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Slovo starosty
Tyto řádky píšu ve Velikonoční neděli. Velikonoce jsou „Svátky jara“, které
oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Pro křesťany jsou
navíc vrcholem roku, největší slavností
obětování se Ježíše Krista za tento svět
a jeho vzkříšení.

Ověřování
podpisů a listin –
zákon č. 21/2006 Sb.
Ověřování podpisů a listin se provádí na podatelně Obecního úřadu. Při ověření podpisu (legalizace) je nutné předložit doklad totožnosti – občanský průkaz
nebo cestovní doklad.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně
podepsal nebo podpis na listině uznal za
vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v
listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
Poplatek činí 30,- Kč/1 podpis.
Při ověření listin (vidimace) je nutné
předložit originál listiny nebo ověřenou
kopii, která se bude ověřovat. Vidimací
se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova
shoduje s předloženou listinou. Poplatek
za ověření listiny činí 30,- Kč/1 list.

Dnes je krásný slunečný den, jaro
začíná probouzet přírodu, rozkvétají první květiny, radostně zpívají navrátivší se ptáci z teplých krajin, v přírodě je doslova cítit, jak v má vše úžasnou chuť do života. Výjimečný a navíc
radostný, sváteční čas.
Ale když zapneme televizi, otevřeme noviny, tak nám zprávy berou chuť
do života. Islámský stát zabíjí nevinné,
sucho zasahuje obrovské oblasti Afriky, nevyléčitelné nemoci berou dětem
jejich rodiče, mnoho rodin nemá práci,
mnoho rodin se do budoucnosti dívá s
obavami. Nestačíme se divit, co se s tou
naší krásnou planetou a námi, lidmi žijícím na ní, děje. Máme pocit, že se z tohoto světa ztrácí lidskost, úcta k životu,
přírodě i k lidem. Starý dobrý zvyk - odpočinek v den sváteční, býval samozřejmostí, my máme většinou něco pilného. Žijeme realitu odcizování se člověka člověku, realitu drancování a zneužívání přírody, realitu velkých sociálních rozdílů. Stále dokonalejší komunikační technologie si nás podmanily do

takové míry, že s počítačem, mobilem,
smartfonem… se cítíme lépe než s našimi nejbližšími.
Tento svět potřebuje více poselství
„Velikonočního jara“, více lásky a naděje, více milosrdenství, které uzdravuje
to, co je v něm nemocné a chudé. Svět
volá po lidech srdce, po lidech soucitných, milosrdných. Náš svět potřebuje
lidi mající milosrdné oči, které vidí člověka s jeho bolestí, samotou a smutkem. Potřebuje lidi mající milosrdné
nohy, které přicházejí tam, kde nikdo
nepřichází. Potřebuje lidi s milosrdnýma rukama, otevřenou náručí, rukama
upracovanýma, unavenýma, starýma,
avšak milosrdnýma.
Soucit je setkání tváří v tvář s tím,
kdo potřebuje naši pomoc. Kdo nemá
čas, nebude milosrdný. Jenom lidé, kteří si udělají čas, se dokáží zadívat do lidského srdce, dokáží naslouchat, čím to
srdce žije. Přeji každému z nás, aby byl
milosrdným člověkem a poslem milosrdenství. Přeju nám všem krásný jarní
čas.
Josef Jarcovják, starosta

Vidimace se neprovede:
a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz,
vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz,
vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný
cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická
kresba,
b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném
než českém nebo slovenském jazyce a
neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž
je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je sou-

částí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí,
je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
d) je-li předložená listina již ověřenou
vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací
doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f ),
e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
f ) jsou-li v předložené listině, z níž je
vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou,
z níž byla pořízena.
Pokud se někdo ze závažného důvodu nemůže dostavit na Obecní úřad k
ověření podpisu (nemoc, úraz), je možné po domluvě dotyčnou osobu navštívit
doma a podpis ověřit přímo tam.
Petra Červenkova

Zpráva o produkci a nákladech za odpady v obci Kašava za rok 2015
Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Plasty
Nebezpečný odpad
Velkoobjemový odpad
Sklo
Papír
Bio odpady
Celkem

Firma zajišťující likvidaci
Marius Pedersen a.s.
Marius Pedersen a.s.
Marius Pedersen a.s.
Skládka Březová
Sběrné suroviny UH, s.r.o.
ROJAK, s.r.o. Štípa
Obec Kašava

Náklady v Kč
290.026,-65.106,-25.696,-178.299,-12.610,-5.867,-18.148,-595.752,--
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Množství v tunách
146,22
9,42
6,54
95,43
10,1
4,83
37,5
310,04

Odměny v roce 2015 od firem,
které zajišťují zpětný odběr odpadu, činily 71.151,- Kč.
V roce 2015 bylo za poplatky od
občanů a chatařů za odpady vybráno 394.436,- Kč.
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Kateřinské hody
v Kašavě 2015

V sobotu večer začaly hody hodovou
zábavou, kterou pro Kašavjany uspořádala
Jednota Orla. V neděli pokračovaly mší svatou v kostele sv. Kateřiny. Po mši jsme se sešli v Orlovně, kde jsme společně poobědvali vynikající kačenku se zelím a knedlíkem,
kterou upekla paní Holíčková ve školní kuchyni. V dopoledních hodinách se o hudební stránku výborně postarali místní hudebníci ze Spolku hudebníků Kašava, tedy hráči z Trnkovjanky. Odpoledne v Orlovně vystoupily děti z naší základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Věry Vlkové. Již jsme

Cena starosty 2015
Každoročně starosta Kašavy pan Josef
Jarcovják uděluje cenu starosty. Letos udělil cenu za dlouhodobou práci knihovnice
a angažovanost pro obec Kašava paní Ivě
Rochlové. Paní Rochlové gratulujeme a přejeme do dalších let sílu, zdraví, nadšení a spoustu spokojených čtenářů.
Petr Černoch

Novoroční
ohňostroj 2016
Letošní rok jsme přivítali na Silvestra
na obecní návsi společně, ale bez ohňostroje. Ten jsme odpálili až na Nový rok v podvečer, aby si ho mohlo užít více lidí, včetně
dětí. Podle hojné účasti je pravděpodobné, že se tak stane i v příštím roce. Bohužel
se letos na všechny nedostalo s punčem,
který byl zdarma. Účast byla nečekaná a samotný punč od Milana Březíka byl tak dobrý, že se stály fronty. V příštím roce se určitě
nachystají minimálně 2 takové várnice. Plánujeme také nakoupit i nějaké drobné dárky

si zvykli na kvalitní představení dětí a nezklamaly ani teď. Nutno říci, že paní učitelka má schopnosti probudit divadelní talent snad v každém a rozvíjet jej na vysoké úrovni. Ze zkušenosti vím, že tyto schopnosti se u učitelů na jiných školách jen marně hledají.
Pozvání přijali také souboráci a hudebníci z Valašského souboru Kašava. Jejich výkon byl nad očekávání. Všichni Kašavjané
mohou být hrdí a šťastní, že soubor Kašava
propaguje jméno a kulturu naší domoviny
takovýmto nebývale kvalitním způsobem.
Dále vystoupila Kašavská gajdošská muzika pod vedením Ladislava Křížky, s gajdošem Martinem Křížkou, a na šestky hrál Jakub Flám. Místní hudebníci, kteří i díky ZUŠ
Morava obnovili nejstarší hudební tradice
na Valašsku. Jejich soubor čítá ještě o něco
více muzikantů, ale ti se z různých důvodů omluvili. To ale ničemu nevadilo, protože gajdošská muzika může vystoupit (jak
z HUDGAJe známe) i ve dvou, či dokonce
samotný gajdoš. Určitě jsou velkým přínosem pro náš kulturní život a taktéž dokázali
udržet vysokou laťku nastavenou Valašským
souborem Kašava.
Přijel k nám i mužský pěvěcký sbor S.E.N.
- Senioři energijú nabití. To byl závěr kulturního programu jak se patří. Chlapi zpívali, až se dech tajil. Připravené mikrofony ani
netřeba. Mohutný zvuk chlapských hlasů
zaplnil celý sál.
Všem vystupujícím je třeba poděkovat za jejich píli, čas, ochotu, že jim není

lhostejné, jaká se dělá kultura. Že dělají skutečně hodnotnou kulturu, protože ne vše je
hodnotné a ne každá kultura se pojí s naší
minulostí (viz malé skupinky „hudebníků“
hrající na playback na nově vzniklých teleshoppingových televizích). A také za to,
že se věnují dětem, a snaží se předat dál to
dobré, co se sami v životě naučili.
Petr Černoch

pro děti, které zvýší jejich bezpečnost na silnicích ve večerních hodinách. Máme se tedy
zase na co těšit.
Petr Černoch

V loňském roce navštívilo knihovnu 1 167
čtenářů - z toho jsme měli 2 měsíce zavřeno z důvodu stěhování. Dále jsou k dispozici čtenářům „výměnné soubory“ z Krajské
knihovny Františka Bartoše ze Zlína. V letošním roce nás čeká po pěti letech revize knihovního fondu. Předpokládám, že při revizi budou některé knihy opět vyřazeny. Tyto
knihy pak budou v Orlovně vystaveny, abyste se na ně mohli podívat a v případě zájmu
si je za symbolickou cenu 1 - 5 Kč zakoupit.
Jsem ráda, že se čtenářům v naší nové
knihovně líbí a kdo jste ještě knihovnu nenavštívili, přijďte se alespoň podívat. Budu
se těšit!
Iva Rochlová

Obecní knihovna
Jak jsme informovali v posledním Okénku, naše knihovna je přestěhována do nových prostor Obecního domu. Mohu konstatovat, že v uplynulém půlroce se efekt
nové knihovny projevil.
Díky spolupráci se základní školou přibylo cca 50 mladých a malých čtenářů. Tito
se svými učitelkami začali měsíčně pravidelně navštěvovat knihovnu, kde si děti nejen
knihy vypůjčí, ale také si zde mají možnost
knihy prohlédnout. Některé děti, které navštěvují Základní uměleckou školu Morava,
se zde pravidelně zastavují a zatím, než jim
začne hudebka, tak sedí v knihovně a čtou si
časopisy pro děti.
Rovněž přibylo i dospělých čtenářů, kteří si zde mohou posedět u čaje nebo kafíčka. Takže v současné době máme 172 čtenářů, z toho 98 čtenářů do 15 let. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 je 4 278 knih.
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Josefovská
obecní zabijačka
19. 3. 2016

OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové

ŽIVOT V OBCI

V červnu jsme se podíleli třetím rokem
na dětském dnu, pořádaném Komunitní školou Kašava. Na našem stanovišti jsme prováděli měření krevního tlaku, ošetřování tržné
rány a také si mohly děti vyzkoušet transport
raněných, pomocí invalidního vozíku a francouzských holí.
V době adventu jsme prožili pěkné odpoledne s paní Zlatou Smílkovou, která nás

seznámila s malováním baněk. Krásné baňky
i s věnováním jsme mohli použít jako vhodný dárek k Vánocům. Již po šesté jsme připravili začátkem prosince Mikulášskou besídku. Doufáme, že vůně perníčků a jehličí spolu s vánočními dekoracemi, navodily tajemnou atmosféru očekávání blížících se vánočních svátků nejenom dětem, ale i dospělým.
Díky pečlivé technické přípravě našeho člena
pana Stanislava Marconě mohly děti sledovat projekci na plátně - jak se blíží svatý Mikuláš se svojí družinou ke Kašavě. Sklep Orlovny se na krátký čas proměnil v opravdové peklo. Dva čerti, jak mastí karty, Lucifer
na trůnu, pekelný oheň - až z toho šla hrůza.
Když Mikuláš rozděloval dětem balíčky, směl
z pekla vyjít jen mladý rozpustilý čert...
Je pro nás radostí, že jsme v loňském roce
získali 3 nové mladé členky do naší základny.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.
Věra Hrošová

FLORA do Kroměříže, kde se nám všem moc
líbilo. V měsíci červenci jsme absolvovali jednodenní zájezd do termálních koupelí - Malé
Bielice. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na
„kafíčko“ v Luhačovicích. Počasí nám přálo, a
tak jsme se domů vraceli v pohodě a dobré
náladě. V měsíci září jsme společně navštívili ZOO Lešná - opět nám počasí vyšlo, a tak
jsme strávili příjemný společný den.
V listopadu jsme si udělali takový „předvánoční“ výlet - navštívili jsme výrobnu baněk IRISA ve Vsetíně, dále jsme navštívili výrobnu nádherných svíček firmy UNIPAR v
Rožnově pod Radhoštěm a „gobelínku“ ve
Valašském Meziříčí. Zastavili jsme se při cestě v Hrachovci na jejich vyhlášené frgály. Zájezd jsme ukončili v Cukrárně u Šarmanů.
Jednou z vydařených akcí byla také návštěva Muzea dřevěného porculánu v Držkové,
společný výšlap na Vinohrádek - křížová cesta. Opět jsme uskutečnili v měsíci srpnu tá-

borák, kde nás znovu navštívily seniorky z
Kudlova.
V měsíci listopadu jsme vyhlásili soutěž v
nakládaných okurkách - zúčastnilo se 16 členek - zlatou medaili získala p. Maruška Kolářová. Další hezké kafíčko bylo předvánoční - děti ze ZŠ nám předvedly 3 krátké scénky a dětský sbor Slunéčko nám zazpíval krásné vánoční písně a společně jsme si zazpívali koledy. K tomu jsme si vlastnoručně vyrobili z citronů „zlatá prasátka“. No a poslední
naše akce v loňském roce byl „Silvestr“, kde
jsme všichni sešli, zazpívali, dobře se najedli a napili a veselo bylo až do pozdních večerních hodin. Jsme rádi, že nás v klubu přibývá.
V loňském roce přibyli 4 členové a v letošním
roce 2. Opět pro letošní rok připravíme nějaké zajímavé zájezdy, akce. Kdo máte zájem a
chtěli byste čas od času prožít hezké pohodové chvilky, přijďte mezi nás. Těšíme se na
Vás!
Iva Rochlová

Český červený
kříž Kašava
Rádi bychom vás seznámili s činností Místní skupiny ČČK Kašava za rok 2015.
Převážnou částí naši činnosti je ošetřování
drobných poranění. Používali jsme k tomu lékárničky starší víc než 40 let. Díky Fondu kultury a sportu z Obecního úřadu Kašava jsme
mohli pořídit lékárničky nové i s jejich vybavením. To nám hodně usnadní práci. V loňském roce jsme navázali spolupráci s TJ Kašava. Naše členky zajišťovaly zdravotní dozor při zápasech žáků a dorostenců. V této
spolupráci chceme i nadále pokračovat.
Již tradičně jsme uspořádali sběr ošacení
a obuvi pro Diakonii Broumov. Nasbírali jsme
40 pytlů, doufáme, že tyto věci pomohou potřebným.

Klubu seniorů
Čas, jak všichni víme, utíká a my můžeme
konstatovat, že jsme začali již pátý rok našeho setkávání u „kafíčka“. Nadále se scházíme
jednou za čtrnáct dnů v Orlovně v 15 hod.
Při každém setkání se snažíme, abychom
nejen poseděli a popovídali, ale také abychom se něco nového dozvěděli. Velkou zásluhu má na tom pan Marcoň, který nám připravuje různé testy, rébusy či jiné úkoly a pomůcky na procvičování motoriky a trénování
paměti. Také nám zajišťuje veškeré promítání ať již starých fotek, natočených DVD z našich zájezdů, DVD z poznávacích zájezdů našich členů apod. Jako novinku jsme na zahájení každého setkání zavedli 15 min. cvičení.
Když budeme zpětně rekapitulovat loňský rok - uskutečnili jsme 4 společné zájezdy.
Prvním byl v měsíci květnu zájezd na výstavu

Kroužek mladých přátel myslivosti a ochrany přírody
Myslivecký kroužek naposled pracoval před více jak deseti lety pod vedením pana Zdeňka Köglera. Výborem Honebního společenstva Kašava – Držková, bylo rozhodnuto, že kroužek
obnoví svou činnost a zaměří se na to, aby děti trávily co nejvíc času během všech čtyř ročních období ve volné přírodě pozorováním zvířat, ptáků, rostlin i zvěře v oborách. Kroužek se
schází od začátku května 2015 jednou za 14 dnů a to v odpoledních až večerních hodinách,
kdy je v přírodě nejvíc živo. O programu jsou členové informováni předem na naší facebookové stránce www.facebook.com (MKVlkadrz), aby si včas mohli připravit vše potřebné pro práci.
Během loňského roku jsme pro děti v kroužku připravili mnoho zážitků a dobrodružství. Společně jsme navštívili nejen daňčí a jelení oboru
pana Šťastného v Hošťálkové, ale i oboru s divočáky. Nastražili jsme fotopast a přímo pozorovali 4 malé jezevce v Kašavě. V červnu jsme se pak
částečně věnovali botanice v prostoru Močárů na Držkové a výcviku loveckých psů, zvláště dohledávání, umístění krmných zařízení a střelbě ze
vzduchovky. Na konci prázdnin se členové kroužku zúčastnili třídenního soustředění, které bylo velmi pestré. Zahájili jsme ho večerní čekanou
s myslivci v jejich revírech, pokračovalo se ornitologickou besedou, stavěli se jednoduché přehrádky na potůčku pro zlepšení životních podmínek pstruhů, společně jsme si opakovali získané vědomosti a vše zakončili táborákem, na kterém nechyběli i někteří z rodičů. Samozřejmostí byla i stezka odvahy. Před příchodem zimy jsme se pak během našich setkání věnovali krmným zařízením v honitbě, přípravě újedi na lišky a
kontrole krmelců. Během zimy pak při sněhové obnově i stopařství. Kroužek je bezplatný a v současné době má deset členů, kteří se připravují na soutěž „Zlatá srnčí trofej“. Ta se v našem okrese uskuteční v měsíci květnu. Věříme, že snad někteří z členů tohoto kroužku rozšíří v budoucnu naše řady myslivců. Ale prvořadým cílem je vychovat tyto děti nejen k lásce k přírodě, ale i rodnému kraji.
Emil Červenka
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TJ Kašava
Tradičně v zimním období dochází k bilancování uplynulého období a přípravě na další. Tomuto předchází již po několik let turnaj v sálové kopané konaný v tělocvičně ZŠ Kašava na sklonku roku. Tentokrát
jsme pojali tento turnaj nově jako „novoroční“, a jako i v minulých letech byl určen pro
všechny z Kašavy, Držkové a Vlčkové, kteří
se „baví“ fotbalem anebo se podílejí na činnosti TJ - od těch nejmladších žáků až po kolektiv fotbalových vytrvalců, nadšenců - Starých pánů. Účast 6 týmů nabízela opět velice atraktivní podívanou. Nechali jsme vyniknout i naše nejmladší, kteří opakovanými zápasy zpestřili turnaj. Atmosféra turnaje je nenapodobitelná a jen podtrhuje skutečnost,
že fotbal v našich obcích je a bude i nadále
jeden z nejatraktivnějších sportů.
Dalším zpestřením zimního období je již
tradičně turnaj žáků, tentokráte již IX. ročník konaný 5. 3. 2016 v tělocvičně ZŠ Kašava. Díky zkušenostem z předcházejících let
jsme velice dobře zvládli přípravu, průběh
a závěr turnaje, který musí potěšit každého
hráče a ostatní zúčastněné. Celkem 6 mužstev bojovalo o co nejlepší výsledky, finále
patřilo našim klukům a týmu Hošťálkové, ti
měli nakonec více štěstí a těsně udolali naše
kluky 1:0. Zde musíme poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav a organizace turnaje.
Zvláštní poděkování patří p. Pavlu Jakubovi,
p. Jaroslavu Holému, obci Kašava a ZŠ Kašava. Výsledky jak novoročního, tak tohoto turnaje žáků, najdete na stránkách obce v sekci TJ Kašava.

Konec ledna je vždy ve znamení konání
výroční schůze TJ. Zde dostanou všichni členové a hosté z ostatních složek v obci informace o dění v TJ: výsledky, plánované investice, opravy, novinky a ekonomická situace.
Je zde prostor veřejně poděkovat či jinak poukázat na dění kolem TJ. Jedna z nejdůležitějších informací byla změna a doplnění nového „Přestupového řádu“, který velice znatelně zasáhne naše TJ.
I pro tento rok nás čeká, kromě mistrovských utkání a turnajů, i spousta práce kolem. Máme v plánu opravit lavičky lemující hřiště, posezení - lavičky pro diváky u tělocvičny, dále zvelebit okolí bufetu. Již jsme
postavili nové herní prvky pro děti, zakoupené za likvidaci železa, k tomuto finančně
přispěli i Komunitní škola Kašava, SDH Kašava, J. Holý. Jistě jste si všimli i nových sloupů
opatřených sítěmi za brankami. Tato dlouho
plánovaná investice byla realizována svépomocí, touto cestou děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Prioritou je ovšem získání dotace na celkovou rekonstrukci areálu sportovního hřiš-

tě, tentokráte již ve spolupráci s MAS Vizovicko a Slušovicko.
Jsme rádi a vítáme sportovní a kulturní
aktivity různých organizací a osob na hřišti a
okolí. Pevně věříme, že dnešní podoba hřiště a okolí není konečná a brzy se dočkáme
změn k lepšímu. Závěrem je nutné poděkovat všem, kteří se výraznou měrou podílejí
na chodu TJ Kašava, od diváků, jednotlivců,
organizací až po Obec Kašava. Těšíme se na
Vás na všechny.
Výbor TJ Kašava

Mistrovská utkání TJ KAŠAVA 2015/2016 - jarní část 2016
Muži III. A
Datum
15.5
22.5
29.5
5.6
12.6
19.6

Žáci OP
Den
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Začátek
16.30
16.30
17.00
17.00
17.30
17.30

Zápasy
Halenkovice - Kašava
Kašava - Tečovice B
Kašava - Louky
SK Zlín - Kašava (hřiště UT Vršava)
Kašava - Všemina
Žlutava - Kašava

Royal Rangers
Kromě pravidelných schůzek se
v květnu chystáme na celostátní Ringoturnaj, který je už dlouhá léta tradicí. Kromě mnoha zápasů v tomto tak oblíbeném sportu se děti budou moci vyřádit
na bohatém doprovodném programu.
V létě v termínu od 17. do 27. 7. se
uskuteční největší akce – a tou je let-

Datum
14/5
22.5
29.5
5.6

ní tábor s názvem Expedice Afrika. Cílem bude zdolat nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro. Děti zažijí život domorodých
Afričanů a možná také potkají slona či
jiná zvířata divoké přírody Tábor je určen
všem ve věku od 7 do 15 let. Počet míst je
omezen, tak neváhejte. Podmínkou není
členství v RR.
Cena: 2 700 Kč (pro děti ze Zlína 2 200 Kč
– díky dotacím města)
Místo: Křekov (u Valašských Klobouk)

5

Den
So
Ne
Ne
Ne

Začátek
14.00
X-30
X-30
10.00

Zápasy
Sehradice - Kašava
Kašava - Tečovice
Kašava - Mladcová
Malenovice - Kašava

Podrobné informace a přihlášky:
Mgr. Věra Vlková (velitel 39. PH Kašava):
e-mail: vlkova.zs@kasava.cz,
Ing. Josef Švirák (velitel 8. PH Zlín):
e-mail: svirakj@email.cz, tel.: 721 579 476
Budeme se na vás těšit. (Více o organizaci na www.royalrangers.cz)
Věra Vlková
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OREL - historie
Doslovné výpisy z rukopisu pana
faráře Drábka z let 1897 – 1935 o Orelské historii, z Knihy pamětihodných
událostí farnosti Kašavské.
Str. 86 • V prázdniny r. 1921 na trvalý
odpočinek do Brna odešel zdejší dlouholetý nadučitel Jindřich Grűnwald.
Zemskou školní radou byl jmenován
zdejším nadučitelem pan Antonín Vaňhara (*19. 5. 1986) v Holešově. Jest zároveň
varhaníkem. ... Jest zároveň vzdělavatelem zdejšího „Orla“ založeného od pana
Bergera v r. 1921.
Str. 89 • V neděli 14. listopadu 1926
byla slavnost svěcení nových zvonů za
účasti velkého počtu farníků a přespolních ... a Jednoty „Orla“, Mariánské družiny ... Sboru dobrovolných hasičů, ...
V průvodu hrála hudba Bořutova. Jmé-

nem farníků poděkoval za vysvěcení starosta „Orla“ Jan Sedlář.
Str. 94 • Ustavení faráře p. Klečky. Zúčastnili se Sbor dobrovolných hasičů,
Orel československý, Mariánská družina,… Před Květnou nedělí (1927) měla
duchovní cvičení Jednota Orla československého a Křesťanské mládeže.
Str. 101 • Pašiové hry sehrány v Kašavě Jednotou Orla a to 3x. V sobotu 24.3.,
neděli 25.3. a neděli 1. 4. 1928.
Str. 107 • Slavnosti v Kašavě jubilejní
(10. výročí konce 1. sv. války) … účast korporativně „Orel“. Promluvil za spolek Orel
bratr Jan Sedlář za bojovníky za svobodu
a jejich zásluhy.
Str. 113 • Svatováclavské dny Orelstva 1929 – dary pro Ameriku – V Praze
25 účastníků z Kašavy. V Kašavě na zahradě Jana Sedláře pak lidová veselice, promluvil Dr. Bedřich Vašek profesor bohoslovectví v Olomouci.

Str. 115 • V neděli 1. září 1929 bylo
svěcení základního kamene Katolického
domu v Kašavě a Orlovny. Obřad vedl farář Pírek z Lukova. Poklep: za obec starosta Odvrša, za Držk. Jof. Červenka, za Orla
Jan sedlář, z Fryštáku bratr Alois Ševeček,
za Mariánskou družinu Cecilie Hvozdenská.
Str. 122 • 20. července 1930 posvěcen
a otevřen Katolický dům – Orlovna. Klíče
odevzdal stavitel Hvozdenský, kříž pověsil bratr Jan Sedlář.
Str. 125 • Orelská pouť na Hostýně 23.
a 24. srpna 1930 – účast Orla z Kašavy.
Neděle 14. září posvěcen nový kříž
při otevření přístavby školy v Držkové ...
účast Orli z Kašavy.
Str. 158 • 28. července 1935 – Orelská
jednota v Kašavě pořádá Veřejné orelské
cvičení ... ze Zlína přijelo 35 členů. Pak
byla taneční zábava.
V roce 1935 napsány poslední zápisy.

Orelská ﬂorbalová liga
Ve školním roce 2015/2016 pokračuje Jednota Orel Kašava v úspěšném trénování malých florbalistů. Tým mladších žáků nás reprezentuje v Orelské florbalové lize. Od
září měří své síly se soupeři z dalších šesti týmů v divizi Východ. Po pěti odehraných
turnajích jsou na čtvrtém místě a před posledním turnajem mají reálnou šanci na postup do republikového finále. V tabulce střelců figuruje Milan Michalík na šestém místě a Jan Marcoň je druhý.

OFL - Východ / mladší žáci
Pozice
1
2
3
4
5
6
7

Team
Uherské Hradiště
Fbc LEXX Orel Uherský Brod
Vizovice
Kašava
Zlín
Havířov
Hustopeče nad Bečvou

Z
10
10
12
10
10
10
10

V
9
7
6
5
5
2
1

R
0
0
0
1
1
0
0

P
1
3
6
4
4
8
9

VB
83
69
67
80
62
51
25

OB
12
31
58
47
63
96
127

Body
27
21
18
16
16
6
3

FOTO z turnaje č.4 Orelské florbalové ligy
v Kašavě 23. 01. 2016
Zleva stojí: Dan Jurčík, Hanička Červenková,
Vojta Březík, Honza Marcoň, Tom Křižka, Milan
Michalík, zleva sedí: Tadeáš Vyvlečka, Jakub
Řezníček, Štěpán Průcha, Michal Štriho a leží
brankář Milda Březík.
Josef Jarcovják

Orel Kašava
oddíl stolního tenisu

Zápas Kašava – Hustopeče 16 : 0

Zápas Kašava – Havířov 14 : 4
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Oddíl stolního tenisu má v současnosti tři družstva
Celkem 18 členů
A mužstvo
II. třída
B mužstvo
IV. třída
žáci
I. třída
19. 12. 2015 se konal Vánoční turnaj,
kterého se zúčastnili i neregistrovaní hráči z Kašavy. Vítězem se stal Roman Minařík. Žáci se zúčastnili několika turnajů
mládeže, okresního i krajského přeboru.
Vladislav Čevela
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PODHORAN LUKOV a.s. v roce 2015
navázal na úspěchy předchozích let a
opět ukončil rok se ziskem. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky zodpovědnému přístupu k plnění pracovních povinností všech zaměstnanců od dělníků po
vedoucí pracovníky. Naše společnost hospodaří bez úvěrů a všechny naše závazky, ať už vůči zaměstnancům, státní správě nebo našim dodavatelům platíme řádně a včas. Zisk pro nás znamená, že můžeme investovat jak do oprav výrobních hal
a strojů, tak i do pořizování strojů nových.

zemky za asi 0,5 mil Kč a tak v současné
době vlastníme již asi 35 ha půdy. Také letos chceme v této činnosti pokračovat a
vykupovat pozemky od všech, kteří je budou chtít prodat nebo aspoň pronajmout.
Máme dlouholeté zkušenosti a současně
výsledky, a proto tato půda bude v dobrých rukou.
Malá dílna - nový pálící automat

Kašava - zemědělská výroba

Horní dílna - nová střecha, podlaha a LED osvětlení

Jelikož naší nedílnou součástí je zemědělská výroba, snažíme se rovněž investovat v této oblasti. Loni jsme nakoupili po-

Snažíme se rovněž finančně pomáhat
neziskovým organizacím v našem okolí.
Jedná se hlavně o Sbory dobrovolných hasičů, sportovní organizace a školy v obcích
Držková, Kašava, Vlčková a Lukov. Naše
podpora je směrována rovněž do kultury,
konkrétně Valašskému souboru Kašava a
do automobilového sportu, kde spolupracujeme s organizátory Barum rally.
Chceme pokračovat v nastolené cestě,
zajišťovat práci pro naše zaměstnance, investovat do rozvoje firmy a dělat vše pro
to, aby jméno PODHORAN bylo i nadále
zárukou kvality, jistoty a prosperity.
Roman Koplík
Předseda představenstva
PODHORAN LUKOV a.s.

Český svaz včelařů Lukov
V druhé polovině 18. století prakticky zanikly poslední zbytky brtnictví (zaniklá činnost zabývající se získáváním včelího produktu - medu pro potravu) v našich zemích. V roce 1775 jsou
vydány včelařské patenty pro Moravu a Slezsko, zřízeny včelařské školy ve Vídni, Brně a Novém Kníně. Dále je zřízena evidence o chovu včel. Byly sestrojovány úly zcela nově řešené, které umožňovaly sledovat vývoj včelstva i manipulovat s nimi dle potřeby. Včely se staly předmětem pozorování nejen praktických včelařů, ale i přírodovědců. Za prvního průkopníka a opravdového včelaře v Lukově můžeme označit prvního lukovského faráře Karla Zíku, který působil
v letech 1851-1899 v Lukově a měl kolem 36 včelstev. Zajímal se nejen o včelaření, ale i o chov
drobného hospodářského zvířectva a o chov bource morušového. Za své zásluhy na tomto úseku byl na vídeňské výstavě odměněn zlatým křížem. Je pohřben na lukovském hřbitově u hlavního kříže.
Od padesátých let 19. století do začátku 1. světové války vzrostl též počet včelařů a včelstev.
V letech 1910 – 1912 bylo v našich zemích téměř půl milionu včelstev. Došlo k vydání prvních
včelařských časopisů, r. 1867 Včela brněnská. Nový způsob včelaření vedl k vynálezu medometu (r. 1865 František Hruška) a vynálezu mezistěn a lisu na jejich výrobu (r. 1851 Jan Wunder).
Začátkem 20. Století došlo k zakládání chovatelských stanic a založení plemenného chovu včel. Průměrný výnos medu na včelstvo v této době byl v Čechách 5,09 kg a na Moravě 3,36
kg. Koncem 19. století chovatelů v Lukově a jeho okolí přibývalo. Byli to především úředníci a
zaměstnanci lukovského panství, učitelé, kněží, převážně však zemědělci. Zájem o včelaření a
přírodu podporoval i hrabě František Seilern, který na zámku Lešná shromáždil rozsáhlé zoologické sbírky. Jeho syn Jan Seilern pak sbírky rozšířil. Již r. 1910 vzniklo na Lešné jejich soukromé přírodovědné muzeum. Josef Seilern získával materiál na svých četných výpravách po celém světě. Ve vědeckém světě si získal uznání jako ornitolog. Byl odborníkem ve výzkumu kolibříků a popsal dva nové druhy ptáků. Část jeho sbírky kolibříků vlastní Národní muzeum v Praze. Z jejich podnětu a za jejich podpory zaměstnanec velkostatku Jindřich Sehiebel svolal na
30. dubna r. 1910 zájemce o členství ve včelařském spolku do hostince Antonína Uhříka v Lukově k ustavující schůzi. Této schůze se zúčastnili a stali se tak zakladateli organizovaného včelaření v Lukově tito občané: Jan Chlápek – farář z Kašavy, Alos Heroudek – farář z Lukova, Blažena
Fleischerová – manželka ředitele velkostatku Lukov, Arnošt Holena – učitel v Ostratě, František
Smečka – šafář z Lukova, Rudolf Vymětal – mlynář z Lukova, Ferdinand Žákovský – stolař z Lukova, František Horák – mlynář z Kostelce, Josef Horák – učitel v Kašavě, Jan Ernest – starosta
z Lukova, Karel Chudárek – malíř z Fryštáku, Jan Hradil – farář ze Štípy, Jan Hanák – dozorce farní
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pily Lukov, Augustin Mlčoch – učitel z Vlčkové, Alois Wunderke – revírník z Březové, Kristián Zezulka – zemědělec z Kostelce, Josef Mezírka – rolník z Kostelce, Jan Šamburek – hajný z Lešné, Josef Obrátil – nadučitel z Lukova, Alois Velikovský – obuvník z Kostelce, Antonín Uhřík – hostinský z Lukova, Bernard Zanáška – z Lukova, Jindřich Schiebel – pojezdný velkostatku v Lukově.
Na ustavující schůzi předsedou spolku
byl zvolen Jindřich Schiebel, jednatelem Josef Horák, pokladníkem Božena Fleischerová. Včelařský spolek pro Lukov a okolí působil
na území obcí: Kašava, Fryšták, Štípa, Březová,
Ostrata, Vlčková, Kostelec a Lukov. Největší
počet členů byl z Lukova. Po ustavující schůzi byla podána žádost Císařsko-královskému
místodržitelství v Brně o schválení stanov.
Stanovy byly schváleny až 22. listopadu
1913 pod číslem 90038.
Josef Fuksa
Pokračování v příštím čísle Okénka
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Zprávy z Pastorační rady Lukov a Kašava ze dne 15. 2. 2016
O letošních Velikonocích jsme mohli být v Kašavě účastníky velikonočních obřadů už od
16:30 na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Na Bílou sobotu obřady začínaly v 17:30, v neděli bylo Noc kostelů
Vzkříšení jako obvykle v 9:00 a stejně tak i v pondělí velikonočního Oktávu. Jistě si každý z nás
odnesl vše, co jsme v daném okamžiku byli schopni do svého srdce pojmout. Veliké Pán Bůh
zaplať Otci Janovi.
Požehnaný nastávající čas velikonoční doby Vám všem!
Jesus Christus resurrexit a mortuis!
PLÁNUJE SE…
1 . 5. mše svatá v kapli sv. Václava v Držkové
8. 5. Slavnost výročí posvěcení chrámu sv. Kateřiny v Kašavě, pozvány jsou„Zpěvule z Bánova“
14. 5. Pouť farností Lukov a Kašava k Božímu Milosrdenství do Slavkovic
22. 5. Májová pobožnost na hradě Lukov
26. 5. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
29. 5. První svaté přijímání v Kašavě (mše svatá bude začínat už v 8:00)
5. 6. První svaté přijímání v Lukově
10. 6. NOC KOSTELŮ v Kašavě
19. 6. Farní den v Lukově
24. 6. Večerní Svatojánská mše na hradě Lukov
25. 6. Pouť obou farností na Hostýnek (mše na sv. Hostýně začíná v 9:00)

Pohádkový zápis
do 1. třídy
Ve čtvrtek 11. září proběhl pohádkový
zápis předškoláků do první třídy.
Kašpárci uvítali děti i s rodiči a předali
vyučujícím, kteří s nimi procházeli pohádkovou říší. Děti navštívily postupně čarodějnici, se kterou vyčarovaly lektvar. Dále
Červenou Karkulku, které pomohly roztřídit obsah košíčku pro babičku. V další třídě je čekal vodník - tomu pomohly vyklidit na interaktivní tabuli rybník, do něhož
napadala barevná stavebnice. Král si ne-

Projekt
Čtení pomáhá
V letošním školním roce navštěvují žáci 1. stupně v rámci školního projektu „Čtení pomáhá“ obecní knihovnu v Kašavě. Jednou měsíčně se vydají do knihovny, aby si vybraly knihu k domácímu čtení.

Výuka
anglického jazyka
s rodilým mluvčím

chal zavázat střevíc, královna navléknout
korále a povykládat pohádku. A Loupežník? Ani mu neodepřely pomoc a společně s ním objevily nakradené věci, které chtěl vrátit majiteli. Hloupému Honzovi utekla zvířata ze statku do lesa a babička měla plné ruce práce s pletením a šitím. Děti vzaly tužku a ochotně jí pomohly doplést a došít chybějící části.
Doufám, že zápis nebyl příjemným
okamžikem jen pro děti z dramatického
kroužku Provaz, ale hlavně pro 23 budoucích prvňáčků a jejich rodiče.
Věra Vlková
Kromě toho ve třídě využívají 50 knih,
které každá třída i na 2. stupni „získala“
díky projektu Vzdělávání pro budoucnost,
který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Věříme a také vidíme, že se knížka stane/stala pro mnohé děti nepostradatelným kamarádem.
Pavla Holíková

rio Taravella, Američan s italskými kořeny.
Jde o zkušeného pedagoga, který již šestým rokem působí na Jazykovém gymnáziu ve Zlíně.
Jeho hodiny jsou nejen zajímavé, ale
pro naše žáky i velmi přínosné.

Od druhého pololetí vyučuje anglickou konverzaci v 6., 7. a 9. třídě pan Ma-

Pavla Holíková
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Je příjemná akce, která v našich kostelích
má svou tradici od roku 2009. V kašavském
kostelíku se uskuteční poprvé. V koncipovaném programu vystoupí v pátečním podvečeru v Kašavě řada hostů, ale také domácích
umělců, kteří jistě zpříjemní chvíle ztišení a
odpočinku všem návštěvníkům našeho kostela. Průvodním slovem během celého večera nás bude provázet pan Stanislav Marcoň.
V programu zazní hudba, zpěv i mluvené slovo. Zaposloucháme se např. do Renčovy Popelky nazaretské, zazní slavnostní hudba varhan a dalších hudebních nástrojů, zazpívá
naše schola a v neposlední řadě se také dozvíme řadu zajímavostí při četbě úryvků z kašavské farní kroniky.
Všichni jste srdečně zváni.
Jana Langerová
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Žákovský parlament
– vedeme žáky k demokracii
Co je to žákovský parlament? V žákovském parlamentu se scházejí žáci, kteří byli
zvoleni ve svých třídách za zástupce třídních kolektivů, a pod vedením koordinátora
se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni
cítili lépe. Parlament obvykle vykonává především tyto aktivity: podílí se na organizaci školních akcí a projektů, komunikuje s vedením školy a s učiteli, přináší připomínky
a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve
škole, ovlivňuje dění ve škole i v obci.

Volby do žákovského parlamentu
V prvním pololetí proběhla ve škole volební kampaň kandidátů do žákovského
parlamentu. Kandidovat mohli všichni žáci
od 3. do 9. ročníku. Po několika pracovních
setkáních kandidátů se na chodbách školy
postupně objevovaly první volební plakáty. Někteří kandidáti oslovovali své potencionální voliče přímo o přestávkách nebo o
volných hodinách.
Ve středu 11. 11. 2015 proběhly v naší
škole volby do Žákovského parlamentu.
Všichni žáci školy měli možnost se voleb

dobrovolně zúčastnit a svým volebním hlasem podpořit vybraného kandidáty.
Vše proběhlo pod dohledem volební
komise, která pečlivě kontrolovala jednotlivé voliče a celý průběh voleb. Každý volič obdržel obálku a volební lístek, který za
plentou vyplnil, vložil do obálky a poté před
komisí vhodil do volební urny.
Po ukončení voleb čekal volební komisi nejtěžší úkol - sečtení volebních lístků a zpracování výsledků voleb. Výsledky
voleb byly vyhlášeny 12. 11. 2015 školním
rozhlasem, vyvěšeny na nástěnce žákovského parlamentu a na webových stránkách školy. V úterý 24. 11. 2015 proběhla ve
škole ustavující schůze žákovského parlamentu. Všichni zvolení žáci složili společný
slib a byli slavnostně jmenováni do funkce
člena žákovského parlamentu.
Celý průběh voleb, volební kampaně,
výsledky voleb a jednotlivé dokumenty si
můžete prohlédnout na webových stránkách školy http://skola.kasava.cz/zakladniskola/zaci/zakovsky-parlament/.

Aktivity žákovského parlamentu
Členové žákovského parlamentu se
spolu s koordinátorem nepravidelně setkávají a plánují a připravují různé akce, projek-
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ty a aktivity pro žáky. Jednou z významných
pravidelných aktivit žákovského parlamentu je propagace a zajištění výběru příspěvků na podporu projektu Adopce na dálku.
Od začátku března zorganizoval žákovský parlament každodenní hodnocení obědů, v návaznosti na projekt Zdravá školní jídelna. Žáci, učitelé a další strávníci mohou
každý den ohodnotit, jak jim chutnal oběd
pomocí smajlíků. Hlasy jsou následně sečteny a zapsány do tabulky. Hlasování bude
probíhat celé druhé pololetí a potom bude
vyhodnoceno.
V druhém pololetí žákovský parlament
plánuje uskutečnit každý měsíc alespoň
jednu akci. Mezi plánovanými akcemi jsou
například velikonoční a jarní výzdoba tříd,
turnaj ve stolním tenise a fotbálku pro 1.
stupeň, fotosoutěž – nejpovedenější jarní
fotografie, sportovní odpoledne pro 2. stupeň, nejlepší prezentace ze školního výletu
a barevný týden.
V březnu 2016 se naše škola zařadila
mezi 107 škol v celé České republice, které jsou zapojeny do projektu Škola pro demokracii. Tento projekt si klade za cíl rozvíjet u žáků občanskou zralost, smysl pro demokracii a zodpovědnost. Více o projektu
se dozvíte na www.skolaprodemokracii.cz.
Martin Vávra

02

03

05

06

04

01 - Zvolení členové žákovského parlamentu
02 - Volba do žákovského parlamentu
03 - Ustavující schůze žákovského parlamentu
04 - Volební komise - sčítání hlasů
05 + 06 – Adopce na dálku
(St. Bray Jordensky a Genese Charles)
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Jazykově-vzdělávací
pobyt v Anglii
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se 30 žáků z naší
školy zúčastnilo jazykově-vdělávacího pobytu v Londýně. Výběr proběhl napříč 2.stupněm a hlavním kritériem byl prospěch a chování. Program zájezdu připravila CK Scholare a průvodkyní nám byla pohotová a zkušená paní Jitka. Díky ní žáci poznali řadu památek a také tradiční anglickou kulturu. Navštívili jsme Windsor a Cambridge, v Londýně jsme
viděli Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, Hyde Park, Downing Street, Buckingham Palace, Science Museum a další. Pro
všechny byla nezapomenutelná jízda na obřím kole London Eye s výhledem na celé město a jedna cesta metrem ve špičce. 3 dopoledne strávili žáci výukou s rodilými mluvčími na místní jazykové škole, kde získali certifikát. Novou zkušeností bylo i ubytování v rodinách, tam si každý musel vystačit s vlastními znalostmi angličtiny a všichni byli příjemně překvapeni, jak se domluvili.
Na zážitky bohatý pobyt pro žáky zdaleka
neskončil jejich šťastným návratem do vlasti. Ještě před Vánoci zpracovaly smíšené skupinky prezentace a v pondělí 11. 1. a úterý
12. 1. se předvedly před svými spolužáky v
aule. Každou práci i výstup ohodnotili žáci 2.

stupně a učitelé body, které zahrnovaly kvalitu zpracování a vlastní průběh prezentace. Pro většinu žáků šlo o první prezentování
před početnou skupinou lidí, a proto byli nervózní. Všichni se snažili a podařilo se vybrat 4
skupinky, které obstály nejlépe, i když to nebylo rozhodování lehké.
Završením úspěšného projektu byla akce
„Poangliákovka“, která vznikla z iniciativy samotných žáků. Začala prezentací nejúspěšnějších prací před rodiči. Šikovné žačky osmé
a deváté třídy přichystaly pro návštěvníky uvítací balíček s tradičními anglickými pochoutkami, byl to sendvič s tuňákem, octové brambůrky, na stolech byly různé druhy cereálií a
podával se i tradiční černý čaj s mlékem, po
němž někteří jistě nespali několik dní. Vlastní prezentace měly velký úspěch a zdá se, že

prezentující byli dokonce méně nervózní.
Po vydařené akci pro rodiče většina žáků
zůstala na večerní program. Paní učitelka Vlková si přichystala veselé hry, při nichž jsme si
procvičili svaly, bránici i angličtinu. Po večerní
pizze následovala diskotéka, večerka a ulehnutí v 1. třídě a družině.
Shodli jsme se se žáky, že celý „projekt Anglie“ byl mimořádně úspěšný, naše děti se v
zahraničí projevovaly velmi ukázněně a byly
při výuce aktivní, což některým vydrželo i po
návratu domů. Setkání s odlišnou kulturou a
jejími zvyky nás také utvrdilo v tom, že „všude dobře, doma nejlépe“. Pokud můžu soudit,
týden v Londýně se pozitivně projevil i v běžné výuce angličtiny, žáci jsou více motivovaní
tím, že zažili skutečnou angličtinu ve skutečných situacích.
Pavla Holíková

Žáci prezentují své zážitky z Anglie před rodiči

Večerní pohled na Londýn z London Eye

Anglické pochutiny pro rodiče na PoAngliákovce

Společné foto před Buckinghamským palácem

Dětský karneval
V sobotu 13. 2. 2016 se v Kašavě konal „Dětský karneval“, který pořádali členové Sdružení
rodičů a přátel kašavské školy a učitelky mateřské školy. Po zahájení karnevalu děti představily
svůj kostým, dále zde pro děti byla připravena spousta soutěží, tanečků a bohatá tombola. Nejenom děti, ale i dospělí, si karnevalové nedělní odpoledne moc užili.
Děkujeme všem žákům ze základní školy a rodičům, kteří se podíleli na přípravě karnevalu
a na jeho průběhu.
Petra Minaříková

Zahájen provoz Školního klubu
Od druhého pololetí školního roku byl v naší škole zahájen provoz Školního klubu. Jedná se o výchovnou a vzdělávací činnost pro žáky 5. – 9. třídy
v době jejich volna. Školní klub využívají hlavně ti žáci, kteří čekají po skončení vyučování na pravidelný kroužek, na autobus, nebo zde tráví volnou
hodinu před odpoledním vyučováním. Činnost školního klubu probíhá jak v kroužcích, které školní klub nabízí, tak také volným programem (studium, příprava domácích úkolů, volná četba, práce na PC, stolní tenis, stolní fotbálek, šipky, deskové hry,…) a jednorázovými akcemi.
Zdeněk Vlk
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Rozhovor s paní
učitelkou Zdeňkou
Krmáškovou
1. Chtěla jste být vždy učitelkou? Jaké školy jste studovala?
Určitě ne. Chtěla jsem jít studovat zahradnickou nebo zdravotní školu. Ale tatínek vybral jinak. Vystudovala jsem tedy Střední průmyslovou školu kožařskou ve Zlíně. Na střední škole jsem začala přemýšlet, co dál po maturitě. Podala jsem si přihlášku na Pedagogickou fakultu do Ostravy, obor učitelství 1. stupně. Přijali mě a studium jsem úspěšně zvládla.
Před pěti lety jsem dokončila studium na EPI
v Kunovicích. Doplnila jsem si vzdělání o obor
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
na 2. stupni ZŠ.
2. Jaká si myslíte, že jste byla studentka?
Asi jak kdy. Základní škola byla bez problémů. Na střední škole jsem byla průměrnou
studentkou. Vysoká škola mě moc bavila, prospěch jsem měla výborný, takže asi jsem byla
šprtka. Dodnes svého rozhodnutí nelituji.
3. Jaký byl Váš oblíbený předmět na ZŠ a
proč?
Já si spíš vzpomenu na neoblíbený. Byl to
dějepis a ten jsem neměla ráda ani na střední škole. K těm příjemným bych zařadila matematiku, fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis.
Asi to bylo osobnostmi učitelů. Na paní učitelku Mrázkovou či paní učitelku Maulisovou
vzpomínám ráda a často.

Uklízeli jsme Kašavu
V sobotu 16. dubna 2016 proběhl 3.
ročník celorepublikové úklidové akce zaměřené na úklid odpadků v přírodě. Naše
škola se rozhodla také
k této akci připojit.
Úklid jsme si naplánovali na čtvrtek 21. dubna. Počasí bylo
nádherné, modrá obloha a zářící sluníčko
všechny vybízelo k aktivitě. Do úklidu se zapojilo 93 žáků a 10 dospělých. Účastníci byli rozděleni do několika skupin. Nejmladší žáci se vydali po cestě směrem na Vančici. Další skupinka
se vydala sbírat odpadky kolem Černého potoka. Nejstarší žáci dostali za úkol vyčistit břehy
Dřevnice směrem do Teplice. Sedmáci čistili autobusovou zastávku pod Rablinou. Sbírali také
odpadky v okolí Kameňáku, kolem hlavní cesty
do Kašavy a na dolní zastávce v Kašavě. Poslední skupina uklízela okolí školy. Že byla úklido-

4. Od doby kdy jste začínala učit se ve školství stalo mnoho změn, jak tyto změny vnímáte?
Některé změny hodnotím velmi pozitivně
(podzimní a velikonoční prázdniny).
Určitě je pozitivní i daleko větší dostupnost odborných a názorných pomůcek – encyklopedie o přírodě, nádherný obrazový materiál. Díky novým technologiím jsou žáci daleko více informováni, mají větší rozhled. Někdy mám pocit, že jsou ale už zahlceni množstvím informací.
5. Vím že nezahálíte a stále se vzděláváte
hlavně v oblasti enviromentální výchovy,můžete nám k tomu říct něco víc?
Environmentální znamená vztah mezi přírodou a lidskou společností. O přírodu jsem
se zajímala vždycky. Doma mám velkou skalku a těší mě, když na ní stále něco kvete. Ale
čím jsem starší, tím více zjišťuji, že toho vím o
přírodě málo. Proto jsem se přihlásila na další vzdělávání. Čeká mě deset třídenních víkendových seminářů v Semetíně a závěrečné zkoušky. Doufám, že to obohatí moji práci.
6. Jak hodnotíte přístup žáků ke vzdělávání?
Řekla bych, že záleží na každém jedinci.
Někteří žáci jsou hodně zvídaví, do školy se
těší. Jiní jsou rádi, že škola končí a jsou prázdniny. Ale takové to bylo dříve a určitě to takové bude i v budoucnu. Někoho škola baví, někoho ne.
Na závěr mi dovolte krátký dotazník od
žáků:
Jakou máte ráda barvu?
Blankytně modrou letní oblohu.
vá akce úspěšná, o tom svědčilo množství nasbíraných odpadků. Za tři hodiny usilovné práce se nám podařilo vyčistit opět kus naší krásné přírody a nasbírat 27 pytlů odpadu. Převážně se jednalo o PET láhve, papír nebo sklo. Také
se podařilo odvézt 6 pneumatik, několik plechů a železo.
Po návratu ke škole čekalo dobrovolníky
občerstvení. Před školou hořel oheň a brigádníci se mohli posilnit a posedět u táboráku.
Všem, kteří se ochotně zapojili do úklidu,
patří poděkování.
Zdeňka Krmášková

Prázdninová školička
Prázdninový kroužek pro děti navštěvující MŠ
Kašava, MŠ Držková, žáky 1. – 2. třídy ZŠ Kašava.
Termín: od 15. do 26. 8. 2016, 6:30 - 16:00 hod.
Cena: 190 Kč/den
Náplň kroužku: pohybové aktivity, výtvarné aktivity, volná hra v herně MŠ a tělocvičně ZŠ, venkovní aktivity – procházky, hřiště, zahrada MŠ
Více informací na skola.kasava.cz
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Jaký sport provozujete?
Nevím, jestli se dá říct, že provozuji sport.
Skákání do řeči asi sport nebude. Ale pokud
mám čas, ráda jezdím na kole nebo chodím
na turistické vycházky. Také chodím pravidelně cvičit do tělocvičny, chodila jsem na jógu.
Co děláte ve volném čase?
Volného času moc nemám, protože mám
spoustu zálib a koníčků. Ráda jezdím na kole,
chodím do přírody, hodně čtu, cestuji nebo
trávím čas na hradě.
Učíte raději na prvním nebo druhém stupni?
U mě nehraje roli, na kterém stupni učím.
Každý věk má svá pozitiva. Na prvním stupni bylo výborné, že jsem se svou třídou trávila hodně času. Užívali jsme si třeba společně
předvánoční období daleko více než na druhém stupni. Na druhém stupni jsou žáci zase
samostatnější a dá se předpokládat, že i zodpovědnější. S učivem můžete jít více do hloubky. Předáváte více odborných vědomostí.
Máte nějaké zvíře, pokud ano, jaké?
Ano, máme doma andulku. Dostala jsem
ji na závěr školního roku od svých žáků. A ještě máme psa. Občas mě vezme na procházku.
Nestačím mu.
Jak si představujete vysněnou dovolenou?
Protože ráda cestuji, byla mým snem kdysi cesta kolem světa. Dnes je mým snem méně
nákladná dovolená, ale zato nereálná. Chtěla
bych se vrátit na nějaký čas do dětství. Znovu zažít bezstarostné prázdniny u rybníka, na
táboře, strávit opět nějaký čas doma s rodiči,
sourozenci. V dětství mi to připadalo obyčejné. Dnes bych si toho vážila a byla by to ta nejkrásnější dovolená.
Klára Černochová
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OBEC VLČKOVÁ

Slovo starosty
Vážení občané,
ani jsme se nenadáli a půl roku uběhlo jako voda. I letos máme to štěstí, že můžeme s obcí Kašava spolupracovat a přispívat do Okénka. Pokusím se vám v krátkosti nastínit, co se chystáme v letošním roce
vybudovat, aby se nám všem ve Vlčkové
žilo lépe. Pomocí dotačních titulů se snažíme ulehčit už tak limitovanému rozpočtu
obce. Začnu tedy tím, pro které investiční
akce pravděpodobně letos získáme finance. V tuto chvíli probíhají přípravné práce
na výběrovém řízení, a pak následně podepíšeme smlouvy s poskytovateli dotací
a zhotoviteli.
1) Lesní cesta „Na písečné“
Bude se budovat od č.p. 154 Šarmana Aloise, který leží pod Hájem, až k vodovodnímu vrtu č. III, kde se spojí s přístupovou cestou, která povede od vrtu č. III na
již vybudovanou lesní cestu pod Písečným.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat vlastní-

kovi pozemku, se kterým jsme se velmi jednoduše dohodli, aby cesta vedla pouze po
obecních komunikacích. Díky tomu bylo
možné na dotaci dosáhnout. Majitel byl
vstřícný a nepožadoval přemrštěné náhrady, i když již není obyvatelem Vlčkové. Je
již vybrána firma pro zhotovení lesní cesty,
která vyhrála veřejnou soutěž. Cena díla je
Kč 1.424.000,- a dotace činí 80 % z uznatelných nákladů.
2) Dětské hřiště
Začnu trochu s výčitkou. V minulém
Okénku jsem vyzýval spoluobčany, aby
přišli s náměty, co by se mohlo v obci vybudovat. Obrátily se na nás však pouze maminky, a to nejspíše z důvodu zrušení kolotoče a houpačky v areálu Koliby. Důvodem rušení byla ovšem bezpečnost, protože atrakce byly již nevyhovující. Jiný důvod
zde opravdu nehledejte. Na základě jejich
„petice“ jsme nechali zpracovat projekt,
tedy žádost o dotaci, a - „světe div se“-byli jsme úspěšní! Do konce června tak bude
hřiště zrealizováno. Nové prvky dětské zábavy získáme nejen na Kolibu, ale přibude
i jeden na hřišti za Obecním úřadem, kde
se musela odstranit velká lípa, která praskla při nárazových větrech. Tak vkládám důvěru v mladé páry, aby si na našich hřištích
hrálo hodně vlčkovských dětí!
3) Propojení vodovodního vrtu č. III
s vodojemem.
Tento projekt je ve stadiu podané žádosti na Ministerstvo zemědělství. Vě-

Lampiónový
průvod

Rozsvícení
vánočního stromu

Lampionový průvod je akce pořádaná
jak pro děti, tak pro dětské vzpomínky jejich rodičů. Každého potěší pohled na zářící lampionky, které prosvítí tmavou noc.
Proto jsme ani letos nemohli tuto krásnou
tradici vynechat. Vše započalo uprostřed
vesnice Vlčková na točně autobusů, kde
se začali scházet první nadšenci s lampiony.
Dav kvapem narůstal a po chvíli čekání, zpříjemněné pitím svařáků a čaje, se
průvod rozešel. Vlčková se tak ponořila
do záře desítek
lampiónů. Průvod se zastavil
u fotbalového
hřiště, kde byl
tento krásný
zážitek znásoben úžasným
ohňostrojem.

Na první adventní neděli jsme se opět sešli
na návsi před Obecním úřadem, tentokrát nebylo větrno a mrazivo, ale celou dobu pršelo.
Když zvon místní kapličky odbil 18 hodin, byl
vánoční strom rozsvícen. Tento strom darovali manželé Rexovi ze své zahrádky. Úvodní slovo si vzala místostarostka, paní Zdeňka Salíková, kdy všechny jménem obecního zastupitelstva přivítala a popřála všem příjemný adventní čas a poklidné vánoční svátky. Poté vystoupily místní děti s pásmem básniček a koled.

Veronika
Ponížilová

řím, že bude úspěšný, poněvadž ministerstvo vypsalo pro obce do 2000 tisíc obyvatel program, který uvádí, že pokud má
být projekt ekonomicky únosný, obec získá dotaci do konce roku 2017, my ale věříme, že tuto stavbu zrealizujeme již v letošním roce.
4) Požární nádrž
Ministerstvo zemědělství vypsalo dotační titul na opravy malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí, do které zapadá i
naše požární nádrž u Koliby. Žádáme o dotaci na její opravu a rekonstrukci, která povede k tomu, aby se co nejvíce vody zadržovalo v krajině. Tato žádost se odevzdává
do konce měsíce dubna, takže vám zatím
nemohu ani nastínit, kolik je žádostí podáno a jaké má Vlčková šance. Pro toto vydání Okénka je to vše, ale množství práce a
nervů, které nás čekají, je celá řada. Ale já
zastávám názor, že kdo nevymýšlí projekty
a odmítá vyřizovat všechny potřebné doklady, nemůže žádat o dotace, nemá se na
co těšit a radovat se z toho, že byl úspěšný.
Závěrem mám ještě dvě informace.
Na našich internetových obecních stránkách (www.vlckova-obec.cz) je v sekci „aktuality“ uvedeno vše, co se děje v obci. Například to, kteří prodejci do obce zavítají apod. Záložku doplňujeme 2x do týdne.
A o fungování obchodu v obci zase
příště. Jednání je složité, ale snažíme se nevzdávat to.
Pavel Huňa, starosta obce

I přes nepřízeň počasí přišla spousta občanů, kteří si pochvalovali hezké vystoupení
dětí, taky výborný svařáček a perníky, které
napekly členky ČZS. Myslím, že se akce vydařila a za rok se zde opět v dobré náladě setkáme.
Veronika Ponížilová

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika ve
spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. I ve Vlčkové se dne 9. ledna 2016 zúčastnily této sbírky dvě skupinky koledníků za doprovodu Markéty Čechové a Zdeňka Březíka. Celkem se ve Vlčkové v Tříkrálové sbírce vybralo
11.445,- Kč. Koledníkům i doprovodu patří velký dík. Hana Marušáková
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Dětský karneval

V sobotu 21. 2. 2015 se v kulturním
domě ve Vlčkové konal dětmi oblíbený karneval. Akce byla velmi hojně navštívena.
Všude se to hemžilo princeznami, indiány,
zbojníky, superhrdiny a dalšími krásnými
maskami. Na děti čekala spousta her a soutěží, také bohaté kolo štěstí, kde se dala vyhrát řada krásných cen. Velkou radost měly
děti z prvních cen, což byly vyjížďky na
koni od Ranče V sedle. Populární bylo malování na obličej, které využily nejen děti,
ale i někteří dospělí. Program zpestřilo vystoupení mažoretek, které sklidily bouřlivý
potlesk. Děti se mohly vydovádět při diskotéce, která provázela celé odpoledne.
Za pořádání akce patří velké díky držkovské školce a všem rodičům.
Veronika Ponížilová

Končiny 2016 –
aneb S humorem
jde všechno líp

Peťa Šmajdler ml., Vlastik Bielák ml., Lukin
Bielák, Radek Zvonek, Zdeňa Štelc, Eva
Moučková, Anetka Chovancová a Vendelín Janata. Nechyběli ani tradiční muzikanti s panem Vraťou Kopečným, z Vlčkové pak
s Dominikem Kopečným. Letos jsme zde
poprvé viděli také Radka Kašku, který hrál
obstojně na trubku, čímž příjemně obohatil tuto skupinku. O dopravní obslužnost se
postaral Pavel Marušák a výborný guláš pro
celý průvod uvařil Mirek Jakeš. Výše jmenovaní patří ke zdravému jádru naší malé
obce, záleží jim na tradicích, které se u nás
pořád dodržují a obětují sobotní den tomu,
aby nás všechny potěšili.
Velký dík si ovšem zaslouží i ti, kteří se jakkoli podíleli na přípravě Končinové zábavy. Myslím, že jméno Vladimír Zbranek nás všechny napadne jako první. Byla
vás ale celá řada, která se (mnohdy po letech nebo poprvé), zapojila do „smutečního průvodu“ za basou. V minulém článku
jsem apelovala na všechny vlčkovské, aby
se alespoň jednou za rok vypravili na místní tancovačku a možná to byla náhoda, ale
sál byl opravdu plný! Věřím, že rýmovačky,
které jsme se strýcem Zbrankem založili do
Basy 2016, se nikoho nedotkly a nikoho neurazily. Pokud by tomu snad tak mělo být,
odpusťte nám naši prostořekost a pomyslete, že: „Nejhorší člověk ten, který se druhým směje jen, ale sám sobě se zasmát neumí“. Nedopusťme, abychom takto ve Vlčkové žili, vždyť každý má ve svém žití občas nějaký ten přešlap a je potřeba ho vidět
s nadhledem.
Už teď se tedy těším na další příjemný
taneček s medvědem a Končinovou zábavu v roce 2017.
Kateřina Holíková

Ve Vlčkové
chceme „Barumku“

Letošní kalendář nám stanovil Fašanky a období půstu poměrně brzy. Už první únorový víkend jsme se museli rozloučit
s naší „zesnulou basou“.
Té předcházela tradiční obchůzka obcí.
A protože letos byla bohužel slabá účast
v průvodu masek, chtěla bych jmenovitě
poděkovat těm, kteří to ani tentokrát nevzdali. Již po několikáté je vedl velmi zodpovědně a přitom pohodově vlčkovský
medvěd Pavel Moučka, za ním se připojovali Mirek Škrabana ml., Peťa Drábek ml.,

Automobilová soutěž Barum Rally je
s naší obcí spojena již od roku 1987. Především starší ročníky vzpomínají, jak se mnozí pánové angažovali do pořadatelství a my
třicátníci a čtyřicátníci si vybavujeme, jak
jsme seděli na mezích kolem tzv. Barumácké cesty a s tatínky si užívali závody.
Počátkem letošního roku začaly mezi
občany v obci kolovat zprávy o tom, že jsou
vyvíjeny jisté zájmy některých obecních zastupitelů ke zrušení průjezdu Barum Rally
2016 naší obcí. Tato informace se nelíbila
především mužskému osazenstvu z mladší
generace, a proto se rozhodli jednat. Uspořádali dotazníkové šetření, kdo s touto akcí
v obci souhlasí a kdo ne. Muži si v hospodě
rozdělili teritoria a vyrazili na obchůzku. Ně-
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kolik týdnů se u piva a kafe ve Vlčkové nemluvilo o ničem jiném.
Díky této akci mohu s jistotou říct, že
nám není jedno, jak se situace v obci vyvíjí a
ti, od kterých bych to nejméně čekala, s hrdostí šli za společným cílem. Také se prokázalo, že když chce člověk něčeho dosáhnout, je důležité táhnout za jeden provaz a
snažit se prosadit svůj názor.
Výsledky dotazování byly očividné, cca
180 vlčkovských, ať už mladší, či ti dříve narození, s akcí souhlasilo. Dle slov tazatelů
argumentovali tím, že se v obci aspoň něco
děje, taky bychom měli být pyšní, že soutěž
na mezinárodní úrovni zahrnuje ve svých
rychlostních zkouškách i náš katastr. A v neposlední řadě podporuje tato akce podnikání pro místní dobrovolné spolky a koneckonců pro každého z nás.
Barum Rally tedy i letos zahrnula do svého působení Vlčkovou a my jsme na to patřičně hrdí. Tato akce možná někomu „smrdí“
a omezuje ho v pohybu, ale je to přece jen
jeden den! Den, který můžeme hezky prožít
s přáteli na zahradě u piva či grilu a třeba i
ta menšina protestujících zjistí, že je to přece další společenská akce a příležitost k setkávání.
Na prvním místě je samozřejmě bezpečnost každého z nás, o kterou se vzhledem k tragickým událostem posledních let
pečlivě starají pořadatelé, ale většina zodpovědnosti přece leží na každém divákovi.
A mám pocit, že více nebezpečí čeká nás a
naše děti při běžném provozu, při kterém si
mnozí řidiči neuvědomují, že projíždí obcí.
U automobilového závodu se s vyšší rychlostí prostě počítá.
Závěrem se zamysleme nad logickým
stavem věci: Víme, že se v naší obci neobejdou investice bez pomoci dotačních programů. Ty jsou poskytovány z Evropské
unie, z celé řady dalších fondů, ale nezanedbatelnou roli zde „hraje“ i Zlínský kraj.
Ten také pořádá Barum Rally. Před nedávnem byl vydán článek o této automobilové soutěži, který předesílá, jak je akce nejen finančně výhodná, ale také prestižní pro
všechny obce kraje. Buďme tedy pyšní na
to, že se o tak malé vesničce, jako je ta naše,
ví v celé Evropě a to právě díky Barum Rally!
Kateřina Holíková
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Košt slivovice

V sobotu dne 20. února 2016 se uskutečnila v Domě zahrádkářů ve Vlčkové
soutěž pro všechny milovníky dobrého
moku „Košt slivovice“.
Velký dík patří všem pěstitelům za
přízeň projevenou dodáním soutěžních
vzorků, dále pak všem degustátorům,
kteří se s nasazením vlastního života pokusili co nejobjektivněji ohodnotit soutěžní vzorky, a samozřejmě mysliveckému
sdružení Lukov - Vlčková za dodání dančího masa na výborný gulášek.
K degustaci bylo přihlášeno celkem 17
soutěžních vzorků.
Šampiónem koštu byl zvolen soutěžní vzorek č. 7 pana Oldřicha Zanášky z Vlčkové.
Věra Rexová

Nabídka cvičení
pro ženy

Hokejový turnaj
Mikroregionu
Slušovicko vyhráli
i vlčkovští
Skupinka vlčkovských chlapů jezdí
během hokejové sezóny na nejrůznější amatérské zápasy s ogarama z Kašavy
a Držkové. Zimní sezóna je už podruhé
ukončena Turnajem Mikroregionu Slušovicko, který pořádá především město Slušovice. Je tedy logické, že si domácí dělali i tento rok velké naděje na vítězství.
O loňském ročníku jsme vás informovali v
podzimním Okénku.
Letos si mistři z Kašavy vybrali do svého týmu Radka Zvonka, Milana Šumšála a Jarka Holíka. Tito byli osloveni, aby
se spolu s kašavskými pokusili o obhajobu zlata. V roce 2015 byla tato akce poprvé, a tak jsme se z ní poučili a nenechali
naše borce bez fan clubu. Partnerky hokejistů připravily transparenty, které dávaly všem najevo, že za Rablinů se hokejistům prostě daří. Oblékli jsme se do
barev našeho družstva Vlkadrž a pokřiky jsme naše chlapy na ledě povzbuzovali. Rodina Křižkova z Kašavy nás doprovázela na buben, vlčkovští chlapi doma našli řehtačky, které kdysi používali při klapání u kapličky, načepovali jsme doma
loňské trnkové a vybaveni teplým oblečením jsme si sportovní den náležitě užívali. A jak jsme byli našim týmem informováni, byli jsme jejich hnacím moto-

Obec Vlčková nabízí možnost cvičení pro ženy. Předcvičovala by paní
Jurčíková, která vede hodiny cvičení v Lukově. Jednalo by se o cvičení
na celkové protažení a posílení celého těla.
Hodiny jsou vedeny profesionálně a velmi kladně hodnoceny. Cena
za 60 minut bude 50 Kč. Aby se cvičení mohlo uskutečnit, je potřeba účasti alespoň jedenácti žen. Touto formou
Vás oslovujeme, abychom zjistili, jestli
o cvičení bude zájem.
Pište, prosím, na číslo 724 147 949
paní Salíkové.

rem. Takže vyhráli v každém zápase a ve
finále, stejně jako loňský rok, zdolali opět
Slušovice. Večer jsme všichni slavili v kulturním sále na Veselé, kde probíhalo vyhlášení výsledků spolu s patronem této
akce, náměstkem hejtmana Zlínského
kraje, MUDr. Lubomírem Nečasem. Zlatý
putovní pohár se letos zase dostal za Rablinu a my jsme na to všichni moc pyšní!
Co však kazilo dojem z této povedené akce byl fakt, že byli vlčkovští ogaři členy týmu, když naše obec do Mikroregionu Slušovicko nepatří. Turnaji ale
předcházelo složité jednání, které nakonec vedlo k uložení výjimky a umožnění
zastoupení několika hráčů z nečlenských
obcí. Stejně ale, zvláště poté, co, i díky gólům našich borců, tým Kašavy opět obsadil první příčku, byl tento fakt „trnem
v oku“ mnohým zúčastněným protihráčům. Mohu upřímně říct, že to pro nás
opravdu nebyla příjemná situace. I přesto to byl pro všechny jedinečný den, který jsme si nenechali pokazit. Proto máme
zájem vyjednávat s obcí o důvodech absence v Mikroregionu Slušovicko, do kterého patří 12 okolních obcí a společně se
podílí na pořádání kulturních a společenských akcí. O výsledcích jednání se zastupitelstvem obce Vlčková vás budeme
v dalších vydání Okénka informovat.
Tým Vlků děkuje všem fanouškům za
nejlepší povzbuzování a vytvoření jedinečné atmosféry, také Tomášovi Drábkovi, který se chopil volantu a celý den nám
byl k dispozici, když bylo potřeba zahřívat se moravským lékem. A v neposlední řadě „palec nahoru“ ogarom a starostovi Kašavy, že za nás bojovali a mohli jsme
být taky „při tom“!
Kateřina Holíková

Foto: www.hornipodrevnicko.cz
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Kabelová televize Mistrovská
Vlastníci kabelového rozvodu v obci si utkání
již určitě všimli, že na analogovém vysílání
je text, který oznamuje, že bude vypnuto. fotbalového
Během letošního roku bude docházet k vypínání programů šířených v nižším obrazo- klubu Vlčková
vém rozlišení a datovém formátu (SD MPEG
2) přes satelit společnosti Skylink. Všechny - Jaro 2016
programy se budou po vypnutí šířit ve formátu MPEG 4 a rozlišení HD.
V televizním kabelovém rozvodu rozšiřujeme analogovou a digitální programovou nabídku. Většinu programů v analogové nabídce přijímáme přes společnost Skylink a právě ve formátu a rozlišení, které se
bude vypínat. Tyto programy převádíme na
Hlavní přijímací stanici ( HPS ) do zastaralého analogového systému ( PAL ), určeného
pro staré typy televizorů, tedy v nižším rozlišení. Co to pro nás znamená: analogovou
nabídku během roku taktéž vypneme.
Na HPS zabudujeme zařízení, které
bude vysílat pouze digitálně v DVB-T formátu, včetně Info kanálu (zprávy z obcí).
Pro vlastníky televizorů starších typů, které nepřijímají DVB-T rozlišení to znamená,
že si musí zakoupit nový televizor s DVB-T
přijímačem, nebo Set-Top-Box, který převede digitální vysílání do analogového. Pro
příjemce kabelového rozvodu v obci Vlčková, kteří si zakoupili filtr a tím se jim snížil
poplatek (filtrace placených programů), se
bohužel změní to, že již nebude fungovat a
tím bude již jednotný poplatek pro všechny účastníky, jehož výši budeme řešit až při
vyčíslení všech nákladů na přestavbu HPS.
Nabídka programů v digitálním formátu se nezmění, naopak se rozroste o nové
programy, na které vás prostřednictvím
Info kanálu budeme upozorňovat.
Pavel Huňa, starosta obce

TJ Sokol Vlčková Vás zve na své zápasy.
15. kolo - Zádveřice - Vlčková
NE 15. 5. 2016 16:30
16. kolo - Vlčková - Veselá B
NE 22.5.2016 16:30 ÚZ
17. kolo - Vlčková volno
18.kolo - Racková - Vlčková
NE 5. 6. 2016 17:00
Přijďte nás povzbudit!

Připravované
akce ve Vlčkové
v roce 2016
Obec Vlčková, SDH Včková a ČZS Vlčková Vás zvou na:
•
•
•
•
•
•
•

Čištění studánek
Vítání občánků
Pohádkový les
Vlčkovskou lávku
Lampiónový průvod
Mikulášskou besídku
Rozsvícení vánočního stromu

Na všechny tyto akce Vás zvou pořadatelé, kteří by byli velmi rádi, kdyby se do
příprav a organizace i akcí zapojilo více občanů a nezůstávalo to jen na jednotlivcích.
Vítáme nové náměty na akce. Děkujeme.

Obecní zabíjačka

Sběr nebezpečných
odpadů
Sběr nebezpečných odpadů z domácností proběhne v sobotu 21. 5. 2016 tentokrát jen u sběrného dvora pod Vančicí!
Připravte a shromážděte si standardní nebezpečné odpady - např.: plechovky od barev, baterie, zářivky, zbytky chemikálií, staré léky, motorové oleje, plasty, pneumatiky,
televizory, ledničky a další domácí elektrospotřebiče, dále objemné odpady - např.:
koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla atd.. Odpady přineste či přivezte na
místo až v určeném dni a čase.
Místo a čas: Vlčková - sběrný dvůr Pod
Vančicí, 21. května 2016, 10:00 - 11:00 hod.

Již tradičně začátkem jara probíhá ve Vlčkové obecní zabíjačka. Nebylo tomu jinak i letos.
Tentokrát proběhla 1. a 2. dubna. Den dopředu se vařily kroupy, loupala se cibule a česnek.
V pátek 1. dubna časně ráno čtyři chlapi včetně zkušeného řezníka Miry Koláře čistili, krájeli, vařili a kořenili výborné jitrničky, tlačenky, prejt a polévku „prdelačku“.
V sobotu 2. dubna ráno se před Obecním úřadem zatopilo pod kotly a zase se vařilo. Tentokrát bílá polévka včetně ovárku a všeho, co do výborné zabíjačkové polévky patří. Během
vaření se chystaly stoly, lavičky a vše se muselo stihnout, než začnou přicházet první lidé. A
nebylo jich málo, prostranství před Obecním úřadem bylo plné. Přišli nejen místní, ale zastavili se i lidé z okolních obcí a procházející turisté. Pořadatelé mají velkou radost, že se tato
akce těší stále většímu zájmu. Opět zbyly jen prázdné kotle a mísy. Velký dík patří především
těm, kteří přiložili ruce k dílu a vše zorganizovali a nachystali. Loňský výtěžek z této akce byl
poslán jako sponzorský dar na vydání knihy „Valašská dědina Držková“. Hana Marušáková
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Slovo starosty
Vážení občané, dovolte mi informovat Vás o práci zastupitelstva obce Držková. Druhá polovina roku 2015 byla pracovně velmi náročná. Začátkem září proběhla částečná rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice (nátěr obložení věže,
střechy, báně, oprava soklu). Následovala
obnova chodníku nad kapličkou do Plánčí. V říjnu pak proběhlo kácení vzrostlých
stromů na obecních pozemcích v centru obce před bývalou Tomšovou chalupou. Na začátku listopadu byl rekonstruován propustek pod obecní lesní cestou
vedoucí na Pasíčka a byla též vytvořena
provizorní cesta k obecnímu lesu, který
se bude v nejbližších týdnech kácet. Náročné přípravy si vyžádalo vydání knihy Valašská dědina Držková a její slavnostní uvedení, které proběhlo v neděli
29. listopadu 2015. Po uvedení knihy nastalo teprve náročné období s jejím prodejem a vyřizováním objednávek, které
byly z části posílány prostřednictvím pošty. Neuvěřitelný úspěch s vydáním knihy pak vyvrcholil prosbou vedení Krajské
Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, jestli bychom uspořádali besedu o naší knize
v jejich prostorách. Beseda proběhla společně se zájezdem Držkovjanů do knihovny ve středu 17. února 2016. Především
prosinec byl ve znamení velkého množství kulturních a jiných akcí a brigád, které plně zaměstnaly naše aktivní občany
(rozsvěcení stromečku, mikulášská obchůzka, stavění kulis pro betlém, zdobení
stromečku pro zvířátka, Živý betlém, hravé odpoledne v obecní knihovně, silvestrovský výšlap a jiné).
Rád bych také zmínil aktuální záměry a projekty, které připravujeme. Zejména se jedná o projekt na rekonstrukci současného fotbalového hřiště u dřevovýroby. Výsledkem tohoto projektu, pokud
bude podpořen dotací, bude vznik víceúčelového hřiště s umělým povrchem,
které bude sloužit nejen fotbalistům, ale
všem sportu chtivým občanům. Plocha
tohoto hřiště bude uzpůsobena pro různé druhy sportů. Před tímto záměrem se
pochopitelně musely získat pozemky pod
současným hřištěm. Díky naší velké snaze
a ochotě ze strany majitele pozemku OZD
Podhoranu Lukov se po mnoha dlouhých
letech podařilo velkou část pozemků od
družstva vykoupit. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval jak OZD Podhoran Lukov za konstruktivní přístup, tak
všem ostatním, kteří se o převod pozemků zasloužili. Díky aktivním lidem a zastupitelům jsou nyní pozemky na hřišti z vel-

ké části ve vlastnictví obce. Dalším projektem, na který jsme požádali o dotaci, je
oprava dřevěné zvonice ve středu obce.
Oprava se týká především výměny střešní krytiny – dřevěných šindelů. Ty jsou na
střeše již 17 let, a přestože se může zdát
střecha z dálky ještě jako vyhovující, při
bližším ohledání jsme zjistili, že se původní šindele drobí „jako perník“. Nové kvalitní štípané šindele budou položeny jak na
střeše, tak na obháňce. V obou případech
na nové laťování. Dále bude proveden
nátěr celé zvonice a také úprava bezprostředního okolí této naší typické stavby.
Je důležité připomenout, že až do roku
2015 nebyly některé pozemky v okolí
zvonice, včetně toho, na kterém samotná
zvonice stojí, ve vlastnictví obce. Jejich
převod do vlastnictví Držkové se po dlouhé úřední cestě nakonec podařil. Investice obce byly též směřovány do ochrany
obyvatelstva. Pořízeny byly radiové vysílačky, a hlavně tzv. třífázová elektrocentrála, která by byla schopna dodávat elektrický proud v krizových situacích.
Žádost o dotaci byla též podána na
opravu hasičské cisterny Tatra. Ta v letošním roce oslaví jednak kulaté padesátiny
od vyrobení, ale také rovných 20 let, které slouží u nás v Držkové. I přes svůj věk
naše Tatra dodnes v terénu předčí i mnohá moderní hasičská vozidla. Z připravovaných projektů na žádost o dotaci bych
zmínil ještě opravu cesty na Pasíčka a
analýzu rizik bývalé skládky pod vlekem.
Pro potřeby obce byl v únoru 2016
zpracován Strategický rozvojový dokument. Obec ušetřila značné náklady (v
řádu desetitisíců) za jeho zhotovení tím,
že si jej vytvořila sama. Tento dokument
je vhodné mít zpracovaný z mnoha důvodů, především je vyžadován jako příloha u některých žádostí o dotace. Někdy je
jeho přiložení k žádosti i bodově zvýhodněno a je tedy větší pravděpodobnost
dotaci získat. Rozvojový dokument se v

16

úvodních částech zabývá popisem obce
se zaměřením na různé oblasti (historie
obce, dopravní obslužnost, infrastruktura a občanská vybavenost, ochrana přírody, krajiny a památek, společenský život v
obci, obyvatelstvo a hospodářství obce),
v další části je vypracována analýza popisující silné a slabé stránky obce. Poslední částí je strategie, která v sobě zahrnuje vize obce, strategické oblasti rozvoje a
priority, strategické pilíře, plánované záměry a výhled strategických cílů.
Na závěr bych rád zmínil, že byla zručným obecním zaměstnancem panem Jaroslavem Krčmou vyrobena obecní unikátní dubová kolébka. Je věrnou kopií
prastaré držkovské vyřezávané kolébky,
která byla před časem darována panem
Trochtou z Košařisk do Muzea dřevěného porculánu. Výrobou dalšího důležitého doplňku kolébky, tedy peřinky a dalších vyšívaných částí, se ochotně zhostila
další šikovná Držkovjanka – paní Lena Minaříková. Velmi oběma umělcům děkujeme. Poprvé byla kolébka využita při historicky prvním vítání Držkovjánků, které se
uskutečnilo v neděli 20. 3. 2016. Tak doufejme, že nezůstane jen u tohoto jednoho vítání, ale že i následující roky se narodí v naší Držkové tolik dětí jako v roce
2015 a bude tedy příležitost tuto akci zorganizovat.
Ing. Jan Chudárek, starosta obce
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Hasiči mají svou pípu
V průběhu loňského léta se držkovským
hasičům podařila zajímavá koupě - starší
vodou chlazený pivní výčep. Ještě před samotným zaplacením jsme se rozhodli pípu
podrobit řádnému zátěžovému testu, abychom se ujistili, že správně funguje a že nás
na našich akcích nezklame. Proto jsem svolal členskou základnu našeho sboru k akci,
kterou jsem výstižně pojmenoval ,,zkoušení pípy“. Ne nedarmo se totiž pyšníme naším vlastním sloganem Oheň, žízeň nebo
hlad, hasím často, hasím rád. Na akci jsme
se samozřejmě připravili zakoupením řádného množství zlatavého moku. Protože s žízní
přichází i hlad, uvařili jsme v hasičském kotli také různé zabijačkové pochoutky. Po naražení bečky se začali scházet bratři i sestry
hasiči a můžu říct, že v hojném počtu. Moc
mě potěšila účast i starších hasičů, se kterými není o zábavu nikdy nouze. Toto příjemné
posezení se všem líbilo, díky dobré atmosféře a vyprávění různých příhod se protáhlo do
pozdních nočních hodin. Pípa nás nezklamala a po celou dobu fungovala na více než sto
procent. Nic už tedy nebránilo tomu, pořídit tento důležitý předmět do inventáře sboru dobrovolných hasičů v Držkové. Již nyní se
těšíme na další akci, kdy naši pípu opět použijeme.
David Flám, starosta SDH Držková

Zdobení stromečku
pro zvířátka
Při letní akci Putování za pokladem nás
Držkovjany napadl skvělý plán. Nalezli jsme
totiž cestou z Kopné na Vrzavky tak krásný stromeček, že jsme si řekli, jak pěkný by
asi byl nazdobený. Co kdybychom na Štědrý den vyrazili do lesa stromeček nazdobit
různými laskominami pro zvířátka, aby i ony
měly pěkné Vánoce? A jak jsme si v létě slíbili, tak jsme v zimě učinili. Datum jsme ještě pozměnili na 23. prosince, natiskli plakáty a sraz jsme naplánovali před zbrojnicí. Nejprve jsme si mysleli a trochu i báli, že půjdeme úplně sami. Vždyť byl den před Štědrým dnem a přípravy na Vánoce vrcholily.
Jak jsme ale byli mile překvapeni, že se nás
nakonec sešlo 13 - jaké magické číslo. Každý zúčastněný donesl, co uznal za vhodné,
a šlo se. Protože však bylo dosti teplé počasí a cesta k Vrzavkám byla rozblácená, zvolili jsme raději vhodnější trasu ke Skalám. Nedaleko Skal jsme pak vybrali hezký stromeček a začalo zdobení. Jablíčka, mrkve, zobání
pro ptáčky, dokonce i seno a oříšky, to všechno jsme zvířátkům přinesli. Posledně zmiňované pamlsky jsme dali i na zem, aby se měla

dobře i zvířátka, co nemají křídla. Po nazdobení jsme si připili šampaňským, zapálili prskavky a zazpívali si koledy. Vše jsme zakončili focením. Poté jsme se vydali na zpáteční
cestu domů. Počasí nám přálo a nepršelo a
všichni jsme měli skvělý pocit, že jsme udělali něco i pro zvířátka v lese. Vždyť byly Vánoce. Za nějaký čas jsem šla kolem na procházku s pejskem a věřte nevěřte, vše bylo snězeno! No, nebyl to skvělý nápad? Byl! Podobnou akci doufám příštím rokem opět zopakujeme, snad i početněji. Monika Chudárková

Mikulášská obchůzka
V sobotu v podvečer 5. prosince 2015 navštívil obec Držkovou Mikuláš se svou družinou, kterou povolali dobrovolní hasiči z Držkové ve spolupráci s Obcí Držkovou. Mikuláš se třemi andělíčky a šesti čerty navštívil všechny děti v obci do deseti let a někteří rodiče si družinu povolali i na ratolesti starší. Někdy se sice objevily slzičky strachu, obzvlášť při pohledu na děsivé čerty, ale Mikuláš si se všemi popovídal a vyposlechl si
spousty krásných básniček, které se šikovné
děti naučily. Jestli byly děti hodné či zlobivé,
to Mikuláš vyčetl v knize Dobrých a špatných
skutků. Ty, které přece jen občas zlobily, panu
Mikuláši slíbily, že se polepší, a tak si žádné
z dětí oproti loňsku s sebou čerti do pekla neodnesli. Za odměnu pak všechny děti dostaly
od andělíčků balíček plný sladkostí.
Petra Hamplová

Držkovský živý
betlém
V pátek 25. prosince uspořádal SDH Držková a Obec Držková 19. ročník držkovského
Živého betlému. Program byl opravdu bohatý a pestrý. Celé pásmo zahájily svým vystoupením děti z mateřské školy v Držkové, které
s nimi nacvičila paní učitelka Jaruška Krčmová a paní ředitelka Jana Gergelová. Na trub-
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ku Tichou noc zahrál Jakub Flám a další děti
z obce si připravily s pomocí paní Františky
Chudárkové krásné básničky. Navštívili nás i
slovutní Tři králové, aby se poklonili Ježíškovi v jesličkách a po mnoha letech se do programu vrátila pastýřská hra, kterou s držkovskýma ogarama secvičil pan Jaromír Šála. Diváků místních i přespolních se sešlo opravdu mnoho, na zahřátí byl připraven horký
čaj (pro starší s kapkou něčeho ostřejšího) a
perníčky. Byla otevřena i vánočně vyzdobená kaple sv. Václava, kde si všichni mohli prohlédnout podhostýnský betlém. Celá akce se
velmi zdařila a příští rok se na vás budou opět
všichni těšit na již jubilejním 20. ročníku.
Petra Hamplová

Štěpánská
Stejně jak v předešlých rocích,
o Štěpánu, po Vánocích,
scházíme se nadále,
kde? V Držkové U Krále.
Bylo tomu tak i tento rok,
hospodou voněl vánoční grog,
nechyběl též chmelový mok,
ani jiné moky.
Hospůdkou zněly libé tóny,
až vibrovaly všechny mikrofóny.
Kapela světového formátu, s kupou ocenění,
vysoce profesionální, jakých na světě moc není;
teď asi tušíte, že i letos nám hrála,
držkovská kapela - Mrazivá Šála.
Opět oslnili svým umem,
což někteří spláchli rumem,
a pak všichni tancovali,
až byl občas parket malý.
Tančilo, pilo, zpívalo se moc,
celý večer, celou noc,
až do rána, stále čilí,
veselí jsme všichni byli.
A nakonec, dlouho po půlnoci,
někdo sám, někdo s pomocí,
unavení, ale veselí,
šli jsme se zregenerovat do svých postelí.
Vzpomíná se na to krásně,
i když někdo si to nepamatuje zcela jasně.
A tak, ať jste z Držkové, nebo jste jen známí,
doufáme, že příští rok tam budete s námi.
Aneta Habšudová
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Herní odpoledne
v knihovně

Den před Silvestrem jsme uspořádali v místní obecní knihovně nejen pro děti
a mládež, nýbrž i pro dospělé občany, herní odpoledne. Akci jsme neplánovali dlouho dopředu, šlo spíše o spontánní nápad a
rychlou domluvu s panem starostou a Lubou Marušákem. Bylo nám totiž líto našich
držkovských dětí, které se, podobně jako
všechny dnešní děti, ne vždy dokážou samy
zabavit. A proto, aby neseděly stále jen u
počítačů, nalákali jsme je k hraní společenských her v knihovně, aby se nejen zabavily, ale také aby provětraly své mozkové závity. Desítky známých i méně známých her
a herních novinek nám poskytl Luba Marušák s přítelkyní Petrou, oba zapálení hráči.
A že bylo z čeho vybírat – k výběru byly hry
strategické, logické, vědomostní, nebo takové, které prověřily zručnost dětí. Dětí se
sešlo kolem patnácti, některé i starší, do her
se zapojili i někteří rodiče. Soudě podle hlasitých projevů, si všichni zúčastnění našli to
své a velkým hráčským zápalem čas vesele
ubíhal. Hraní se v příjemné atmosféře protáhlo až do podvečerních hodin. Po poslední hře jsme všichni odcházeli s úsměvy na
rtech a s pocitem příjemně stráveného odpoledne. Sladké a jiné ceny získali všichni
zúčastnění.
Pevně věříme, že toto herní odpoledne
nebude jediné a bude mít další pokračování. Za spokojené hráče knihovník z obecní
knihovny Držková
Jaroslav Hruška

Statistika webových
stránek
Přelom starého a nového roku vždy vybízí k bilancím. Také my bychom se rádi podělili a možná i pochlubili, jak na tom byly oficiální držkovské webové stránky během roku
2015. Za celý rok webové stránky navštívilo
18 742 návštěvníků. V průměru tedy oficiální
web obce Držkové navštívilo kolem 51 osob

denně. Nejvíce navštěvovány byly stránky
v zimních měsících – leden 1 973, listopad
1 623 nebo prosinec 1 646. Většina návštěvníků (kolem 85 %) mířila na naše stránky pochopitelně z České republiky, nemalé byly
ale i návštěvy z Ruska, Německa, USA, Japonska a pak spíše ojediněle i z jiných států. K
nejnavštěvovanějším sekcím patřila v uplynulém roce fotogalerie, webkamery, aktuality a úřední deska. V sekci aktuality bylo zveřejněno 96 příspěvků, ve fotogalerii přibylo
644 nových fotografií, v sekci události v obci
bylo zveřejněno 18 plakátů na kulturní nebo
sportovní akce v obci. Doufejme, že také rok
2016 bude pro Držkovou i její webové stránky přinejmenším srovnatelně bohatý.
Lubomír Marušák ml.

Zlína, kde bývají oceněny odbornou porotou fotografie, pořízené během obchůzky.
Mnohokrát se na předních místech umístily i ty z Držkové. Nejvíce si vážím fotky Tří
králů pořízené před pěti lety u naší dřevěnice, která byla otištěna i v pěkné knize
Země posvěcená od Monsin. Jana Graubnera.
Františka Chudárková

Vodění medvěda

Tříkrálová sbírka

V počátcích pořádání této sbírky doprovázel skupinu Tří králů Ladislav Zuzaník, vedoucí valašského souboru Kašava. Je tomu
již asi deset let, co jsem se začala na požádání Charity Zlín starat o vypravení nejprve jedné skupiny, později dvou skupin Tří
králů, já. Je to pro mne milá povinnost připravit oblečení a doplňky. Mládež, která
ochotně za krále chodívá, roste jako z vody.
Zprvu jsem kostýmy nadšívala, letos jsem
ale musela vytvořit nové pohodlné košile,
ozdobné vesty a čepice. V den obchůzky je
vše připraveno, šest chlapců se sejde u nás
doma, oblečou se, tváře si načerní, nafasují posvěcené křídy a vydají se na obchůzku. A to za každého počasí. Za dobu chození králové zažili hodně sněhu, déšť i náledí.
Díky Janě Červenkové, která vždy Tři krále
zaveze i do vzdálených míst obce, na Paseky i do Hutí, se v pokladničkách shromáždí
slušná částka. Chlapci, kteří chodí za Tři krále, bývají promrzlí, ale chválí obyvatele Držkové za velmi pěkné přijetí v domech, kde
jim nad vchodové dveře obnoví nápis L.P.
K+M+B a dopíší rok, který právě je, a zazpívají přání do nového roku.
Jako poděkování zve každoročně Charita Zlín pak tyto krále na kulturní akce do
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Letošní ročník tradiční končinové obchůzky s voděním medvěda se opět velmi
vydařil. Průvod jsme započali v ranních hodinách v hasičské zbrojnici. Právě zde jsme
se namalovali a ustrojili do vlastních kostýmů, které jsme si většinou sami dlouho
dopředu šili a vyráběli. Na obchůzku vesnice a přilehlých samot se nás vydalo celkem 14, což je na tak malou vesnici úctyhodné číslo. Tři chlapi z tohoto počtu byli
muzikanti, kteří na kytaru, harmoniku a vozembouch doprovázeli náš vydatný a kvalitní zpěv. Náš zástup masek byl velmi různorodý, od krále přes berušku, gorilu, trpaslíka, zloděje, smrtku, myslivce, řezníka,
Karkulku až po šaška. Nedílným článkem
našeho průvodu byl samozřejmě náš ochočený medvídek Honzík. Projít Paseky, Májovou, Košařiska, Hutě, Ráztoky a jiné samoty nám tentokrát zabralo více času než jindy. Proto jsme se také do naší dědinky dostali až v odpoledních hodinách. I přes toto
drobné zdržení nás občané již z dálky vyhlíželi a těšili se, že si s námi zatančí a zazpívají. U každého domu nás vždy potěšili
bohatě přichystaným občerstvením, které
jsme při takové dlouhé obchůzce vřele uvítali. Po dozpívání u posledního domu jsme
se přesunuli do hasičské zbrojnice, kde na
nás čekal vynikající domácí hasičský guláš.
Tradiční akce nás i občany velmi potěšila a
již nyní si chystáme maškary na další ročník. Rád bych touto cestou za celý sbor velmi poděkoval našim muzikantům panu Jaroslavu Hruškovi, Aleši Holíkovi a Petru Vysloužilovi.
David Flám,
starosta SDH Držková
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Beseda ve zlínské
knihovně

Vydání knihy Valašská dědina Držková
vzbudilo takový ohlas, že nás vedení Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně požádalo,
jestli bychom mohli uspořádat o knize s jejími
protagonisty besedu. Tento nápad nás velmi
zaujal. Na programu povídání o knize se hned
po vánočních svátcích začalo usilovně pracovat. Samotná beseda proběhla ve středu 17.
února 2016 v sále krajské knihovny ve Zlíně za
přítomnosti velmi početného publika, které zaplnilo úplně celý sál. O knize povídali ti, kteří se
nejvíce zasloužili o její vydání – pan doktor a
čestný občan Držkové Karel Pavlištík, paní doktorka Alena Prudká, starosta obce Ing. Jan Chudárek a Lubomír Marušák ml. Povídání zpestřila poutavá prezentace a úryvek starého filmu
Nevýnosná linka, které dokreslily představy o
tom, v jaké době kniha vznikala, jak se vlastně v naší obci dříve žilo. Dostalo se i na zvídavé
dotazy publika. Na závěr besedy proběhla gratulace k blížícím se 85. narozeninám pana doktora Karla Pavlištíka, ke které se připojila i ředitelka knihovny paní doktorka Zdeňka Friedlová. Celé odpoledne se vskutku vydařilo, což potvrzovaly i prosby z řad publika, abychom ještě dále vyprávěli. Velký úspěch, se kterým jsme
naši malou valašskou obec Držkovou prezentovali, také potvrdila paní ředitelka knihovny.
Podle jejích slov se jen na málokteré besedě sejde tolik lidí, jako přišlo na tu naši. Po oficiálním
programu si lidé mohli se všemi zúčastněnými
popovídat, v předsálí si knihu mohli též zakoupit a nechat podepsat. Také zde bylo vystaveno
20 obrazů, které přiblížily současný bohatý kulturní život a tradice v naší obci. Díky této spolupráci se dá držkovská kniha v současné době
zakoupit nově i v Krajské knihovně Fr. Bartoše
ve Zlíně a v objektech Muzea jihovýchodní Moravy.
Petra Hamplová

Odpolední zájezd
Ve středu 17. února 2016 byl uspořádán
pro občany Držkové odpolední zájezd do
Krajské knihovny Františka Bartoše do Zlína. Přichystána pro nás byla zajímavá a svým

způsobem exklusivní prohlídka nové knihovny v 14/15 Baťově institutu ve Zlíně. Účastníci
prohlídky se z Držkové dopravili z části hasičským vozidlem Transporter s panem starostou za volantem, z části vlastními automobily.
Knihovna pro naše vozidla vyhradila parkovací místa, tudíž jsme mohli zaparkovat hned
před budovou, a to zcela zdarma. Průvodkyní nám byla Držkovjanka Dagmar Marušáková, vedoucí oddělení pro dospělé čtenáře
v knihovně. Ta nás všechny provedla (a slovem komentovala) nejen knihovnou, ale především jejím technickým zázemím. Prohlédli
jsme si tak místa, kam se obyčejně návštěvník
knihovny nepodívá. Měli jsme možnost vidět
dílny, kde se knihy zpracovávají, štítkují nebo
balí. Velmi zajímavé byly velké podzemní
sklady, kde jsme si mohli vyzkoušet posunovat rozměrné pojízdné regály s tunami knih a
dokumentů.

Dále nám byly předvedeny technické vymoženosti knihovny. Především to byla automatická vracečka knih, která sama identifikuje čtenáře podle vrácené knihy, knihy také
roztřídí do příslušného vozíku podle dané
kategorie (dospělé, dětské atd.). Vyzkoušeli jsme si i půjčovací automat, nebo nám byl
spuštěn alarm, který ohlašuje čtenáře, který
se snaží vynést z budovy řádně nevypůjčenou knihu. Bylo tedy co v nové knihovně obdivovat! Velký dík patří vedení knihovny za
laskavou nabídku prohlídky budovy pro Držkovjany.
Lubomír Marušák ml.

Výstava psacích
strojů
Netradiční výstava nejen v našem regionu, ale i v celé republice, se konala v Držkové
v budově Obecního úřadu. V pátek 19. a v sobotu 20. prosince bylo k vidění celkem 31 psacích strojů různých typů a stáří a 4 mechanické kalkulátory. S nápadem uspořádání této výstavy přišel Tomáš Kostrhůn, který má v Držkové chatu řadu desetiletí. Sám se těmto strojům věnuje celý život. Vždyť je také svým původním vzděláním vyučeným opravářem psacích strojů. Přestože se těmto nepostradatelným pomocníkům v kancelářích a úřadovnách
věnoval velkou část svého života, sbírat je za-
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čal teprve od 90. let minulého století. A to zcela neplánovaně. Bylo mu totiž líto letitých strojů, kterých se lidé bezhlavě zbavovali. Řadu
skvostů, které bychom již nyní jinde marně hledali, ještě před 20 a více lety nacházel u sběrných dvorů a skládek. Velkou výhodou bylo,
jak sám pan Kostrhůn přiznává, že si stroje dokázal sám opravit. Valná většina strojů v jeho
sbírce je dodnes plně funkční a mohla by znovu sloužit svému účelu. Uspořádání drobné výstavy své sbírky nosil dlouho v hlavě. Uskutečnit se mu to podařilo až v Držkové, kde oslovil
pár zapálených lidí. Od Vánoc 2015, kdy již byl
znám termín výstavy, strávil mnoho času opravami, leštěním a mazáním svých psacích strojů.
Protože se záměr výstavy brzy rozkřikl, přinášeli mu nejen držkovští, ale i obyvatelé z okolních
obcí a přátelé další stroje, které mu buď darovali, nebo na výstavu zapůjčili. O ojedinělou
výstavu projevila zájem mnohá média – Okno
do kraje, 5+2 Zlínsko, MF Dnes, Zlínský deník,
Právo, Český rozhlas a mnohé jiné, internetové portály nepočítaje. Snad díky této dobře mířené propagaci dorazily o víkendu do Držkové
zástupy obdivovatelů. K vidění byl třeba unikátní tyčinkový stroj Mignon nebo ultratichý
stroj. Dále to byly psací stroje známých značek
jako Remington, Royal, Continental, Underwood, Olympia, Zeta, Consul a další. Připraveny
byly také zajímavé historické listiny psané na
psacím stroji pocházející přímo z Držkové. Děti
měly možnost si psaní na připravených strojích
vyzkoušet. Celá výstava se opravdu podařila a
pochvalné zápisy v pamětní knize obce Držkové i osobní slova uznání nám potvrdily, že úsilí
při přípravě výstavy mělo smysl. Výtěžek z dobrovolného příspěvku z akce bude věnován držkovským dětem na pořádání Dětského dne a
Putování za pokladem 2016. Patří se na tomto místě zmínit ty nadšence, kteří se o výstavu
zasloužili. Byli to Tomáš Kostrhůn, Lubomír Marušák ml., Ing. Jan Chudárek, Petra Hamplová,
Jaroslav Krčma, Obec Držková a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Archiv H+Z. Stroje,
které sbírku pana Kostrhůna doplňovaly, na výstavu laskavě zapůjčil Jaroslav Čermák ze Zlína,
JUDr. Štěpán Hlucháň z Držkové, Roman Pavelka z Kašavy, Vladislav Pálka ze Zlína-Louk, Vladimír Ernest ze Vsetína, JUDr. Milan Čupa z Holešova, Josef Hovadík z Držkové, Josef Minařík z Držkové, paní Čmeláková z Vlčkové, Obec
Držková a Muzeum dřevěného porculánu.
Lubomír Marušák ml.
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Co nového
v Muzeu
Konec podzimu a především zimní měsíce bývají obecně ve znamení poklesu cestovního ruchu na řadě památek a turistických lákadel. Také v Držkové tomu tak alespoň z části je. I když je pravda, že i přes toto
klidnější období proběhlo v našem Muzeu
několik prohlídek. Třeba hned na Nový rok
1. ledna. Jinak je ale tato doba vhodná spíše k revizi a evidenci sbírkových předmětů
a příprav pro nadcházející turistickou sezónu. Pokud vše půjde podle plánů, tak by se
v roce 2016 mohla veřejnosti otevřít nová expozice věnovaná obživě Držkovjanů (pěstování obilí a zpracování ovoce). Byl by to takový pěkný dárek k 5. výročí otevření prvního
muzea v Držkové. Díky velké podpoře osvícených občanů se sbírkové fondy stále rozrůstají. Do Muzea dřevěného porculánu od
minulého vydání Okénka přibyl třeba kadlb,
dřevěné formy na domáckou výrobu nepálených cihel a půdovek a další předměty od
Maršálků z Držkové. Od Marušáků z Držkové
byla získána původní dřevěná vrata ze stodoly s tesanou konstrukcí a kovaná část historické dřevěné pumpy. Pan Štefka z Hrobic
zase do Držkové věnoval koženou řemenici
a malý žebřinový vozík, a manželé z Hoštálkové historickou širočinu a kubík na brousek
na kosu z kravského rohu. Důležitým exponátem, který se nám stále nedaří naleznout,
je stabilní motor. Porculánu zdar!
Lubomír Marušák ml., ředitel muzea

Domácí (obecní)
zabijačka

již od sedmi hodin ráno bylo okolo hasičské
zbrojnice velmi rušno – zatápělo se pod kotli, čistilo a porcovalo maso. Po celý den pak
místní zručný řezník strýc Gavenda dohlížel
na výrobu mnoha dobrot – tlačenek, jitrnic,
obcházkového prejtu a černé polévky prdelačky. Hotové výrobky se pak řádně chladily
až dlouho do večera. Na druhý den v sobotu
celý maraton pokračoval. Ráno opět započalo
zatopením pod kotli, ve kterých se vařila druhá várka masa. Kolem desáté pak začali přicházet první lidé, kteří se již nemohli zabijačkových pochoutek dočkat. Brzy byly všechny
dobroty z předchozího dne vyprodány a čekalo se jen na horké maso z kotle. K posezení byla připravena hasičská garáž s lavičkami
a stoly. Máme velkou radost z toho, že se tato
naše držkovská akce těší stále většímu zájmu. Přestože jsme měli masa a výrobků z něj
oproti minulému roku připraveno více, zbyly
nám opět jen prázdné kotle a hrnce. Velký dík
patří všem, kteří jakkoliv přiložili ruce k dílu,
zapůjčili nám potřebné vybavení a také těm,
kteří nás v sobotu přišli podpořit.
Petra Hamplová

Neseme Mařenu
Jak je již pevným pravidlem, tak se na letošní „Smrtnou neděli“ konal v obci Držková
obyčej Vynášání Mařeny pod názvem Neseme Mařenu 2016. Dívky oděny do tradičních
krojů za doprovodu původních zpěvů a krátkých tanečních vstupů doprovodily Mařenu, jako symbol odcházející zimy, při průvodu obcí. Na mostě za Obecním úřadem byla,
po odstrojení, slaměná postava Mařeny zapálena a vhozena do Dřevnice. Poté organizátoři průvodu ze spolku Solisko pozvali účastníky k drobnému občerstvení ve formě teplého čaje, frgálů a vychlazené slivovice. Přes
nevelkou přízeň počasí si tato akce našla své
návštěvníky. Povzbudil i zájem médií, a to jak
tištěných (Zlínský deník, MF DNES), tak i Českého rozhlasu, jejichž redaktoři se akce přímo
účastnili a informovali o ní širokou veřejnost.
Ing. Jaroslav Šarman,
předseda z. s. Solisko

V pátek a sobotu 4. a 5. března 2016 proběhl již třetí ročník Domácí (obecní) zabijačky, kterou opět uspořádali místní nadšenci.
Už dříve se tato akce setkala s velkým ohlasem, neboť v mnoha domácnostech se již
prase nezabíjí. Díky této obecní akci mají
možnost pochutnat si do sytosti na zabijačkových dobrotách místní i přespolní. V pátek

I Držkovjané
fandí hokeji
Dostala jsem za úkol napsat článek na úplně jiné téma a to, jak v Držkové fandíme hokeji. A jelikož jsem já opravdu příkladný hokejový fanoušek, zhostila jsem se tématu s nadšením. Takže k věci. Jsme sice malá vesnice, ale i
tak malá vesnička jako je Držková, má své velké fanoušky hokeje a konkrétně velké fanoušky týmu HC PSG Zlín, neboli Beranů, Ševců, Mistrů. A že nás tu fanoušků ale je! Jedni fandí u
televize, druzí jezdí fandit přímo do Zlína na zimák, protože na zimním stadionu je ta atmosféra úplně o něčem jiném. Můžete se na zápas
dívat v přímém přenosu na počítači nebo s kamarády v hospodě, ale to se nedá srovnat. Na
zimáku to prožíváte víc osobně. A co když se
nedaří? Nehrotíme to, je to přece hra. My věrní se totiž držíme hesla: ,,Hrdí, když se vítězí,
věrní, když se nedaří.‘‘ Ti, kterým sport potažmo hokej mnoho neříká, mi možná nerozumí.
I má mamka mi vždy říká, že nemůžu být normální, že jsem blázen. Na což já vždy odpovím:
,,No tak jsem, ale mě to baví, líbí se mi to. Je to
úžasné odreagování od všech strastí.‘‘ A jak se
vlastně pozná pravý fanoušek? Už podle auta.
To naše je polepeno nejedním logem Ševců,
za okny auta mám minidresy hráčů, na anténě
žlutomodré stuhy. Před každým zápasem oblékneme žlutomodré dresy, za krk dáme žlutomodré šály, pořádně připravíme hlasivky a jdeme na věc. Takže vy všichni, co se potřebujete
odreagovat, vypnout od všech každodenních
starostí, mám pro vás radu. Vydejte se na hokejový zápas do Zlína, protože to opravdu stojí za to! A co teprve takové Play off. To je teprve to pravé, ta atmosféra - něco neskutečného!
Možná si i vy myslíte, že jsem blázen. Já to nepopírám. Jsem blázen, ale do hokeje a úplně
nejvíc do žlutomodrého hokeje co si říká HC
PSG Zlín!!!
Monika Chudárková

Evidence obyvatel
Nově narození v roce 2015:
Tereza Procházková
Dominika Marušáková
Ondřej Zuzaník
Tomáš Matoška
David Gavenda
Eduard Sanitrník
Valerie Polepilová
V roce 2015 nás opustili:
30. 6. Drahomíra Zavadilová
26. 9. Roman Sanitrník
8. 11. Jarmila Kolaříková
K 1. 1. 2015 žilo v obci Držkové 359 obyvatel ve věkovém průměru 41 let. Z toho bylo 192 mužů a 167 žen.
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Ořez lip

Držková a známé
osobnosti

Na začátku března 2016 proběhlo nutné
ošetření lip u Obecního úřadu. Stoleté lípy
(lípa nejblíže k brance byla vysazena dokonce v roce 1908) již dlouho potřebovaly odborné ošetření. Již v roce 2015 byl do Držkové pozván certifikovaný arborista a zkušební komisař pan Radovan Kučera z Holešova.
Ten po důkladné a především odborné prohlídce vypracoval zprávu o stavu těchto stromů. Podle zprávy byla v nejhorším stavu prostřední lípa, která měla v kmenu vyhnilou
velkou dutinu. Závěr zprávy obsahoval důrazné doporučení ořezu lip a postupného
snižování jejich korun. Protože se lípy nachází v nejfrekventovanější části obce, u autobusové zastávky a dětského hřiště, bylo z bezpečnostního hlediska rozhodnuto o ošetření těchto stromů. Krajní dvě lípy byly „z gruntu“ ořezány, koruna lípy nejblíže k hospodě
byla sepnuta lany a prostřední lípa byla skácena úplně. Na pařezu lípy bylo dobře znatelné, že byl nejvyšší čas k jejímu skácení, protože podíl zdravého dřeva na řezu oproti dutině byl velmi malý. I přes radikální řez obě
lípy opět brzy obraší a vyženou mladé větve a budou dál jako pamětníci dob minulých
stát na svých místech. Obě lípy dobře pamatují jak poslední majitele lukovského panství
hrabata Seilerny, či manžele Jančíkovy, nebo
nechvalně známého K. H. Franka, který se
také pod jejími korunami procházel.

Po řadě článků z aktuálního dění v obci
jsme se rozhodli postupně zveřejňovat některé zajímavosti obce Držkové. Tentokráte to bude o filmu a známých osobnostech.
Přestože nabízí Držková krásné přírodní zákoutí a scenérie, využili filmaři našich
„kulis“ pouze několikrát. V květnu roku 1971
byly v držkovských Ráztokách a Hutích natáčeny záběry brněnským studiem Československé televize pro čtyřdílný seriál Legenda o živých mrtvých. V záběrech seriálu s tématem druhé světové války a partyzánů lze dobře poznat třeba hájenku v Hutích, Köglerovu či Juránkovu usedlost. V 80.
letech pak ještě proběhlo natáčení besedy
u cimbálu s Jarmilou Šulákovou u Slovákovy
dřevěnice na Košařiskách.
Kromě účelu filmování zavítalo do Držkové i mnoho dalších známých osobností.
Nejvýznamnější osobností, která prý podle pověsti do Držkové ráda dojížděla, byl
sám generalissimus Albrecht z Valdštejna.
Nejslavnější český vojevůdce se prý s oblibou osvěžoval vodou ze studánky v Lamaniskách, která nese dodnes jeho jméno – Frdlantka. Jelikož byl Albrecht v letech 1608-1619 pánem na nedalekém lukovském hradě, měl to skutečně do Držkové coby kamenem dohodil. Do Držkové na
kemp a do Hutí ke známým často jezdíval za
mlada herec Pavel Zedníček. Sám Čmaňa,
jak se Pavlu Zedníčkovi říká, na otázku, jestli zná Držkovou, odpověděl: „Jó do Držkové, tam jsem se něco najezdíval“. Na držkovském kempu měl také v 70. letech několi-

Lubomír Marušák ml.
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krát svůj koncert zpěvák Pavel Novák. Každý koncert prý navštívilo početné obecenstvo ze širokého okolí. V pátek 14. srpna v
roce 2009 měl svůj koncert v Držkové známý zpěvák Laďa Kerndl v dolní hospodě,
kterou měl v té době v pronájmu hudebník
a zpěvákův dobrý kamarád Dušan Mathon.
V pátek 24. února 2012 dorazil do Držkové italský cestovatel Gianluca Ratta. Ač
byla zima, až praštělo, dorazil do Držkové
po svých jen v sandálech a v kraťasech s fenkou Shirou. Oba v té době putovali po evropských zemích pěknou řádku let a v nohách měli přes čtyřicet tisíc kilometrů. Jejich snahou bylo a zřejmě stále je, získat zápis v Guinessově knize rekordů za nejdelší
pěší túru se psem. V Držkové cestovatel strávil celý víkend, s místními dětmi hrával stolní tenis a procvičoval angličtinu, a v pondělí
se vydal pokračovat ve svém „nekonečném“
putování. V červenci roku 2011 zavítal do
Držkové i známý zpěvák František Nedvěd
s manželkou, která pátrala po informacích
o svém strýci Bohumilovi Starém. Ten působil jako revírník v revíru Držková v letech
1920-1935. Dne 30. listopadu 2012 navštívil Držkovou herec Vladimír T. Gottwald, který dopoledne strávil v místní školce autorským čtením pro děti, kde děti seznámil se
svým vodníkem Šmajdou a večer v držkovském kempu předvedl hru Koba od Edvarda
Radzinského. Přesně 10. října 2013 projížděl
Držkovou celý soubor Divadla Járy Cimrmana včetně Zdeňka Svěráka, Petra Bruknera,
Miloně Čepelky a dalších. Bohužel však jen
bez zastávky obcí projeli. Tolik výčet toho
nejzajímavějšího, co se ze spojení Držková
– film a osobnosti dalo z paměti Držkovjanů sepsat.
Lubomír Marušák ml.
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OBEC DRŽKOVÁ

Kniha Valašská
dědina Držková

Po dlouhých 79 letech se v Držkové podařilo vydat jedinečnou národopisnou monografii Valašská dědina Držková. Tu napsala v roce 1936 místní řídící učitelka Františka
Jančíková-Minaříková. Kniha za života autorky, ani po její náhlé smrti nikdy nevyšla v tištěné podobě. Vlastně dodnes ani přesně nevíme, kde kniha (rukopis) po celá léta byla. Znovu se objevila až v roce 1998, kdy jej věnoval
obci Držkové synovec autorky, v té době zřejmě nejbližší žijící příbuzný MVDr. Josef Minařík ze Slavičína. Po vytvoření několika xerokopií tehdejším zastupitelům se o rukopisu přestává mluvit a opět se na něj zapomíná. Průlomovým byl pak rok 2010, kdy funkci starosty
obce Držkové převzal Ing. Jan Chudárek. Ten
ze zdravé zvědavosti prohlížel všechny skříňky a zákoutí v Obecním úřadě. Neunikl mu
také historický prvorepublikový trezor v úřadovně. Říkal si, jaká by to byla senzace naleznout nějaký „držkovský“ poklad. A taky jej našel. V nenápadné neuzamykatelné dřevěné
schránce v dolní části trezoru objevil onen originální rukopis knihy Valašská dědina Držková. Už od této doby se v něm i v dalších zastupitelích obce rodila myšlenka dílo vydat.
Pomyslnou poslední kapkou v dobrém slova smyslu pak bylo udělení čestného občanství panu doktoru Karlu Pavlištíkovi v předloňském roce. Právě pan doktor při této příležitosti důrazně apeloval na občany, že je pravý
čas dílo po tak dlouhé době vydat, navíc, když
se nám podařilo naleznout rukopis. A protože sám nabídl pomocnou ruku, neváhali jsme
ani chvilku. Odbornou pomoc s vydáním tak
ojedinělého díla nám ochotně nabídlo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, což bylo zásadním krokem. Paní doktorka Alena Prudká,
přední současný etnograf a národopisec muzea ve Zlíně, nás společně s panem doktorem
Pavlištíkem seznámila s rodinnou tiskárnou
Lelka v Dolních Bojanovicích na úplném jihu
Moravy. Právě manželé Lelkovi měli s vydáváním obdobných titulů nesčetné zkušenosti. Jak sami říkali, jednou, či dvakrát do roka
si zpříjemňují tiskařskou práci právě takovými „chuťovkami“, což je prý radost oproti zpra-

cování a tisku letáků a etiket, které dnes tvoří
hlavní zdroj příjmů většiny tiskáren.
Potom už šlo vše jako po drátkách. Následovalo jednomyslné podpoření vydání knihy
zastupitelstvem obce Držková. Zbývalo jen
na knihu získat dostatek financí. Protože je
dílo ceněno také pro jeho estetickou hodnotu – je psáno krásným písmem prvorepublikové paní řídící a doplněno téměř stovkou kreseb jejího manžela, zvolili jsme vydání knihy
reprintem. Jde tedy o přesnou kopii rukopisu
– co do rozměrů i do barevnosti. Celý náklad
1000 ks byl vyčíslen na necelých tři sta tisíc korun. Pokud si však představíme, že je celá kniha čítající 248 stran (o atypických rozměrech
210x340 mm) naskenovaná, vyčištěná, natištěná na kvalitní papír a to celobarevně (stránky barevně odpovídají zažloutlým stranám
originálu) a ručně sešita do pevné vazby, jde o
sumu opravdu nízkou. Abychom získali část financí na knihu, oslovili jsme mnoho firem, institucí a rodáků. S úžasem jsme sledovali obrovský zájem ze strany odborné i laické veřejnosti a především tedy rodáků a občanů Držkové. Nakonec se nám podařilo získat darem
na 117 tisíc korun a to od 10ti firem, či institucí a od 33 rodin nebo jednotlivců.
V září roku 2015 šla pak kniha do tisku a v
pátek 13. listopadu 2015 byla majiteli tiskárny
osobně dopravena do Držkové. A jak si představit náklad 1000 ks? Sami jsme byli překvapeni. Knihy tvořily celkem tři plné palety o celkové hmotnosti 1,3 tuny. Pro jejich vyložení
musel být z držkovského dřevozpracujícího
družstva povolán vysokozdvižný vozík.
V době, kdy byly hotové knihy dopraveny do Držkové, probíhaly již plně přípravy na
slavnostní uvedení knihy. To proběhlo v neděli 29. listopadu 2015 od 14:00 v sálu místní hospůdky U Köglerů. Celým odpolednem
početné zástupy hostů provedla moderátorská dvojice Lubomír Marušák a Petra Hamplová, kteří i celý scénář slavnostní akce vymysleli a sepsali. Na akci přišlo mnoho lidí, sál byl
téměř plný. Hudebně uvedení knihy doprovázel valašský gajdoš Petr Sovják z Neubuze na
své gajdy.
Po přivítání hostů započala beseda o autorce a díle právě s hlavními aktéry – panem
doktorem Karlem Pavlištíkem a s paní doktorkou Alenou Prudkou. Oba dva uznávaní národopisci poutavě odpovídali na zvídavé dotazy moderátorů. Vyprávělo se o době, v níž kniha vznikala, o životě a obživě tehdejších občanů, o knize a jejím významu z pohledu odborného i laického. Během besedy se na velké plátno promítaly z připravené prezentace
ukázky z knihy, obrázky a fotografie. Na obrázku i živém modelu byl popsán držkovský
kroj. Následovala obsáhlá prezentace Lubomíra Marušáka, ve které přiblížil divákům životní osud autorky. Ten by se dal charakterizovat několika uzavřenými kruhy. Narodila se
totiž 18. dubna 1897 a zemřela po krátké těž-
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ké nemoci přesně v den svých padesátých narozenin tedy 18. dubna 1947. První učitelské
místo získala tam, kde poprvé coby malé dítko
začala chodit do školy, a to v obecné škole ve
Štípě. Po vyprávění o autorce již pak následoval krásný projev pana starosty Ing. Jana Chudárka a ještě dojemnější projev pana doktora
Pavlištíka. Ten ve svém monologu poděkoval
všem občanům Držkové, že pěstují takovou
úctu k tradicím a dějinám obce. Zdůraznil, že s
láskou děláme z místa svého bydliště domov!
Poté osobně poděkoval a květinou obdaroval
maminku pana starosty Františku Chudárkovou a maminku L. Marušáka Dagmar Marušákovou. Protože podle jeho slov jen žena – maminka, babička, správně vychovává své děti
a je v tom nejlepším smyslu slova hlavou rodiny. Jen ona má ten největší podíl na záslužných činech svých dětí. Po těchto slovech nezůstalo v sále zřejmě žádné oko suché. Bylo to
opravdu dojemné.
Po slavnostní fanfáře na trombitu valašského gajdoše přišel k moderátorům a hostům dopředu pan starosta. Všichni v sále svévolně povstali, aby si na knihu společně připili. Po důrazné apelaci pana doktora jsme
se dopředu rozhodli knihu nekřtít. Protože
podle jeho slov se křtí jenom děcka. Navíc by
bylo škoda nejen poničené knihy, ale především rozlité slivovice. Proto jsme raději rozdali
všem v sále štamprle, aby si s námi lahodným
nápojem z trnek připili. Tímto první část programu skončila.
Rozběhl se prodej připravených knížek.
Připraven byl bohatý raut. Po setmění se pak
všichni hosté a diváci vypravili ven před hospůdku, aby slavnostně rozsvítili držkovský vánoční stromeček u zvonice. Opět za doprovodu valašského gajdoše se zapělo množství
koled z připravených zpěvníčků. Na zahřátí
držkovští hasiči připravili horký čaj s kapkou
rumu. Většina diváků se pak vrátila do hospůdky, kde se sedělo ještě dlouhou dobu.
Celý den byl důstojným završení nejen
roční práce na vydání knihy, ale také poděkováním a splacením dluhu autorce knihy Františce Jančíkové - Minaříkové.
Samotným uvedením ale věhlas knihy neskončil, ba právě naopak. Rozpoutala se další
vlna zájmu o knihu. Již během února 2016 se
přiblížilo číslo 500 knih, které opustily Držkovou. Informace o vydání jedinečné knihy prošla mnoha médii (Zlínský deník, Zvuk kraje, týdeník 5+2, iDNES.cz a další). Do Držkové mířily kroky bývalých obyvatel, vzdálených rodinných příslušníků, či jen obdivovatelů historie, a to jen za jediným účelem – koupě knihy.
Kniha také ještě před Vánocemi putovala přes
oceán do USA k držkovskému rodáku panu
Stanislavu Jakubovi. Zaslána byla i mnohaletému uživateli držkovských kalendářů panu
Zdeňku Svěrákovi, který obratem poslal pochvalný a děkovný dopis. Jsme rádi, že naše
úsilí mělo smysl.
Lubomír Marušák ml.
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SDH Držková

Již v minulém vydání Okénka jsme informovali o některých kulturních a sportovních
akcích, které v minulém roce pořádali nebo
pomáhali organizovat držkovští hasiči. Připomeňme, že v létě to byl již XII. ročník fotbalového turnaje Memoriál Rostislava Macíka, Dětský
den nebo Putování za pokladem.
Přes léto a ze začátku podzimu probíhaly
na budově hasičské zbrojnice v Držkové potřebné udržovací práce. Ke stavbě pocházející
z roku 1938, která prošla mnoha dostavbami
a přístavbami, dosud neexistovaly žádné věrohodné výkresy. Přestože existují některé původní plány i plány z dob přístaveb, tehdejší
stavitelé se jich příliš nedrželi. Již dlouho obec
Držková, která je majitelem budovy, plánuje
budovu zásadně upravit. Aby mohla na tyto
opravy žádat dotace, musely by být zhotoveny projekty. Právě proto bylo rozhodnuto provést prozatím zaměření stávajícího skutečného stavu hasičské zbrojnice, z kterého by v budoucnu veškeré projekty vycházely. Po zaměření budovy a vytvoření plánů bylo přikročeno ke generální opravě nátěrů střechy, dřevěné věže i její báně. Práce prováděl zkušený
horolezec, který byl zajištěný ke špičce věže a
odtud z lana práce prováděl. Napřed bylo nutné odstranit původní vrstvy nátěrů a obrousit
dřevěné obložení věže. Báň věže musela být
před nátěrem řádně zatmelena. Původní kovaná špička věže byla sejmuta a uložena v držkovském muzeu a na její místo byla osazena
špička nová. Proveden byl také nový hromosvod, nyní z obou stran budovy. Bratr Petr Dočkal a Josef Horsák provedli vysokotlakým čističem očištění pískovcového soklu budovy a
nově spáry zaspárovali.
Naše zásahové auto VW Transporter, které v Držkové máme, je stále užitečné. Kromě účasti na zásazích, kterých je v posledních

dvou letech naštěstí poskromnu, je vůz používán ku prospěchu obce. Jsou s ním vozeni hasiči při končinách, mikulášské obchůzce, či lidé
z obce při pohřbech. Vozidlo jsme využili již pro
dva zájezdy, ale také k dopravě rozměrnějších
předmětů a materiálu pro obec. Tak kupříkladu
15. září se vozidlem dopravila plechová střešní krytina na drobné stavby u Obecního úřadu,
nebo třeba fukar z Kašavy a celá mlátička z Hrobic pro novou expozici držkovského muzea a
obce Držkové.
Na podzim proběhla zajímavá akce zkoušení pípy, nebo námětové cvičení IX. okrsku ve
Fryštáku. Tématem cvičení bylo stanoveno hledání pohřešované osoby a cílem bylo zjistit nedostatky postupu právě při obdobných zásazích. Cvičení probíhalo v lese v Horní Vsi. Účastnili se ho hasiči z Kašavy, Lukova, Vlčkové, Držkové a Lukovečka. Celkově bylo přítomno 48
hasičů.
Po dlouhých 79 letech se podařilo v Držkové poprvé vydat jedinečnou knihu Valašská dědina Držková. Napsala ji v roce 1936,
tedy ve stejném roce jako byl dobrovolný hasičský sbor v Držkové založen, místní řídící učitelka Františka Jančíková-Minaříková. Právě
autorka spolu s manželem Augustinem, dvě
uznávané osobnosti obce, měli zásluhu o založení našeho sboru. Zvláště v jeho počátcích
jej oba finančně podporovali – ať už ze svých
prostředků nebo z výtěžků divadel a slavností, které pořádali. Augustin se stal po založení přispívajícím členem sboru a Františka Jančíková dokonce kmotrou nové čtyřkolové stříkačky, na niž věnovala celých 1 000 korun, což
byla sedmina částky, za kterou se stříkačka pořídila. Proto ani po letech neváhali představitelé našeho sboru splatit tento pomyslný dluh
a finančně podpořit první vydání jejich knihy.
Bylo nám ctí se na takové význačné akci podílet. Navěky je náš sbor také včetně našeho znaku coby sponzor v knize uveřejněn.
Na začátku listopadu nás ve věku 87 let navždy opustila nejstarší členka sboru sestra Jarmila Kolaříková. Členkou sboru byla dlouhých
62 let. Nyní je nejstarším hasičem bratr Lubomír
Krčma, který je rovněž nejdéle sloužícím členem a to 47 let (od roku 1969).
Držkovští hasiči mají ve své obci asi největší podíl na vánoční atmosféře. Již v sobotu 28.
listopadu byla svolána brigáda na stavbu podia
a kulis jesliček pro Živý betlém. Ráno se nás ke
zbrojnici na stavbu sešlo devět. Polovina z nás
se pustila do sestavování kovové kostry a ostatní pomocí traktoru přiváželi další materiál. Kolem oběda už podium stálo včetně chaloupky.
Po obědě se začalo s pobíjením smrkové četiny.
Tu nám z části daroval pan Miroslav Talaš ze své
zahrady. Protože jí ale bylo potřeba na výzdobu daleko více, pokáceli hasiči smrk vedle zvonice ve středu obce. Ten už by musel být stejně na doporučení energetiků odstraněn, protože již prorůstal dráty elektrického vedení. Zbývalo jen umístit světýlka a práce byly kolem
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půl páté hotovy. Následující sobotu uspořádal
náš sbor také tradiční mikulášskou obchůzku.
Na Boží hod vánoční se uskutečnil před hasičskou zbrojnicí tradiční Živý betlém. Letos tomu
již bylo po devatenácté, co naši hasiči tuto akci
uskutečnili.
Také v letošním roce žádalo zastupitelstvo
obce Zlínský kraj o dotaci na techniku a věcné
prostředky pro jednotku SDH obce. Dotaci plánovala využít na nutnou opravu hasičské cisterny Tatra. Bohužel jsme ani v tomto roce nebyli
podpořeni. Od Zlínského kraje jsme získali pouze účelovou neinvestiční dotaci 1 500,- Kč jako
poděkování za vykonaný zásah mimo katastr
obce u slušovické přehrady. Do výstroje jednotky byly zakoupeny z obecních prostředků dvě
radiové vysílačky, které náš sbor dlouho postrádal. Zvláště v odlehlých částech katastru, kde
není telefonní signál, bývají takové vysílačky jediným druhem spojení s ostatními hasiči při zásahu. V prosinci bylo také schváleno zakoupení elektrocentrály. Zvolena byla rovnou silnější, tzv. třífázová. Je vhodné mít takovou centrálu v záloze v případě vzniku nějaké mimořádné události, která by měla za následek výpadek
elektrické energie. Dále se bude centrála používat při zásazích jednotky SDH v odlehlých koutech katastru, např. při nočním hledání ztracených osob jako zdroj světla. Určitě se využije
také při konání kulturních akcí na místech bez
možnosti připojení do elektrické sítě.
V loňském roce 2015 vyjížděli naši držkovští
hasiči ke třem zásahům. Prvním zásahem bylo
hledání pohřešované osoby v pondělí 18. května kolem slušovické přehrady. Další výjezd byl
vyhlášen v pondělí 21. září. Hasiči byli přivoláni k likvidaci sršního hnízda ve střeše u komína na rekreačním objektu pana profesora Kolomazníka na Májové. Ve čtvrtek 1. října byli hasiči znovu přivoláni k likvidaci hnízda sršňů, kteří
se usadili tentokráte v podbití domu Aleše Roháčka čp. 146 v Držkové.
V roce 2016 si budeme v Držkové připomínat hned několik hasičských výročí. Přesně před
80ti lety byl na ustavující schůzi v neděli 27. září
1936 založen „Sbor dobrovolných hasičů v Držkové u Holešova“. Spolu se sborem oslaví padesáté kulatiny také držkovská Tatra 138 (s karoserií 148), která slouží v Držkové rovných 20 let.
Posledním výročím je 40 let od započetí stavby
požární nádrže na kempinku.
Lubomír Marušák ml., kronikář sboru
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Z činnosti MŠ
Držková
V letošním školním roce 2015/2016 jsme
měli za cíl vytvořit příjemnější prostředí školky, které se týká nejen výzdoby budovy, ale
i nově vymalované tělocvičny a jídelny. Oživit výuku jinými metodami učení. Nabídnout
dětem nové didaktické pomůcky a nadále se
zapojovat do různých akcí a tradic pořádaných obcí Držkovou. Od začátku roku jsme
se opět zapojili do projektu Základní školy
a Mateřské školy Kašava ,,Do školy se nebojíme“. Děti předškolního věku jezdí do školy, aby se seznámily s prostředím školy a výukou v první třídě. Předškoláčci se rovněž seznamují s výukou na interaktivní tabuli, která
vždy u dětí sklízí velký úspěch.
V prosinci jsme si osvojili tzv. Hejného metodu. Jedná se o výuku matematiky a mate-

Držkovské
studánky
V nové sekci zpravodaje Okénka Vám
v každém čísle představíme jednu studánku nacházející se na katastru obce Držková.
Naše obec se může kromě jiných přírodních
památek pochlubit také mnoha studánkami. Ty jsou rozesety po celém území obce a
jejich přesný počet ještě stále není znám, řádově jich je však kolem patnácti. Některé jsou
udržovány více, jiné méně. Ze dvou pramenů
v Držkové vyvěrá dodnes i slabě mineralizovaná sirnatá voda. V minulosti bylo takových
studánek s lidově řečenou „záprdkovicou“
mnohem více. V místní části Teplice byl prý
sirný pramen natolik silný, že zde ještě před
první světovou válkou měly existovat primitivní lázně. V dnešních dnech se setkáme s
různou podobou studánek - s kamennou, vybetonovanou, či jen se zaraženou trubkou, z
které tryská čerstvá voda. Avšak v minulosti byly studánky udržovány mnohem půvabněji. Býval do nich většinou vsazen tzv. kadlubek - což byl vydlabaný kmen stromu až tři
metry dlouhý. Poslední studánka v kadlubu je
ještě studánka Frdlantka v Držkové na Košařiskách nedaleko staré Slovákovy dřevěnice.

matických představ. Tato metoda je pro děti
zábavnější a vymyšlená tak, aby děti snadno
pochopily sčítání a odčítání. Co se týká grafomotoriky a jemné motoriky, je naše školka od
října obohacena o výtvarný kroužek, do kterého chodí polovina dětí z celkové kapacity.
Děti se učí kreslit to, co vidí. Hlavně mají možnost si vyzkoušet různé výtvarné techniky, na
které se během školní docházky nedostane,
jelikož to bývá náročné nejen časově na přípravu, ale i na finální dokončení výtvoru.
Přes vánoční svátky jsme měli tu čest
s dětmi vystupovat s pásmem básní a koled
na tradičním Živém betlému, který organizuje SDH společně s obcí Držkovou. Jednou
z největších akcí z celého roku pro nás bývá
dětský karneval. Ten jsme pořádali pro děti
v neděli 7. února 2016 v kulturním domě ve
Vlčkové. I přes chřipkovou epidemii přišlo na
karneval hodně dětí s rodiči či prarodiči. Děti
se mohly těšit na bohatou tombolu, soutě-

že, hry, vystoupení mažoretek, vystoupení
břišních tanečnic, malování na obličej, dobrou hudbu a výborné občerstvení. Tento rok
jsme si na karneval pozvali pana moderátora
Václava Řepu, který společně s námi karneval
moderoval. Pan Řepa vtipně a nenásilně děti
zapojoval do různých her, soutěží a tanečků. Také nás dospělé nejednou pobavil svými vtipnými komentáři. Rozhodně mu patří
velký dík a jsme rádi, že nám karneval, jak se
říká, oživil. Díky všem sponzorům jsme měli
pro děti připraveno 10 hlavních cen, o které
se losovalo. Děti měly možnost vyhrát poukázky na zmrzlinové poháry na Patriot Camp
Držková, pizzy v Cukrárně u Šarmanů a projížďky na koních na Ranči v sedle ve Vlčkové. Všem sponzorům, rodičům a ochotným lidem za pomoc i organizaci děkujeme. Doufejme, že i příští karneval bude stejně tak podařený, jako ten letošní.
Jaroslava Krčmová, učitelka

Studánka Na Bídě

ní, kteří na její vodu nedají dopustit, obden si
pro ni jezdí a pijí prý jen ji.
Ale i tato prastará studánka měla na mále.
Při těžbě dřeva v přilehlém lese na přelomu
roku 2008 a 2009 se přímo přes studánku tahaly lesní technikou klády a studánka byla
téměř zničena. Po skončení těžby se jen těžce dalo rozpoznat, kde studánka mohla být.
Její osud však místním nebyl lhostejný, a tak
byla studánka opět vyhloubena a obezděna na sucho kameny. O obnově studánky informoval i denní tisk. Na dohled od studánky
stojí stará Huťská myslivna. Právě v těch místech byla na konci 18. století založena sklářská huť, která pro svou špatnou prosperitu
po osmi letech zkrachovala. I přes tuto krátkou dobu se sklářská huť nesmazatelně zapsala do dějin Držkové – vždyť nám tu po ní
dodnes zůstaly místní názvy Hutě a Na Německých. Nedaleko od hájenky se dříve také
pálilo dřevěné uhlí v milířích, či jak držkovští
říkali - v kopách.
Lubomír Marušák ml.

První studánka, kterou vám v tomto seriálu představíme, je starobylá studánka Na
Bídě. Ta má hned několik nej. Tak předně je
to jedna z nejznámějších, nevyhledávanějších a nejstarších studánek v obci. Také se o ní
nejvíce zmiňují historické písemnosti. Její silný pramen vyvěrá jen asi metr a půl od koryta potoka Dřevnice napůl cesty z držkovských Ráztok do Hutí. Již naši předkové věděli, že voda z této studánky podporuje trávení. Ne nadarmo se říkalo: „Enom z ní vodu nepiť, to je potom člověk věčně hladný!“ nebo
také „Enom z ní vodu nepiť, ta protáhne banděru jak borová šiška. Né a né sa dojezt!“ Návštěvníci, či kolemjdoucí se však nemusí ničeho bát. Pramen čerstvé horské vody je křišťálově čistý a dokáže osvěžit v parném létě,
jakož i na podzim, kdy okolní lesy křižují zástupy hřibařů. Jsou dodnes v Držkové míst-
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Novinky z meteorologické stanice na Vančici
Práce na stanici za období
listopad 2015 – únor 2016
Podzimní a zimní měsíce nepřinesly na stanici mnoho změn. Pouze v únoru jsem instaloval novější hygrograf pro lepší záznam vlhkosti
vzduchu během celého týdne. Ve stávajícím hygrografu se projevila značná vůle mezi vlasy a přenosovým mechanismem. Přístroj tak nedokázal
při mlhavém počasí dosáhnout hodnoty 100 %.
Novější typ zaznamená 100 % vlhkost bez problémů. Vzhledem k horšímu počasí probíhala jen
údržba přístrojů a plánování rozvoje stanice na
rok 2016 a studium literatury. V plánu je položení dlaždic namísto chodníku, úprava střechy na
budce, zhotovení betonové desky a její osazení na stožár, protože stožár postupně klesá čím
dál více do země kvůli své 80 kg váze, dále úprava lan dle standardů ČHMÚ. Vzhledem k tomu, že
i technika stárne, musím počítat s obnovou dalších systémů na stanici.

Hodnocení počasí za období
listopad 2015 – únor 2016
Jako celek bylo toto období teplotně nadprůměrné s tím, že listopad slabě nadprůměrný, prosinec silně nadprůměrný, jediný leden
průměrný a únor nadprůměrný měsíc. Odchylky průměrných teplot od normálu se pohybovaly v rozmezí od 1 – 5,5 °C (listopad).

Listopad se projevil ve svém počátku jako
sušší měsíc, avšak druhá dekáda a samotný závěr
měsíce byly deštivé. Sněhu jsme si neužili. Jako
celek se zařadil mezi srážkově nadprůměrné měsíce s úhrnem srážek 97,4 mm. Nejvyšší teploty
byly zaznamenány 8. 11., s maximem v obci 17,1
°C, na Vančici 16,1 °C, Hutích 15,7 °C. Počátek
měsíce přinesl inverzní ráz počasí, tj. příliv velmi
teplého vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry.
První 4 dny listopadu jsme měřili na Vančici mnohem vyšší minima než v údolí. 3. listopad se zapsal jako rekordní v teplotním rozdílu mezi Vančicí a obcí, kdy ranní minimum na Vančici se zastavilo na +4 °C, v obci na -6 °C! Je nutno dodat,
že výškový rozdíl mezi čidly činí 130 m.
Prosinec se zapsal do loňského roku jako
srážkově podprůměrný s úhrnem jen 27,8 mm.
Po většinu měsíce přetrvávala inverze. Sníh nepadal ani v jednom dni. Maximální teploty šplhaly až k 9 °C, pouze Silvestr přinesl citelné ochlazení s minimy v údolích pod -10 °C a s maximem
slabě pod nulou.
Leden nám přinesl více zimního počasí než
prosinec. První a přelom druhé a třetí dekády ledna se jevily dokonce jako teplotně podprůměrné. V těchto dekádách jsme měřili nejnižší minima. V obci poklesla teplota na -18 °C, na Vančici jsme naměřili „jen“ -12,7 °C. Vzhledem k tomu,
že mimo tyto dny byly zaznamenány i dny s teplotami nad průměrem, řadí se leden jako teplot-

Kalendář akcí v obcích Kašava, Držková, Vlčková 2016
Termin
14. 5. 2016
24. 5. 2016
26. 5. 2016
29. 5. 2016
5. 6. 2016
10. 6. 2016
25. 6. 2016
11. – 15. 7. 2016
15. - 26. 8 2016
1. 9. 2016

Akce KAŠAVA
Pouť farností Lukov a Kašava k Božímu Milosrdenství do Slavkovic
Kašavský běh – 22. ročník
Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
První svaté přijímání v Kašavě
Oslava 70. výročí založení školy, Dětský den
NOC KOSTELŮ v Kašavě
Pouť na Hostýnek
Příměstský tábor HARRY POTTER
Prázdninová školička
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Termin
27. 5. 2016
28. 5. 2016
13. – 21. 5. 2016
11. 6. 2016
Květen
24. – 26. 6. 2016
Červenec
Červenec
6. 8. 2016
Srpen
20. 8. 2016
24. 9. 2016
15. 10. 2016
5. – 6. 11. 2016
16. 11. 2016
31. 12. 2016

Akce DRŽKOVÁ
Kácení hasičského máje
Kácání mája
Mezinárodní výtvarné sympozium Držková 2016 - IX. ročník
Kosení lúky, S dětmi na salaši, Svatojánský oheň
Okrsková pohárová soutěž v požárním sportu
Víkendové soustředění mladých hasičů
Dětský den
Memoriál Rostislava Macíka
Malování v Hostýnských vrších (vernisáž)
Putování za pokladem
Držkovský in-line (závody na kolečkových bruslích)
Hodová zábava
Hubertova jízda
Držkovský cross (závody psích spřežení)
Lampiónový průvod
Silvestrovský výšlap

Termin
11. 6. 2016
Červen 2016
Červenec 2016
Srpen 2016

Akce VLČKOVÁ
Vítání občánků
Honba za pokladem
Pohádkový les
Vlčkovská lávka

Pořadatel
Farnost
ZŠ a MŠ Kašava
Farnost
Farnost
ZŠ a MŠ Kašava, KŠ Kašava
Farnost
Farnost
KŠ Kašava
KŠ Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
Pořadatel
SDH Držková
Solisko z.s.
Solisko z.s.
Solisko z.s.
SDH Držková
SDH Držková
Obec Držková, SDH Držková
Obec Držková, SDH Držková
Solisko z.s.
Obec Držková, SDH Držková
Solisko z.s.
Solisko z.s.
Solisko z.s.
Solisko z.s.
Solisko z.s.
Solisko z.s.

Pořadatel
OÚ Vlčková
ČZS Vlčková , OÚ Vlčková, SDH Vlčková
SDH Vlčková , OÚ Vlčková
SDH Vlčková , OÚ Vlčková
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ně průměrný měsíc, srážkově však nadprůměrný.
Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 22
dnů a svého maxima dosáhla 12 cm.
Únor se projevil jako srážkově velmi silně
nadprůměrný. Úhrn srážek změřený do 28. 2. se
zastavil na 94 mm. Poslední den měsíce přinesl
další srážky, tudíž celkový úhrn přesáhl 100 mm
za celý měsíc. Přitom průměrně spadne v únoru
do 30 – 40 mm. Sněhu jsme si stejně jako v prosinci příliš neužili.
Obecně mohu říci, že v tyto měsíce vál často
silnější vítr v důsledku „přetlačování“ teplých až
velmi teplých a chladnějších vzduchových hmot.

Vandalové zničili vybavení stanice
Na závěr mého hodnocení mi dovolte několik slov kritiky. V předposledním únorovém týdnu bylo pravděpodobně vandalem napadeno
teplotní čidlo v Hutích. Tuto skutečnost jsem zjistil při pravidelném sběru dat. Domnívám se, že
dotyčný neměl záměr krást, nýbrž poškodit cizí
věc, které navíc ještě nerozuměl. Vandal pohodil
hlavní jednotku od čidla na zem a nechal otevřenou skříňku bez zámku. Na hlavní jednotku pršelo a sněžilo. Naštěstí jsem nalezl vše bez poškození. Pachatel byl však na svůj čin připraven, protože na skříňce jsem nalezl známky po řezání zámku. Velmi by mne mrzelo, jestliže bych zjistil, že
daný akt provedl držkovský občan. Jsou tu tací,
které zajímá vývoj klimatu v naší obci a jejím blízkém okolí. Myslím si, že meteorologická stanice
reprezentuje nejen naši obec velmi dobře a pracuje usilovně na tom, aby data byla co nejpřesnější a měla postupem času vypovídající hodnotu o místním klimatu. Veškerá odvedená práce
stála nejen peníze, ale i mnoho času, a to i v nočních hodinách, protože počasí stále plyne, vyvíjí se. Mám snahu zařadit Držkovou mezi stanice
ČHMÚ. Pevně věřím, že se to časem podaří. Rok
od roku jsem tomuto kroku blíže a blíže. Avšak
tímto aktem, který se udál v třetím týdnu v únoru, se o krok oddálím. Můžu říci, že hodnoty zjištěné nejen na Vančici, v obci, ale i v Hutích jsou
velmi cenné. Toho, kdo to udělal, a neví nic o problematice počasí, bych poprosil o to, aby se bavil
jinde. Pokud jej to nezajímá a chce se jen pobavit, nechť se prosím baví jinde. Jsou zde tací, kteří
si rádi prohlédnou data a zajímavosti i z Hutí. Pokud měl někdo záměr si vyřizovat účty, ať se obrátí přímo na mne a pohovoříme si společně. Pokud někdo viděl pohybovat se okolo čidla osobu
ve výše uvedeném týdnu, ať se prosím ozve. Stále platí, že v případě zájmu prohlídky nejen stanice na Vančici mne stačí kontaktovat. Kontakt lze
nalézt na stránce obce Držková v sekci Meteorologická stanice. Děkuji za pochopení a přeji mnoho krásných dnů ve společnosti probouzející se
přírody a nastupujícího jara.
Jakub Flám
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Vítání občánků
v Držkové
Uplynulé období by se dal v Držkové charakterizovat jedním slovem – „babyboom“ –
vždyť se narodilo během roku a půl celkem deset dětí! Pro tyto naše nejmenší uspořádalo Zastupitelstvo obce Držková historicky první vítání

občánků. Pro děti, rodiče a početné příbuzenstvo
byl slavnostně přichystán sál v Hospůdce U Köglerů, kde akce v neděli 20. března 2016 odpoledne proběhla. O kulturní vložku se postaraly děti
z Mateřské školy v Držkové, s nimiž paní učitelky
secvičily milé pásmo básniček a písniček. Po slavnostním proslovu se rodiče podepsali do pamětní knihy a pro děti obdrželi knihu Valašská dědina Držková s věnováním, sadu dětského nádo-

Tobiáš Mertos a Jiří Bambušek

Tereza Procházková

Dominika Marušáková

Ondřej Zuzaník

David Gavenda

Valerie Polepilová

Eduard Sanitrník

Anna Bednaříková
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bí a domovský list obce Držková. Akce se setkala s úspěchem. Pevně věříme, že nám budou občánci v Držkové i nadále přibývat a že obdobnou
akci budeme moci uspořádat i v následujících letech. Ještě jednou přejeme naši 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.
Ing. Jan Chudárek, starosta
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Počátky školy
ve Vlčkové
V regionálním kalendáři našich tří obcí pro
rok 2016 je v úvodu vzpomenuto, že na tento
rok připadá několik kulatých výročí škol a školek. V Okénku již byly uveřejněny začátky výuky v Kašavě i Držkové.
Před 120 lety se obecní zastupitelstvo
ve Vlčkové rozhodlo, že je nutné vybudovat
školu a zahájit výuku přímo v obci. Vedla je
k tomu potřeba zlepšit znalosti v základní výuce trivia - čtení, psaní a počítání. Více než polovina dětí školou povinných plně využívala
„úlev“ a výuku v Kašavě nenavštěvovala proto, že docházka do sousední obce byla často
v zimě nemožná a v učebně bylo mnoho žáků
věkem velmi rozdílných. Dalším důvodem
byla skutečnost, že vývoj společnosti vyžadoval hlubší vědomosti.
Plány školy vyhotovil stavitel Antonín Fišer z Holešova a navrhl stavbu umístit do

Historie zvonice
v Držkové
V roce 2016 si připomeneme v Držkové
jedno smutné výročí. Přesně před 100 lety byl
z držkovské zvonice zrekvírován původní zvon,
který nebyl obci nikdy vrácen. Pro zvonici to
znamenalo začátek jejího konce. Původní zvonice byla v Držkové zmiňována od poloviny 18.
století. Ke vzniku obdobných obecních zvoniček dal popud především ohňový patent Marie Terezie, který vydala v roce 1751 a který dával obcím mimo jiné za povinnost vybudovat v
obci zvonici, pokud tedy v obci nebyl kostel, a
studnu. Ve staré držkovské zvonici býval umístěn 48 kg těžký zvon, ve kterém bylo podle pověsti zalito i stříbro. Měl prý tak jasný zvuk, že
jej bylo možné uslyšet po širém okolí, dokonce i na Kotárech. Avšak i na tento malý zvonek
přišla v průběhu první světové války rekvizice
a byl pro válečné potřeby zabaven. V období
první republiky začal význam zvonice postup-

středu obce. Náklad na novou budovu činil
9 300 zl. a 54 kr.. Bylo nutno opatřit finanční
prostředky od přispěvatelů. Velkostatek v Lukově věnoval 5 287 zl., arcibiskup olomoucký
40 zl., subvence obnášela 100 zl.
Výstavba započala roku 1897 a to zásluhou místních radních, především Josefa Huni
č. 53, hostinského Floriana Záhořáka č. 50 a
mlynáře Františka Šarmana č. 59. Stavební
práce zajišťoval stavitel, stolářské práce provedli František a Josef Drábkovi ze Slušovic,
kamenické Josef Ekart ze Štípy a zámečnické
Josef Jadrníček z Fryštáku. Školní budova byla
dokončena a připravena pro výuku za rok a
výuka byla zahájena r. 1898. Slavnostní projev
k zahájení pronesl kaplan Cyril Baťa z Fryštáku
a nadučitel z Kašavy Jindřich Grünwald. Budovu posvětil farář z Kašavy p. Josef Drábek.
Počet zapsaných žáků podle zákonitých
předpisů byl 84, ale školu navštěvovalo jen 81
žáků. Žák Karel Kolář studoval na gymnáziu ve
Valašském Meziříčí a 2 děti byly pro tělesnou
nebo duševní vadu osvobozeny od školní docházky.

Prvním učitelem byl Stanislav Müller z Bílavska, který do školy nastoupil z Roštění u
Holešova. Náboženství vyučoval katecheta,
kooperátor z Kašavy, František Hunčar, rodák
z Vyšehoří u Zábřehu.
Škola byla řízena obecní školní radou, jejíž volba se konala 26. listopadu 1898 a zvoleni byli:
• Florian Záhořák č. 50, předseda
• Josef Huňa č. 53, místopředseda
• P. Josef Drábek, farář z Kašavy
• Stanislav Müller, učitel
• Josef Topič č. 20, rolník
• František Šarman č. 59, mlynář

ně upadat, zvláště po roce 1930, kdy byla naproti zvonice postavena kaple a nový zvon byl
umístěn zde. Díky dochovaným listinám se dozvídáme, že se v Držkové pravidelně zvonívalo
ještě za druhé světové války a že za svou práci
dostával zvoník služné 200 korun ročně z obecních prostředků. Přestože byla původní držkovská zvonice i památkově chráněna, musela být
pro svůj špatný technický stav a také kvůli plánované regulaci potoka v roce 1970 stržena.

Avšak nezapomněli místní na svou zvonici. Na
podzim roku 1998 se z iniciativy místních začala stavit zvonice nová, věrná kopie původní.
Již 11. července roku 1999 byla slavnostně posvěcena za velké účasti místních i přespolních.
Zvon, který je nyní ve zvonici umístěn, nemá
pěkný zvuk a nelze jej daleko slyšet. I přesto se
ve zvonici v letních měsících opět ručně zvonívá klekání, které bylo obnoveno před dvěma
lety.
Lubomír Marušák ml.
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Náhradníky byli zvoleni:
• Tomáš Novosad č. 12, rolník
• Josef Botík č. 49
Již 22. září navštívil školu okresní školní dozorce Alois Segeth. Kostelní vizitace a
zkouška z náboženství byla 23. května a první
školní rok 1898 – 99 byl ukončen 15. července
1899.
PaedDr. Zdeněk Panzar

OKÉNKO
do Kašavy

70. VÝROČÍ ŠKOLY
Základní škola a MateĜská škola Kašava

70. VÝROýÍ
KAŠAVSKÉ ŠKOLY
DċTSKÝ DEN
5. 6. 2016 • 14 hodin
škola, areál fotbalového hĜištČ
PROGRAM
14:00 Slavnostní otevĜení dČtského hĜištČ MŠ
14:30
15:30

15:30
15:30

• PrĤvod na fotbalové hĜištČ – Sdružení dechového orchestru mladých
Kulturní vystoupení dČtí a uþitelĤ ZŠ a MŠ
Prohlídka školy
• výstava „Škola vþera a dnes“ – fotogra¿e, kroniky, uþební pomĤcky
• promítání videa ze školních akcí, prezentace školních projektĤ
DČtský den
• hry a soutČže pro dČti, trampolína, skákací hrad, malování na tváĜ, ...
Kulturní vystoupení dČtských souborĤ pĜi ZUŠ Morava
• Young Moravia Jazzband, Cimbálová muzika Liptál, Kašavská gajdošská

skola.kasava.cz
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