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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po půl roce se Vám dostává do rukou další číslo Okénka. V životě lidském krátká doba, přesto se za ten
krátký čas, nejen v naší obci, ale i v Držkové a Vlčkové mnoho událo. V tomto sloupku nebudu popisovat vše, ale
stačí, když se začtete do následujících
stránek, vše se dozvíte. Kolektiv autorů, redaktorů a ostatních spolupracovníků šéfredaktora Mgr. Zdeňka Vlka
vám připravil věrný obraz událostí.
Moc jim za to děkuju a dovolím si poděkovat i za vás čtenáře, je to totiž jejich jediná odměna.
Poslední půlrok byl pro Kašavu bohatý nejen pracovně, ale i kulturně
a společensky. Velmi si vážím všech,

Připravované
akce
Jsme na prahu nového dotačního období 2015 – 2020. V současné době se
rozbíhají první dotační výzvy.
Je nejvyšší čas, abychom všichni společně „dali hlavy dohromady“ a vypracovali „PROGRAM ROZVOJE OBCE 2015
-2020“, abychom určili cíl, kam chceme obec nasměrovat, a jaké priority budou jednotlivé cíle mít. Teď je ta správná
doba na diskuse o dalším rozvoji obce,
teď můžete přispět svými názory a nápady. Zapojte se aktivně. Budete oslovení
v nejbližších dnech dotazníkem, prosím
o jeho vyplnění a odevzdání na OÚ. Vý-

kdo jste byli ochotni přiložit ruku
k dílu, aby naše obec byla zase o něco
pěknější a dobře se nám tady žilo. Patří vám VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!!! Díky vám
naše obec hned na několika místech
prohlédla.
Zároveň jsem vděčný za každého,
kdo přijde a upozorní nás na nějaký
nedostatek či nutnost odstranit problém, kterého si všiml, nebo jej trápí. Pokud je to reálné, snažíme se v co
nejkratším termínu každému vyhovět. Ale když za námi přijde paní, že se
jí na zahrádce přemnožili hlemýždi, ať
s tím něco děláme… Omlouváme se,
ne všechny problémy jsou v našich silách.
Je před námi nové dotační období. Musíme neprodleně aktualizovat strategický plán rozvoje obce, vytyčit nové cíle a připravovat projekty na investice, opravy, vzdělávání
a další možnosti, které jednotlivé dotační fondy umožňují. Určitě je potřeba upravit hřbitov, nové komunikace,
chodníky, hřiště atd.
A tak vás všechny prosím o aktivní
přístup a zapojení se do příprav strategického plánu pro další období. Každý váš názor, váš nápad je důležitý. Nedávno jsem četl rozhovor s renomovaným psychologem, ve kterém uvedl
přísloví „Lidi s opravdu krásnými idejemi dokáže nezřídka „utýrat“ skupina
osob méně inteligentních, zato velmi
hlasitých, arogantních, s ostrými lokty“. Ano, tak to někdy platí, člověk ani
neví proč a dostane naloženo, že se
nestačí divit. Potvrzuje to i dávné pří-

sloví - „Prázdný sud nejvíc duní“. Nenechte se proto znechutit a odradit od
práce a aktivity, především vy, kterým
dlouhodobě naše obec není lhostejná,
kteří pracujete ve spolcích, či jste jinak
prospěšní naší obci. Určitě váš dobrý
příklad přesvědčí i ostatní.
Dále vás prosímo o toleranci. Nepodaří se vybudovat nic, nebude-li souhlasu vlastníků dotčených pozemků,
vůle občanů i něco strpět pro uskutečnění zamýšlených projektů. Jsme
v době, kdy „všem všechno“ vadí. Někdy je to až k neuvěření, co si dokážeme navzájem provádět, jenom z důvodu škodit tomu druhému. Je zajímavé
si srovnat letecké snímky obce z 50tých
let minulého století se snímky z poslední doby. Mnozí budete překvapeni, jak
se v Kašavě zásadně změnily komunikace, vodní toky, školní areál, co všechno naši předkové byli ochotni obětovat
pro dobro a rozvoj obce. Budoucnost
a rozvoj obce je teď na nás všech, mynaše generace teď rozhoduje, zda a jak
se naše obec bude rozvíjet.
Všem nám přeji, aby se druhá polovina letošního roku vydařila, aby se
naplnila přání, která jsme si pro letošní
rok vysnili. Přijďte se pobavit na obecní akce, do konce roku nás čeká ještě
spousta zajímavých příležitostí. Věřím,
že si je nenecháte ujít, a že se s mnohými z vás setkám při Drakiádě, Uspávání broučků či při jiných příležitostech,
např. v kostele při hodové mši svaté,
kde budeme moci vyjádřit vděčnost
za vše dobré, co nám Bůh dává…
Josef Jarcovják, starosta

sledek dotazníkového šetření bude základem Programu rozvoje obce 2015 – 2020.
Víte už z minulých vydání Okénka, že
připravujeme společně s Držkovou a Vlčkovou rekonstrukci hřbitova.
Největší podporu má zatím radikální
varianta rozšíření hřbitova do školní zahrady, která řeší přístup ke každému hrobu. V nejbližší době budou nájemci hřbitovních míst osloveni dopisem, aby se
k záměru vyjádřili,a po vyhodnocení jejich požadavků vznikne zadání pro architekta Miroslava Baleju , který vytvoří projektovou dokumentaci, abychom mohli
podat žádost o dotaci .
V následujícím pětiletém období
bude možnost žádat dotace na výstavbu
chodníků kolem silnic II. a III. třidy, proto probíhají přípravné práce na projek-

tu „Výstavba chodníku Horní konec“. Projednává se záměr s ŘSZK - ředitelství silnic Zlínského kraje, s Povodím Moravy,
správci sítí a ostatními dotčenými orgány. Jestli se podaří najít řešení, bude následovat jednání s majiteli dotčených pozemků.
Od srpna probíhají geodetická měření zemědělských pozemků na katastrálním území Kašava pro účely Pozemkových úprav, které na našem katastru provádí Pozemkový úřad. Na konci roku by
měl být hotov návrh, který se bude projednávat s vlastníky pozemků. Výsledné Pozemkové úpravy by měly být mimo
jiné základem pro protipovodňové stavby, úpravy toků a úpravy v krajině.
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Vyúčtování letošních ukončených
dotačních akcí

Dotační program: Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Název projektu: Náves v obci Kašava - prostor pro setkávání obyvatel
Žadatel projektu: Obec Kašava
Projekt: ing. arch. Pavel Uhrmacher
Zhotovitel: ERGO VH s.r.o., Zlín
Celkové náklady
5.039.345,- Kč
Dotace vyplacená
- 3.884.055,- Kč
Vlastní zdroje
1.287.797,42 Kč

Dotační program: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Název projektu: Revitalizace knihovny č. p. 100, Kašava
Žadatel projektu: Obec Kašava
Projekt: ing.arch. Tomáš Kročil
Zhotovitel: TESP Contract s.r.o., Vsetín
Celkové náklady
2.038.398,55 Kč
Dotace vyplacená
- 780.050,55 Kč
Vlastní zdroje
1.258.348,- Kč

Dotační program: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Název projektu: Zateplení ZŠ a MŠ Kašava (přístavba MŠ a tělocvična)
Žadatel projektu: Obec Kašava
Projekt: ing. arch. Tomáš Kročil
Zhotovitel: Stavební firma Hanáček, s.r.o., Uherský brod
Celkové náklady
8.356.589,38 Kč
Dotacevyplacená
- 6.569.622,01 Kč
Vlastní zdroje
1.786.967,37 Kč

Projekt v realizaci, s termínem dokončení 15. 12. 2015

Dotační program: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Název projektu: Školička v přírodě u MŠ v Kašavě
Žadatel projektu: Obec Kašava
Projekt: ing. arch. Divila Jan
Zhotovitel: Arborea Březová s.r.o., Slušovice
Celkové náklady
1.548.896,90 Kč
Dotace schválená
- 1.394.007,20 Kč
Vlastní zdroje
154.889,69 Kč
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Obecní knihovna
V letošním roce došlo v naší knihovně
k zásadní změně, která spočívala v tom, že
se knihovna přestěhovala do nových prostor Obecního domu /rekonstrukce staré
MŠ/. Čekalo mne stěhování cca 4 tis. knih,
včetně zařízení.
Díky pomoci členek našeho senior klubu a 3 zaměstnanců obecního úřadu jsme
toto docela dobře zvládli. V nových prostorách naše knihovna získala 2 prostorné prosvětlené místnosti s novou kuchyňkou. Díky
těmto prostorám se podařilo rozmístit regály tak, aby bylo pro čtenáře dostatek místa
při výběru knih. Máme zde nový půjčovní
stůl, pohodlné posezení jak pro dospělé, tak
pro děti. Stává se zvykem, že starší čtenáři
si dají kafíčko, posedí,popovídají a teprve
s půjčenými knihami odchází. Ještě máme
v plánu vybudovat zvláštní dětský koutek.
Kromě stávajícího starého knižního fondu máme nakoupeno asi 50 nových knih.
Nadále jsou čtenářům k dispozici „výměnné soubory“ s knižními novinkami. I nadále
jsou zde k zapůjčení zajímavé časopisy - rovněž pro děti, mládež i dospělé. I zde máme
3 počítače - ZDARMA. Nezapoměňte, že na
webových stránkách naší knihovny - www.
knihovnakasava.webzdarma.cz - lišta Služby máme k dispozici ON-line katalog, kde
je podrobný návod na vyhledávání a zjištění, zda máme určitý titul v knihovně. Znovu
uvádím, že náš katalog najdete ve společnosti Městské knihovny Fryšták a ostatních
knihoven našeho regionu.
Tato nová knihovna byla otevřena při
slavnostním otevření Obecního domu 29. 5. 2015. Těsně před koncem školního
roku novou knihovnu navštívili žáci jednotlivých tříd naší školy a rovněž v měsíci červnu navštívil knihovnu klub seniorů - 33 členů. Velmi se jím v nové knihovně líbilo - získala jsem i nové čtenáře. V měsíci září nás
navštívila metodička Krajské knihovny
Fr. Bartoše Mgr. Zuzana Svobodová, které se
v naší nové knihovně rovněž líbilo.
Jsem ráda, že v naší nové knihovně se
čtenářům líbí, že jich pomaličku přibývá kdo jste ještě naši knihovnu nenavštívili,
příjďte se alespoň podívat a třeba se Vám
zde také zalíbí. Přijďte - budu se těšit!
Iva Rochlová, knihovnice
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Náves obce
Kašava
Projekt jsme nazvali „Náves v obci Kašava – prostor pro setkávání obyvatel“.
Už z názvu je zřejmé, co bylo cílem projektu - revitalizace středu obce Kašava,
vytvořením návsi, která by sloužila široké veřejnosti k setkávání při různých akcích, aby tak byla posílena sounáležitost
k obci a posíleny vzájemné vztahy. Tohoto cíle mělo být dosaženo prostřednictvím úpravy veřejného prostranství, parkových úprav, vybudování zpevněné plochy, rekonstrukce příjezdové komunikace, vybudování chodníku, parkovacích
ploch, pořízení mobiliáře (lavičky a veřejné osvětlení), přemístění stávajícího památníku obětem 2. sv. války.
Projektovou dokumentaci vypracoval
architekt Uhrmacher ve spolupráci s architektem Meluzinem.
Po schválení dotace proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, výběrová komise vybrala firmu ERGO VH s.r.o., ze
Zlína, která nabídla nejlevnější cenu.
Velkou část projektu se podařilo dodavateli stavby zhotovit už vloni na podzim, takže letos zbývalo dokončit terénní
úpravy, dosadit zeleň, nainstalovat mobiliář a přestěhovat pomník. Stavbyvedoucí
pan Macalík předal dílo v termínu, kolaudace proběhla bez závad, mohla se stříhat páska.
Slavnostního otevření se konalo v pátek 29. května 2015. Pozvání přijali vzácní
hosté, senátor Jiří Čunek a poslanec par-

lamentu ČR Petr Gazdík, bývalý krajský
radní Jiří Severin, děkan František Sedláček, farář Jan Mach, starostové okolních
obcí, ředitel ZUŠ Morava Libor Mikl, dále
se zúčastnili zástupci dodavatelských firem, architekt Jaroslav Meluzin, zastupitelé obce, zástupci obecních spolků
a také veřejnost a další hosté. Na úvod
starosta Josef Jarcovják krátce zhodnotil celou historii projektu a poděkoval
všem, kdo přiložili ruku k dílu, nebo nějak jinak přispěli ke zdaru celého projektu. Po krátkých projevech senátora a poslance parlamentu ČR požehnal děkan
František Sedláček spolu s farářem Janem Machem nové Návsi a za zvuku famfár žáků ZUŠ Morava byla přestřižena páska. Následovala prohlídka zrekonstruovaného Obecního domu a Návsi, na novém
podiu k tomu vyhrávala dětská cimbálka
a Jazzband.
Na závěr byl slavnostní oběd v Cukrárně u Šarmanů. Kmotrovský přípitek pronesl doktor Karel Pavlištík jako skutečný patron zachování tradic naší dědiny
a našeho kraja. Martin Šarman navařil
jako vždycky výborný oběd a vše zakončila vynikající sladká tečka paní Marušky
Šarmanové. Tím byla oficiální část za námi.

První kácání mája
na nové návsi

Ale hned další den následovala ta
pravá zkouška. Náves poprvé plnila to,
k čemu byla stvořena. Setkali jsme se při
krásné příležitosti „Kácání mája“. Na úvod
starosta krátce zrekapituloval celou stavbu a společně s manžely Perutkovými,
doktorem Pavlištíkem a starými souboráky pokřtil nové podium. V programu se
prostřídalo na 150 účinkujících, převážně
dětí. Začalo to cimbálovou muzikou Aloise Skoumala a k ní se přidali hOLD STÁŘí souboráci, nemůžeme nevzpomenout
mažoretky Amigos a Berušky, nově vzniklý sbor Slunéčko, Kašavjánek, zumbu
a Mužáky.
Celým programem se prolínaly scénky místních ochotníků o tom, jak se (ne)
uhlídá mája, nechyběla legenda o začarovaném klarinetu a nakonec proběhlo
i samotné Kácání. Poté k dobré náladě
a k tanci vyhrávala DH Trnkovjanka. Tančilo sa, zpívalo a bylo aj co pojest a vypit.
Náladu nezkazil ani krátký dešť. Nová Náves zatěžkávací zkoušku zvládla na jedničku. A (jaké) bude Kácání mája 2016?
Když sa mája postaví a hlavně uhlídá,
sejdem sa zas.
Petr Černoch,
Josef Jarcovják
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Revitalizace
knihovny č. p. 100
V roce 2014 zastupitelstvo rozhodlo
na základě provedeného energetického
auditu podat žádost na dotaci z vyhlášené výzvy Operačního fondu životního prostředí na výměnu oken a zateplení.
Předmětem projektu byly především
energetické úspory, ale také havarijní stav
oken a vlhkost zdiva budovy č. p. 100,
dnes už bývalé knihovny.
Jelikož naše žádost o dotaci byla
úspěšná, mohla proběhnout veřejná soutěž na dodavatele stavby.
V soutěži uspěla firma TESP Contract
ze Vsetína, která nabídla nejnižší cenu ze
šesti uchazečů. Byla podepsaná Smlouva
o dílo a 15. 02. 2015 se mohlo začít s realizací zateplení fasády, hydroizolace, výměny oken a dveří, zateplení střešních rovin
- půdy, elektroinstalace na fasádě a hromosvodu.
Hned na začátku stavby nastaly komplikace.
Při přípravné prohlídce před podřezáváním zdiva bylo odborným zástupcem
dodavatelské firmy konstatováno, že navržené řešení sice zamezí vzlínání další
vlhkosti, nicméně nedokáže zbavit sanovanou stěnu momentální vlhkosti, která
bude po zateplení neschopna odpařovat
vlhkost směrem ven z objektu.
Proto zástupce navrhl nové řešení - odbourání přístavku a instalaci zařízení pracující na bázi aktivní elektroosmózy. Proto ještě před realizací díla došlo k odbou-

rání části objektu - přístavku směrem do
dvora, který byl hlavním zdrojem vlhkosti.
Odizolování objektu je vyřešeno instalací
systému pro aktivní elektroosmózu.
Další komplikace nastala po postavení
lešení. Bylo zjištěno, že stávající krytina je
zkorodovaná a potřebuje nutně nový nátěr, dále bednění pod stávající krytinou je
prohnilé včetně 12 ks krokví v délce cca
1,0 m. Proto bylo rozhodnuto o demontáži části stávající krytiny, demontáži bednění po celém obvodu střechy v šíři 1,0 m,
výměny 12 ks koncových částí krovů v délce 1,0 m, montáži nového bednění, montáži původní krytiny a kompletním nátěru
krytiny.
Také bylo rozhodnuto o instalaci nového teplovodního topení na plyn, celkové rekonstrukci sociálního zařízení v příze-
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mí budovy a úpravě ordinace obvodního
lékaře a nové ordinaci dětského lékaře
v 1. patře budovy.
Firma TESP Contract nasmlouvané
dílo předala v termínu bez vad a nedodělků. Poté se ještě dokončovaly práce vevnitř budovy, a tak doba, po kterou nemohli lékaři ordinovat v Kašavě, se protáhla, za což se všem pacientům omlouváme. V září jako první v opravené budově
začala s provozem kadeřnictví paní Veronika Horová a od 1. října ordinuje obvodní lékař MUDr. Antonín Minařík. Dětská lékařka MUDr. Eva Kočičková bude v Kašavě
ordinovat od 1. 11. 2015. Volný prostor po
zasedací místnosti v 1. patře bychom chtěli přestavit na byt, a tím by byla celková rekonstrukce budovy ukončena.
Josef Jarcovják
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Obecní dům v Kašavě
Spousta z Vás již zná interiér obecního
úřadu v nově zrekonstruovaném Obecním domě. Ale i spolky se pomalu zabydlují a instalují vše, co ke svému fungování potřebují. Nejvíce se investovalo v hudebně, kde Spolek hudebníků Kašava spolu s Kašavskou gajdošskou muzikou nechali firmou zabývající se akustikou spočítat akustiku místností a dle jejího návrhu nainstalovali speciální akustické materiály. Spolu se zátěžovým kobercem se akustika výrazně zlepšila a dnes

již nic nebrání, aby se naše spolky v této
hudebně pravidelně scházely a zkoušely. Tato investice byla uskutečněna za pomoci kulturního fondu obce Kašava. Bez
této pomoci by se zde jen těžko dalo
zkoušet. Místnost užívá DH Trnkovjanka,
Kašavská gajdošská, ZUŠ Morava zde vyučuje bicí a hru na žesťové nástroje, pak
mladí pištci, kapela Aleše Maděry a v neposlední řadě zde chodí zkoušet a cvičit
dospělí kašavští muzikanti, kteří v brzké
době třeba také založí nějaký ten šraml.
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Pravidelně se v Obecním domě schází i rodiče (převážně tedy maminky) dětí
z Kašavy. Místnost si upravili tak, aby
se zde děti cítily dobře a rodiče mohli posedět u dobré kávy či čaje. Pokud máte
se svými dětmi ve čtvrtek dopoledne čas,
určitě se zastavte, panuje zde krásná atmosféra. V prvním patře je již téměř dokončená i společenská místnost, která slouží především jako obřadní síň. Využívá se ale i při různých společenských
a kulturních akcích.
Černoch Petr
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Zateplení
budovy školy
Předmětem této akce byly energetické úspory budovy přístavby stravovacího traktu, mateřské školky a budovy tělocvičny ZŠ a MŠ Kašava. Jednalo se především o výměnu okenních a dveřních výplní, zateplení půdních prostorů, bytů a fasády. Vše podle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Tomáš Kročil,
K PROJEKT, Luhačovice.
V průběhu stavby jsme ještě rozhodli o vybudování nového vchodu do jídelny a Mateřské školky, včetně přístupového chodníku a parkoviště. Také se dodatečně schválila vyzdoba fasády.
Do výběrového řízení na dodavatele
stavby podalo své nabídky patnáct stavebních firem. Výběrová komise devět
uchazečů vyloučila z důvodu nedostatků v jejich nabídkách. Ze zbylých šesti
platných nabídek zvítězila firma Stavební firma Hanáček, s.r.o., z Uherského Brodu, která nabídla nejnižší cenu. Stavba
nebyla složitá, snad až na zateplení půdních prostor tělocvičny a bytů. Prostor
s výškou od 70 cm do 120 cm, kde museli stavbaři umístit zateplovací systém

Zateplení přístavby
byl velmi stísněný, navíc s vysokou teplotou. Ale dělníci byli šikovní a vše zvládli
v dobré kvalitě nejen na půdě, na čemž
má velkou zásluhu i technický dozor stavby ing. Karel Míča, jeho nečekané přepadovky na stavbě nedovolovaly dělníkům
nic ošidit.
Ale letošní dlouhodobě extrémně vysoké teploty, přece jen komplikaci přinesly. Z technologických důvodů se nemohl

realizovat kontaktní zateplovací systém
(kvůli příliš rychlému vysychání), tento
objektivní důvod jsme museli dodavateli
zohlednit a posunout termín dokončení.
Takže se stavba protáhla až do září.
Tento termín už byl dodržen a dílo
bylo předáno bez vad. S touto končící
akcí se souběžně rozběhla další stavební akce u školy a sice „Školička v přírodě
u MŠ v Kašavě“…
Josef Jarcovják

Zateplení přístavby

Výměna oken v tělocvičně

Zateplení půdních prostor
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Oprava mostu
Informace poskytl v rámci rozhovoru
stavbyvedoucí mostu z firmy KKS.
Technický stav mostu byl havarijní. Byl
ve špatném stavebně technickém stavu,
měl nevyhovující prostorové uspořádání,
nedostatečný průtočný profil.
Nosnost starého mostu byla zhruba
36 – 40 tun. Dosavadní most byl dvoupólový, železobetonový, trámový. Dříve byl
uprostřed pilíř, nyní je na 4 hrncových ložiscích. Tři jsou pohyblivé, jedno je pevné.
Nyní je most dodatečně podélně přepjat
betonovou monolitickou deskou. Nosná
konstrukce má 1 pole o délce 19,65 m.
Pevné ložisko je přímo, když se díváte
na Fryšták, tak po pravé straně, a ty ostatní 3 jsou:
1) jednosměrně příčně kluzné,
2) jednosměrně podélně kluzné,
3) všesměrně kluzné.
Ložiska umožňují při zatížení a klimatických změnách pohyb nosné (přídně,
podélně) konstrukce.

Tento most má neomezené zatížení až
90 tun. V mostu je použito 6,5 km lana.
Nosná konstrukce je předepnuta soudržnými kabely – 14 kabelů po 19 lanech.
Kabely jsou vedeny v trubkách o průměru
95/102 mm. Předpětí se provádí nejdříve
po 14-ti dnech betonáže, musí být dosaženo 80% pevnosti.
Na mostovce je 25 tun železa + 150 m3
betonu. Na opěrách - křídlech je asi 90 m3
betonu + cca 20 tun železa+ něco na římsách – což jsou prefabrikáty.
Po zalití mostu betonem se tento přebrušoval. Je to brokování, vypadá to jak
malé bročky. Důvod je takový, že jak se
stahovala a hladila betonová nosná konstrukce, tak z ní vystoupí betonové mléko,
které se musí odstranit, aby byl hrubý beton, protože izolace by z toho mohla odskakovat. Nyní na to půjdou dvě pečetící vrstvy – speciální emulze a poté lepenka izolace + ochranná izolace, potom jde
litý asfalt a teprve na to jdou vrstvyasfaltu,
aby nedošlo k zatečení. Do starých mostů
teklo a proto byla armatura špatná.
Dilatační spáry od Držkové jsou provedeny tak, že se jedná o povrchový di-

latační závěr ocelový s flexibilní gumou ,
který je kotvený do nosné konstrukce určený pro pohyb +- 40 mm.
Termín, kdy se bude moci po mostě
jezdit, určitě splníme. Během třech týdnů bychom mohli jezdit jedním směrem,
abychom mohli rozebírat provizorní most
a dodělat opěrnou zídku. Už toho moc
nechybí.
Jaroslav Holý
Rád bych poděkoval všem majitelům
okolních nemovitostí za ochotu a strpení při probíhajících rekonstrukcích, především majitelům pozemků, po kterých byla
vedena objízdná trasa - jedná se o rodiny:
Bočkovi a Langrovi.
Josef Jarcovják

Kalendář akcí v obcích Kašava, Držková, Vlčková 2016
Termin

Akce

Pořadatel

21. 11. 2015
22. 11. 2015
29. 11. 2015

Orelská hodová zábava
Hodové odpoledne
Rozsvícení vánočního stromu

04. 12. 2015
05. 12. 2015
09. 12. 2015
10. 12. 2015
12. 12. 2015
13. 12. 2015
15. 12. 2015
20. 12. 2015
24. 12. 2015
25. 12. 2015
31. 12. 2015
prosinec 2015

Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Tvořivé dopoledne s rodiči
Vánoční besídka ZŠ s jarmarkem
80. Beseda u cimbálu (Lukov)
Vánoční besídka u cimbálu (Malá scéna Zlín)
Vánoční besídka MŠ
Vánoční koncert (Fryšták)
Tradiční štědrovečerní zpívání
Živý betlém
Silvestrovský výšlap z Držkové na hrad Lukov (26. ročník)
Mikulášská obchůzka

02. 1. 2016
09. 1. 2016
16. 1. 2016
16. 1. 2016
17. – 22. 1. 2016

Novoroční fotbalový turnaj (tělocvična)
Badmintonový turnaj pro veřejnost
Divadelní hra Lakomec – 3. repríza
Rodičovský ples
Lyžařský výcvikový kurz

leden 2016
06. 02. 2016
11. 02. 2016
13. 02. 2016

Tříkrálové koledování
45. Valašský bál (Lukov)
Pohádkový zápis do 1. třídy
Končiny, zábava

Valašský soubor Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
SDH Vlčková

únor 2016
únor 2016
únor 2016
únor 2016
19. 3. 2016

Končinová obchůzka
Košt slivovice
Dětský maškarní ples
Obecní zabíjačka
Hokejový turnaj mikroregionu Slušovicko

SDH Držková
ČZS Vlčková
MŠ Držková
Obec Vlčková
Mikroregion Slušovicko

Orel Kašava
Obec Kašava
Obec Vlčková
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Obec Kašava
SDH Vlčková
ZŠ a MŠ Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
Valašský soubor Kašava
Valašský soubor Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
DH Trnkovjanka
Valašský soubor Kašava
SDH, MŠ a obec Držková
SDH Držková
TJ Kašava
Komunitní škola Kašava
Ochotnický spolek Kašava
SRPŠ při ZŠ a MŠ Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
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Hudecké slavnosti
Vážení občané, dámy a pánové,
Touto cestou mi dovolte, abych poděkoval Vašemu Obecnímu úřadu v čele
s panem starostou Jožkou Jarcovjákem,
za příkladnou podporu a spolupráci nejen při organizování již tradičních hudeckých a gajdošských slavností v Kašavě, ale
hlavně v oblasti udržení a rozvoje kulturních tradic nejen ve vaší obci. Vybudování nové návsi i s Obecním domem či hasičské zbrojnice apod. o tom na první pohled jednoznačně svědčí. Jedná se totiž
o zázemí hlavně pro neziskový sektor,
včetně naší základní umělecké školy.
Další institucí, které chci poděkovat, je
základní škola v Kašavě. Mnozí občané si
ani neuvědomují, jak důležitá je to instituce pro rozvoj obce a přilehlého regionu,
a jak těžká byla a je úloha ředitelů, kteří
v novodobé historii stáli a stojí v čele. Velmi rád vzpomínám na spolupráci s nimi.
Když jsem zde v roce 1997 nastoupil,
přijímal mě vždy usměvavý Jirka Baďura.
Ředitel, který chodil do Kašavy z Fryštáku pěšky, který miluje přírodu a „Hostýnky“ obzvláště. Příroda a muzika mají vždy
k sobě blízko, a proto vycházel s nově
vzniklou „Zuškou“ vždy nadstandardně,
i díky jeho zástupkyni, Alence Patákové.
Když se stala později ředitelkou, spolupráci jsme mezi školami posunuli o další
dva stupně.
V té době vznikla „Kašavská gajdošská“ a také folklorní pohybová skupina
ze žáků ZŠ Kašava, pod vedením paní ředitelky Patákové, a rázem se v Kašavě opět
topila Morana a dokonce chodily v prosinci i Luce. Vzpomínám, jak si je přijel natáčet pan Pavlištík ze zlínského muzea
Fr. Bartoše. Vrcholem spolupráce byla pak
účast Gajdošů se žáky ZŠ Kašava ve Francii v rámci evropského projektu, který v té
době řídila a zpracovala zástupkyně Alenky Patákové paní Jana Langerová. Velmi
rád si připomínám skupinu pedagogů,
se kterými jsem byl ve Francii. Vzpomínám
si, že toto ženské osazenstvo, než jsem na
místě dopil kávu, mi povleklo postel. Do-

dnes nevím, komu mám poděkovat. Že by
paní učitelka Zezulková? Nevím.
Po odchodu paní ředitelky Patákové
na zasloužený odpočinek nastoupil jako
nový ředitel mladý pedagog Vlk. Myslím
si osobně, že jeho koncepce „Škola otevřená veřejnosti každého věku“ je správná
a já tyto kroky osobně podporuji, obzvláště v době, kdy se školy a školská zařízení spíše veřejnosti uzavírají. Je to krok
správný, netradiční, až odvážný, a já si rád
s nadsázkou neopustím poznámku, že je
dobře, když se nám znovu v Hostýnských
horách objevili Vlci. Snad mi pan ředitel
odpustí.
S Vlky také souvisí kašavské divadlo.
Paní učitelka Vlková je režisérem a nositelem tohoto fenoménu v dědině. Pilířem
je však p. Marcoň, bývalý starosta, kovář
a člověk, který žije pro kašavskou kulturu.
Však za jeho éry vznikla v Kašavě ZUŠka.
Moc rád vzpomínám na spolupráci s touto kašavskou osobností a těším se na další. V každém případě chodíme s manželkou velmi rádi na vystoupení kašavského
divadla. Nepopsatelně pozitivně na mne
působí atmosféra v místní Orlovně při
představení místních ochotníků.
Musím také přiznat, že jsem pyšný na další dva významné kašavské soubory - Trnkovjanku a Kašavskou gajdošskou. Mladí muzikanti se v obou soubo-
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rech prolínají, ale na několika jménech
jejich činnost přímo visí. Tomáš Černoch
vede Trnkovjanku a gajdošskou osobností je Martin Křižka, gajdoš z Kašavy zvaný
Piňďa. Petr Černoch nad tím vším kašavským děním nekonfliktně stojí, vždy nachystán mnohdy nezištně pomoci, včetně
Ladi Křižky staršího a vůbec celého, dnes
již muzikantského rodu Křížků. Já být jejich manželkou a maminkou, tak jsem na
ně pyšný, i když nejsou stále doma.
Vážení občané, zde se dostávám na
tenký led ve svém trochu nostalgickém
vzpomínání. Uvědomuji si totiž, že bohatá kulturní činnost v Kašavavě se odehrává již od dob Bednaříků. Tedy touto cestou se omlouvám všem, na které jsem si
nevzpomněl. Učiním tak určitě příště. Nesmím však zapomenout na manžele Fridrichovy, éru založení folklorního sdružení
Kašava, na dobu azylu Dr. Pavlištíka v Kašavě a Držkové a rody, které se aktivně podílely na udržení kulturních tradic na Kašavsku - např. Holíkovi, Jarcovjákovi, Šarmanovi, Holí, Marcoňovi, Langrovi a hlavně Křížkovi a všichni Černochovi.
Dámy a pánové, v Kašavě je velmi “cítit“ pozitivní vliv aktivní kulturní činnosti
na mezilidské vztahy. Alespoń já to takto
jako neutrál vnímám. Velmi to vaší krásné
valašské obci přeji.
Libor Mikl
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Pouť ke cti Panny
Marie Královny
na Vinohrádku
Jak vznikla myšlenka uskutečnit pouť
na Vinohrádku?
Všichni dobře víme, jak krásnou křížovou cestu v Kašavě máme, že se nachází
v nádherném prostředí kašavských kopců, a je zároveň součástí naučné stezky
kolem Kašavy.
Vypráví se legenda o Vinohrádku
a kostele, který tam v dřívějších dobách
místní postavili, a ten se propadl. Když
se nato zjevila panna Marie a poradila, ať
kostel postaví dole v údolí.
Dodnes má místo svou atmosféru
a legenda říká, že na sv. Marka, 25. dubna,
je celý den slyšet vyzvánět utopené zvony. Tak proč to ten den nevyzkoušet?
Chci poděkovat všem, kteří se na
uskutečnění této akce podíleli, Otci Janu
Machovi, Mgr. Janě Langerové, která

Rozvíjíme
komunitní školu
To je název prvního projektu Komunitní školy Kašava, která využila výzvy na
mezinárodní spolupráci v programu Erasmus+. Podpory tohoto projektu si velice
vážíme, jelikož v této výzvě podalo projekty 90 institucí, z nichž pouze 8 projektů bylo podpořeno. Komunitní škola Kašava tak získala 15 770 Eur, které byly využity v souladu s výzvou a projektem. Partnerem projektu byla nezisková organizace CaST Cymru z Velké Británie, která pomáhá státním školám v přeměně na školy komunitní v Anglii, Walesu a Severním
Irsku.

svým doprovodem na kytaru a dětským
sborem celou mši provázela, také organizátorům a všem poutníkům za jejich oběť
vystoupat po křížové cestě až na vrchol
Vinohrádku.
Věříme, že se tato pouť stane v Kašavě
tradicí a stmelí věřící i nevěřící pro společné sváteční chvíle.
Ludmila Holá

Dětský den
v Kašavě

V rámci projektu byl v květnu 2015
uskutečněn výjezd 10ti účastníků Komunitní školy Kašava do organizace CaST
Cymru (Communities and Schools Together), kde probíhaly návštěvy vesnických
komunitních škol a dalších vzdělávacích
zařízení. Účastníci tak mohli získat informace o fungování komunitních škol v zahraničí, kde se komunitní vzdělávání stalo běžnou součástí života a kde existuje
velká podpora rozšiřování této myšlenky.
Získané zkušenosti a kontakty zahraničních organizací chceme využít pro další rozvoj aktivit naší Komunitní školy Kašava.
Kateřina Maděrová

Třetí ročník dětského dne proběhl 7. 6.
2015 na kašavském hřišti. I tento rok bylo
pro děti připraveno plno soutěží a atrakcí,
které ve spolupráci s místními spolky zorganizovala Komunitní škola Kašava.
Jménem spokojených dětí děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pro naše
nejmenší připravili hezké nedělní odpoledne.
Zdeněk Vlk
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Příměstský
tábor
MADAGASKAR
Letošní příměstský tábor Komunitní
školy Kašava proběhl druhý týden v červenci. 58 dětí strávilo pět dnů plných cestování, při kterých zažili nezapomenutelné dobrodružství se zvířátky z oblíbeného filmu Madagaskar.
Zdeněk Vlk

Royal Rangers
zahájil nový rok

Kašavské
keškování

Koncem září jsme opět po prázdninách zahájili činnost. Scházíme se každou
středu od 15.30 do 16.30 v klubovně nad
tělocvičnou. Je nás maličko, ale i tak si
užijeme dost srandy a jsme dobrá parta.
V září jsme se učili stopovat pomocí značek, poznávat nové (méně známé) keře
a stromy v okolí, luštit a zapisovat nové
šifry, zacházet s nožem a pilou a také využívat to, co dává příroda, na hry a zábavu. Také víme, že bez práce nejsou koláče,
tak jsme se pustili do sbírání jablek do výkupu. Neumíte si představit, jakou radost
způsobí vydělaná dvacetikoruna a jaké
plány se s ní dělají. Rádi mezi sebou uvítáme další kamarády, kteří se chtějí naučit a dozvědět něco nového.

V historii Royal Rangers proběhla ve
dnech 23. – 24. 11. první krajská víkendovka právě u nás. Zahájení bylo ve Zlíně, kde jsme vzpomínali na tábor. Poté
přijeli royalisté ze Zlína, Uherského Brodu
i z Kašavy do naší školy. Po seznamovacích hrách a ubytování děti docela rychle usnuly. Musely nabrat sílu na sobotu,
kdy jsme měli před sebou velký úkol. „Zakeškovat“ celou Naučnou stezku Kašava.
Jedná se o hru Geocaching, kdy se speciální krabička schová na nějaké zvláštní či výjimečné místo, zadá se její poloha
do navigace (GPS) a pak se zapíše na internet. Odtud si tzv. „kačeři“ mohou stáhnout její souřadnice a vydat se hledat
„poklad“. Do deníčku se zapíší, mohou
vložit nějakou drobnost a výměnou si nějakou vzít a zbývá si odškrtnout další úlovek. Zakeškování naučné stezky by mělo
přispět k větší návštěvnosti a tím i zviditelnění Kašavy pro cizí veřejnost.
Ráno jsme se posilnili snídaní a nastalo školení. Většina dětí s „geokešingem“
měla již nějaké zkušenosti – ovšem pouze hledání, ne zakládání. Proto bylo školení na pravém místě. Děti byly rozděleny
do tří skupin. Po té se starší royalisté (tzv.
„mozci“) přemístili do jiné třídy, kde se
prakticky učili ovládat GPS tak, aby uměli zapsat potřebné údaje. Mladší royalisté
(tzv. „oči“) mezitím museli po škole najít
9 ukrytých krabiček, které budou přenášet do terénu. Následně jsme nabalili svačinky a vydali se k prvnímu stanovišti – začátku naučné stezky. Zde jsme si

Více o organizaci Royal Rangers na
www.royalrangers.cz.
Věrka Vlková,

11

prakticky vyzkoušeli, jak se keška ukrývá,
co se píše do deníku („logbooku) a kam
všude se dá ukrýt.
Následně jsem se vydali do terénu.
Každá skupina obešla svůj úsek a ukryla
připravené krabičky. Po návratu a výborném obědě následovala 2. část. Ti unavení měli připravený program ve škole, ostatní jsme si stanoviště prohodili
a pro změnu jsme šli již ukryté kešky lovit.
Bylo to hodně hektické. Kvůli autobusu
jsme museli část cesty i běžet, ale všichni
to zvládli bez větších obtíží. Už se všichni
těší na příští akci v Kašavě. Moc se jim tu
líbilo. Buďme rádi, že tu máme tak krásnou přírodu, a važme si toho… A hurá na
kešky (více na www.geocaching.com)
Věrka Vlková
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Ochotníci
opět na scéně

Stručně
o spolku OREL

Po delší pauze se můžete opět těšit na
vystoupení kašavských ochotníků.
14. a 15. listopadu v 18.00 hod. budete mít možnost zhlédnout tragikomedii z lázeňského pokoje s názvem Královny. Tři ženy, které se v něm sejdou, byly
nedávno vystaveny zlomovým životním
okamžikům a teď se učí žít své nové životy. To je ovšem jediné, co mají společného. Každá patří k jiné generaci, každá
má svůj příběh, a každá se musí vyrovnat
s odlišnou životní situací. A právě humor
je drží nad vodou v těch nejtěžších chvílích a pomáhá jim zdolávat i ty nejhorší
překážky. Královny jsou plné upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech. Pod režií Marcely Krupíkové hrají L.
Krčmová, A. Langrová a S. Holíková.
Lístky budou v předprodeji od 26. 10.
v květinářství u Jitky Řezníčkové (cena
80 Kč). Těšíme se na Vás.

Orel je sportovní organizací, založenou na křesťanských základech. Členství
v Orlu je otevřeno pro všechny, kteří respektují jeho stanovy. Je členem mezinárodní organizace katolických sportovních
federací FICEP a také členem Všesportovního kolegia České republiky a Českého
olympijského výboru.
Posláním Orla je především podpora
sportu pro všechny. Cílem Orla je v první řadě výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a jiných aktivit.
Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka
- sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Sport je pro nás důležitým aspektem výchovy a také ideálním
způsobem trávení volného času mladých
lidí. Možnost sportovat bereme jako možnost naučit se dovednostem a schopnostem, které jsou důležité i v praktickém životě: vytrvalost, umění spolupracovat,
umění prohrávat...
Kromě sportu se orelské jednoty zabývají již tradičně i kulturou. Mezi nejrozšířenější aktivity z této oblasti patří divadlo, zpěv, recitace a literární a výtvarná
činnost. Orel je členem Sdružení českých
divadelních ochotníků.
Nedílnou součástí aktivit orelských
jednot jsou také poutě. Největší je již tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně.
Každoročně na začátku školního roku
také župní pouť na Provodově.
Orel má ústředí v Brně, pod ústředí
spadají župy a pod župy jednoty. Organizace Orel byla založena v roce 1909. Orel
je alegorický název přebraný na začátku
20. stolení od slovinských katolických od-

Mnozí se ptali, zda nezopakujeme Lakomce. Další reprízu budete moci vidět
10. 1. 2016. Předprodej vstupenek a bližší
informace budou včas na KBTV.
Věra Vlková

Poslední závod
„VANČICA 2015“
27. 6. 2015 se jel již poslední ročník závodu do vrchu malých motocyklů.
Na startu se objevilo 41 závodících
v deseti kategoriích.
Za pěkného počasí závod proběhl bez
jakýchkoli problémů a snad jen množství jiných akcí v okolních obcích ovlivnila účast na této sportovní události, ale
i tak přišlo na poslední závod hodně věrných diváků.
Chci poděkovat všem pořadatelům za
jejich obětavou práci, snahu přinášet závod od závodu nové myšlenky, a tak zlepšovat kvalitu tohoto závodu. Poděkování patřím také všem sponzorům a kašavským hasičům, kteří nám pomáhali každý
rok připravit trať.
Ludmila Holá
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borů. Bylo to v době, kdy se Sokol distancoval od církve. Název Orel nevystihuje
jeho náplň. Ale Orla má u svého evangelia sv. Jan, jako symbol letu k Božím pravdám. Orlici měl ve znaku sv. Václav. Orlici naleznete ve znaku Moravy a Slezska
a také v našem obecním znaku.
Josef Jarcovják

Župní Orelský den
V neděli 3. května 2015 jsme hostili župní Orelský den u nás v Kašavě. Vystoupit přijely jednoty z Domanína, Starého Města, Vizovic, Zlína a také místní
z Kašavy. Akce začala ve 13.00hod mší
svatou, kterou koncelebroval župní vzdělavatel otec František Král v našem kostele sv. Kateřiny. Z kostela šel průvod
s prapory a hudbou na náves před obecním domem. Zde všechny přivítal starosta obce a zároveň starosta místní jednoty Orla br. Josef Jarcovják, spolu se starostou župy Velehradské, br. Josefem Častulíkem. V pestrém programu se na podiu
postupně vystřídal zpěv a hra na housle,
dětská schola, aerobik, mažoretky, zumba, ukázka kruhového tréninku atletického oddílu a folklorní soubor Trnečka. Na
hřišti proběhla soutěž fotbalové dovednosti. Pro děti byl připraven skákací hrad
a vystaveny jejich kresby, které zaslaly
do župní soutěže na téma „Moje budoucí
povolání“. V programu proběhlo vyhodnocení soutěže a děti obdržely diplomy
a věcné upomínky.
I přes chladné počasí vládla skvělá atmosféra a účinkující svá vystoupení předvedli s maximálním nasazením a soustředěním a byli po zásluze odměněni jak potleskem diváků, tak i sladkou odměnou.
Josef Jarcovják
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Poutní zájezd
V sobotu 03. 10. 2015 jsme po ránu
vyrazili na poutní zájezd na Velehrad a do
Veselí nad Moravou na Andělské hody.
Na Velehradě jsme začali program mší
svatou a potom byla velmi zajímavá prohlídka Baziliky s průvodcem. Po krátkém
občerstvení jsme se přesunuli do nedalekého archeoskanzenu v Modré a navštívili jsme areál „Živá voda“ s podvodním
skleněným tunelem, kde je možné pozorovat podvodní svět, nejen řeky Moravy.
Zvláště mladí poutníci byli jako v Jiříkově vidění. Po dobrém obědě v sousedním
hotelu jsme se přesunuli do Veselí nad
Moravou a navštívili jsme kostel Andělů
strážných. Přivítal nás kaplan P. Mgr. Roman Vlk a po zajímavé prohlídce nás čekalo i hodové pohoštění, protože ve Veselí ten den byly Andělské hody. Ke kostelu zanedlouho přišel velký krojovaný
průvod v čele s muziků, přišli si nechat
požehnat „Hodové právo“, které stárkovi před tím před radniců předal starosta.
Pan kaplan v kroji udělil požehnání
a propuklo velké veselí… kterého jsme
se také zúčastnili, včetně koštu burčáku
a jiných dobrot. Cesta zpátky byla plná
smíchu a zpěvu, byl to krásný den.
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Náctiletým
muzikantům se
blíží sedmdesátka

Všem, kteří letos slaví 69. narozeniny,
velice gratulujeme. Jste ve stejném věku
jako SDRUŽENÍ DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ze Zlína, které, stejně jako
vy, zraje jako víno a chlubí se už pěknou
řádkou zkušeností a životních úspěchů.
A stejně jako vy má za sebou i své potomky – tedy mladé lidi ze Zlína i blízkého
okolí, kteří žijí hudbou, tancem nebo společnými chvílemi na cestách po ČR i zahraničí.
Dechový orchestr mladých, sdružení více než stovky muzikantů, mažoretek
a twirlerů, má ve svých řadách již téměř
2 desítky dětí z naší oblasti – tedy z Vlčkové a hlavně z Kašavy.
A jak si stojíme? „Dechovka mladých
by bez těchto hudebníků hrála úplně jinak,“ říká dirigent orchestru, Petr Černoch. „Tímto bych rád poděkoval nejen
muzikantům, ale hlavně rodičům, že své
děti u muziky drží, nevadí jim dojíždění
a podporují své děti až do té míry, že se
orchestr i s mažoretkami za těch téměř
70 let dostal mezi přední české orchestry,
dostává pravidelné nabídky na účinkování nejen po ČR, ale zejména na zahraniční
zájezdy. Jezdíme po celé Evropě: Francie,
Německo nebo Dánsko jsou našimi pravidelnými destinacemi, mimo to jsme byli
např. v Chorvatsku nebo Maďarsku, podívali jsme se do Ruska. Nabídky máme i do
Brazílie či Číny, bohužel z finančních důvodů je to zatím pouze nesplněný sen,“
řekl Petr Černoch.
V současnosti je cesta DO mladých
ze Zlína rozdělena do 3 vedlejších uliček. Tou hlavní náplní zůstává pravidelné
koncertování orchestru a mažoretek, program vždy zpestří překvapení pro diváky.
Jednou je to tanec mažoretek s muzikanty, jindy je to twirlingová show doprovázená improvizačním sólem jednoho muzikanta současně na trumpetu i pozoun.
Tak se Kašavský rodák Tomáš Černoch nesmazatelně zapsal v Německu do pově-

domí muzikantů z Dánska nebo Finska
a zlínská twirlerka Denisa Chytilová zase
získala srdce všech diváků.
Tou druhou cestou je cesta soutěžní. Orchestr i mažoretky tak získávají cenné zkušenosti a díky svému úsilí i tituly
a ocenění. Společným výčtem všech
úspěchů bychom ale popsali několik řádků, spokojíme se tedy pouze s upozorněním na námi nejvýše ceněné úspěchy
v roce 2015. Za orchestr jmenujme stříbrné pásmo na Mezinárodní soutěži dechových orchestrů v Ostravě, za mažoretky
pak zisk 2 zlatých, 1 stříbrné a 1 bronzové
medaile na MČR v miniformacích.
Třetí cesta se týká spíše jen mažoretkové skupiny, od loňského roku se plně
věnuje i twirlingovému sportu, tedy spojení baletu, gymnastiky a velmi náročné
práce s hůlkou. I v této oblasti již sklízíme první úspěchy a na začátku roku 2015
jsme přivezli 4. místo z MČR v twirlingu.
A jak jinak se oblast Kašavy, Vlčkové
a Držkové zapojuje do života SDOM Zlín?
Orchestr i mažoretky například využívají
prostory ZŠ v Kašavě k pravidelným soustředěním. Až letos v listopadu půjdete kolem školy a uvidíte mažoretky nebo
uslyšíte orchestr, přijďte se podívat.
Nebo se přijďte podívat na náš Vánoční koncert, poslední koncert s vánoční
náladou, než nám bude sedmdesát.
Koncert bude 13. 12. 2015 od 17:00
v Městském divadle ve Zlíně, uvidíte
a uslyšíte spoustu místních dětí a teenagerů a budete tak moct na vlastní oči
ocenit spolupráci mladých lidí ze Zlína
a téměř všech okolních obcí.
Alena Krčmářová

Valašský soubor
Kašava v Maďarsku
Valašský soubor Kašava vznikl v roce
1971 z iniciativy předsedy JZD KašavaDržková v obci Kašava.
I když už léta pravidelně nacvičuje ve
Zlíně, své kašavské kořeny nezapře. Právě naopak – jsme na ně patřičně hrdí. Věnujeme se zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západního a jižního Valašska a částečně také z přilehlých
oblastí: luhačovického Zálesí a východní
Hané. Pravidelně reprezentujeme náš region nejen na prestižních českých folklorních festivalech a událostech, ale také při
zahraničních zájezdech.
Letos jsme měli příležitost představit
valašské písně a tance v nedalekém Ma-
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ďarsku. Ve slavném městě Debrecín se
konal již 46. ročník květinového festivalu. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších
akcí, na tento celotýdenní festival s řadou
neopakovatelných atrakcí se každoročně sjíždějí vedle tuzemských účinkujících
i umělecké soubory z mnoha zemí světa.
Vyvrcholením festivalu bývá státní svátek 20. srpna, kdy alegorické vozy
představující různé legendy, pohádky
a známé příběhy, projíždějí městem za
doprovodu všech souborů účinkujících
na festivalu. Šestikilometrový průvod se
letos bohužel kvůli nepřestávající dešťové průtrži zrušil, do večera se však počasí umoudřilo, a tak nic nebránilo velkolepému galaprogramu na fotbalovém stadionu, který byl zakončením celého festivalu. Choreografií nacvičenou přímo na
místě všemi účinkujícími jsme doprovodili známého zpěváka Dr. Albana při jeho
živém vystoupení.
Zájezd jsme si užili po všech stránkách. Ve volných chvílích, i když jich nebylo mnoho, jsme navštěvovali místní vyhlášené termální lázně, které byly ideálním místem pro načerpání energie a sil
na vystupování.
Valašský soubor Kašava si vždy velmi vážil a váží publika a příznivců ze
své „rodné“ obce a jejího okolí, proto se
mimo jiné ze všech sil snažíme udržet tradici „lukovských setkání s folklorem“. I letos vás proto všechny srdečně zveme na
79. besedu u cimbálu s názvem Na kraj
Ameriky, která se uskuteční
24. října od 19.30 hodin v prostorách
víceúčelové budovy Podhoran v Lukově.
V programu věnovaném tématu vystěhovalectví do Ameriky v lidové písni vystoupí mimo jiné Pavel Popelka, Jan Maděrič, Ženský sbor Čečera a dětský folklorní kroužek Maryjánek. K tanci a poslechu zahraje CM Pavla Múčky ze Strážnice a CM VS Kašava. Těšíme se na setkání
s vámi.
Váš Valašský soubor Kašava
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OBEC VLČKOVÁ

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Opět se nám do rukou dostává
Okénko, kde vás seznámím s investicemi, které se v naší obci provádí, protože ale zatím nejsou dokončeny, nemohu zveřejnit jejich finanční vyúčtování. Toto rád zveřejním v dalších číslech Okénka.
Prioritou byla kanalizace - II. etapa.
Jedná se o poslední velkou akci spojenou se zemními pracemi v obci. Během ní si řada z nás musela protrpět
nepříjemné skutečnosti, například porušení kabelového rozvodu. V těchto
případech je z vaší strany nutná důsledná informovanost obecnímu úřadu o směru kabelové sítě u vašich nemovitostí. Dva velké výpadky na kabelové televizi nám způsobily bouřky,
které zpětným výbojem spálily zesilovače, a to vždy přes víkend. Firmy, které mohou opravy provádět, nejsou bohužel zcela flexibilní.
Druhá akce, která se, jak věřím, ještě v letošním roce uskuteční, je vývoz
nánosů z potoka Kameňák od domu
Drábka Libora po nemovitost Botíka

Zdeňka. Mnozí namítají, že vše dlouho
trvá, ale náš potok je chovný a taktéž
se zde vyskytuje chráněný živočich rak
říční a spousta tzv. „ochranářů“ chce
do sebemenšího zásahu mluvit, odvolává se někdy na nesmysly, ale pověřené úřady se tímto musí zabývat a vše
se zdržuje. Staveniště bylo ale již předáno, tak se stavba může rozběhnout.
Tento projekt je 100% hrazen institucí
Lesy ČR a.s., oblastní správa toků Vsetín.
Třetí akce, která se v letošním roce
dokončí, je nový nátěr kapličky. Starý nátěr už sloužil bezmála 20 let. Přes
MAS Vizovicko a Slušovickose nám podařilo od Ministerstva místního rozvoje ČR získat dotaci ve výši cca Kč
66.000,- a naše obec doplatí cca Kč
18.000,-. A kaplička nám opět bude zářit novotou.
Nyní výstavby, které bychom rádi
uskutečnili v roce 2016. Prioritou je
propojení vrtu č. 3 s vodojemem. Letošní abnormálně suché léto bylo totiž
velmi náročné, a co do množství odebírané vody nám připojené dva vrty
posloužily jen taktak, abychom měli
všichni vody dostatek. Navíc nenahlášené napouštění bazénů nám zhoršuje monitorování a vyhodnocování situace. Stavba propojení třetího vrtu s vodojemem je ve stadiu právoplatného
územního rozhodnutí. Nyní se očekává vydání stavebního povolení, poté
je nutné náš projekt uvést do souladu
s dotačním titulem, vybrat zhotovitele pomocí výběrového řízení a hurá do
díla.
Součástí propojení vrtu č. 3 s vodojemem je i přístupová cesta k vrtu.
Tuto komunikaci využijeme jako další
možnost na propojení obce s okolím
a to tak, že naváže na cestu na Pláňavy směrem na Písečné. Projekt této lesní komunikace umožní při jakékoli mimořádné události zásobování obce.
Na opravu lesních cest je již vypsán

dotační titul z Ministerstva zemědělství. Pokud budou naše žádosti o dotace úspěšné, máme již o činnost v obci
postaráno.
Touto cestou se obracím na vás
spoluobčany s žádostí o návrhy a náměty, jak vyřešit neutěšený stav našich
chodníků kolem hlavní komunikace.
Na opravu nezískáme žádnou dotaci,
poněvadž dle stávajících norem je minimální šířka chodníku včetně obruby 150 cm, a to splňujeme pouze v minimálním úseku. Provádět opravu na
vlastní náklady je bohužel příliš velká
finanční zátěž pro obec. Správa a údržba silnic Zlínského kraje nám nedovolí zásah do silničního tělesa, tvrdí, že již
tak je vozovka úzká. Věřím, že někdo
z vás mi pomůže a přijde s nápadem,
jak tuto situaci řešit.
Teď trošku zabrousím do společných vod nás tří obcí „za Rablinů“. Často diskutované téma je bezesporu přestavba kašavského hřbitova. Od doby,
kdy jsem se přiženil do Vlčkové, (raději nebudu psát, kolik je to let), je neustále slyšet, jak jsou nepřístupné hroby, chybí chodníky, všude je bláto…
Nyní se naskytlo určité řešení. Nevím,
jestli se náš společný projektpřipraví tak, aby dosáhl dotačního titulu, ale
kdo nezkouší, nikdy neuspěje. Z mého
hlediska je navrhovaná varianta „cca
50% hrobů zachováno a 50% přeloženo“ nejlepší jak z hlediska ekonomického, tak i z pohledu dostupnosti hrobových míst. Při vstupu na hřbitov si
všichni třeba budeme moci říci, že se
nám podařilo pro naše zemřelé předky udělat pěkné místo posledního odpočinku. Vím, že k dotažení této akce
bude ještě potřeba spousta sil, nervů
a nepříjemných jednání, ale všichni se
zamysleme, zda je současný stav důstojný jak pro nás, tak i pro ty, kteří již
na tomto pietním místě odpočívají.
Pavel Huňa,
starosta obce

Dětský karneval ve Vlčkové měl velkou účast
Na konci února se ve Vlčkovském kulturním domě sešel zástup princezen, supermanů, víl, loupežníků a dalších malých pohádkových postaviček. Konal se zde totiž již tradiční dětský karneval. O organizaci se postarali především zaměstnanci a rodiče dětí Mateřské školy Držková. Odpoledne zpestřilo vystoupení malých mažoretek a celá řada soutěží. Spousta dobrůtek k zakousnutí a ceny v tombole přispěly k dobré náladě dětí i dospělých a každý, kdo přišel, určitě nelitoval a užil si hezký zimní den. Tímto bychom chtěli jménem rodičů dětí z Vlčkové vyjádřit poděkování všem, kteří se zasloužili o tuto akci.
Je nám ctí, že je karneval pořádán právě zde a náš sál může sloužit tak dobré věci.
Kateřina Holíková
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Obecní zabíjačka Hokejový turnaj
Mikroregionu
Netradiční přivítání jara a první jarní posezení Vlčkovjanů, ale i návštěvní- Slušovicko zdolal
ků Vlčkové, proběhlo již tradičně na open
air place před obecním úřadem v pátek VLKADRŽ
a v sobotu 27. a 28. března.
Při tomto setkání bylo hned na první pohled patrné, že zimní období jsme
přečkali všichni bez úhony a ve zdraví, ale
na mnohých už se projevoval silný úbytek na podzim a v zimě těžce nabyté tukové zásoby. A tak starostliví radní připravili domácí zabíjačku!
Přípravy a hlavní práce probíhaly po
celý týden a vyvrcholily v pátek, kdy se
pod vedením zkušeného řezníka čistilo,
krájelo, vařilo a kořenilo.
Společné úsilí tak dalo vzniknout jitrnicím, tlačenkám, prejtu a prdelačce.
V sobotním ránu a ještě celé dopoledne se kouřilo z kotlů, takže bylo stále co nabídnout. K pátečnímu sortimentu ještě přibyl čerstvý ovar, světlá polévka
a spousta dalších voňavých dobrot, které vegetariáni neumí ani pojmenovat, ale
přesto se i jim dělaly boule až za ušima.
Jedlo se a pilo a v příjemné atmosféře
se také probralo kdeco. A tak by to mělo
být. Co si v obci uvaříme, to si také s chutí sníme!
A jen tak mimochodem – výtěžek
z celé akce jsme věnovali na jednu velice prospěšnou věc. Ale o té zase až příště.
Jarda Hasoň

Na konci března byl vedením města
Slušovice pořádán hokejový turnaj mikroregionu Slušovicko. Do tohoto uspořádání Vlčková zatím bohužel nepatří, nicméně kašavští projevili zájem o spoluhráče z naší obce a byla jim udělena výjimka.
Pár našich nadšenců pro hokejový sport
mohlo být tedy u toho, kdy mužstvo Kašava vybojovalo první místo, porazilo dosud „jisté“ favority a získalo putovní pohár. Věříme, že i další ročníky nezůstanou
vlčkovští borci ani v hokejovém sportu
stát stranou a dál budou úspěšně reprezentovat naše tři vesnice „za Rablinů“.
Kateřina Holíková

Velikonoce
na Vlčkové
Jaro a Velikonoční svátky patří od nepaměti k sobě. Období postní končí, hospodyňky gruntují své domácnosti, vše
je v rozpuku a na zahrádkách se objevují prvosenky. Na Valašsku bylo k Velikonočním svátkům vždycky připojeno pletení pomlázek, po našem „tatarů“, pořizování řehtaček, to až „zvony odletí do
Říma“, barvení vajíček, pečení beránka
a obcházení domů na Velikonoční pon-
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dělí s básničkou. Kdo z vás ještě dnes dodržuje všechny tyto zvyky? Je nás málo?
A není to velká škoda? Vybrali jsme si život na vesnici, a proto jsme tak trochu
zodpovědní za udržování tradic, které
tady byly již několik staletí a dnes se rychle ženou do propasti zapomnění. Ve městech nemůžeme čekat, že se k této záležitosti postaví čelem. Nechceme přece, aby
naše děti znaly jen ze skanzenů a muzeí
to, co jsme my zažívali běžně! Vlčková pořád ještě patří tam, kde je nám ctí přivítat
naše ogary s řehtačkou, kde od nich ještě
pořád slyšíme modlitbu, ne pohanskou
básničku, kde pečeme beránka a zdobíme ho čokoládou, sněhem a snítkou zeleného, kde se mezi chlapy v hospodě
probírají techniky pletení tatarů, kde se
schraňují vajíčka (teda už spíše kupuj)
a barví v cibuli, kde se na Velikonoční
pondělí dělají chlebíčky a chladí slivovice… A je to krásné! Ti starší to ví a nikdo
je nenutí, ale teď už to není na nich, teď je
to na nás mladých a hlavně na nás, rodičích malých dětí. Pokud je k tomu povedeme, budeme na sebe pyšní, až si naše
cérky samy řeknou, že letos potřebují
koupit nové mašle pro koledníky a ogaři vyrobit tatar a řehtačku. Takže vlčkovští, pošlete na jaře vaše mladíky klapat ke
kapličce, zkuste podebatovat, jak že to
ten sůsed plete tatary a najít recept na
dobrého velikonočního beránka.
Kateřina Holíková
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Otvírání studánek Autobusem na
Setkání seniorů
XXII. mezinárodní
Druhou dubnovou sobotu nás už od
ČZS Vlčková a Obecní úřad Vlčkobrzkých ranních hodin doprovázelo na hasičskou pouť
vá uspořádali dne 20. 5. 2015 v Domě zatoto roční období až nezvyklé teplo. V dehrádkářů setkání seniorů. Senioři si nejen
vět hodin jsme se sešli u obecního úřa- na Svatý Hostýn
popovídali u kafíčka, ale také si poslechdu vyzbrojeni motykami, hráběmi a dalli přednášku členů Policie ČR z Fryštáku
ším nezbytným nářadím. Nezúčastněným
jsme museli připadat jako husité při svém
bojovém tažení, ale účelem našeho setkání bylo spíše poetické a již tradiční „jarní
otvírání studánek“.
Po cestě do Kameňáku se k základní skupince, kterou tvořili zástupci obce
a sboru dobrovolných hasičů, postupně
přidávali další a další spoluobčané. Nakonec se nás sešlo pětadvacet včetně dětí.
Proto také došlo ke strategickému rozhodnutí, že vytvoříme dvě pracovní skupiny, které si studánky a jejich čištění rovným dílem rozdělí.
Ti zdatnější se vydali směrem na Kuželek a ti méně trénovaní s dětmi pak čistili studánky ve směru k Liškárně. Tam se
také obě pracovní skupiny po určité době
sešly a při guláši a občerstvení si sdělovaly své dojmy a poznatky. U většiny studánek stačilo vyhrabat staré listí a vyčistit
tůň, některé však vyžadovaly i větší úpravy a opravy, protože nenechavci a ničitelé jsou všudypřítomní. Nicméně jeden
poznatek jsme učinili všichni – tak málo
vody, jako letos zjara ještě naše studánky
nikdy neměly! Po výborném guláši jsme
se už všichni společně vydali na Ondřejovsko, kde jsme naši očistnou pouť u jedné z posledních studánek ukončili a s pocitem dobře odvedené práce jsme se vrátili do Vlčkové.
Studánky U 2. korýtka, Ondřejovská,
U Ťukalky, Pod Kuželkem a Šťůrova tak
mohly dál sloužit i po celé parné léto všem
– turistům, ale i lesní zvěři. Doufejme jenom, že vandalismus nás o studánky nepřipraví dřív, než avizovaný nedostatek vody.
Takže příští jaro u „otvírání studánek“
v katastru obce Vlčková zase na shledanou!
Jaromír Hasoň

na téma: „Jak se chránit před podvodníky
a pochybnými prodejci“. Hana Marušáková

Honba za pokladem

Před dvaadvaceti lety založil dobrovolný hasič z Kašavy hasičskou pouť na
Svatém Hostýně. Od té doby, jako i každoročně, se plný autobus hasičů i příbuzných vypravuje z Vlčkové na toto místo
a s heslem „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“ nejen na praporu, ale i v srdcích,
přicházíme s prosbou k Panně Marii Svatohostýnské. Před bazilikou vítá sbory
Otec arcibiskup Jan Graubner a beze sporu to není jen místo setkání duchovního,
ale i přátelského. Dojetí a příjemné mrazení v zádech způsobuje nejen uniformami se modrající kopec Hostýn, ale i atmosféra této jedinečné pouti. I když se navzájem neznají, jsou si poutníci bratry
a sestrami, nepředbíhají se v dlouhých
řadách na občerstvení, ale naopak si navzájem nabízí té jejich pálené a vyměňují si dojmy, odkud že pochází tento sbor
dobrovolných hasičů. O tom nás informují tzv. domovenky na uniformách a je
opravdu úctyhodné, že vesnice či města leží i stovku kilometrů od Zlínského
kraje. Účast na této pouti, ať už v uniformě nebo bez ní, je krásný zážitek a každoročně mě obohatí, jako i tisíce dalších.
Kdo z vás této možnosti ještě nevyužil
a pouti se neúčastnil, zkuste to napravit
zase v dubnu 2016, jistě budete potěšeni
a každý další rok se budete na tuto pouť
s radostí vracet.
Kateřina Holíková
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Velký dík a uznání patří manželům Rexovým, kteří iniciovali a také připravili dětský den v obci Vlčková. Ten se uskutečnil
v pátek pátého června, kdy děti už s velkou netrpělivostí vyhlížely školní prázdniny. Místní obecní úřad, SDH a ČZS pomohly a vytvořily podmínky pro vznik příjemné a zábavné akce pro děti „Honba za pokladem“. Už před sedmnáctou hodinou
se u obecního úřadu a na dětském hřišti
u kulturního domu objevili první zvědavci a zjišťovali, o co že to vlastně půjde. Nakonec se sešlo asi 30 dětí a k nim adekvátní počet rodičů. Po přivítání a seznámení
s pravidly a průběhem akce, se všichni vydali za pokladem do nedalekého lesa. Skupinky, ale i nedočkaví jedinci byli naváděni značkami po čtyřkilometrové trase. Cestu zvládali i rodiče s kočárky, případně rodiče v terénní úpravě – s dítětem v postroji na zádech. Poklad byl nakonec úspěšně
nalezen v místě zvaném U lipky a s vítězoslávou dopraven před obecní úřad, kde na
děti i rodiče čekalo občerstvení, hry a dětská diskotéka. Prázdniny se zase o něco
přiblížily a Honba za pokladem už se jen
proměnila v honbu za jedničkami na vysvědčení. Doufám jen, že také s úspěchem
– vždyť u vlčkovských dětí to ani nemůže
být jinak.
Jaromír Hasoň
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Obnovená tradice Vlčkovská lávka
„Vítání občánků“
po 35 letech
Po třicetipětiletech jsme opět obnovili tradici vítání občánků v naší obci Vlčková. Naposled se zde vítalo v roce 1980.
Nové občánky tehdy vítali pan Karel Topič a paní Františka Drábková.
Letos vítání proběhlo 13. 6. a vítali jsme čtyři nové občánky: Marka Moučku, syna Leony a Pavla Moučkových, Radima Zvonka, syna Marcely a Radka Zvonkových, Helenu Kolářovou, dceru Heleny
Chovancové a Romana Koláře a Barboru
Donovalovou, dceru Pavly Donovalové.
Poděkovat bych chtěla všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě vítání
občánků, především paní Věře Rexové,
paní Jiřině Zbrankové, Veronice Ponížilové a samozřejmě i dětem Janičce a Jitušce Chromkovým, Eričce Kráčalíkové a Zuzance Rexové.
Rodičům a jejich dětem jsem jménem
obecního zastupitelstva popřála pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti
a už nyní se těšíme na další vítání občánků, které proběhne příští rok na jaře.
Zdeňka Salíková

Již tradicí se stala v naší obci Vlčková
soutěž v přejezdu nad hladinou místního
rybníka na jízdním kole „Vlčkovská lávka“.
Letos se 1. srpna jednalo už o 15. ročník.
Lávka byla dlouhá 36 m a široká 25 cm.
Postavili ji místní dobrovolníci pro závodníky všech věkových kategorií. Po prezentaci všech účastníků se pomalu mohlo přejít k přejezdu zlověstně se houpající
lávky nad vodou. Diváci, i sami účastníci,
napjatě čekali, jak jednotlivé přejezdy dopadnou. Každý jezdec byl pak odměněn
bouřlivým potleskem.
Nesoutěžilo se jen v přejezdu lávky.
Diváci měli program zpestřený soutěží siláků v držení pivního sudu, oblíbená je
i soutěž piraní, a to jak u dětí, tak i u dospělých.
Vrcholem programu bylo vystoupení
místního rodáka Železného Zekona, který neuvěřitelně bavil publikum. Rušný
den byl ukončen večerní zábavou s kapelou FOCUS.
Veronika Ponížilová

Pohádkový les
18.8. bylo krásné sobotní odpoledne
a u nás na Vlčkové se konala tolik oblíbená
akce, jak dětmi tak i dospělými – Pohádkový les. Do Vlčkové se sjely rodiny z celého
okolí, aby si mohly projít pohádkový les,
plný čertů, loupežníků, princezen a dalších pohádkových postav. Na startu je čekal král s královnou, kteří jim dali kartičku,
a pustili je na cestu plnou pohádkových
zážitků a soutěží. Za každou splněnou soutěž dostali malí dobrodruzi nějakou drobnou odměnu. V cíli pohádkové okruhu si
pak mohly děti opéct špekáček, vydovádět
se na kolotoči, ve skákacím hradě a projet
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se na koni. Jako zpestření pro děti byl přelet letadlem nad celou tratí a rozhazování
bonbónů, které si děti mohly pochytat.
Veronika Ponížilová

Hasičský táborák
u zbrojnice
Jako každoročně na ukončení prázdnin, tak i letos, pořádali hasiči z Vlčkové
posezení u táboráku. Zváni byli všichni hasiči s rodinnými příslušníky, malí požárníci a také ti, kteří reprezentovali náš sbor na
soutěžích v požárním sportu. Začínalo se
v pět hodin odpoledne u hasičské zbrojnice. Z důvodu vydání zákazu rozdělávání
velkých ohňů, jsme se rozhodli improvizovat a vystačili jsme si s malým bezpečným
ohništěm, se kterým však byli všichni spokojeni. Příjemná nálada, výborný kabanos,
také chlazené pivo a veselé písničky od
Jardy Hasoně… Co víc si přát? Sešli se kamarádi hasiči, povídalo se, vzpomínalo na
staré časy a plánovaly se další akce. Sobotní večer se vydařil, a proto doufáme, že se
v minimálně stejném počtu budeme scházet i nadále.
Bronislava Šarmanová

Vepřové hody
na vlčkovské kolibě
Nájemce koliby ve Vlčkové uspořádal
na konci léta u rybníka domácí zabijačku.
Navázal tak na úspěch každoroční obecní zabíjačky, která nám už od jara chyběla,
a tak byla tato akce mezi místními vítána
i v srpnu. Sešli jsme se za příjemného počasí a s velkou chutí ochutnat zase trochu
jiné zabíjačkové speciality. Od vepřových
výpečků s výborným zelíčkem přes škvarky a teplý ovar jste se mohli promlsat až
k oblíbeným tlačenkám a jitrničkám. Aby
všem dobře trávilo, šlo na odbyt také chlazené čepované pivo a mnozí zvolili i něco
ostřejšího. Myslím, že pořadatelé i návštěvníci mohou být spokojení a akce si zasloužila „palec nahoru“.
Kateřina Holíková
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Zájezd SDH a ČSZ
Vlčková 2015
V sobotu 26. září přišel po dlouhém
suchém létě konečně vydatný déšť, který nám ale nemohl pokazit náladu, se kterou jsme se v ranních hodinách sešli v autobuse připraveni užít si tradiční zájezd
vlčkovských hasičů a zahrádkářů. Proti
chladu a dešti jsme se o to více vybavili něčím na zahřátí a vyrazilo se směr Jihomoravský kraj. Tam jsme nejdříve navštívili Landek Park - Hornické muzeum. Při ukázce dolů, kde havíři pracovali, instruktáži záchranných prací horníků i vláčku, na kterém jsme dokázali, že
není zábavou jen pro děti, nám dopoledne rychle uběhlo. Po dobrém obědě nás
čekala prohlídka Dolní oblasti Vítkovice.
Mužská část zájezdu si přišla na své, když
nám průvodkyně podrobně popisovala zpracování železné rudy, adrenalin nechyběl při vyhlídce na téměř 80 metrové
Vysoké peci a dámy se ve výškové kavárně odměnily horkým čajem a dobrým kafíčkem. Sobotní den jsme zakončili v restauraci Na Nové na Bystřičce a odváželi si
domů příjemnou únavu a pěkné zážitky.
Kateřina Holíková

Činnost SDH
Vlčková 2015
I letos se členové SDH Vlčková činili
a ještě činit budou. Shrňme si vše, na čem
se tito lidé ve svém volném čase podíleli:
- sběr železného šrotu
- čistění rybníka
- noční hledání sebevraha u slušovické
přehrady
- účast na Okrskové soutěži v Lukově
a pohárových soutěžích v kraji
- třídenní tábor mladých hasičů pod Grůněm

- pořízení hasičského auta a jeho přestavba
- hašení požáru trávy a porostu nad čističkou
- pořádání vlčkovské lávky
- pořádání pohádkového lesa
- zatahování na svatbě u Šmajdlerů
a Drábků
- posezení u táboráka před zbrojnicí
- organizace zájezdu do Vítkovic – hornické muzeum,vysoká pec
- pořádání mikulášské besídky
Vladimír Zbranek

noční pohárové soutěže v Kašavě (9. místo) a 19. září 2015 v Ublu, kde i po fyzickém vyčerpání při odtažení plného vozíku na místní hřiště z důvodu kolapsu požárního auta na křižovatce, skončily na
6. místě.
Velký dík patří nejen členům týmů, ale
i těm, co pomáhali s přípravou a hlavně je
třeba poděkovat dvěma trenérům – Pavlovi Marušákovi /trenér dětských družstev/ a Pavlovi Huňovi /trenér žen/, kteří si našli čas a obrnili se trpělivostí a vše
zorganizovali. Díky, díky, díky ...
Hana Marušáková

Ohlédnutí
za požárním
sportem v r. 2015
V letošním roce se bohužel z naší malé
vesničky sešel menší počet soutěžních
družstev, které i tak se ctí reprezentovali
SDH Vlčková na několika soutěžích. Ne že
by z řad mladých požárníků zájem o tento sport nebyl, ale není, kdo by jim šel příkladem. Úplně se zde vytratila družstva
jak mladých, tak i starých mužů. Příkladem jdou jen ženy, které jsou některým
lidem sice k smíchu, ale na soutěžích jsou
stále schopny držet tempo jak s muži, tak
i s mladšími ročníky žen.
V sobotu 30. 5. 2015 se konala okrsková soutěž v Lukově. Do Lukova se sjely
všechny týmy z našeho okrsku: SDH Vlčková, SDH Lukov, SDH Fryšták, SDH Kašava, SDH Držková a SDH Lukoveček. Pro
soutěžní týmy byla přichystána krásná
trať na místním fotbalovém hřišti. Soutěžilo se podle pravidel požárního sportu
v disciplínách štafeta 4x100 m (okno, bariéra, minimax a na závěr kladina se zapojením hadic na rozdělovač) a požárním
útoku. Této soutěže se zúčastnily od nás
4 týmy, a to tři dětské družstva - mladší žáci A a B, starší žáci a tým žen. Počasí zkraje přálo, ale pak se strhla bouře
a nikdo nezůstal suchý a soutěž byla
rychle ukončena. I tak jsme dovezli pohár za 1. místo v kategorii žen, za 2. místo
mladší žáci a dva poháry za 3. místo starší a mladší žáci.
Týmy žen a starších žáků se ještě zúčastnily pohárové soutěže 4. 7. 2015 na
Hrobicích, odkud ženy přivezly košík
dobrot za 4. místo. Dalších soutěží se už
zúčastnily pouze ženy, a to 18. července
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Pozvánka
na Košt slivovice
Český zahrádkářský svaz Vlčková
uspořádá v příštím roce opět soutěž
pro všechny milovníky dobrého moku
„KOŠT SLIVOVICE“. Předpokládaný termín - koncem ledna/počátkem února
- bude včas upřesněn. Žádáme všechny občany (nejen členy ČZS), kteří mají
zájem se soutěže zúčastnit, nechť si
připraví ty nejlahodnější vzorky z trnkové úrody. Právo degustace bude mít
každý, kdo přinese vzorek slivovice
v 0,5 l láhvi. Nejlépe vyhodnocený vzorek bude odměněn. Občerstvení bude
zajištěno.
Srdečně zve ČZS Vlčková
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Slovo starosty
Z uskutečněných projektů, které byly připraveny pro tento rok, je
asi nejvíce nad jiné vidět rekonstrukce dětského hřiště u obecního úřadu.
Skutečně špatný stav stávajících prvků na hřišti se naplno ukázal až při jejich demontování, kdy se některé díly
z nich rozebíraly téměř samy. Nyní proto můžeme říci, že obnova tohoto hřiště byla vskutku velmi opodstatněná
a také uskutečněna v poslední chvíli. Původní dřevěné prolézačky, které
před téměř 15 lety vytvářeli sami rodiče dětí z MŠ, nyní vystřídaly profesionálně vytvořené a barevně pestré herní prvky ve tvaru zvířat. Ocelová pozinkovaná konstrukce v kombinaci s barevně stálým plastem mají tvar žirafy,
slona, chobotnice, šnečka, pandy a jiných zvířátek. Největší radost z nového hřiště měli samozřejmě ti nejmenší,
pro které je hřiště určeno. Při své první návštěvě byly děti z mateřské školky doslova jako „utržení z řetězu“ a na
jejich hlídání museli dohlížet téměř
všichni zaměstnanci školky. Finanční náklady na nové herní prvky činily
435 234,58 Kč, z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj tvořila částku 304 664,- Kč a zbylé náklady ve výši
130 571,58 Kč pokryla Obec Držková.
S novým dětským hřištěm souvisí také
jeho oplocení, o jehož opravě zastupitelstvo rozhodlo. Zde ještě celkové
náklady na jeho zbudování nemáme
k dispozici, protože tato oprava ještě
není hotová. Pokud půjde vše podle
plánu, bude oplocení kompletní v měsíci listopadu.
Dalším neméně významným počinem zastupitelstva obce byla realizace opravy odvodnění u místní kaple
sv. Václava. Tato oprava byla velmi potřebná, což je dosud stále vidět na samotné čelní straně kaple (popraskaná
fasáda). Z nákladů na tyto práce, které
činily celkově 19 540,- Kč, bylo 6 540,Kč hrazeno Římskokatolickou farností Kašava, 10 000,- poskytla farnosti obec jako příspěvek na tuto opravu
a 3 000,- Kč bylo zaplaceno z darů místních dobrodinců. Na základě dohody
s místním duchovním správcem P. Janem Machem věříme, že opravy kaple budou v rámci finančních možností všech zainteresovaných pokračovat.
V současné době kupříkladu probíhá
zjišťování ceny nových okapů pro kapli. A možná se v budoucnu dočkáme
i nové fasády.

V současné době je však asi nejvíce
aktuální vydání knihy Valašská dědina
Držková. Kniha se již tiskne a přibližně
v polovině listopadu bychom ji měli
obdržet z tiskárny. Při této příležitosti
bych chtěl velmi poděkovat všem dárcům, kteří toto vydání finančně podpořili, byli to: Zlínský kraj, Zeroz spol.
s r.o., Podhoran Lukov a.s., Obec Vlčková, Obec Kašava, Tělovýchovná jednota Držková - oddíl lyžování, SDH Držková, Muzeum dřevěného porculánu,
Autoservis Bačík spol. s r.o., RPM STAV.
Podstatnou část financí poskytlo svými dary také 33 fyzických osob. Celková výše těchto darů se vyšplhala na neuvěřitelných 117 500,- Kč.
Co se týče dalších současných aktivit, probíhá nyní natírání střechy, kopule a obložení věže hasičské zbrojnice. V příštím roce bychom rádi v této
opravě budovy pokračovali, a to ať
už výměnou oken, či novou fasádou
se zateplením. Vzhledem k tomu, že
v příštím roce oslaví místní sbor SDH
rovných 80 let od svého založení, tak
by si původní budova hasičské zbrojnice nový “kabát“ určitě zasloužila. S hasiči a se zbrojnicí úzce souvisí také náš
cisternový vůz Tatra, na jejíž opravu se
opakovaně pokoušíme žádat finanční
dotaci. Snad už to nyní konečně vyjde.
Z jiných projektů, které se připravují, bych rád uvedl plánovanou úpravu půdních prostor obecního úřadu, výstavbu nové autobusové točny na Pasekách, kde se snad již posuneme dále, rekonstrukci cesty na Pasíčka. Krom toho se ještě poohlížíme
po vhodném objektu v obci, který by
se dal přebudovat na sociální bydlení.
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Právě současný počet obecních bytů
zdaleka nedostačuje poptávce po
tomto bydlení.
Na závěr ještě jedna pozitivní informace o tom, jak se daří snížit náklady
na spotřebu energie v budově obecního úřadu a mateřské školy. Díky provedenému zateplení fasády a střechy
této budovy v roce 2013 činí současné
roční náklady na plyn (topení a vaření ve školní kuchyni) necelých 60 tisíc
korun (průměrná hodnota za poslední dva roky). Přičemž před zateplením
budovy dosahovaly stejné náklady za
rok dokonce i 170 tisíc korun. Ušetřené
finanční prostředky mohou být tak investovány na další potřebné věci.
Ing. Jan Chudárek,
starosta obce
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Memoriál
Rostislava Macíka
Velkou tradicí v obci Držkové se stal
fotbalový turnaj Memoriál Rostislava
Macíka. I letos tedy členové SDH Držková uspořádali již XII. ročník této oblíbené
akce.
Turnaj se konal v sobotu 18. července 2015 od ranních hodin. Přihlášených
bylo 10 týmů v hracím počtu 5+1 hráčů, ale jeden tým se bohužel nezúčastnil.
Po shromáždění a přivítání všech družstev se přešlo ke hře. Zápasy probíhaly ve správném fotbalovém duchu a bez
větších komplikací. Jediným problémem
se letos stala až moc velká přízeň počasí.
Z důvodu neúnosných veder, musela být
hra zkrácena na 2x7 minut.
Samozřejmě i na to jsme byli připraveni a na výčepu se podávalo vychlazené pivečko, limonády a další drobnosti.
Pro hladové soutěžící i nadšené diváky
bylo připraveno maso na grilu a klobásky z udírny.

Po odehrání všech zápasů přišlo na
řadu vyhlášení výsledků. První místo letošního turnaje dokázali vybojovat místní držkovští hráči. Mám radost, že i letos
se podařilo vše organizačně zvládnout
a že vše probíhalo v pořádku. Tímto

bych chtěl poděkovat všem členům SDH
a všem ostatním, kteří se svou pomocí zapojili do organizace celé akce. Velké díky
patří samozřejmě také všem hráčům. Již
teď se těšíme na další ročníky.
David Flám, starosta SDH Držková

la se cenná debata a vzpomínání na dobu
okupace v Držkové. Po prohlédnutí výstavy nás pan Machálek provedl také všemi
přístupnými pokoji a sály. Měli jsme tak
možnost prohlédnout si honosný velký
sál, zámeckou kapli nebo sallu terrenu s
bohatou štukovou výzdobou a freskami
a mnohé jiné.

Do Držkové jsme se vrátili kolem půl
šesté odpoledne. Velké poděkování patří panu Machálkovi, který nás ochotně
a zcela zdarma, jako poděkování za zapůjčenou ceduli, provedl po holešovském zámku.

Zájezd
do Holešova
Je tomu již řadu let, co byl naposledy v naší obci uspořádán nějaký zájezd.
Zvláště za minulého režimu, kdy ne každý občan vlastnil auto a neměl možnost
cestovat po vlasti, bylo pořádání zájezdů velmi časté. Proto náš hasičský sbor ve
spolupráci s obcí Držkovou využil nabídky správce holešovského muzea o provedení po zámku a uspořádal odpolední
zájezd na zámek do Holešova. Ten se konal v úterý 26. května. Určen byl spíše pro
starší občany, kteří povětšinou nemají tu
možnost podívat se po okolí.
Do Holešova se dopravilo hasičským
Transporterem a dalšími asi pěti automobily 23 účastníků našeho zájezdu. Hned
před zámkem nás přivítal správce muzea a kurátor sbírkových předmětů pan
Mgr. Ondřej Machálek, který nás provedl a slovem dokreslil výstavu Holešovsko za okupace, jejíž součástí byla i od
nás zapůjčená držkovská cedule. Výstava se všem velmi líbila, a jelikož jsme s sebou měli i dostatek pamětníků, rozhoře-
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Lubomír Marušák ml.
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Dětský den
v Držkové
V sobotu 25. července 2015 uspořádala obec Držková ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů dětský den. Již
od 14 hodin se na fotbalovém hřišti scházeli účastníci, pro které bylo připraveno
13 disciplín. Vyzkoušeli si střelbu z luku
a vzduchovky, stříkání z hasičské Tatry,
jízdu na koních i slalom na koloběžce,
skákání v pytli a svou přesnost při hodu
míčkem a kroužkem na cíl. Také si zkusili
chytat rybičky, poznávat chutě a mohli si
vybrat vlastní tetování. Za splnění všech
stanovišť čekala na děti taška plná dárků.
Také byl připraven skákací hrad a bohaté občerstvení včetně kopečkové zmrzliny. Protože nám počasí přálo, zúčastnilo
se dětského dne mnoho dětí a všichni tak
prožili pestré odpoledne.
Bc. Petra Hamplová

Putování
za držkovským
pokladem
V neděli 23. srpna, za krásného letního počasí, se v Držkové konal již 5. ročník známé akce „Putování za pokladem“.
Sraz byl určen na 11 hod. u kempinku
v Držkové, kde na nás čekala veteránská
auta, která nás vyvezla na místo určení.
Zážitek pro děti to byl jako vždy úžasný
a nejen pro děti – viďte, pánové? Po vyvezení jsme se vydali na krásnou procházku, tentokrát to byly Vrzavé skály. Počasí
nám opět přálo, takže jsme udělali i krásné fotky, a že bylo co fotit. Asi v půli cesty na děti čekalo menší občerstvení v podobě pitíček a oplatků, taky si zastřílely ze
vzduchovky na terč divočáka, kromě toho
ještě dostalo každé dítě na ruku třpytivé
tetování. Po krátkém odpočinku jsme se
vydali hledat ten zázračný poklad. Téměř
u cíle děti poklad opravdu našly a statečně si ho nesly do hospůdky, kde je čekal
oběd v podobě výborných hamburgerů a Kofoly. Po vydatném obědě se truhla
s pokladem otevřela a poklad se spravedlivě mezi dětmi rozdělil. Děti i rodiče byli
spokojeni, protože takový krásný výlet

zakončený pokladem a občerstvením si
každý z nás přál. Vydařená akce byla ideálním zakončením prázdnin.
Monika Chudárková

několikrát. Sami jsme mu zakreslili do
mapy ta místa, která bychom chtěli z ptačí
perspektivy vyfotografovat. Pan pilot a fotograf v jedné osobě nám místo smluvených třiceti snímků udělal za stejnou cenu
rovnou 175 fotek. Jsou mezi nimi pohledy
na celou obec ze všech světových stran,
dále fotografie snad všech pasek i detailnější fotografie přímo z obce. Ty nejzajímavější z nich naleznete zveřejněné na
webových stránkách obce Držkové www.
drzkova.cz. Pokud by měl někdo z občanů
zájem, můžeme zkusit naleznout v pořízených fotografiích i detailnější pohled na
jeho dům a vybranou fotografii mu poskytnout v plné velikosti.
Lubomír Marušák ml.

Nečekaný
Stolní kalendář
obyvatel Držkové 2016
V neděli 23. srpna 2015 při akci Putování za pokladem nalezl Vojta Dočkal na území Držkové kriticky ohroženou kudlanku
nábožnou (Mantis religiosa). Zprvu jsme si
mysleli, že se jedná o historický první výskyt tohoto zástupce hmyzí říše v celém
regionu, ale dověděli jsme se od místních,
že zde byla spatřena již před 20 lety. Kudlanka se běžně vyskytuje v oblastech jižní
Evropy. V České republice byla ještě donedávna známá pouze z jižní Moravy. Snad
z důvodu oteplování klimatu proniká tento geniálně maskovaný druh i výše na sever, nedávno byla spatřena i u Radhoště
a na Ostravsku. Kudlanky jsou známé svým
manželským kanibalismem, kdy samička
po spáření v době nedostatku potravy dokáže sežrat samečka. Jsou to mimořádně
schopní dravci, kteří málokdy svou kořist
minou, a to i díky velmi pohyblivé hlavě
a velkým očím. Tvarem a barvou těla se
velmi dobře maskují a jsou tak prakticky
neviditelné.
Lubomír Marušák ml.

Letecké snímky obce
O letošních prázdninách byla naší obci
předložena zajímavá nabídka - zhotovení leteckých snímků obce. A protože byla
velmi výhodná, neváhali jsme ani chvilku.
Starší pán, kterého jsme pracovně nazývali Štefanem, podobně jako v oblíbeném
filmu, se vznesl nad Držkovou se svým
žlutým letadlem z letiště v Kroměříži hned
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Také v letošním roce vyšel stolní kalendář s historickými snímky. Po loňském
úspěchu, kdy byly nově kromě starých fotek z Držkové zahrnuty i ty z obcí Kašava
a Vlčková, jsme se rozhodli v této tradici
pokračovat. A protože starých snímků stále přibývá a fotoarchiv historických snímků
při Muzeu v Držkové se stále rozrůstá, mohou být kalendáře různě tematicky zaměřeny. Tak tomu je i letos, kdy nás stolní kalendář „Škola základ života“ zavede nazpět
do školních lavic. V příštím roce 2016 totiž oslavíme hned několik školních výroční.
Mateřská a základní škola v Kašavě si připomene rovných 70 let od položení základního kamene a výstavby nových budov. Příští rok to také bude 125 let, kdy se poprvé
začalo vyučovat v obecné škole v Držkové,
a smutných 40 let od definitivního zrušení malotřídní školy ve Vlčkové. Kromě školních fotografií tříd, fotografií interiérů škol,
fotek z činnosti různých kroužků, ze slavností nebo ze stavby školy, jsou v tomto kalendáři okrajově zahrnuty i snímky mapující činnost spolků v obcích. Protože právě
ty měly kromě školy další významnou výchovnou a kulturní funkci v našich obcích.
Vždyť kdo by si dříve i dnes dokázal představit život na dědině bez dobrovolných
hasičů, mysliveckých spolků, Orlů, Sokolů či zapálených ochotníků? Cena kalendáře zůstává stále stejná, a to 150 korun,
a je možné jej zakoupit na několika prodejních místech.
Lubomír Marušák ml.
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Otevření rozhledy Nové pohlednice
na Kelčském
V novodobé historii obce Držkové doJavorníku
sud nebylo vydáno mnoho pohlednic,
V úterý 15. září 2015 reprezentovali obec Držkovou dva zastupitelé na slavnostním otevření rozhledny na Kelčském
Javorníku nedaleko sousední obce Rajnochovice, na jejíž stavbu věnovala finanční příspěvek i obec Držková. Nová
rozhledna byla vybudována na místě původních vyhlídkových plošin na nejvyšším vrcholu Hostýnských vrchů.
Po příjezdu do Rajnochovic a podepsání do prezenční listiny pozvaných
hostů následovala dvacetiminutová kyvadlová doprava hasičskými vozidly na
vrchol Javorníku.
V deset hodin dopoledne pak proběhlo samotné slavnostní otevření rozhledny za účasti zástupců mnoha okolních obcí, firem i arcibiskupství olomouckého. Návrh rozhledny, o jejímž postavení bylo rozhodnuto již v roce 2004, provedla brněnská architektka Marta Balážiková spolu se svým manželem.
Rozhledna má tvar válcové věže
a svým zvláštním tvarem a prohnutými
lamelami zároveň připomíná tradici ohýbaného nábytku v nedaleké Bystřici pod
Hostýnem. Stavbu zorganizoval a uskutečnil Mikroregion Podhostýnsko. Věž
je vysoká 35 metrů a návštěvníky čeká
k vrcholu celkem 156 schodů. Skládá se
z centrálního ocelového sloupu s točitým schodištěm. Vnější obložení rozhledny tvoří 12 ohýbaných modřínových lamel, jejichž půdorys připomíná hodinový ciferník.
Po dobu výstupu může návštěvník
sledovat okolí skrze lamely. Každý jedenáctý stupeň ze 156 schodů tvoří zastavení s vyhlídkou. Poslední stupeň je
hlavní vyhlídková plošina, ze které se naskýtá jedinečný pohled na celou Moravu. Vidět lze kromě nedalekého Hostýnu a Radhoště dokonce i Jeseníky, Orlické hory, Bílé Karpaty, Beskydy a Buchlovské kopce. K rozhledně, která je volně přístupná, musí návštěvníci dojít pěšky, žádnou z přístupových cest nebude možné vyjet autem. Z centra Rajnochovic je to k rozhledně asi 5,5 kilometru chůze.
Lubomír Marušák ml.

které by mohli turisté nebo návštěvníci Držkové zasílat své rodině a přátelům
jako pozdravení z výletu. Pohlednici, kterou ještě za svého působení ve funkci starosty vydal pan Zdeněk Kögler, doplnilo Muzeum dřevěného porculánu v roce
2011 vydáním dalších dvou pohlednic.
V posledních letech můžeme v Držkové
pozorovat zvýšený turistický ruch, k čemuž pomohlo i získání turistických suvenýrů pro Držkovou jako jsou turistické známky a turistické vizitky. Nejvíce se
tento trend projevuje právě na odbytu
pohlednic. Jelikož se již zásoby starších
pohlednic tenčí, rozhodla se obec Držková s místním Muzeem vydat pohlednice
nové.
Oslovili jsme domácího a velmi zručného grafika Karla Kotka (KOKA design),
který nám z dodaných podkladů vytvořil velmi vkusné a zajímavé pohlednice.
A to hned čtyři druhy! První z nich „Valašská dědina Držková“ obsahuje fotografii nejen celé obce z pohledu ze Skal,
ale také obrázky nejzajímavějších staveb
v obci. Druhá pohlednice „Tradice v Držkové“ znázorňuje ty nejznámější tradice a zvyky v Držkové a třetí „Kudy tudy
Držkovou“ zase veškeré turistické vyžití v obci (turistiku, cykloturistiku, horolezectví, studánky, muzeum a další). Čtvrtá
pohlednice - hasičská - byla vydána pro
příští rok, kdy sbor dobrovolných hasičů
v Držkové oslaví 80 let od svého založení.
Věříme, že tyto pohlednice opět přispějí
k další propagaci naší obce.
Lubomír Marušák ml.

Co nového v Muzeu
Je to téměř k neuvěření, ale držkovské Muzeum dřevěného porculánu si letos prožilo již pátou turistickou sezónu.
A že to byla sezóna bohatá co do návštěvníků, i do počtu získaných exponátů. Díky
turistickým suvenýrům, které jde v Držkové zakoupit, lze v obci sledovat zvýšený turistický ruch. Nejlépe to bylo letos
vidět právě v návštěvnosti Muzea, které přes prázdniny uvítalo ve svém areálu
snad rekordní počet návštěvníků. A to ne-
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jen ze všech koutů republiky, ale také Čechy dlouhodobě žijící v Brazílii nebo Austrálii. V srpnu Držkovou navštívil dokonce
i rodilý Američan, profesor texaské univerzity, který za oceánem vyučuje češtinu. Právě jemu se u nás v obci tak líbilo, že se Držková možná objeví i v nové
učebnici češtiny, která se má ve Spojených státech vydávat. Novým trendem
se také stává, že do Muzea míří větší skupiny návštěvníků. Během letních měsíců
nás navštívila celá Mateřská škola ze Zlína-Kudlova, Klub seniorů z Kašavy, horolezecký a skautský tábor z Držkové.
Důležitým úkolem v tomto období
byla spolupráce Muzea na vydání jedinečné knihy „Valašská dědina Držková“.
Pro tento účel věnovalo Muzeum Obci
Držkové ze svého fondu i finanční dar
a ze svého fotoarchivu poskytlo historické snímky autorky. Vydání nevídaně
cenného rukopisu bude událostí, kterou
naše malá valašská obec ještě nezažila.
Velkou radostí, se kterou se s Vámi
musíme podělit, je získání řady unikátních exponátů do sbírek a také rozšiřování areálu Muzea. Již v minulém Okénku jsme zmiňovali, že ve spolupráci
s obecním úřadem vzniká za její budovou v dlouho nevyužívané a trochu zanedbávané zahradě přístřeší pro rozměrnější historické předměty. Prostory se po
brzkém zaplnění ukázaly jako málo dostačující pro vytvoření další expozice,
a tak v průběhu prázdnin proběhla stavba dalšího přístřešku, kterým jsme získali další desítky metrů čtverečních výstavní plochy. Do zadní části nové stavby byl
citlivě vestaven i nový kotec pro zatoulané psy v obci. Právě v těchto dalších prostorách vznikne nová samostatná expozice předmětů z inventáře Muzea dřevěného porculánu, která bude vypovídat
o dalších zdrojích obživy obyvatel Držkové – a to především o zpracování ovoce a o pěstování a sklízení obilí. Pro část
„ovocnou“ se nám podařilo získat i první malou lidovou páleničku zhotovenou
ze staré konvičky na mléko. Nyní již disponujeme exponáty dokládající všechny
tři druhy zpracování ovoce – vaření, sušení a pálení. Nové přírůstky však hlásí část
expozice o pěstování obilí. Z Kašavy byl
převezen menší fukar, který Muzeu daroval pan Macík z horního konce. Největší
senzací bylo získání unikátního původního žentouru. Ten se po celá desetiletí (neli staletí) nacházel na stejném místě – na
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zahradě u Mikulů, odkud jsme si jej mohli jako dar od rodiny Zuzaníků převézt.
Transport metrák až dva těžkého soukolí mohl být uskutečněn díky obětavé pomoci Petra Dočkala a Jiřího Knedly. Žentour je velký litinový stroj, kolem kterého
v minulosti chodili dokola koně nebo krávy a svou silou jej roztáčeli. Díky četným
převodům a ozubeným kolům se jejich
síla zpřevodovala do velkých otáček, které pak řemenicí poháněly mlátičky, šroťáky nebo sečkovice v době, kdy nebyly ještě zcela rozšířeny parní nebo stabilní motory. Přestože ještě v roce 1930 bylo v českých zemích v užívání 159 358 žentourů,
do dnešních dob se jich v celé republice
dochovaly jen desítky (ne však kompletní). Dosud existuje zřejmě pouze jeden
funkční a kompletní žentour v celé České
republice – ve skanzenu Krňovice u Par-

dubic. Také nám se daří některé zarezavělé spoje a čepy rozpohybovat a snad nebude trvat dlouho a celý držkovský žentour bude v pohybu. Bude se tak jednat
o jediný funkční a kompletní žentour na
celé Moravě – a to v Držkové! Podle vyprávění pamětníků jsme vytipovali už
8 míst, kde dříve žentoury v Držkové stávaly (u Chudárků č. 12, Vysloužilů č. 5, Horsáků č. 54, Bartošů, Köglerů v Ráztokách,
Mikulů č. 98, Krčmů na Nivě a u Tomšů
č. 107). Posledním předmětem, který nám
do „obilné“ expozice chyběl, byla mlátička. Vytvořili jsme si tedy inzerát, kterým
jsme dali ve známost, že zakoupíme malou tzv. žentourovou mlátičku. Neuběhly ani dva týdny a ozval se nám pán Štefka z téměř sousedních Hrobic, že takovou mlátičku má a s radostí nám ji věnuje. Po první obhlídce jsme užasli, v jakém

krásném a plně funkčním stavu se mlátička nachází. Dále ještě hledáme do sbírek
stabilní motory, snad se mám podaří ještě v terénu nějaké zajistit a zakoupit. Základ exponátů pro obě nově vznikající výstavy je však bohatý a expozice se může
začít vytvářet. Porculánu zdar!
Lubomír Marušák ml., ředitel muzea

nás už čekaly další posily. Žebřiňákem
jsme pak sjeli až do potoka a máj do něj
navlekli a spolu s vozem vytáhli na silnici. Doprava máje dřevěným vozem byla
velmi snadná, čas od času se někteří hasiči spolu s májem i svezli. Zvonem, který
jsme měli přivázaný na voze, jsme učinili v naší malé obci malé povyražení, protože něco takového u nás ještě nebylo.
Ke zbrojnici pak dorazili další hasiči, kteří s přípravou máje pomáhali. Cérky pak
s menšími ozdobili máj i věnec pentlemi
a starší hledali správné místo, kde vyvrtat do země díru pro máj. Jelikož je prostranství mezi zbrojnicí a domem bratra
Jožky Horsáka opravdu stísněné a vedou
nad ním elektrické dráty, shodli jsme se
prohloubit díru, kde dříve máje vždy stávaly. Před vztyčením máje jsme jej ještě
změřili – měl 15 metrů a 30 centimetrů,
avšak po umístění do metrové díry měřil
vlastně metrů jen 14. Nastal však čas stavění. Jen s jedním lanem a dvěma žeb-

ři se nám podařilo máj ve dvanácti statných mužích zanedlouho postavit. Díru
jsme pak kolem něj zaházeli kameny
a udusali. I když měl máj dobrou stabilitu,
raději jsme k němu ještě přitloukli dřevěné vzpěry. Akce se vysloveně zdařila, po
celý den jsme si užili spoustu legrace.
Podobně jako stavění, také kácení hasičského máje, coby obnovená tradice,
se nad očekávání vydařila. Akce se konala za krásného slunečného počasí v pátek
29. května 2015. Již od 15:00 hodin byly
u hasičské zbrojnice připraveny stoly a lavičky, nad kterými byly postaveny velké
stany. V ohništi u potoka plápolal oheň,
na kterém si mohli všichni opéci špekáček, pro děti byla přivezena trampolína,
kterou nám laskavě zapůjčila MŠ Držková. Od začátku naší akce byla naražena
také bečka piva, pro menší zase rozlévané limonády. Nakonec se na šestou hodinu, kdy byla ohlášena humorná scénka a vlastní pokácení máje, sešlo takové

Z ČINNOSTI
SDH DRŽKOVÁ
Stavění a kácení
hasičského máje
Uplynulo již několik let, co náš sbor
naposledy zorganizoval a uskutečňoval
stavění a kácení máje v Držkové. Spousta hasičů ráda vzpomíná na veselé chvíle
při vztyčování máje buď u hasičské zbrojnice, u zvonice nebo u obecního úřadu.
Tato odmlka ve stavění hasičského máje
naštěstí nebyla lhostejná současnému
bratru starostovi Davidu Flámovi, který
přišel s nápadem postavit v letošním roce
opět máj u zbrojnice. Idea se setkala mezi
našimi členy s velkým nadšením, bratr
Lumír Kögler nám hned přislíbil strom.
Sraz dřevorubců byl stanoven na sobotní ráno 2. května u dolní hospody, odkud vyrazilo sedm hasičů-dřevorubců do
lesa. Naším úmyslem bylo získat, dopravit
a vztyčit máj v co možná nejtradičnější formě v partě skvělých kamarádů. Atmosféra byla po celý den úžasná. Na máj
jsme se tedy vypravili s dřevěným žebřinovým vozem, který jsme sami tlačili. Vůz
s nářadím jsme dotáhli až za bývalý kravín, kde jsme jej nechali a jen s pilou, sekerou a pořízy jsme přeskákali přes kameny potok a zamířili do lesa. Vybraný
a poražený strom jsme hned na místě pořízy odkornili a očištěný máj jsme snesli
z prudkého kopce dolů k brodu, kde na
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množství diváků, že jsme museli ještě přivézt několik stolů a laviček. Po šesté hodině tedy započal program a to první scénkou. Ač nebyla jinak dopředu secvičena,
povedla se díky hereckému talentu a improvizaci našich hasičů na výbornou. Vše
začalo tím, že se Vojta Dočkal začal procházet se sirkami v ruce kolem papírové
budovy s nápisem „DOSUD STÁLE NEPOSTAVENÝ PIVOVAR DRŽKOVÁ“. Po několikátém škrknutí se milému Vojtovi podařilo papírovou krabici plnou hoblin zapálit. To už bratr Lubomír Marušák troubil
u připraveného žebřinového vozu na
trubku varovný signál a trojice přiběhlých
hasičů ve složení Radek Zbranek, Michal
Minařík a David Flám se začala soukat do
zásahových obleků a helem. Po naskočení do vozu jej Luba začal za písně Michala Tučného „Když dítě škrkne zápalkou“
pomalu táhnout směrem k hořícímu pivovaru. Okolo taženého vozu běhali mladí hasiči se smrčkem v ruce, což mělo navodit iluzi rychlosti hasičského žebřiňáku. Při příjezdu hasiči seskákali z vozu
a započali s ruční džberovou stříkačkou
hasit. Dva hasiči s plechovými kýbly stří-

davě přinášeli ke stříkačce vodu. Když byl
„požár“ téměř uhašen, došla voda. Pivovar už však jen doutnal a se slovy: „Ogaři
nechme to dohořet, došla voda. Co shoří,
neshnije.“ scénku uzavřel Radek Zbranek.
Po této scénce hned následovala druhá. V té účinkovali pouze dva naši hasiči
a to Lubomír Marušák a David Flám. Scénka měla demonstrovat, že samotné hašení požáru je pouze vyvrcholením celého
zásahu a že je mnohdy náročnější vlastní doběh nebo doprava k hasičské zbrojnici za hlasu sirény. David byl v této scénce právě jakoby v Kašavě, když zazněla siréna. Sedl na kolo (připravený rotoped) a uháněl k Držkové. Cestou musel
čelit prudkým zatáčkám (naklánění rotopedu), větru (fén), dešti (stříkající voda ze
sifonu), sněhu na Bílém kopečku (papírové konfety), kroupám (ječné kroupy), trakařům (skutečnému dřevěnému trakaři)
a blátu (kakao). Cestou zřízenému, mokrému a špinavému Davidovi se po dalších
nástrahách podařilo úspěšně přijet na
rotopedu ke zbrojnici. Obě scénky sklidily velký aplaus. Následovalo samotné
skácení máje opět tradičním způsobem
a to dvouruční pilou hrbaňou. Následovala volná zábava a opékání špekáčků.
Ani žebřinový vůz nezůstal nevyužit, několikrát se totiž pořádaly vyhlídkové jízdy
pro malé i velké ke zvonici a nazpět. Jednou byl vůz úplně plný a jelo se i s kytarou a cestou se zpívalo, to byla atmosféra. Kolem půl osmé pak byla uspořádána
soutěž pro dvojice v přeřezávání máje pilou hrbaňou. O výhru piva zdarma a vyhlídkové jízdy na žebřiňáku se pokusilo hned 13 dvojic. Nejlepší borci v mužské kategorii byli Lubomír Marušák s Da-
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videm Flámem s časem 20,2 sekundy, na
druhém místě Ivan Minařík a Karel Kotek
(22,8 sekundy) a třetí byli Michal Minařík a Tomáš Flám (32,2 sekundy). V ženské
kategorii zvítězily Dagmar Marušáková
s Františkou Minaříkovou s časem 32,9 sekundy, čímž trumfly mnohé mužské dvojice, na druhém místě skončily Peťa Bočková s Martinou Čuřillovou (44,9 sekundy), třetí byly Peťa Hamplová s Luckou
Dočkalovou (45,9 sekundy). Při smrákání se pak začalo zpívat. Na kytaru nás doprovázel kamarád Radek Březík z Kašavy
a na housle Bára Šálová. Celá akce se protáhla až do brzkých ranních hodin. Dlouho jsme v Držkové čekali na takovou pohodovou akci, kde se lidé v klidu setkají
a pobaví se. Těšíme se na příští rok.
Lubomír Marušák ml., kronikář sboru
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Novinky
z meteorologické
stanice na Vančici
Práce na stanici
za období červen - říjen 2015
Počasí v letošním roce 2015 výslovně přálo instalaci dalších měřících přístrojů, jejich repasi. V letních měsících
a v září jsme instalovali na stanici nové
větroměrné čidlo od společnosti NAVIS,
které zaznamenává rychlost, směr větru
a maximální náraz za den. Stožár byl
opatřen nátěrem, na něj jsme za pomoci Tomáše Dušáka z jižních Čech umístili
radiační štít. S tímto štítem budou porovnávány teploty z Hutí a obce. Okolo půdních teploměrů jsme umístili plůtek pro
ochranu před zvěří. Stanice získala také
druhý srážkoměr. Tento srážkoměr bude
potřeba v zimě při neustálém padání sněhu. Sníh se musí rozpustit, proto potřebujeme záložní srážkoměr, který vyměníme v ranním termínu při měření spadlých srážek.
V obci Držková bylo instalováno
nové teplotní čidlo, v pořadí tedy již druhé (první již jistou dobu funguje uprostřed obce). V průběhu října po vyjednání s Českými lesy jsme toto čidlo umístili
i do nejchladnějšího místa obce - do Hutí,
což považujeme za velký úspěch, protože
rozdíly teplot by se mezi Vančicí a Hutěmi
mohly pohybovat i kolem 10 °C.

Děkovná řeč
pana doktora
Karla Pavlištíka
Je tomu již rok, co Držková zažila slavnostní okamžik udělení historicky prvního čestného občanství obce. Jistě nemusíme připomínat, že jej získal známý a oblíbený PhDr. Karel Pavlištík, CSc. O této
události jsme informovali již v minulém
Okénku. Čestný občan Držkové nás však
prosil, zdali bychom mohli otisknout jeho
děkovnou řeč, kterou právě 31. srpna
roku 2014 při předávání přednesl. Není
sebemenší důvod panu doktoru nevyho-

Hodnocení počasí za období
červen – září 2015
Jako celek bylo toto období teplotně
velmi nadprůměrné s tím, že červen slabě, červenec velmi a srpen extrémně nadprůměrný. Odchylky průměrných teplot
od normálu se pohybovaly v rozmezí od
1 – 6 °C (srpen).
Červen přinesl suché a teplé počasí,
pouze jeho druhá polovina byla o něco
chladnější, přesto byl červen lehce nadprůměrný. Tropického dne jsme se dočkali prozatím v Držkové, na Vančici chyběly
0,3 °C do tohoto dne a 0,2 °C do tropické
noci (min. vyšší než 20 °C včetně).
Červenec se projevil velmi teplým
a suchým počasím. Maximální teploty
šplhaly až k 35 °C v Držkové, na Vančici
k 34 °C. Zároveň byly zaznamenány výraznější teplotní rozdíly v ranních minimech
mezi obcí a Vančicí, ojediněle i 6 °C. Vlna
veder vyvrcholila na Vančici 23. 7. ranním
minimem 23,7 °C.
Srpen se projevil extrémně teplým
a zpočátku i suchým počasím. Velká část
srážek spadla ve 3 dnech, a to až 80 mm.
Maximální teplota vystoupila na 35,3 °C.

vět, a tak se můžete znovu začíst do jeho
krásných slov, která byla v Držkové přednesena:
„Vážení členové zastupitelstva obce
Držková, vážený pane starosto, vážení
občané Držkové, vážení hosté, dovolte,
abych ze srdce poděkoval za poctu, které
se mi v tuto chvíli v Držkové dostává. Velice moc si této pocty vážím. Velice moc
si jí vážím nejen z důvodů profesních, ale
i osobních. Nedokáži to v tuto chvíli vyjádřit lépe a nechci tuto chvíli znehodnotit planými frázemi. Mám ale dojem,
že jestli nejsem jediný, tak určitě jsem jeden z mála etnografů, jemuž jedna obec,
jedna dědina, udělila čestné občanství
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Rekordní hodnota od začátku sledování počasí na Vančici z 8. 8. 2013 35,7 °C
nebyla překonána. Srpen byl výjimečný
v počtu tropických dní a nocí. Zaznamenali jsme 14 tropických dní a 10 tropických nocí. Nutno podotknout, že několik
tropických nocí bylo „s odřenýma ušima,“
protože budka částečně izoluje. V radiačním štítu bývají minima až o 0,3 °C nižší,
avšak není to standardní štít používaný ve
staniční síti, kdežto budka udává regulérní měření.
Září bylo slabě teplotně nadprůměrné
a srážkově průměrné. Maximální teplota
dosáhla na Vančici 30 °C dne 1. 9. Noc na
1. 9. byla tropická s minimem 20,3 °C. Tropickou noc v září jsme na Vančici ještě nezaznamenali. Přičemž v Držkové bylo naměřeno minimum 12,7 °C již novým teplotním čidlem v radiačním štítu.
Pozn.: V letních měsících jsou srážkové
úhrny v různých lokalitách velmi rozmanité, mnohdy i o desítky milimetrů. Příkladem je bouřková činnost 15. 8. ve večerních hodinách, kdy se zformovaly v podhůří Bílých Karpat velmi silné bouřky bez
pohybu a přinesly extrémní srážky do Vizovic, Lutoniny a Bratřejova. K Držkové přišla bouřka již zeslabená.
Jakub Flám

za příspěvek k záchraně svých památek
tradiční lidové kultury. V každém případě je to od Vás počin vskutku mimořádný
a vzácný.
S Držkovou mne osud svázal v roce
1963. To jsem sem přišel jako velice málo
zkušený muzejník hledat doklady, které
potvrdí informace o Držkové jako o hlavním centru výroby dřevěniny v našem regionu. Neměl jsem lehkou situaci. Zprvu na mne všichni, ke komu jsem přišel,
pohlíželi s obavou, jestli nepatřím k nějakým úředníkům, co sepisují drůbež, králíky nebo agitují ke vstupu do družstva
nebo do ostravských dolů. Mladí budou
možná stěží věřit, že něco takové bylo,
ale starší vědí, o čem mluvím. Nakonec to
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ale všechno dopadlo dobře, po dědině se
rychle rozneslo, že opravdu nepátrám ani
po králících, ani po vajíčkách, ale po tom,
jak se dělají hrabě, vidly, kosiska, lepáky,
lopaty a okříny. Důležitější ale bylo, že
děcka přišly ze školy s tím, že jim paní učitelka Miholová říkala, že s ní budou pátrat po starých památkách, které v dědině
shání také jeden pán ze zlínského muzea.
A tak se podařilo získat spoustu dokladů, které jsem využil v expozici zlínského
muzea Domácká výroba dřevěného nářadí na Podřevnicku.
Od té chvíle se stala Držková nejen
u zájemců o poznání tradiční lidové výroby pojmem. Na našich výstavách je u každého výrobku uvedeno vedle jména výrobce i odkaz, odkud předmět je. Muzejní expozici, o které jsem mluvil, viděly ve
vizovickém zámku tisíce lidí. Tisíce bez
nadsázky proto, že tam byla více jak 30
let. Další stovky diváků ji už viděly a má
tu možnost vidět v hájence u hradu Malenovice, kde je přístupná od roku 2004
a byla oceněna Českou národopisnou
společností jako počin roku 2004 v oblasti tvorby expozic. Fotografie a informace
z Držkové jsou bohatě využity i v knize,
která se jmenuje jako výstava. Ta knížka
vyšla nedávno už po třetí s názvem Dřevo, proutí sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku v celkovém nákladu
2 000 výtisků. To vše se odehrálo během
mého působení v Muzeu jihovýchodní
Moravy, které moji výzkumnou činnost
i prezentaci jejích výsledků v tomto směru velmi podporovalo. Jsem rád, že v tuto
chvíli mohu přítomným představitelům
zlínského muzea, panu řediteli Mgr. Pavlu Hrubcovi a vedoucí historického oddělení paní doktorce Aleně Prudké, za tuto
podporu poděkovat a jejich prostřednictvím se podělit o Vaši poctu s institucí, v níž jsem strávil podstatnou část produktivní etapy svého života.
Do Držkové jsem se na dlouhý čas vrátil v roce 1979. Tentokrát ovšem ne jako
národopisec-výzkumník, ale jako pomocný dělník v dřevovýrobě JZD Podhoran. Trvalý vděk a obdiv chovám k panu
předsedovi Josefu Jarcovjákovi, který
mně tento azyl v Držkové s velkou odvahou poskytl. Byla to lepší práce, než jezdit
jako závozník s tlakovým vozem - KUKA

a čistit ucpané kanály a záchody. Ve stolařské dílně jsem byl přijat vlídně a dodnes jsem vděčný svým tehdejším spolupracovníkům za velkorysost, s níž tolerovali mou malou manuální zručnost.
Konkrétně vedoucímu Staňovi Tomečkovi, mistrům svého řemesla Jožkovi Horsákovi, Jožkovi Husičkovi, Jendovi Havlíkovi, Frantovi Macíkovi a panu Černochovi
z Kotárů. Od té doby se také datuje mé
přátelství s Jendou Chudárkem seniorem
a jeho paní, dále s paní Růženou Chudárkovou a s paní Tomečkovou.
K Držkové, ale i k vašim sousedům
v Kašavě a Vlčkové, mne váže i moje práce v souboru Kašava. Léta slávy, kdy jsme
vyhráli celostátní soutěž folklorních souborů v Košicích, a kdy soubor sjezdil kus
světa, si užíval Jarek Šála, který byl zdatný
tanečník odzemku a několikrát úspěšně
měřil svůj um při soutěži v Rožnově. Stejně tak sourozenci Věrka, Staňka, Laďa, Mirek a Pavel Zuzaníkovi, z nichž Laďu Zuzaníka považuji za svého pokračovatele v této práci, protože v souboru působí dodnes jako člen vedení, obětavě se
stará o dětské soubory a pořád ještě tancuje. Mirek Zuzaník a Jarek Šála byli členové party, která udržovala dlouhá léta
obchůzku s vánoční hrou Pastuši, kterou
jsem zrekonstruoval v roce 1981, a s níž
se prý dostali až k prezidentu Havlovi.
Později, kdy už jsem v souboru jen občas
vypomáhal, jsem tam z držkovské omladiny zastihl Juraje Habšudu. V současnosti působí v souboru vedle Ladi Zuzaníka
i Bára Šálová, která hraje v kapele.
Nevím kolik děcek z Držkové hopsalo v dětském souborku paní učitelky Markéty Pavlištíkové, když učila pět let na kašavské základní škole. Možná tu z nich
někdo sedí. Možná tu jsou mezi Vámi i ti,
kdo pomáhali paní učitelce Aleně Miholové, nebo ti kdo nosili panu řediteli Baďurovi věci z Držkové, když budoval ve
spolupráci s naším muzeem školní pamětní síň. I po roce 1989 byly příležitosti ke spolupráci. Byly to konzultace při rekonstrukci zvonice i při přípravě Živého
betléma. Odpusťte, jestli jsem na někoho
nebo něco zapomněl. Je to přece jenom
na starou hlavu hodně let.
V současné době utužil moje pouta s Držkovou Lubin Marušák. Práce to-
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hoto šikovného studenta, jeho rodičů
a kamarádů, kterou prozíravě podporuje
pan starosta Ing. Jan Chudárek, je úžasná - Muzeum dřevěného porculánu, které vlastníma rukama vybudovali a památky, co v něm díky porozumění občanů Držkové a okolí shromáždili, je malým
zázrakem. Je to pomník dokládající vysokou úroveň technických a technologických znalostí, vynikající řemeslnou zručnost a vytříbený smysl pro jednotu funkce a vzhledu výrobku, které při svém díle
využívali, zlepšovali a z generace na generaci předávali výrobci dřevěného nářadí a náčiní z Držkové. Muzeum dřevěniny
je dokladem jejich úctyhodného příspěvku do pokladu tradiční kultury této země.
Závěrem svého poděkování za poctu, kterou jste mně prokázali, chci vyjádřit Vám, občané Držkové a Vašim reprezentantům v samosprávě obce, hlubokou
úctu k moudrosti, s níž svou obec spravujete. Jenom moudří a prozíraví hospodáři dokáží chránit kulturní odkaz svých
předků, jenom moudří rodičové dokáží
u svých dětí pěstovat úctu k dílu, které v jejich rodné obci vykonaly předchozí generace. Dočkáte se za to zasloužené
odměny, protože Vaše děti budou vědět,
jak úžasnou životní jistotu skýtá vědomí,
že mají svůj rodný kraj, v němž pevně tkví
jejich kořeny, že mají domov, v němž je
samozřejmostí láska rodičů k dětem, úcta
a láska dětí k rodičům i k historii a kulturnímu dědictví vlasti.
Můj obdiv k Vašemu konání je o to
větší, že se v tomto směru často setkávám s lhostejností, která působí obrovské
kulturní i morální škody. Vaše počínání je
tou nejúčinnější ochranou dědictví, které
Vám zůstavili učitelé a vychovatelé vašich
dědů a pradědů, z nichž zmíním alespoň
Augustina Jančíka a jeho ženu Františku
Jančíkovou - Minaříkovou, která napsala
už před sedmdesáti lety o Držkové obsažnou monografii.
Přeju Vám, abyste neztratili elán,
s nímž tvoříte dílo, na které můžete být
právem hrdí! K tomu přeju každému z Vás
pevné zdraví a hodně štěstí. Děkuji Vám,
že jste mne trpělivě vyslechli.“
Karel Pavlištík,
čestný občan Držkové
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Přivítali jsme
nové žáky
Na začátku školního roku 2015/2016
jsme v naší škole slavnostně přivítali nové
žáky. Nejednalo se jen o žáky 1. třídy, kterých do lavic pro letošní školní rok zasedlo jen 11, ale i o nové žáky z jiných tříd.
Nejvíce nových žáků k nám dojíždí z Lukova: Matěj Adámek, Adam Balga, Filip
Doležal, Marek Lukáš, Hana Mačková, Karel Ševčík, Karolína Šišková, Daniel a Jan
Jurčíkovi.
Nejenom novým, ale i stávajícím žákům, přeji úspěšný školní rok 2015/2016.
Zdeněk Vlk

Představujeme naše prvňáčky

Kubík Černoch, Pavlínka Daňková, Vlastík David, Pavlínka Holíková, Adámek Klívar, Jožinek Krampota, Janička Krčmová, Radimek Mahďák, Honzík Studénka, Filípek Štelc, Lucinka Třísková. Třídní učitelka: Mgr. Martina Vajďáková

Konečně škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

MGR. ZDENĚK VLK
ředitel školy
Telefon:
731 440 493
E-mail:
reditel@kasava.cz
Skype:
reditel@kasava.cz

DAGMAR CHRASTINOVÁ
vedoucí učitelka MŠ
Telefon:
731 440 496
E-mail:
ms@kasava.cz

PETRA BOŘUTOVÁ
vychovatelka školní družiny
Telefon:
731 440 497
E-mail:
druzina@kasava.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

WEB
http://skola.kasava.cz

MGR. MARTIN VÁVRA, PH.D.
zástupce ředitele
Telefon:
731 440 494
E-mail:
zastupce@kasava.cz

ANDREA MACÍKOVÁ
vedoucí školní jídelny
Telefon:
731 440 495
E-mail:
jidelnakasava@centrum.cz
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FACEBOOK
https://www.facebook.com/skola.kasava
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Investujeme
do vzdělávání
„Investice do vzdělávání jsou
nejbezpečnější a často přináší
nejvyšší úroky“

Co se nám
v oblasti investic podařilo?

Prioritním cílem naší školy je především zajišťovat co nejkvalitnější vzdělávání dětí. K tomu je nezbytná nejenom
velmi dobrá práce učitelů, ale i vytváření
a zdokonalování zázemí, ve kterém vzdělávání probíhá.
Kdo se pohybuje v kašavské škole
a v jejím okolí, si jistě všiml, že se nám
to daří. Za tyto příjemné a jistě potřebné změny můžeme být vděčni především
panu starostovi Josefu Jarcovjákovi. Ten
dokázal svou pílí, moudrostí a schopností orientovat se v dotačních titulech získat

nejenom pro školu nemalé finanční prostředky, které byly využity ke zhodnocení budovy školy, jejich vnitřních prostor,
i k financování vzdělávacích aktivit pro
žáky. Za to mu patří velký dík.
Neustále je ale na čem pracovat,
v mnoha oblastech máme ještě velké rezervy. Věřím, že i nadále budeme schopni reagovat na dotační výzvy, které budou zajišťovat kvalitnější zázemí i podmínky pro vzdělávání dětí z Kašavy a širokého okolí.

Zateplení a výměna oken u tělocvičny a přístavby školy

Nová odborná učebna fyziky a chemie

Zkrášlení žákovských toalet

Nový vchod do mateřské školy
a parkovací místa

Výstavba dětského hřiště
v přírodním stylu

Také naši žáci přiložili ruce k dílu. Liduška Marcoňová, Venďa Řezníčková,
Kačka Maděrová a Míša Žáčková se dobrovolně (možná to zní jako vtip, ale opravdu dobrovolně!) rozhodly, že své poslední dny prázdnin stráví ve škole tím, že si
pro své mladší spolužáky připraví překvapení. Pomocí barev na stěnu se pustily do maleb pohádkových postaviček na

stěny chodeb prvního stupně. Tak trochu
jsem se této aktivity bál, ale jejich dílo se
opravdu podařilo a výrazně zkrášlilo prostředí chodeb v přízemí školy. Za to jim
patří velký dík a doufám, že je tento druh
malování nepřestane bavit a dříve, než se
rozprchnou po středních školách, nám tu
udělají ještě víc parády.
Zdeněk Vlk
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Výzdoba fasády nápisy
a dětskými motivy
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Nová učebna
fyziky

Naše škola využila možnosti spolupráce se slovenskou školou v Cerové, která byla finančně podpořena dotacemi
z Regionu Bílé Karpaty.
Projekt prohloubil nejenom spolupráci se žáky a učiteli ze Slovenska, ale
i z okolních škol.
Z finančních prostředků došlo k vybudování nové odborné učebny fyziky
a chemie a k uspořádání meziškolní fyzikální, chemické a přírodovědné olympiády.
Olympiády se zúčastnili žáci naší školy, děti z partnerské školy ze slovenského Záhoří - z Cerové a také žáci z blízkých škol z Fryštáku a z Lukova. Olympiáda byla koncipována jako soutěž družstev. Ty byly složeny z žáků napříč ročníky. Úspěšným řešitelem se stal v obou
částech olympiády vždy tým, který dokázal dobře a rychle spolupracovat a přitom využít znalostí a schopností každého
jednotlivce ve svých řadách.
Ke slavnostnímu otevření nové odborné učebny došlo 19. 5. 2015. Přítomní se měli možnost seznámit s moderní technikou v učebně: rozvody elektřiny
do jednotlivých žákovských lavic a učitelským pracovištěm včetně zdroje napětí a proudu a s novou interaktivní tabulí ENO.
Autor projektu: PhDr. Jana Langerová
Zhotovitel: KDZ, spol. s r. o. Vizovice
Celkové náklady: 1 006 006,94 Kč
Dotace Region Bílé Karpaty: 522 466,50 Kč
Obec Kašava: 483 540,44 Kč
Zdeněk Vlk

Kašavské
mažoretky
Kašavské mažoretky měly tu čest opět
vystupovat na Charitě Zlín, kde byl jako
vždy bohatý program. Michaela Blahová, koordinátorka a vedoucí střediska pro
seniory, měla vše pod kontrolou a právě
díky ní mohly mažoretky potěšit nejednu
babičku či dědečka. Holky tančily ve dvou
skupinách. Mladší mažoretky vystoupení
uvedly a po krátkém proslovu šly na scénu starší děvčata. Po obrovském potlesku holky dostaly sladkou odměnu a něco
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dobrého na zub. Kdo si o pár dní později koupil Zlínský deník, určitě si všiml, že
celá jedna strana patřila právě kašavským
mažoretkám, což nás velmi mile potěšilo.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat paní Holé, která nám opět zajistila odvoz na vystoupení.
Byla to milá a příjemná zkušenost nejen pro holky, ale i pro nás vedoucí. Kdo
se těší na další vystoupení mažoretek,
můžete nás vidět třeba na Hodech v Držkové.
Všem moc děkuji a těším se na další
krásná vystoupení.
Markéta Třísková
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Zdravá
školní
jídelna

Rozhovor s Martinem Vávrou
novým zástupcem ředitele

Na začátku školního roku se naše škola přihlásila do projektu Zdravá školní jídelna.
Cílem projektu je prostřednictvím
10 kritérií dokázat, že školní stravování
je možné neustále zlepšovat a docílit tak
toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou, vyváženou a pestrou stravu, která dobře vypadá i chutná.

10 kritérií zdravé školní jídelny:
Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů
Plánování jídelníčku dle nutričního
doporučení ke spotřebnímu koši
Správné a bezchybné vedení spotřebního koše

Na začátek byste nám mohl říci něco
o sobě a já poté budu vyzvídat více..?
Jméno a příjmení už znáte :-) Co se věku
týče, jsem o den starší než pan ředitel. Co
se stavu týče, jsem ženatý.

Omezení používání dochucovadel
a instantních dehydratovaných směsí

Jak se Vám líbí na Kašavě? Na Kašavě
se mi líbí. Valašsko mám rád.

Nepoužívání polotovarů vysokého
stupně konvenience

Zaznamenal jste nějaký citelný rozdíl od Vašeho předchozího působiště?
Ano, zaznamenal. Pokud mohu po měsíci působení na škole soudit, připadá mi,
že zaměstnanci školy jsou do své profese
více zapáleni.

Veřejně dostupný jídelníček
„Vím, co jím“ – zařazování receptur
s limitovaným množstvím soli
Výzdoba jídelny
Komunikace jídelny s rodiči, žáky
a pedagogy
Čtvero ročních období – zařazování
sezónních potravin
Ke splnění výše uvedených kritérií
nám bude celý školní rok pomáhat projektový tým Zdravé školní jídelny složený
z odborníků na stravování.
Předem děkujeme za Vaši podporu
a pomoc při plnění kritérií k získání certifikátu.
Více informací k projektu naleznete
na webu http://www.zdravaskolnijidelna.cz/
Zdeněk Vlk

Dozvěděla jsem se ze jste z Hané, je
něco co Vás trklo do nosu a řekl jste si:
„Ááá jsem na Valašsku“ ? Do nosu mě
netrklo nic. Do okolí často jezdívám, takže mě nenapadá nic, co by mě nějak zásadně překvapilo.
Kontrolní otázka- víte co je šufan,
kuták, cezák? A žádný google!;)
Myslím, že šufan = naběračka, cezák =
cedník, síto. Kuták - to bych asi musel využít google nebo zkusit tipovat :-)
Přejdeme k práci, jak se Vám zamlouvá nový kolektiv? Nový kolektiv se mi líbí,
doufám, že se také já budu líbit kolektivu.
Chtěl jste být vždy učitelem? V dětství jsem chtěl být popelárěm. Později jsem však od tohoto svého snu upustil
a mé další kroky směřovaly k učitelství.
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Jaký jste byl student? Do školy jsem
chodil celkem rád. V období základní
a střední školy jsem se těšil především na
spolužáky. Studium mě začalo opravdu
zajímat a bavit až na vysoké škole. Myslím, že jsem byl celkem dobrý student :-)
Setkal jste se během výuky s něčím,
co Vás tzv. úplně odzbrojilo? Nebylo to
tedy přímo ve výuce, ale na školní víkendové akci žáků při prezentování projektů.
Jedné žákyni se povedlo mě vtipným komentářem tak rozesmát, že jsem nemohl
se smíchem přestat. Žákyně byla spokojená, že se jí vtípek povedl a ještě dlouho
po akci mi daný komentář připomínala.
Kromě výuky a práce máte určitě
i nějaké koníčky? Samozřejmě, koníčků mám několik. Mám rád zvířata. Mám
dva labradory, se kterými rád trávím čas
v přírodě. Mám moc rád hudbu. Hraju na klavír a klávesové nástoje. V současné době hraju pouze v jedné kapele
(www.crashdrums.cz). Velmi rád také chodím na výlety do přírody, nejlépe do hor.
Máte radši bůček nebo koleno? :-D
V době, kdy jsem jedl maso, bych zvolil koleno :-)
Je něco,co byste na sebe chtěl ještě
prozradit? Myslím, že to zatím stačí. Zase
příště :-)
Děkuji Vám za rozhovor.
Klára Černochová
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Absolventi školy
V minulém školním roce opustilo naši
školu 19 žáků, kteří úspěšně splnili povinnou devítiletou školní docházku. A kde se
nadále budou vzdělávat?
Magdaléna Blizňáková - Střední průmyslová škola Zlín,
Vlastimil Červenka - Střední průmyslová
škola polytechnická Zlín,
Eva Červenková - Střední zemědělská
a přírodovědná škola Rožnov pod Radhoštěm,

Vzdělávání pro
budoucnost
Naše škola využila 56. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro budoucnost a díky podanému projektu získala
dotace na realizaci vzdělávacích aktivit
pro žáky a pedagogické pracovníky vyučující anglický jazyk.
Koncem srpna 2015 se čtyři paní učitelky Pavla Holíková, Věra Vlková, Martina Vajďáková a Jana Šindelářová zapojily
do projektu studijním pobytem ve Velké
Británii. Krátkodobý studijní pobyt spojený se studiem v jazykové škole Langua-

ge Studies International v Cambridge
probíhal ve dnech od 16. do 30. 8. 2015.
Cílem studijního pobytu bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagogů angličtiny na základních školách.
Dalšími aktivitami projektu je krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně pro žáky ve dnech od 15. do 21. 11.
2015, výuka čtení formou čtenářských dílen a podpora rozvoje komunikativních
kompetencí žáků formou tzv. blendedlearningu. Tyto aktivity budou realizovány do konce roku 2015.
Celková dotace na výše zmíněné projektové aktivity činí 953 146 Kč.

Eliška Čubová - Střední škola Kostka
Vsetín,
Adam Drábek - Střední průmyslová škola polytechnická Zlín,
Hedvika Frišhansová - Střední odborné
učiliště zemědělské Uherský Brod,
Natálie Köglerová - Střední škola pedagogická Zlín,
Marie Krajčová - Střední zdravotnická
škola Zlín,
Roman Křížka - Střední průmyslová
škola polytechnická Zlín,
Denisa Kuželová - Gymnázium Holešov,
Natálie Marcoňová - Střední zdravotnická škola Zlín,
Radek Maršálek - Obchodní akademie
Zlín,
David Olšák - Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,
Kateřina Pavelková - Obchodní akademie Zlín,
Daniel Plichta - Gymnázium Otrokovice,
Jakub Pustějovský - Střední obchodně
technická škola Zlín,
Daniel Slováček - Střední průmyslová
škola polytechnická Zlín,
Veronika Zbranková - Střední škola pedagogická Zlín,
Martin Kocourek - Střední obchodně
technická škola Zlín.
Všem našim absolventům přejeme
mnoho studijních i osobních úspěchů.
Zdeněk Vlk

Absolventi s třídními učitelkami Lucií Holíkovou a Ludmilou Flámovou
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Branný závod
Dne 24. 6. proběhl znovuobjevený
Branný závod, kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy.
Žáci byli rozděleni dle věku do tří kategorií. V první kategorii byli žáci od 1. do
3. třídy, ve druhé kategorii byli žáci od
4. do 6. třídy a orientovali se podle připravené mapy. Nejstarší žáci si trasu hledali podle GPS.
Na stanovištích museli soutěžící plnit
rozličné úkoly. Každá kategorie měla úkoly přizpůsobené danému věku.
Nejmladší soutěžící museli zdolat trať
dlouhou 3 km, jezdit na koloběžce, určovat dopravní značky, házet šipkami, určovali stromy, hmyz, zvířata a skládali puzzle.
Druhá kategorie zdolávala trať dlouhou 5 km, soutěžící stříleli z luku, řešili
dopravní testy i testy ze zdravovědy, určovali vlajky a hlavní města evropských
států, jedovaté rostliny a azimut, pozná-

vali hmyz a ptáky. Úkoly byly pestré a jedním z cílů bylo posílit schopnost spolupráce v týmu. Nejstarší kategorie zvládla
trať dlouhou 7 km. Na startu dostali žáci
navigaci, GPS body a byli vysláni do terénu. V terénu je čekalo 8 stanovišť s úkoly: střelba ze vzduchovky, astronomic-

Pronájem tělocvičny
Rozměry hrací plochy: 28 x 18 m
Vybavení a čárování pro hry: sálový fotbal, florbal, basketbal, házená, volejbal,
nohejbal, ringo, tenis, 3 kurty pro badminton,…
Zázemí: balkón pro diváky, šatny se sprchami, možnost vypůjčení sportovního nářadí
a náčiní.
Pro občany z Kašavy, Vlčkové a Držkové cena již od 240 Kč/hodinu.
Sleva pro cvičení s dětmi.
Více informací a rezervace na tel.: 731 440 493, email: reditel@kasava.cz.
www.skola.kasava.cz/zs/telocvicna

Halloween
ve školce
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ké otázky, dopravní výchova, zdravověda, podlézání překážky, vlajky států, stopy zvěře a určování zvířat.
Na závěr bylo vyhlášení a ocenění vítězných družstev a také zdůrazněn význam spolupráce ve smíšených skupinách.
Zdeňka Krmášková

OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové

ŠKOLA

Spolupráce
s rodiči a se SRPŠ
Velkou motivací při práci jsou všichni aktivní rodiče, kteří jsou ochotni se ve
svém volném čase zapojit do příprav a organizace akcí a aktivit vedoucích ke zpestření a zkvalitnění vzdělávání a výchovy
na naší škole.
Významným pomocníkem při organizování a financování vzdělávacích aktivit je spolek Sdružení rodičů a přátel školy v Kašavě, jehož předsedkyní je Marcela Krupíková. Ve školním roce 2014/2015
sdružení podpořilo vzdělávání v naší škole finanční částkou ve výši 98 130 Kč.
Všem rodičům děkuji za podporu
a těším se na spolupráci i v tomto školním roce.
Zdeněk Vlk

Spolupráce
s UTB ve Zlíně
Univerzita školního věku se u našich
žáků těší velké oblibě. Během roku proběhlo několik návštěv v laboratořích. Nejprve si žáci 3. – 5. ročníku v rámci přírodovědného kroužku mohli vyzkoušet senzorické hodnocení různých vzorků potravin i práci s mikroskopy.
Žáci 5. ročníku byli zařazeni do projektu OPVK s názvem Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje. V rámci Univerzity školního
věku získali možnost pravidelně navštěvovat laboratoře Fakulty technologické, ve kterých se postupně seznamovali
s odbornou technikou a postupy při biologických, fyzikálních i chemických experimentech. Žáci si sami vyzkoušeli senzorické hodnocení nápojů a přípravu tvarohových specialit. Byl jim představen nový
vědecký obor obecně nazývaný „molekulární gastronomie“ a nejvíc je v této části
zaujala výroba „domácí“ zmrzliny pomocí
kapalného dusíku.
Žákům 6. třídy byly velmi atraktivní
formou přiblíženy různé obory. Při akci
„Fyzika hrou“ si děti na vlastní kůži vyzkoušely, jak funguje Wimshurstův generátor, mohly se samy přesvědčit o tom,
jak může zmizet sklo před očima a mohly
si vyrobit trampolínu pro bubliny.

Do pestrého a úchvatného světa chemie se vydali společně žáci 6. a 8. ročníku.
Podívali se mezi dávné alchymisty a připravili si tajný duběnkový inkoust, falešné zlato i stříbrné zrcátko. Nezapomněli ani na chemii ohně a dýmu. Vyrobili si
černý střelný prach, zahráli si na vyšetřovatele barev a nezapomnělo se ani na fluorescenci a fosforescenci. Vyzkoušeli si
ještě mnoho dalších pokusů.
Laboratoře měli možnost navštívit
i žáci 9. ročníku. Při své návštěvě si vyzkoušeli práci s velmi kvalitními mikroskopy a mohli pozorovat hlavu nebo křídlo mouchy, vzorek kosti nebo pyl lilie. Pod
mikroskopem si také mohli prohlédnout
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vzorek vody z akvária a pozorovali různé
druhy bakterií.
Díky projektu s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně byla naplněna řada klíčových kompetencí v reálných situacích
- vyhledávání, třídění a propojování informací souvisejících s fyzikou, chemií
a přírodovědou, společné i samostatné
pozorování, měření, experimentování
a následné porovnávání a zpracování získaných údajů, využívání získaných poznatků při řešení problémů a úloh z praxe a formulace závěrů na základě pozorování a pokusů, což významně přispělo k motivaci žáků k dalšímu vzdělávání
v těchto přírodovědných oborech.
Zdeňka Krmášková
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Františka Jančíková
Minaříková
Po řadě rozhovorů se současnými žijícími osobnostmi, si v tomto Okénku připomeneme osobnost učitelky v Kašavě a především dlouholeté řídící učitelky v Držkové paní
Františky Jančíkové-Minaříkové. A to především z toho důvodu, že na podzim tohoto
roku poprvé po 79 letech od napsání vyšla
její rozsáhlá národopisná práce - kniha „Valašská dědina Držková“.
Františka Jančíková rozená Minaříková
byla významnou osobností mající značný kulturní a vlastenecký vliv nejen na Držkovou,
ale na celé okolí. Narodila se 18. dubna 1897
v Kostelci u Zlína, kde také navštěvovala
obecnou školu. Po jejím ukončení docházela do měšťanské školy ve Fryštáku. Ještě za
doby středoškolských studií na Učitelském
ústavu v Brně se blízce seznámila s hraběcí
rodinou Seilernů, kde jistý čas působila jako
vychovatelka. Právě tato známost s hraběcí
rodinou byla později klíčová k sepsání jejího
životního díla. Po složení maturitní zkoušky
nastoupila Františka 1. září 1917 na své první učitelské místo do školy ve Štípě. Odtud
byla krátce přeřazena v roce 1922 na učitelské místo v obecní škole v Kašavě.
Velkým zlomem v její kariéře pak bylo datum 18. srpna 1924, kdy byla dekretem ustanovena řídící učitelkou obecní školy v Držkové. Na svou dobu to byla nezvyklá skutečnost, aby se ředitelem školy stala žena. Velmi brzy po nastoupení si Františka Minaříková místní získala svou laskavostí a pracovitostí. Se dvěma kolegy učiteli vyučovala ve zdejší škole ve školním roce 1924/25 na 141 školou povinných dětí. S jakým odhodláním se
do práce pustila, dokazuje nejlépe její vlastní text ze školní kroniky:
„Vědouc, že obecná škola je základem, na
němž se buduje vzdělání i charakter, ujímám
se správy školy v Držkové. Kladu si za úkol
svého správcování dáti zdejší mládeži pevné základy vědění i mravnosti, protože škola
má nejen učiti, ale i vychovávati. Míním vštěpovávati zdejší mládeži literní vzdělání, pokud je v obecní škole možno, abych vyzbrojila budoucí občany nutnými vědomostmi
a sebevědomím lidským, občanským i národním. Hodlám vypěstiti v nich ryzí, pevnou
a mravnou povahu, neboť z dobrých občanů
jsou též dobří příslušníci státu. Doufám tedy,
že svědomitou prací v obci nejlépe posloužím celku - totiž vlasti a státu, aby český dorost vážil si těžce nabyté samostatnosti, poslouchal zákonů a z lásky byl schopen i té největší oběti, totiž život pro ni obětovati.“
Františka nezůstávala jen u gest, ale hovořily za ni činy. Brzy v Držkové získala mimo-

řádné postavení a úctu občanů. V roce 1928
přišel učit do držkovské školy učitel Augustin Jančík, kterého si roku 1933 vzala za muže.
Manželé Jančíkovi milovali držkovský kraj, ve
kterém dlouhá léta působili, a snažili se co
nejhlouběji vniknout do života místních a ve
svých dílech jej zachytit. Ve své rozsáhlé sběratelské činnosti se jim podařilo zaznamenat
vzácné údaje z dějin, zeměpisných poměrů,
geologie, botaniky a mnohých dalších oborů. Františka Jančíková publikovala výsledky
své letité práce v řadě článků v tehdejších národopisných časopisech. Vrcholem její tvorby
pak byla rozsáhlá národopisná kniha „Valašská dědina Držková“ doplněná desítkami kreseb jejího manžela.
Se svým manželem bohužel neměli žádné děti. Snad proto mohli tolik času věnovat
svým zájmům a bádání. Oba povznesli kulturní a společenský život v Držkové. Společně vedli ochotníky a podporovali další spolky
v obci. V roce 1937 se Františka dokonce stala i patronkou a kmotrou ruční stříkačky nově
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vzniklého hasičského sboru v Držkové a na
stříkačku věnovala nemalý finanční dar.
Počátkem školního roku 1936/37 se musela Františka vzdát ze zdravotních důvodů
svého ředitelování ve prospěch svého manžela. V roce 1941 oba manželé opustili Držkovou a přestěhovali se do Všetul do Holešova,
kde Augustin Jančík nastoupil na místo řídícího učitele. V roce 1945 se manželé znovu stěhovali, tentokráte do Holešova. Ani po skončení druhé světové války se Františka Jančíková nedočkala vydání svého životního díla,
protože po těžké nemoci náhle v den svých
narozenin 18. dubna 1947 zemřela. Pochována je na hřbitově ve Štípě. Její velké dílo „Valašská dědina Držková“ zůstalo pouze v jediném originálním rukopisu, který byl v roce
1998 věnován obci Držkové od jednoho z posledních žijících nejbližších rodinných příslušníků - synovce MVDr. Josefa Minaříka ze Slavičína. V roce 2015 se kniha po dlouhých 79 letech od napsání dočkala svého vydání.
Lubomír Marušák ml.
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ZRCADLO ČASU
Dům Aloise Jakuby – obchod se dřevem a pálenice (fotografie z let 1930 – 1935)

Znak a vlajka
Obce Kašava

Bystřejší si jistě všimli, že obec Kašava má dva, tři druhy obecního znaku. Schválen byl samozřejmě jen jeden, a proto jsem se začal pídit po
tom, který znak je ten pravý. Na stránkách Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny je Registr komunálních symbolů (www.psp.cz/rekos).
Zde jsem si našel obec Kašava a stránky zobrazily obecní znak a vlajku i s popisem. Bohužel se znak neshodoval
s tím, který jsem našel v archívu obce,
založený řádně ve složkách. Později
jsem zjistil, že když se předělával server www.psp.cz na nový systém, tak
údajně firma, která tento nový systém předělávala, z neznámých důvodů překreslila několika obcím znaky.
Správný znak je tedy ten s orlicí, s roztaženými křídly a pery směrem dolů
a s oranžovým podkladem. Existuje ještě varianta se světlejším podkladem (do žluté barvy). Tato odchylka
ale vznikla díky zastaralé technice při
tisku a skenování. Znak tedy má shodné orlice s vlajkou a shodné odstíny barev. O významu těchto symbolů si můžete přečíst jak na obecních stránkách
www.kasava.cz, tak na výše uvedených
www stránkách Registru komunálních
symbolů.
Petr Černoch

Současný dům (fotografie ze dne 4. 10. 2015)
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