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Milí přátelé,

uprostřed krásné přírody Hostýnských vrchů se nachází Základ-

ní škola a Mateřská škola Kašava. Součástí rozlehlého školního areálu 

je kromě základní školy, kterou navštěvuje 140 žáků, také mateřská 

škola s 38 dětmi, školní družina, jídelna, tělocvična a travnaté fotba-

lové hřiště. Dětem v mateřské škole a žákům v základní škole se po 

vzdělávací stránce věnuje 17 pedagogických pracovníků a o chod školy se stará 10 správ-

ních zaměstnanců. Školu navštěvují jak žáci z Kašavy, tak z obcí Držková, Vlčková a Lukov.

Školní vzdělávací program ve své činnosti usiluje o výchovu, komplexní vzdělává-

ní a přípravu žáků nejenom pro další studium a profesní uplatnění, ale i pro pozitivní 

vztah ke zdravému životnímu stylu a vztah k obcím, ve kterých vyrůstají. I projekt Spo-

lečně za historií a sportem, který jsme spolu se slovenskými přáteli ze ZŠ a MŠ Cerová re-

alizovali, vychází z našeho vzdělávacího programu – žáci v rámci projektu různými for-

mami a aktivitami poznávali svou obec, její historii a tradice a učili se spolupráci při spor-

tovních aktivitách.

Velký důraz je rovněž kladen na výuku cizích jazyků a využívání informačních a ko-

munikačních technologií. Už od první třídy se v rámci vyučování naši žáci seznamují s an-

glickým jazykem, od 7. třídy probíhá výuka německého jazyka. Nově vybavená počíta-

čová učebna a učebny s interaktivními tabulemi a dataprojektory umožňují našim žá-

kům osvojit si učivo prostřednictvím kvalitních výukových programů a moderní techni-

ky, která je jim v dnešní době tolik blízká. Součástí rozlehlého areálu školy jsou i prosto-

ry, které žákům v rámci pracovní výchovy umožňují získat zkušenosti s pěstováním zele-

niny a jiných plodin.

Malý počet žáků ve třídách umožňuje přistupovat vyučujícím k žákům individuál-

ně – jak k těm s poruchami učení, tak k dětem nadaným. Svůj talent naši žáci rozvíjí ve 

vědomostních a sportovních soutěžích, olympiádách či při zájmovém vzdělávání, kte-

ré je dětem i dospělým nabízeno prostřednictvím občanského sdružení Komunitní ško-

la Kašava. 

Ve škole má své zázemí i Základní umělecká škola Morava, která našim žákům nabízí 

vzdělávací aktivity v hudebním i výtvarném oboru. Velmi důležitým partnerem pro naši 

školu jsou rodiče, kteří ji prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy v Kašavě podpo-

rují nejenom fi nančně, ale především svou ochotou podílet se na organizaci nejrůznějších 

akcí pro děti. Mezi takové činnosti patří besídky, jarmarky, táboráky, tvořivé dny, rodičov-

ské kavárničky, sportovní aktivity, plesy, karnevaly, bazárky,… Často se zapojujeme také 

do života obce tím, že naše děti vystupují na obecních akcích, jako jsou Kácání mája, Be-

seda se seniory, Vítání občánků, Hodové odpoledne a Hudecké slavnosti. Ruce přiložíme 

k dílu při čištění Naučné stezky Kašava a při jarním otevíráním studánek. Naše škola je ve-

řejnosti otevřena a těší nás, že naší otevřenost veřejnost využívá.

Závěrem chci poděkovat všem, kdo se zapojili do projektu Společně za historií a spor-

tem. Především Janě Langerové, která projekt připravila a koordinovala, partnerům ze 

slovenské školy v Cerové, všem vyučujícím, žákům a rodičům žáků, kteří byli do projek-

tu zapojeni. V neposlední řadě také obci Kašava za fi nanční spoluúčast. Veškeré události 

a aktivity v rámci projektu vnímám jako velký přínos jak pro žáky, tak zaměstnance škol 

v Kašavě a Cerové. Věřím, že to nebude náš poslední společný projekt.

Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy

Úvodní slovo ředitele kašavské školy
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Můj domov je ve Vlčkové, která se nachází blízko Kašavy a Držkové. 

Vlčková je velmi krásná obec, která se může pyšnit novým obecním úřa-

dem a hřištěm pro děti. Ve vsi se nachází malý obchůdek, přírodní koupa-

liště s tenisovým kurtem, ranč s koňmi, bowling v  hospodě, kulturní víceúčelový dům, 

kaplička, a také Hospůdka Pod Rablinú. Ve Vlčkové se každoročně koná mnoho akcí, jako 

je tradiční končinový průvod s večerním pochováváním basy nebo Vlčkovská lávka, po-

hádkový les, lampionový průvod a prosincový pochod na hrad Lukov. Každoročně Vlčko-

vou projíždí Barum Rallye. 

Celá Vlčková je obklopena přírodou, ať už velkými hustými lesy nebo nekonečnými 

stráněmi, které voní trávou. V mé obci žijí samí příjemní lidé, a tak není divu, že když se 

sejdou dohromady, je o zábavu postaráno. 

V sousední obci Kašava je škola, ve které chodím do deváté třídy. V Kašavě je ba-

rokní kostel, Cukrárna u Šarmanů, motoservis, květinářství a opravená hasičská zbrojni-

ce. Kašava může nabídnout také zajímavosti. Jednou z nich je nová naučná stezka, kte-

rá vede po okruhu kašavské krajiny. Na této stezce se nachází studánky, 11 posezení a kří-

žová cesta. 

Krajina kolem našich vesnic je kopcovitá, proto se mi tady tak líbí a jsem zde spo-

kojená. 

A ještě několik slov o naší škole. Dochází do ní děti z Kašavy, Vlčové a Držkové. Ško-

la leží na kopci uprostřed vesnice a vedle ní je postavena moderní tělocvična.  Pod ško-

lou máme travnaté školní hřiště. Do školy chodí asi 140 dětí. Naše škola se účastní mno-

ha akcí - sportovních, recitačních a pěveckých soutěží. Pořádají se zde školní výlety, ale 

také dlouhodobé projekty. Jedním z nich je nyní projekt s partnerskou školou ze Sloven-

ska pod názvem „Společně za historií a sportem“. V tomto projektu jsme se seznámili s 

dětmi z Cerové. Něco nového jsme se naučili a poznali. Na školu i na projekt budu mít 

hezké vzpomínky. 

Adéla Langerová, 

9. ročník ZŠ a MŠ Kašava

Náš kraj se nachází ve východní části Moravy. Ve Zlínském regionu 

se nachází 15 obcí včetně Kašavy.

Naše malá obec Kašava je krásná, tedy alespoň podle mě. Rozkládá se v oblasti Zá-

padních Karpat podél malé řeky Dřevnice. Kašava se nachází v CHKO Hostýnské vrchy, nad 

Kašavou je chráněná oblast Natura 2000-Sobolice. Kašava se nachází v nadmořské výšce 

334 m.n.m., což není moc, ale i tak to stačí. Počet obyvatel k roku 2014 je 907. V roce 2013 

byla v Kašavě vybudována naučná stezka a byly zrenovovány studánky okolo Kašavy.

V naší malé obci máme dokonce i školu, přesněji Základní a Mateřskou školu Kaša-

va. Do školy chodí nejen děti z Kašavy, ale také z Držkové a Vlčkové. Do školy chodí do-

cela nadané děti, ať už umělecky či sportovně. Ve škole je mnoho zajímavostí, např. cel-

kem 2 interaktivní tabule, ale i báječní učitelé, kteří si se vším vědí rady a rádi nám se 

vším pomohou.

Je tu jaro a s tím přichází i velké změny. Sníh už roztál, a tak se lyže už dávno schova-

ly. Z oken našich domů jsou vidět probuzená zvířata a krásně rozkvetlé stromy.

Podle mě je celý náš kraj velmi rozmanitý a já bych nechtěl bydlet nikde jinde než 

tady na Kašavě. Je zde naučná stezka, mnoho studánek i krásná příroda, která nejde je-

nom tak přehlédnout. Jestliže 

bych se přece jenom někdy ně-

kam odstěhoval, určitě bych se 

sem rád vracel.

Josef Kolář, 

9. ročník ZŠ a MŠ Kašava

Můj domov VlčkováU nás doma v Kašavě
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Žiji v obci Držková, která je považována za bránu Hostýnských vrchů. 

I přes malý počet obyvatel jsem ve vesnici spokojen. Držková má spous-

tu nádherných míst stojící za shlédnutí. Můžete také navštívit ,,Muzeum 

dřevěného porculánu“, které založil společně se svým tatínkem Lubomír Marušák.  I přes 

svůj nízký věk Luboš proslavil naší obec v televizi, kde bylo jeho muzeum představeno a 

vybídlo diváky k jeho návštěvě. Muzeum je plné zajímavých a hlavně vzácných historic-

kých nástrojů. V Držkové se také každoročně koná Barum Czech Rally Zlín, které bývá na 

konci srpna. Kvůli bezpečnosti je nutné opáskovat nebezpečné úseky, zakázané vjezdy 

apod… Při páskování pomáháme pořadatelům, kteří nás za dobrou práci vždy odmění.

V Držkové máme i mnoho jiných zajímavých památek, například kapli sv. Václava, 

kde se každoročně koná Svatováclavská pouť. Stojí tu i zvonice, na kterou se zvoní v pří-

padě svolávání lidu na mši. Nutno podotknouti, že v Držkové probíhá každoročně fotba-

lový turnaj Memoriál Rostislava Macíka. Vždy se sjedou týmy z okolí a soupeří spolu o co 

nejlepší umístění. Ovšem bez piva či klobásy by se tento turnaj nemohl obejít. 

Jako každá jiná vesnice i Držková má svůj Sbor dobrovolných hasičů, kteří se každo-

ročně účastní okolních soutěží, někdy i krajských. I já chodím v Držkové do hasiča, letos 

jsem začal cvičit za držkovské dorostence. Někteří z nás pomáhali spolu s hasiči při zápla-

vách v naší vesnici letos na jaře. Záplavy napáchaly značné škody. 

Mám zde hodně svých vrstevníků, které znám už od nejútlejšího věku. Společně se 

staráme o vše, co se v naší vesnici děje - ať už se jedná o sečení fotbalového hřiště nebo 

o hasičské brigády. Díky těmto brigádám máme dostatek peněz na hasičské soustředě-

ní, které se koná každý rok a trvá tři dny. Zde se sjedou hasičské sbory ze všech okolních 

vesnic, například Vlčková, Kašava, Lukov a mnoho dalších. Společně utužujeme přátelské 

vztahy, posedíme u ohně a opečeme si špekáčky.

Mezi držkovské tradice patří také Vodění medvěda, kde se muži, ženy, ale i chlap-

ci převlečou do různých kostýmů a v doprovodu medvěda obcházejí jednotlivé domy a 

oslavují konec zimy. Držková se také proslavila tzv. Živým betlémem. Tato akce se pořádá 

vždy 25.12. Živý betlém se mu říká proto, protože ho dělají děti. Ty starší divákům předve-

dou vítání Ježíše Krista na svět a menší děti přednesou básničky. Pak všichni dohromady, 

mnohdy i se všemi diváky, zazpívají nejznámější koledy, jako například Narodil se Kristus 

pán, Na vánoce dlouhé noce a jiné.

Tohle je jen zlomek toho, co se u nás v Držkové děje. Jsem šťastný, že zde žiji a dou-

fám, že zde bude i nadále tak nádherně, jako doposud.

            Jakub Červenka, 9. ročník ZŠ a MŠ Kašava 

Má obec Držková
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Milí priatelia,

stretnúť nových ľudí, niečo dobré sa navzájom naučiť a nadviazať 

nové priateľstvá je v každej dobe, obzvlášť v tej dnešnej, hektickej, veľ-

mi vzácne. Vďaka tomuto projektu, do ktorého si nás prizvala kašavská škola, sa to poda-

rilo. Už prvé spoločné stretnutia a aktivity naznačili, že naše školy, aj keď nás formálne de-

lia hranice (každá v inej krajine), majú veľa spoločného a  majú si čo povedať. Vieme, kde 

je Kašava, poznáme jej históriu i súčasnosť. Zoznámili sme sa so školou a zistili sme, že je 

veľmi podobná tej našej. Spoznali sme pedagogický kolektív, žiakov, ale i rodiny,  pred-

staviteľov obce a ľudí, ktorí škole pomáhajú. Presvedčili sme sa, že šport a kultúra ide Ka-

šavčanomna jednotku. Vďaka jej žiakovi sme prepísali rekord školy v športovej disciplíne, 

ktorá bola jednou z našich naj. Zistili sme, že naše jazyky sú podobné, ale mnohým slo-

vám najmä tí najmladší nerozumejú.  Spoločne sme si pripomenuli míľniky a osobnosti 

našej spoločnej i regionálnej histórie, začali sme sa učiť bedminton. A veľa vecí nás určite 

ešte čaká. Aby ste na nás nezabudli, tu je malá vizitka našej školy.

„Som škola – Základná škola s materskou školou Cerová. Malá škola so 150 deťmi 

z Cerovej a susedných obcí Prievaly a Plavecký Peter, o ktoré sa stará 25 zamestnancov. 

Bývam na Slovensku, v malej dedine na Podhorí pod Malými Karpatami. Neviem pres-

ne, koľko mám rokov, lebo v obecnej kronike sa píše, že „škola v Cerovej tu bola od ne-

pamäti“. V súčasnom bydlisku bývam takmer 50 rokov. Pred 3 rokmi ma obliekli do no-

vých šiat. Zmenila som image, ale svoju úlohu – vychovávať a vzdelávať deti a pripravo-

vať ich do života plním stále. Snažím sa  napĺňať svoje motto - byť „školou pre život“ nie-

len na vyučovaní. Organizujem činnosti, ktoré rozvíjajú záujmy a nadanie detí. Teší ma, že 

v tejto oblasti patrím medzi najlepšie školy v okrese Senica i  Trnavskom kraji a naši žiaci 

sa dostali aj medzi najúspešnejších na Slovensku. Mám výborných recitátorov, spevákov, 

geografov, dejepisárov, športovcov – najmä atlétov, získavam cenné úspechy i v ďalších 

predmetových olympiádach a súťažiach. Som rada, keď sa deti, rodičia i verejnosť stretá-

vajú na tradičných podujatiach – Dňoch športu, Školskej olympiáde, besiedkach, výsta-

vách, zbierkach, brigádach, zabávajú sa na karnevale a plese pre rodičov a priateľov ško-

ly, venujú sa práci v krúžkoch. Vyhľadávam nové možnosti, a tak sa zlepšujem. Cez pro-

jekty podporované Európskou úniou sa mi darí získať nové vybavenie - počítače, interak-

tívne tabule, vzdelávacie programy. Naša obec Cerová sa postarala nielen o nové šaty, ale 

pribudlo aj nové multifunkčné ihrisko, ktoré mi závidia aj veľké školy. Viem, že bez podpo-

ry okolia - obce, rodiny a verejnosti to nejde. Som veľmi vďačná tým, čo mi dajú možnosť 

a podporujú ma. Preto i Vám, Kašavčania, za spoločný projekt vďaka.“ 

PaedDr. Božena Malichová, 

riaditeľka školy

Pozdrav z Cerové
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Obec, v ktorej bývam, sa volá Cerová. Leží na úpätí Malých Karpát pod 

zrúcaninou hradu Korlátko. Názov dediny je odvodený od stromu cér. Dedina 

vznikla v 14. storočí. Strom cér je aj symbolom našej obce. Dedina sa rozprestiera v maleb-

nom prostredí lúk, lesov a polí. Príroda na Cerovej je veľmi rozmanitá, rastú tu rôzne druhy 

liečivých bylín ako sú: materina dúška, repík lekársky, šalvia lekárska, ktoré si ľudia od nepa-

mäti zbierajú. V lese je mnoho zvierat,  ako sú líšky, jelene, srny, diviaky a vtáky. Obec je roz-

delená na tri  miestne časti: Cerová, Rozbehy, Lieskové. Na Rozbehoch môžu turisti obdivovať 

prvý veterný park na Slovensku. Z rozhľadne môžu vidieť krásu okolitej prírody. Nachádza sa 

tu aj zrúcanina hradu Korlátka. Na Lieskovom sa nachádza historická zvonica a kaštieľ. Na Ce-

rovej máme krásny kostol postavený v roku 1802 so vzácnym organom. V súčasnosti je na Ce-

rovej asi 1200 obyvateľov. V obci máme: ZŠ s MŠ, obchody, poštu, obecný úrad, zubného leká-

ra, obvodnú lekárku, lekáreň, farsky úrad, knižnicu, požiarnu zbrojnicu. Na Cerovej bývam od 

svojho narodenia, nevedel by som si predstaviť bývať na inom mieste, lebo tu býva moja ro-

dina, kamaráti a známi. Páči sa mi krásna príroda, lesy,  do ktorých rád chodím na prechádzky.

Ondrej Keračík, 5. ročník ZŠ s MŠ Cerová 

Obec, v ktorej bývam od roku 2002, teda od svojho narodenia, sa volá 

Plavecký Peter. Názov obce je odvodený z čias osídľovania územia Plavcami 

podľa zakladateľa rodu Petra alebo na počesť niektorého predka rodu Balážovcov - maji-

teľov Plaveckého hradu. Obec leží v severovýchodnej časti Borskej nížiny na úpätí Malých 

Karpát a patrí do okresu Senica. V roku 1990 bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudo-

vej architektúry. Vďaka typickým roľníckym domom, ktoré sú postavené z hliny a zachova-

li sa v centre obce. Súčasťou historického jadra obce je rímsko-katolícky kostol svätého Pet-

ra a Pavla. Materská škola, ktorú som navštevoval od 3 do 6 rokov, bola vlani zrekonštruova-

ná a taktiež aj jej areál. Nachádza sa tu 1. - 4. ročník základnej školy. Cez obec preteká potok 

Moja obec Cerová

Moja obec Plavecký Peter

Prievaly sú jedna z 2927 obcí zo Slovenska. Ležia v Trnavskom kraji, v okre-

se Senica a regióne Záhorie. Prievaly sa rozkladajú na kopcovitom teréne, mier-

ne zvlnenom a  do chotára obce zasahuje chránená krajina oblasť „Malé Karpaty“. Najbliž-

šie mesto je Senica, vzdialená vzdušnou čiarou 13 km. Prvá písomná zmienka o Prievaloch 

je z roku 1439, ale Prievaly existovali už dávno predtým. Z historických záznamov je zrejmé, 

že už asi v 10. storočí, keď Maďari, ktorí v tej dobe vlastnili toto územie, začali stavať strážne 

hrady Korlát, Plavec, Ostrý kameň, Starý hrad a ďalšie. Existencia  Prieval sa datuje už do toh-

to obdobia. Cez Prievaly vedie dávnoveká známa obchodno-vojenská cesta zvaná VIA BOHE-

MIA = Česká cesta, trasu ktorej dokazujú i archeologické pamiatky. Názov obce sa rokmi dosť 

menil. Napríklad v roku 1397 to bol Sv. Juraj pod horou, neskôr len SvätýJur – ZENIHGWRGH, 

teda SVANCERDORF. V roku 1690 SANDORF po slovensky ŠANDORF a PRIEVALY až od roku 1946.  

Mám tu rád veľa miest. Námestie, kde sa stretávame s kamarátmi a hráme satu na schovávač-

ku. Mám rád prechádzky ku kaplnke, kolotoče u Škrabákov, hokej na červenom ihrisku, bicy-

klovanie sa okolo Majetkov, sánkovanie sa v Baňárke, futbal na Zelenom ihrisku, chytanie rýb 

v Rašeline, kofolu v Šandorfskom šenku a mnoho ďalších miest, ktorých názvy cudzím asi nič 

nepovedia, ale každý Prievalčan vie, kde ich hľadať. Naša rodina je už dlhé roky spojená s Prie-

valmi. Tu na cintoríne odpočívajú moji starí rodičia, prastarí rodičia a ďalší predkovia, ktorí tu 

žili už dávno predo mnou. Ja som mojim rodičom vďačný, že sa neodsťahovali za prácou do 

veľkomesta, ale si postavili dom v tejto malej, peknej dedinke pod horami a tu ma vychováva-

jú. Aktuálne majú Prievaly 986 obyvateľov a ja som jedným z nich a som na to hrdý.

Tomáš Tarkoš, 5. ročník ZŠ s MŠ Cerová

Moja obec Prievaly

Hanšpíl, ktorý v suchých letných mesiacoch slúži na zavlažovanie polí. Náš dom je postavený 

pod lesom. Niekedy večer, keď sa pozriem z okna, na lúke pri lese sa pasú srnky. Každé ráno 

sa z lesa ozýva spev vtákov. V lese môžeme zbierať hríby a liečivé rastliny. Páči sa mi tu oko-

litá príroda, ktorá sa dá využiť na cykloturistiku. Rád tu bývam preto, lebo tu je pokoj a ticho.

Peter  Šarközi, 5. ročník ZŠ s MŠ Cerová
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Půlroční intenzivní přeshraniční spolupráce mezi Základní školou a Mateřskou ško-

lou Kašava a Základnou školou s mateřskou školou z Cerové, v okrese Senica, v Trnavském 

kraji s projektovým názvem „Společně za historií a sportem“ probíhala od počátku v pří-

jemné a přátelské atmosféře dvou dobrých sousedů. Ti si váží odkazu společných histo-

rických a duchovních kořenů Velké Moravy a s úctou o nich hovoří. Navíc je spojuje také 

láska ke sportu (a to v každém věku), jmenovitě k badmintonu, basketbalu, ale i k dal-

ším sportům.

Projektové aktivity byly zahájeny začátkem roku 2014 sledem přednášek a seminá-

řů, když se oba partneři nejprve navzájem představili a poté se věnovali historickým té-

matům. V Kašavě svůj rodný kraj a školu představila spolu se svými žáky PaedDr. Božena 

Malichová, ředitelka ZŠ z Cerové. Z jejích úst zde zaznělo i historické téma o Velké Moravě 

a o místních regionálních dějinách. V Cerové navázala na společnou velkomoravskou his-

torii s postavami Cyrila a Metoděje PhDr. Jana Langerová, zástupce ředitele z Kašavy, a se 

žáky 9. ročníku představila také Kašavu, její okolí a místní historii. 

Druhá část projektu byla věnována sportu. V Kašavě se děti intenzivně věnují bad-

mintonu a tak Mgr. Vladimír Drápal, učitel tělesné výchovy z Kašavy pro žáky v Cerové 

připravil seminář o badmintonu. Na rozdíl od Kašavy se cerovská škola orientuje více na 

basketbal. A tak se žáci v  Kašavě mohli o této dynamické hře dozvědět nové informa-

ce při semináři, který pro ně uspořádal v Kašavě Mgr. Peter Mihály, učitel tělesné výcho-

vy z Cerové.

Vyvrcholením vzdělávacích seminářů byly dvoudenní sportovní a kulturní aktivity 

žáků v Cerové i v Kašavě. První z těchto dvou dnů byl vždy věnován sportu. Děti si opravdu 

s chutí zasportovaly a svedly mezi sebou napříč školami a věkem řadu sportovních klání. 

K vidění byla přetahovaná, badminton, basketbal, fl orbal, fotbal, plážový volejbal, lehká 

atletika (štafetový běh a skok daleký), hod granátem a kalčo. Na řešitele čekaly piškvorky 

a sudoku. Na své si přišli také estéti při aranžování květin v Cerové. Druhý den byl pokaždé 

vyhrazen kulturním aktivitám projektu. Žáci obou škol předvedli své dramatické schop-

nosti, hudební a taneční talent. Také byly v rámci projektu uspořádány výstavy výtvar-

Představujeme projekt
ných prací žáků obou škol, které děti vytvořily v průběhu projektu na výše zmíněná téma-

ta. Při vzdělávacích akcích a při následných vzájemných setkáních se děti učily porozumět 

jazyku partnera a brzo zjistily, že to zas tak veliký problém nebude. Dozvěděli jsme se na-

příklad, že bocian je česky čáp. Také další slovíčka byla úspěšně rozluštěna.

Tečkou za projektem je almanach, který vychází u příležitosti zakončení projektu. 

Ve stručnosti mapuje obsah, aktivity a některé výstupy projektu. Pro všechny zúčastněné 

bude almanach vzpomínkou na příjemnou spolupráci a dobře využitý čas na obou stra-

nách hranice.

Nyní je na místě vyslovit poděkování všem, kdo se na projektu s pochopením a chu-

tí podíleli a dovedli ho zdárně až do cíle.

PhDr. Jana Langerová, 

manažer projektu 
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Malý zpěvák ze Záhoří v Kašavě 14. 1. 2014

Téma o Velké Moravě v Kašavě 14. 1. 2014

Na lidovů notečku v Kašavě 14. 1. 2014

Cyril a Metoděj v Kašavě 14. 1. 2014
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Lukovské pověsti v Kašavě 16. 5. 2014

Folkór z Cerové v Kašavě 16. 5. 2014

Vystoupení dětí z Cerové v Kašavě 16. 5. 2014

Pověsti z hradu Lukova v Kašavě 16. 5. 2014
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Přetahování v Kašavě 15. 5. 2014

Sláva vítězům, čest poraženým. Kašava 15. 5. 2014

Nástěnka projektu v Kašavě
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Seminář o basketbalu v Kašavě 20. 2. 2014

Projekt ve vestibulu kašavské školy

Basketbalové utkání v Kašavě 15. 5. 2014

Čtyřhra v badmintonu v kašavské tělocvičně 15. 5. 2014
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Basketbal a badminton v pohybu (Jakub Studýnka, ZŠ a MŠ Kašava)

Všichni jsme vítězové. Kašava 20. 2. 2014

Basketbal (Adéla Langerová, ZŠ a MŠ Kašava)
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Badminton (Vendula  Fryšarová, ZŠ a MŠ Kašava) Držkovské končiny (Natálie Köglerová, ZŠ a MŠ Kašava)

Cyril a Metoděj (Petra Dočkalová, ZŠ a MŠ Kašava)
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Kašavský kostel (Matyáš Horváth, ZŠ a MŠ Kašava)

Kašava v jarní zeleni (Marcela Krupíková, ZŠ a MŠ Kašava)

Hrad Lukov (Kateřina Pavelková, ZŠ a MŠ Kašava)
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Krojovaný valach (Kristýna Grbič, ZŠ a MŠ Kašava) Valašský ženský kroj (Natálie Köglerová, ZŠ a MŠ Kašava)
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Na držkovských pasekách (Dominika Polepilová, ZŠ a MŠ Kašava)

Můj kraj (Miriam Langerová, ZŠ a MŠ Kašava)

Naše zimní radovánky (Tereza Langerová, ZŠ a MŠ Kašava)

Na Lešné (Tereza Sousedíková, ZŠ a MŠ Kašava)
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Naučná stezka Kašava (Natálie Marcoňová, ZŠ a MŠ Kašava) Po naučné stezce kolem Kašavy (Vojtěch Kolář, ZŠ a MŠ Kašava)
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ZOO Lešná (Denisa Kuželová, ZŠ a MŠ Kašava)Valašský tanec (Miriam Langerová, ZŠ a MŠ Kašava)
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Čertova brázda

Postavy:

Osvald, Peter, pútnik, pani Zuzana, slúžka, sudca, čert, zbrojnoš

I.

Osvald:  

Ja som Osvald, jediný pán hradu Korlátko. Odkedy zomrel môj brat v  bitke s Turkom, 

vládnem celémupanstvu sám, poddaní musia poslúchať len mňa!

Slúžka: 

Pán veľkomožný, prišieltento  pútnik, vraj vám priniesol dôležitú správu. (odíde)

Pútnik: 

Buďte pozdravený, pán veľkomožný.    

Osvald: 

Kto si a akú správu prinášaš?

Pútnik: 

Pane, posiela ma váš brat Peter. Je nažive v tureckom zajatí.

Osvald: 

Čože? To nie je možné, môj brat je mŕtvy.

Úryvky dramatizací 

Pútnik: 

Nie, pane, žije. Zajali ho Turci a žiadajú zaňho výkupné desaťtisíc. Ak ma pošlete s peniaz-

mi a dáte mi sprievod, do mesiaca môže byť pán Peter doma.

Osvald: 

Vravíš, že do mesiaca...hm, hm... Ale toľko peňazí pri sebe nemám. Počkáš na hrade, ale 

nikomu nič nesmieš povedať. Potulujú sa tu zbojníci a tí by nás mohli o peniaze olúpiť. 

Dám ti na hrade osobitnú izbu, kde môžeš jesť a spať, koľko len chceš. Slúžka!

Slúžka: 

Prosím, pán veľkomožný.

Osvald: 

Zaveď tohto pútnika do izby pri kuchyni, prines mu tam dobrú večeru a zavolaj mi pani 

Zuzanu. (slúžka sa ukloní a odchádza s pútnikom, prichádza pani Zuzana)

Pani Zuzana: 

Volali ste ma, pán veľkomožný?

Osvald: 

Pani Zuzana, potrebujem radu. Ten pútnik hovorí, že môj brat Peter žije v zajatí a pýtajú 

zaňho výkupné desaťtisíc. Čo mám spraviť? Mám mu dať toľko peňazí?

Pani Zuzana:

Pán veľkomožný, na vašom mieste by som cudziemu človeku toľko peňazí nedávala, 

možno si to všetko vymyslel. Pošlite ho preč.
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Osvald: 

Lenže ak ho pošlem preč, možno sa tam vráti a povie bratovi, že som ho nechcel vyslobo-

diť. Alebo to bude rozprávať po ceste a budem vyhlásený za takého, ktorý nechcel vyslo-

bodiť vlastného brata.

Pani Zuzana:

Nebojte sa, pán veľkomožný, ja viem, čo s takým pútnikom urobiť. Hradné múry sú pred-

sa vysoké. A vy budete mať po starostiach.

Osvald: 

Dobre, pani Zuzana, dôverujem vám. Ešte nikdy ste ma v takýchto  záležitostiach neskla-

mali. (Zuzana sa ukloní a odíde a za ňou odíde aj Osvald)  

Tato dramatizace dále pokračuje napínavým druhým a třetím dějstvím...
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Redaktor: 

Součástí našeho dnešního vystoupení je také něco málo z historie našeho regionu. Nyní 

Vám představíme výraznou osobnost regionálních dějin Zlínska, jejíž věhlas sahá daleko 

za hranice naší vlasti.

Dobrý den, mohl byste se nám nyní představit?

Tomáš Baťa: 

Jistě, rád. Jmenuji se Tomáš Baťa. Jsem český průmyslník a podnikatel. Narodil jsem se 

3. dubna 1876 ve Zlíně v rodině ševce. Vyučil jsem se obuvnickému řemeslu a v roce 1897 

jsem ve Zlíně se svými staršími sourozenci založil obuvnickou fi rmu – Baťa.

Redaktor: 

Je nám známo, že Vaše fi rma se velmi rychle rozvíjela. Mohl byste nám říct, jak jste to 

dokázal?

Baťa: 

Odpověď je jednoduchá: jsem velmi pracovitý člověk, neustále se vzdělávám a rád obje-

vuji nové možnosti a seznamuji se s moderními trendy výroby.

Redaktor: 

Slyšeli jsme, že jste byl několikrát ve Spojených státech amerických, je to pravda?

Baťa: 

Ano, byl. Vycestoval jsem za novými poznatky v oblasti moderních technologií výroby, 

které v té době v Evropě ještě nebyly běžné. Bylo to v letech 1904 a 1911.

Redaktor: 

Co Vám tato cesta přinesla?

„Životní příběh Tomáše Bati ze Zlína“
Baťa: 

Nechal jsem se zaměstnat jako řadový dělník ve fi rmě na výrobu automobilů Ford. Zde 

jsem se seznámil s pásovou výrobou, kterou jsem po návratu do vlasti přenesl i do své 

obuvnické fi rmy.

Redaktor: A v čem spočívá pásová výroba?

Baťa: 

U jednoho pásu pracuje hned několik dělníků. Každý z nich se specializuje na jeden druh 

práce. V případě výroby obuvi jeden zaměstnanec lepí podešev, druhý šije svršek obuvi,  

třetí navléká tkaničky a čtvrtý ukládá hotové boty do krabice. Při takové organizaci práce 

dojde k rychlému nárůstu výroby a také ke zvýšení kvality.

Redaktor: 

Bylo vidět, že se Vám dařilo a továrna byla stále větší a zaměstnával jste také stále více 

lidí.

Baťa: 

Práce bylo na začátku 20. století velmi málo. Výroba v mé továrně se však stále navyšova-

la. Postavil jsem řadu nových továrních hal. Přijímal jsem nové a nové dělníky. Nakonec 

jsem zaměstnával až 6 tisíc lidí.  Také z Kašavy a okolních vesnic do mé fi rmy jezdilo za 

prací hodně dělníků. Všichni byli rádi, že mají práci.  Bylo však třeba pro ty, kdo nemohli 

za prací dojíždět, nastavět nové domy, kde by mohli bydlet. Pozval jsem do Zlína věhlas-

né architekty a město se v krátkém čase proslavilo svou typickou červenou cihlou, proto-

že všechny stavby nesly podobný charakter a byly vystavěny ve funkcionalistickém slohu.

Fiktivní redaktor s průmyslníkem Baťou poté rozmlouvali ještě i o dalších zajímavých mo-

mentech Baťova podnikání…
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Rozhovor s Tomášem Baťou v Cerové 28. 1. 2014

Kašavjané zpívají v Cerové 28. 1. 2014 valašské písně

Odměny pro nejlepší v Cerové 29. 5. 2014

Povídání o Cyrilu a Metoději v Cerové 28. 1. 2014

26



Seminář o badmintonu v Cerové 7. 2. 2014

Fotbal v Cerové 29. 5. 2014

Zahájení sportovních aktivit v cerovské tělocvičně 29. 5. 2014

Plážový volejbal v Cerové 29. 5. 2014
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Jedeme do Cerové 29. 5. 2014 Vystoupení dramatického kroužku v Prievaloch 30. 5. 2014

Šandorfj anka v Prievaloch 30. 5. 2014
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Krása cerovských aranžovaných květin 29. 5. 2014

Vyhráli jsme. Cerová 29. 5. 2014

Zrzavá subreta, aneb zvířecí divadlo. Prievaly 30. 5. 2014

Vystoupení dětí z MŠ Cerová. Prievaly 30. 5. 2014
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Cerová (Rastislav Fiala, ZŠ s MŠ Cerová) Interpretácia obrazu slovenského maliara Martina Benku (Klára Kocúriková, ZŠ s MŠ Cerová)
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História a geografi a Cerovej Mapa nášho regiónu

Naša dedina
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Náš hrad Korlátko

Korlátko (Jaroslav Michalica, ZŠ s MŠ Cerová)

Nástenka projektu v cerovskej škole

Najstarší kostol (Jakub Polák, ZŠ s MŠ Cerová)
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Návrh pohľadnice Prievaly

Návrh pohľadnice Plavecký Peter

Při lieskovskej zvonici (Barbora Hlavatá, ZŠ s MŠ Cerová)

Návrh pohľadnice Prievaly
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Návrh pohľadnice z Cerovej Plavecký Peter
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Prievaly Návrh pohľadnice z Cerovej
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Cyril a Métod (Mária Miščiová, ZŠ s MŠ Cerová) Veľká Morava

V mojej Cerovej (Michaela Barkóciová, ZŠ s MŠ Cerová)
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