2.Kašovský občasník
(za obdobie od 1.1.2017 – 31.12.2017)
Dobrý deň Kašovčania, nakoľko 2.januára ubehol tretí rok odkedy som starostom v našej malebnej obce,
nastal čas zhodnotiť rok 2017. Na úvod by som chcel ešte raz popriať všetko dobré do Nového roka 2018. Význam
tohto občasníka som už vysvetlil v minuloročnom občasníku, ale predsa, táto papierová forma je tu hlavne pre tých
občanov, ktorí nemajú prístup k internetu a nezúčastňujú sa ani obecných zastupiteľstiev počas roka.
Teraz by som chcel v krátkosti zhrnúť rok 2017. Hneď v úvode roka sme sa museli popasovať s nevídanou
snehovou nádielkou, keď za jednu noc napadlo 40 cm snehu, našťastie sme mali pripravený náš obecný traktor a
pomáhali aj niektorí občania. Na jar sa nám podarilo svojpomocne vybudovať úplne nový most od základov, a
neskôr zrekonštruovať Dolskú studňu a vybudovať spolu 120 m chodníka v náročnom močaristom teréne. S
pracovníkmi obecného úradu, aj z úradu práce sme upravovali terén po výkopových prácach vodovodu na
Cejkovskej ulici, pokračovali sme s menšími opravami havarijného stavu obecných ciest (dier), takisto
svojpomocne. V predvečer 1.mája sme už 3 rok po sebe organizovali stávanie mája spojené s vatrou. Z našetrených
peňazí sme dali vymeniť okná na obecných bytoch. V Júni obec organizovala tenisový turnaj. V lete sa konala
úspešná akcia „Dzeň valala 2017“, kde si prišiel každý na svoje. Potom sme sa pustili do rekonštrukcie strechy na
obecných garážach, kde pomáhala aj Kašovská mládež, hlavne pri betónovaní, zafarbili sme strechu na obecnej
bytovke, spevnila sa cesta pri kostole a cerkvi makadamom a štrkom, a samozrejme najviac času počas roka nám
zaberá údržba verejných priestranstiev, či už ide o úpravy terénov, kosenie, hrabanie lístia atd. A v neposlednom
rade spomeniem aj vypratanie divokej skládky v Motoze, kde sme každý rok organizovali akciu na jej vypratanie,
ale množstvo odpadu, ktoré sa tam nachádzalo bolo nad naše sily. Našťastie v roku 2017 sme dostali od štátu
finančnú dotáciu na jej odstránenie, čo sa aj podarilo. Počas celého roka sme pracovali aj na mnohých menších
projektoch. V decembri nechýbal Mikuláš. V závere roka sme doplnili vianočnú výzdobu o adventný veniec, a v
úplnom závere roka sme zorganizovali športovú akciu v stolnom tenise.
Čo všetko sa nám podarilo v roku 2017:
13.1. 2017 snehová kalamita, využitie obecného traktora na odstránenie snehu a sprejazdnenie ciest
15.2.2017 Zváranie železnej konštrukcie nového mostu
2.3.2017 Odstránenie nebezpečných a poškodených stromov v obci
12.3.2017 Odstránenie orechov z obecného parku
17.3.2017 Odpratanie konárov a pňou
20.3.2017 Náhradná výsadba ihličnanov v parku (stromčeky sme získali sponzorsky)
21.3.2017 Nákup miešačky (800 eur – starosta kúpil za svoje)
25.3.2017 Odvodnenie pozemku pri Dolskej studni (príprava na budovanie chodníka)
4.4.2017 Prvá etapa asfaltovania miestnych komunikácii (oprava najväčších dier) použitých 750 kg balenej zmesi
5.4.2017 Maľovanie železnej konštrukcie nového mosta
7.4.2017 Osadenie mosta na miesto a položenie dosiek
9.4.2017 Kolaudácia Karlovho mosta a jeho slávnostné otvorenie a pokrstenie
12.4.2017 Prvé kosenia parkov
24.4.2017 Druhá etapa asfaltovanie miestnych komunikácií použitých 750 kg balenej asfaltovej zmesi
26.4.2017 Rekonštrukcia odpadovej šachty pri bytovke
28.4.2017 Oprava parkoviska pri potravinách novým štrkom
30.4.2017 Príprava vatry a vyrúbanie mája a jeho ozdobenie a osadenie
10.5.2017 Odstránenie upchatia kanalizácie od potravín a bytovky
16.5.2017 Kúpa a montáž kabíny, malej vlečky, závaží a príslušenstva na obecný traktor (620 eur - kúpil za svoje)
20.5.2017 Priebežná úprava terénu a zelene v celej obci
25.5.2017 Kúpa novej pojazdnej kosačky
4.6.2017 Organizovanie akcie „Kašov Open 2017“ tenisový turnaj Kašovčanov
5.6.2017 Výmena okien na bytovke (6 okien + 1 balkónové dvere)
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15.6.2017 Úprava terénu pri kostole pre zjednodušenie kosenia
16.6.2017 Nákup novej malej strunovej kosačky pre dokosovanie okolo obrubníkov
5.7.2017 Začiatok výstavby chodníka na Dolskej ulici
19.7.2017 Začiatok rekonštrukcie Dolskej studne
25.7.2017 Nákup 10 ks skladacích lavičiek a 5 ks skladacích stolov
29.7.2017 Organizovanie akcie „Dzeň valala 2017“ spojené s Deň detí a s výstavou: „Spomienka na socializmus“,
bola aj obecná zabíjačka a nesmela chýbať ani obľúbená tombola.
2.8.2017 Dokončenie výstavby 120 m chodníka a rekonštrukcie Dolskej studne
6.8.2017 Nákup 5t vlečky (450 eur – starosta kúpil za svoje)
15.8.2017 Nákup nových pneumatík na traktor (starosta kúpil za svoje = 350 eur)
24.8.2017 Začiatok rekonštrukcie garáže
31.8.2017 Organizovanie brigády na zabetónovanie venca na garáži (veľké poďakovanie mládeži, že sa zúčastnila)
11.9.2017 Zber železa v obci (pristavený veľkoobjemový kontajner)
12.9.2017 Dovoz dreva na strechu (starosta kúpil za svoje = 650 eur)
13.9.2017 Začiatok stavby konštrukcie strechy na garáži
22.9.2017 Dokončenie oplechovania strechy
26.9.2017 Brúsenie a maľovanie plechovej strechy a odkvapov na obecnej bytovke
29.9.2017 Dokončovanie bočnej podmurovky na garáži
12.10.207 Začiatok odstráňovania čiernej skládky v Motoze (dostali sme dotáciu na jej odstránenie z Envirofondu)
15.10.2017 Organizovanie akcie: „Úcta k starším 2017“
20.10.2017 Kosenie a hrabanie lístia a celkové upratovanie cintorína.
30.10.2017 Umiestnenie vlečky na cintorín, ktorá slúžia prioritne na bioodpad z cintorína.
3.11.2017 Príprava a organizovanie volieb do VÚC
7.11.2017 Hrabanie a vynášanie lístia z parkov.
10.11.2017 Obstaranie dverí na garáž (zdarma)
27.11.2017 Výroba konštrukcie na adventný veniec (starosta vyrobil aj sponzoroval materiál)
28.11.2017 Vývoz lístia z parkov a od cerkvi
29.11.2017 Výzdoba a montáž adventného venca
1.12.2017 Inštalácia a rozsvietenie vianočného osvetlenia
5.12.2017 Organizovanie Kašovského Mikuláša (rozvoz balíčkov pre Kašovské deti)
30.12.2017 Organizovanie Kašovského pong-pongáča 2017 (stolnotenisový turnaj)
31.12.2017 Polnočný ohňostroj
Samozrejme chcel by som podotknúť, že niektoré 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 počas celého roka. 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 12 odberateľov.
Zopár štatistík za rok 2017:
V Kašove sa narodili 2 chlapci , bohužiaľ nás opustilo 5 Kašovčanov, na trvalý pobyt sa do našej obce
prihlásilo 10 nových obyvateľov no na druhej strane sa z trvalého pobytu odhlásila 1 obyvateľka. A momentálne je
k 31.12.2017 počet obyvateľov našej obce 287 čo je o 6 obyvateľov viac ako k 31.12.2016.
Narodené deti za rok 2017: 
Martin Sidivár a Oliver Katuš
Navždy nás opustili v roku 2017: 
Michal Bačo st.(83 rokov), Janka Bižňáková (84 rokov) , Helena Bóková (88rokov), Ján Belej (77 rokov), Mária
Hrehová (88 rokov)
K hospodáreniu obce v roku 2017:
Tu pripomeniem základné čísla o rozpočte. Po ďalšom roku zodpovednej práce sa nám podarilo znížiť
zdedený obecný dlh z počiatočných 18 146,26 € na súčasných 15 039,26 €.
Rok 2017 sme ukončili so stavom na účtoch a v pokladni v plusových číslach cca 5 700 €, ktoré tvoria
rezervný fond na rok 2018 a to aj napriek podĺžnosti na daniach za rok 2017 (cca 3 000 eur), ktoré boli doplatené
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hneď po novom roku(2018). A medzi väčšie investície môžeme zaradiť najmä: vybudovanie nového Karlovho mosta
(500 € materiál), kúpa ďalších kosačiek (650 €), výmena okien na bytovke (2 350 €), výstavba nového 120 m
chodníka (1 000 €), rekonštrukcia studne (300 €), rekonštrukcia garáže (1 800 €), spoluúčasť na odstránení čiernej
skládky (2 000 €). Ďalej to boli investície na projektové žiadosti (1 000 €). Ešte dodám čerstvú informáciu, ktorá
bola riešená síce v roku 2018, ale spomeniem to aj tu, obec kúpila auto na rozvoz obedov za 1 € (čiže dostali sme
ho sponzorsky), nakoľko bolo pokazené, tak sme do jeho opravy investovali 484 €. A obec týmto získala historický
prvé obecné auto.
Na záver len dodám, že všetky väčšie činnosti sme realizovali počas roka svojpomocne, dodávateľsky boli
realizované len výmena okien a samozrejme odstránenie obrovského množstva odpadu z čiernej skládky.
Plánované investície na rok 2018:
1. Rekonštrukcia chodníka v centre obce v hodnote min. 11 000 eur (10 000 sme dostali dotáciu),
2. Dokončenie rekonštrukcie obecných garáži (cca 1 000 eur na materiál),
3. Rekonštrukcie časti obecných chodníkov + zastávka (vlastné zdroje 1 500 eur),
4. Položenie zámkovej dlažby na už vybudovanom chodníku pri Dolskej studni,
5. Rekonštrukcie (asfaltovanie) časti miestnych (obecných) ciest
A ďalej uvidíme, lebo počas roka sa vyskytne mnoho nepredvídaných výdavkov.
Plánované akcie na rok 2018: (Niektoré termíny sú iba orientačné)
1.) Deň Zeme – čistenie lesov od odpadkov (21.4.2018)
2.) Stavanie Mája + vatra (30.4.2018)
3.) Kašov Open - Tenisový turnaj (jún 2018)
4.) Dzeň valala – 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci (28.7.2018)
5.) Uvítanie detí do života = narodené od 15.11.2014 (16.9.2018)
6.) Úcta k starším (14.10.2018)
7.) Mikuláš (5.12.2018)
8.) Kašovský ping-pongáč (29.12.2018)
9.) Kašovský Silvester – podľa prípadného záujmu občanov (31.12.2018)
Aktuálne podané žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov:
1.) Kompostéry do každej domácnosti (Envirofond)
2.) Detské ihrisko (Prevencia kriminality)
3.) Rekonštrukcie komunikácii (chodníky) (Ministerstvo financií)
4.) VÚC kultúrne podujatie (KSK)
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 mzdy roku 2017:
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15

Predmet
Míešačka
Postrekovač + fúkač na lístie (2v1)
Vlečka malá, kabína, závažia, náradia, atd..
Vlečka za traktor 5t
Pneumatiky auto (poškodenie)
štrk 0-16 (26 ton)
Kolesá na traktor
Drevo garaž (strecha)
Ucta k starším
Spoluúčasť havarijné (auto)
Náradie + materiál chodnik a garáž
Občianske združenie (registrácia)
Pracovná obuv+odev
Brigády v roku 2017
Spolu

Dátum
Suma
20.3.2017 800,00 €
25.4.2017 500,00 €
19.5.2017 620,00 €
6.8.2017 450,00 €
13.8.2017 240,00 €
18.8.2017 380,00 €
6.9.2017 350,00 €
10.9.2017 650,00 €
15.10.2017 200,00 €
15.9.2017 150,00 €
13.8.2017 100,00 €
24.11.2017 100,00 €
4.12.2017 160,00 €
31.12.2017 100,00 €
4 800,00 €
4 800,00 €
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Na záver už len zopár ilustračných fotiek z roka 2017:

Najväčšia investícia v roku 2017 bolo odstránenie divokej skládky v Motoze s finančnou dotáciou od štátu:

Ďakujem za Váš čas, že ste to dočítali až do konca.
S pozdravom
Ing. Róbert KATUŠ - starosta obce Kašov
V Kašove 15.2.2018
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