4.Kašovský občasník
(za obdobie od 1.1.2019 – 31.12.2019)
Dobrý deň Kašovčania, čas rýchlo beží a ubehol aj prvý rok z nového volebného obdobia , nastal čas
zhodnotiť rok 2019. Význam tohto občasníka som už vysvetlil v predchádzajúcich občasníkoch, ale predsa: táto
papierová forma je tu hlavne pre tých občanov, ktorí nemajú prístup k internetu a nezúčastňujú sa ani obecných
zastupiteľstiev počas roka a zároveň je to také zhrnutie a pripomenutie celého predchádzajúceho roka.
Teraz by som chcel v krátkosti zhrnúť rok 2019. Hneď v úvode roka sme organizovali akciu „Uvítanie detí do
života“ , prichystali sme malé pohostenie a deti dostali malý darček a aj niečo na finančné prilepšenie. Ďalej sme
organizovali prednášku a kompostovaní, kde si každá domácnosť vyzdvihla od obce komposter. Na začiatku roka
sme museli riešiť aj problém zo zberovou spoločnosťou odpadu, kde sme museli prejsť k novej zberovej
spoločnosti. Medzi väčšiu investíciu môžeme rátať zakúpenie novej obecnej profi traktorovej kosačky v hodnote 4
750 eur. Počas celého roka sme urobili mnoho prác v obci, ktoré sú popísané nižšie. Asi najviac sa môžeme tešiť
z nových asfaltových kobercov na celej Dolskej ulici a aj dvoch krátkych uličiek na Cejkovskej ulici, ktoré boli doslova
v havarijnom stave a takisto sa môžeme tešiť konečne dokončeného chodníka na Dolskej ulici (doložená zámková
dlažba). V predvečer 1.mája sme už 5.rok po sebe organizovali stávanie mája spojené s vatrou. Medzi hlavné
investície môžeme zaradiť aj vybudovanie detského ihriska spolu z oporným múrom a oplotením. Kde veľká vďaka
patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu a v minimálne 5x organizovaných brigádach sme
vybudovali k detským prvkom aj seriózne oplotenie a prístupový chodník nebudem ich tu všetkých menovať, ale
mali ste ich možnosť vidieť priamo pri práci a pevne verím, že ihrisko bude dobre slúžiť všetkým deťom a vnúčatám.
V lete sa konala úspešná akcia „Dzeň valala 2019“ - atrakcie boli opäť bohaté (šmýkalka, skákací hrad, vozenie na
koči, dobrovoľní hasiči). Druhý krát sme organizovali obecný výlet do Maďarska a myslím si, že mal úspech. Najviac
času počas roka nám zaberá údržba verejných priestranstiev, či už ide o úpravy terénov, kosenie, hrabanie lístia
atd. V decembri nechýbal Mikuláš tentokrát v KD. A v závere roka sme zorganizovali športovú akciu v stolnom
tenise (už 5.ročník), a nechýbal ani Kašovský Silvester v KD.

Čo všetko sa udialo v roku 2019:
8.1.2019 ako tradične nás potrápil začiatkom roka sneh a jeho odpratávanie
15.1.2019 zakúpenie obecného odvlhčovača
20.1.2019 sa uskutočnilo slávnostné posedenie „Uvítanie detí do života“
21.1.2019 zakúpenie piecky a bomby na vykurovanie posilňovne
25.1.2019 sa zakúpil a namontoval nový gumový brit na snežný pluh
26.1.2019 na prednáške o kompostovaní sa rozdali kompostéry do každej domácnosti
16.3.2019 organizácia prezidentských volieb 1. kolo
21.3.2019 zakúpenie novej traktorovej kosačky
30.3.2019 organizácia prezidentských volieb 2.kolo
14.4.2019 prvé kosenie obecných priestranstiev
19.4.2019 zakúpenie vibračnej dosky ( žehlička)
30.4.2019 akcia stavanie mája a zapálenie vatry
13.5.2019 menšie opravy baleným asfaltom
28.5.2019 začiatok výkopových prác na detskom ihrisku
2.6.2019 akcia výstup na Rozhľadňu - najvyšší vrch Zemplínskych vrchov
4.6.2019 výrub starého pňa vŕby v parku
12.6.2019 montáž detských prvkov na ihrisko
27.6.2019 Brigáda na betonáž oplotenia
2.7.2019 Brigáda na betonáž oplotenia
9.7.2019 vybudovanie chodníka k ihrisku
10.7.2019 navážanie štrku na ihrisko
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17.7.2019 finalizácia prác na ihrisku
30.7.2019 pokládka zámkovej dlažby na chodníku Dolská
1.8.2019 výlet do Maďarska na kúpalisko
5.8.2019 asfaltovanie Dolskej ulice aj uličiek na Cejkovskej
10.8.2019 organizovanie akcie Dzeň valala
21.8.2019 výroba stožiarov na osvetlenie multifunkčného ihriska
27.8.2019 brúsenie a maľovanie stožiarov a aj nových veľkokapacitných kontajnerov
2.9.2019 výkopové práce bagrom na uloženie stožiarov a kábla do zeme
5.9.2019 inštalácia stožiarov a nových LED svetiel
16.9.2019 ukončenie prác na zámkovej dlažbe na Dolskej
30.9.2019 rekonštrukcia snežného pluhu
11.10.2019 úprava zelene a odpratávanie lístia z parkov a cintorína
13.10.2019 príprava cintorína na sviatky
30.10.2019 drobné asfaltovanie
19.11.2019 upratovanie pri veľkej kaplnke po ťažbe dreva
25.11.2019 montáž lesného rámu na obecný traktor
29.11.2019 inštalácia vianočnej výzdoby ( adventný veniec a stromčeky)
6.12.2019 Mikuláš v kultúrnom dome
28.12.2019 Kašovský pingpongáč (stolnotenisový turnaj v KD)
31.12.2019 ukončenie roka už tradičným Kašovským silvestrom a polnočným ohňostrojom
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 ďalšie drobné práce,
ktoré sme vykonávali počas celého roka.

Zopár štatistík za rok 2019:
V Kašove sa narodilo 1 dievča, bohužiaľ nás opustili 2 Kašovčania, na trvalý pobyt sa do našej obce prihlásilo
9 nových obyvateľov no na druhej strane sa z trvalého pobytu odhlásilo 5 obyvateľov. A momentálne je
k 31.12.2019 počet obyvateľov našej obce 287 čo je o 3 obyvateľov viac ako k 31.12.2018.
Narodené deti za rok 2019: * 
Sidivárová Laura Silvia
Navždy nás opustili v roku 2019 † 
Mária Horovská (68 rokov) a Bartolomej Tomčik ( 83 rokov)

K hospodáreniu obce v roku 2019:
Tu pripomeniem základné čísla o rozpočte. Po ďalšom roku zodpovednej práce sa nám podarilo znížiť istinu
dlhu o ďalších 2 400 eur na súčasných 10 239,26 €. (samozrejme sú tam ešte úroky navyše cca 300 eur/ ročne)
Rok 2019 sme ukončili so stavom na bežných účtoch a v pokladni v plusových číslach cca 4 000 €. Medzi
väčšie investície môžeme zaradiť najmä: Kúpu novej kosačky 4 750 €, Rekonštrukciu (komplexné asfaltovanie)
Dolská ulica a 2 uličky na Cejkovskej, na ktorú sme získali 2. rôzne dotácie v sume 20 800 € + z obecného rozpočtu
1 526,73 € = spolu 22 326,73 €. Vybudovanie detského ihriska 14 000 € (7 000 € sme dostali dotáciu na prvky + 7
000 € z obecného rozpočtu na materiál). A určite tu môžeme zaradiť aj vybudovanie osvetlenia na multifunkčné
ihrisko v odhadovanej hodnote 3 000 € , kde obec z rozpočtu hradila len minimálnu časť nákladov v hodnote cca
400 eur.
Na záver len dodám, že skoro všetky činnosti sme realizovali počas roka svojpomocne, dodávateľsky boli
realizované len asfaltovanie ciest a osadenie prvkov na detskom ihrisku. Počas roka sme ušetrili slušnú sumu
financií na prácach, ktoré sme robili svojpomocne, sumu si nedovolím odhadnúť, ale určite aj v tisícoch eur.
2

Plánované investície na rok 2020:
1. Rekonštrukcia chodníka od zákruty v centre obce až po začiatok Baracerskej ulice
2. Dokončenie rekonštrukcie obecnej garáže dvere + elektroinštalácia
3. Rekonštrukcie (asfaltovanie) časti miestnych (obecných) ciest (podľa získaných dotácií)
A ďalej uvidíme, lebo počas roka sa vyskytne mnoho nepredvídaných výdavkov.

Plánované akcie na rok 2020: (Niektoré termíny sú iba orientačné)
1.) Deň Zeme – „Vyčistime si Kašov“ - čistenie lesov od odpadkov (18.4.2020) Zrušené COVID 19
2.) Stavanie Mája + vatra (30.4.2020) Zrušené COVID 19
3.) Kašov Open - Tenisový turnaj (jún, júl, august 2020) nová forma turnaja – viacdňový (prebieha)
4.) Dzeň valala – obecná oslava pre Kašovčanov a hostí (8.8.2020) Zrušené COVID 19
5.) Výlet do Maďarska na kúpalisko – prvý augustový týždeň ( podľa počasia) Zrušené COVID 19 ???
6.) Úcta k starším (11.10.2020) Zrušené COVID 19
7.) Mikuláš (6.12.2020) akcia v sále KD určite sa konať bude a o jej forme sa rozhodne v decembri
8.) Kašovský ping-pongáč (26.12.2020) pravdepodobne bude
9.) Kašovský Silvester – podľa prípadného záujmu občanov (31.12.2020) ???
Minuloročné (2019) podané žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov:
1.) Ihrisko na cvičenie OUTDOOR (Prevencia kriminality) (NEÚSPEŠNÉ 12 500 €)
2.) Rekonštrukcie komunikácii (Ministerstvo financií + Vláda SR) (ÚSPEŠNÉ 20 800 €)

Tento občasník bol pripravený na tlač a distribúciu už vo februári, ale nakoľko nastala mimoriadna situácia
v priebehu marca ( nemám na mysli zmenu vlády  ), tak skoro všetky akcie sa na tento rok rušia, keďže nikto nevie
ako sa bude situácia vyvíjať do konca roka a preto nebudeme riskovať veľké spoločenské udalosti aj napriek tomu,
že už budú aj povolené. Ďakujem za Vašu disciplinovanosť počas mimoriadnej situácie. Dôsledky tejto krízy sa
prejavia aj na obecných financiách vo forme nižších podielových daní od štátu na tento rok, čiže máme pred sebou
náročný rok, ale pevne verím že sa nám ho spoločne podarí zvládnuť.

Ďakujem za Váš čas, že ste to dočítali až do konca a na poslednej strane je aj zopár obrázkov z roku 2019.

S pozdravom
Ing. Róbert KATUŠ - starosta obce Kašov
V Kašove 26.2.2020 (upravené 17.6.2020)
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