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Končinová obchůzka v Držkové 10. 2. 2018

Vynášání Mařeny v Držkové 18. 3. 2018

Vepřové hody ve Vlčkové
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Končiny Vlčková
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Školní projekt EDISON
– výuka se zahraničními studenty (26. 2. – 2. 3. 2018

Podepisování smlouvy o spolupráci mezi Kašavou
a Breitenbachem před více jak 25 lety

Zamykání zahrady s dětmi z MŠ Držková 25.10.2017

Vepřové hody v Držkové 3.3.2018

Vrčání - klababači 2018

Tříkrálová sbírka ve Vlčkové
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i když se nám to zdá již velmi dávno, ještě před pár dny na Velikonoce se na nedalekém Trojáku dalo lyžovat a mohli jsme si užívat zimní radovánky. Na závěr zimního období totiž hodně „přituhlo“, přestože se dá konstatovat, že letošní
zima byla vcelku mírná. Ale už dost zimy,
jaro se již naplno začíná hlásit a láká nás
do přírody, do zahrad, sadů a lesů. Slunce svítí a začínáme s úklidem obce po

zimě. Zameteme cesty po zimním posypu, okopeme záhonky a dosadíme keře
a stromky, které během loňského roku
uhynuly, vyhrabou se a dosejí trávníky.
A opět, stejně jako každý rok, bych rád
požádal občany, kteří si dokáží upravit
okolí svých domů ke své radosti i radosti nás všech, aby pomohli s jarním úklidem.
Letos k nám do obce na přelomu května
a června zavítá komise Evropského kola
soutěže Vesnice roku. Budeme reprezentovat náš kraj, naši republiku. Všechny
vás moc prosím, zapojte se do příprav
prezentace obce před komisí. A hlavně moc prosím o pomoc při úklidu veřejných prostranství, při údržbě stávající veřejné zeleně na veřejných i soukromých pozemcích. Ale nedělejme to uklízení a sázení květinek pro komisi, byť je
z „EVROPY“. Dělejme to pro náš společný domov, pro naši obec, pro naše bližní, pro naši společnou radost. Pokud se
nám to podaří, bude to naše velké vítězství.
Rád bych se však ještě vrátil do posledních měsíců loňského roku. Jednak se
vám, čtenářům OKÉNKA, musím omlu-

vit za nevydání podzimního čísla na konci loňského roku a zároveň musím poděkovat dobrovolníkům ze všech tří obcí za
práci pro Dobrovolný svazek obcí Držková, Kašava a Vlčková. Přednost před vydáním OKÉNKA dostala společná práce
dobrovolníků ze všech tří obcí na vydání
dvou obrázkových knih „U NÁS ZA RABLINŮ“ a „VITAJTE NA KAŠAVĚ“. Odpracovali zdarma spoustu času a v publikacích zachytili současný i minulý život
v našem mikroregionu, ve snaze vytvořit publikace k poznání našich obcí, našeho kraje.
A spolupráce starostů Dobrovolného svazku nese další plody. Podařilo se
úspěšně dokončit dotační projekt „DKV
- Doplnění systému separace odpadů“ a v nejbližších dnech začne realizace dotačního projektu „Držková, Kašava, Vlčková – analýza rizik pro bývalé
skládky odpadů“. Znovu se potvrdilo,
jak je dobré spojit síly a zrealizovat společně pro naše obce něco pozitivního, ku
prospěchu všech. Proto děkuju za vzornou spolupráci starostům Pavlu Huňovi
a ing. Janu Chudárkovi.
Váš starosta Josef Jarcovják

Vesnice roku – dozvuky vítězství v soutěži

Kašavský dort
pro paní ministryni

V roce 2016 jsme se stali republikovými vítězi soutěže vesnice roku. Připravili
jsme prezentace pro krajskou i celostátní komisi a následně obě vítězství oslavili na obecní slavnosti. Pro vás obyvatele
tím republiková soutěž skončila, ale nebyl to konec.
Začaly jezdit návštěvy starostů a zvědavců z celé republiky i ze Slovenska, organizovali jsme semináře a prezentace
u nás v obci, prováděli jsme jednu návštěvu za druhou. Také zástupci médií měli
nestálý zájem o Kašavu. A ještě jsme se
museli účastnit akcí spojených s povinností vítěze.
Zúčastnil jsem se slavnosti v Senátu
Parlamentu ČR, oba místostarostové byli

na slavnosti v Parlamentu ČR a na přijetí u prezidenta republiky. Jako vítězná
obec jsme se účastnili vloni i letos Dne
otevřených dveří na Ministerstvu místního rozvoje, stejně tak Veletrhu REGIONTOUR v Brně. Jako starosta vítězné obce
jsem se stal členem krajské komise Zlínského kraje, a aby toho nebylo málo, tak
také členem republikové komise. Od starostů obcí, které se staly vítězi, jsem v minulosti mnohokrát slyšel, že účast v komisích soutěže Vesnice roku je „Vysokou školou venkova“. Nevěřil jsem. Stejně tak jsem před soutěží nevěřil, že ještě v šedesáti letech pojedu několik kilometrů na koloběžce - nic se nedalo dělat, musel jsem jet. Nejen takové dopravní prostředky na komisaře soutěžící obce
vymýšlí. Všichni se předhání, kdo co krkolomnějšího a zajímavějšího na komisaře
vymyslí. Dnes, po absolvování teprve jednoho roku účasti v komisi, dávám kolegům starostům stoprocentně za pravdu.
Je to akce nesmírně zajímavá a přínosná,
i když někdy nesmírně náročná a vyčerpávající. Vidět a mít možnost srovnávat
tolik obcí najednou a v celostátním kole
nesporně špičkových obcí, je opravdu
obrovská škola.

3

Jako komisař jsem navštívil a hodnotil 14 obcí Zlínského kraje. Jednoznačně
jsme se celá komise shodli na vítězi - obci
Slavkov. V celostátním kole jsme hodnotili 13 obcí – krajských vítězů. Po návštěvě
všech soutěžících obcí zbývalo už jen určit pořadí - úkol jasný, ale neobyčejně těžký. Tradičně večer před vyhlášením jsme
se celá komise, všech deset komisařů, sešli v Luhačovicích a rozhodovali dlouho
do noci, kdo bude vítěz. Verdikt komise byl nakonec po dlouhé diskusi jednoznačný a konsensuální.
Na druhý den, při Dětském folklorním festivalu v Luhačovicích, jsme za naši
obec splnili slib, který jsme dali v Kašavě při slavnosti převzetí vítězství v soutěži: předali jsme paní ministryni Ministerstva pro místní rozvoj Karle Šlechtové Kašavský kroj. Měla z darovaného kroje velkou radost a na odpolední slavnostní vyhlášení vítěze VESNICE ROKU 2017 přišla
oblečená v novém kašavském kroji, který
jí moc slušel. VESNICÍ ROKU 2017 vyhlásila paní ministryně Karla Šlechtová obec
Heřmanov z kraje Vysočina.
Stejně jako u nás v obci, tak i ve Slavkově a Heřmanově, uspořádali obecní
slavnosti, kterých jsem se zúčastnil. Na zá-
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věr loňského roku mne ještě čekalo převzetí „Ředitelského kolíku“. Ředitel soutěže VESNICE ROKU 2017 starosta nejzápadnější obce naší republiky obce Krásná (vítěz soutěže 2015) Luboš Pokorný,
uspořádal tradiční slavnost předání ředitelování soutěže VESNICE ROKU 2018. Na
slavnosti v Krásné mi předal „Ředitelský
kolík“, který je putovním symbolem této
funkce, a který bude v Kašavě do konce
roku, než ho zase předám novému řediteli a to bude starostka VESNICE ROKU 2017
Pavla Chadimova.
Na závěr chci poděkovat vám všem,
kteří pomáháte při návštěvách, prezentacích, kteří jste se zasloužili o nebývalý
úspěch v soutěži VESNICE ROKU.
Je to úspěch, který naši obec může
zase o malý krůček posunout kupředu. Je
jen na nás všech, jestli tohoto daru, této
příležitosti dovedeme využít nebo jestli
nám jako voda proteče mezi prsty.

Je před námi Evropské kolo soutěže, příležitost, která se už asi nikdy nebude opakovat. Tříčlenná
hodnotící komise navštíví naši obec
ve středu 13. června. Zapojme se
všichni, upravme své okolí, vysaďme záhonky, zapojte se do příprav
a prezentací. Nebo alespoň přijděte
podpořit. Nepromrhejme tuto příležitost, ne pro vítězství v soutěži, ale
pro naši Kašavěnku, pro náš domov,
pro naše děti a jejich budoucnost.

Josef Jarcovják

Vesnice roku 2018 – evropské kolo
Ve středu 13. června očekáváme návštěvu evropských hodnotitelů soutěže
Vesnice roku.
Prezentace bývá na čtyři hodiny. Jelikož ale budeme nuceni vše překládat
do němčiny, máme nárok na hodinu navíc, to znamená pěti hodinovou prezentaci. Je třeba, aby se opět zapojilo co nejvíce spolků a kašavjanů. Ambice stát se
evropskou vesnicí roku nemáme, ale poslední být také nechceme. A kdo ví, třeba
se opět stane něco neuvěřitelného, naděje umírá poslední.
Také prosíme o úklid na Vašich soukromých pozemcích. Oči si mnohdy
zvyknou a člověku to ani nepřijde, proto

se zkuste kolem sebe rozhlédnout okem
kritickým, dobře si prohlédněte své okolí
a popřemýšlejte, co by šlo jak zkrášlit,
třeba květinovou výzdobou. I kdyby to
v soutěži nevyšlo, nebude to marná práce, bude ta naša Kašavjenka zas o cosi
pěknější.
Vítěze před dvěma roky vyhlásili již
v létě a oficiální předávání bylo na podzim. Předpokládáme, že letos tomu nebude jinak. Slavnostní předávání ocenění, nejen za vítězství, bude v pátek
21. září v Tyrolském Fließu, v současné
Vesnici roku EU. Obec pořádá na toto vyhlášení zájezd. Vyjede se ve čtvrtek večer. Ráno přijedeme na místo, ubytujeme se v hotelu a zúčastníme se jak předá-
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vání, tak oslav. Ze soboty na neděli přespíme a v neděli vyrazíme domů. Je objednáno 100 lůžek se snídaní. Kdo budete mít zájem, vyplňte na obecních stránkách www.kasava.cz (v menu Vesnice
roku) formulář, kterým se závazně přihlásíte. Cena zájezdu bude z části dotovaná,
takže cena bude příznivá. V ceně bude
doprava autobusy, ubytování, nocleh se
snídaní. Výše příspěvku bude upřesněna,
ale dle předběžných odhadů bude kolem
1000,- Kč.
Abychom měli společné atributy, které by nás ve Fließu spojovaly, objednali jsme krojové klobouky a krojové šátky.
Budeme rádi, když si je všichni vezmou
a spojíme se tak v jednu „fanouškovskou“
skupinu.
Petr Černoch
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Plánované realizace projektů v roce 2018
Poskytovatel dotace

Název projektu

MV ČR- HZS ČR + Zl. kraj

MŠMT ČR

MMR ČR

IROP

Celková cena (v Kč)

Výše dotace (v Kč)

Kašava – Dopravní automobil
s požárním přívěsem nákladním

1.449 tis.

750 tis.

Stavební úpravy hřiště v Kašavě
- oprava stávajících povrchů
- Fotbalové hřiště

3.916 tis.

2.902 tis.

Stavební úpravy hřiště v Kašavě
- oprava stávajících povrchů
- Víceúčelové hřiště

5.150 tis.

4.272 tis.

Modernizace odborných učeben
v ZŠ a MŠ Kašava

5.100 tis.

4.590 tis.

Hřiště a místní komunikace
nad hřbitovem
V letošním roce jsme po více jak desetiletém snažení o získání finančních prostředků na rekonstrukci areálu HŘIŠTĚ konečně uspěli a zahájili rekonstrukci fotbalového i víceúčelového hřiště. Souběžně
se bude také budovat nová místní komunikace nad hřbitov, na obecních pozemcích, které se podařilo na konci roku vy-

koupit pro rozšíření hřbitova a vybudování komunikace do lokality nad hřbitovem.

Modernizace odborných
učeben v ZŠ a MŠ Kašava
Projekt je zatím ve fázi hodnocení na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, na rozhodnutí o dotaci musíme zatím čekat.
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Dopravní automobil s požárním
přívěsem nákladním
Uspěli jsme s žádostí o dotaci na dopravní automobil s požárním přívěsem
nákladním. V nejbližších dnech bude podepsaná Kupní smlouva s firmou SAMOHÝL MOTOR, která dodá v termínu do
15. 6. 2018 devítimístný hasičský dopravní automobil „MERCEDES SPRINTER“.
Josef Jarcovják
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Připravované
projekty
Přírodní učebna u ZŠ v Kašavě
Předmětem projektu je návrh první etapy venkovní přírodní učebny, která
bude vybudována pro potřeby výuky dětí
základní školy v Kašavě a lokalizována do
volné plochy před budovou základní školy.
Navrhované prvky mohou mimo dobu
výuky sloužit také široké veřejnosti. Venkovní učebna bude navržena v přírodním
duchu s maximálním využitím přírodních
materiálů. Plocha zůstane volně přístupná. Lokalita řešená v rámci projektu přímo
sousedí s nedávno vybudovanou zahradou mateřské školy v přírodním stylu.
Celkové náklady rozpočtu: 479 tis. Kč
bez DPH, výše dotační podpory 85%.
V termínu 31. 1. 2018 byla podána žádost o dotaci do výzvy č. 16/2017 OPŽP
(Operační program životního prostředí).

Hřbitov
Byly vykoupeny pozemky na rozšíření hřbitova a byl zahájen proces změ-

ny územního plánu. Proto budou probíhat aktualizační práce na projektu nového uspořádání hřbitova. Ještě v letošním
roce bude realizována cesta nad hřbitov,
která má zpoždění z důvodu složité projekční přípravy.

Chodník
a místní komunikace
Chalůpky
Aktuálně probíhá stavební řízení a vyjednávají se přeložky inženýrských sítí
a vykupují se potřebné pozemky.

Nový chodník na Horní
konec a rekonstrukce
silnice 4893
Návrh projektu pro územní rozhodnutí je v současnosti projednáván s dotčenými orgány a také s vlastníky pozemků. Návrh projektu je k dispozici na obecním úřadě u starosty k nahlédnutí. Prosím
širokou veřejnost a hlavně vlastníky přilehlých pozemku o aktivní připomínkování projektu.

Pozemkové úpravy
Na konci dubna projektanti předloží
Plán společných opatření, což je v podstatě základ nového uspořádání pozemků, které tvoří kostru nového návrhu. Jde
o návrh veřejně prospěšných opatření,
která budou k užitku všem uživatelům
dotčeného území.
Plán společných opatření tak řeší
zpřístupnění pozemků (polní cesty), navrhuje vodohospodářská a protierozní
opatření (poldry, ochranné vodní nádrže) a krajinotvorná opatření (biokoridory, aleje).
Jedním z cílů a výsledků pozemkových úprav je zajištění přístupu k pozemkům pro každého vlastníka. Zpřístupnění pozemků je řešeno v plánu společných
zařízení návrhem cestní sítě. Do této
cestní sítě je zahrnuta i nová komunikace od křižovatky u Miků, přes Chalůpky, až po křižovatku na Hrobice, Ostratu
a Velikovou v parametrech silnice III. třídy.
Bude následovat projednávání „Plánu společných opatření“ s vlastníky pozemků.
Josef Jarcovják

Realizované a dokončené projekty v roce 2017
V roce 2017 byly v Kašavě dokončeny tyto dotační projekty:

Poskytovatel dotace

Název projektu

MPO - PROGRAM EFEKT

Opatření ke snížení
energetické náročnosti VO

Celková cena (v Kč)

Výše dotace (v Kč)

1.069 tis.

475 tis..

405 tis.

324 tis.

2.563 tis.

2.000 tis.

Operační program ŽP

Založení sadu v lokalitě Kašpárky

MMR ČR

Základní škola, moderní uvnitř i dokola

MMR ČR

Posezení za kostelem

733 tis.

400 tis.

MMR ČR

Poznej obec Kašava

248 tis.

160 tis.

MMR ČR

Stavební úpravy před hasičskou
zbrojnicí a místní komunikace č. 9

946 tis.

428 tis.

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
V obci byla provedena obnova více jak sto nových úsporných svítidel
a byl pořízen nový řídící systém VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ.
Tyto opatření zajišťují minimálně 50% úsporu spotřeby elektrické energie.
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Založení sadu v lokalitě Kašpárky
Cílem projektu je založení extenzivního sadu a dvou stromořadí vysokokmenných starých a krajových odrůd ovocných dřevin na
cca čtyřhektarové louce v lokalitě Kašpárky, která se nachází v jižním cípu katastrálního území obce Kašava. Dle návrhu bylo vysazeno:
ROSTLINNÝ MATERIÁL – V OPLOCENKÁCH
- ks 35 slivoň švestka Špendlík žlutý
- ks 35 slivoň švestka Durancie
- ks 25 slivoň švestka Domácí velkoplodá
- ks 20 slivoň švestka Čačanská lepotica,
Gabrovská nebo Wangenheimova
- ks 3 hrušeň –stará odrůda – Muškatelka letní,
M. šedá nebo Špinka
- ks 1 hrušeň opylovač–Hardyho máslovka,
Clappova máslovka nebo Konference
- ks 6 jabloň – stará odrůda – Jadernička moravská,
Sudetská reneta
- ks 3 jabloň – opylovač – Landsberská reneta,
Coxova reneta, Parména zlatá zimní
- ks 3 sorbus domestica – oskeruše

KEŘE
- ks 2
- ks 1
- ks 4
- ks 1
- ks 3
- ks 2
- ks 3

dřín obecný
svída krvavá
líska obecná
řešetlák počistivý
růže šípková
vrba jíva
kalina obecná

ROSTLINNÝ MATERIÁL – VE STROMOŘADÍ
- ks 3 hrušeň polnička
- ks 4 hrušeň - stará odrůda - Muškatelka letní,
M. šedá nebo Špinka
- ks 2 hrušeň opylovač - Hardyho máslovka,
Clappova máslovka nebo Konference
- ks 4 třešeň - pk, vysokokmen nebo ok 6-8cm
- ks 10 třešeň - Karešova
- ks 5 třešeň opylovač - Kaštánka, Burlat nebo Napoleonova

Základní škola Kašava, moderní uvnitř i dokola
Dotace 2 mil. Kč za vítězství v celostátním kole soutěže Vesnice roku byla použita na rekonstrukci v ZŠ. Předmětem projektu byla renovace povrchu podlahy tělocvičny a realizace stavebních úprav vedoucích ke zlepšení sociálních zařízení pro žáky ZŠ
Kašava.

„Posezení za kostelem“
Hlavním cílem projektu bylo vybudování klidové zóny pro
setkávání místních obyvatel s nabídkou prvků volnočasových
aktivit (herní prvky pro děti různého věku), zpevněnou plochou
a mobiliářem pro posezení. Pobytová plocha a část s herními
prvky jsou díky nové zeleni kompozičně odděleny od pietního
místa s pomníkem i od sousedního soukromého pozemku. Okolí
pomníku i přilehlé plochy zeleně jsou sadovnicky upraveny.
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Stavební úpravy před
hasičskou zbrojnicí
a místní komunikace č. 9
Předmětem
projektu
byla rekonstrukce místní komunikace s názvem MK č. 9
- „Za zbrojnicí“ a její součásti
- přidruženého parkovacího
stání před hasičskou zbrojnicí v obci Kašava. Stavební práce spočívaly ve srovnání povrchu frézováním, výškové úpravě kanalizačních poklopů, mříží dešťových vpustí a zpětné položení obrusné
asfaltové vrstvy. Niveleta po opravě zůstala ve stejné úrovni.

ny zkušeností a know-how
v oblasti regionálního rozvoje a obnovy venkova formou vydání publikace.
Výstupem projektu je
PUBLIKACE OBCE: barevná
obrázková vícejazyčná publikace o obci Kašava a jejich
rozvojových projektech. Publikace předává veřejnosti informace
o úspěšných projektech zaměřených na obnovu a rozvoj venkova. Jedná se především o konkrétní investiční projekty obce, jejich výstupy a vazby na obyvatelstvo i návštěvníky v obci. Publikace byla vydána v počtu 3 000 ks a kromě výše zmíněných rozvojových projektů obsahuje také historické, kulturní a přírodní dědictví a turistické zajímavosti.
Josef Jarcovják

„Poznej obec Kašava“
V rámci projektu se jedná primárně o propagaci rozvojových
projektů obce Kašava, o propagaci principů spolupráce, výmě-

Společné projekty DKV
Dobrovolný svazek obcí DRŽKOVÁ, KAŠAVA, VLČKOVÁ realizoval ve druhé polovině roku 2017 a začátkem roku 2018 tyto projekty:
Poskytovatel dotace

Název projektu

Celková cena projektu (v Kč)

Výše dotace (v Kč)

MMR ČR

Vzdělávání DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková

318 tis.

200 tis.

Operační program ŽP

Doplnění systému separace odpadů

2.292 tis.

1.948 tis.

Operační program ŽP

Držková, Kašava, Vlčková – analýza rizik pro bývalé skládky odpadů

3.522 tis.

2.993 tis.

„Vzdělávání DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková“
Z tohoto projektu byla vydána publikace „U nás za Rablinů“. Dále byla zrealizována Exkurze
zastupitelů z obcí Držková, Kašava a Vlčková za příklady úspěšných projektů:
• Vlčnov - Muzeum Pálenic,
• Tvarožná Lhota - Muzeum Oskeruší, přestavba hřbitova a kulturního domu
• Bohuslavice u Kyjova - Biotop (přírodní koupaliště),
• Polešovice – prezentace místních produktů.
• Dále při příležitosti Hodů v Kašavě proběhl seminář.
„DKV - Doplnění systému separace odpadů“
Z tohoto dotačního projektu obce nakoupily potřebné kontejnery pro doplnění svých
sběrných míst odpadů. Obce Držková a Kašava navíc pořídily výkonné štěpkovače.

Obec/Zařízení

Kontejner
1,1 m3 - PLAST

Kontejner
Kontejner
1,1 m3 - PAPÍR 1,5 m3 - SKLO

Kontejner
20 m3 - Velkoobjemový

Kontejner
5 m3 – BIO

Kontejner
3,5 m3 - KOV

Štěpkovač

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Držková

3

3

0

1

3

1

1

Kašava

2

2

2

2

2

3

1

Vlčková

2

1

1

1

5

2

0

„Držková, Kašava, Vlčková
- analýza rizik pro bývalé skládky odpadů“
V Držkové za kravínem, v Kašavě za kravínem a ve Vlčkové
před hřištěm jsou pozůstatky skládek odpadů, které vznikaly někdy v 70. letech minulého století. Protože nikdo neví, jaké riziko
ze skládek hrozí, rozhodli jsme se provézt hydrologický průzkum
pro analýzu rizika těchto bývalých skládek. Podle projektu budou provedené průzkumné vrty a monitorovací vrty, které bu-

dou monitorovány po dobu pěti let. Po vyhodnocení bude navržen další postup. Aktuálně bylo ukončeno výběrové řízení na
dodavatele. Práce na průzkumu budou zahájeny neprodleně po
podpisu smlouvy o dílo.

Josef Jarcovják
předseda svazku
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Kulturák
Téměř před dvaceti pěti lety byl objekt
č. p. 255, bývalý KULTURÁK, prodán firmě
OAZA s.r.o., která objekt začal přebudovávat na centrum Adventistů sedmého dne.
Firma OAZA ale nikdy nezaplatila obci
Kašava celou kupní cenu, navíc zkrachovala a dostala se do konkurzu. Proto se
obec musela domáhat svých práv soudní cestou. Řešení velmi složité a zdlouhavé. V této věci bylo vyneseno třicet dva
rozsudků, některé byly ve prospěch obce
a na základě nich se obec stala opět vlastníkem alespoň pozemků pod objektem.
Ale nezískala stavbu – objekt č. p. 255.
Majitelem objektu se stala firma OLYMPIA
GROUP s.r.o., Praha.

Má vlast
cestami proměn
Putovní výstava „Má vlast cestami proměn“ přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší
krajině. Díky odhodlání místních lidí
a ochotě řady donorů se chátrající stavby
mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

Po dlouhém vyjednávání s majitelem firmy OLYMPIA GROUP se na konci
loňského roku podařilo najít shodu na
kupní ceně 1.200.000,- Kč, a po odsouhlasení zastupitelstvem byla v prosinci
podepsaná kupní smlouva a ta byla následně po zaplacení podána na Katastr
nemovitostí ve Zlíně k registraci. V lednu katastr smlouvu zapsal a KULTURÁK
je opět v majetku obce Kašava.
Na jedné straně dobrá zpráva, obec
může konečně o tomto neutěšeném objektu rozhodovat sama. Na straně druhé je to sousto, které je na rozpočet obce
moc veliké. Proto budeme muset čekat
na dotační příležitosti - to znamená čekat na dotační výzvy, které by mohly být
vyhlášené na konci letošního roku nebo
na začátku příštího roku. V tomto meziVýstava byla od čtvrtku 7.9.2017 na týden umístěna v Kašavě na návsi. Měli jsme
jedinečnou možnost tuto výstavu shlédnout, prostudovat proměny a hlasovat
pro tu, která je nejlepší. Seznam proměn:
www.aefcz.org/promeny-2017.
Petr Černoch

Tříkrálová sbírka
v Kašavě
Také v Kašavě jsme se zapojili do
Tříkrálové sbírky, kterou pořádá každoročně Charita ČR. Distribuci pokladniček
zorganizovala Charita Zlín ve spolupráci
s naší farností a obecním úřadem.
V Kašavě se zapojilo hodně dětí a mládeže. V sobotu 6. ledna 2018 vyšlo 5 skupinek a neděli ještě jedna malá skupinka.
Počasí letos přálo a tak všichni s nadšením
koledovali, popřáli všem hodně štěstí do
nového roku a označili naše domy K+M+B
2018. Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a také na
humanitární pomoc. V Kašavě jsme vybrali 33 459 Kč.
Marie Zbranková
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dobí musí proběhnout diskuse nad příštím využitím tohoto objektu ve snaze najít smysluplný účel tohoto areálu.
V nedávné diskusi zastupitelů padaly různé nápady: penzion pro seniory, komerční objekt pro malé živnostníky, bytový dům, zbořit objekt a prostor využít na
sportoviště, nebo na stavbu rodinných
domů atd. Tehdy při diskusi v zastupitelstvu převládl názor na zboření a následné využití na sportoviště. Nic ale není rozhodnuto, dáme možnost k vyjádření široké veřejnosti. Budou vám doručeny k dispozici dotazníky a všechny vás vyzývám
k jejich vyplnění. Tak přispějete každý
z vás svým názorem k nalezení správného účelu využití.
Jarcovják Josef
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Obec Kašava obnovuje partnerství
mezi Breitenbachem (Francie) a Kašavou
Setkání se starostou Breitenbachu
Chceme se především inspirovat dobrými projekty, které
v poslední době v Breitenbachu uskutečnili, ale také při příležitosti výročí 25 let od legendárního cyklovýletu, tuto akci zopakovat.
V Breitenbachu nás mile přijali. Setkali jsme se s Marií Olivier,
rozenou Štefkovou, která pochází z Kašavy a v 82. roce musela
emigrovat. Po celou dobu nám dělala překladatelku a také nám
byla vynikajícím průvodcem po okolí. Navštívili jsme Klášter zasvěcený Svaté Odilii, školu, vinařství, místní farmu a také jsme si
prohlédli Breitenbach z nedaleké horské vyhlídky, u které obec
vystavěla adrenalinové lanové centrum.
Střechu nad hlavou nám poskytl André Kammerer, člověk,
který byl hlavním organizátorem cesty na kolech z Breitenbachu
do Kašavy. Starosta nám věnoval také mnoho času, odprezentoval uskutečněné projekty, jejich financování a ukázal nám, kam
se Breitenbach posunul za těch 25 let. My jsme na oplátku prezentovali vše, co se podařilo v Kašavě. Domluvili jsme se na dalších příležitostech, kdy se můžeme setkat a vyměnit si své zkušenosti a inspirace k dalšímu rozvoji obcí. Jedno z takových příležitostí může být i akce „Na kole do Breitenbachu“.

Na kole do Breitenbachu
Je tomu již 25 let, co se skupina odvážných mladých kašavjanů vydala podél Dunaje do Francie. Jeli na kolech a přespávali
v kempech nebo u známých. Kašava a Breitenbach jsou partnerskými obcemi. Rozhodli jsme se letos, na základě tohoto partnerství, tuto výjimečnou akci zopakovat.
Ideálním termínem je 4.-15. července, jelikož jsou prázdniny,
jsou dva volné dny i pro pracující (státní svátky) a snad v tom termínu vyjde i počasí.

Pojede se asi 160 km denně. Celkem se ujede cca 1200 km.
Takovou denní nadílku kilometrů určitě nezvládne jen tak někdo, proto se pojede štafetovým způsobem. Skupina bude rozdělena na dvě části a každá se vystřídá jak dopoledne, tak odpoledne. Takže se na jeden zátah ujede 40 kilometrů, každý ujede denně dohromady 80 kilometrů. To už jsou čísla, která otevírají možnosti i pro ty, kteří nejsou trénovaní, jako vrcholoví sportovci.
Spát se bude ve stanech v kempech, kterých je podél trasy
dostatek a nabízí i poměrně kvalitní zázemí. Sprchy, toalety, kuchyňky... Jeden den se v kempu ubytujeme na dvě noci a celý
den strávíme odpočinkem u vody.
Jíst se budou pokrmy dopředu připravené tak, aby byly vydatné, ale přitom nezatěžovaly organismus. Skupina, která bude
zrovna odpočívat, se může zastavit v supermarketu a nakoupit si jídlo dle libosti za ceny velmi podobné v ČR. Večer se bude
pravidelně grilovat nebo vařit společná večeře. Jako doprovod
pojede profesionální kuchař, takže se můžete těšit i na kvalitní
a dobrou kuchyň.
Doprovod budou tvořit dva osmimístné automobily s přívěsy a jeden menší osobní automobil. Bude tím zajištěna přeprava
těch, kteří odpočívají po cestě
tam a všech účastníků po cestě domů. Jeden přívěs bude
speciálně upraven s držáky
na kola. Veškeré osobní věci
se povezou v zavazadlovém
prostoru automobilů, podpůrné vybavení (grily, vody,
zavařená jídla, výčep...) ve vozíku.
Pojede se za každého počasí.
Petr Černoch

Rekostrukce čistírny odpadních vod v Kašavě
VaK Zlín pokračuje v obnově vodárenské infrastruktury a ochraně životního prostředí a vodních zdrojů v regionu. Za 35 milionů korun
zmodernizuje čistírnu odpadních vod v obci Kašava v blízkosti vodní nádrže Slušovice. Vzroste nejen kvalita vypouštěné vody, ale i kapacita čistírny. Investice nijak neovlivní cenu vodného a stočného, neboť ji celou financuje Moravská vodárenská nad rámec běžného nájemného. „Ekologie a ochrana životního prostředí jsou pro nás vždy prioritou. V případě čistírny odpadních vod Kašava to platí dvojnásob.
Leží totiž nad vodní nádrží Slušovice, která je jedním z klíčových zdrojů pitné vody pro východní část Zlína,“ hodnotí význam investice předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík. Modernizace přinese nové mechanické čištění, úpravu kalového hospodářství a biologického čištění včetně nové dosazovací nádrže a moderní řídicí systém ČOV propojený s centrálním dispečinkem ve Zlíně.
„Čistírna v Kašavě již nedostačovala kapacitně. Maximální potenciální průtok proto navyšujeme z dvaceti na padesát litrů vody
za vteřinu. Zvyšujeme také kvalitu vyčištěné vody vypouštěné do potoka Ostratka a dešťové vody směřující do řeky Dřevnice. Důraz
klademe zejména na odbourání dusíkatého znečištění a fosforu a na snížení zápachu pomocí dezodorizačních filtrů,“ dodává Březík.
Obec Kašava má 897 obyvatel, na ČOV je jich napojeno 833, tedy více než 90 procent. Investice se nepromítne do ceny vodného a stočného. Celou ji financuje společnost Moravská vodárenská z vlastních zdrojů nad rámec běžného nájemného. To v roce 2018 dosáhne částky 133 milionů korun. Stejným způsobem je financována také rekonstrukce čistírny odpadních vod v Luhačovicích, kde Moravská vodárenská investuje 45 milionů korun.
VaK PressPoint, Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

10

OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

MAS Vizovicko a Slušovicko je tu již 10 let.
Co tato organizace vlastně dělá?
Místní akční skupiny (často označovány zkratkou MAS) představují společnosti či spolky pro rozvoj venkova, do kterých mohou patřit občané, neziskový sektor, soukromá podnikatelská
sféra a vždy veřejná správa, kterou si lze představit jako obce a jejich nejrůznější svazky. Cílem místních akčních skupin je především rozvoj území venkova a zvláště zemědělství, přičemž je využíváno jak místních zdrojů, tak financí z fondů Evropské unie,
z národních programů či krajských a nadačních zdrojů. Počet
těchto organizací v České republice se pohybuje okolo čísla 180
(ve Zlínském kraji působí 18 MAS).
Jednou z nich je Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko,
o.p.s. (MAS VaS), která je zde s Vámi již od roku 2007. Patří sem
7 obcí z Mikroregionu Vizovicko, dále 12 obcí z Mikroregionu Slušovicko a obec Vlčková. Dohromady zde žije téměř 20 000 obyvatel, kteří mohou využít našich služeb.
Naše místní akční skupina má více než 60 partnerů, kteří se
podílí na zdárném fungování celé organizace. Zastoupení jednotlivých sektorů je vyrovnané – soukromý sektor (podnikatelé a zemědělci) čítá 23 partnerů, neziskový sektor (hasiči, církve, sportovci, junák apod.) 22 partnerů a veřejný (města a obce)
20 partnerů. Jsou mimo jiné informováni o aktuálně vyhlášených
výzvách a možnostech spolupráce. Budeme velmi potěšeni, když
se počet našich partnerů bude neustále zvyšovat.
Za dobu svého působení máme za sebou již více než
100 úspěšně realizovaných projektů, přičemž jejich celkové náklady přesahují 40 milionů Kč a výše dotace, která byla do našeho
území získána, je vyšší než 30 milionů Kč. Rozpracovaných nebo
nyní realizovaných je více než 20 projektů v objemu okolo 18 milionů. Výsledky projektů můžete vidět na vlastní oči ve svých obcích. Jedná se např. o opravy místních komunikací a chodníků,

o nejrůznější rekonstrukce křížků, kapliček či kostelů. Nechybí
dětská hřiště či hřiště v přírodním stylu, kompostéry nebo štěpkovače. Zároveň jsme zajistili zbudování několika odpočinkových
míst nebo obnovu desítek studánek. Těší nás projekty v oblasti
zemědělství, kde si naši zemědělci mohli díky dotacím pořídit nezbytnou techniku pro výkon této důležité práce. Rovněž jsme rádi
za spolupráci s podnikatelským sektorem či za projekty na vybavení neziskových organizací. V období 2007–2013 přinesla MAS
do území jen ve svých výzvách přes 16 milionů korun. V programovém období 2014–2020 máme pro žadatele připraveno přes
37 milionů korun. Nezanedbatelné jsou také národní zdroje a finance od obcí. Neustále hledáme další zdroje, které můžeme našim partnerům nabídnout.
Pro všechny občany každoročně připravujeme ve Vizovicích
Svatomartinské trhy se sv. Martinem na bílém koni a žehnáním
vín, kde je vždy možnost zakoupit kvalitní regionální výrobky. Na
své si zde přijde opravdu každý a těší nás, že si na tuto dopolední akci najdou čas stovky návštěvníků.
Další informace a aktuality naleznete na www.masvas.cz a Facebooku MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Neváhejte nám napsat Vaše postřehy či nápady, popřípadě nás navštivte v naší
kanceláři (adresa je uvedena níže). Již teď se těšíme na setkání
s Vámi a na nové nápady, které pomohou našemu území k tomu,
aby bylo krásným místem jak pro nás, tak i pro příští generace.
Za tým MAS Vizovicko a Slušovicko
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., ředitel
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice (kancelář č. 133)
Telefon: 577 599 128,
E-mail: info@masvas.cz
Web: www.masvas.cz

Zástupci obcí mikroregionu Slušovicko
se budou vzdělávat
Když se loni v polovině dubna podávala žádost o podporu
projektu s názvem „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, nikdo nedokázal ve velkém množství projektů odhadnout jeho šance na úspěch. Po roce hodnocení přišla radostná zpráva, že projektu bude z Operačního programu Zaměstnanost podpořen v celém svém rozsahu.
Realizace projektu byla zahájena 1. srpna 2017 a celý projektu bude ukončen 31. července 2019. Hlavním cílem projektu je
zvyšování kvalifikace starostů, zastupitelů a zaměstnanců úřadů
obcí DSO Mikroregionu Slušovicko, a to prostřednictvím vzdělávacích a výcvikových programů. Ty budou zaměřeny např. na
správu obecního majetku, finanční řízení obce, ochranu osobních údajů, komunikační a prezentační dovednosti, informační
a komunikační technologie nebo na chod úřadů a jiné. Výstupy
ze seminářů (vč. prezentací) budou k dispozici na stránkách Mikroregionu Slušovicko – www.mikroregion-slusovicko.cz (sekce
realizované projekty).

Součástí projektu je i zřízení kontaktního místa, které bude
provádět mapování území a kde budou moci obce a jejich zaměstnanci možnost konzultovat své problémy týkající se výkonu
veřejné správy. Toto kontaktní místo se nachází v přízemí Městského úřadu ve Slušovicích. Hmatatelným výstupem projektu
bude „Evaluační zpráva o stavu veřejné správy na území Mikroregionu Slušovicko“ a metodika „Efektivní veřejná správa na území
Mikroregionu Slušovicko“. Vznikne tak ojedinělá komplexní metodická podpora, která doposud voleným zástupcům a zaměstnancům úřadů chyběla.
Projekt „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/000298
3 je spolufinancován z OP Zaměstnanost.
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Hudecké
a gajdošské
slavnosti v Kašavě
HUDGAJ 2017
Letošní huecké a gajdošské slavnosti
v Kašavě se konaly v neděli 10. září na Návsi. Tyto slavnosti jsou pořádány v Kašavě
bienále. Hlavními pořadateli je obec Kašava a ZUŠ Morava. Obec zajišťuje zázemí
a veškerou organizaci, ZUŠ Morava dohlíží na uměleckou stránku slavností.
Cílem akce je pokračování tradic hudců a gajdošů v kašavském regionu, jejichž
typickým představitelem byl v minulosti rod Bednaříku z Janůvek, části Kašavy,
která je dnes zaplavena vodou, zadržující
Slušovická přehrada.
Slavnosti začínaly ve 14:00 hodin paseckým trúbením, které obstaral soubor
Javorník ze Slovenska. Poté byli přivítáni
vzácní hosté: Jiří Čunek (hejtman Zlínského kraje), Jiří Sukop (náměstek hejtmana), Ludvík Hovorka (poslanec Poslanec-

ké sněmovny PČR), Petr Kořenek (poslanec Poslanecké sněmovny PČR), Antonín
Seďa (poslanec Poslanecké sněmovny
PČR), Alena Gajdůšková (poradkyně Premiéra) a Eva Ryndová, (vedoucí odboru
kultury a památkové péče města Zlína).
Krátkým slovem nás poctili Jiří Čunek,
Alena Gajdůšková a starosta Kašavy Josef
Jarcovják, který slavnosti oficiálně zahájil.
Prvním vystupujícím byl Petr Sovjak, gajdoš z nedaleké Neubuze. Zahrál
a zapíval písně z blízkého okolí. Poté zahrál Jiří Dufek, gajdoš ze Slovenska a výrobce gajd. Na gajdy jeho výroby hráli téměř šichni účinkující. Slyšeli jsme ještě Gajdošskou muziku Jiřího Černíka, Kašavskou Gajdošskou, soubor Javorník,
Ludovou hudbu Štefana Belku a Hudeckou muziku Martina Hrbáče. Po ukončení
slavností ještě zahrála Vítovecká „1“.
Jako doprovodný program byl jarmek
řemesel, ochutnávka krajových jídel a výstava Má vlast cestami proměn.
Celá akce byla podpořena
Kulturním fondem Zlínského kraje
Petr Černoch
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Vesnice roku
2017
Při předávání cen Vesnice roku 2016,
které se konalo asi před rokem, dostala
ministrině pro místní rozvoj Karla Šlechtová, jako dar ke svému svátku, který ten
den měla, od obce Kašava poukázku na
kašavský kroj. Podařilo se získat míry a zadala se výroba kroje. Během letošních letních prázdnin se práce na kroji dokončily
a domluvili jsme se na termínu předání. To
se tedy uskutečnilo 16. září 2017 v Luhačovicích při příležitosti vyhlášení cen Vesnice

Kateřinské hody
Letošní hody byly pro kašavjany výjimečné. Mše svatá byla přenášena televizí
Noe v živém vysílání. Také se sešlo nejvíce
krojovaných, za poslední dlouhou dobu.
Počty krojovaných rozšířili také naši dobří známí ze Slovenského Rohožníku. Pozvání přijal soubor SPIDUCH - zpívající důchodci a přijel s nimi i starosta, Mgr. Peter
Švaral, přesto, že si v nedávné době zlomil
nohu a chvíli to vypadalo, že se nebude
moci zúčastnit. Na mši zpívala nejen schola pod vedením Petry Maňáskové, ale také
Kašavští chlapi, které vede Ing. Jan Esterka.

roku 2017. V dopoledních hodinách probíhal jarmark, na kterém všech 13 vesnic,
které v krajských kolech získaly zlatou stuhu, ukazovaly, předváděly a nabízely vše,
co je v jejích domovech dobré a pro ně typické. Ať už to byly propagační předměty, výšivky, koláčky, pivo či klobásky, v každém stánku bylo něco jiného a vždy něco
dobrého. Když paní ministryně tento jarmark zahajovala, předal jí starosta Josef
Jarcovják s kašavskou chasou kroj, čerstvě
natrhané trnky, povidla a láhev slivovice.
Všechny dobroty byly z Kašavy.
Paní Ministrině neschovávala nadšení
a radost. Potěšila nás při odpoledním vyhlášení letošních vítězů soutěže Vesnice

roku, kam přišla oblečená v našem kroji.
Míry byly odhadnuty a kroj jí sedl naprosto přesně.
V letošní komisi, která hodnotila vítězné krajské vesnice, byl i náš starosta Josef
Jarcovják. Komise cestovala po celé České republice, kraj od kraje a hodnotila dvě
vesnice denně. Celkem navštívili 13 vesnic
a shodli se na tomto výsledku:
1. místo: Heřmanov (Vysočina)
2. místo: Lukavice (Pardubický kraj)
3. místo: Slavkov (Zlínský kraj)
Cena Veřejnosti: Slavkov (Zlínský kraj)
Koláčová cena za nejlepší koláče:
Břasy (Plzeňský kraj)
Všem gratulujeme! Petr Černoch

Rozšířené obětní dary přinášeli naši hosté
z Rohožníku a naši krojovaní. Před kostelem hrála na veselo místní dechová hudba
Trnkovjanka.
Po mši svaté, kterou vedl páter Jan
Mach, se všichni hosté odebrali do Orlovny
na vynikající tradiční kačenu. Po obědě se
v Orlovně konal seminář nejen pro zastupitele obcí Držková, Vlčková a Kašava. Ing.
Zdeňka Čeleďová, krajinářská a zahradní
architektka, přednášela o zeleni a jejím významu pro obec. Mgr. Petr Žůrek vysvětlil
důležitost místních akčních skupin a jejich
význam nejen pro Obec Kašava.
Po semináři začal kulturní program.
Letos vystoupily převážně dětské soubo-

ry. Pozvání přijal soubor Střešňa z Jalubí. Obohatili náš program dvěma vstupy.
Děti doprovodila cimbálová muzika s velmi mladými muzikanty. Se souborem přijelo i mnoho rodičů a tím dokázali velký
zájem. Valašský soubor Kašava letos opět
nechyběl a připravil na Kašavské hody dva
dětské souborky, Lukovjánek a samozřejmě Kašavjánek. Na závěr vystoupili i naši
hosté - Spiduch z Rohožníku. Kašavští chlapi nezůstali pozadu a ukončili oficiální kulturní program.
Neoficální konec se protáhl díky Kašavským chlapům a Spiduchům a našemu
velkému přátelství. Bylo to krásně strávené
odpoledne.
Petr Černoch
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Rozsvícení
Vánočního stromu
Ve středu 6. 12. 2017 po dětské mši
svaté jsme se sešli před Obecním domem
u slavnostního rozsvícení Vánočního stromu. Na úvod zahrála Mladá dechovka
z Kašavy spolu s mladou zpěvačkou Lucií Vyvlečkovou na veselou notu. Pan farář P. Jan Mach obohatil okamžik krátkým
slovem a mohli jsme přistoupit k samotnému rozsvícení. Děti zapalovaly prskavky, trumpety spustily famfáru a náš strom
se rozsvítil. Vzduchem voněly teplé nápoje pro dospělé i děti přichystané pod

Novoroční
setkání na Návsi
Stalo se již dobrým zvykem sejít
se na návsi, popřát si do nového roku jen
to nejlepší a strávit pár chvil společně,
protože, jak již starosta jednou řekl, v Kašavě nežijeme vedle sebe, ale spolu.
Tento rok bude pro Kašavu opět nabitý. Mezi tradiční akce se letos přidá jedna

Josefovská
zabijačka

taktovkou Martina Šarmana z cukrárny.
Po rozsvícení zazpíval dětský pěvecký
sbor Slunéčko vedený paní učitelkou Klárou Černochovou. Na kytaru je doprovázel Martin Křižka. Sbor se stále rozrůstá, již
zpívá více jak 40 dětí.
Kašavští chlapi nemohou chybět. Opět
zazpívali na závěr speciálně k této příležitosti nacvičené písně. Jejich velké hlasy krásně doplnily a obohatily atmosféru.
Vánoční strom věnoval Břetislav Černoch. Se svým synem Pavlem jej i přivezli a usadili. Zdobit přišli Jaroslav Holý a Roman Minařík.
Všem aktérům, kteří jakkoli přispěli
k této události děkujeme.
Petr Černoch

opravdu speciální a důležitá. V půlce června k nám zavítá komise Evropského kola
soutěže Vesnice roku. Určitě zase všichni potáhneme za provaz lví silou a snad
se v Evropě neztratíme. Na podzim je plánovaná cesta do vítězné Rakouské vesnice Fließ, kde se budou vyhlašovat výsledky. Jedním z novoročních přání je, aby Kašava zažila ještě jeden velký úspěch.
Děkujeme všem za přípravu tohoto
setkání, všem, kteří ohňostroj odpalovali, kteří teplé nápoje vařili, kteří je rozlévaLetošní ročník zabijačky si vzal na starost
řezník Petr Štěpán z Kašavy. Výrobky, které
bylo nutné nachystat dopředu, (tlačenka, jitrnice), vyrobil Pavel Holík. Pečené maso se
zelím připravila paní Jarmila Knedlová

14

li, ale také všem, kteří přišli strávit několik
společných minut pospolu i přes chladné, vlhké a mlhavé počasí.
Vinšujeme tedy všem do nového
roku, ať se daří jak v osobním životě, tak v pracovním, ať jste spokojení, šťastní, ale hlavně a především, ať
vám zdraví slouží, ať se stále setkáváme u podobných příležitostí.
Petr Černoch

Výdej byl naplánován na 11 hodin, ale
fronty se začaly tvořit již půlhodinu před
oficiálním začátkem. Od jedenácté hodiny
zahrála Mladá dechovka z Kašavy, pod vedením Petra Černocha. Je to kapela složená především ze žáků ZUŠ Morava. Přesto,
že jsou to stále žáci, jsou velmi talentovaní
a hrají velmi dobře.
Letošní zabijačka se vydařila, ceny byly
přívětivé a všem velmi chutnala a vše se vyprodalo. Je třeba poděkovat všem, kteří přispěli pomocnou rukou. Je to už zajetý tým,
který ví, co má dělat a dělá to rok od roku
lépe.
Petr Černoch
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Mladá dechovka
a ZUŠ Morava
V Kašavě, jak všichni víte, vyučuje ZUŠ
Morava. Máme zde díky ní i dvě vynikající
dechovky. Trnkovjanka je již profesionální kapelou, která je schopná zahrát kdykoliv, cokoliv. Mladá dechovka z Kašavy je
ale sestavena především ze žáků ZUŠ Morava. Stejně tak jako v jiných školních kapelách i zde se projevuje syndrom houpačky, kdy kapela chvíli hraje a za rok je
vše jinak. Je to způsobeno tím, že chvíli
trvá, než se mladí muzikanti naučí tomuto
„řemeslu“. A když už se naučí, bývají často
v letech, kdy odchází na vysoké školy či do
zaměstnání, a nemají už na tuto kapelu tolik času. To jsou chvíle, kdy otěže musí převzít zase ti mladí a musí se naučit hrát tak,
aby se dalo vystupovat. Je to neustálý kolotoč, který potřebuje pořád nové a nové
muzikanty, kteří jsou nadšení a ochotní
doma cvičit. Je období, kdy se hodně mlu-

Citerový koncert
v Kašavě
Je začátek srpna 2017 a léto v plném
proudu. Mnoho lidí tráví dovolenou, někteří se na ní teprve chystají, ale jinak všední den, jako každý jiný. A přesto se tento
večer od jiných trochu liší. Na podiu, které je instalováno před obecním úřadem se
začínají stavět pod zkušeným dohledem
p. místostarosty Petra Černocha mikrofony a ozvučení. Další ochotníci nosí na volné prostranství židle, protože dnešní večer
budou Kašavou opět znít citery.
V rámci 2. ročníku Malého citerového
semináře v Lukově se v pátek 4. 8. 2017
opět uskutečnil v Kašavě citerový koncert. Na začátku koncertu účastníky i posluchače přivítal duchovní správce P. Jan
Mach, který se zároveň zhostil role moderátora večera. Nejprve se publiku představilo citerové trio – CITRIUM, které už v Kašavě nebylo poprvé. Dvě konzervatoristky Kateřina Nováková z Ostravy a Jana Jodlbauer z Německa, spolu se zkušenou citeristkou Pavlínou Cabadajovou z Žirovnice, připravily mimo jiné všem posluchačům skutečnou lahůdku v podobě trojdílné skladby současného autora Leo Gacha
– Pestré mraky.

ví o tom, zda žáci musí doma dělat domácí úkoly. U muziky je to jasné. Pokud chcete něco umět, musíte denně.
Dnes do Mladé dechovky chodí nejen žáci z Kašavy, ale dojíždí sem také z Lukovečka, Hvozdné, Kostelce, Vlčkové, Slušovic a Vizovic. Svědčí to o tom, že mladí
mají zájem o dechovku a že je to baví. Letos také hodně vystupovali. Poslední vystoupení byly při příležitosti zabijaček jak
v Kašavě, tak ve Vlčkové a lidé si je moc pochvalovali. Kapela je samostatná, dokážou
se bez vedení domluvit co kdo kdy hraje
a zahrají to dobře. Přibyly také dvě zpěvačky, které se postupně učí jak slova, tak frázování. Jednou budou zpívat spolu dvojhlasně. Také jistě brzy přibydou klarinety,
které se v Kašavě začaly vyučovat. Pak už
to bude kompletní, plnohodnotná kapela.
Snad se podaří tyto hráče v Kašavě
udržet co nejdéle a případně vychovávat
rychle i nástupce, aby se kvalita udržela
tak vysoko, jak letos byla nastavena.
Petr Černoch

Zajímavou změnou v rámciciterového koncertu byl vstup jiného nástroje, který je u nás mnohem rozšířenější než citera
a tím je cimbál. Anežka Tkáčová z Rožnova pod Radhoštěm se už od mládí věnuje
hře na tento lidový nástroj a nyní je posluchačkou 5. ročníku konzervatoře v Kroměříži, kde hru studuje u p. prof. Děcké. Kromě toho hrává s cimbálovou skupinou Hafera z Rožnova p. R. Anežka Tkáčová však
nepřišla sama. Více jak 3 roky už vede začínající cimbalistky v Hošťálkové a okolí
v rámci ZUŠ Morava. Se svou žačkou Mahulenou Staňkovou, která hraje třetí rok,
zahrály společně několik skladeb čtyřručně. K vrcholným zážitkům patřila skladba
Leoše Janáčka – Lístek odvanutý, která se
hluboce dotýkala nejhlubších strun v srdci všech posluchačů.
Letošní koncert však byl vyjímečný
také díky účasti jedné z nejznámějších rakouských virtuozních hráček na citeru p.
Cornelie Mayer, která má své kořeny na
Svitavsku. Cornelie pochází z hudební rodiny ze štýrského Krieglachua už od mládí jí učarovala hra na citeru. V rozhovoru vzpomíná, že ve 3. třídě jedna z jejich
spolužaček přinesla do školy citeru a od té
chvíle byla Cornelie tímto nástrojem natolik uchvácena, že nic jiného nechtěla dělat. Jenže situace nebyla dvakrát příznivá.
Její dvě sestry Renata a Brigitta, chtěly hrát
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také a rodiče v té době navíc stavěli dům.
Peněz nebylo. Když však učitel zahrál rodičům známou skladbu od Antona Karase Harry – Lime – Téma, rozhodli se rodiče
obětovat v té době nemalých 5500 šilinků
na nový nástroj, vzpomíná vděčně Cornelie. Její hudební začátky však byly bohatší
už v roce 1978 začíná spolu se svými dvěma sestrami veřejně vystupovat – 2 citery a hackbrett (obdoba našeho cimbálu)
a v roce 1980 vzniká Altsteirertrio, ve kterém sestry hrají na štajerskou harmoniku,
hackbrett, citeru a kontrabas. V tomto složení nahrály dokonce dvě LP jako skupina
„Waldheimat Dirndln.“ Cornelie se rozhodla věnovat hudbě celý svůj život. Nejprve
studovala hru na fagot na Univerzitě hudby a užitého umění v Gratzu a Vídni. Pak
se začala věnovat studiu hudební pedagogiky a vyučování zpěvu (IGP) a výuce hry
na citeru na konzervatoři města Vídně. Po
jejím dokončení působila mnoho let v orchestru.
Dnes je Cornelie významnou a žádanou sólistkou mnoha různých orchestrů.
Ve svém repertoáru soustřeďuje pozornost nejen na kompozice Vídeňské citerové hudby významných skladatelů 19. stol.,
jako je Franz Kropf (učitel císařovny SIsi),
Karel Ignác Umlauf (zakladatel vídeňské
citerové školy) a Hans Lanner (komorní
citerista císaře Karla a císařovny Zity), ale
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také na skladatele Vídeňské lidové hudby a nevyhýbá se ani současným významným skladatelům (Reinhard Süss, Sha, Astrid Spitznagel a KatharinaKlement). Mezi
její velké úspěchy patří novoroční koncertní turné po Anglií v rámci festivalu
Grahama Greena v roce 2009, které absolvovala spolu s Norimberským symfonickým orchestrem, Jarní koncertní turné s Mitteldeutschen komorní filharmonií
v roce 2012 a mnohé sólové koncerty ve
Vídni. Účastní se také významných mezinárodních setkání a kongresů, kde její autentická hra patří k neodiskutovatelným
hudebním vrcholům. Cornelia je spoluautorkou knihy s názvem „Citerová hudba
dobývá svět“, kterou napsala spolu s Manfredem Hofmeistrem (2013). Kniha pojednává o nejvýznamnější rakouském interpretovi citerové hudby – Antonu Karasovi. Jeho vnuk p. Werner Chudík se o její hře
na citeru vyjádřil těmito slovy: „Když zavřu
oči, slyším hrát dědečka.“
Od roku 1990 se věnuje vyučování hry
na citeru dětí a mládeže nejprve na Konzervatoři Josefa Matyáše Hauera ve Vídni
a později ve Vídeňské hudební škole. Vyučuje také zájemce pomocí sociální sítě
SKYPE po celém světě. Cornelie je autorkou třídílné citerové školy „Jednoduše za-

čít“ a souboru skladeb s názvem „Dnes
jsem Vám zase velmi, velmi pěkně zahrál“,
kde zpracovala skladby Hanse Lannera.
Účastní se jako lektor mezinárodních
citerových kurzů „Grenzüberschretende
Musikkultur v Kautzen a NÖ Musikantenund Zitheraufbautage im Liebhartstaler
Bockkeller. Ve vydavatelstvi EMI jí vyšly CD
(Citerová hudba Hanse Lannera, Citera ve
městě a poslední v roce 2012 – Hudební
poklady) také další nahrávky ve vydavatelství Speedy- Music.
Celý koncert uzavřel p. Josef Jarcovják,
starosta obce Kašava, který vyjádřil poděkování všem interpretům za jejich výkony a pozval je k bohatému občerstvení na
Obecním úřadě v Kašavě. Velké poděkování za uskutečnění celé akce patří také celé-

SDH Kašava

a Chorvatska. S chorvatskými hasiči z Daruvaru máme mnohaletou družbu a vzájemně se navštěvujeme i při dalších významných akcích.
Hned po pouti se naši členové účastní oslav sv. Floriána v Roštění a zároveň
se navzájem navštěvujeme při výročních
valných hromadách na konci roku.
3. června 2017 se naše družstvo mužů
zúčastnilo okrskové soutěže IX. okrsku,
kterou pořádal SDH Lukoveček v Lukově.
Naši muži se umístili na 2. místě.
8. července 2017 se zástupci našeho
sboru a obce zúčastnili oslav 90. výročí trvání sboru v chorvatském městě Daruvar
a 20-leté spolupráce Kašava- Daruvar.

SDH Kašava aktuálně registruje 61 členů, z toho 18 žen. Od listopadu loňského roku se naše základna rozrostla o další
mladé členy. Po delší odmlce jsme založili Mladé hasiče, přihlášeno je 10 mladších
žáků a žákyň.
Naši členové se pravidelně schází každou první sobotu v měsíci, aby řešili, domlouvali se a debatovali o různých akcích,
které pořádáme nebo se jich účastníme.
Naší první akcí v roce bývají Končiny. Dvě skupiny masek spolu s muzikanty obchází vesnici a zvou spoluobčany
na večerní Končinovou zábavu s bohatou
tombolou. Minulý rok tato akce proběhla
25. února 2017 a při večerní zábavě hrála
kapela Náš pozdní sběr.
Další významnou akcí, které se aktivně účastníme je Mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýně. Loni, 29. dubna
2017, proběhla již XXIV. pouť. U baziliky se
schází sbory dobrovolných hasičů z různých koutů naši vlasti, ale i ze zahraničí,
jako např. ze Slovenska, Polska, Maďarska
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mu zastupitelstvu obce Kašava, bez jejichž
zapojení a finanční podpory by se koncert
nemohl uskutečnit.
V roce 2018 jsou citerové koncerty
plánoványopět na začátek měsíce srpna
ve Vizovicích a v kostele Panny Marie ve
Zlíně – Jižní Svahy. Kromě CITRIA zde budeme mít možnost přivítat p. Michala Müllera z Vansdorfu, který vystudoval jako jediný čechciterovou hru na konzervatoři v Salzburgu. Nyní se věnuje sólové hře
na citeru v rámci mnoha koncertů u nás
i v zahraničí. V loňském roce jste jej mohli slyšet i ve Zlíně, kde vystupoval se skupinou Njorek. Pokud se Vám tedy hra na
citeru líbí, jste srdečně zváni na setkání
i v letošním roce.
P. Jan Mach

22. července 2017 jsme pořádali noční hasičkou soutěž „O pohár starosty obce
Kašava“. Zúčastnilo se 25 týmů.
Výsledky: 1. místo MUŽI: SDH Vysoké
Pole a 1. místo ŽENY: SDH Vlachovice.
Minulý rok se naši členové zúčastnili několika školení: školení zásahové jednotky, školení vedoucích mládeže a školení pokladníků.
30. září uspořádal SDH Držková Takticko-odbornou přípravu JPO IX. Okrsku (námětové cvičení), kterého se naše zásahová jednotka aktivně zúčastnila.
21. října jsme se sešli ve zbrojnici, kde
jsme zhodnotili a prodiskutovali uběhlý rok. Pobesedování u občerstvení bylo
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také poděkováním za práci, kterou naši
členové odvedli.
V listopadu jsme uspořádali nábor
Mladých hasičů, kde je nyní přihlášeno
10 dětí. Děti se budou seznamovat s hasičskou technikou, základy zdravovědy,
dodržováním zásad požární bezpečnosti,
orientací v terénu a mnohým dalším aktivitám. Mladí hasiči se schází každou druhou sobotu.
V sobotu 16. prosince 2017 jsme se sešli v Cukrárně u Šarmanů na Výroční valné
hromadě našeho sboru, kde jsme oficiálně zhodnotili průběh akcí a zásahů v uplynulém roce a byli jsme seznámeni s plá-

nem na nový rok. Této schůze se zúčastnili i hosté: p. Josef Jarcovják, starosta obce
Kašava, p. Zdeněk Kráčalík, člen výkonného výboru OSH Zlín, p. Věra Hrošová, člen-

ka ČČK Kašava, p. Petr Kocourek, člen TJ
Kašava a členové SDH Roštění.

Požární zásahy
kašavských
hasičů

ního speciálu nad obcí Vlčková. Tato informace se však nepotvrdila, jednalo se
o požár osobního automobilu na těžce
přístupné lesní cestě. Po neúspěšném pokusu o likvidaci požáru dvěma hasicími

přístroji dorazila na místo naše jednotka
a požár rychle zlikvidovala. Byl to náročný
zásah kvůli podmáčené přístupové lesní
cestě. Jednotka se vrátila zpět na základnu v půl deváté večer.
Hasiči Kašava

Kategorie VLKADRŽ
(kategorie pro rodáky nebo občany
s trvalým pobytem ve Vlčkové, Kašavě
nebo Držkové)
15 km: Klára Černochová, Ondra Minařík
7 km: Petra Povolná, Petr Pospíšil

trénuje ještě více místních než letos.
Děkujeme fotografům: Lidka Polišenská, Miroslav Knedla a Jiří Smolinka Celkem na obou tratích startovalo 80 běžců.
Ještě jednou velké díky všem.

Jana Hrošová

První zásah roku 2018 měla jednotka
21. 3. 2018 okolo čtvrté hodiny ranní, kdy
byla povolána na požár kotelny v rodinném domě v Držkové. Po hodině byla odvolána zpět na základnu.
Dne 7. 4. 2018 měla zásahová jednotka 2x výjezd. První výjezd byl jednotce
vyhlášen okolo 8. hodiny ranní, mělo se
jednat o požár lesního porostu nad obcí
Lukov. Tento zásah byl však naštěstí planý poplach.
K večeru okolo 18. hodiny byl jednotce vyhlášen druhý poplach dne. Podle informací se mělo jednat o požár závod-

Kašavský kros
V sobotu 14. 10. 2017 proběhl 2. ročník
Kašavského krosu - běžecký závod v okolí Kašavy na 7 nebo 15 km. Celkem se zúčastnilo 80 startujících.
15 km:
1. Radek Šíbl, Fryšták (Ekodrill Zlín)
čas 1:12:54.9, 2. Ondřej Minařík , Držková (V.I.K-Mouldpro) čas 1:13:22.6, 3. David
Maršovský 1:19:00.2.
Trasu 15 km úspěšně zvládlo 34 běžců.
7 km:
1. Martin Fohler (Vsetín) 0:35:23.9,
2. Pavel Dubčák (Zlín) 0:35:26.8,
3. Petr Pospíšil (Kašava) 0:35:46.8
7 km trasu úspěšně doběhlo 46 běžců.

V cíli za příjemného podzimního počasí panovala veselá atmosféra. Účastníci si
pochvalovali organizaci, příjemné zázemí
i o něco málo vylepšenou trať.
Chtěli bychom velmi poděkovat za výbornou a ochotnou spolupráci startujícím, pořadatelům a všem co přiložili ruku
k dílu (bylo Vás opravdu hodně).
Jelikož jsme čekali v kategorii VLKADRŽ víc přihlášených, než bylo, tak jsme
se rozhodli pro všechny zájemce pořádat
páteční výběhy v okolí Kašavy, tak snad
na příští rok do kategorie VLKADRŽ po-
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Za pořádající Valachbajk team
Tomáš Minařík a Zdeněk Langer
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Masopust v Kašavě
Dne 10. 2. 2018 se jako každý rok po
obci pořádal masopustní průvod. Jak
bývá zvykem, tak se této tradice ujali ka-

Orelská
ﬂorbalová liga
Jednota Orel Kašava, oddíl FLORBALU,
pokračuje ve výchově malých florbalistů. Trenérská dvojice Červenka Vlastimil
a Slováček Daniel se pravidelně na trénincích věnují více jak 20 dětem ve věku od
5 do 15 let. Tyto děti kromě tréninků hrají pouze jednotlivé turnaje školy, ministrantské turnaje apod.
Dále trénují družstvo starších žáků,
které se účastní Orelské florbalové ligy.
Za starší žáky nastupují hráči: Březík Milan, Březík Vojtěch, Marcoň Jan, Řezníček Jakub, Michalík Milan, Průcha Štěpán,
Vyvlečka Tadeáš, Vyvlečka Ondřej, Jurčík
Daniel, ŠtrihoMichal, Červenkova Hana,
Šarmanová Leona, Maděra Šimon, Skybova Pavlína, Skyba Petr, Tomáš Holík.
Družstvu starších žáků se v letošní sezóně Orelské florbalové ligy daří velmi
dobře. Po šesti odehraných turnajích jsou
na prvním místě DIVIZE VÝCHOD, a před

Silvestrovský
turnaj
Již se stalo tradicí, že koncem roku se
sejdou fandové a hráči fotbálku v tělocvičně ZŠ Kašava a oddávají se malé kopané. Tradičního turnaje v malé kopané
se krom domácích účastní i hráči okolních obcí Držkové a Vlčkové. Tentokráte
turnaj byl odstartován 30.12.2017 v 14.00
hodin. Doba, kdy se turnaje účastnilo i 10
mužstev je nenávratně pryč a opakovaně se nás sešlo oněch „věrných„ 6 mužstev - Dorostenci, ulička u Zbranků, Staří
Páni, Držková a Pochcávači A a B (zelení).
Celkem 19 odehraných zápasů bylo nabito nejenom emocemi. Výsledky jednotlivých zápasů do poslední chvíle míchaly s pořadím a až po posledním odehraném zápase základní skupiny bylo zřejmé, kdo se utká o nejvyšší stupínky. Diváci mohli očekávat vypjaté souboje stále více unavených hráčů. První zápas Staří Páni-ulička u Zbranků se v základním

šavští hasiči. Průvodu se účastní vždy dvě
skupiny masek. Sraz byl v 7 hodin ráno ve
zbrojnici, všichni se museli nalíčit a namaškařit, a okolo 8. hodiny se vycházelo
z obou konců vesnice.
Masopustního průvodu se celkem

účastnilo asi 12 hasičů, zbytek sboru připravoval večerní tradiční končinovou zábavu, na které hrála kašavská kapela Top.
Celý den se vydařil a my byli spokojení, že se tradice v naší obci udržuje.
Hasiči Kašava

posledním turnajem už je nikdo nemůže předstihnout. Navíc mají jistý postup
z prvního místa do republikového finále. A ještě v tabulce střelců divize východ
jasně vede Honza Marcoň.
Republikové finále se letos hraje
28. 4. a 29. 4. 2018 v Dolních Bojanovicích.
Josef Jarcovják

Tabulka OFL
DIVIZE: Východ / Kategorie: starší žáci / Sezóna: 2017/2018
Pozice
Team
1
Kašava
2
Vizovice
2
FbC Floorbee Orel Uh. Brod
3
FBC Slovácko
4
FBK Spartak Hluk
5
Kněždub
6
Domanín

Z
12
8
8
8
10
8
8

čase nerozhodl a přišly na řadu penalty
po kterých byli šťastnější Staří Páni. Druhý zápas mezi Držkovou a Pochcávači
B (zelení) skončil vítězstvím Držkové,
která se tak stala druhým finalistou. Boj
o třetí místo zvládla lépe ulička u Zbranků
a těšili se tak z vítězství nad mužstvem Pochcávačů B. Finále už probíhalo v pozdních večerních hodinách a bylo znát, že
toho mají všichni už tak „akorát“. Nejvyšší příčka je snad Starým Pánům zakletá
a opakovaně po třetí rok za sebou ve finá-
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V
10
5
5
5
2
2
0

R
0
1
1
0
1
1
0

P
2
2
2
3
7
5
8

VB
60
61
60
61
33
25
13

OB Body
39
30
20
16
19
16
26
15
74
7
68
7
67
0

le prohráli, „zbyla“ tak na ně druhá příčka.
Vítězové – chlapci z Držkové ovládli celý
turnaj a po zásluze skončili první.
Příprava a průběh turnaje proběhl
na jedničku díky ochotě a pomoci členů výboru TJ Kašava a jednotlivých hráčů, zvláštní poděkování je nutné učinit
“bobánkovi“ za zajištění proviantu a Jirkovi a Jitce za obsluhu v bufetu. Děkujeme všem hráčům, divákům a obdivovatelům fotbalu.
Výbor TJ Kašava
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Získali jsme titul
Zdravá školní
jídelna
Po dvouletém úsilí jsme se dočkali začátkem září titulu Zdravá školní jídelna,
který uděluje na základě přísných kritérií Státní zdravotní ústav. Získáním titulu
jsme se zařadili mezi 65 oceněných zdravých jídelen v ČR.
Certifikát převzala vedoucí školní jídelny Andrea Macíková s týmem kuchařek při Rodičovské kavárničce, která se

uskutečnila 14. 9. 2017 - ocenění přijely
předat lektorky projektu Ivana Lukašíková a Jana Doležalová.
Paním kuchařkám a všem zaměstnancům, kteří se na získání titulu Zdravá škol-

ní jídelna podíleli, děkuji za jejich práci,
která vede ke stále lepšímu a zdravějšímu
stravování našich dětí.
Zdeněk Vlk

Významné ocenění
pro naši školu
Dne 7. 11. 2017 se naše škola dočkala významného ocenění za přínos k
rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji
v roce 2017. Slavnostní předávání se uskutečnilo na konferenci o environmentální výchově ve Zlíně.
Tímto děkuji koordinátorce Zdeňce Krmáškové, aktivním zaměstnancům a šikovným žákům za realizaci nejrůznějších projektů a vzdělávacích
aktivit v oblastech ochrany přírody.
Zdeněk Vlk

Uklízeli
jsme Kašavu
Cílem celostátního projektu 72 hodin
je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat
jim, že stačí málo, aby společně dokázali
mnoho. Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit
je spolupracovat a víc vnímat svět kolem
sebe.

Na podzim se do projektu zapojilo 74
žáků a pět dospělých. Ve středu 11. října

Slunéčko zazpívalo
v Českém rozhlase
Před Velikonocemi natáčel školní pěvecký sbor Slunéčko písně, které se odvysílaly v Českém rozhlase Zlín
v programu Moravské děti. Záznam si máte možnost
poslechnout na webových stránkách Českého rozhlasu
Zlín v článku „Slunéčka, která se pořád usmívají“ nebo na
školních webových stránkách skola.kasava.cz.
Děkujeme paní redaktorce Saskii Mišové za hezké
chvíle při natáčení písní a rozhovorů.
Zdeněk Vlk
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se v jednu hodinu odpoledne vydaly od
školy různými směry tři skupiny. Skupina žáků z 1. stupně se vydala směrem ke
Křížové cestě. Žáci 6. a 7. ročníku šli směrem k Vrzavým skalám a naši nejstarší žáci
směřovali na Vančici. Cestou se opět sbíraly odpadky, které neukáznění spoluobčané neustále vyhazují do přírody. Opět
bylo nasbíráno několik pytlů plechovek,
PET láhví a jiného odpadu, který rozhodně do přírody nepatří.
Svojí ochotou opět naši žáci ukázali,
že jim příroda není lhostejná.
Zdeňka Krmášková
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Spolupráce se zahraničními studenty
– mezinárodní projekt EDISON
EDISON – slovo složené z počátečních písmen šesti dalších se společnou
spojnicí představující sbližování mladých
lidí odlišných kultur, poznávání zvyklostí
a tradic, jejich mateřských zemí a přinášející svěží vítr do stereotypu všednodenní
výuky. To je projekt, který pořádá mezinárodní studentská organizace AIESEC, jejíž
nabídky v letošním školním roce využila
i naše základní škola v Kašavě.
V posledním únorovém týdnu, v době
nejmrazivějšího počasí, dorazila šestice
studentů z Costa Ricy, Číny, Taiwanu, Indonésie a Indie. Na velké formality nebylo díky počasí ani pomyšlení, po rychlém
představení si studenty rozebraly a odvezly do teplých domovů hostitelské rodiny.
V pondělí ráno se všichni studenti představili žákům naší školy. Po krátké
poradě a seznámení s celotýdenním programem se již někteří podle předem připraveného harmonogramu vydali do tříd
a začali pracovat se žáky. Pro naše hos-

Studenti v kašavských krojích

ty to představovalo pořádný kus práce
a přípravy, protože se vystřídali postupně
ve 4. a 5. třídě a všech ročnících druhého
stupně, takže museli s rozmyslem zvolit
vhodnou formu prezentace a aktivit, aby
děti zaujali.
Určitě se vše povedlo ke spokojenosti zúčastněných, neboť od prvního dne
se nepředstavovali jen studenti, ale také
naši žáci. Ti měli připravený program –
nejprve seznámili cizince s naším tradičním valašským krojem a k všeobecné radosti pak do krojů oblékli všechny studenty a naučili je dva tance.
Následující den si studenti s našimi
dětmi zahráli kin-ball, pro některé zcela neznámou hru, a tak sami získali nové
sportovní zkušenosti.
Třetí den našeho projektu si užili nejvíce žáci vyšších ročníků – Floria se zaměřila na seznámení s Taiwanem, svou rodnou zemí, a tradičními pokrmy této země.
Ernesto vylíčil, jak dokáže být jeho rodná
země Costa Rica díky rozmanitosti živo-

Studenti představují své země našim žákům

Setkání studentů se starostou obce Kašava Josefem Jarcovjákem

Naši žáci přestavují studentům Kašavu a okolí

Loučení se studenty
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čichů velmi nebezpečná. Chenglong-Adam dětem ukázal, jak v Číně pečují o jejich národní poklad – medvídky pandy
a jak dokážou tito roztomilí tvorové pozlobit své ošetřovatele. Také jsme viděli
a slyšeli tradiční čínské nástroje – drnkací, podobný kobze, a dvoustrunné housle zvané Er Hu. Hodně jsme si užili praktickou ukázku, jak zacházet s čínským
„příborem“ – hůlkami. Anuj se tentokrát
v osmé třídě pustil do téměř filosofické
úvahy, co ho, v jeho rodné Indii, formovalo, když měl tolik roků co naši žáci – věřit sobě a tomu co dělám, najít si svůj životní cíl a vyzařovat lásku celému svému
okolí. Povídání opravdu zaujalo, protože
celou dobu všichni pozorně naslouchali.
Závěrem vážnou atmosféru odlehčil společný tanec.
Čtvrtý den představili své prezentace naši žáci stážistům. Přiblížili jim Kašavu
a nejbližší obce, Muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a hlavní město Prahu. Naši hosté si tak mohli udělat před-

Kin-ballový turnaj

Sportování s dětmi z 1. stupně
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stavu nejen o Valašsku, ale také o nejpěknějších místech našeho hlavního města. Svými postřehy ze života v USA přispěl i rodilý mluvčí Mario Taravella, vyučující konverzaci v angličtině. Nechyběla
ani návštěva p. starosty Josefa Jarcovjáka a nakouknutí do nové místní knihovny. Sešlo z naplánované vycházky po obci
a okolí, čehož studenti velmi litovali, ale
bohužel nebyli vůbec připraveni na mrazivé počasí, které je nemile zaskočilo.
Závěrečný den projektu EDISON patřil především našim nejmenším. Žáčci
z první až třetí třídy si společně se stážisty
zasportovali při závodivých hrách, přetahovali se lanem a zacvičili si na stanovištích. Na žáky druhého stupně čekal zbytek prezentací našich zahraničních hos-

tů. Poslední dvě vyučovací hodiny studenti obešli všechny třídy a rozloučili se
s našimi dětmi, od nichž dostali na památku obrázky a různé vlastnoručně vyrobené dárečky. Čínská dívka Yuhan připravila
malý, ale velmi krásný dárek – jméno obdarovaného vlastnoručně namalované
štětcem na červeno zlatý ruční papír, který měla pro tuto příležitost nachystaný.
V odpoledních hodinách se se v cukrárně u Šarmanů neformálně s našimi
hosty rozloučilo vedení školy a učitelé
a společně s hostitelskými rodinami poseděli, popovídali si o prožitých zkušenostech, jak ve škole, tak v rodinách.
Touto cestou bychom chtěli vřele poděkovat všem rodinám, které se obětavě
staraly o stážisty a dokázaly jim vytvořit

zázemí, na které budou všichni velmi srdečně vzpomínat. Celá skupina studentů
odjížděla se smutkem v očích i srdci, protože naše škola byla jejich posledním působištěm. Podle jejich slov jsme byli školou, která jim, společně s rodinami, nejvíce otevřela náruč a ukázala opravdovou
pohostinnost lidiček žijících v tomto překrásném kraji.
Věříme, že projekt EDISON bude pro
naše děti další velkou motivací pro výuku cizích jazyků, a to především angličtiny, kterou si tak mohly vyzkoušet a zažít
na vlastní kůži. Určitě se v budoucnu opět
do něčeho podobného pustíme.

Branný závod Kašava – cestou necestou
Koncem září proběhl na naší škole
branný závod. Žáci byli rozděleni do tří
kategorií, pro každou skupinu byla připravena jiná trať. Nejmladší žáci běželi podle růžových značek. Starší žáci měli
trať vyznačenou žlutou barvou. A nejstarší kategorie dostala GPS a závodníci se museli orientovat podle
zadaných souřadnic. Na trati je také čekaly různé úkoly. Museli určovat
dopravní značky, znát základy první pomoci, poznávat větvičky stromů, doplňovat kvíz a plnit spoustu dalších úkolů. Trat vedla lesem i po
louce, přes potůčky, z kopce i do kopce. Počasí nás nezklamalo a tak
se závod vydařil. Poděkování patří manželům Matuškovým, manželům Minaříkovým, paní Janatové, paní Horsákové, panu Jakubovi, Aleně Machalové, Tereze Langerové, Vendule Řezníčkové, Pavlíně Štěpánové, Petře Dočkalové a Jakubu Tomášovi za pomoc s přípravou a organizací závodu.
Děkujeme také Nadaci Synot, která finančně v rámci Grantu školství a zájmové činnosti tuto akci finančně podpořila.
Zdeňka Krmášková

Dětský karneval
V sobotu 3. 3. 2018 bylo v kašavské
Orlovně veselo – konal se tu totiž Dětský
karneval, který pro děti i rodiče uspořádalo Sdružení rodičů spolu s učitelkami mateřské školy.
Děti i rodiče přišli v krásných kostýmech, nechyběly různé soutěže, tanec,
dobré občerstvení a bohatá dětská tombola.
Děkuji paním učitelkám a rodičům za
přípravu a organizaci tohoto veselého
odpoledne.
Zdeněk Vlk
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Lyžařský kurz Čenkovice

Holky zatančily
seniorům
na Burešově
Holky, které navštěvují pod vedením
Andrey Jurčíkové zájmový kroužek Aerobik, udělaly svým tanečním vystoupením radost seniorům v Domově pro seniory Burešov ve Zlíně. Ve čtvrtek 21. 12.
2017 seniorům na vánoční besídce nejenom zatančily, ale i zazpívaly několik vánočních písní a koled.
Děkuji paní Jurčíkové a Sovadinové za
organizaci a zprostředkování této krásné
akce, na které holky svým vystoupením
rozzářily oči mnoha seniorů ve Zlíně.
Zdeněk Vlk

Den učitelů

Na den 28. 3. vychází každoročně Den učitelů, který si v České republice připomínáme u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského. V tento den osobně popřáli našim učitelům
starosta a místostarostka Obce Kašava Josef Jarcovják a Marie Zbranková.
Zdeněk Vlk

Vzdělávání učitelů
V naší škole se nevzdělávají pouze
žáci, ale také učitelé. V úterý 13. 2. 2018
byli naši učitelé matematiky na školení
Reálné experimenty ve výuce matematiky. Učitelé se naučili některé nové aktivity, které mohou využít ve výuce s žáky.
Vzdělávací kurz probíhal v rámci projektu Naše škola – naše radost, ve kterém
spolupracujeme s Místní akční skupinou
Vizovicko a Slušovicko.
Martin Vávra
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Exkurze v ZŠ a MŠ Dřevohostice
V rámci projektu „Naše škola – naše radost“, uspořádala Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko dne 12. 3. 2018 vzdělávací exkurzi do městyse Dřevohostice.
Za naši školu se exkurze zúčastnilo vedení školy a paní učitelka MŠ Petra Bořutová.
Navštívili jsme základní i mateřskou školu, prohlédli si vzdělávací prostory,
setkali se s paní ředitelkou a učiteli. Cílem tohoto setkání bylo navázat kontakty
s místními pedagogy, se kterými můžeme v budoucnu sdílet své zkušenosti při
vzdělávání našich dětí.
Součástí exkurze bylo i setkání s panem starostou Dřevohostic a odborný seminář na téma „Spolupráce školy a rodičů“.
Zdeněk Vlk

Záleží na úhlu pohledu
Jak jste se na vozík dostal? Jaké je to žít s postižením? Může mít člověk na vozíku rodinu, zájmy, pracovat? Mohou lidé na vozíku sportovat, a jak jsou uzpůsobeny sportovní aktivity? Mohou lidé na vozíku jít za
zábavou? A není hloupé říci jít a chodit v blízkosti člověka, který vozík využívá?
Na takové otázky a mnohé další se žáci 8. a 9. třídy
mohli zeptat Toma Helískav rámci speciálně pedagogického programu.
Aneta Miklová

Diskuze s žáky 9. třídy

Do školy se nebojíme
Již 6. rok spolupracuje naše mateřská škola se základní školou v rámci projektu „Do školy se nebojíme“,
který je určen budoucím prvňáčkům a jejich rodičům.
Do pravidelného setkávání se zapojily i děti a učitelky
z Mateřské školy Držková.
Připravujeme nejen budoucí prvňáčky, ale i jejich
rodiče na vstup do školy. Při společných setkáních se
předškoláci i rodiče nenásilnou formou seznámí se
školním prostředím, budoucími školními povinnostmi, s metodami vyučování, prostředím školy a učitelkami, které vyučují na 1. stupni naší školy.
Projekt probíhá převážně v 1. třídě naší základní
školy a skládá se z několika společných vyučovacích
hodin a schůzek s rodiči.
Zdeněk Vlk

Rozhovor s učitelem
Tomášem Juříčkem
1. Jaká byla Vaše cesta za učitelskou
profesí? Pocházím z učitelské rodiny, takže to bylo všechno tak nějak dané.
2. Jak udržujete dobrou úroveň
vzdělání u vašich žáků? Těžko :-)
3. Jak řešíte kázeňské problémy? Co
Vám funguje? Když jsem chodil do školy
já, byla univerzálním prostředkem facka.
Ta fungovala spolehlivě. Mně zabírá větši-

Společná fotografie ze společného učení předškoláků a prvňáčků

nou domluva, případně písemka nebo vyzkoušení za „odměnu“. Někdy musí padnout i nějaká ta poznámka.
4. Co by o Vás řekla vaše rodina
a blízcí? To si netroufám říct. :D
5. Jaké jsou Vaše zájmy mimo výuku? Z počítačových her už jsem naštěstí
vyrostl. Celý život hraju fotbal. Občas si jdu
zaběhat, zacvičím si, přečtu si knížku nebo
zajdu do hospody.
6. Máte nějaký svůj vzor, který Vás
inspiruje? Žádný vzor, ke kterému bych
vzhlížel asi nemám. Je to spíše naopak.
Snažím se vyvarovat chyb, které vidím ko-
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lem sebe. Ne vždycky se to samozřejmě
podaří.
7. Líbí se Vám v Kašavské škole? Moc.
8. Je něco, co Vás ve škole překvapilo (mile/nemile?). Poměrně dlouho jsem
si musel zvykat
na začátky vyučovacích hodin
a absenci zvonění.
Klára Černochová
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Model trávící soustavy – názornost nadevše…
V hodině přírodovědy jsme si názorně ukázali, jak funguje trávicí soustava. Místo zubů nastříhaly
nůžky chleba, místo slin jsme přilili vodu a pak nám tuto směs místo stoliček rozmělnilo mačkátko na
brambory. Dále šla „strava“ s přidaným barvivem do hltanu (kelímek bez dna) do sáčku (jícnu) a odtud do žaludku – velkého sáčku. Tam jsme jako žaludeční šťávy přidali potravinářské barvivo. Místo
žaludečních svalů děti použily ruce. Ze žaludku šla kaše s dalšími barvivy (šťávy z jater a slinivky) do
tenkého střeva – punčochy. Pak bylo vidět, jak se živiny vstřebávají do krve, neboli šťáva vytéká z prostupné punčochy. No a tlusté střevo bylo simulováno papírovými utěrkami, které vysušily obsah střeva. Výsledné vyprazdňování střeva – punčochy se dětem líbilo snad nejvíce.
Hana Pospíšilová
O tom, jak v naší škole učíme, můžete aktuálně sledovat:
• na našich školních webových stránkách SKOLA.KASAVA.CZ v rubrice AKTUALITY
• na sociální síti Facebook: SKOLA.KASAVA
• prostřednictvím tištěného informačního zpravodaje, který vychází 1x / měsíc

Největší úspěchy našich žáků
Matematická soutěž Pangea
Recitační soutěž II. stupeň
Recitační soutěž I. stupeň
Florbalový turnaj ve Slušovicích

3. místo v kraji, postup do republikového kola
Účast v okresním kole v Napajedlích
1. místo v okrskovém kole v Lukově
1. místo

Badmintonový turnaj družstev

1. místo v okresním kole v Kašavě

Olympiáda v českém jazyce
Trnavský běh

Účast v okresním kole (32. místo)
1. místo

Tomáš Chlup
Sabina Pavelková, Nela Nedomová
Anežka Morávková, Michaela Křížková
Matěj Drábek, Milan Březík, Tadeáš Vyvlečka,
Jakub Řezníček, Štěpán Průcha, Jan Jurčík,
Ondřej Kráčalík, Jiří Čuba.
Nela Nedomová, Tereza Bařinková,
Jan Marcoň, Tomáš Křižka, Štěpán Průcha
Karolína Šišková
Lucie Třísková

Žákovský parlament 2017/2018

Předvánoční tvořivé dopoledne

Vánoční tvoření s rodiči v MŠ

Návštěva kováře Stanislava Marconě

Výuka na UTB ve Zlíně

Pravidelné cvičení dětí MŠ

Tříkrálové koledování dětí MŠ

Netradiční vánoční posezení

Žákovský parlament zorganizoval Strašidelný den

První školní den
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něco zdraví a kráse prospěšného udělat. Cvičení pro ženy pod
vedením paní Andrei Jurčíkové bude pokračovat od 23. ledna 2018 každé úterý od 18:00 v kulturním domě ve Vlčkové.
Zájemkyně se mohou ke skupince přidat kdykoli během
roku. Cvičení se bude platit vždy na místě a to za každou hodinu 50 Kč.

Cvičení žen
Všem dívkám, slečnám, ženám, paním, dámám i vitálním babičkám se tímto dává na vědomí, že se dal konečně dohromady
kroužek pohybuchtivých žen z Vlčkové a rozhodly se se sebou

Jedná se o poskytnutí dotace ve výši 395.000 Kč. Dotace je určena na realizaci projektu „Vlčková - propojení vrtu č. 3
s vodojemem“.

Dotace od Zlínského kraje
Obec Vlčková podepsala smlouvu se Zlínským krajem
na spolufinancování projektu.

OÚ Vlčková

Jízdní řád autobusu z obce Vlčková - Platnost od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018
Směr Zlín
Pracovní dny – točna
4,30
nejede od 2.7. do 31.8.
4,45
jede od 2.7. do 31.8.
5,55
6,45
7,20
přes Držkovou, nejede od 2. 7. do 31. 8.
10,40
12,52
přes Fryšták
15,17
přes Fryšták
17,10
přes Držkovou
18,57
přes Držkovou
20,28
přes Držkovou
- od rozcestí
7,15
7,49
8,48
12,35
13,24
14,51
15,32
17,38
19,22
20,53
Sobota, neděle a svátky – točna
4,59
10,11
přes Fryšták
12,58
Sobota, neděle a svátky – od rozcestí
7,13
9,15
15,30
17,15
18,20
19,22

Směr Držková
Pracovní dny – točna
7,20
9,52
11,38
15,03
do Bystř. pod Hostýnem
17,10
18,57
20,28
22,48
- od rozcestí
5,34
6,15
7,32
do Vsetína
8,14
do Hranic
10,54
do Bystř. pod Hostýnem
12,37
do Vsetína
14,44
16,15
do Ratiboře, nejede od 2. 7. do 31. 8.
Sobota, neděle – od rozcestí
14,44
20,15
do Kašavy
Sobota – z točny
8,58
nejede17. 11.
18,57
Neděle a svátky – točna
8,33
18,57
Sobota, neděle a svátky – od rozcestí
7,14
do Bystř. pod Hostýnem
10,54
do Bystř. pod Hostýnem
12,27
do Vsetína
14,44
do Bystř. pod Hostýnem
20,15
jen do Kašavy
OÚ Vlčková
- Kabelová televize do konce června - 1200 Kč/nemovitost
- Pronájem pozemku dle smlouvy do konce června roku 2018
- Poplatek za 1 psa v domácnosti - 100 Kč, za každého dalšího
psa v domácnosti - 150 Kč, do konce června
- Platbu můžete uhradit v úřední hodiny osobně, tj. v úterý a čtvrtek od 7hod do 18hod, nebo bankovním převodem (mimo zálohy vodného a stočného) na č. ú. KB Zlín 1151069290207/0100. Do variabilního symbolu uveďte vždy
číslo popisné nebo číslo evidenční!

Poplatky v roce 2018
- Platba za popelnice do konce března - 415 Kč/osoba
- Platba za popelnice do konce června - 440 Kč/osoba
- Slevy: děti do 10 let, držitelé ZPP, důchodci nad 80 let - 220 Kč/
osoba
- Vodné a stočné: možnost úhrady zálohy na rok 2018 v průběhu měsíce dubna a srpna
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Pohárová soutěž
na Hrobicích
1. července se naše družstvo VLČKOVÁ ŽENY NAD 35 LET spolu s družstvem
VLČKOVÁ STARŠÍ ŽÁCI a VLČKOVÁ PŘÍPRAVKA vypravilo na pohárovou soutěž
na Dubíček. Konkurence byla mezi pří-

tomnými družstvy žen velká, protože náš
věkový průměr oproti jiným družstvům
je vyšší. My jsme ale nepřijely pro vítězství, my jsme si přijely užít hezké odpoledne, srandu a hlavně se zúčastnit. Nakonec se nám výkon povedl, i když jsme
nebyly první. Jsme rády, že nám většina
vlčkovských fandí a ten, kdo kritizuje, ať
zkusí posílit naše řady a třeba sám pozná,

že to tak jednoduché není a nervozita je
vždy velká. My to ale nevzdáme a dále se
pokusíme dělat radost našemu trenérovi
Pavlovi Huňovi a především samy sobě.
A konečně, po každé soutěži je přece co
slavit, už jenom to, že jsme se sešly a jsme
dobrá parta. Děkujeme všem, kteří nám
fandí a drží pěsti.
Členka družstva, Eva Moučková

Vlčkovská lávka
2017
V sobotu 5. srpna proběhla již tradiční
Vlčkovská lávka. Počasí přálo jak organizátorům, tak především účastníkům soutěže a návštěvníkům. Pod taktovkou moderátora Zdeňka Tomšů vyrazilo na přejezd lávky 29 soutěžících v přejezdu na
kole, 3 páry v přejezdu na tragači a 2 speciály. Vítězem v přejezdu na kole se stal
Pavel Mašláň z Fryštáku, který lávku přejel jako jediný! Příjemná atmosféra, pěkné počasí - co víc si o prázdninách přát.
Doufejme, že další ročník Vlčkovské lávky
proběhne ve stejném duchu.
Pořadatelům a dobrovolníkům velké díky!

Ukončení letního času 2017
V sobotu 28. 10. 2017 v 18 hodin se na točně autobusu ve Vlčkové soustředilo tolik dospělých, ale hlavně
dětí, že se ani nechtělo věřit, že všichni ti caparti jsou z Vlčkové. Je vidět, že Vlčková mládne! Ale o co vlastně
šlo? - ukončili jsme společně letní čas! Lampionový průvod se vydal z točny na hřiště TJ Sokol Vlčková, kde se
odehrála podívaná hodna obdivu - velký ohňostroj.

Posezení
v knihovně
Chce to něco nového, nějakou změnu,
více využít prostor naší knihovny - to byla
hlavní myšlenka. Tak jsem oslovila paní
místostarostku, paní Zdenku Salíkovou,
daly hlavy dohromady, a tak vznikl nápad
udělat jednou za měsíc posezení v knihovně.
Všichni máme pořád nějakou práci, nikdo nemá čas, v obci se skoro nevídáme,
mnozí ani nebyli v naší knihovně. Paní Salíková tuto akci vyhlásila v obecním rozhlase a pozvánku jsem nechala zveřejnit
na kabelovou televizi.
První posezení se uskutečnilo v pondělí 6. listopadu 2017 v 17 hodin. S napětím
jsme očekávaly, kolik nás bude, zda někdo
vůbec přijde. K naší radosti a potěšení přišlo 15 žen. Od té doby jsme se sešly 5krát.

Posezení se líbí, někdo se i těší, vždyť
s některými se nevidíme celý měsíc, až
zase v knihovně. Stále nás chodí kolem
patnácti žen, ale můžou se k nám přidat
i muži.
Scházíme se každé první pondělí v měsíci v 17 hodin. Téma posezení je různorodé, fantazii se meze nekladou, recepty na
cokoliv, výměna zkušeností, vzpomínky
na mládí a i na vtipy dojde. Na vánočním
posezení jsme naladily hlas a zazpívaly si
koledu. K dispozici je možnost uvařit si čaj,
kávu a také něco na mls. Mnohé z nás donesou své výrobky na košt a chuť.
Až bude venku lepší počasí, plánujeme
vycházku po okolí, abychom protáhly tělo
a nohy. V naší obci máme hodně zručných
a šikovných lidí, ani o nich nevíme, takže
chcete-li se s námi o své dovednosti podělit „tož přijděte ukázat a povykládat“.
Jiřina Zbranková
knihovnice
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Mikulášská
besídka ve Vlčkové
V naší vesnici se stalo již tradicí, že
na sklonku roku, kdy se dny krátí a vládu
přebírá paní zima, pořádají místní hasiči
mikulášskou besídku pro naši drobotinu.
Tato tradice je udržována již od roku 1995
a podle neutuchajícího počtu účastníků
je stále živá. Rodiče pro své děti objednávají na obecním úřadě dárkové balíčky,
které pak na besídce předává svatý Mikuláš v doprovodu anděla.
Na to, aby děti moc nezlobily, dohlížejí tři statní čerti, sedící okolo pekelné-

ho kotle. Nejmenší caparti bázlivě pozorují tuto nebeskou sestavu a občas ukápne i nejedna slzička.
Pro navození správné atmosféry hasiči letos objednali u našeho akademika
Petra Farona dvě sady výborně namalovaných skládacích kulis. Za což mu patří
náš vřelý dík. Také kreativní výtvory pozvaného balonkového klauna byly u dětí
velice žádané. Pro dospělé pak byl v bufetu připraven horký svařáček a nabízely se zde i další laskominy. Všem, kteří se
podíleli na přípravě a hladkém průběhu
akce, patří naše poděkování. Protože si
jistě všichni uvědomujeme jak je v dnešní době důležité dostat děti od počítačů
a televizí, dostat je ven mezi své vrstevní-

Rozsvícení
vánočního stromu
Milou vánoční tradicí se v naší obci
stalo rozsvěcování vánočního stromu. Letos to připadlo na první adventní neděli 3. 12. 2017. Už před šestou hodinou se
začali před obecním úřadem scházet lidé
všeho věku, kteří s napětím čekali, jak
bude strom vypadat. Když kaplička odbila šestou hodinu večerní, strom se rozsvítil
a všichni zůstali v němém úžasu. Krásné
doprovodné vystoupení si připravily naše
děti, pod vedením Věrky Rexové. Zazpívaly a zahrály krásné koledy, které skvěle
doladily vánoční atmosféru. Po celý tento
slavnostní večer se podával horký čaj, svařené víno a krásně nazdobené perníčky.
Poděkovat bychom chtěli panu Jaromíru
Hasoňovi, který obci Vlčková letos daroval
vánoční strom a všem, kteří tuto akci pomohli zorganizovat. Zase se budeme těšit
na další Vánoce.
Veronika Ponížilová

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. 1. 2018 proběhla v obci
Tříkrálová sbírka.
Dvě tříkrálové trojice prošly obec
od dolního konce po ten nejvzdálenější horní - chalupu od chalupy. Obyvatelé
byli sdílní a štědří - děti nakonec vybraly
13.163,00 Kč.
Ještě jednou děkujeme jak dětem, tak
i doprovodu – Markétě Čechové a Zdeňkovi Březíkovi.
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ky, aby měly dostatek pohybu a přímého
kontaktu s ostatníma dětma.
Vladimír Zbranek, starosta hasičů
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Košt slivovice
V sobotu dne 24. Února 2018 se uskutečnil v Domě zahrádkářů ve Vlčkové již
IV. Ročník koštu slivovice.
I přes slabou švestkovou úrodu bylo
k degustaci přihlášeno celkem 11 soutěžních vzorků, z nichž sedmičlenná porota vybrala ten nejlepší. Šampiónem letošního koštu byl zvolen soutěžní vzorek
č. 7 pana Bedřicha Botíka z Vlčkové. Vítěz byl odměněn vskutku originálně, a
to 5-ti litrovým demižónem. Ten se jistě
v domácnosti bude hodit!

K příjemné atmosféře přispělo vystoupení Mladé dechovky z Kašavy,
při kterém si někteří z účastníků koštu

roregionu Podřevnicko. Zde pořídili několik fotografických záznamů masopustního průvodu, které pak prezentovali na internetu.
Letošní rok byl významný i tím, že se nám vytvořila skupina
čtyř domácích hudebníků – dětí, které tak za doprovodu dospělých muzikantů sbírají cenné zkušenosti a jsou příslibem do dalších let.
Večer se v místním kulturním domě konala končinová zábava, na které hasiči předvedli rej masek a drezůru medvěda. Úderem dvaadvacáté hodiny nastal hlavní hřeb večera, pochovávání basy. Dva faráři se svou družinou vzpomenuli mnoho příhod a prohřešků místních obyvatel a za doprovodu kapely FOCUS basu slavnostně uložili ke svému odpočinku. Masopustní
veselí pak probíhalo až do brzkých ranních hodin. Někteří účastníci tohoto veselí pak dohledávali své zapomenuté věci i další den.

Končiny ve Vlčkové
Ve Vlčkové je již dlouholetou tradicí, že místní sbor dobrovolných hasičů je pořadatelem masopustního průvodu masek,
které za doprovodu hudebníků navštěvují jednotlivá stavení ve
vsi.
V každé domácnosti se zastaví, prohodí pár slov s hospodářem a zahrají oblíbenou písničku.
Na oplátku se jim nejedna hospodyňka pochlubí se svým
kuchařským uměním a nabídne něco na zakousnutí. Hospodář
pak uleje štamprlku valašské medicíny ze svých zásob. Nejinak
tomu bylo i letos. Početná výprava patnácti masek a osmi muzikantů již brzy z rána vyrazila na svoji celodenní pouť, která začínala u Dubovských a odtud pokračovala dolů vesnicí. Poblíž křižovatky na koupaliště naši výpravu navštívili fotografové z mik-

Karneval
Letos se děti dočkaly karnevalového
řádění v našem kulturním domě už v lednu. Všichni si ho pořádně vychutnávali,
malí při soutěžích nebo tancovačce a dospělí si zpříjemnili nedělní odpoledne kávičkou a poklábosením o radostech i starostech rodičovství.
Děkujeme Mateřské škole Držková,
že si na konání této akce vybrala právě
náš „kulturní stánek“. Vlčkovské mamin-

s radostí i zatančili. Už teď se můžeme těšit na ten další, v pořadí už pátý ročník.
Věra Rexová

ky vzkazují, že rády přijdou zase příští rok.
Za Mamčo Kateřina Holíková

Klabači
z Vlčkové
- vrčání
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Vepřové hody
V sobotu 7. 4. 2018 bylo ve Vlčkové
o zábavu postaráno.
Od desáté hodiny, ve Vlčkové startovala rally Kopná, v 10.30 hod měli možnost občané naočkovat své zvířecí miláčky a od 11.00 hod se před obecním úřa-

dem uskutečnily tradiční VEPŘOVÉ HODY,
které již tradičně pořádal obecní úřad Vlčková a spolky obce Vlčkové.
Pro všechny mlsné jazýčky a nebylo
jich málo, byl k dispozici kompletní sortiment zabíjačkových pochoutek - od výborné ovarové polévky „prdelačky“ nebo
světlého vývaru až po ovárek, jatýrka
a další zabíjačkové pochutiny, které mohli lidé zajídat vynikajícími koláčky od Ada-

mů. A kdo toho měl málo nebo nechtěl
sedět, mohl si všechny tyto pochutiny
koupit domů. K tomu všemu vyhrávala
Mladá Kašava.

rým líto ještě teď a tak se tým „ZA RABLINŮ“
umístil, stejně jako loni, na druhém místě.
My fanoušci vzkazujeme našim hokejistům, že si určitě další ročník nenecháme ujít

a podpoříme vás zase. Věříme, že příští rok se
z toho putovního poháru napijeme s vámi.

Myslím si a doufám, že mohu mluvit
i za všechny přítomné, že to bylo příjemně strávené slunného sobotního dopoledne.
Zdeňka Salíková

Velikonoce
na Vlčkové
I když by se zdálo, že dnes na Velikonoční pondělí každý raději odjede z domova za výletováním a ogaři už na tradici rezignovali, není to naštěstí pravidlo.
Letošní rok se někteří sešli třeba v neděli vpodvečer u Šmajdlerů a u pivka upletli vlastní tatar. S ním pak obcházeli dědinu a s radostí musím říct, že rozhodně nebyli jediná partie. Jen tak dál, hodně cérek
na vás všechny – Vlčkovské ogary s nabarvenými vajíčky, nazdobenými chlebíčky
a vychlazenou slivovičkou každý rok čeká!!!
Kateřina Holíková

Turnaj Mikroregionu
Slušovicko
Že tady za Rablinou žijeme s Kašavou
a Držkovou pospolu je nesporný fakt a zároveň určitě velká výhoda. Vzájemné spolupráce a přátelství se netýkají jen školy a školek, ale také kulturních a sportovních akcí.
Ogaři z Vlčkové a především fanoušci tak děkují Kašavskému týmu hokejistů, kteří vzali
mezi sebe Jarka Holíka, Radka Zvonka a Milana Šumšála z Vlčkové, když jeli už po čtvrté zápolit s ostatním obcemi o putovní pohár Mikroregionu Slušovicko. Finálový zápas
se Slušovicemi byl velmi vyhrocený a rozhodlo pár vteřinových akcí, které jsou někte-
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Činnost hasičů ve Vlčkové
nutých tradic „PÁLENÍ KOP“ na vrch nad Kapličků, kde opět bude
vstupné tři slepičí vejce.
Poslední sobota v květnu je pak vyhrazena Okrskovému cvičení hasičů, které letos organizuje SDH Držková na hřišti v Lukově.
Víkend 22. - 24. června je pak vyhrazen pro naše děti, které
vyšleme na soustředění do Vizovic na Reviku .
V sobotu 30. června pak proběhne naše nejdůležitější akce,
oslavy 90. let trvání dobrovolných hasičů ve Vlčkové.
V srpnu nás pak čeká organizování dvou akcí. V sobotu
4. srpna je to osmnáctý ročník Vlčkovské lávky a 18. srpna pak
pořádání Pohádkového lesa pro děti.
Vladimír Zbranek, Starosta hasičů

14. 1. 2017 - VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA v Kulturním domě
25. 2. 2017 - KONČINY 2017
- Účast 13 masek a 6 muzikantů
- Pomoc při přípravě – Moučková Eva
29. 4. 2017 - HASIČSKÁ POUŤ na Hostýn
- Účast – 11 uniformovaných hasičů
- Vypraven autobus pro poutníky
- Po návratu posezení a občerstvení v kulturáku
3. 6. 2017 - OKRSKOVÉ CVIČENÍ v Lukově pořádané SDH
Lukoveček
- Ženy nad 35 let – trenér Huňa Pavel
- Muži nad 35 let – trenér Drábek Tomáš
- Přípravka – trenér Huňa Pavel
- Mladší žáci – trenér Drábek Michal
- 2x Starší žáci – trenér Marušák Pavel
3. 6. 2017 - PÁLENÍ KOP spolupořádání s Obecním zastupitelstvem
- Vstupné jsou 3 domácí vejce
- Bečka piva Konrád
- Posezení s harmonikářem p. Hrbáčkem
- Příprava společné vaječiny ze 150 vajec v kotli
23. – 25. 6. 2017 - TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ 9. okrsku
- Účastní se 20 dětí pod vedením HuňaPavel, Marušák Pavel,
Šarmanová Broňa, Urban Jindra, Drábek Michal,
Janata Vendelín

1. 7. 2017 - POHÁROVÁ SOUTĚŽ na Hrobicích
- Mladší žáci – přípravka – trenér Huňa Pavel
- Starší žáci – trenér Marušák Pavel
- Ženy – trenér Huňa Pavel
Dále jsme pořádali v roce 2017 tyto akce:
- VLČKOVSKÁ LÁVKA
- POHÁDKOVÝ LES
- HASIČSKÝ TÁBORÁK
- ZÁJEZD
- MIKLÁŠSKOU BESÍDKU
Připravované akce hasičů ve Vlčkové pro rok 2018
Činnost hasičů v letošním roce bude hodně obsáhlá. V prvních jarních měsících chystáme brigádu na sběr železného šrotu
a na vyčistění požární nádrže od zimních nánosů hlíny.
28. dubna pořádáme zájezd na 25. ročník hasičských poutí na Svatém Hostýně, kde je náš 9. okrsek jejím pořadatelem.
V sobotu 19. května pak uspořádáme další ročník zapome-
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Slovo starosty

Vážení občané, dovolte mi přivítat Vás v tomto krásném jarním čase
u dalšího vydání obecního zpravodaje
a informovat Vás o práci Zastupitelstva
obce Držková.
Loňský rok probíhal ve znamení velkých investic do rozšíření majetku obce
ve smyslu nákupu nemovitostí – pozemků i staveb. Jako první bych rád
zmínil, že se podařilo vykoupit většinu pozemku parc.č. 586/8, který se nachází nedaleko požární nádrže směrem
k Májové a vede pod ním potrubí k napouštění nádrže. Bylo vykoupeno 2.461
m2 od 8 vlastníků a obec dnes vlastní podíl 19/22. Dále se podařilo rozšířit majetek obce o části lesních pozemků parc. č.141/1, 141/2 a 116/15. Jedná se o vzrostlý les v lokalitě nad Pasíčky, která navazuje na další obecní pozemky (louky). Celkem bylo vykoupeno
11.355 m2 od 8 vlastníků. Dle znaleckého posudku, který jsme si na les nechali
zpracovat, má tento stáří 78 let. Stromy
jsou poměrně kvalitní, což znamená,
že za pár let dosáhnou mýtního věku,
čímž obec tímto nákupem získala do
budoucna další finanční zdroj. Další pozemek, který se obci podařilo získat darem od kašavské farnosti, je pozemek
parc. č.2094 (výměra 21 m2) ležící pod
chodníkem před kaplí. Zde bych chtěl
poděkovat Mgr. J. Machovi a farní radě,
za velmi vstřícné jednání. Další část
chodníku, kterou se podařilo odkoupit, je na pozemku parc. č.56/2 (výměra
6 m2). V tomto případě se jedná o opravenou část chodníku směrem do Plánčí. Bezplatně se také podařilo získat pozemky pod chodníky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
a to parc. č. 2040/10 (31 m2) a 2093

(59 m2). Tyto jsou situovány naproti obchodu, před zvonicí. V souvislosti s připravovanou analýzou rizik bývalé skládky byla do majetku obce získána část
pozemku v dané lokalitě (naproti bývalého lyžařského vleku). Zde bylo konkrétně vykoupeno 4.849 m2. Dále byla
vykoupena stavba staré kovárny v Plánčí (vč. 44 m2 pozemku), která se nachází ve velmi špatném technickém stavu. Navíc stojí na nepřehledném místě v zatáčce místní komunikace vedoucí do Plánčí a dále na Pasíčka, která je
kvůli této stavbě neprůjezdná pro větší
automobily. Stavba byla vykoupena za
účelem její demolice a zvýšení bezpečnosti a dopravní situace v této lokalitě,
která byla problematická nejen v zimně, ale i v létě. Největší investicí loňské
roku byl nákup bývalé Kolaříkovy hospody. Tato investice je natolik významná a váže na sebe další realizované výkupy pozemků situovaných v blízkosti
tohoto objektu, že je popsána v samostatném příspěvku. Celkově bylo v minulém roce vykoupeno či získáno přes
20.400 m2 pozemků.
Další velká část odvedené práce
byla věnována budově obecního úřadu, zejména pak jejího okolí. Zde se navázalo na již zrealizovanou rekonstrukci oplocení kolem dětského hřiště. Ve
stejném duchu se v této rekonstrukci
pokračuje dále i před obecním úřadem.
Před zimou se realizovala kostra plotu
a nyní nám zbývá dokončit a namontovat výplně. Dlouhodobě jsme také řešili otázku kvality pitné vody. Ta značně kolísala v obdobích, kdy docházelo k nenadálým klimatickým změnám,
především při přívalových deštích. Kvalitu vody jsme proto museli dodržo-

31

vat chlorováním. Udržet obsah chloru
v předepsané míře v delším časovém
úseku však bylo velmi obtížné. Proto
jsme v budově OÚ přistoupili k instalaci speciální UV lampy, kterou lze docílit
požadované kvality vody i bez chlorování. První rozbor po instalaci UV lampy
naznačil, že se nám instalovaná technologie osvědčila. Obec však vlastní další
studny, ze kterých je voda dlouhodobě
odebírána a i zde se musí předepsané
limity dodržovat. Obtížné je to zejména u studny naproti zbrojnice, která je
nevhodně situována v blízkosti komunikace. Zde bude nutné hledat dlouhodobé řešení.
Ale nyní k příjemnějším věcem. Na
konci loňského roku se podařil realizovat nákup malotraktoru s lesnickou nástavbou. Součástí tohoto malotraktoru je také vlečka a naviják, což umožní provádět práce v obecním lese spojené hlavně s čištěním a úklidem, vyřezáváním uschlých stromů apod. Projekt je řešen přes Ministerstvo zemědělství – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Dohoda s fondem byla
podepsána v prosinci 2017. V březnu letošního roku byla podána žádost
o platbu a nyní probíhá kontrola projektu. Následně by obec měla obdržet
dotaci, která byla v dohodě vyčíslena
na 350.000,- Kč. Celkové náklady projektu činí 846.274,- Kč. Malotraktor dodala společnost Prodag Zlín.
Další projekt, který aktuálně probíhá, je oprava kaple sv. Václava. Projekt
byl připravován ve spolupráci s farností
Kašava. Žádost o dotaci byla podána na
Ministerstvo zemědělství a to do programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017.
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Rozpočtované náklady dle projektu činily 1.167.284,- Kč. Cena, která vzešla
z výběrového řízení, činí 1.062.723,83,Kč. Předpokládaná výše dotace dle registrace dané akce, která byla doručena na obec v srpnu 2017, by měla činit 700.000,- Kč. S vítěznou firmou Boss
Company Praha byla již podepsána
smlouva o dílo a oprava tak může začít. Následně by mělo dojít také k opravě plotu kolem kaple. Duchovní správce kašavské farnosti po poradě s farní
radou přislíbil, že by rekonstrukci plotu zajistil. Plot by byl proveden obdobně, jako je již nyní jeho přední část, kterou před časem vyrobil kovářský mistr
pan Marcoň z Kašavy. Po realizaci akce
plánujeme v opravené kapli uspořádat
slavnostní mši svatou. V této souvislosti bychom chtěli, aby při této mši byl
posvěcen také nový zvon do dřevěné
zvonice, na který nyní probíhá veřejná
sbírka. Zde je potřeba vyslovit velký dík
všem, kteří doposud do sbírky přispěli.
V současné době činí výše darovaných
příspěvků okolo 100 tis. Kč.
Další významný projekt, na který
bylo žádáno o dotaci, je pořízení projektové dokumentace na odkanalizování obce. V letošním roce vypsal totiž
Zlínský kraj dotační titul, jehož cílem je
právě poskytnout dotace na daný účel.
Žádost byla podána na začátku března a v tomto období by se mělo rozhodovat, které projekty budou vybrány k podpoře. Dalším projektem, který
je dlouhodobě v přípravě, je oprava komunikace na Pasíčka. Projekt se intenzivně dokončuje tak, abychom v závěru
dubna mohli podat na Ministerstvo zemědělství žádost o dotaci.
Obtížnějším se stává projekt na
opravu točny na Pasekách. Stavebním
úřadem je nově požadována změna
územního plánu, jelikož by stavba dle
zpracované studie částečně zasahovala i do pozemku, který k tomuto účelu
není dle platného územního plánu určen.
V minulém roce se dařilo také naší
vydavatelské činnosti. Vydán byl další
stolní kalendář s historickými fotkami
na rok 2018, který se tematicky věnoval
životu a práci našich předků. Společný
byl opět pro Kašavu, Vlčkovou a Držkovou. Dobrovolné sdružení obcí DKV vydalo společnou obrazovou publikaci „U
nás za Rablinů“. Obec Držková si sama
vydala také zajímavý propagační suvenýr – obecní pexesa. Všechny textové a
fotografické materiály pro vydané tiskoviny připravil zastupitel Ing. L. Marušák. V současné době je v plném prou-

du příprava vydání knihy Pohádky a pověsti z Držkové.
Vzpomenout musím také práci obecních pracovníků, kteří provádí
kromě běžných sezónních prací i další
činnost. Práci neodvádí pouze „na dědině“, ale i na dalších místech po katastru obce. Proto se někdy může zdát,
že odváděné práce není tolik, jako by
mělo být. Přece jen vyčištěné meze od
náletových dřevin, či zasazený les nejde tak vidět pozorováním z oken chalup jako zametený chodník. Právě proto je potřeba alespoň některé činnosti
našich pracovníků připomenout. V loňském roce se odvedl kus práce v obecním lese. Pozemek po těžbě byl vyčištěn a také částečně zalesněn. V sazení
stromků se bude pokračovat také letos
a mladý les se bude muset oplotit. Přestože jsme totiž vysazené stromky ošetřili přípravkem proti okusu, způsobila nám lesní zvěř a zvláště přemnožení
daňci, nemalé škody. Obecní pracovníci připravili na prodej vytěžené palivové dřevo, kterého bylo větší množství,
což přineslo prodejem občanům i nezanedbatelné finanční prostředky. Nápomocni byli pracovníci také při rekonstrukci oplocení u obecního úřadu, či
při demolici přístavby u zakoupené budovy dolní hospody. Začátkem letošního roku vyčistili také značnou část pozemku na bývalém smetišti, kde je záměrem po provedení analýzy rizik vysadit ovocné stromy.
S radostí musím říci, že kulturní
a sportovní vyžití v naší obci stále
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vzkvétá. Roste také počet akcí, které
je potřeba dobře ozvučit (hody, kácení
máje, Živý betlém, besedy, oslavy atd.).
Dosud se pro tyto příležitosti ozvučení
buď půjčovalo z kašavské školy, nebo
se musel domluvit a zaplatit profesionální zvukař. Proto jsme začali přemýšlet, že bychom si zvukovou aparaturu pořídili vlastní. Oslovili jsme okolní
obce, které ozvučení mají, abychom se
s nimi poradili.
V předvánočním období proběhla
diskuse mezi redaktory a mezi zástupci obcí o vydávání obecního zpravodaje. Diskuse se týkala četnosti vydávání
zpravodaje a termínů uzavírek příspěvků, které nebyly dodržovány a zpravodaj vycházel značně nepravidelně
a s velkým zdržením. Domluveno bylo,
že společný obecní zpravodaj tří obcí
bude vycházet dvakrát ročně v režimu JARO a PODZIM. Také uzavírky příspěvků byly stanoveny pevně a to na
31. března a 30. září daného roku. Doufejme, že nastolená pravidla se zažijí
a budou fungovat.
Nadcházející období bude ve znamení mnoha akcí. Přeji proto organizátorům, aby jim přálo počasí a vše vyšlo,
jak má a aby jejich úsilí bylo odměněno
velkou účastí místních i přespolním. Divákům a účastníkům naopak přeji, aby
si z držkovských akcí odnášeli jen samé
hezké vzpomínky a dobrý pocit. Přeji
krásné jaro a prosluněné léto.
Ing. Jan Chudárek,
starosta obce
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dlouhodobě zabývali, protože poptávka místních po takovém
bydlení je velká. Horní část budovy bývalé hospody se pro toto
využití přímo nabízí. Malometrážní byty by byly myšleny buď
jako tzv. startovací pro mladé páry a rodiny, nebo jako sociální pro místní v nouzi.
O využití pozemku máme již také své představy. Plocha za
nemovitostí by sloužila jako technické zázemí obce. Naší obci
se v současné době podařilo pořídit velké množství techniky,
kterou bude potřeba rozumně zabezpečit tak, aby nám tato
sloužila co nejdéle. Technikou nemyslím pouze sekačky na trávu a nový malotraktor s vlečkou a dalším příslušenstvím, ale
také nový velký štěpkovač s vlastním spalovacím motorem
a další techniku. V brzké budoucnosti se budeme muset zabývat otázkou, kam umístit obecní čistírnu odpadních vod.
I k tomu účelu by šel pozemek za bývalou hospodou využít.
Kromě budovy a pozemků, které byly ve vlastnictví bývalých majitelů hospody, se podařily odkoupit další dva významné pozemky. Prvním z nich je plocha před hospodou, kde se
točí a také stávají autobusy. Tento strategický pozemek se podařilo vykoupit od soukromého majitele. Druhým pozemkem
je ten, na kterém je umístěna polovina současného sběrného
dvora. Uskutečněnou koupí pozemku, který byl ve vlastnictví
Lesů ČR a o jehož odkoupení usilovala obec asi dva roky, je celé
sběrné místo v současnosti na obecních pozemcích. Díky tomu
je možné se i tímto místem intenzivně zabývat, připravit projekt a plochu přebudovat a okolí upravit.
Většina sdělených vizí je prozatím ve stavu záměru, na kterých je potřeba dále pracovat. Při jakékoliv investici se zastupitelstvo obce snaží, aby tato dávala vždy smysl. Obdobně se
o toto pokoušíme při žádostech o dotaci. Vždy se snažíme zohlednit přínos dotace s její výší a s následnou administrativní
zátěží. Jakékoliv získání finančních prostředků je vnímáno pozitivně, ale již se nám nejednou také potvrdila skutečnost, že
realizace menšího projektu z vlastních prostředků je rychlejší
a v konečném výsledku třeba i pro obec výhodnější, než projekt dlouho připravovat a další roky administrovat.

Zakoupení hospody
Bezpochyby největší akcí loňského roku bylo odkoupení
budovy bývalé hospody v Držkové čp. 52 včetně pozemků kolem této nemovitosti. Jednání i samotný odkup nebyl vůbec
jednoduchý. Při schvalování jsme i na zastupitelstvu řešili několik zásadních otázek s odkupem spojených. Při rozhodování
jsme se však snažili vidět celou věc v širších souvislostech. Možná se to nyní tak nezdá, ale zakoupená budova s relativně velkým pozemkem na strategickém místě uprostřed obce v blízkosti obecního úřadu řeší spoustu věcí, které bychom museli
v budoucnu stejně řešit. Prodej nemovitosti se po všech úskalích realizoval a vše se podařilo dotáhnout do zdárného konce. Nyní je Obec Držková vlastníkem nejen samotné budovy
a pozemků v těsné blízkosti stavby, ale také studny a vrtu realizovaných v roce 2010, na který je aktuálně nemovitost pro odběr vody napojena. Konečná cena, za kterou byl objekt včetně
pozemků odkoupen, činila 3,6 mil. Kč. Obec si na nákup vzala
úvěr. Na nákup jsme sice měli své vlastní finanční prostředky,
které se podařilo současnému a předchozímu zastupitelstvu
ušetřit, ale je potřeba mít s ohledem na připravované nebo
probíhající projekty na účtu dostatečnou finanční hotovost.
Financování u většiny projektů, které jsou podpořeny dotací,
probíhá tak, že obec musí celou částku napřed zaplatit, doložit všechny požadované dokumenty a až následně obdrží přislíbenou dotaci. V zastupitelstvu jsme si byli vědomi, že s nákupem nemusí být všichni občané ztotožněni, ale jsme přesvědčeni o tom, že teprve až budoucnost ukáže, že toto rozhodnutí bylo správné.
První „vlaštovky“ dokazující výhody zakoupení budovy jsou
pociťovány již nyní, jen několik měsíců od prodeje. Přízemní
část budovy bývalé hospody již nyní slouží potřebám obce. Sál
s kuchyní a sociálním zázemím tvoří ideální zázemí pro kulturní činnost, které obci dlouhodobě scházelo. Za krátkou dobu
zde proběhlo již několik kulturních akcí (Silvestr, zabijačka, Vynášání Mařeny, turnaj v piškvorkách), a další se připravují. Budova může mít i daleko větší využití. V současné době se často mluví o sociálním bydlení. Také my jsme se touto otázkou

Ing. Jan Chudárek,
starosta obce
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Vydání pohádek
Vydání rukopisu knihy Valašská dědina Držková v roce 2015 vyvolalo nejen
vlnu zájmu odborné i laické veřejnosti napříč celou republikou, ale také získání cenných kontaktů na rodáky, kteří
se znovu a rádi hlásí ke své rodné Držkové. Zvláště cenné bylo pak seznámení
s nejbližšími žijícími příbuznými autorky
– paní řídící učitelky Františky JančíkovéMinaříkové. O přátelském přijetí zástupců Držkové u rodiny Minaříkovy a Papežovy ve Slavičíně, jakožto i o „objevení“
dalších rukopisů, jsme vás informovali
již v předchozích zpravodajích. Největší
cenností rovnající se téměř dílu Valašská
dědina je rukopis díla manžela paní řídící Augustina Jančíka - Pohádky a pověsti
z Držkové. Jedinečné dílo, které zachycuje všechny místní pohádky, pověsti a povídačky, sepsal autor při svém působení
v držkovské škole v roce 1940.
Rukopis nebyl od svého vzniku nikdy vydán v tištěné podobě. Od paní Minaříkové (vdova po synovci autora), která obci rukopis zapůjčila, jsme se dozvěděli, že o vydání knihy vlastním nákla-

Medaile
MUDr. Jánského
Říká se, že na vesnici se všichni znají a jeden o druhém všechno ví. Častěji
se však probírají špatné lidské vlastnosti nebo události a na ty dobré se zapomíná. Proto bychom na tomto místě rádi
zmínili obdivuhodnou činnost jednoho držkovského občana. V těchto dnech

Memoriál
Rostislava Macíka
Tak jako každé léto jsme i minulý rok
uspořádali fotbalový turnaj s již proslulým názvem Memoriál Rostislava Macíka. Avšak tento ročník jsme měli tu čest
uspořádat první fotbalový turnaj na novém víceúčelovém hřišti u nás v Držkové. Termín jsme stanovili na 22. červenec
2017. Přípravy začaly již den předem, jelikož po stavbě hřiště jsme museli pořádně pouklízet a vše nachystat. V den turnaje jsme se sešli v brzkých ranních hodinách, abychom dokončili přípravy
a mohli zahájit turnaj. V 7 hodin ráno se
začaly sjíždět týmy, kterých tento rok

dem její rodina dlouho uvažovala. Byla
prý domluvena i se známým malířem,
který byl ochoten knihu ilustrovat. K vydání však bohužel nikdy nedošlo. Po zapůjčení rukopisu obci Držkové jsme neváhali ani chvilku, vždyť která obec v širém okolí se může takovým dílem (navíc
78 let starým) pochlubit? Zachovali jsme
však chladnou hlavu a další postup jsme
si dobře promysleli. Uvědomovali jsme
si, že podruhé již takovou možnost mít
nebudeme. Nejdříve jsme rukopis přepsali na počítači do textového souboru.
Přestože je rukopis psaný úhledným písmem (rukou paní řídící Jančíkové), není
doplněn žádnou ilustrací (kromě mapky držkovského katastru a velkých počátečních písmem každé pohádky). Proto
jsme se přiklonili k možnosti vydat knihu nikoliv reprintem (jako Valašskou dědinu), ale strojopisem s novými ilustracemi. Dále nastala důležitá práce – hledání správného výtvarníka, který by dokázal knihu doplnit milými a úhlednými
ilustracemi. Po dlouhém hledání jsme
našli umělkyni, která nad rámec splňovala naše náročná kritéria. Spolupráce
s paní Marií Vlachovou z Dolních Bojanovic byla skvělá a naprosto profesionál-

ní. Paní ilustrátorka si knihu pečlivě přečetla a inspirována zaslanými fotografiemi z naší Držkové nám vytvořila napřed
skice ilustrací, které pak po našem odsouhlasení nakreslila do finální podoby.
Celkem vznikla tímto způsobem asi padesátka ilustrací různých velikostí, dále
také pohádková mapa našeho katastru
a obal knihy.
Z cenových nabídek na grafické zpracování a tisk publikace vycházela nejlépe rodinná tiskárna Lelka z Dolních Bojanovic, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která se řadí se svou kvalitní tiskařskou a grafickou prací ke špičkám svého oboru v celé republice. Kniha bude menšího formátu (asi 160x250
mm) a podle předběžných kalkulací by
měla mít kolem 100 stran. Vazbu bude
mít pevnou šitou a měla by být doplněna vyjímatelnou kreslenou pohádkovou mapou katastru obce. Pokud půjde
vše podle plánu, spatří nová kniha světlo
světa na podzim 2018.

byl pan Tomáš Horsák z Držkové vyznamenán Českým červeným křížem zlatou
medailí prof. MUDr. Jana Jánského. Významné ocenění bylo uděleno za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Prostřednictvím dárcovství tak napomáhá k záchraně životů lidí, kteří utrpěli těžké úrazy
nebo mají závažná onemocnění, při nichž
se bez darované krve neobejdou. Zvláště
v dnešní době, kdy je pociťován celospolečenský nedostatek krve, si Zastupitelstvo obce Držkové velmi cení, že i v naší

obci se lidé zapojují do dárcovství krve
bez nároku na jakékoli odměny. O to více
je ceněno dlouhodobé pravidelné darování, které bylo v případě pana Horsáka
oceněno zlatou medailí. Zastupitelstvo
obce velmi děkuje vyznamenanému za
jeho dobrovolnickou činnost a přeje mu
dobré a pevné zdraví, které je potřebné
jak pro spokojený život, tak i pro možnost
dalšího dárcovství. Lidskost pana Horsáka ať je vzorem pro nás všechny.
Ing. Jan Chudárek

bylo 10. Po příjezdu týmů se všichni seřadili na nástupu, kde si hráči vyslechli pravidla turnaje, a mohlo se začít hrát.
Pro hráče i diváky jsme ve výčepu točili pivečko i limonádu, v mrazničce čekala
kopečková zmrzlina a aby nikdo netrpěl
hladem, tak na grilu se připravovaly steaky a v udírně se potily vynikající klobásky. Turnaj probíhal bez sebemenších potíží a hráči i diváci si užili pěkný fotbal. Kolem 17. hodiny už všichni sledovali finálový zápas, který rozhodl o vítězi. Tento rok
si pohár za první místo odnesli mladí fotbalisti z Držkové. Letošní fotbalový turnaj byl podle mého velice vydařený. Hráči si nové hřiště pochvalovali, a tak se již
všichni těšíme na další ročník.
David Flám,
starosta SDH
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Myslím, že se již všichni velmi těšíme!
Za zastupitelstvo obce
Ing. Lubomír Marušák
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Dětský den
Tradiční prázdninová akce Dětský
den byla uspořádána v sobotu 29. července 2017. Pořadatelé obec Držková
a SDH Držková akci poprvé uskutečnili
za budovou obecního úřadu. Přesunutí
této akce pro naše děcka z fotbalového
hřiště se ukázalo jako skvělý nápad. Pro

Hasičská zábava
Již nějakou dobu jsme si pohrávali s myšlenkou, že bychom po mnoha
letech, či spíše desetiletích, uspořádali
venkovní zábavu. Po dlouhém zvažování všech pro a proti, bylo rozhodnuto, že
zábavu uskutečníme. Akci jsme připravili na prostranství za obecním úřadem,
kde je jak dostatek prostoru, tak i sociální zázemí. Také jsme dlouho zvažovali, kdo nám na zábavě vlastně bude hrát.
Možností i žánrů bylo několik, ale nako-

Putování
za pokladem
Jako každý rok, tak i v loni o prázdninách jsme pro děti a jejich rodiče uskutečnili oblíbené „Putování za pokladem“,
tentokráte už s pořadovým číslem 7. Termín připadl na neděli 13. srpna 2017
a sraz jsme si dali v 11 hod. u OÚ v Držkové. Musím podotknout, že ještě před
uskutečněním jsme museli nejdříve
náš poklad pro děti někam pořáááádně
ukrýt, aby to neměly zase tak jednoduché a měly se na co těšit. Když bylo vše
připraveno a poklad schovaný, mohli
jsme se pustit do akce. Počasí nám přálo
a jako vždy nás před OÚ čekalo několik
veteránských aut, které nás vezly Huťama až ke Slováčkovému obrázku pod
Kuželkem, odkud už jsme šli pěšky přes
Sviňský zásyp zpět do Hutí a do dědiny.
Opět se nás sešlo hodně (přes 40). Asi
v půli cesty jsme se zastavili a dětem, dokonce i některým rodičům, jsme ozdobili kůži omyvatelným tetováním. Teprve poté jsme se vydali již hledat ten proklatě dobře ukrytý poklad. A že byl schovaný na skvělém místě, nemusím ani říkat. Děti po delším čase poklad skutečně
našly a nadšeně si ho odnášely do místní hospůdky, kde na všechny čekalo občerstvení v podobě skvělých hamburgerů, připravených s láskou manželi Kö-

hry a soutěže jsme měli k dispozici celou
zahradu za budovou, zpevněnou plochu a dětské hřiště s průlezkami. Stromy
a altán navíc poskytovaly osvěžující stín
v horkém letním dni. Celkem bylo pro
děti připraveno třináct stanovišť, na kterých vyzkoušely svou zručnost, fyzickou
zdatnost a zažily spoustu legrace. Připraveno bylo skákání v pytli, stříkání na
terč, chytání rybiček, skákací hrad, či po-

znávání chutí. Dále si mohly děti vyzkoušet chůzi po laně a na chůdách, střelbu
ze vzduchovky a mnohé další aktivity.
Připraveno bylo občerstvení nejen pro
malé, ale i pro rodiče a prarodiče. Všechny děti na závěr dostaly tašku plnou dárků. Poděkování patří všem organizátorům a také sponzorům, bez kterých by
se akce uskutečnit nedala.
Lubomír Marušák ml.

nec jsme vybrali kvalitní dechovou hudbu Trnkovjanka z Kašavy, kterou má ráda
jak mladší, tak i starší generace. Termín
jsme stanovili na 5. srpna 2017 od 19:00.
Přípravy na tuto akci byly náročné. Bylo
nutno postavit pódium pro kapelu, nachystat posezení pro návštěvníky, připravit osvětlení, občerstvení a mnoho
dalšího. Z mého pohledu jsme všechny
přípravy zvládli na výbornou, a tak mohla zábava začít. Jakmile se sešla početná
skupina hudebníků, začalo se hrát, zpívat, tancovat a veselit se. Hudba se rozléhala po celé Držkové. Abychom uspokojili i chuťové buňky všech zúčastně-

ných, připravili jsme mnoho specialit. Na
grilu jsme měli vepřové i kuřecí steaky,
v udírně klobásky i cigárka a tím nejlepším, co jsme mohli nabídnout, bylo grilované jehněčí. K uhašení žízně se točilo
pivo, limonáda a další. Tuto zábavu jsme
si jak my pořádající, tak i všichni zúčastnění užívali plnými doušky až do pozdních nočních hodin. Jediné, co nás zklamalo, byla menší účast místních. Tímto
bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu celé akce.
Díky patří samozřejmě i skvělé Trnkovjance.
David Flám, starosta SDH

glerovými. Po skvělém jídle a pití si děti
otevřely truhlu s pokladem a spravedlivě si poklad rozdělily. Myslím, že spokojeni byli úplně všichni - rodiče, pořadatelé a hlavně děti, kvůli kterým se to všechno dělá. Doufám, že na příštím putování

za pokladem se nás sejde ještě mnohem
více. Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli na uskutečnění téhle skvělé akce,
spojené s úžasnou procházkou.
Monika Chudárková
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Hruška
v hudebním klipu
V minulosti rostla nejen v Držkové, ale na celém Valašsku spousta solitérních ovocných stromů. Do dnešních
dnů se jich bohužel mnoho nedochovalo. Jedním z posledních takových stromů v Držkové je stará hruška, která ros-

Reportáž
z Držkové
Důkazem toho, že se nám daří Držkovou dobře prezentovat a lákat turisty na
zajímavá místa a nevšední zážitky, je velký zájem médií o naši obec. Aniž bychom
se o to nějak přičinili, proběhlo v předminulém roce natáčení dokumentu ČT „Po-

Fryštácký
dogtrekking
V termínu 7. 9. – 10. 9. 2017 se na území Držkové uskutečnil další již 13. ročník
sportovní akce - svod psů Fryštácký dogtrekking. Jednalo se o závod v dogtrek-

Námětové cvičení
V sobotu 30. září 2017 se Držkové
uskutečnila „takticko-odborná příprava
JPO IX. okrsku“, mezi hasiči více známá
jako námětové cvičení. To v letošním roce
vymysleli a zorganizovali hasiči z Držkové.
Hlavním tématem námětového cvičení
byla dálková doprava vody. Ta byla cisternovými vozy dopravována od hasičské nádrže u kempinku do lokality „U Zámečku“
nad Ráztokami. Dalšími cíli cvičení bylo
vyzkoušení kyvadlové dopravy v místech
s vyloučením ostatní dopravy, kyvadlové dopravy za provozu a práce s vysílačkami. Po vyhlášení cvičení se všechny sbory z okrsku (Držková, Vlčková, Kašava, Lukov, Fryšták a Lukoveček) dopravily s technikou k bývalé dolní hospodě v obci, kde
byly všem přítomným sděleny všechny
potřebné informace a plánek trasy. Poté
se všechny cisterny (CAS) vydaly na místo
fingovaného požáru po silnici směrem do
Hutí. Ve stejném okamžiku proběhl také
přesun dalších hasičů k místu „Nádrž“, kde
zřídili čerpací stanoviště (PMS 12) pro plnění prázdných CAS z vodní nádrže. Cvičení bylo náročné na manévrování s CAS při

te uprostřed louky zvané Racbána. Její
stáří se jen těžko odhaduje – snad 120 až
150 let. Je ale jednoduše nepřehlédnutelná, míjí ji všichni turisté a horolezci mířící
na držkovské Skaly. Pod její korunou, která se mimo jiné na podzim barví do ruda,
se již uskutečnila dokonce i žádost o ruku,
svatba, nebo vítání občánků. Starý strom
mají rádi nejen místní, ale obdivují jej i
přespolní. Důkazem toho je i hudební
klip zlínské zpěvačky Jiřiny Lysákové. Ten

byl natočen pro píseň „Stíny“ přímo pod
korunou starého stromu. Působivá profesionální kamera zachytila toto výjimečné místo i z ptačí perspektivy. Gratulujeme zpěvačce k dobrému výběru lokality
a přejeme mnoho dalších úspěchů. Video
si můžete přehrát na webových stránkách obce Držková.

zoruhodná Držková“, nebo reportáž Regionální televize. Její natáčení bylo nahlášeno v nejméně vhodnou dobu, když
jsem byl právě na dovolené. Role průvodce se však zhostil pan starosta Honza Chudárek. Téměř sedmiminutová reportáž s názvem „Autobusem na výlet
- Muzeum dřevěného porculánu Držková - Vlčková - hrad Lukov“ dává divákům
zajímavý tip na celodenní výlet. Začíná
v Držkové v Muzeu dřevěného porculánu

a pokračuje cestou přes Vlčkovou až na
hrad Lukov. Reportáž byla v televizi několikrát reprízována v době letních prázdnin. Pokud jste ji na naší kabelové televizi nestihli zaregistrovat, můžete si ji pustit na obecních webových stránkách. Rád
bych poděkoval našemu panu starostovi,
který mi s velkou ochotou pomohl, když
otevřel a provedl štáb muzeem. Je na něj
vždy velké spolehnutí.
Lubomír Marušák ml.

kingu zařazený do Českého poháru (seriál mistrovství republiky). Dogtrekking
je extrémním vytrvalostním sportem,
při němž jsou překonávány mimořádné
vzdálenosti v časovém limitu. Psovod je
se psem při absolvování trasy spojen buď
postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu nebo vede psa pouze na vodítku, nesmí se jít však se psem na volno.

Psovod musí mít po celou dobu závodu
povinnou výstroj (zejména jídlo pro sebe
i psa, dostatek vody). Místo startu a cíle
se nacházelo v Patriot Campu Držková.
Trasa měřila úctyhodných 95 km a závodníci ji museli zdolat v časovém limitu 48
hodin. Závod pořádal pan Bronislav Růčka za podpory města Fryštáku a dalších
partnerů.
Lubomír Marušák ml.

dopravě vody k místu zásahu. Proto byly
zřízeny dva úseky s kyvadlovou dopravou.
Byly to úseky „Vlek - Ráztoky“ a „Ráztoky U Zámečku.“ Na prvním úseku bylo nutné
počítat s možností výskytu dalších vozidel
(osobních i nákladních), na druhém úseku byla již vyloučena z dopravy jiná vozidla. Tuto kyvadlovou dopravu řídili pomocí vysílaček dva hasiči. Pro správné fungování provozu a dodávky vody bylo nutné
dodržovat kázeň a pokyny člověka řídícího kyvadlovou dopravu. Na místě zásahu (v lokalitě „U Zámečku“) zaujala jedna
cisterna (Tatra SDH Držková) stabilní pozici, rozvinulo se dopravní a útočné vedení a zahájily se hasební práce z CAS. Ostatní cisterny doplňovaly tu stabilní, aby z ní

mohla být neustále dodávána voda. Každá
cisterna se na místě zásahu v rámci cvičení dvakrát vyprázdnila. Cvičení proběhlo v
pořádku, v závěrečném hodnocení nebyly proti pořadatelům vzneseny žádné připomínky. Cvičení odhalilo i nedostatky,
například na stříkačkách PMS 12 – lukovskou se u požární nádrže vůbec nepodařilo nastartovat, držkovská jela po závadě
zase jen na tři válce. Zhodnocení proběhlo v hospůdce U Köglerů, kde bylo připraveno také občerstvení – hospodský guláš a frgále, které nám upekla sestra hasička Monika Chudárková. Velké poděkování
patří všem, kteří se na hladkém průběhu
cvičení podíleli.
Lubomír Marušák ml., kronikář sboru
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Hody
Svátek patrona naší kapličky a tedy
celé obce sv. Václava v loňském roce připadl na čtvrtek. Hody se v obci odehrály v
neděli 1. října 2017. Při hodové mši svaté
sloužené P. Janem Machem byly požehnány nové obrazy na držkovskou dřevěnou zvonici, která stávala uprostřed obce
někdy od poloviny 18. století. A odnepaměti na ní také dva svaté obrazy visívaly. Ty původní vzaly za své společně se
zvonicí v roce 1970, kdy musela být stavba stržena. Po znovupostavení zvonice
byl na ni obraz Pána Ježíše Krista a Panny Marie znovu pověšen. Oba však musely být během oprav stavby v předminulém roce sneseny, protože byly slun-

Vítání občánků
V pořadí již třetí vítání nových občánků Držkové se uskutečnilo o hodové neděli 1. října 2017 od 15:00 hodin. Slavnost se uskutečnila opět v krásné přírodě pod korunou Fojtovy hrušky pod Skalama. Po propršeném a chladném týdnu se o víkendu počasí umoudřilo, teplota vystoupala na sluníčku k příjemným
20 stupňům. Přivítali jsme pět nových
Držkovjánků – vlastně Držkovjanek, protože všechny děti byly holčičky (kvůli nemoci se však jedna holčička s rodiči dostavit nemohla). Slovem akci provázela Petra Hamplová, kulturní program (básnička, písnička a hra na flétnu) si přichystala
Emička Roháčková. Po slavnostním proslovu pana starosty se rodiče podepsali
do pamětní knihy obce a pro děti obdrželi knihu Valašská dědina Držková s věno-

Adéla Roháčková

cem a povětrnostními vlivy zcela zničeny. Rozhodli jsme se tedy nechat vyrobit
obrazy nové. Přímo pro naši zvonici nám
je na míru namalovala starodávnou technikou podmalby na sklo paní Machálková z Holešova. Aby se smutný osud obrazů neopakoval, byly zhotoveny věrné fotokopie, které byly po požehnání umístěny na zvonici a originály uschovány v
naší kapličce. Velké poděkování si kromě paní Machálkové zaslouží také pan
Petr Vysloužil z Držkové, který pro obrazy zhotovil masivní dubové rámy. Obrazy se všem přítomným moc líbily, velkou
pochvalu jsme obdrželi také od otce Macha. Svým zpěvem hodovou mši doprovodili také Kašavští chlapi.
Lubomír Marušák ml.
váním, sadu dětského nádobí a domovský list obce Držkové. Na konec proběhlo ještě fotografování dětí v obecní vyřezávané kolébce s rodiči a také s ostatními rodinnými příslušníky. Akce v přírodě
navíc za krásného počasí se opět setkala
s mimořádným úspěchem. Pevně věříme,
že nám budou občánci v Držkové i nadá-

le přibývat a že obdobnou akci budeme
moci uspořádat i v následujících letech.
Ještě jednou přejeme našim nejmenším
Držkovjánkům, aby šťastně vykročili do
života, který na ně teprve čeká. Nejen jim,
ale též rodičům a sourozencům přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Lubomír Marušák ml.

Rozália a Amália Šubrtovy

Anna Ďurďová
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Mikulášská
obchůzka
V sobotu v podvečer 2. prosince 2017
zavítal do Držkové svatý Mikuláš se svou
družinou. Nebeskou návštěvu, která se
z nebe nad Skalama po zlaté pentli „spúšťala“ již den předem, povolal sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Držkovou. Na přání vylezla z horoucích pekel
(nedaleko od místa propadlé Horní Držkové v Hutích) také banda čertů. Kompletní družina projela v sobotu za pohádkových písní z rozhlasu celou obcí na
žebřinovém voze. Povoz tažený samotnými čerty bohužel tentokrát nezavítal
na horní konec k pile, protože napadený
sníh sice celou obec zkrášlil, ale po některých cestách by čerti vůz zkrátka neutáhli.

Družina vyšla zase o něco dříve (tentokrát
již kolem 14. hodiny), aby stihla navštívit veškerou drobotinu. U obecního úřadu družinu naložil do hasičského dopravního prostředku ctihodný pan starosta,
který zajistil dopravu a navštívení všech
dětí nejprve na Pasekách, v Ráztokách
a poté i v Teplici. Pak už průvod procházel
samotnou obcí. Letos byla pochůzka náročná, protože dětí opět znatelně přibylo. Mikuláš podělil balíčky úctyhodných
42 držkovských dětí ve věku od 1 – 10 let
a řadu dětí, které byly v Držkové na návštěvě. Oproti minulým rokům si čerti
tentokrát žádné dítě v pytli do pekla neodnesli, protože i ti největší nezbedníci slíbili, že se polepší. Možná někde družinu přivítaly slzičky strachu, ale hodné děti se opravdu neměly čeho bát. Tak
zase za rok! Za celou družinu
Anděl Petronel H.

Rozsvěcení stromečku
V neděli 3. prosince 2017 se v Držkové uskutečnilo slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu – opět se jím stal stříbrný smrk uprostřed obce nedaleko zvonice. V podvečer se u stromečku shromáždilo velké množství místních občanů. Děti pod vedením Františky
Chudárkové, Pavly Holíkové a Lucie Köglerové si připravily koledy
a přihlížející si mohli společně s nimi zazpívat. Dospělým, ale hlavně dětem, udělaly radost prskavky. A zpíváním a rozsvícením stromu akce neskončila. Většina lidí ještě dlouho zůstala a „besedovala“
s ostatními. Pro zahřátí plál v ohništi na chodníku vesele oheň a také
se všichni mohli občerstvit cukrovím od paní Dočkalové a horkými
nápoji. Letos to nebyl jen hasičský čaj s rumem, ale i domácí svařák
pěkně z kotlíku, který připravil pan L. Marušák st. Celou sváteční atmosféru dokreslil padající sníh. Poslední nejvytrvalejší občané odcházeli až po bezmála dvou hodinách. Akce se velmi zadařila a budeme se na všechny těšit opět v příštím roce.
Petra Hamplová

Stolní kalendář
Také v závěru loňského roku se podařilo vydat stolní kalendář na rok 2018
a pokračovat v této mnohaleté tradici. Společné dílo obcí Držková, Kašava a

Držková má své
pexeso!
Zajímavý a nevšední propagační materiál si pro své občany a pro návštěvníky obce připravila obec Držková – obecní PEXESO. Oblíbená logická hra pro malé
i velké vás nejen provede po krásách naší

Vlčková opět vypovídalo o dávné i relativně nedávné minulosti. Motivem tohoto kalendáře, jak již název „Dny všední“
napovídá, byl každodenní život obyvatel našich obcí, který byl v minulosti fotoaparáty zachycen. Kalendář obdobně
jako v minulém roce zdarma získala kaž-

dá domácnost, stejně jako obecní zpravodaj Okénko. I tento kalendář měl svého
kmotra. Pomyslnou ochrannou ruku nad
ním držela zlínská muzejnice a etnografka PhDr. Alena Prudká. Pevně doufáme,
že se vám kalendář líbil.
Lubomír Marušák ml.

dědiny, ale představí vám i bohatý kulturní život v obci. Z fotek domácích fotografů byly vyrobeny hned dva druhy pexesa.
První „turistické“ obsahuje obrázky nejzajímavějších staveb, lidové architektury, krásné přírody, studánek a pramenů
a početných skalních útvarů - zkrátka vše,
čím se může Držková pochlubit. Druhé
„kulturní“ pexeso zase představuje dění
po celý rok v obci - jak zvykoslovné, tak

kulturní a sportovní akce. Místní děti získaly pexeso od Mikuláše a jeho družiny,
všichni ostatní jej mohou získat na Obecním úřadě v Držkové. Chystá se prodej
i na jiných místech v obci. V pexesech
byly použity fotografie od Lubomíra Marušáka, Petry Hamplové, Jana Chudárka,
Milana Mrázka a Petry Dočkalové. Všem
hráčům přejeme příjemnou zábavu!
Lubomír Marušák ml.
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Vánoční zdobení stromečku
pro lesní zvířátka
Již potřetí se v Držkové uskutečnilo vánoční zdobení stromečku pro lesní zvířátka spojené s procházkou po okolí. V sobotu
23. prosince 2017 jsme se sešli ve 12.30 hod. před hasičskou zbrojnicí, odkud jsme vyrazili náš smrček pro zvířátka ozdobit. Sešlo
se nás asi 12 dospělých i dětí. Každý s sebou pro zvířátka vzal, co
uznal za vhodné - oříšky, jablka, mrkev, semínka, seno, piškoty atd.,
prostě vše dobré. Od zbrojnice jsme se vydali tradičně pod Skaly.
U „našeho stromečku“ jsme se zastavili, abychom jej ozdobili. Zde
jsme nakonec ozdobili rovnou stromečky tři, což nejlépe ukazuje, že jsme těch dobrot měli s sebou skutečně hodně. Po ozdobení

Živý betlém
V podvečer 25. prosince proběhl
v Držkové již 21. ročník Živého betléma.
Na tuto již tradiční akci dorazilo navzdory mrazu značné množství diváků místních i přespolních. Celé vystoupení zahájil ponocný, který odtroubil půlnoc, a následovalo boží slovo pronesené panem
starostou. Poté vystoupily děti z místní
mateřské školy, se kterými program nacvičila paní učitelka Bc. Bronislava Fialová spolu s paní ředitelkou Mgr. Lucií Kö-

Štěpánská zábava
Myslím, že alespoň někteří z vás mi
dají za pravdu, že nezřídka se může stát,
že po Štědrém dni, maratonu pohádek
v televizi a hlavně hromadě vynikajícího jídla člověk jaksi zleniví. Ovšem co si
počít s kily navíc a s nechutí zvednout se
a jít provozovat nějakou produktivní činnost? Zapomeňte na půsty, diety a různé
očisty organismu, jenž nám doporučuje
internet. Co zaručeně zvedne držkovské
občany od televize a vytrhne je z toho-

jsme si zapálili prskavky, abychom navodili vánoční atmosféru, připili si šampaňským a vydali se na procházku, která směřovala přes
Padesátku až na Bartošovo a odtud Ráztokama do dědiny. Cestou
jsme zavítali zkontrolovat rozestavěnou novostavbu Lumíra a Lucie Köglerových, a po krátké návštěvě u nich jsme pokračovali směrem domů, protože vánoční přípravy byly v plném proudu. Po vzájemném přání všeho dobrého, klidu a pohody k Vánocům jsme se
rozešli každý ke svému domovu. Zdobení se opět vydařilo, počasí
nám přálo a všichni jsme si to do sytosti užili. Už teď se těšíme na
další ročník. A příště se přidejte všichni k nám, vždyť dvě hodinky
procházky spojené s užitečnou a hezkou činností a hlavně v kruhu
skvělých lidí, stojí za to. A o tom přeci Vánoce jsou! Takže v neděli 23. prosince 2018 vás všechny čekáme ve 12.30 hod. před hasičskou zbrojnicí v Držkové s dobrotami pro zvířátka. A dobrou vánoční náladu a pohodu si vezměte s sebou.
Monika Chudárková

glerovou. Následně se předvedly místní
děti se svými písničkami a básničkami, se
kterými vše secvičila paní Františka Chudárková. Dále v programu opět povstali ze snu pastýři a se třemi králi se poklonili narozenému Ježíšku. O hudební doprovod programu se letos postaral valašský gajdoš Petr Sovják z Neubuze. Po
skončení programu se všichni občerstvili horkým čajem a perníčky. Příjemnou
novinkou bylo také podávání svařeného
vína přímo z kotlíku, které připravil L. Marušák st. Otevřena byla rovněž kaple sv.
Václava, která byla vánočně vyzdobená,
to povánočního letargického stavu? Co
jim vlije obrovskou dávku energie do žil?
Jak dosáhnou toho, že se cítí minimálně
o deset let mladší? Samozřejmě je to již
tradiční Štěpánská zábava! I v roce 2017
jsme se o Vánocích všichni sešli, tentokrát
v hospodě U Köglerů, a při hudbě Mrazivé Šály, jejíž libé tóny vám způsobí husí
kůži, vykouzlí úsměv na rtech a nekontrolovatelně rozhýbou vaše těla, jsme prožili
fantastickou noc. Vyzkoušejte tento elixír
mládí a života i vy a přijďte si letos na Štěpána užít s námi. My přijdem!
Aneta Habšudová
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a byl zde vystaven podhostýnský betlém.
Všem účinkujícím i divákům patří velký
dík a budeme se těšit opět v příštím roce!
Petra Hamplová
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Hasičský Silvestr
2017
Jako minulý rok, tak i letos jsme se
rozhodli zakončit rok 2017 pořádně
a se vším všudy. Nakoupili jsme ohňostroj, prskavky a samozřejmě šampaňské

Silvestrovský
výšlap
V neděli 31. prosince 2017 se uskutečnil již 28. ročník Silvestrovského výšlapu z Držkové na hrad Lukov. V minulém Okénku byl zveřejněn značně dlouhý článek, který vyprávěl o historii tohoto
výšlapu. V příspěvku byly uvedeny také
všechny rozmary počasí, které účastníky
výšlapu za desetiletí doprovázely. Při letošním výšlapu však panovalo tak špatné počasí, jako ještě nikdy před tím. Přestože byla všude ještě sněhová pokrývka,
tak již od časného rána hustě pršelo. Déšť

k novoročnímu přípitku a už stačilo jen
počkat, než se starý rok přiblíží k tomu
novému. Před půlnocí jsme se sešli před
hasičskou zbrojnicí spolu se všemi, co si
chtěli s námi užít novoroční veselí. Ohňostroj i přípitek byl připraven a čekalo se pouze na odpočítávání posledních
vteřin roku 2017. Jakmile čas nadešel

a uplynula poslední vteřina starého
roku, všichni přítomní se zadívali na oblohu, která na oslavu nového roku zářila
všemi barvami. Poté jsme si všichni připili a společně jsme si zazpívali koledy
na pódiu u betlému.

byl tak silný, že nějaká delší pěší túra na
hrad a domů s řadou zastavení byla zcela nemyslitelná. Úplně odradit jsme se
ale nedali. Nejotrlejší účastníky našeho
výšlapu jsme dvěma osobními auty dovezli do Lukova na Hradskou ulici, odkud
jsme vyšli ke Králkám, kde odjakživa probíhá silvestrovské opékání špekáčků. Zde
se ale ukázalo, že veškeré dřevo v lese
je tak promočené, že nebýt několika suchých polínek přinesených z domova, tak
bychom si ani neopekli. Po krátké návštěvě lukovské zříceniny jsme zamířili ještě
k bájnému Valdštejnovu dubu a pak jsme
zcela promočení pospíchali zpátky k autům. Všichni jsme se usušili až u Marušáků
v Držkové u teplého čaje a domácího zvě-

řinového guláše. Obdiv patří všem deseti
účastníkům, které ani rozmary počasí neodradily od Silvestrovského výšlapu, který už za dva roky oslaví své třicátiny! Snad
nám bude v příštím roce počasí přát víc.
Lubomír Marušák ml.

Statistika webových stránek
Přelom starého a nového roku vždy vybízí k bilancím. Podobně jako v minulém letním Okénku se ohlédneme, jak si vedly oficiální držkovské webové stránky během roku 2017. Za celý rok
webové stránky navštívilo 22.749 návštěvníků, což je zase o 1,5 %
více než v loňském roce. V průměru tedy webové stránky navštívilo přes 62 osob denně (v roce 2016 to bylo průměrně 61
a v roce 2015 51 osob denně). Většina návštěvníků (kolem 80 %)

David Flám, starosta SDH

mířila na naše stránky pochopitelně z České republiky, nemalé
byly ale i návštěvy ze Slovenska, USA, Číny, Japonska, Velké Británie, Ukrajiny a odjinud. K nejnavštěvovanějším sekcím patřila
v uplynulém roce fotogalerie, webkamery, meteorologická stanice, aktuality a úřední deska. V sekci aktuality bylo zveřejněno
75 příspěvků, ve fotogalerii přibylo 999 nových fotografií. V sekci události v obci bylo zveřejněno 19 plakátů na kulturní nebo
sportovní akce v obci. Doufejme, že také rok 2018 bude pro Držkovou i její webové stránky přinejmenším srovnatelně bohatý.
Lubomír Marušák ml.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna, přesně v ten den
Tří králů, se v Držkové vydaly dvě skupiny vystrojených chlapců do všech koutů
naší rozlehlé obce. Důvodem obchůzky
bylo přání do nového roku a posvěcenou
křídou napsat nad dveře iniciály tří králů
a správný nový rok. Hlavním účelem obchůzky byla sbírka pro Charitu Zlín. Počasí králům přálo a občané naší obce byli
rádi, že je K+M+B navštívili. Částka, kterou do pokladniček občané přispěli, činila 13 568 Kč.
Charita Zlín všem dárcům děkuje. Poděkování patří také chlapcům, kteří se
ochotně do sbírky zapojili. Jsou to tito
chlapci: Dočkal Jakub, Dočkal Vojtěch,
Chudárek Jan, Chudárek Michal, Červenka Petr a Červenka Jakub.
Františka Chudárková
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Končiny
Tradiční končinová obchůzka dobrovolných hasičů v Držkové s voděním medvěda připadla tento rok na sobotu 10.
února. I přes mrazivé počasí se u nás sešla pěkná směsice masek, a tak jste mohli v dědině potkat klauna, Sněhurku, trpaslíka, šmoulu, uprchlého trestance, plavčíka, babku s nůší i statečného rytíře, který
vodil medvěda. Již před osmou hodinou
ranní naše skupinka „burcovala“ na Pasekách. Ale nikoho jsme po ránu nezaskočili ani u Pařeniců, ani na dalších samotách.
Všichni již měli připraveno něco k zakousnutí i na zapití. Hospodyňky se vytáčely
s naším medvědem Honzíkem za hudebního doprovodu harmonikáře Aleše Holíka a kytaristů Jaroslava Hrušky a Vojty Dočkala. Rytmus našemu hudebnímu tělesu
udával bratr Petr Vysloužil s vozembouchem. Zbytek skupiny zpíval, letos byl výběr písní obzvlášť pestrý. Během dopoledne se k nám naskok připojili i dva pracovníci muzea ze Zlína, aby pořídili několik
fotografií pro dokumentaci tradic v současnosti. Kolem poledne začala obchůz-

ka v samotné dědině. Pěkně od domu
k domu, rytíř uvedl medvěda, zatančilo se,
zazpívalo a zase o dům dál. Teprve kolem
šesté večerní jsme se značně přejedení vydali od posledního domu u Milarů převléci
do hasičské zbrojnice a odtud honem do

Zájezd do Vizovic
V pondělí 19. února 2018 byl v Držkové opět uspořádán oblíbený
odpolední zájezd, který zorganizovala obec Držková společně s SDH
Držková. Tentokráte pořadatelé vymysleli výlet do Vizovic. Z Držkové
jsme vyrazili hasičským autem a třemi dalšími vozidly ve 13:00 hodin.
První zastávkou nám byla likérka Rudolf Jelínek, kde jsme měli domluvenu tzv. rozšířenou prohlídku. Exkurze obsahovala videoprojekci mapující historii a současnost pálení slivovice ve Vizovicích, představení destilační kolony firmy Arnold Holstein, prohlídku muzea
R. Jelínek, expozici whisky, nebo prohlídku místa egalizace (obří
sudy). Dále jsme měli možnost si prohlídnout archiv pálenek nebo
stáčírnu. Díky tomu, že jsme likérku navštívili v pracovní době, jsme
stáčírnu viděli v provozu. Nesměla také chybět degustace místních
produktů, které jsme si mohli také v místní podnikové prodejně zakoupit. Druhou částí našeho výletu pak byla návštěva vizovického hasičského muzea. Průvodcem nám byl dlouholetý starosta SDH Vizovice pan Štalmach, který erudovaný výklad doplnil vlastními zážitky
a zábavným vyprávěním. Ve výstavních prostorech jsme shlédli celou
řadu vzácných exponátů - dřevěné stříkačky, dvoukolové stříkačky,
hasičská vozidla, dále také přilby, proudnice, diplomy, medaile, vyznamenání a spoustu dalších skvostů. Dozvěděli jsme se mimo jiné
také to, že první kroky k založení muzea místní hasiči učinili již v roce
1986, kdy ke 100. výročí založení SDH Vizovice byly zrekonstruovány a opraveny čtyřkolové dřevěné stříkačky, přívěsné stříkačky a automobilová cisterna Praga RN. Samotné muzeum pak vzniklo daleko později, vybudováno bylo za tři čtvrtě roku a slavnostně otevřeno v dubnu roku 2014. Po rozloučení jsme pak zamířili do Hospůdky
pod Rablinů, kde pro nás byla nachystána chutná večeře. Celé odpoledne nás doprovázela dobrá nálada a především humor. Pevně věříme, že obdobný zájezd uskutečníme co nejdříve.
Lubomír Marušák ml.
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hospůdky u Köglerů na horký čaj a gulášovou polévku. Končiny byly v Držkové opět
velmi podařenou akcí. Jsme moc rádi, že
na nás lidé v obci tak myslí a rádi nás vidí.
Opět za rok nashledanou!
Petra Hamplová
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Vepřové hody
Přelom února a března byl v Držkové opět ve znamení příprav
místních nadšenců oblíbené akce Vepřové hody. Ta se v Držkové
uskutečnila již po páté. Poprvé se ale akce uskutečnila mimo hasičskou zbrojnici, a to v „obecní hospodě“ na dolním konci, kterou
obec Držková v minulém roce zakoupila od posledního provozovatele. Větší prostory a především vybavené zázemí (kuchyň, studna,
toalety) byly pro vepřové hody nutností nejen pro stále se zvětšující zájem občanů. Všemu tradičně předcházel den příprav – pátek 2.
března. Od brzkého rána bylo zatopeno pod čtyřmi kotli, ve kterých
se vařilo maso a dotvářely se zabijačkové speciality. Musíme přiznat,
že v letošním roce jsme vůbec neměli problém s chlazením. Celý
den nás totiž doprovázely velké mrazy. Teplota přes den byla kolem
-8°C, k večeru klesla až na -15°C. Takovou zimu jsme za dobu pořádání vepřových hodů ještě nezažili. Zamrzl dokonce i potok za hospodou včetně splavu. Abychom zde mohli chladit zabijačkovou polévku, museli jsme napřed v ledu vysekat díru a vytahat přes 15 centimetrů silné ledové kry. V podvečer jsme měli hotovo – tlačenky,
jitrnice, ovary, obcházku a zabijačkovou polévku „prdelačku“. Druhý den v sobotu 3. března jsme opět brzy ráno roztopili kotle a vařili znovu maso. Již kolem půl desáté začali přicházet první zájemci,
kteří si odnášeli domů naše výrobky. Brzy se hospoda i sál plně zaplnila a kolem 11. hodiny jsme počali vytahovat vařené maso a vydávat tzv. zabijačkové talíře. Ačkoliv jsme měli všech výrobků zase více
než loni, nezůstalo nic než prázdné kotle a hrnce. Příjemné prostředí sálu hospůdky s hořícím krbem pak přímo vyzývalo pro sousedské posezení. Akce se opět vydařila. Velké poděkování patří oběma
držkovským mistrům řezníkům, jejich pomocníkům a všem pořadatelům. Děkujeme také všem, kteří jste za námi zavítali a přišli si pro
naše zabijačkové výrobky. Už se zase těšíme na příští rok!
Lubomír Marušák ml.

Vynášání Mařeny
,,Neseme Mařenu, pěkně vystrojenú,“
neslo se v neděli 18. března 2018 Držkovou. To krojovaný průvod vynášel ze vsi
,,Smrtku“ a přivolával jaro. Stalo se již tradicí, že vždy na Smrtnou neděli prochází průvod vesnicí. I v letošním roce vyšla
děvčata v krojích, za doprovodu Valachů
a Portášů, z Patriot campu Držková. V čele
šly tři dívky, které nesly nastrojenou Ma-

řenu. Za zpěvu a tance prošel průvod celou vesnicí a u zvonice se k němu připojila
i nejmenší děvčata z držkovské školky. Na
mostě za vesnicí dívky Mařenu odstrojily,
zapálily a vhodily do potoka. Tím symbolicky vyhnaly zimu ze vsi. V letošním roce
se však zimě ze vsi nechtělo a svou vládu
ještě řádně předvedla v podobě silného
větru a mrazu. Proto si po ukončení průvodu všichni účastníci s chutí dali horký
čaj a dospělí i něco ostřejšího na zahřátí.
Lena Minaříková
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vek, Holešova, Uherského Brodu, či dokonce Lovosic a Plzně. Finanční prostředky poskytlo Muzeum dřevěného porculánu, SDH Držková, nebo organizátoři
držkovské Domácí zabijačky za rok 2017
i 2018. Celkem byla dosud vybrána částka 92.785,55 korun (k 26.3.2018). Všem
dobrodincům patří velký dík. Všichni dárci, kteří přispěli vyšším příspěvkem (nad
500 korun) a souhlasili se svým zveřejněním, jsou uvedeni na webových stránkách obce Držkové a budou také zapsáni
na pamětní desce. Ta bude umístěna po
pořízení zvonu přímo na dřevěné zvonici.
Zástupci Držkové již navštívili v únoru letošního roku rodinou zvonařskou
dílnu paní Leticie Vránové – Dytrychové
v Brodku u Přerova. Společně s paní majitelkou a váženou odbornicí ve svém řemesle, která obdržela v roce 2014 z rukou
prezidenta republiky medaili za zásluhy
prvního stupně - za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, probrali zástupci všechny
podrobnosti a úskalí výroby zvonu. Předně paní Vránová doporučovala nahrát
zvuk zvonu v držkovské kapli sv. Václava a následně identifikovat jeho tón. A to
z toho důvodu, aby zvuk jak nového zvonu ve zvonici, tak starého zvonu v kapli
při společném zvonění patřičně souzněl.
Od tónu zvonu v kapli se tedy odvíjí tón
a tedy i hmotnost a velikost zvonu pro
zvonici. Paní Vránové se velmi líbila myšlenka pojmenovat zvon po svatém Markovi, který je podle pověsti patronem propadlého kostelíku v zaniklé Horní Držkové. Podle jejích slov je ráda, když má každý zvon svůj příběh. Kromě reliéfu posta-

vy sv. Marka bude na zvonu obecní znak
a nápis OBEC DRŽKOVÁ L.P. 2018 a také
krátký text pod čepcem zvonu NA VĚČNOU PAMĚŤ VĚNUJÍ OBČANÉ A RODÁCI.
Ve zvonařské dílně bylo také dohodnuto, že budou odlity i malé repliky nového držkovského zvonu včetně jeho zdobení, které si budou moci zájemci dopředu zamluvit. Slavnost svěcení, vytahování a zavěšené zvonu ve zvonici pak
bude spojena se slavnostní mši svatou
v nově zrekonstruované kapli sv. Václava.
O přesném termínu a programu oslav budete včas informováni.
Lubomír Marušák ml.

Evidence obyvatel Studánka U Korýtka
Ještě na počátku minulého století prý
Držkové
v Držkové téměř u každé chalupy vyvě-

čistá, že byla vhodná nejen na pití, ale využívala se třeba k ředění právě vypálené slivovice. To proto, že prý lidově řečeno „nekalila“. Povídá se také, že výhody tohoto pramene využívali i místní hostinští, kteří z vidiny
většího zisku ředili vodou prodávané nápoje. Zda to ovšem byla pravda, se už dnes asi
nedovíme. Vy se však určitě přijďte ke studánce napít a osvěžit „pasíčkovou“ vodou.
Lubomír Marušák ml.

Průběh sbírky
na zvon
Po mnohaměsíčních přípravách byla
v Držkové spuštěna 1. května roku 2017
veřejná sbírka na pořízení (odlití) nového zvonu pro dřevěnou zvonici v Držkové včetně veškerého upevnění a osazení zvonu, pořízení elektrického pohonu
zvonění a další údržbové práce na stavbě. Sbírka, která splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a pro níž vydal Krajský úřad Zlínského kraje Osvědčení o konání veřejné sbírky pod číslem
jednacím 29187/2017, bude probíhat ještě do 30. června roku 2018. Ihned po vyhlášení sbírky sklidila myšlenka pořízení
nového zvonu do dřevěné zvonice, která
tvoří významnou dominantu obce, nečekaný zájem. Rodiny i jednotlivci, Držkovjané i přespolní, ti všichni nešetřili darem
pro dobrou věc. Nejvíce lidé využili možnosti zaslat finanční příspěvek pomocí bankovního účtu. Značná část darů se
podařila vybrat také pomocí dřevěných
pokladniček, které jsou dosud umístěny
v obchodě paní Köglerové v Držkové, na
Obecním úřadě v Držkové a v květinářství
Jitky Řezníčkové v Kašavě. Využívána byla
také třetí možnost podpory sbírky, a to
složení hotovosti do pokladny na obecním úřadě oproti vydání dokladu. Velký
příspěvek věnovala farnost Kašava a farnost Lukov. Většina podporovatelů nového zvonu pochází přímo z Držkové. Sbírku podpořili také občané z Kašavy, Hošťálkové, Lukova, Fryštáku, Zlína, Březů-

V roce 2017 nás opustili:
Hubert Mrázek
Marie Šarmanová
Marie Kovářová
Anežka Zuzaníková
K 1. 1. 2017 žilo v obci Držkové 363
obyvatel ve věkovém průměru 41,2 let.
Z toho bylo 197 mužů a 166 žen.

ral pramen studené horské vody. Pokud
byla studánka od stavení vzdálena, přiváděla se voda k obydlím různými stružkami nebo dřevěnými korýtky. Čerstvá voda
se pak mohla pohodlně odebírat, prý jako
z vodovodu. Postupem času si bohatší občané v obci začali kopat studně, studánky se
přestaly udržovat a postupně se z obce vytrácely. Poslední studánka, kterou nalezneme právě v centru obce, se jmenuje U Korýtka a narazíme na ni při cestě kolem Valeriánovy dřevěnice na louky Pasíčka. Dříve odtud vedlo skutečné korýtko téměř až k silnici, kam si pro tuto vodu chodili lidé z dědiny.
Dnes bohužel původní dřevěné korýtko naradila trubka z PVC. Voda zde bývala prý tak
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Z činnosti
Mateřské školy
Držková

tvořeny s pomocí Ing. Lubomíra Marušáka nové webové stránky naší školky, které jsou pravidelně aktualizovány. V průběhu celého roku mají děti bohatý program související s daným ročním obdobím, se slavnostmi, zvyklostmi apod.

V letošním školním roce proběhly
v naší školce výrazné změny. Předchozí
paní ředitelka Jana Gergelováodešla do
důchodu, paní učitelka Jaroslava Dvořáková změnila své pracovní působiště blíže ke svému novému bydlišti. Na místo
paní ředitelky a paní učitelky nastoupily:

Září – na začátku školního roku proběhly informativní schůzky pro rodiče,
týkající se nových změn a chodu školky
v novém školním roce. V tomto období
jsme zahájili 1. lekci solné jeskyně ve Zlíně, kam jsme dojížděli linkovým autobusem. Absolvovali jsme celkem šest lekcí
k prevenci nachlazení před nadcházející zimou. Programem „Buďme kamarádi“
se děti dozvěděly, jak se mají chovat ke
slepým lidem, jak vypadá slepecká hůl,
Braillovo písmo atd. V závěru měsíce nás
navštívilo divadlo Leonka s pohádkou
„Loupežník a slunečnice“.

Mgr. Lucie Köglerová – Střední pedagogická škola Kroměříž – pedagog
předškolní a mimoškolní výchovy – učitelství pro MŠ a další zařízení; Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Brno – učitelství 1. stupeň základní školy; Výchovné poradenství – univerzita
Palackého Olomouc
Bc. Bronislava Fialová – Střední škola pedagogická a sociální Zlín - učitelství
pro MŠ; Univerzita Palackého Olomouc
CMTF – Sociální pedagogika + následné
navazující magisterské studium
Ve své nové práci jsme navázaly na
předchozí název Školního vzdělávacího
programu: „Hrajeme si od jara do zimy“.
Naše školka se nachází v nádherné krajině Hostýnských vrchů, která nás každodenně vybízí k tomu, abychom s dětmi
objevovaly krásy zdejší krajiny a přírody.
V letošním roce máme ve stavu celkem
22 dětí, z toho 10 chlapců a 12 děvčat.
Čtyři děti dojíždí z Vlčkové, jedna holčička ze Štípy a jedna z Hošťálkové. Spádovost máme s obcí Vlčková. Do školy nám
odejdou ve školním roce 2018/2019 čtyři předškoláci: z Držkové Adam Bednařík
a Michal Mertos, z Vlčkové Denisa Geletová a Patrik Škapík. V rámci nástupu nových pracovníků byly provedeny menší vnitřní úpravy, na školním hřišti se vyvezl starý písek pro děti a vyměnil se za
nový, pořídila se pro děti nová velkoformátová televize k výukovým aktivitám,
při spolupráci s Obcí Držkovou byly vy-

Říjen – výjezd do ZŠ a MŠ Kašava na
Sférické kino na program „Broučci v trávě“, uskutečnili jsme školní drakiádu na
Bačáku, zahájili jsme spolupráci s místní
knihovnou s panem Hruškou – organizujeme s dětmi četné návštěvy, s rodiči
jsme uskutečnili podzimní tvoření a spolu s dětmi jsme uzamkli naši školkovou
zahradu na zimu

ní sněhuláků a bobování a jízdě na lopatách a předškoláci opět navštívili výuku
v 1. třídě.
Leden – začátek roku jsme věnovali
Tříkrálovému koledování, nezapomněli
jsme zajít do lesa nakrmit zvířátka a ptáky, opět k nám zavítalo divadlo Leonka
s pohádkou „Dva sněhuláci“. Začaly přípravy na karneval ve Vlčkové – výzdoba,
sponzoři, tombola, dárky pro děti. Uskutečnily se třídní schůzky s rodiči.
Únor - starší děti se zdárně zúčastnily lyžařského výcviku na Trojáku, zatančili jsme si na dětském karnevalu ve Vlčkové a opět jsme shlédli kulturní představení u nás ve školce „Dobrý den, celý
den“. Zúčastnili jsme se s kluky výtvarné
soutěže pořádanou ve Vsetíně „Nakresli rally“ .

Listopad – v tomto měsíci jsme navštívili ZŠ a MŠ Kašava na divadelním
představení „Psí starosti“, s předškoláky
jsme se podívali do 1. třídy, pokračovali
jsme se solnou jeskyní, absolvovali jsme
vánoční fotografování a začali se připravovat na vánoční besídku a na Živý Betlém ve Zlíně a u nás v Držkové, speciální
logopedka provedla dětem logopedickou diagnostiku, oční preventista předběžné oční vyšetření zraku.

Březen – navštívili jsme farmu u Adamů s jehňátky, nejmenší holčičky z Držkové vystoupily na „Vynášání Mařeny“,
namalovali jsme společně plakát do zlínské knihovny k projektu „Noc s Andersenem“, opět jsme zavítali do knihovny v Držkové – pan Hruška přečetl dětem z knihy „O pejskovi a kočičce“ – „Březen, měsíc knihy“ byl věnován dílu Karla Čapka, s MŠ Lukov jsme jeli za kulturou do Zlína na Malou scénu na divadelní představení „Dášeňka“. Předškoláci
se naposledy před zápisem podívali do
1. třídy s programem „Do školy se nebojíme“ a poté shlédli na hřišti kašavské školy vystoupení skupiny Seiferos s dravci
– ochrana dravých ptáků. Divadlo „Jozífek a kouzelná houpačka“ zavítalo k nám
a všechny pobavilo. ZŠ a MŠ Kašava pořádalo přednášku pro rodiče „Školní zralost“.

Prosinec – jsme zahájili Mikulášskou
nadílkou, upekli jsme si ve školce vánoční perníčky, před Vánoci předvedli rodičům a blízkým besídku a Živý Betlém,
šli jsme s dětmi popřát místním firmám
a lidem v blízkosti naší školky a těšili se
na Ježíška, nezapomínali jsme na stavě-

Duben – předškoláci se 5. 4. zúčastní očekávaného zápisu do 1. třídy, budeme jim držet pěsti, ať jim vše dobře dopadne, půjdeme opět do přírody sledovat jaro, navštívíme opět nějakou místní
farmu, přijedou dvě divadélka, jedno zaměřené na geometrické tvary „Kroužek,
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proužek“, druhé divadlo „Pohádky z kufru“, bude se konat opět přednáška pro
rodiče v ZŠ a MŠ Kašava na téma „Odměny a tresty“.
Květen – nejstarší děti se zúčastní
plaveckého výcviku ve Zlíně, navštívíme společně ZOO Lešná, pojedeme na
školní výlet, shlédneme pohádku „O zakleté kočičce“ a 2.5. přijmeme mezi nás
při dnu otevřených dveří v rámci zápisu dětí do MŠ nové děti. Pro rodiče bude
opět možnost navštívit v ZŠ a MŠ Kašava přednášku na téma „Problémové chování“.
Červen – na závěr školního roku
s dětmi oslavíme 1.6. Den dětí, starší
děti ukončí zdárně plavecký výcvik, s rodiči se rozloučíme na posledních třídních schůzkách, ti mohou také navštívit poslední přednášku v ZŠ a MŠ Kašava na téma „Psychomotorický vývoj dítěte v MŠ“, pojedeme do Kašavy do školky na pohádku „Jak skřítek Vítek roztančil kytičky“, která se uskuteční na zahradě školky a na závěr roku se rozloučíme
s našimi předškoláky spolu s panem starostou a zaměstnanci a mladšími dětmi
naší mateřské školy.
Činnost mateřské školy je opravdu
bohatá, snažíme se, aby se děti vzdělávaly, ale zároveň se bavily a byly v našem
prostředí spokojené a šťastné.
Mgr. Lucie Köglerová,
ředitelka MŠ Držková
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Činnost
SDH Držková
Činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Držkové byla v roce 2017 opět více než
ukázková. Hasiči uspořádali v obci celou
řadu akcí, většinu tradičních, některé se
ale uskutečnily zcela poprvé. Nepodceněna byla také prevence, díky níž zásahová jednotka vyjížděla k zásahům pouze dvakrát.
Řadu let se v našem sboru žádný bratr neženil, či sestra nevdávala. Dlouhou
pauzu nám nahradil uplynulý rok, ve kterém se uskutečnily hned čtyři svatby našich členů. Ostatní hasiči si pro novomanžele připravili tradiční zatahování svatby. Jako první se vdávala naše sestra Petra Minaříková za Staňu Lukeše. Svatebčany jsme zastavili na točně v Kašavě,
kde museli novomanželé prokázat nejen
svou zručnost, ale také souhru při řezání a štípání dřeva a při hašení domu. Druhé zatahování jsme pak 4. srpna provedli bratru Martinu Marušákovi, který si vzal
svou Markétu. Do třetice jsme zatahovali Martinu Křižkovi v Teplici a poslední zatahování svatby se uskutečnilo 19. srpna
přímo v Držkové, kde jsme zastavili novomanžele Michala a Gábinu Minaříkovi spolu se všemi svatebčany. Myslím si,
že na všech svatbách jsme promyšlenými úkoly, rekvizitami a hezkými kostýmy
zařídili velkou legraci, a postarali se všem
o velký zážitek.
Letní prázdniny byly na akce velmi bohaté. V sobotu 22. července jsme uspořádali další ročník fotbalového turnaje Memoriál Rostislava Macíka. Deset fotbalových družstev porovnalo své síly na novém fotbalovém hřišti s umělým povrchem. O týden později v sobotu 29. července jsme opět spolupořádali další ročník Dětského dne. Den plný zábavy a soutěží byl letos poprvé přesunut za budovu obecního úřadu. Po pěkné řádce let
nebo spíš desetiletích náš sbor uspořádal hasičskou zábavu. Ta proběhla pod širým nebem za obecním úřadem a těšila
se slušné návštěvnosti. K tanci a poslechu
hrála početná dechová hudba Trnkovjanka z Kašavy. Poslední prázdninovou akcí
pak bylo Putování za pokladem v neděli
13. srpna.
V sobotu 30. září se v Držkové uskutečnilo námětové cvičení, které uspořádal náš sbor. Hlavním tématem tohoto
cvičení byla dálková doprava vody. Cvičení proběhlo v pořádku, v závěrečném

hodnocení nebyly proti pořadatelům
vzneseny žádné připomínky. Velké poděkování patří všem, kteří se na hladkém
průběhu cvičení podíleli.
V sobotu 25. listopadu byla svolána
jedna z mnoha brigád, tentokráte pro
stavbu podia a kulis pro Živý betlém.
V sobotu 2. prosince uspořádal náš sbor
také tradiční mikulášskou obchůzku. Svatý Mikuláš byl doprovázen svou družinou
tří andělíčků a šesti čertů. V neděli 3. prosince pak proběhlo rozsvěcení vánočního
stromečku u zvonice za velké účasti místních. V mrazivém počasí byl připraven
hasičský čaj, svařené víno přímo z kotlíku a byl rozdělán také oheň. Dále se náš
sbor podílel na vytvoření vánoční atmosféry při pořádání akce Zdobení stromečku pro lesní zvířátka v sobotu 23. prosince a také tradičním Živým betlémem. Ten
se uskutečnil již po 21. před hasičskou
zbrojnicí 25. prosince. V samotném závě-
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ru roku jsme pak uspořádali Hasičský Silvestr s velkolepým ohňostrojem u hasičské zbrojnice.
Živelné pohromy se naší obci v uplynulém roce naštěstí vyhýbaly. Členové
zásahové jednotky vyjeli v roce 2017 k zásahům pouze dvakrát. První zásah v letních měsících obnášel odstranění ovocného stromu, který v noci spadl na silnici v nepřehledné zatáčce na Bílém kopečku. Druhý zásah svolal 12. prosince kolem
4. hodiny ráno zvuk sirény. Naši hasiči byli
svoláni jako technická pomoc pro odstranění stromů. Při velkém větru popadala
řada stromů na cestě z Držkové na Hošťálkovou. Protože ale bylo nebezpečné
odklízet popadané stromy za tmy, bylo
rozhodnuto cestu dočasně uzavřít. Naši
hasiči tedy nakonec zůstali v obci a informovali přijíždějící vozidla o uzavírce. Cestu hlídali až do 9 hodin ráno.
Lubomír Marušák ml., kronikář sboru
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Z Držkové
do celého světa
Blanka Adamová, PEF MENDELU, Brno,
Management obchodní činnosti,
1. rok v programu
Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že
budu jezdit do Ameriky a mít možnost
pracovat se studenty ze všech koutů světa, asi bych mu nevěřila.
Se společností Southwestern Advantage jsem začala spolupracovat na začátku vysoké školy, tedy v 1. ročníku. Rozhodla jsem se tak, jelikož jsem vždy přemýšlela o práci v zahraničí (hledala jsem
něco ve smyslu animátora v hotelech),
ale nikdy jsem se k tomu skutečně neodhodlala. Až když mi tato jiná příležitost v podstatě cvrnkla do nosu, tak jsem
si uvědomila, že na taková rozhodnutí
je pravý čas. Pokud pro to chci skutečně
něco udělat, musím tomu jít naproti teď,
nebo pak už bude pozdě.
Musím říct, že nelituji svého rozhodnutí ani minutu. Věděla jsem, že to pro
mě bude úplně něco nového a rozhodně
ne jednoduchého, hlavně tedy po psychické stránce (jelikož jsem se znala dříve ze sportů). I když jsem si četla desítky
různých negativních recenzí na internetu, neovlivnilo mě to. Nerozhodilo mě to
z toho důvodu, že jsem byla se vším seznámena a nikdo mi nic nezatajil. Myslím
si, že když si spousta lidí přečte tyto články, odradí je to od programu jednoduše
proto, že nikdy dříve nic podobného nedělali, bojí se neúspěchu a v létě si každý představuje jen party, kamarády, chill
a peníze. Jenže málokomu dojde, že proto, aby byl člověk v něčem dobrý, získal
zkušenosti a měl fajn zaměstnání v budoucnu, musí tvrdě pracovat, být zodpovědný sám za sebe a většinou i něco obětovat, aby byl tím úspěšným.
Příprava na léto nebyla složitá, vše
se dalo skloubit, jak škola, tak kamarádi
a rodina. Naučila jsem se si uspořádat čas.
Tím, že jsem byla vždy ke všem upřímná
a dělala jsem, co mi druzí radili a učili, jsem měla úspěšné léto. Poznala jsem
skvělé lidi, kteří mě neustále inspirují,
podporují a motivují být lepší. Zároveň
vím, že se na ně můžu spolehnout a věřit jim.
Mé léto bylo v podstatě jako dříve,
když jsem sportovala. Kouč je ve sportu
vždy od toho, aby vás vedl k lepším výsledkům za předpokladu, že máte chuť
na sobě pracovat, zlepšovat se a na tréninku i v zápasech podávat stoprocent-

ní výkon, i když ostatní to nedělají. Taťka mi vždy říkal: „Těžce na cvičišti, lehce
na bojišti.“ V opačném případě té medaile nikdy nedosáhnete. Nejsou to pro mě
žádné výmysly a představy, pouze vlastní zkušenost. Díky tomu vím, že se v tomto programu můžu naučit poznávat své
slabé stránky a pracovat na nich. Tento
rok už mám dokonce možnost vést vlastní tým a předat jim to, s čím se v létě se-
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tkají a co můžou čekat. Každý člověk je
jiný, proto je super, že i já mám tak šanci se od nich naučit vždy něco nového,
co ještě neumím. Jedním jsem si ale jistá.
Tím, že si přečtu knížku o tom, jak mám
být skvělým leaderem, ze mě leadera neudělá. Bude to až to, co pro to udělám já
a čím vším si projdu – ať už úspěchem, či
neúspěchem.
Blanka Adamová
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Z činnosti
Meteorologické
stanice Vančice
Vážení čtenáři okénka, dovolte mi, abych vás
seznámil s počasím, které panovalo ve zbylých osmi
měsících loňského a prvních dvou měsících letošního roku a v neposlední řadě také o dalších plánech,
které bych v letošním roce rád realizoval. Počasí je
součástí života každého z nás a jeho extremita se
v posledních letech prohlubuje. Pojďme se tedy podívat na to, jaké počasí nás provázelo.
Měsíc květen 2017 přinesl příjemné jarní teploty, které postupně rostly v denních maximech k 20 –
25 °C, v závěru měsíce jsme se dočkali v údolí prvního tropického dne (maximum nad 30,0 °C). Příjemné jarní počasí panovalo i na „zmrzlé.“ Ti dorazili již
o týden dříve, avšak jen na jeden den. Přesto jsme se
v údolí nevyhnuli mrazivému ránu 10. 5., kdy teploty
spadly v huťských Ráztokách až k -5,0 °C. Vzhledem
k převládajícímu slunečnějšímu počasí bylo třeba
se po ránu v údolí tepleji přiobléci, kdežto na Vančici na kopci jsme se dočkali ranních teplot i nad 10
°C s nejvyšším minimem dne 19. 5. s hodnotou 13,9
°C, oproti huťským Ráztokám (4,1 °C). Květen byl vyhodnocen jako měsíc teplotně průměrný s průměrnou měsíční teplotou 13,8 °C, bohužel srážkově slabě podprůměrný s celkovým úhrnem 37,7 mm.
Měsíc červen 2017 přinesl zpočátku letní teploty, které dosahovaly až 27,0 °C. Po většinu měsíce se
teploty dostávaly nad 20 °C, přičemž v poslední dekádě (po 20. 6.) jsme se dočkali teplot mezi 25 – 31
°C. Ranní minimální teploty se pohybovaly většinou
od 6 do 12 °C. Za zmínku však stojí 8. 6., kdy minimum v huťských Ráztokách pokleslo na 1,2 °C. Poslední červnovou dekádu se zvyšovaly i ranní teploty a kolísaly mezi hodnotami od 15 do 20 °C. Tropická noc (minimální noční teplota vyšší jak 20 °C)
byla zaznamenána na Vančici dne 28. 6. Vysoké ranní teploty byly změřeny i v údolí ihned den poté
s hodnotou 19,0 °C. Během června se vyskytovalo několik bouřek, z nichž pouze 2 přecházely přes
náš kraj. Celkový úhrn srážek činí 62,1 mm. Červen
byl vyhodnocen jako měsíc teplotně nadprůměrný s průměrnou měsíční teplotou 18,4 °C a srážkově průměrný.
Měsíc červenec 2017 přinesl standardní středoevropské léto s maximálními teplotami kolísajícími po celý měsíc v rozmezí od 20 do 30 °C, pouze ojediněle byla měřena maxima nad 30 °C (konkrétně 31. 7. + 33,3 °C). Ranní teploty byly poměrně vysoké v rozmezí od 10 do 15 °C, pouze výjimečně do 20 °C, popř. v opačném případě jen 5 °C (Držková dne 14. a 15. 7., huťské Ráztoky v tyto dny 2 – 3
°C). Na Vančici byly zaznamenány dvě tropické noci
(minimální teplota nepoklesla ve dvou dnech pod
20 °C). Bouřkově byl červenec poměrně bohatý. Celkem bylo pozorováno ze stanice na Vančici 22 bouřek, bohužel však jen dvě přecházely přímo přes náš
kraj. Ve většině případů se jednalo o velmi lokální
srážky. Na Vančici spadlo 71,0 mm. Červenec byl vyhodnocen jako měsíc teplotně i srážkově průměrný
s průměrnou měsíční teplotou 19,0 °C.
Měsíci srpnu by se patřilo věnovat větší pozor-

nost. Maximální teploty již od začátku měsíce atakovaly v našich obcích hodnoty přes 32 °C s maximem v Držkové 35,3 °C dne 3. 8. Po většinu měsíce stoupaly teploty nad letních 25 °C. Ihned v úvodu měsíce jsme na Vančici zaznamenali dvě tropické noci s nejvyšší roční minimální teplotou 21,8 °C 1.
8. Pro srovnání bylo v tento den měřeno v huťských
Ráztokách minimum jen 12,7 °C. Srpen je však měsícem, kdy začínají společně se zkracujícím se denním světlem prodlužovat noci, tudíž rána se stávají chladnějšími. I přes vysoké denní maximální teploty se především údolí po ránu prochlazovala,
a tak klesly teploty již v 6 dnech pod 5 °C s minimem
v huťských Ráztokách na 1,6 °C dne 24. 8. Celkem
spadlo 63,0 mm srážek. Srpen byl vyhodnocen jako
teplotně nadprůměrný s průměrnou měsíční teplotou 19,9 °C a srážkově průměrný měsíc. Přestože
bylo během srpna pozorováno ze stanice jen 9 bouřek, 5 jich přecházelo přes stanici, přičemž v jednom
případě byla bouřka velmi silná, doprovázená krátkodobě silným nárazovým větrem (z 10. na 11. 8.
přes půlnoc), kdy byl naměřen náraz 26,8 m/s. Tato
bouřka se přehnala přes celou Moravu. Jednalo se o
tzv. derecho. Jedná se o náhlé a krátkodobé zesílení
větru, který přináší poměrně významné škody v širokém pásu. Tak tomu bylo nejen na Vančici. Vítr během několika málo sekund zesílil ze slabého až na
bouřlivý. Desetimetrový stožár při takových rychlostech natolik kvílel, až běhal mráz po zádech. Škody
naštěstí vítr nezpůsobil.
Po teplém srpnu přišlo chladnější a deštivější září. Teploty se pohybovaly v denních maximech
mezi 15 – 20 °C, letních 25 °C jsme se již nedočkali. Postupně přibývalo dnů s maximy jen do 15 °C.
Ranní teploty kolísaly převážně mezi 7 – 10 °C, pouze v samotném počátku měsíce jsme na Vančici naměřili minimální teplotu 17,2 °C. Polední zářijové
ráno přineslo do huťských Ráztok první mrazový
den (teplota klesne pod 0 °C), kdy teplota spadla na
-0,2 °C. Dešťové srážky přicházely v několika vlnách
a celkově napršelo 132,7 mm. Září bylo vyhodnoceno jako teplotně slabě podprůměrné s průměrnou měsíční teplotou 12,5 °C a srážkově mimořádně nadprůměrné.
Měsíc říjen 2017 pokračoval v trendu září, co se
týče srážek. Celkový úhrn srážek činí 117,1 mm. Na
samotném začátku měsíce byla měřena maxima až
17,0 °C. Posléze došlo k poklesu teplot na hodnoty mezi 10 – 15 °C. Od 12. do 20. 10. přišlo očekávané babí léto. Maximální teploty vystupovaly na hodnoty od 16 do 22 °C, přičemž ranní teploty především v údolí naznačovaly, že podzim přesto panuje v plné síle. Na Vančici byla měřena minima v období babího léta mezi 6 – 13 °C, kdežto v údolí mezi
3 – 5 °C, v huťských Ráztokách jen mezi 1 – 3 °C.
Babí léto skončilo 20. 10. a dostavil se pravý nefalšovaný podzim s vydatnějšími srážkami. Do konce
měsíce poklesly maximální teploty pod 10 °C, v posledních dnech jsme měřili jen kolem 6 °C. V huťských Ráztokách poklesla teplota pod bod mrazu
v 5 dnech s minimem -2,8 °C, v obci ve 3 dnech, na
Vančici poklesla teplota pod bod mrazu až poslední
říjnový den s minimem -1,2 °C, tedy o měsíc později
než v Ráztokách. Říjen byl vyhodnocen jako teplotně slabě nadprůměrný s průměrnou měsíční teplotou 9,2 °C a srážkově silně nadprůměrný. Nesmíme
však opomenout velmi silný, na některých místech
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až extrémní vítr, který se proháněl v celé republice
dne 29. 10. Tento vítr přinesla tlaková níže s názvem
Herwart. Docházelo k zesilování Z až SZ větru. V nižších polohách byly měřeny nárazy větru o síle orkánu. V Hostýnských vrších dosahovaly nárazy, stejně
tak i v naší oblasti, kolem 25 m/s. Stanice na Vančici
však nemá pro tento směr větru ideální umístění, tudíž nebyl zaznamenán vyšší náraz než 15 m/s. Bylo
však provedeno měření s ručním větroměrem, který nad Držkovou na otevřeném prostranství naměřil hodnotu 28 m/s (100 km/h). Ve standardní výšce měření 10 m muselo nutně fouknout i více. Nelze však tuto hodnotu považovat za rekordní, nebyla naměřena na standardním pozorovacím místě.
Měsíc listopad 2017 přinesl typické podzimní
počasí všech barev od mlh přes vydatnější srážky
až po slunečné dny. Zpočátku měsíce se maximální teploty pohybovaly kolem 10 °C. Po zbytek měsíce kolísaly v rozmezí od 1 do 7 °C, ojediněle do 10
°C. Ranní minimální teploty taktéž klesaly, a přibylo mrazových dnů. Nejníže se dostaly teploty 15. 11.
na hodnoty pod -5 °C. Nejvíce mrazových dnů bylo
zaznamenáno opět v údolích v kotlinách, tedy v Ráztokách. Celkový srážkový úhrn činí 85,2 mm. Listopad byl vyhodnocen jako měsíc teplotně průměrný s průměrnou měsíční teplotou 3,4 °C a srážkově
nadprůměrný.
V posledních letech bývá obvyklé, že zimní počasí není zimní ale spíše podzimní. Maximální teploty se během prosince pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 0 do 4 °C, 11. a 12. 12. však vystoupaly nad
12 °C. Nikoho nepřekvapí, že vánoční svátky byly
opět doprovázeny nadprůměrně teplým počasím
s teplotami až 9 °C. K ochlazení došlo až v samotném závěru měsíce, kdy i ranní teploty poklesly hluboko pod bod mrazu, překvapivě s minimem v obci
-11,2 °C. Tato hodnota byla změřena i na počátku
prosince. Po většinu měsíce se pohybovaly ranní
teploty mezi – 5 až 0 °C, výjimku tvoří 12. 12., kdy
v obci nepoklesla teplota pod 10,5 °C. Sněhové pokrývky jsme si užili prvních 11 dní a poté až v samotném závěru s maximem výšky na Vančici 22 cm dne
29. 12. Za zmínku stojí i „bouřlivá“ noc z 11. na 12.
12., kdy se venku proháněl silný vítr. Ten dosahoval
v nárazech přes 20 m/s i v nižších polohách. Na Vančici se jednalo o vichřici, ve vyšších polohách Hostýnských vrchů byl vítr ještě silnější. Prosinec byl vyhodnocen teplotně slabě nadprůměrný s průměrnou měsíční teplotou 0,3 °C a srážkově průměrný
s celkovým úhrnem 52,8 mm.
Leden 2018 přinesl velmi teplé počasí. Maximální teploty se dostávaly ojediněle až k 10 °C, v opačném případě poklesly ojediněle až k -10 °C. Sněhu
jsme si příliš neužili, maximální výška sněhové pokrývky dosáhla na Vančici jen 15 cm dne 22. 1. I přes
velmi teplé počasí byly ráno měřeny teploty pod bodem mrazu. Na Vančici jsme zaznamenali 18 mrazových dnů, v údolí se tento počet dnů ustálil na hodnotě 24. Leden byl vyhodnocen jako teplotně velmi silně nadprůměrný s průměrnou měsíční teplotou na Vančici 1,0 °C, kdežto v údolí kvůli chladnějším ránům se průměrná měsíční teplota pohybovala
od 0,2 °C v Ráztokách po 1,1 °C v obci. V rámci údolí a
tak malé vzdálenosti je rozdíl 0,9 °C výrazný. Srážkově byl leden vyhodnocen jako průměrný s celkovým
úhrnem 44,2 mm, což představuje 72,2 % dlouhodobého normálu (počítáno od roku 2014).
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METEOROLOGICKÁ STANICE
Únor 2018 byl však měsícem ryze zimním. V drtivé většině případů se vyskytovaly sněhové srážky, avšak celkový úhrn nepřesáhl hodnotu 26,1 mm,
což představuje jen 51,1 % dlouhodobého normálu.
Přestože výška sněhové pokrývky dosáhla na Vančici jen 14 cm, vydržela 21 dnů. Nutno však podotknout, že panovaly významné rozdíly i v rámci údolí. V mnoha případech jsme byli svědky toho, že souvislá sněhová pokrývka se vyskytovala jak ve Vlčkové, tak v Držkové, avšak v Kašavě byla výška sněhu o několik cm menší, popř. dokonce nesouvislá.
Z toho lze soudit, že i několik desetin nad bodem
mrazu dokáže přinést takové významné rozdíly ve
výšce sněhu nejen v rámci kopec x údolí, ale i v rámci údolí x údolí. Závěr měsíce přinesl citelné ochlazení. Maximální teploty postupně klesaly. Jak v údolí tak na Vančicibyl zaznamenán 1 arktický den (den,
kdy teplota nevystoupí nad -10 °C). Ve vyšších polohách bylo takových dnů více, celkem 4. Ranní teploty se v těchto dnech pohybovaly až kolem -15 °C.
V Hutích byla změřena přízemní minimální teplota
v 5 cm nad zemí -21,7 °C.

Práce za rok 2017
a plány na rok 2018
Problematika počasí nespočívá pouze v jeho
předpovědích. Nejdříve je nutné nasbírat potřebná
data, aby meteorologové s nimi mohli dále pracovat
a na základně nich předpovědět další vývoj počasí.
Proto je nutné rozšiřovat staniční síť, udržovat ji v co
nejlepší kondici a naměřená data pečlivě uchovávat.
V roce 2017 považuji za největší úspěch umístění meteorologické budky na standardní pozorovací stanoviště (zatravněný povrch) v Hutích. Stanice v huťských Ráztokách je v provozu především
z důvodu významných teplotních rozdílů při vhodných podmínkách nejen mezi Vančicí ale i v rámci
údolí. Bohužel však nejsou dodrženy podmínky pro
standardní měření. Situace bude v následujícíh letech řešena. Z toho důvodu bylo rozhodnuto umístnit stanici na standardní místo, které by se co nejvíce přiblížilo stanici v Ráztokách (podobné naměřené hodnoty). Současně byla stanice opatřena přízemním čidlem pro měření přízemní minimální teploty v 5 cm nad zemí. Již tuto zimu byly pozorovány při čerstvé sněhové pokrývce a uklidnění větru
významné teplotní rozdíly mezi teplotou při zemi
a ve 2 m nad zemí. Ve dvou případech tento rozdíl
činil více než 10 °C! Budka byla osazena po demontáži u kolegy z Borkovic a následné měsíční opravě
(čištění, vytmelení a nátěr) na konci srpna a její činnost byla zahájena počátkem září. Budka je umístěna o 30 m výše než stanice v Ráztokách. Naměřené
rozdíly mezi těmito dvěma místy při význačných situacích činí dokonce více než 4 – 6 °C.
Nejvýznamnějším úspěchem je zahájení poskytování dat do Českého hydrometeorologického
ústavu (ČHMÚ). Dne 6. 9. mne návštivili kolegové
z Ostravy Mgr. Miroslav Řepka a Ing. Pavel Lipina, vedoucí Oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ
Ostrava. Dovezli dvě meteorologické budky a prohlédli si měřící stanice jak na Vančici tak v údolí. Od
listopadu jsou zasílány pravidelná týdenní data do
ČHMÚ a naimportována do databáze CLIDATA. Každá stanice je opatřena příslušným kódem. Stanice

obsazují přední příčky ve vyhodnocování minimálních teplot ze všech stanic uvedených v databázi
ČHMÚ rozdělených dle nadmořské výšky. Alespoň
jedna z nich se prozatím každý měsíc objevila v přehledu, který vypracovává pan Jůza z ústecké pobočky ČHMÚ a je uveřejněn na Infometu ČHMÚ.
Během letních měsíců loňského roku byla zahájena jednání s panem starostou Kašavy Josefem Jarcovjákem ohledně zahájení měření teploty vzduchu
v Kašavě. Kašava je totiž ihned po Hutích další velmi vhodnou lokalitou pro měření nízkých nočních
teplot. Pro měření byla na základě nočních průzkumů, jež jsem provedl v rámci letních měsíců více než
deset, vybrána lokalita pod Rablinou. Meteorologická budka nakonec doputuje ze Strážnice. Podstavec
a schůdky vyhotovil pan Duda z Kašavyběhem února. Osazení budky by mohlo proběhnout během letních měsíců. Data opět bude odebírat ČHMÚ. V nejbližší době budou probíhat jednání s majitelem pozemku a také JZD Kašava – Lukov.
Protože Hostýnské vrchy jsou členité a měřící
stanice jsou v drtivé většině situovány do nadmořských výšek do 400 m n. m., výjimku tvoří Vančice,
Mruška a Kateřinice, Ojičná, usiluji o zahájení měření teploty vzduchu v nejvyšších partiích Hostýnských vrchů v polohách nad 700 m n. m. (Hostýn)
a na horském kopci Kelčském Javorníku ve výšce
865 m n. m. Jednání s příslušnými orgány již byla započata. Pro letošní rok se budu snažit umístnit stanice na manuální měření (stahování dat do PC), v dalším roce budu shánět finanční prostředky na vybudování tzv. solárních automatických stanic, které by
přenášely data do ČHMÚ v pravidelných intervalech
a data by byla dostupná široké veřejnosti, což v případě Hostýna a Javorníka coby nejnavštěvovanějších oblastech vrchů, bylo velkým přínosem především pro turisty. Jednání budou náročná a sehnání
finančních prostředků ještě náročnější.
Samozřejmě ani stanice v Držkové a na Vančici
nezůstanou bez povšimnutí. Na Vančici byl před několika týdny vysazen živý plot kolem pozemku stanice. Dále bude třeba zrevidovat budku a stožár. Ve
spolupráci s ČHMÚ je naplánována obnova staniční
sítě (výměna radiačních štítů za profesionální standardně používané ve staniční síti ČHMÚ) a celková
přestavba stanic do konečné podoby, tak aby splňovaly požadavky pro profesionální měření. V plánu je
spousta dalších, spíše drobnějších, aktivit.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem,
kteří se jakýmkoli způsobem angažují v budování
stanice na Vančici a v obci. Poděkování taktéž patří
ČHMÚ za spolupráci a zájem o naměřená data, která
bez pochyby přispějí pro kompletní doplnění teplotních poměrů v rámci Hostýnských vrchů. V případě umístění stanic na Hostýně a Javorníku by oblast
vrchů byla pokryta dokonale a bylo by zajímavé sledovat průběhy teplot v rámci výškového profilu od
nejnižších poloh až po vrcholové partie. Od ledna
2018 došlo k podrobnějšímu a odbornějšímu zpracování naměřených dat. Veškeré podrobnosti jsou
dostupné na stránkách Obce Držková v sekci Meteorologická stanice. Poděkování patří i panu starostovi Kašavy Josefu Jarcovjákovi za ochotu a pomoc
při všech úkonech, které s umístěním budky pod
Rablinou souvisí. Ať chceme nebo ne, počasí nás
vždy bude do jisté míry limitovat svou nevyzpytatelností. Veřejnost si počasí nevšímá do doby, než se
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přiženou silné bouřky s následkem bleskových povodní nebo silné větry a jiné přírodní pohromy. Přeji nám všem, aby počasí letošního roku bylo takové,
jaké si přejeme. Již v tuto chvíli však musím konstatovat, že zásoba vody v půdě se začíná zmenšovat.
Únor i březen letošního roku přinesly málo srážek.
Jakub Flám
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RECEPTY NAŠICH BABIČEK

Podlesníky

A něco málo pro vaši inspiraci:
Podlesníky (Zuzana Pařenicová z Držkové)

Na Valašsku zdravě jíme,
podle rad babiček vaříme
V současné době roste zájem o zdravý životní styl a dostávají se opět do obliby jídla našich
předků. Naši předkové se více řídili tradicí a přírodními podmínkami, ve kterých žili. Připravovali jídla ze surovin, které byly nejdostupnější. Často to byla jídla skromná, ale chutná. A tak jsme
zkusili zapátrat po jídlech, která byla pro naši oblast typická. V rámci projektu „Na Valašsku zdravě
jíme, podle rad babiček vaříme“ jsme se pustili do
sběru receptů. Celý projekt byl finančně podpořen Zlínským krajem programem Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2017. V současné
době se všechna práce chýlí ke konci. Kuchařka je
dána do tisku. Snad si najde cestu do vašich kuchyní a pokrmy vám budou chutnat.

Suroviny: 700 g brambor, 1/2 l kyselého mléka, 250 g polohrubé mouky, 1 vejce, sůl, máslo
a moučkový cukr.
Postup: Brambory uvaříme a poté oloupeme
a nastrouháme. Nebo je můžeme klasicky uvařit
ve vodě a poté rozšťouchat.
Do brambor přidáme kyselé mléko, kefír
nebo acidofilní mléko (my dáváme kyšku). Rozmícháme a přidáme polohrubou mouku, trošku
soli a celé vejce.
Těsto by mělo být „tak akorát“ - ani husté, ani
moc řídké. Pokud je moc husté, přidáme kyselé
mléko. V opačném případě mouku.
V dobách babiček a prababiček se těsto natíralo na čerstvé listy zelí a po rozehřátí pece nebo
trouby na 200 až 230 stupňů se listy zelí, s natřenou směsí, kladly na sádlem lehce vymazaný

plech a pekly se do zezlátnutí okrajů kaše. Listy
zelí se nekonzumovaly, sloužily jen jako „podložka“.
Moderní hospodyňky místo listů zelí používají sádlem pomazaný pečící papír, na který natřou bramborovou hmotu a opět pečou do zezlátnutí.
Až jsou placky hotové, natírají se z jedné strany máslem a posypou moučkovým cukrem.

MYSLIVCI
Víme, že na školách již není předmět branná výchova a tak
zdravotní přípravu a návyky první pomoci ochotně učí zdravotnice, neboť víme, že při činnosti myslivců v přírodě se může cokoliv stát nejen lidem, ale i jejich pomocníkům – psům. Nezanedbáváme ani střeleckou přípravu a střelecká soutěž je součástí táboráku pro žákovskou veřejnost, která využívá přátelských
posezení svých rodičů a věnuje se tomu, co nikde není. V minulém roce zorganizoval náš myslivecký kroužek střeleckou soutěž
pro celý region Kašavy i Vizovicka. Zúčastnilo se 60 soutěžících.
Členové kroužku se při besedách také učí, jak pozorovat zdravotní stav zvěře a odhadnout příznaky nemocí u různých druhů
a dát poznatky k plánovaným odlovům.
Zpestřením při podzimním přikrmováním zvěře jsou kaštany. Poněvadž v našem okolí je málo těchto stromů, spolupracuje naše honební společenstvo se 16. ZŠ ve Zlíně a děti školní družiny sbírají často i za vydatné pomoci svých rodičů a příbuzných
tuto pochoutku pro zvěř dančí i srnčí z naší honitby. Tato spolupráce trvá už 10 let a je úspěšná. Tak v roce 2016 jsme si přivezli asi 23 q, v loňském roce byla úroda po mrazivém dnu v dubnu
jen 13 q. Pozorností jsou pro sběratele hry a odměny, které jim
naše honební společenstvo věnuje, a také několik besed o přírodě a její ochraně pro různé věkové skupiny dětí v družinách.
Zpravidla se jich zúčastní okolo 230 dětí.
Jsme si vědomi toho, že je nutno velkou pozornost věnovat
všeobecným vědomostem směřujícím k ochraně přírody a krajiny pro širokou veřejnost. Proto se věnujeme především mládeži.
Náš vedoucí kroužku pan Emil Červenka si vyměňuje zkušenosti s vedoucími kroužků z Vizovic, Želechovic, Lutoniny a Drnovic.
Jsme ve spojení i s přáteli v Kvasicích a na Slovensku v Martině.
Byl to rok plný práce nejen osvětové. Dále patří poděkování
celé této malé skupině často letitých myslivců a také široké veřejnosti za pochopení a spolupráci při ochraně přírody a krajiny.
A tak do nového roku myslivci všem vám přeji hodně zdraví,
rodinnou pohodu, radost z úspěchů v práci soukromí a optimistický pohled do dnů příštích.
Myslivci

Myslivci nezahálí
Letošní zima – nezima má nemalý vliv na život v přírodě. Na
slunných místech v zahrádkách můžeme pozorovat probuzené
cibulky sněženek, často na stráních uvidíme svěží zelené porosty trav z loňského podzimu. Nový rok připomenul nejen každému z nás, ale i našim organizacím zhodnocení loňské páce a zaměření našeho úsilí v dalším období s přihlédnutím na dlouhodobé cíle.
Průběžně přikrmujeme spárkatou zvěř kvalitním senem,
omezujeme podávání jadrných krmiv, poněvadž jejich látková
výměna trpí nedostatkem důležitých látek pro trávení v tomto
období.
Při svých pochůzkách nejen ve svěřených úsecích myslivci kontrolují dodržování opatření veterinární správy v souvislosti s výskytem afrického moru u divočáků v sousedních honitbách. Snad právě při těchto opatřeních si mnoho z nás vzpomene na příjemná posezení u mysliveckých táboráků při kančí pečeni s knedlíkem.
Věk se podepisuje na každém z nás, a tak jako všechny organizace v našich obcích i myslivci připravují své mladé nástupce
k tomu, aby pokračovali v jejich práci. Chceme naši mládež přesměrovat od počítačů do přírody a přiblížit jim znalosti jejich zákonů. Tradice mysliveckého kroužku s krátkými přestávkami trvá
u našeho společenstva a mysliveckého sdružení již více než 40
let a byla úspěšná. Podíváme-li se na rok 2017 můžeme to jen
potvrdit. Náš člen zvítězil v okresním kole soutěže „Zlatá srnčí
trofej“, a tak se jako vítěz Jiří Topič, nyní žák 9. třídy zúčastnil i republikového klání v Českém Krumlově.
Členové tohoto kroužku se vzdělávají nejen v botanice a zoologii, ale snaží se poznat i způsoby a podmínky života zvěře.
A to nejen teoreticky, ale i praktické činnosti v honitbě. Často po
odpolední teoretické přípravě si pro ně přijedou lesáci a myslivci, odvezou si je na kazatelny a posedy k večerní čekané a pak je
zase za tmy odvezou domů.
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KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí 2018
Termín
15. 5. - 17. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
12. 6.
13. 6.
29. 6.
29. 6.
4. 7. - 15.7.
9. 7. - 13. 7.
červenec
červenec
červenec
13. 8. - 17. 8.
srpen
srpen
21. 9. - 23. 9.
říjen
říjen
listopad
Termín
25. 5.
26. 5.
2. 6.
16. 6.
Červen 2018
Červenec 2018
7. 7.
Červenec 2018
Srpen 2018
2. 9.
29. 9.
Říjen 2018
Termín
Každé 1. pondělí v měsíci
19. 5.
26. 5.
1. 6.
16. 6.
22. – 24. 6.
30. 6.
4. 8.
18. 8.
Září 2018
Říjen 2018
Říjen 2018
Listopad 2018
Prosinec 2018
Prosinec 2018

Akce KAŠAVA

Pořadatel

Sběr papíru a vršků
Kašavský běh
ZUŠ Open
Noc Kostelů
Farmářský den
Prezentace obce – Komise Vesnice roku – Evropské kolo + Kácání mája
Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018
Absolventský ples 9. třídy
Na kole do Breitenbachu
Příměstský tábor DIVOKÝ ZÁPAD
Tradiční myslivecký táborák
Noční hasičská soutěž o pohár starosty
Sportovní den – Memoriál R. Jakuby a L. Křižky
Prázdninová školička INDIÁNSKÉ LÉTO
Letní kino na Návsi
IV. pouť ke cti Panny Marie Královny
Zájezd do Rakouského Fließu na vyhlášení výsledků Vesnice roku 2018 EU
Uspávání broučků
Kašavský kros
Kateřinské hody
Akce DRŽKOVÁ

ZŠ a MŠ Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
ZUŠ Morava
Farnost
ZŠ a MŠ Kašava
obec
ZŠ a MŠ Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
obec
Komunitní škola Kašava
Honební společenstvo
SDH Kašava
TJ Kašava
Komunitní škola Kašava
obec
farnost
obec
Rodiče dětí z Kašavy
Valachbajk team Kašava

Pořadatel

Noc kostelů
Okrsková hasičská soutěž v Lukově
Kácení máje a prvomájový průvod
Setkání na salaši
Soustředění mladých hasičů Vizovice
Memoriál Rostislava Macíka
Držkovský in-line (závod na kolečkových bruslích)
Dětský den
Putování za pokladem
Slavnostní mše a svěcení nového zvonu
Hodová zábava
Drakiáda
Akce VLČKOVÁ
Posezení v knihovně ve Vlčkové
Pálení kop
Okrsková hasičská soutěž v Lukově
Dětský den
Vítání občánků
Soustředění mladých hasičů na Revice ve Vizovicích
Oslavy 90. výročí založení SDH ve Vlčkové
Vlčkovská lávka
Pohádkový les
Retro výstava
Výstava ovoce a zeleniny
Lampionový průvod k ukončení letního času
Pečení perníčků
Mikulášská besídka
Rozsvícení vánočního stromu
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Obec Držková, SDH Držková Farnost Kašava
SDH Držková
SDH Držková, Obec Držková
Solisko z.s.
SDH Držková
SDH Držková
Solisko z.s.
Obec Držková, SDH Držková
Obec Držková, SDH Držková
Obec Držková, SDH Držková, Farnost Kašava
Solisko z.s.
SDH Držková
Pořadatel
OÚ Vlčková, SDH Vlčková
OÚ Vlčková, ČZS Vlčková
OÚ Vlčková
SDH Vlčková
SDH Vlčková
OÚ Vlčková, SDH Vlčková
OÚ Vlčková, SDH Vlčková
ČZS Vlčková
ČZS Vlčková
OÚ Vlčková
ČZS Vlčková
SDH Vlčková
OÚ Vlčková
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HISTORIE

1918-2018
V letošním jubilejním roce si připomínáme řadu výročí. Osobní vzpomínkou Josefa Petříka z Držkové bychom chtěli vzpomenout rok 1918 a ukončení bojů v první světové válce. Vyprávění
pana Petříka ve svém díle Valašská dědina Držková v r. 1936 zachytila Františka Jančíková-Minaříková:
„Na frontě mne to netěšilo. Miloval jsem naše hory a chorobně toužil jsem po nich. Když jsem byl jednou trestán, smluvil jsem
se s kamarádem, že utečeme. S půlkou chleba pustili jsme se pěšky
podél alpské dráhy, plné tunelů a galerií. Každou chvíli slyšeli jsme
praskání pražců a hučení vlaku. Pokaždé jsme se vrhli na zemi. Prskání bylo častější a častější. Otlučeni, otrháni, zbídačeni a strach
o život polomrtví došli jsme na nádraží do Běláku. Kamarád šel žebrat cigaretu a jistě ho tam chytili. Zůstal jsem sám. V noci jsem našel ve vagonu dva chleby, láhev koňaku a slivovice. S touto zásobou jsem vydržel pět dní až do Lince. Únavou jsem tam onemocněl.
S ovázanou hlavou sedl jsem si na nádraží na lavičku a chtěl jsem
se nechat též chytit. Civilisté vidouce mne tak zbídačeného, složili se pro mne na 50 korun. V tom přišel poručík, byl to Čech, koupil
mi čaj a dal mi lístek k Červenému kříži ve Vídni. Tam už mne vzpružila blízkost domova a za tři dni jsem byl doma v Držkové. Rukama
rodiče lomili a plakali, že už mne četníci hledali. Dověděl jsem se, že
ve velehradských lesích je zelený kádr. Šel jsem k nim, ale nepřijali
mne, protože jsem byl bez zbraně. Kde si ji opatřiti? Nejlépe v Brně.
Dostavil jsem se k marškumpanii, dostal jsem pušku a náboje, ale
večer jsem utekl. Cestou jsem plán změnil. Nač jezditi na Velehrad,
když mám známější lesy doma? Tam si založím vlastní kádr.
Na pokraji našich hor jsem usnul. Najednou se probudím a přede mnou – četník. Ta tam moje svoboda, mé plány! Vedl mne na
Rusavu v poutech. V hospodě si však zařečňoval. Já sedě pokorně v koutku, stáhl jsem si nepozorovaně pouta z ruky. Díky otevřeným dveřím! Několik skoků stačilo a byl jsem v lese. Domov jsem
měl všude. V grapě, ve smrčí, pod základy a podlahou jedné stodoly, ve sklepě a nejraději v kopách suché jeteliny. Byla to jednou divoká chvíle, když jsme se v kupě jetele s četníkem srazili. „Už tě mám,
lumpe!“ Houkly dvě rány, ale „mieder“ v potoce mne zachránil. Četník myslel, že jsem padl, já zatím skloněn hnal do lesa.
Uspořádali na mne hon. Četníci, hajní a honci. Honcem byl
i můj otec, který mi to předem oznámil. Zatímco brouzdali u Skal
a Lamanisk, odpočíval jsem doma a po dlouhém čase klidně jsem
pojedl. Když se vraceli, poslal jsem jim pozdrav z karabiny z protějšího kopce. Za půl roku mne to stálé štvaní a honění omrzelo, přihlásil
jsem se zas k vojsku. V zákopech na frontě setkal jsem se s bratrem
Cyrilem. Bylo to již v říjnu 1918. Na protějším břehu řeky Piavy byli
legionáři. Pokřikovali na nás, házeli nám letáky o tom, co se děje za
hranicemi. Poznali jsme, že bude konec války a také konec Rakouska. Znovu jsme utekli i s bratrem a jeli domů. Sotva jsme vkročili na
rodnou půdu, rozlétla se radostná zpráva, že jsme svobodni. Objali jsme se radostí a na perutích ptáka doletěli jsme do rodné vesničky. Strhli jsme orlíčky, ozdobili se trikolorami. Jak to bylo vše krásné, sváteční, nové. Půda hřála pod nohama, chaloupky se usmívaly
a hory jakoby kynuly na pozdrav osvobozenému lidu.
My, členové zeleného kádru, vyběhli jsme na Vančicu, vypálili
tam 18 ran z karabiny na pozdrav svobodě národa a zapěli: „Kde
domov můj…“ Radostí jsme byli beze smyslů. Jako malí hoši „váleli jsme bečky“ ze stráně ke škole. Poprvé po čtyřech letech útrap
a pronásledování s vypjatou hrudí prošli jsme vsí a u starosty ohlásili, že je konec války. Svým nadšením strhli jsme všechny. V celé dědině byla nepopsatelná radost. Lidé si navzájem blahopřáli a provolávali slávu. Jeden starší, usedlý občan běžel do polí a volal do
prostranství „sláva“, rukama tleskal jako smyslů zbavený a nikdo se
nad tím nepozastavoval. S davem lidu kráčeli jsme do školy a žáda-

li o vyvěšení praporu, jejž děvy narychlo ušily. Stařičký řídící ze strachu před c.k. úřady se zdráhal, ale co měl dělat? Za dvě hodiny zavlál na škole červenobílý prapor a ohlašoval krajanům právě zrozenou svobodu.
Nikdy v životě jsem nepocítil takové radosti, jako tenkráte, když
jsem vyvěšoval onen prapor. V tom přišel posel z poštovního úřadu v Lukově s telegramem, který potvrdil naši zprávu. S davem lidí
a vlajícím praporem rozechvěly se též obě věkovité lípy u školy tichou radostí, jakoby rosily požehnání na celý kraj a celou nově zrozenou vlast.“
Fotografie ze zákopů a ze zázemí pochází z pozůstalosti staříčka Marušákového (Vinkového) z Držkové, který se bojů na
frontě osobně účastnil (fotoarchiv Muzea dřevěného porculánu
v Držkové).
Lubomír Marušák ml.
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OSOBNOST

Vlastimil Červenka
- ﬂorbalový hráč za Zlín Lions
- trenér kašavských ﬂorbalových Orlů
Vlasťa začal hrát florbal za kašavský Orel v 6 letech pod vedením pana Krupíka. Tato hra jej natolik pohltila, že se rozhodl pokračovat nejen jako aktivní hráč ale také jako trenér žactva. Momentálně hraje za florbalový klub Zlín Lions ve skupině juniorů
a mužského „Áčka“. V tomto klubu také dostal nabídku získání
trenérské licence, která mu umožnila florbal nejen hrát ale i předávat své zkušenosti jako trenér žactva a přípravky. V Kašavě ho
oslovil předseda Orla, pan Josef Jarcovják, a poprosil ho, zda by
trénování kašavských „orlíčat“ nevzal do svých rukou. „Vzaljsem
to proto, že prostě nikdo jiný tehdy nebyl, ale rozhodně toho nelituju, naopak mi to dalo spoustu zkušeností“.
Na otázku jaké jsou jeho cíle do budoucna, odpověděl velmi
skromně: „Získat se zlínskými muži titul a postoupit do nejvyšší
soutěže. Jako trenér bych si přál vychovat z řad malých prďošů
budoucí hvězdy“. (smích)
I když trénuje moc rád, hraní ho přeci jen baví víc. Nejraději vzpomíná na zápas v rámci poháru České pojišťovny, kdy hrál
první sezonu za mužské Áčko Lions proti Panthers Otrokovice
před více než 500 diváky. „poprvé v životě mě bavilo se rozcvičovat, tolik diváků mě nikdy před tím nesledovalo a člověk chce

ukázat, co v něm je. Navíc atmosféra byla neskutečná, hráli jsme
jako dobře namazaný stroj“.
Zpět k Orlům v Kašavě. Jsi spokojen s děckama? „Jak se to
vezme…celkově jsou šikovní, ale vadí mi, že někteří to šidí a nebojí se podvádět“. Když srovnáš trénování ve Zlíně a v Kašavě,
jsou velké rozdíly a v čem? „Rozdíly jsou hlavně v počtu. Ve Zlíně
chodí zhruba 30 dětí, tady v Kašavě mám polovinu. Další věc je
respekt, jelikož mě děcka ve Zlíně tak moc neznají, mají ke mně
víc úcty, ale to i proto, že mě berou jako hráče za muže A, ale to
neznamená, že mě v Kašavě neposlouchají“.
O Florbalu v Kašavě: „V Kašavě jsou prozatím dvě florbalové
skupiny, mladší (1-5 třída) a starší (6-9 třída) žáky. Tréninky probíhají každé pondělí 17:00 – 18:30 a 18:30- 20:00. Starší žáci hrají orelskou ligu, jezdí na turnaje. Momentálně jsme 3. v tabulce
a bojujeme o postup dále. Nejspíš od ledna bych chtěl rozšířit
naši základnu a zapojit do hry ještě jednu skupinu a to je přípravka pro děcka od 4 let. Věřím, že se nám to povede rozjet
a bude pro děti zase o možnost využití volného času na víc“.
Je něco, co bys chtěl vzkázat těm, kteří o florbalu uvažují?
„Myslím, že děti za zkoušku nic nedají. Neděláme to pro výsledek, ale proto, aby k nám děcka chodily rády a bavilo je to, což
si myslím, že se zatím daří. Na tréninzích neděláme žádné drilovačky a těžká cvičení, ale hrajeme spoustu her, které mají za úkol
děti naučit něco, co pro hru potřebují, ale ani si to neuvědomují a navíc je to baví“.
Nelež doma, ale přijď si za námi zahrát florbal, litovat
nebudeš!!!
Klára Černochová
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POZVÁNKY NA AKCE

FARMÁŘSKÝ DEN
V úterý 12. 6. 2018 se na návsi v Kašavě uskuteční Farmářský
den, který pořádá ZŠ a MŠ Kašava ve spolupráci se spolkem Líska, z.s.
Školní farmářské trhy jsou skutečnými podnikatelskými projekty, které dětem umožňují dozvědět se něco o jídle a farmaření. Děti si mohou zlepšovat své početní dovednosti přemýšlením nad náklady, váhami, množstvím atd. Navrhování plakátů a
letáčků k propagaci události zase může rozvinout jejich gramotnost a výtvarné vlohy.
Farmářský den bude rozdělen na dvě části. Dopoledne si žáci
připraví tematická stanoviště zaměřená například na zdravé svačinky, zdravý životní styl a místní farmáře.

Odpoledne bude určeno široké veřejnosti. Na své si přijdou
nejen chuťové buňky, ale určitě i další smysly. Na co se můžete těšit? Určitě na vystoupení dětí z mateřské školy, na pěvecký
sbor Slunéčko i Kašavské gajdoše. A rozhodně si nenechte ujít
zajímavá řemesla – paličkování, práci na kolovrátku, práci s lupínkovou pilkou i zpracování usní.
A na čem si budete moci pochutnat? Na výborné kávě z Férové kavárny, ke které bude v nabídce určitě nějaký koláček nebo
dortík. Dále budou k mání brambůrky od farmáře, kozí sýry,
mléčný karamel, grilované masíčko a spousta dalších lahůdek.
Ani naši žáci se nenechají zahanbit a nabídnou vám své výrobky.
Budeme se na vás těšit 12. června od 14:00 do 18:00 hodin.
Zdeňka Krmášková

Pozvánka

FARMÁňSKÝ DEN
úterý 12. 6. 2018 od 14 do 18 hodin na návsi v Kašavė
prezentace regionálních zemėdėlcś, farmáŉś, ŉemeslníkś • farmáŉské trhy
kulturní vystoupení dėtí ZŠ a MŠ Kašava • kŉest regionální kuchaŉky • grilování, dobré jídlo a pití
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ZRCADLO ČASU

Hospoda na dolním konci Držkové
Obě fotografie dělí od sebe 84 let. Vlevo je zachycen Kolaříkův hostinec ve své původní podobě ještě se šindelovou střechou
a dřevěným štítem v roce 1934. Vpravo je pak současný stav budovy po četných přestavbách, kterou v roce 2017 zakoupila Obec Držková.

Kašava

Původní a současný stav Kulturního domu v Kašavě

Vlčková

Valalašská chalupa č.p. 1
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