3.Kašovský občasník
(za obdobie od 1.1.2018 – 31.12.2018)
Dobrý deň Kašovčania, nakoľko 2.januára ubehol štvrtý rok odkedy som starostom našej malebnej obce,
nastal čas zhodnotiť rok 2018, ale tak trocha aj celé volebné obdobie 4 rokov. 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.
Teraz by som chcel v krátkosti zhrnúť rok 2018. Tento rok bol tak trocha špeciálny, lebo obec oslavovala
výročie 720. rokov prvej písomnej zmienky o obci. Hneď v úvode roka sa nám podarilo zabezpečiť obecné auto, ale
to som spomínal už v minulom občasníku. Tak ako každý rok sme začali výrubom náletových drevín v obci popri
cestách, po roztopení snehu zber odpadkov v celom chotári. Musím hlavne spomenúť veľmi vydarenú akciu
„Vyčistíme si Kašov“ do ktorej sa zapojili deti, nebolo nás síce veľa, ale vyčistili sme kus poriadneho chotára lesov.
Počas celého roka sme urobili mnoho prác v obci, ktoré sú popísané nižšie. Asi najviac sa môžeme tešiť z nových
asfaltových kobercov v centre obce a takisto z nového chodníka. Viem, že teraz každý by si prial nový asfalt až
k jeho domu, ale všetky miestne komunikácie (3500 m) sa naraz urobiť nedajú vzhľadom na finančnú náročnosť. V
predvečer 1.mája sme už 4 rok po sebe organizovali stávanie mája spojené s vatrou. V Júni obec organizovala
tenisový turnaj. V lete sa konala úspešná akcia „Dzeň valala 2018“ - 720. výročie 1.písomnej zmienky, tento rok bol
špeciálny, preto aj program aj atrakcie boli možno na vyššej úrovni (aj tej finančnej). Prvý krát sme organizovali
obecný výlet do Maďarska a myslím si že mal úspech, preto pôjdeme aj tento rok. Najviac času počas roka nám
zaberá údržba verejných priestranstiev, či už ide o úpravy terénov, kosenie, hrabanie lístia atd. Dôležité je
spomenúť aj získanie dotácie na kompostéry do každej domácnosti. V závere roka nastali problémy v zberovej
spoločnosti odpadov a preto sme museli hľadať novú alternatívu, po menších komplikáciach sme to vyriešili.
Dôležité bolo, že odpad sa napriek problémom vyviezol každý mesiac, hoc v posunutých termínoch. Od 1. marca
by sme už mali mať nové kalendáre v domácnostiach. V roku 2019 ostáva žetonový systém zberu (len je tu zmena,
potrebujete žetón na každú Kuka nádobu) a od marca by sme mali prejsť aj na systém dvojtýždňovej frekvencie
zberu KO. Ďalej je možnosť zakúpiť aj jednorazové vrecia na KO v hodnote žetónu (ak by ste robili väčšie
upratovanie). V decembri nechýbal Mikuláš. A v závere roka sme zorganizovali športovú akciu v stolnom tenise
(už 4.ročník), a nechýbal ani Kašovský Silvester v KD.
Teraz si dovolím v krátkosti zhrnúť aj moje 1. funkčné obdobie v pozícií starostu obce. Samozrejme nie je to
práca ľahká, a nedá sa vyhovieť každému občanovi po jeho vôli. Prvý rok bol najnáročnejší, všetko si doštudovať,
pozisťovať a ešte aj niekedy manuálne pracovať. Na začiatku sa vyriešil nefungujúci internet v obci (2 nové
stožiare), funguje teraz bez problémov. Na konci roka 2015 sme boli nútení hľadať celé nové vedenie obce, okrem
mňa samozrejme (všetkých poslancov, pracovníčku, kontrolórku). Ale podarilo sa a máme stabilných 3 poslancov,
ktorí môžu byť príkladom poslancov aj pre iné obce. Máme konečne stabilnú pracovníčku priamo z našej obce.
Ďalej spomeniem najväčšie úspechy(investície):Podarila sa po rokoch opraviť cesta smer Novosad, nové asfaltové
koberce na hlavnej ceste v obci, rekultivácia cintorína, presťahovanie obecného úradu, vybudovanie
a rekonštrukcia 2 bytov( kúrenie, okná, kúpeľňa), rekultivácia obecných parkov (výrub a výsadba, úprava terénov)),
vybudovanie vodovodu 400 m, kúpa obecného traktora a obecného auta, vyčistenie početných divokých skládok,
výstavba nového mosta (Karlov most), rekonštrukcia Dolskej studne a výstavba nového chodníka pri nej,
rekonštrukcia garáže, asfaltovanie obecných ciest, rekonštrukcia nového chodníka v centre obce, zakúpenie
mnoho inventáru do majetku obce, náradia, strojov a zariadení. A mnoho iného, čo som písal už v predošlých
občasníkoch. Ďalej sa organizovalo veľa kultúrnych aj športových podujatí každý rok a verte mi, tieto akcie sú
najnáročnejšie na prípravu a čas. Aby som nezabudol, tak zbilancujem aj svoje finančné dary pre obec za celé
obdobie som venoval obci +- 15 000 eur (pre niekoho málo, pre niekoho veľa peňazí). Mnohí sa ma pýtate, či
nebanujem toľké peniaze? A poviem úprimne po 4 rokoch „ nie nebanujem“ , lebo veľká väčšina Vás Kašovčanov
si to zaslúžila, hlavne aj zato, že ste mi pred 4 rokmi dali (veľká časť voličov) svoju dôveru, hádam sme spoločne
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presvedčili za 4 roky aj tých ostatných. Teší ma odozva od občanov, ale hlavne aj od rodákov, keď sa vrátia do našej
obce vidia zmenu za 4 roky. Pre niekoho je to zmena veľká, niekomu sa to máli. Mňa teší hlavne to, že sme spoločne
dokázali, že aj z mála peňazí sa dajú robiť veľké zmeny.
Čo všetko sa nám podarilo v roku 2018:
8.1. 2018 zakúpenie náradia, nabíjačka + kompresor
25.1.201 získali sme historicky prvé obecné auto (prioritne na rozvoz obedov)
26.1.2018 odstránenie poškodených stromov a náletových drevín popri ceste.
19.2.2018 odstránenie vyhodeného odpadu v Motoze
1.3.2018 rekonštrukcie obecných lavičiek (brúsenie a maľovanie)
8.3.2018 rezanie starých stromov v obci
18.3.2018 oneskorená snehová kalamita (odpratávanie snehu)
28.3.2018 opláštenie strechy garáže OSB doskami
4.4.2018 montáž odkvapu na zadnú stranu garáže
5.4.2018 odchyt psov v obci
10.4.2018 zakúpenie a osadenie novej úradnej tabule pred obecným úradom
16.4.2018 prvé kosenie obce (parkov, cintorína, atd.)
21.4.2018 organizovanie pravidelnej akcie „Vyčistíme si Kašov 2018“ (za účasti detí z obce)
30.4.2018 Príprava vatry a vyrúbanie mája a jeho ozdobenie a osadenie
9.5.2018 izolácia základového muru na bytovke a súčasne uloženie odtokovej aj drenažnej rúry
10.5.2018 výroba a montáž lavičky ku kostolu
16.5.2018 zakúpenie vešiakov do sály KD
21.5.2018 dokončenie odkvapov na obecnej garáži
23.5.2018 priebežná úprava terénu a zelene v celej obci
31.5.2018 kúpa a osadenie informačnej tabule na dom smútku
1.6.2018 oprava detského pieskoviska
2.6.2018 výkop bagrom zaneseného odvodňovacieho kanála pri ihrisku na Cejkovskej ulici
3.6.2018 vytrhanie bagrom poškodeného živého plota pri zastávke
7.6.2018 zakúpenie rezačky na zámkovú dlažbu
13.6.2018 obíjanie vakovky v garáži
23.6.2018 Organizovanie akcie „Kašov Open 2018“ tenisový turnaj Kašovčanov
27.6.2018 Zakúpenie nožnicového stanu 3x6 m
6.7.2018 Povodeň v obci na Cejkovskej ulici (odstráňovanie následkov)
18.7.2018 Odstránenie (zbúranie) mostíka a nanesenej sute z povodne (pracovníci povodia)
20.7.2018 Rekonštrukcia cesty (asfaltu) Cyrilometodejská ulica od križovatky obecného úradu v dĺžke 130 m
24.7.2018 Zakúpenie nového plynového sporáka s elektrickou rúrou do kuchyne KD
28.7.2018 Organizovanie akcie „Dzeň valala 2018“ 720. výročie 1. písomnej zmienky, spojené s Deň detí a
bola aj obecná zabíjačka a nesmela chýbať ani obľúbená tombola a zaujímavý kultúrny program
2.8.2018 Organizovanie výletu na kúpalisko do Maďarska (dopravu autobusom hradila obec)
15.8.2018 začiatok čistenia zanedbaných pozemkov od náletových drevín (Baracerská ulica)
1.9.2018 Začiatok pokládky zámkovej dlažby na chodník pri Dolskej studni
11.9.2018 Ukončenie pokládky zámkovej dlažby
14.9.2018 Začiatok rekonštrukcie chodníka na Hlavnej ulici (búracie práce) –realizácia firma
19.9.2018 Zber odpadkov smer Novosad aj Cejkov
20.9.2018 Úprava terénu, navozenie hliny ku chodníku pri Dolskej studni
25.9.2018 Postrek trávy a čistenie krajníc aj samotnej cesty (príprava na asfaltovanie ďalšieho úseku)
4.10.2018 Ukončenie rekonštrukcie chodníka na Hlavnej ulici (realizovala firma)
9.10.2018 Dokončovacie terénne úpravy popri chodníku
10.10.2018 Odstránenie starej vakovky z garáži (dokončenie)
21.10.2018 Organizovanie akcie: „Úcta k starším 2018“
22.10.2018 Kosenie, hrabanie lístia a celkové upratovanie cintorína.
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25.10.2018 Napojenie zvyšku odpadovej rúry od bytovky po chodník
3.11.2018 Údržba traktora (vyčistenie nádrže)
7.11.2018 Hrabanie a vynášanie lístia z parkov
10.11.2018 Organizácia Komunálnych volieb 2018
12.11.2018 Úprava parkoviska pri bytovke novou vrstvou štrku
13.11.2018 Svojpomocná úprava asfaltom obrovských dier na okružnej ulici
16.11.2018 Asfaltovanie Cyrilometodejskej ulice 2.etapa
29.11.2018 Výzdoba a montáž adventného venca
1.12.2018 Inštalácia a rozsvietenie vianočného osvetlenia
5.12.2018 Organizovanie Kašovského Mikuláša (rozvoz balíčkov pre Kašovské deti)
13.12.2018 Dovoz kompostérov do obce, ktoré sa neskôr rozdávali do domácnosti
30.12.2017 Organizovanie Kašovského pong-pongáča 2018 (stolnotenisový turnaj)
31.12.2017 Silvestovská zábava Kašovčanov v KD + 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.
Zopár štatistík za rok 2018:
V Kašove sa narodili 2 chlapci, bohužiaľ nás opustilo 5 Kašovčanov, na trvalý pobyt sa do našej obce
prihlásilo 5 nových obyvateľov no na druhej strane sa z trvalého pobytu odhlásilo 5 obyvateľov. A momentálne je
k 31.12.2018 počet obyvateľov našej obce 284 čo je o 3 obyvateľov menej ako k 31.12.2017.
Narodené deti za rok 2018: 
Matteo Varga a Peter Mako
Navždy nás opustili v roku 2018: 
Terézia Petrocová (67 rokov), Mária Čižmárová (88 rokov), Stanistlav Kučma, st. (61 rokov),
Ján Šváb, st. (81 rokov), Štefan Madak, st. (86 rokov)
K hospodáreniu obce v roku 2018:
Tu pripomeniem základné čísla o rozpočte. Po ďalšom roku zodpovednej práce sa nám podarilo znížiť
zdedený obecný dlh o ďalších 2 400 eur z počiatočných 15 039,26 € na súčasných 12 639,26 €.
Rok 2018 sme ukončili so stavom na bežných účtoch a v pokladni v plusových číslach cca 5 400 € a to aj
napriek podĺžnosti na daniach (za poľnohospodársku pôdu za rok 2018 cca 3 000 eur), ktoré dodnes neboli
doplatené. Ďalších 7000 € je na dotačnom účte, ktoré sa použijú v roku 2019 na výstavbu detského ihriska.
Medzi väčšie investície môžeme zaradiť najmä: Rekonštrukcie (komplexné asfaltovanie) Cyrilometodejskej
ulice v 2. etapách, na ktorú sme dostali 2. rôzne dotácie v sume 21 500 € + z obecného rozpočtu 5 500 € = spolu
27 000€. Ďalej to bola rekonštrukcia chodníka v centre obce v hodnote 11 000 € (10 000 sme dostali dotáciu +
1000 € z obecného rozpočtu), ďalej sa nám podarilo získať dotáciu na kompostéry (cca 5 000 €), ktoré sa po novom
roku rozdávali do domácností.
Na záver len dodám, že skoro všetky činnosti sme realizovali počas roka svojpomocne, dodávateľsky boli
realizované len asfaltovanie ciest a rekonštrukcia chodníka na hlavnej ulici.
Plánované investície na rok 2019:
1. Výstavba detského ihriska cca 10 000 € (7 000 sme dostali dotáciu),
2. Dokončenie rekonštrukcie obecnej garáže dvere + elektroinštalácia (cca 500 eur na materiál),
3. Dokončenie zámkovej dlažby na už vybudovanom chodníku pri Dolskej studni (úsek za mostom),
4. Rekonštrukcie (asfaltovanie) časti miestnych (obecných) ciest (podľa získanej dotácie)
5. Zakúpenie novej silnejšej traktorovej kosačky (4000 €)
A ďalej uvidíme, lebo počas roka sa vyskytne mnoho nepredvídaných výdavkov.
Plánované akcie na rok 2019: (Niektoré termíny sú iba orientačné)
1.) Deň Zeme – „Vyčistime si Kašov“ - čistenie lesov od odpadkov (8.5.2019)
2.) Stavanie Mája + vatra (30.4.2019)
3.) Kašov Open - Tenisový turnaj (jún 2019)
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4.) Dzeň valala – obecná oslava pre Kašovčanov a hostí (27.7.2019)
5.) Výlet do Maďarska na kúpalisko – prvý augustový týždeň ( podľa počasia)
6.) Úcta k starším (13.10.2019)
7.) Mikuláš (8.12.2019) Pozor zmena !!! akcia v sále KD
8.) Kašovský ping-pongáč (29.12.2018)
9.) Kašovský Silvester – podľa prípadného záujmu občanov (31.12.2019)
Minuloročné (2018) podané žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov:
1.) Kompostéry do každej domácnosti (Envirofond) (ÚSPEŠNÉ - 5 000 €)
2.) Detské ihrisko (Prevencia kriminality) (ÚSPEŠNÉ – 7 000 €)
3.) Rekonštrukcie komunikácii (chodníky) (Ministerstvo financií + Vláda) (ÚSPEŠNÉ 21 500 €)
4.) VÚC kultúrne obecné podujatie (KSK) (Neúspešné)

V tomto občasníku som nepridával žiadne fotky, máte ich možnosť vidieť veľké množstvo na faceboku.

Ďakujem za Váš čas, že ste to dočítali až do konca.
S pozdravom
Ing. Róbert KATUŠ - starosta obce Kašov
V Kašove 25.4.2019
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