ( oprava najväčších dier)
12.6.2016 organizovanie akcie „Kašov Open 2016“ tenisový turnaj Kašovčanov
14.6.2016 výroba lavičiek pri ohnisku pred miestnou
3.7.2016 rekonštrukcia besiedky na detskom ihrisku v parku
11.7.2016 rekonštrukcia obecných sôch Janka a Aničky
14.7.2016 dobudovanie 5 stoličiek pri stole pred miestnou
18.7.2016 zakúpenie mixažného pultu 350 eur (kúpil starosta zo svojho)
23.7.2016 organizovanie akcie Deň obce 2016 (deň detí-súťažný detský park, skákacie hrady, súťaž vo varení guláša
a v pečení zákuskov)
29.7.2016 oprava zatekajúcej strechy na KD
15.8.2016 začiatok výstavby vodovodu (400 m)
22.8.2016 zakúpenie novej 4 kolesovej benzínovej kosačky s pojazdom na menšie plochy
17.8.2016 rozšírenie parkoviska pred miestnou
19.8.2016 úprava terénu za KD
20.8.2016 vyčistenie nánosu v jarku na Baracerskej ulici
6.9.2016 vybudovanie odvodňovacieho kanála v močiari
10.9.2016 ukončenie výstavby 400 m úseku vodovodu
23.9.2016 úpravy terénov po výstavbe vodovodu
30.9.2016 vybudovanie základov na nový mostík cez jarok v močiari (brigáda dobrovoľníkov)
8.10.2016 zakúpenie obecného traktora Zeror Super 50 za 1400 eur
9.10.2016 organizovanie akcie „Úcta k starším 2017“ (kultúrny program sponzoroval starosta)
2

20.10.2016 odvoz konárov a lístia z parkov a cintorína
22.10.2016 upratovanie cintorína a priestorov okolo kostola pred sviatkami
7.11.2016 oprava spadnutého stropu v sále KD
19.11.2016 organizovanie akcie „Kašovský ping-pongáč 2017“ v KD
29.11.2016 inštalácia nového vianočného osvetlenia (stromček)
5.12.2016 organizovanie Kašovského Mikuláša (rozvoz balíčkov pre Kašovské deti) a rozsvietenie vianočného osvetlenia
7.12.2016 výrub nebezpečných stromov v Motoze a následne zametanie cesty
31.12.2016 organizovanie akcie „Kašovský Silvester 2016“ v KD a novoročný ohňostroj
Samozrejme chcel by som podotknúť, že dátumy sú len orientačne, mnoho prác a priprav trvalo niekoľko dní a niektoré
náročnejšie projekty aj týždne. A samozrejme tú nie sú spomenuté mnohé ďalšie práce, ktoré sme vykonávali za 2 roky.
A aby som nezabudol aj na jednu nemenej dôležitú službu pre občanov dovoz a rozvoz obedov, ktorá sa ujala veľmi dobre
a v súčasnosti máme 10 odberateľov.
Zopár štatistík za rok 2016:
V Kašove sa narodilo 6 detí, čo je na posledné roky veľmi pekný počet, bohužiaľ nás opustilo 5 Kašovčanov, na trvalý pobyt
sa do našej obce prihlásilo 9 nových obyvateľov no na druhej strane sa z trvalého pobytu odhlásilo 7 obyvateľov. A
momentálne je k 31.12.2016 počet obyvateľov našej obce 281.
Narodené deti za rok 2016: 
Grečko Matúš, Kováč Jakub, Bančanský Richard, Beneš Sebastián, Kotucová Barbora, Pešková Róberta Olívia
Navždy nás opustili v roku 2016: 
Černejová Mária(94 rokov), Poľaková Verona(81 rokov), Maďarová Anna(87 rokov), Voronkov Jozef(71 rokov), Mancoš Jozef
(59 rokov)
K hospodáreniu obce v rokoch 2015 a 2016:
Aj keď si uvedomujem, že toto asi väčšinu občanov nezaujíma (vychádzam zo záujmu o obecné zastupiteľstvo) , ale
aj tak tu znova pripomeniem základné čísla o rozpočte. Po dvoch rokoch zodpovednej práce sme sa konečne dostali z horších
finančných ukazovateľov a v decembri 2016 sa nám podarilo znížiť 15 ročný obecný úver o 907 eur(mimoriadnou splátkou)
na súčasných 17 239,26 EUR a nastaviť konečne reálne splácanie tohoto nešťastného dlhu. V rozpočte na rok 2017 sme na
to vyčlenili 2 880 eur a podarilo sa nám znížiť úrok prefinancovaním úveru z úroku 7,1% na 2,7%. Ďalej sa podarilo zvýšiť
príjmy z prenájmu bytov na dvojnásobok na 3 360 eur ročne. A časť z príjmu investujeme do postupnej rekonštrukcie bytov
(2016 to bolo: ústredné kúrenie, rozvody vody, elektriny, kúpeľňa), na rok 2017 by to mala byť výmena okien. Výmenou
ústredného kúrenia nám len za druhý polrok 2015 a rok 2016 vrátili len za plyn 2 200 eur. Čím sa nám investícia no nového
ústredného kúrenia vrátila v rekordne krátkom čase.
Samozrejme prebudovaním starých vodovodných rozvodov na nové plastové sme odstránili aj „záhadný“ únik vody, a teraz
ročne minieme o ½ menej vody ako v predchádzajúcich rokoch. Rok 2016 sme ukončili so stavom na účtoch a v pokladni
v plusových číslach cca 7 000 eur, ktoré tvoria rezervný fond na rok 2017 a to aj napriek podĺžnosti na daniach za rok 2016
(cca 3000 eur). A to aj napriek rozsiahlym investíciam počas celého roka (rekonštrukcia bytu + kúpeľna, výstavba vodovodu
400 m, zakúpenie nových stoličiek do KD, zakúpenie obecného traktora, zakúpenie rôznej techniky na údržbu obce (kosačka,
krovinorez, el. nožnice, a rôzne iné náradia a materiály), práce bagrom pri úprave terénov v obci, atd...

Plánované investície na rok 2017:
1. Výmena okien na bytovke (vlastné zdroje)
2. Rekonštrukcia havaríjneho stavu strechy na obecných garažiach (vlastné zdroje)
3. Rekonštrukcie časti obecných chodníkov (vlastné zdroje)
4. Rekonštrukcie časti miestnych (obecných) ciest (záleží od schválenia dotácie)
A ďalej uvidíme, lebo počas roka sa vyskytne mnoho nepredvídaných výdavkov.
Ešte, aby som nezabudol, tak ako som sľúbil pred voľbami tu je zoznam darov pre obec Kašov, ktoré som zakúpil
alebo sponzoroval činnosti zo svojej výplaty, napriek tomu, že mnohí z vás ma prehovárali, len aby som si peniaze nechal no
nájdu sa aj opačne zmýšľajúci občania, ktorí nevedia pochopiť, že z nášho spoločného majetku netreba len brať, ale obetovať
aj niečo zo svojho. Počul som sa aj také názory, že keď už nebudem starostom, tak asi prídem na cintorín a tu studňu vytrhnem
a zoberiem si ju domov . Na druhej strane, keďže naša obec nedisponuje obecným autom, bol som nútený kúpiť si auto,
ktoré väčšinou využívam na obecné účely, dovolil som si vyčleniť časť peňazí so svojho vlastného platu (daru) aj na jeho
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údržbu. A ako mnohí viete 17.9.2016 som sa oženil a s tým spojené väčšie výdavky šli na svadbu, takže nemal som z čoho
darovať obci fin. prostriedky, ale nebojte sa vynahradím to nejakými nadčasmi .
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
12
13
11
17
14
15
18

Predmet daru
Ping-pongový stôl a loptičky
Ping-pongový turnaj (sponzorské)
Príspevok na akontáciu (auto)
Futbalový turnaj (sponzorské)
Rebrík hliníkový 10,5 m
Studňa liatinová cintorín
Oldomáš za brigády (rok 2015)
Krovinorez STIHL
Dedovizeň
Lietadlo (dedovizeň)
Požičanie náradia (studňa)
Pneumatiky (Zimné)
Úcta k starším
Stihl reťazová píla
Založenie OZ (občianske združenie)
Kultúrny program (dedovizeň)
Ohňostroj Silvester
Školenie účtovnictvo
Spolu za rok 2015

Dátum
25.2.2015
14.3.2015
14.4.2015
1.5.2015
29.5.2015
30.6.2015
30.6.2015
27.7.2015
22.8.2015
22.8.2015
10.9.2015
15.10.2015
15.11.2015
1.12.2015
8.12.2015
15.12.2015
30.12.2015
31.12.2015

Suma
401,00 €
50,00 €
800,00 €
100,00 €
297,00 €
168,00 €
100,00 €
626,00 €
250,00 €
200,00 €
50,00 €
400,00 €
130,00 €
679,00 €
99,00 €
100,00 €
50,00 €
300,00 €
4 800,00 EUR

Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

Predmet daru
výmena rozvodov (auto)
Prívesný vozík + značka+ poistka
Pneumatiky (letné)
Bager (smetisko)
WAPka (vysokotlakový čistič)
Ozvučenie (mix)
Deň obce (sponzorské)
Úcta k starším
Vodovod (práce)
Oldomáš za brigády + provízie
Spojka (výmena na aute)
Svadba
Spolu za rok 2016

Dátum
Suma
20.1.2016
310,00 €
22.3.2016
500,00 €
23.3.2016
420,00 €
10.4.2016
120,00 €
25.5.2016
400,00 €
10.7.2016
350,00 €
23.7.2016
200,00 €
9.10.2016
300,00 €
15.9.2016
200,00 €
31.12.2016
200,00 €
28.10.2016 1 000,00 €
17.9.2016
800,00 €
4 800,00 €

Na záver už len zopár ilustračných fotiek

Ďakujem za Váš čas, že ste to dočítali až do konca a pevné verím, že ďalšie číslo tu bude do roka a do dňa.
S pozdravom
Ing. Róbert KATUŠ - starosta obce Kašov
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