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Boží tělo v Kašavě

Velikonoční šlahačka v Držkové

Končinová obchůzka s voděním medvěda v Držkové

Obnovení tradice - Pálení kop ve Vlčkové

Oslava 40 let ČZS Vlčková
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané.
Ani jsme se nenadáli a společně jsme
vstoupili do druhé poloviny roku 2017.
Nelze předem říci, jestli ta druhá polovina bude lepší než ta prví. Nikdo z nás
neví, co nám příští dny přinesou. Pravdou ovšem je, že léto je pro někoho
dobou největšího pracovního zatížení v roce a pro někoho zase tolik očekávanou dobou dovolených a odpočinku,
pro školní děti je dobou prázdnin.

A právě vaši žáci, a zvláště letošní deváťáci, si letošní prázdniny opravdu zasloužili. Nehodnotím jejich prospěch, od
toho jsou jiní, ale hodnotím jejich sounáležitost, kamarádství, přátelství a hrdost
na vlastní obec, bez rozdílu jestli jsou
z Držkové, Kašavy, Vlčkové nebo z Lukova. Ze své starostovské pozice musím
ocenit jejich zápal do organizace společných akcí. V uplynulém školním roce
se školáci zapojili do úklidových brigád,
do přípravy prezentace obce a slavnosti
v soutěži Vesnice roku, připravili bezpočet prezentací pro několik skupin starostů, zástupců obcí, ředitelů a učitelů škol
a také zorganizovali tradiční akce pořádané ZŠ a MŠ.
Deváťáci přidali ještě po novu
opravdu „zlatou tečku“ za uplynulým školním rokem - první Absolventský ples deváťáků. To vše pod vedením
svých učitelů a s pomocí ostatních pracovníků školy, za podpory rodičů. Mnozí to bereme jako samozřejmost, ale samozřejmost to není. Jako komisař soutěže Vesnice roku jsem se o tom aktuálně přesvědčil na začátku června ve
více jak deseti školách Zlínského kraje
na vlastní oči.

Troufám si říct, že naše školní děti
jsou nám dospělým v mnohém příkladem. Někdy musím na úřadě vyslechnout nechutné stížnosti o tom, jestli v kanále může téct „sousedova“ voda,
nebo jestli soused může přejet po „mojí“
cestě. Tak si v duchu říkám, jestli by tito
nesmiřitelní občané, kterým všechno
vadí a mají radost, když udělají sousedovi škodu, by se neměli vrátit do lavic
naší školy, možná by se od našich školních dětí naučili slušnosti, sounáležitosti
a spolužití v obecní komunitě a všem by
se nám žilo lépe. Kéž bychom se všichni dokázali od letošních deváťáků „nakazit“ svorností, pospolitostí a kolektivní jednotou.
Proto celé velké školní komunitě, dětem, pedagogům, zaměstnancům, vedení školy, rodičům dětí a přátelům školy děkuju, že jste mi umožnili zažít něco
tak krásného, jako byl Absolventský ples,
něco tak neskutečného, jako byly naše
společné zážitky při přípravách a realizacích jednotlivých akcí a společná radost
z výsledků a úspěchů, ale i společné krocení vzepjatých emocí, nálad a pocitů.
Moc Vám děkuju!
Váš starosta Josef Jarcovják

Zástupci obce Kašava byli přijati na Hradě
12. ledna 2017 se sešli zástupci finálových obcí soutěže Vesnice roku 2016 v Praze. Naši vítěznou Kašavu zastupovali oba
místostarostové - Marie Zbranková a Petr
Černoch. Kolem poledne byli všichni přijati předsedou sněmovny PČR Janem Hamáčkem. Po oficiálních zdravicích, předání si
darů a po proslovech byla možnost prodiskutovat mnohé problémy, které české vesnice tíží nejvíce. K největším tématům patřilo nárůst byrokracie, nedostatečné financování a problémy týkající se Sdružení měst
a obcí. Poté si všichni zástupci prohlédli pro-

story sněmovny. Nezapomněli navštívit ani
jednání poslanců v hlavním sálu.
Odpoledne byl na programu důležitý
bod, a to setkání s Prezidentem ČR Milošem
Zemanem. Na Hradě vládla přátelská a uvolněná atmosféra. Na úvod opět proběhly oficiální zdravice a předání darů ve Společenském sále. Poté se všichni přesunuli do vedlejšího salónku, kde zasedli ke stolům. Každý představil v krátkosti svou vesnici a pan
prezident všem poblahopřál k úspěchu a slíbil, že postupně všechny vesnice navštíví.
Petr Černoch

Plán oprav a investic

• Realizace nové elektrické přípojky pro
šatny TJ Kašava.
Termín: červenec – srpen 2017
• Oprava komunikace k myslivecké chatě
– vysprávka blátivého úseku kamenivem
za domem č. p. 67.
Termín: červenec – srpen 2017
• Oprava příkopu a okrajů komunikace
v Horní části Pekla.
Termín: červen – srpen 2017
• Oprava místní komunikace – parkoviště
u COOPu a Orlovny. Odfrézování starého
povrchu, vysprávka obrubníků a položení nového živičného povrchu.
Termín: červenec – říjen 2017

Zastupitelstvo obce na svém zasedání
27. 4. 2017 schválilo Plán oprav a nedotačních investic na letošní rok.
• Vybudování nové cesty nad hřbitov na
nově koupeném pozemku nad hřbitovem.
Termín: září – listopad 2017
• Vybudování nového chodníčku - stezky ke škole od sjezdu na hřiště po
tělocvičnu s mlatovým povrchem.
Termín: červenec – srpen 2017
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• Vybudování zpomalovacích retardérů na místních komunikacích MK č. 6
U bytovek, MK č. 9 za Zbrojnicí a MK č. 23
Ke škole.
Termín: červenec – říjen 2017
• Rekonstrukce prostor obřadní síně na
č. p. 100, na učebnu výtvarného oboru
ZUŠ.
Termín: červenec – srpen 2017
• Oprava vlhnutí zdiva na Obecním domě.
Termín: červenec – srpen 2017
• Odstranění staré čekárny a postavení
nové na Vlčkovském rozcestí.
Termín: září – prosinec 2017
Josef Jarcovják
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Nová cesta „PEKLEM“
– Sen nejen Kašavjanů
Ještě před stavbou přehrady bylo slibováno tehdejšími státními orgány nahrazení původní cesty do Slušovic (původní cesta je dnes zatopená přehradou) novou silnicí. Tato nová cesta by
významným způsobem zlepšila dopravní obslužnost pro obyvatele, kteří z území nad přehradou dojíždí za prací a opačně zase
obyvatelé území pod přehradou míří na Troják, Tesák a Hostýn za
odpočinkem.
Jako provizorní náhrada dřívější silnice už několik desetiletí
slouží Místní komunikace MK č. 3 Chalůpky, která je spojnicí silnice č. II /489 a silnice č. II/491. Tato komunikace je pro tento účel
naprosto nevyhovující.
Proto v loňském roce zastupitelstvo obce rozhodlo zadat
zpracování studie nové komunikace spojující křižovatku u Miků
a křižovatku Hrobice, Ostrata, Velíková. Architektka Dita Kuneteková studii zpracovala ve dvou variantách a na konci dubna jsem
tuto naši vizi předložil na Krajském úřadě a snažil jsem se přesvědčit krajského radního zodpovědného za dopravu ing. Pavla
Bobka o oprávněnosti našeho požadavku.
Na závěr jednání pan radní sdělil, že náš požadavek na novou
komunikaci považuje za oprávněný a přislíbil, že se zasadí o zařazení projekční přípravy nové cesty do rozpočtu na příští rok.
Návrh projektu pro územní rozhodnutí je v současnosti předložen ke schválení dotčenými orgány a je k dispozici na obecním
úřadě u starosty k nahlédnutí. Prosím širokou veřejnost a hlavně
vlastníky přilehlých pozemku o připomínkování projektu.

Chodník a místní
komunikace Chalůpky

Úprava zeleně okolo
ZŠ a MŠ v Kašavě
Zpracovaný projekt obnovy zeleně ve
školním areálu, čekáme na dotační výzvu
OPŽP (Operační program životního prostředí).

Hřbitov

Hřiště

Do konce září budou vykoupeny pozemky na rozšíření hřbitova a bude se čekat na změnu územního plánu. Ještě v letošním roce bude realizována cesta nad
hřbitov.

Na rekonstrukci fotbalového i multifunkčního hřiště máme hotový projekt
s platným stavebním povolením, v srpnu
podáme další dotační žádost.
Josef Jarcovják
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Chodník Horní konec
Návrh projektu pro územní rozhodnutí je v současnosti předložen ke schválení dotčenými orgány a je k dispozici na obecním
úřadě u starosty k nahlédnutí. Prosím širokou veřejnost a hlavně vlastníky přilehlých pozemku o připomínkování projektu.
Josef Jarcovják
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PODANÉ DOTAČNÍ ŽÁDOSTI NA PROJEKTY DOSUD NEROZHODNUTÉ
Založení sadu v lokalitě Kašpárky
Dotační žádost byla podána do výzvy OPŽP a projekt prošel formální
kontrolou bez závad. Na konci srpna má být o této výzvě rozhodnuto, realizace by byla ještě letos na podzim.

setkáních a při příležitosti místních kulturně - společenských událostí
i při prezentací zrekonstruovaných památek. Rozpočet projektu je
57.666,- EUR, dotace 85 %. O projektu rozhoduje Ministerstvo zemědělství v Bratislavě, mělo být rozhodnuto do konce dubna.

Modernizace odborných učeben v ZŠ a MŠ Kašava
Dotační žádost byla podána do výzvy IROP (Integrovaný regionální
operační program), na výzvu reagovalo velké množství škol, bylo podáno
velké množství žádosti, proto je velmi malá pravděpodobnost úspěchu.

Dopravní automobil pro zásahovou jednotku SDH Kašava
Dotační žádost byla podána do výzvy Ministerstva vnitra na 9-mistní
dopravní automobil s pohonem 4x4 s vybavením hasičského zásahového vozidla. Celkové odhadované finanční pokrytí investiční akce:
1.000.000,- Kč Výše požadované dotace z Ministerstva vnitra: 450.000,- Kč
a Zlínský kraj: 250.000,- Kč.

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Opatovce a Kašava
Projektová aktivita je zaměřena na rekonstrukci klíčových historických památek v obci - Kříže na výjezdu z obce směr Držková, sochy
Pastýře na výjezdu z obce směr Lukov a Památníku padlých v I. Světové válce u kostela. A také na zakoupení mobilního pódia, mobilního zastřešení (stanu) a mobilního sezení, které bude obec používat při

DKV - Doplnění systému separace odpadů
Projektová aktivita je zaměřena na doplnění technického zařízení
sběrných míst komunálního odpadu obcích Držková, Kašava, Vlčková.
Rozpočet projektu je 2.292.345,- Kč, dotace 85%. Termín rozhodnutí o dotaci - srpen 2017, realizace by byla ještě letos na podzim. Josef Jarcovják

DOTAČNÍ
PROJEKTY V REALIZACI
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj:

zbrojnicí v obci Kašava. Cena je stanovena ve výběrovém řízení na základě
cenové nabídky zhotovitele a činí: 946.754,- Kč (včetně DPH), přislíbená dotace 428.000,- Kč. Termín dokončení: 15. 10. 2017.

Základní škola Kašava, moderní uvnitř i dokola
Uzavřena smlouva o dílo s firmou ERGO VH, spol. s r. o., Sídlo: Březnická 5461, 760 01 Zlín, spočívající v renovaci povrchu podlahy tělocvičny
a celkové rekonstrukci sociálních zařízení v budově ZŠ Kašava. Cena je stanovena ve výběrovém řízení na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
2.562.990,- Kč (včetně DPH), přislíbená dotace 2.000.000,- Kč. Termín dokončení: 31. 8. 2017.

Prezentace obce Kašava v rámci soutěže Evropská cena obnovy vesnice 2018
Obec Kašava, jako vítěz soutěže Vesnice roku 2016, bude reprezentovat Českou republiku v soutěži Evropská cena obnovy vesnice. V rámci projektu bude zajištěna prezentace obce. Budou zpracovány informační bannery o obci, prezentační materiál obce a všech obecních spolků. Z dotačních prostředků bude hrazen návrh a výroba jednotného oblečení, překlady a tlumočení, organizace zájezdu na slavnostní vyhlášení do rakouské
obce Fließ a účastnický poplatek. Rozpočtová cena je celkem včetně DPH
860.000,- Kč, přislíbená dotace 600.000,- Kč. Termín realizace: do konce října 2018.

Posezení za kostelem
Uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem PB SCOM s. r. o., Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice, spočívající ve vybudování klidové zóny pro setkávání
místních obyvatel s nabídkou prvků volnočasových aktivit (herní prvky pro
děti různého věku), zpevněnou plochou a mobiliářem pro posezení. Cena
je stanovena ve výběrovém řízení na základě cenové nabídky zhotovitele
a činí: 733.200,- Kč (včetně DPH), přislíbená dotace 400.000,- Kč. Termín dokončení 15. 10. 2017.

Poznej obec Kašava
AKTIVITA Č. 1 – PUBLIKACE OBCE: barevná obrázková vícejazyčná publikace o obci Kašava a jejich rozvojových projektech. Publikace bude předávat veřejnosti informace o úspěšných projektech zaměřených na obnovu
a rozvoj venkova. Rozpočtová cena je celkem včetně DPH 228.690,- Kč, přislíbená dotace 160.083,- Kč. Termín realizace: do konce roku 2017.
Vzdělávání DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková
AKTIVITA Č. 1 – PUBLIKACE MIKROREGIONU: fotografický průvodce mikroregionem, jeho historickým, kulturním a přírodním dědictvím, turistickými zajímavostmi mikroregionu, projekty úspěšně realizovanými v obcích
mikroregionu.
AKTIVITA Č. 2 – VZDĚLÁVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ: cílem projektu je realizovat vzdělávací akce pro představitele mikroregionu za pomoci
externích školitelů a formou exkurzí předávat zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe. Cílovou skupinu tvoří zastupitelé obcí, kteří jsou sdruženi v mikroregionu DKV.
Rozpočtová cena projektu je celkem včetně DPH: 317.504,- Kč, přislíbená dotace: 200.000,- Kč. Termín realizace: do konce roku 2017.
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
obce Kašava
Projekt řeší výměnu části svítidel (100 ks) veřejného osvětlení, instalaci napěťových regulátorů veřejného osvětlení, zrušení části odběrných míst
a úpravu stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení. Na základě výběrového řízení, byla uzavřená Smlouva o dílo s dodavatelskou firmou
AKTÉ PK s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín.
Cena díla: 1.069.035,- Kč (včetně DPH), přislíbená dotace 600.000,- Kč.
Termín dokončení: 16. 10. 2017.
Josef Jarcovják

Stavební úpravy plochy před hasičskou zbrojnicí a místní komunikace č. 9 za zbrojnicí
Uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem PB SCOM s. r. o., Sídlo: Radniční
28, 753 01 Hranice, spočívající v rekonstrukci místní komunikace s názvem
„Za zbrojnicí“ a její součásti - přidruženého parkovacího stání za hasičskou

5

OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Pozemkové úpravy v Kašavě
V současné době je dokončeno vytyčení Obvodu pozemkových úprav. Snad už žádný z vlastníků nebude hranice zpochybňovat a bude se moci pokračovat dále. Souběžně se připravuje Plán společných opatření. Proběhlo několik pracovních jednání sboru zástupců vlastníků společně se zástupci Pozemkového úřadu a projektanty pozemkových úprav z firmy Georeal. Byl
dohodnut rozsah požadovaných opatření a stanoveny priority.
Tyto dohodnuté požadavky vlastníků budou projektanty projekčně zpracovány a projektanti je budou následně s každým
dotčeným vlastníkem projednávat.

Největším problémem je nedostatek obecních pozemků,
které by mohla obec poskytnout na společná opatření, jako jsou
cesty, zařízení pro zadržení vody v krajině atd. Proto zástupci Pozemkového úřadu vyslovili velice důrazné upozornění, že pokud
se nepodaří od vlastníků půdu vykoupit, nebude možné pro
obec tolik potřebné opatření realizovat.
Proto se obracím na všechny vlastníky zemědělských pozemků s prosbou o vstřícnost při projednávání jednotlivých
opatření.

VÝZVA MAJITELŮM POZEMKŮ
Vážení spoluobčané, vlastníci pozemků na katastru
obce Kašava, poměrně často nacházíte ve svých poštovních schránkách další a další nabídky k odkupu svých zemědělských pozemků od různých zemědělských i nezemědělských společností a podnikatelů. Tyto společnosti nejsou místní, půda je pro ně jen výrobní prostředek
k získávání dotací a honbou za co možná nejvyšším ziskem na úkor kvality naši zemědělské půdy, toho, co tvoří
naše přirozené okolí, naše životní prostředí pro náš současný a další život. Proto neuzavírejte nájemní smlouvy
a ani je neprodlužujte se společnostmi, které nemají původ v naší obci. Pokud máte zájem pronajmout pozemky, obraťte se na místní zemědělce hospodařící na kašavském katastru. Nebojte se je oslovit v této věci. Jsou připraveni všechny Vaše pozemky, které nechcete prodat,
řádně dlouhodobě obhospodařovat.

Jestli máte zájem své pozemky prodat či pronajmout, obracejte se na naši obec Kašava, která má zájem Vaše pozemky vykoupit nebo i dlouhodobě pronajmout. Obec Kašava potřebuje vykoupit pozemky pro
účely výstavby tzv. společných zařízení v pozemkových
úpravách, jako jsou zařízení pro zadržení vody v krajině,
polní cesty atd. Pokud se obci nepodaří pozemky vykoupit, nebude moci obec tolik potřebné společné zařízení zrealizovat. A to by bylo pro budoucnost Kašavy velmi nešťastné.
Pokud budete v této věci potřebovat radu či pomoc,
je tady obecní úřad, kde Vám v této věci budeme vždy nápomocni. Obec si je vědoma, že bez kvalitně obhospodařovaného celého katastru nebude zajištěn ráz naší krajiny, ani zajištěna ekologická a hlavně hydrologická stabilita.
Josef Jarcovják

Zpráva o produkci a nákladech za odpady
v obci Kašava za rok 2016
Druh odpadu

Firma zajišťující likvidaci

Náklady v Kč

Množství v tunách

Směsný komunální odpad

Marius Pedersen a.s.

295.503,--

148,98

Plasty, kompozitní obaly

Marius Pedersen a.s.‘

62.394,--

8,21

Nebezpečný odpad

Marius Pedersen a.s.

47.449,--

7,00

Velkoobjemový odpad

Skládka Březová

144.104,03

68,68

Sklo

Sběrné suroviny UH, s.r.o.

17.249,--

13,31

Papír

ROJAK, s.r.o. Štípa

2.910,05

6,50

Bio odpady

Obec Kašava

21.720,--

69,00

591.329,08

321,68

Celkem

Odměny v roce 2016 od firem, které zajišťují zpětný odběr odpadu, činily 94.246,-- Kč
(ELEKTROWIN a.s. 10.026,-- Kč, EKO-KOM, a.s. 84.220,-- Kč).
V roce 2016 bylo za poplatky od občanů a chatařů za odpady vybráno 390.549,-- Kč.
Petra Červenková
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Velký úspěch kašavské studentky
Slečna Miriam Langerová, studentka Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se zúčastnila soutěže
„STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST“ a v kategorii „Ochrana a tvorba životního prostředí“ dosáhla vynikajícího úspěchu. Se svým
projektem s názvem „BIOTOP KAŠAVA“, zvítězila v Krajském kole soutěže a následně v Celostátním kole byla hodnocena na 11. místě.
Gratulujeme ke skvělému úspěchu! Slečna Langerová poskytla svoji práci obci Kašava a zastupitelé rozhodli zařadit tento projekt do rozvojových plánů obce Kašava.
Josef Jarcovják
• Využití nevyužitého pozemku – pozemek, na kterém je navržený tento projekt, není ideální pro obytnou zástavbu ani
pro jiné různé stavby, v současné době je téměř nevyužit.

Biotop Kašava
Než jsem začala psát tuto práci, položila jsem si otázky:
Co chybí mému okolí, co bych mohla zlepšit, čím mohu přispět
k rozvinutí naší vesnice? Narodila jsem se a celý svůj život žiji
v překrásné obci Kašava, která v roce 2016 vyhrála celostátní
kolo soutěže Vesnice roku.
Moje obec se nachází nedaleko od krajského města Zlína
a může se pyšnit krásnou přírodou a bohatým kulturním životem, ale sportovní život se zde ještě vyvíjí. A tak bych ráda chtěla navázat a podpořit tuto myšlenku realizací biotopu, tedy přírodního koupaliště a volejbalového hřiště.
Všeobecně lidé považují přírodu za zdroj uklidnění a relaxu,
proto jsem se také snažila biotop umístit na vhodné místo. Důležité faktory pro umístění jsou: vhodný terén, blízkost vodního
toku, komunikace, obec a příroda. Takové místo v Kašavě bylo
těžké najít, jelikož moje obec se nachází v údolí obklopeném
Hostýnskými vrchy, ale podařilo se.
Sport v Kašavě je velmi populární, ale dlouho nebylo vybudováno nic na jeho podporu. Až poslední roky se začalo uvažovat o různých realizacích. Například je zde nově zbudovaná nádherná naučná stezka. Projektem biotopu bych chtěla Kašavu posunout dále ve sportovním, ale také kulturním životě. Místo, kde
si lidé mohou odpočívat, zaplavat a zahrát hru je velmi příjemné a také důležité.
Zařadila jsem do projektu kromě volejbalového hřiště také
technické zázemí – malou buňkovou konstrukci u vstupu do
areálu. Mobilní obytné buňky se dnes stávají více a více populárnější. Díky jejich jednoduchosti, variabilnosti a také příznivé
ceně. Možnosti buňky jako místo pro pokladnu, šatnu, toalety
a občerstvení je podle mě nejlepší pro sezónní řešení.

• Blízkost komunikace – důležité pro projekt je také blízkost
obce s komunikaci, aby lidé nemuseli daleko docházet k biotopu pěšky nebo jet autem nevhodným terénem.
Miriam Langerová

Půdorys navrhovaného areálu

CÍLE PROJEKTU:
• Podpora obnovy venkova – zkvalitnění života obyvatel Kašavy a jejího okolí.
• Použití jiné čistící techniky než pomocí chemie – biotop má
velkou výhodu, že nepoužívá chemikálie, čistí se pomocí
rostlin.

Popis obrázku

• Zvýšení návštěvnosti a povědomí o obci Kašava.

1. Koupací jezero – plavecká část
2. Koupací jezero – dětské brouzdaliště
3. Koupací jezero – regenerační část
4. Volejbalové hřiště
5. Vrbový tunel
6. Pokladny, bufet, úklidová místnost, toalety, sprchy, šatny
7. Přístupový chodník
8. Parkoviště
9. Ovocné sady
10. Prostor určený k relaxaci

• Udržení hodnoty přírody a při tom relaxace pro návštěvníky biotopu – hranice mezi znečištěním přírody a jejím dobrým využitím je velmi tenká, snaha vše navrhnout s co největší šetrností k přírodě. Ovšem vždy záleží na lidech, jak
se budou dále chovat a snažit se zachovat hezké prostředí.
• Podpořit kontakt mezi lidmi – možnost jít si zaplavat nebo
s přáteli zahrát volejbal je velmi důležitá - jak pro zdraví, tak
pro kontakt s lidmi.
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Projev PhDr. Karla Pavlištíka CSc.
Čestný občan obce Kašava - Hodové odpoledne 20. 11. 2016
Vážení členové zastupitelstva obce Kašava, vážený pane starosto, vážení občané Kašavy, vážení hosté.
Než vyslovím své poděkování za udělenou poctu, dovolte,
abych všem obyvatelům Kašavy blahopřál ke zlaté příčce získané
letos v celostátní soutěži o obec roku České republiky. Ukázali jste
„světu“, jak říkávali vaši dědové, že když vládne v obci zdravý rozum,
daří se dělat velké věci, třeba budovat obec nejen jako dobře vybavené bydliště, ale jako domov, v němž je hluboce a pevně zakořeněna osobní identita každého, kdo v ní žije. Toho velkého úspěchu jste
myslím dosáhli také proto, že jste postavili do čela obce schopné
zastupitelstvo a velice schopného starostu! Ještě jednou gratuluju.
A teď mně prosím dovolte, abych ze srdce poděkoval za udělení
čestného občanství. Pocta, které se mi v tuto chvíli v Kašavě dostává, je v mé životní bilanci poctou osudovou.
Už podruhé se mi tu dostává vzácného ubezpečení, že nejen moje počínání profesní ale i moje konání lidské, jsou vnímána
jako hodnoty, které si takové pocty zaslouží. Projevem mého vděku
nechť je vyznání, že v mém životě je už dávno krajinou mého srdce tento kout Valašska, v němž obyvatele tří obcí spojuje odedávna příslušnost k jedné škole, k jednomu chrámu a k jednomu svatému poli, jak se dříve říkalo hřbitovu. Ten cípek Valašska je mně navíc trvalou duchovní hlubinou bezpečnosti skrývající svazky osobních přátelství, z nichž některé už dávno přerostly ve svazek takřka
rodinný.
Nemohu také tuto chvíli nevyužít k tomu, abych vyslovil poděkování a úctu všem, kdo mně v Kašavě, a také v Držkové a Vlčkové
počátkem šedesátých let minulého století poskytli cenné poznatky o zdejší tradiční kultuře, které byly zúročeny ve dvou expozicích,
v řadě prezentací a v jedné knížce, která vyšla třikrát i těm, kdo se
o deset let později ke mně na pracovištích JZD PODHORAN chovali vlídně, byť jsem tu byl už ne „panem dochtorem“, ale jen pomocným dělníkem.
Dovolte prosím, abych také v tuto chvíli vyjádřil úctu a vděk
panu Josefu Jarcovjákovi, prvnímu předsedovi Kašavského družstva - odvážnému muži, který mne v legendárním tandemu s panem Leopoldem Fardou dokázal vyvázat z fyzicky devastujícího
prostředí čističe stok a žump a dal mi práci v čistém a teplém prostředí držkovské stolárny, přidružené dřevovýroby JZD. Vyřešil tak
moje problémy zdravotní a navíc mně umožnil navzdory všem politickým zákazům spolupracovat s tehdy mladičkým folklorním souborem Kašava, družstevníky zvaném „Hopsaklub“.
Umožnil mně tím nezbláznit se ze ztráty milované profese etnografa, z obav o rodinu a získat tolik potřebnou životní energii, hlavně však důvěru ve svět, který mne obklopil.
Pro uskutečnění své celoživotní vize, jíž byl družstevní špičkový folklorní soubor, dokázal Josef Jarcovják získat tehdejší mládež
v obci, vytvořit v družstvu pro činnost toho „hopsaklubu“ příznivé podmínky a získat ke spolupráci řadu schopných externích odborníků. Vzájemná intenzívní a kvalitní spolupráce všech přivedla
brzy Kašavu mezi celostátní elitu amatérských folklorních souborů, kde setrvává až dosud. Jsem šťasten, že pokračovatelem v uskutečňování vizí předsedy Josefa Jarcovjáka je jeho syn, před lety tanečník Kašavy, dnes skvělý starosta obce pan Josef pro mne Jožka
Jarcovják.

Jsou-li v úspěšném vývoji souboru Kašava oceňovány mé osobní zásluhy, považuji za samozřejmé s respektem a úctou poděkovat
všem, s nimiž jsem v souboru mohl spolupracovat. To poděkování milí tanečníci, muzikanti, zpěváci, konferenciéři, organizátoři šéfové složek, odborní poradci, Kašavští zemani, Zarabliňáci, Předrabliňáci, Zlíňáci, milí Huberti a také věrní sympatizanti, to opravdu
není zdvořilostní fráze: spolupráce, ale hlavně spolužití s vámi pomohlo mně a mé rodině snést to, co nám vrchovatou mírou uštědřila totalitní moc. Vy jste mně nadělili jeden z nejvzácnějších darů,
jaký může v životě člověk dostat: dar pevného přátelství a laskavé
úcty. Úžasný zdroj síly, který mně v životě pomáhá dodnes. Chci Vás
ubezpečit, že budu stále usilovat o to, aby důvod, který Vás k tomu
vedl, navždy trval!
Současné souborové generaci, která nese štafetový kolík, přeju, aby ho ověnčený dalšími úspěchy předala generaci svých a tím
i našich nástupců. A Vám všem, kteří jste pro mne stále byť už notně
odrostlé „souborové děcka“, přeju do života veršem jedné horňácké
koledy: „co na světě, všecko dobré“.
Obci Kašava, jejímž čestným občanem jsem se stal, přeji nové
úspěchy v budování nejen hmotné ale i duchovní tváře obce. Samozřejmě, že jsem připraven v rámci svých možností přiložit ruku
k dílu.
A tož:
Děkuju vám chaso za veškerú prácu…
Do tanca kdo nohy máš…
Pámbu daj, dobrý deň!
PhDr. Karel Pavlištík CSc.
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Vítání občánků
Je to jako pohádka, když začne život děťátka,
přinese lásku, radost, smích a stane se pokladem rodičů svých.
V pátek 23. 6. 2017 jsme v naší obci přivítali 8 nových občánků, s trvalým pobytem v naší obci.
Vítání občánků je pěkná slavnost pro uvítání dětí do společnosti obce a také příležitost setkat se s ostatními členy rodiny.
Alespoň u nás se to tak stalo tradicí.
Nádherné páteční odpoledne plné sluníčka bylo předehrou
k malé slavnosti Vítání občánků, které se odehrávalo v Orlovně
v Kašavě. Tentokrát byla účast velmi hojná, protože bylo vítáno
osm nových občánků:
Jan Kozárek, Robin Výboh, Sofie Kocourková, Ella Zbranková, Kristýna Koutňáková, Pavel Zbranek, Jiří Kilík a Anita Javoříková.
Slavnost probíhala dle tradičního scénáře. Krátký program
připravila paní učitelka Dagmar Chrastinová s dětmi z mateřské
školy, krásnou hudbou a zpěvem celý obřad doprovodily Jana
a Miriam Langerovy.
Děti, jejich rodiče i všechny přítomné přivítal pan starosta
a popřál vše nejlepší. V projevu zdůraznil velkou odpovědnost,
kterou přináší výchova dětí. Každý z rodičů dostal růžičku, pamětní knížečku pro děti a rodiče se pak podepsali do pamětní
knihy. Děti dostaly od svých starších kamarádů z mateřské školky plyšovou hračku. V rozpočtu obce je pro ně také vyčleněna
finanční odměna. Ať už děti zavedou cesty kamkoliv do světa,
v Kašavě mají své kořeny a svůj domov. Radost a milé vzpomínky na krásné setkání zůstávají v srdcích všech přítomných účastníků.
Marie Zbranková

Jednota OREL
Tým starších žáků ve složení: Březík Milan, Březík Vojtěch, Marcoň Jan, Řezníček Jakub, Michalík Milan, Průcha Štěpán, Vyvlečka Tadeáš, Jurčík Daniel, Štriho Michal, Červenková Hana, Křížka Tomáš, Šarmanová Leona, Jarcovják Jindřich, Maděra Šimon, Hradil Ondřej nás reprezentoval v Orelské florbalové lize. Od září měřili své síly se soupeři z dalších šesti týmů v divizi Východ. Letos poprvé sbírali zkušenosti v kategorii starších žáků. Se staršími soupeři to měli hodně těžké, a tak i páté místo je pěkný výsledek. Velký
úspěch zaznamenal Honza Marcoň, který se stal králem střelců celé divize Východ.
Josef Jarcovják

Divize orelské florbalové ligy
Východ / starší žáci 2016/2017 - závěrečná tabulka
Pozice
1
2
3
4
5
6
7

Team
Uherské Hradiště
FbC Floorbee Orel Uh. Brod
Nivnice
Zlín
Vizovice
Kašava
FBK Spartak Hluk

TABULKA STŘELCŮ
pořadí
Hráč
1.
Jan Marcoň
2.
Tomáš Trtek
3. Jan Halouzka
4.
Jan Pavelec
5. Marek Baďura

Z
12
12
12
12
12
12
12

V
9
9
7
6
4
4
1

R
2
0
1
1
0
0
0

Team Odehr. zápasy
Kašava
9
Nivnice
10
Uh. Hrad.
12
Zlín
6
Vizovice
12

P
1
3
4
5
8
8
11

Góly
32
26
19
13
19

VB
93
75
70
58
55
57
27

OB
31
49
51
73
55
87
89

Asist.
8
5
10
14
4

Body
29
27
22
19
12
12
3

Body
40
31
29
27
23

Honza Marcoň
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V Daruvaru oslavili 90 let trvání Dobrovolného hasičského sboru
V roce 1997 započala spolupráce SDH Kašava a DVD Daruvar.
Daruvar je chorvatské město, kde žije velká česká menšina. Všude se domluvíte česky. Chloubou české menšiny v Daruvaru je
Český dům, česká škola J. A. Komenského, školka Ferdy Mravence nebo knihovna Franty Buriana. Sídlí zde také redakce týdeníku „Jednota“ a pobočku zde má i Svaz Čechů v republice Chorvatsko. Společně udržují tradice, které si jejich předkové přinesli z Čech a Moravy.
V letošním roce hasiči v Horním Daruvaru slavili 90 let trvání Dobrovolného hasičského sboru a také 20 let trvání spolupráce a přátelství s SDH Kašavy. Při této příležitosti pozvali zástupce hasičů a obce Kašava na oslavy, které se konaly v sobotu

8. 7. 2017. U zbrojnice v Horním Daruvaru se sešli členové hasičů z celé županije Daruvar a takéž Kašavy. Za doprovodu dechové hudby se vydal průvod v čele s prapory všech zúčastněných
jednotek do kulturního domu České besedy, kde se konala slavnostní schůze. Zde převzalo ocenění mnoho hasičů a hasiček
z Daruvarské županije, ale také Roman Šumšal za SDH Kašava
a v zastoupení Josef Jarcovják, starosta Kašavy.
Děkujeme hostitelům za milé přijetí a velkou pohostinnost,
které se nám po celou dobu pobytu dostávalo. Poděkování patří jak dobrovolným, tak i profesionálním hasičům, kteří se nám
maximálně věnovali. Věříme, že se zase brzy navštívíme.
Marie Zbranková
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Tříkrálová sbírka
v Kašavě
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás. Obecným účelem
sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraničí.
Také naše obec se zapojila do této
sbírky. Ve spolupráci s farností Kašava
byly sestaveny čtyři skupinky koledníků,
4 dobrovolníci se ujali funkce vedoucích
skupinek a všichni se 7. ledna vydali se
zapečetěnými pokladničkami do našich
domovů, aby koledou získali penízky ne
pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří tuto
pomoc potřebují. Počasí koledníkům tento den příliš nepřálo, byla mrazivá zima,
teploty -15 °C. Ale přesto pokladničky s přibývajícími kilometry nabíraly na
váze. Odměnou koledníkům byl úsměv
a také malá sladká odměna od všech občanů, kteří krále očekávali a byli rádi, že
také dveře jejich domovů byly označeny
K+M+B 2017.
V Kašavě výtěžek sbírky činil
36 896,- Kč. Velké poděkování patří
všem dárcům i koledníkům.
Marie Zbranková

ABSOLVENTI ZŠ A MŠ KAŠAVA 2008 – 2017
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Obhajoba
absolventských prací

Absolventský ples
Pátek 16. 6. byl pro naše deváťáky významným dnem – konal se totiž absolventský ples. Naši budoucí absolventi se svátečně oblékli a spolu s rodiči, přáteli, učiteli a zástupci obcí Kašava, Vlčková a Držková slavnostně ukončili své devítileté působení na Základní škole a Mateřské škole Kašava. Nechyběla výborná hudba, tanec, tombola, předávání památečních diplomů
a šerp, děkování rodičům i učitelům a zpěv originální písně, kterou si nacvičili pro naše absolventy jejich rodiče.
Zdeněk Vlk

V úterý 13. 6. a ve středu 14. 6. probíhaly ve škole obhajoby absolventských prací, na kterých od listopadu pracovali žáci
9. třídy.
Žáci vypracováním dokazují schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma, zpracovat text pomocí
textového programu a prezentovat svou práci před veřejností.
Jméno žáka
Dočkalová Petra
Fryšarová Kristýna
Jarcovják Jindřich
Kaška Michal
Knedla Martin
Kolář Jiří
Kruťa Michal
Langerová Tereza
Maděrová Kateřina
Machalová Alena
Marušák Jan
Řezníčková Vendulka
Sousedíková Tereza
Štěpánová Pavlína
Štrihová Lucie
Tomáš Jakub

Téma absolventské práce
Sbor dobrovolných hasičů Držková
Trumpeta a já
Florbal a Orel Kašava
Horská kola
Kynologie
Vývoj her
Zvěř v našem okolí
Život strýce, Josefa Mňačka
Štěstí
ZOO Zlín
Srstnatá zvěř a druhy loveckých psů
Kašava – vesnice roku 2016
Kočkovité šelmy
Cesta životem Kláry Černochové
Western, westernové ježdění
RC modely

Zdeněk Vlk
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Rozloučení
se školou
Vážený pane řediteli, učitelský sbore, spolužáci a všichni přítomní. Dnešním
dnem nám končí naše devítiletá cesta. Zdá
se nám to docela nedávno, kdy jsme plní
očekávání nastoupili do školních šaten
a v doprovodu rodičů se dostavili do sálu
školy.
Ještě jako malé děti nás naučil číst, psát
a počítat pan učitel Zdeněk Vlk. Věta, kterou nám vtloukal každý den do hlavy hlavně před přijímačkami, zněla nějak takto:
„Nezapomeňte, nejdůležitější je to, co jste
se naučili v první a ve druhé třídě.“ Toto
tvrzení se potvrdilo. Pod svá ochranná křídla si nás ve třetí třídě převzala paní učitelka Věra Vlková, která nás zasvětila do cizího jazyka angličtiny a do vyšších úrovní
každého z předmětů. Jako čtvrťáci a páťáci
jsme dostali jako třídní paní učitelku Janu
Šindelářovou. V této době nám začaly růst
růžky a to paní učitelku zrovna moc netěšilo, ale i přesto to s námi zvládla a perfektně
nás připravila na ten slavný druhý stupeň.
Po přechodu na druhý stupeň se nás
ujal náš třídní taťka pan učitel Vladimír
Drápal. Báli jsme se, co nás čeká, ale s panem učitelem jsme vše zvládli levou zadní. Díky němu jsme zažili ty nejlepší výlety
pod sluncem. Díky Vám pane učiteli jsme

zvládli nelehké překážky na této škole. Byl
jste nám vždy oporou, a i když jste viděl, že
jsme byli občas drzí a naše pubertální výlevy byly otřesné, vždy jste stál za námi.
Také jsme měli ve škole našeho strážného anděla paní učitelku Klárku Černochovou. Ona byla, je a bude naší třídní maminkou. Zážitky a vzpomínky s ní nám navždy zůstanou v srdíčku. Podle mě ona
moc dobře ví, co pro nás znamená a naše
náruč pro ni vždy byla a bude otevřena.
Ve třídě jsme se sešli skvělá parta
s úžasnými lidmi. I když to mezi námi občas
skřípalo, vždycky jsme to dokázali urovnat
a táhli jsme vždy za jeden provaz. Naše cesty se nyní rozpojí, ale věříme, že spolu budeme i nadále v kontaktu. Často slýcháváme „sejde z očí, sejde z mysli“, ale toto v našem případě neplatí. Naše vzpomínky nám
už nikdo v životě ze srdce nevezme.
Když už jsme u těch vzpomínek, tak
z této školy si jich odnášíme přehršel. Zažili
jsme tu plno příjemných, ale i nesnadných
chvil. Plno zážitků si odnášíme z nejrůznějších akcí, výletů, exkurzí nebo lyžařských
výcviků. V myšlenkách nám samozřejmě
zůstávají i výlety z prvního stupně. Poděkovat se sluší učitelům, kteří nám tyto akce
připravovali a obohatili nás o nové zážitky.
Čas rychle uběhl. Než jsme se stačili
rozkoukat, byla tu devátá třída. Čekalo nás
velmi těžké rozhodnutí, a to, na které školy
si pošleme přihlášku. V dubnu nastal nejobávanější týden přijímaček, na které nás

připravovali pan učitel Drápal a paní učitelka Zezulková. Všem se nám ulevilo, když
jsme byli na naše vysněné školy přijati.
Děkujeme všem učitelům, kteří jsou
tady, ale i těm, kteří už ve škole nejsou. Děkujeme, že jste s námi měli po celých devět let trpělivost, a že jsme se na vás mohli
kdykoliv obrátit. Také bychom chtěli poděkovat žákům z nižších ročníků, se kterými
jsme absolvovali společné akce školy. Doufáme, že jste mezi námi měli dobré kamarády a budete na nás vzpomínat v dobrém.
Někteří si sice oddechnou, jak odejdeme,
jiní uroní i slzy, ale nic nemění na faktu, že
jsme se v kašavské škole cítili dobře.
Ještě jednou a naposled bychom chtěli
všem učitelům poděkovat. Doufáme, že to
tu bez nás přežijete a jak říkají i naše trička:
„Učitelé, plačte a vzpomínejte, lepší deváťáky už mít nebudete.“
Alena Machalová

Umístění absolventů na středních školách
Měsíc květen byl pro naše budoucí absolventy jeden z nejnáročnějších za celou školní docházku. Probíhaly totiž přijímací zkoušky
na střední školy. Těžká dřina se vyplatila, všichni žáci 9. třídy se na vysněné střední školy úspěšně dostali.
Přehled středních škol, na které byli deváťáci ZŠ a MŠ Kašava přijati:
Jméno žáka
Dočkalová Petra
Fryšarová Kristýna
Jarcovják Jindřich
Kaška Michal
Knedla Martin
Kolář Jiří
Kruťa Michal
Langerová Tereza
Maděrová Kateřina
Machalová Alena
Marušák Jan
Řezníčková Vendulka
Sousedíková Tereza
Štěpánová Pavlína
Štrihová Lucie
Tomáš Jakub

Střední škola
Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Střední průmyslová škola Zlín
Střední policejní škola v Holešově
Střední Průmyslová Škola Polytechnická
Střední Průmyslová Škola Polytechnická
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Střední Průmyslová Škola Polytechnická
Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední škola Kostka, s.r.o.
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Střední Průmyslová Škola Polytechnická

Obor
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Čtyřleté studium
Čtyřleté studium
Strojírenství
Kriminalistika
Reprodukční grafik pro média
Mechanik seřizovač
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Mechanik seřizovač
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Zemědělec a farmář
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Čtyřleté studium
Ekonomika a podnikání

Všem žákům 9. třídy přejeme na nové škole mnoho studijních i osobních úspěchů.
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Naši výletníci

Reportáže a více fotografií z výletů naleznete na školních webových stránkách skola.kasava.cz.

Mateřská škola: Dinopark Vyškov (21. 6. 2017)

1. třída: ZOO Lešná (14. 6. 2017)

2. a 3. třída: Dinopark Vyškov (14. 6. 2017)

4. třída: Hrad Lukov (1. 6. 2017)

5. třída: Praha (23. 6. 2017)

6. třída: Zlín (16. 6. 2017)

7. třída: Rožnov pod Radhoštěm
(22. 6. – 23. 6. 2017)

8. třída: Bzenecko (30. 5. – 1. 6. 2017)

9. třída: Podgora v Chorvatsku
(19. 6. – 26. 6. 2017)

Rozloučení
s předškoláky

Zpáteční cestu jsme šli směr Lukov. Odtud jsme jeli opět autobusem. Po příjezdu do Kašavy jsme šli do cukrárny. Děti si
zde koupily za své kapesné od rodičů různé dobrůtky.
Po návratu z cukrárny jsme s dětmi rozdělali oheň a opekli si špekáčky. Poté ještě
děti využily teplého počasí a hrály na honěnou a schovávanou na zahradě.
S blížícím se večerem jsme dětem řekly, že jsme rozluštily šifru. Poté, co jsme jim
řekly, co v šifře stálo: musí prolomit kletbu, která vynese poklad z podzemí na zem.
Děti neváhaly a hned se pustily do zaklínadla na prolomení kletby. Když bylo zaklínadlo vyřčeno, vydaly se hledat poklad, který
našly na zahradě ZŠ. Když společnými silami otevřely kouzelnou truhlici, tak oněměly
úžasem… Kromě sladkostí tam byl i „spinner“ (antistresová hračka pro děti, určena
pro trénink trpělivosti).

Když jsme přišli do školky, každé z dětí
se šlo osprchovat, vyčistit zoubky a už mohla začít „pyžamová párty“ s diskotékou. Pak
jsme se dívali ještě na kousek pohádky
a hurá do postýlek…
Byl to úžasný den jak pro děti, tak i pro
nás.
Petra Bořutová a Petra Minaříková

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme připravily pro
děti, co odcházejí do školy, „Rozloučení
s předškoláky“ s překvapením.
Hned po obědě jsme šli na autobus, který nás dopravil do Vlčkové, odkud jsme šli
pěšky vzhůru směr HRAD LUKOV. Po cestě jsme objevovali krásy přírody a zvířátka,
která v ní bydlí.
Po příchodu na hrad jsme si dali svačinku, abychom doplnili energii. Po jídle děti
prozkoumaly místní hřiště. Až byly všechny děti najezené, tak jsme si šli prohlédnout
samotný hrad. Zde se dětem velmi líbilo,
také historie hradu byla pro ně velmi zajímavá. Na hradě jsme objevili šifru, která nás
měla dovést k pokladu.
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ZUŠ Open 2017
v Kašavě
V pondělí 30. 5. se v naší škole konalo ZUŠ OPEN 2017. ZUŠ OPEN je celostátní happening Magdalény Kožené, který
má za úkol představit a zviditelnit aktivity
a práce základních uměleckých škol.
Koncert začal v 17:30 v aule školy. Na
začátku přivítali diváky Sabinka Pavelková a David Hora, kteří zároveň provázeli celým programem. Jako první vystoupil Dětský pěvecký sbor Slunéčko se svý-

Pasování
prvňáčků
na čtenáře
Ve čtvrtek 18. května se jako každý
rok uskutečnilo slavnostní „Pasování prvňáčků“ na čtenáře. Král Knihomol podro-

mi čtyřmi písněmi z pohádky „AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“. Šimon Maděra nás znělkou z filmu „Star Wars“ přenesl do světa vesmíru. Společně se souborem fléten a s paní
učitelkou Černochovou jsme se podívali na Divoký západ. Holky zahrály znělku
z filmu „Sedm statečných“ a také krásnou
skladbu You raise me up. Svým zpěvem
nás ohromily Lucka Vyvlečková a Peťa
Dočkalová. Lucka s písní Tonight z muzikálu „West Side Story“ a Peťa s písní Můj
Monte Christo od Karla Svobody. S Kačkou Maděrovou jsme se proletěli světem
magie a kouzel, znělkou z „Harryho Pottera“ nás všechny okouzlila. Paní učitelka

bil děti těžké zkoušce čtení. Jeho krutost
je pověstná v celém království. Kdo neumí číst, je o hlavu kratší. Naštěstí se ale
pasování zúčastnili samí šikovní prvňáčci,
kteří všem dokázali, že si zaslouží být právoplatnými členy knihomolského společenství. Všem našim malým čtenářům
přejeme, ať v knihách zažijí spoustu nádherných příběhů.
Věra Mitrengová

Kašavský běh
Dne 17. 5. proběhl již 23. ročník přespolního běhu, který nazýváme Kašavský běh.
Letošního závodu se zúčastnilo 120 závodníků z pěti škol. O medaile přijeli bojovat žáci
a žákyně z Fryštáku, Štípy, Lukova, Trnavy a z naší pořádající školy.
Největšího úspěchu jsme dosáhli v nejprestižnější páté kategorii chlapců (8. a 9. třída), kde slavil triumf Michal Kaška, který suverénně zvítězil s náskokem 30 sekund před
druhým závodníkem.
Vladimír Drápal

Návštěva výstavy ve Vlčkové
V květnu žáci 2., 3., 4. a 8. ročníku navštívili výstavu ve Vlčkové, kterou uspořádal
Český zahrádkářský svaz ZO Vlčková.
Po příchodu na výstavu museli žáci nejprve vyplnit test. Tím si rozšířili své znalosti
v oblasti zemědělství i včelařství. Prohlédli si různé druhy košíků, motyky, vazby ze sušených květin, ochutnali med a na závěr je čekala sladká odměna. Výstava byla velmi
pěkně připravená a ve spojení s turistickou vycházkou to bylo příjemně strávené odpoledne.
Zdeňka Krmášková
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Černochová společně s Kačkou Maděrovou zahrály znělku z filmu „Růžový panter“.
Jako poslední vystoupil opět sbor Slunéčko s písní Poslední večeře z muzikálu „Jesus Christ Superstar“. Celý koncert
byl zakončen písní I will follow him. Ještě
bych chtěla dodat, že to bylo poslední vystoupení sboru v tomto složení. Myslím,
že lepší konec už to být nemohl.
Velký dík za vše patří paní učitelce Kláře Černochové za přípravu a organizaci
celé akce.
Pavlína Štěpánová
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Soutěž Sapere jsme 4. v republice
Ve středu 26. dubna se vydali vítězové
krajského kola vědomostní soutěže „Sapere – vědět jak žít“ do Prahy, aby se utkali
v celostátním finále s vítězi ostatních krajů. Ranní budíček tahal soutěžící již ve tři
hodiny ráno z postele. O půl deváté jsme
byli na místě, v historickém areálu Emauzy, kde se konala soutěž. V devět hodin
vše vypuklo. Na programu bylo nejprve
hudební vystoupení a napětí se stupňovalo. Po prvním semifinále se naši bojovníci trochu uklidnili, protože si vedli velmi
dobře a postoupili do finále. I přes brzké
ranní vstávání, nervozitu a únavu vybojovali krásné 4. místo v republice!
A kdo hájil barvy Zlínského kraje? Kapitánem týmu byla Kristýna Fryšarová,
které zdatně sekundovali Jiří Topič a Martin Frýza. Náhradníkem byl Daniel Jurčík.
Po skončení soutěže se společně vydali do Zetka. Odměnou za krásný výsledek bylo setkání s Jirkou Králem. I přes nepříznivé počasí jsme neodolali památkám
a prošli jsme se po Staroměstském náměstí, Karlově mostě a na závěr ještě i po
Václavském náměstí. Řádně unavení jsme
usedli do vlaku a vydali se na zpáteční cestu k domovu.
Děkuji soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a také ochotným rodinným
příslušníkům, kteří zajistili dopravu do Otrokovic a zpět.
Zdeňka Krmášková

Pohádkový zápis
do 1. třídy

Dobrovolníci opět
uklízeli Kašavu
V úterý 11. dubna vydalo 82 žáků naší
školy pod vedením pěti dospělých do jarní
přírody vyzbrojeno rukavicemi a pytli na odpadky.Nejstarší žáci šli čistit koryto Dřevnice. Šesťáci se vydali směrem k Vlčkové, aby
vysbírali odpadky podél hlavní silnice. Když
uklízeli, projel kolem nich cyklista na kole
a bezostyšně vyhodil prázdnou plastovou
láhev. Asi se takto chová běžně. Vůbec mu
nevadilo, že ten nepořádek za něj musí někdo uklidit. Skupina nejmenších žáků putovala po naučné stezce směrem na Sýkorku.
Celkem bylo nasbíráno asi 30 pytlů odpadu. Kromě toho byly na hromadách pneumatiky, pletivo, molitan, zbytky kočárků,
židlí, křesel i staré plastové nádoby.
Věřme, že naše děti už nebudou krásu
přírody ničit pohozeným odpadem. Všem,
kteří se ochotně ve svém volném čase vydali pomoci přírodě, patří velké poděkování.
Zdeňka Krmášková
tí a společně si popovídali. Babičce zase
každé z dětí pomohlo napravit škody, které způsobilo nezbedné kotě. Vodníka naučilo každé dítě poznávat barvy a tvary.
U čarodějnice si za zazpívanou písničku
pohladilo živé morčátko. Karkulka při odhalování dobrůtek z košíčku od babičky
každého odměnila. A hloupý Honza se naučil s pomocí dětí poznávat zvířatka žijící
v lese a na statku. Panu Králi děti zavazovaly střevíce a Královně navlékaly korálkový náhrdelník.
Zápisu se zúčastnilo celkem 22 šikovných dětí. Každé z dětí si odneslo za pilné
splnění všech úkolů drobné dárečky připravené žáky naší školy. Dětem i rodičům
děkujeme za účast a na všechny naše budoucí prvňáčky se od září těší kolektiv učitelů.
Věra Mitrengová

Dne 6. dubna 2017 proběhl ve škole zápis do 1. třídy – a byl to zápis vskutku pohádkový. Po příchodu dětí se jich ve
vestibulu školy ujali veselí kašpárci a následně je předali paní učitelce, která děti
i s rodiči prováděla pohádkovými stanovišti. Loupežník nechal děti nahlédnout
do svého pytle plného rozmanitých kořis-
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Divadélko Provaz
hrálo našim seniorům
28. března jsme oslavili den učitelů divadelním představením. Divadélko Provaz, jehož
řady se letos rozšířily o téměř 10 nových členů,
a byla to tedy jejich divadelní premiéra, zahrálo pohádku Lotrando a Habiba. Pohádka potěšila a pobavila nejen děti z MŠ a žáky 1. stupně,
vzácnými hosty byli také senioři z místního Klubu seniorů. Část z nich se po představení zúčastnila hodiny čtení v 1.-5. třídě, kde četli dětem
připravené ukázky z knih. Pan Marcoň dokonce
zarecitoval vlastní básně, čímž u některých podnítil zájem o poezii. Děkujeme za příjemné dopoledne členům Divadélka Provaz, paní Rochlové a panu Marcoňovi, kteří společně s učitelkami tento den připravili. Věříme, že spolupráce
školy se seniory bude pokračovat i nadále, protože děti byly z předčítání „kouzelnou babičkou“
či „dědečkem“ nadšené.
Pavla Holíková
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Exkurze do Osvětimi
a Krakova
V pátek dne 24. 3. 2017 jsme se vydali do koncentračního tábora v Osvětimi, po kterém měl následovat odlehčující program
v Krakově.
V 5:20 jsme vyjeli z Kašavy směr Osvětim. Cesta byla dlouhá,
ale zvládli jsme to. Během cesty nás milým slovem přivítal náš
průvodce Pavel Kočí, který nám byl k dispozici po celý den. Už
když jsme přijížděli do koncentračního táboru, většina z nás zjistila, že to nebude procházka růžovým sadem. To jsme sice věděli
už od začátku, ale nečekali jsme, že to bude až tak depresivní. Po
vystoupení z autobusu nás paní učitelky rozdělily do dvou skupin, ve kterých jsme si spolu s průvodci procházeli tábor. Během
prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Bylo to pro
některé z nás po psychické stránce těžké. Po prohlídce prvního
areálu jsme jeli asi 3 kilometry do druhé části koncentračního tábora Březinka. I tato prohlídka byla velmi depresivní.
Po náročnějším dopoledni nás čekal přejezd do druhého největšího města Polska Krakova. V městě jsme si prohlédli různé
památky, stejně jako v Osvětimi jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Například jsme si prohlédli zámek Wawel, katedrálu s nejtěžším zvonem světa, který zvoní jen v průběhu křesťanských svátků a také jsme zjistili, že hlavním symbolem Krakova je
drak. Po hodinovém rozchodu už následovala cesta domů. Před
hranicemi jsme měli poslední zastávku v nákupním centru.
Tento dějepisný výlet se nám všem líbil, protože jsme si přiblížili doby 2. světové války. Pěknou vzpomínku si odnášíme i z Krakova. Těšíme se na další poznávací exkurzi.
Pavlína Štěpánová

Žákovský parlament
Naše škola se zařadila mezi 137 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 naleznete na www.skolaprodemokracii.cz.
V žákovském parlamentu se scházejí žáci, kteří byli zvoleni ve svých
třídách za zástupce třídních kolektivů, a pod vedením koordinátora se
snaží působit na školní prostředí tak, aby se v něm 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. Členové žákovského parlamentu
se spolu s koordinátorem pravidelně setkávali, plánovali a připravovali různé akce, projekty a aktivity pro žáky. Poslední vyučovací den
roku 2016 se členové žákovského parlamentu setkali se starostou obce
Kašava Josefem Jarcovjákem a předložili mu své návrhy na vylepšení
prostor školní budovy, jejího okolí i veřejných prostor v Kašavě.
Aktivity žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017:
Volby do žákovského parlamentu
Hodnocení obědů
Vánoční a jarní výzdoba tříd
Strašidelný den
Fotosoutěž – Nejpovedenější jarní fotografie
Prezentace ze školních výletů tříd
Barevný týden
Pyžamový den
Sportovní odpoledne pro 2. stupeň – americká vybíjená, florbal
Výběr příspěvku pro projekt Adopce na dálku
Martin Vávra
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Strašidelný den (2. 2. 2017)

Jednání se starostou (22. 12. 2016)
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ŠKOLA
KAŠAVSKÝ BĚH - 23. ROČNÍK

ÚSPĚŠNÉ ŠKOLNÍ PROJEKTY

Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-17
Jednorázové akce v oblasti mládeže
a sportu pro rok 2017
Realizace: 17. 5. 2017
Obdržená dotace: 7 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk
Charakteristika projektu: Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní
úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah
k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

MOJE ŠKOLA - MOJE RADOST
Program: MŠMT - Bezpečné klima v českých školách
Realizace: 2. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Obdržená dotace: 64 600 Kč
Autor projektu: Mgr. Martin Vávra, Ph.D.
Charakteristika projektu:
Podpora aktivit, které svou činností přispívají k rozvoji bezpečného klimatu
ve škole.

KAŠAVA - CESTOU NECESTOU
ŠKOLA PRO ŽIVOT
Program: Grant školství
a zájmové činnosti Nadace Synot 2017
Realizace: září - listopad 2017
Obdržená dotace: 10 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk
Charakteristika projektu: Aktivitou projektu je uspořádání branného přespolního běhu. Tato aktivita má dětem nabídnout alternativu pasivnímu trávení volného
času, má je motivovat k pohybu v přírodě a ke vlastnímu rozvoji vědomostí a dovedností v oblastech, které jsou mu blízké (sport, příroda, zdraví, zeměpis, zdravověda,
branná výchova,…).

Program: 22. výzva - Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání
Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
Obdržená dotace: 801 148 Kč
Autor projektu:
Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.
Charakteristika projektu:
V rámci projektu jsou financovány následující aktivity:
• Školní asistent - Personální podpora mateřské školy
• Prevence logopedických vad a problémů komunikačních
• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
• Školní speciální pedagog - personální podpora základní školy
• Vzdělávání pedagogického sboru základní školy - inkluze
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - vzájemné návštěvy
• Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem

SPORTUJEME PRO RADOST A PRO ZDRAVÍ
Program: Sportovní grant Nadace Synot 2017
Realizace: červen - prosinec 2017
Obdržená dotace: 15 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk
Charakteristika projektu: Cílem projektu je formou pravidelných i jednorázových
sportovních aktivit a akcí vzbudit u dětí zájem o aktivní sportování, pohybem a sportem zlepšovat zdraví, tělesnou a psychickou zdatnost dětí, jejich rodičů a veřejnosti.
Cílem je rovněž dětem nabídnout jiné, smysluplné trávení volného času, které povede
k prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

NA VALAŠSKU ZDRAVĚ JÍME, PODLE RAD BABIČEK VAŘÍME
Program: Fond Zlínského kraje - RP04-17
Podpora ekologických aktivit
v kraji pro rok 2017
Realizace: 1. 4. 2017 - 28. 2. 2018
Obdržená dotace: 61 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková
Charakteristika projektu: Hlavním cílem projektu je v návaznosti na aktivity
školy rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání,
které povedou k:

DĚTSKÉ KAŠAVSKÉ KROJE
Program: Individuální žádost Nadace Synot 2016
Realizace: leden - červen 2017
Obdržená dotace: 50 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk
Charakteristika projektu: Pořízením nových kašavských krojů chceme přispět
k udržování a rozvoji folklorních aktivit dětí a mládeže v našem regionu při kulturních
a společenských akcích: folklorní kroužky pro děti a mládež (taneční kroužek, Mladí Gajdoši), obecní akce (Stavjání a Kácání mája, Hudecké slavnosti, Kateřinské hody,…),
školní akce (Dětský den, Vánoční besídky, prezentace školy na veřejnosti,…).

• poznání a zachování regionálních
tradic
• zachování a obnově krajových jídel,
včetně zavedení krajových specialit
do školní jídelny
• zpracování kuchařky receptů místních krajových specialit
• podpoře nakupování u místních
zemědělců
• návratu k využívání tradičních
a místních surovin
• komunikaci mezi dětmi a staršími
obyvateli obcí
• spolupráci v rodinách

18

OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové
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Tábor KŠ Kašava – Robinsonův ostrov 24. 7. – 28. 7. 2017

Základní škola a Mateřská škola Kašava

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
4. září 2017 - 8:00 hodin - na hřišti v Kašavě
Zveme žáky, rodiče a přátele školy
skola.kasava.cz
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Slovo starosty
Zdravím všechny čtenáře okénka, mám
opět tu čest Vás seznámit s tím, co
jsme udělali v obci. Provedlo se závěrečné vyhodnocení akce na lesní cestu
Na Písečné, vše dopadlo dobře.
Druhá akce, která se na jaře začala, je propojení vrtu č. 3 s vodojemem.
Tam vítězná firma bojovala nejen s nepříznivými klimatickými podmínkami,
ale také se skálou, spíše kačincem, který je tak nevhodně vrstven, že z jedné
strany nám protlak utíkal do hloubky
a z druhé strany zase na povrch, ale vše
se na pátý pokus podařilo. Nyní chybí
pouze dokončit oplocení a přenos dat,
které bude automaticky hlídat množství odebrané vody se zásobou vody
ve vrtu, a můžeme kolaudovat.
Nyní pár slov k vodě. Víte, že jsme
museli přikročit k nepopulárnímu kroku, a to zákazu napouštění bazénů. Vše
bylo způsobeno nezodpovědným přístupem některých spoluobčanů, že
nenahlásili napouštění bazénu správci vodovodu a v noci přišla sms „minimální hladina ve vodojemu“ a byl problém, jestli je porucha na vodovodním řádu nebo nějaký jiný. Zjistili jsme,

Vlčkovská
knihovna
Naše knihovna sídlí již 4. rokem v půdních prostorách kulturního domu ve Vlčkové. Stávající knižní fond je 1700 knih,
z toho 280 naučných. Každým rokem kupujeme asi 25 nových knih různých žánrů.
Oživením knihovny je „výměnný soubor“ knih z Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně, který se 3x ročně obměňuje. Půjčujeme si také časopis Zahrádkář.
K dispozici čtenářům je jeden počítač a kopírka. Knihovna má ON-katalog,
kde najdete všechny tituly naší knihov-

že ve vodojemu ubylo za 24 hodin
150 m3 vody, průměrně míváme 45 m3,
čerpadla ve studních jely na plný výkon a přesto nám klesala hladina ve
vodojemu o 30 cm za hodinu. Po zákazu se situace radikálně změnila a voda
ve vodojemu přibývala, porucha na
vodovodním řádu se vyloučila. Apeluji
na všechny odběratele, važme si toho,
že máme dostatek kvalitní, dovolím
si říct kojenecké vody a nakládejme
s ní jako se vzácnou komoditou, které bude nedostatek. Ještě taková připomínka, za 18 let provozu obecního
vodovodu se nestalo, že by se musely
po obci rozvést cisterny, poněvadž se
přerušila dodávka vody, ale může se to
stát, že ti nezodpovědní občané tento
stav nastaví. Vrty č. 1 a č. 2 jsou dle inspekční prohlídky pomocí kamerového systému již hodně zanesené a musí
se provést vyčištění. Po tomto zjištění jsme přistoupili k vyhledání vrtu
č. 4 pomocí hydrogeologického průzkumu, vše dopadlo dle našich představ a vytipovali jsme ze dvou možných míst jedno a zahájili přípravy na
podání žádosti o dotaci na provedení průzkumného vrtu, který bude do
hloubky až 130 m, aby se zvýšila kapacita dodávané vody pro nás odběratele.
Ještě krátce ke kanalizaci. Znovu
vyzývám všechny, kteří mají tak citlivou pokožku, že využívají vlhčené
ubrousky, neházejte je do toalety, způsobuje nám to velké provozní problémy, a tím se zvyšují i náklady, kdy budeme muset přikročit k nepopulárnímu kroku a navýšit poplatek. Neberte to jako vyhrožování, ale konstatování faktů.

Ještě k platbě vodného a stočného. V letáku jsme vás trochu nešťastně
informovali o platbě, pokusíme se napravit.
Příklad č. 1 – Rodinný dům (dále
jen RD) je napojen na obecní vodovod
a splaškovou kanalizaci, uhradí množství odebrané vody dle vodoměru vynásobené aktuální cenou za vodné
a stočné.
Příklad č. 2 – RD napojen na obecní
vodovod a splaškovou kanalizaci, ale
používá i svůj vlastní zdroj vody. Uhradí množství odebrané vody dle vodoměru vynásobené aktuální cenou za
vodné a stočné. Pak se provede výpočet dodané splaškové vody do kanalizace následovně: počet trvale přihlášených v RD krát 35. Od výsledku se
odečte množství odebrané vody dle
vodoměru a rozdíl bude vynásoben
aktuální cenou stočného.
Demo příklad:
v RD 2 trvale přihlášení,
spotřeba na vodoměru 30m3/rok
2 x 35 = 70 – 30 = 40
úhrada 30x (aktuální vodné a stočné)
40x (aktuální stočné).
Příklad č. 3 – RD není napojen na
obecní vodovod, má vlastní zdroj
vody, ale je napojen na splaškovou kanalizaci.Výpočet stočného: počet trvale přihlášených v RD se vynásobí 35,
výsledek se vynásobí aktuální cenou
za stočné.
Pavel Huňa,
starosta obce

ny. Katalog lze najít pod hlavičkou Městské knihovny Fryšták a ostatních knihoven našeho regionu. Veškeré služby poskytované knihovnou jsou zdarma. Také
se o nás dozvíte na webových stránkách
naší obce v sekci knihovna.
V loňském roce se nám podařil vytvořit nový dětský koutek pro naše nejmenší čtenáře. Děti si zde můžou hrát, malovat, jezdit s autíčky po koberci se vzorem
městečka a silnic. Máme také mazatelnou
tapetu, na kterou se dá kreslit.
V loni jsme měli 35 stálých čtenářů,
ale celkem za celý rok navštívilo knihovnu přes tři stovky občanů. Půjčeno bylo
380 knih. Stávajícím členům se v naší
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knihovně líbí. Pokud jste se ještě nepřišli
podívat, jste srdečně zváni. Třeba si zde
vyberete svou oblíbenou knihu.
Jiřina Zbranková,
knihovnice
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Filmové klapky
na Vlčkové
Místní knihovna ve Vlčkové byla obdarována filmovými klapkami, které si
mohly místní děti vymalovat, dle své
fantazie. Tímto děkujeme Filmovým ateliérům Zlín a panu Jaromíru Hasoňovi.
Zdeňka Salíková

Turnaj
v nohejbalu
Vše začalo minulé léto 9. července
2016, kdy se konal „první“ ročník nohejbalového turnaje ve Vlčkové. Píši první,
protože od posledního turnaje uplynulo už pár let a nyní jsme chtěli založit tradiční turnaj na začátku školních prázdnin.
Nohejbal je zde velmi oblíbeným sportem a hraje se na asfaltovém hřišti na Kolibě, nebo jak se říká ve Vlčkové „na kempu“. Celkově se zúčastnilo 9 týmů z okolních vesnic a po poledni se mohlo začít.
Počasí nám přálo a celý turnaj probíhal
v přátelském duchu, sešla se parta kluků,
co se rádi pobaví a něco popijí. Pro první
tři týmy byly nachystány poháry, medaile a také něco na oslavu. Samozřejmě zde
nechybělo občerstvení z Koliby.
První část turnaje byla skupinová, kdy
byly týmy ve skupině po pěti a po čtyřech. Ze skupin postupovaly čtyři týmy
a poté byl udělán pavouk podle výsledků. Ve vyřazovací části se nakonec do finále probojovaly a to nejen na hřišti dva týmy z Vlčkové. Někteří hráči strávili v přestávkách mezi zápasy více času
u výčepu a to se také projevilo na finálovém zápase. Turnaj nakonec ovládl můj
kmenový tým a to JAMAJSKEJ BOB, který musel ještě ve čtvrtek řešit problém
s posledním členem týmu, ve složení pod
známými přezdívkami: Váca, Zub, Ventil.
Na druhém místě se umístil tým ASI JINEJ
GANG, který doplatil na přílišnou dávku
pivního moku ve složení: Šumen, Meša

Tříkrálová sbírka

a Benga. V souboji o třetí místo si zajistil
pohár tým NA ČUMENDU včele s Kasíkem
a jeho spoluhráči.
Turnaj se celkově vydařil, sešla se
skvělá parta a vítězství zůstalo na domácí
půdě, co si víc přát?
Letos se usktutečnil druhy ročník, takřka v na chlup stejném datu 8. 7. 2017,
který se podařil stejně skvěle. První skončil tým BEZVADNÉ s Martinem Kasalou,
druhý KOBLÍŽCI – Zub, Ježíšek, Ošky a třetí BALKOŇÁCI – Radek Zvonek, Ivoš Gajdošík a Tom Trlica. Tak zase za rok!
Jakub Kubis Drábek
Týmy na turnaj:
1. Jiřka, Šumák, Peter
2. Tonda, Libor, Šmája
3. Šumen, Meša, Benga
4. Kostelec 1
5. Kostelec 2
6. Kostelec 3
7. Mladí Vlčková
8. Zub, Ježíšek,
9. Starosta, Kocourek, Machala
10. Asi Veselá
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Tříkrálová sbírka navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace.
Tak jako každý rok se i Vlčková připojila k této sbírce. Králové si své koledování
zpestřili i radovánkami ve sněhu. V letošním roce se jim podařilo vybrat 11.885,Kč. Díky patří nejen jim, ale také jejich doprovodu – Markétě Čechové a Zdeňovi
Březíkovi.
Hana Marušáková

OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové

OBEC VLČKOVÁ

Lampiónový
průvod

Ohňostroj
na závěr lampiónového průvodu

Ve Vlčkové
už zase svítí!

Taky se vám zdá, že ten čas letí čím
dál rychleji? Možná jak kdy… Prázdniny
a léto uběhnou jako voda, podzim se těší
na zimu a najednou už zase svítí – vánoční strom u obecního úřadu! Upozorní na
to, že ještě nemáme nakoupené dárky
pro všechny, které hodláme obdarovat,
nebo na které nesmíme v žádném přípa-

dě zapomenout – a už jsme zase v kalupu!
Ještě, že tu máme pár dobrovolníků
z řad hasičů a zahrádkářů, kteří si i v tomto čase – už po několik let – najdou chvilku kdy zpomalí, porozhlédnou se po
okolí a vyberou smrk či jedličku! Vánoční
strom roku 2016 věnoval pan Pavel Zimmerman – vřelý dík ještě i dodatečně!
Kácení, přeprava a instalace stromu
před obecní úřad pak už probíhá v zaběhaných kolejích. Také kreativní výzdoba stromku světelnými řetězy už nedělá
mužským žádný problém. Tradiční pečení perníčků by určitě zvládli také, ale jak
by chutnaly a jak by asi vypadaly? Tuto
práci přenechávají raději ženám, které
sice nedokáží zpomalit – asi toho mají
v tomto čase na starosti více než chlapi
– ale výsledek jejich snažení vždycky stojí zato.
Na první adventní neděli – 27. listopadu 2016 se tak vánoční strom u obecního úřadu rozzářil ve vší parádě. Vůně
perníčků a svařeného vína – a najednou
– jako by se ten čas alespoň na chvíli zastavil! Kulturní vystoupení, které s vlčkovskými dětmi připravila paní Věra Rexová, dotvořilo příjemnou sváteční atmosféru, i když počasí bylo takové , jaké
bylo – podzimní.
Nemnozí z nás si v tu danou chvíli
možná i uvědomili, že ten čas ke zpomalení, zamyšlení a k pospolitosti by si měli
najít i několikrát do roka…
Jaromír Hasoň

Mikulášská
besídka
ve Vlčkové
Někde se děti ukrývají před Mikulášem a čerty v bezpečí domovů, ve Vlčkové za nimi dobrovolně a rádi přichází malí i velcí do sálu kulturního domu.
Ani na sklonku loňského roku tomu nebylo jinak. Maminky a babičky objednávaly balíčky pro své ratolesti a když děti
zlobily často zazněla věta: „Však ten čert
už brzy přijde!“ Přišel i se svatým Mikulášem a drobotina se bázlivě snažila zavděčit písničkou či básničkou. SDH Vlčková,
ale také ostatní dobrovolníci z obce se
postarali o občerstvení a zábavu na celé
sobotní odpoledne. Jeden zařídil vánoční stromek, jiný se oblékl za čerta nebo
za svatého Mikuláše, další nakoupil občerstvení, ten zase připravoval párky pro
děti či svařil víno pro dospělé, jiný zajistil půjčení hraček anebo organizoval sou-
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těže. Ani si my, kteří na první Mikulášské
besídce byli na základní škole a dnes tam
již vodíme své děti, neuvědomujeme,
že nejoblíbenější hra „stoličková“ je už
vlastně legendou a hraje se snad už jen
ve Vlčkové. Všichni, kteří jakkoli přispěli k této příjemné a více než dvě desítky
let tradiční akci si před Vánocemi splnili
dobrý skutek a patří jim velký dík.
Kateřina Holíková

Košt slivovice
V sobotu dne 18. února 2017 se uskutečnila v Domě zahrádkářů ve Vlčkové již
po třetí soutěž „Košt slivovice“.
Velký dík patří všem pěstitelům za
dodání soutěžních vzorků, degustátorům, kteří se s nasazením vlastního života pokusili co nejobjektivněji ohodnotit soutěžní vzorky a také mysliveckému
sdružení Lukov-Vlčková za dodání dančího masa na výborný gulášek.
K degustaci bylo přihlášeno celkem
18 soutěžních vzorků. Šampiónem letošního koštu byl zvolen soutěžní vzorek
č. 18 pana Leopolda Čecha z Vlčkové.
Věra Rexová
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fašankovou výzdobu ve vlčkovském sále,
která zpestří každoroční vyvrcholení plesové sezóny. Hasičský sbor i starosta byli
nadšeni a podporovali nás, a tak se Michal
Drábek vypravil do prodejny dekorací
a jeden středeční večer jsme strávili rozvěšováním barevných girland v našem
kulturáku. Lenka Čajková – rozená Šmajdlerovápřipravila barevný nápis VLČKOVÁ, kterým jsme vyzdobili pódium. Nervy
to byly velké, nic není tak jednoduché, jak
se na první pohled zdá, všichni zúčastnění
chlapi se o tom během večera přesvědčili,
ale nakonec se dílo zdařilo. Někdo to ocenil, jiný ne, ale nám, iniciátorům a myslím,
že většině se to líbilo a přineslo to alespoň
malé oživení masopustního dne.
Oslovila jsem Pavla Langera – hlavně
Vlčkovjana, ale i zpěváka z kapely Focus,
která již tradičně hraje při Končinové zábavě, aby obnovil písničku, která se kdysi
v tento večer zpívala. Věřím, že se k tomuto postaví zodpovědně a v dalších letech
se staré texty znovu rozezní sálem.
Končiny jsou díky Bohu ve Vlčkové tradicí a já věřím, že tomu tak bude i nadále.
Rok od roku se ale bojím, aby se výprava
masek vůbec ráno sešla. Když každý přispěje svou „troškou do mlýna“, třeba Vlčkovjanky pošlou a namaškaří své manžely, i když nejsou rodáci a setkali se s tím až
ve Vlčkové, a samy budou očekávat s koblihami, štamprličkou a chutí si zatancovat
s medvědem celou masopustní partu, budou se moci i naše děti a jejich děti radovat z této krásné tradice! Tak překonejte
ostych a lenost a pokusme se o to!
Kateřina Holíková

razili fandit našim borcům. Domácí pálená, něco na zakousnutí a hodně zpěvu
a potlesku zajistilo, že jsme si den moc užili
a fanděním všem dokázali, že si i druhého
místa vážíme a jsme na naše ogary za Rablinů hrdí! Poděkování patří hlavně hráčům, ale také Tomášovi Drábkovi z Vlčkové, který se postaral o dopravu hráčů i fanoušků po celý den turnaje a také večer
při oslavách ve slušovické sokolovně.
Kateřina a Jaroslav Holíkovi

Aprílové hody

Masopust

Hokejový turnaj
Mikroregionu
Slušovicko

A že dlouhé zimní večery jsou na Vlčkové někdy provoněné svařákem a slivovicí, přichází na nás, patrioty, různé nápady a myšlenky. Tak se zrodil plán udělat

I v letošním roce se tři vlčkovští borci
– Milan Šumšál, Jarek Holík a Radek Zvonek prosadili na hokejovém turnaji Mikroregionu Slušovicko. Na letošní ročník se slušovičtí, kteří jsou pro VLKADRŽ
největším soupeřem, připravovali s velkou pílí, a jejich hlavním cílem bylo porazit dvojnásobné mistry, kterými jsme
byli v roce 2015 a 2016. Bohužel se jim
to podařilo, ale to není důvod k zármutku. Celý tým byl výborným kolektivem
a užívali si hokejový den. A my ostatní
jsme se snažili, abychom opět vytvořili ten
nejlepší Fanclub a to se nám určitě podařilo. Ogaři z Kašavské Trnkovjanky přivezli bubny, nakreslili jsme plakáty, doma posbírali všechno, co udělá velký hluk a vy-

Dětský karneval
je už ve Vlčkové
doma
Kulturní dům ve Vlčkové je ideálním
místem k pořádání dětského karnevalu. Mateřská škola Držková ho zde již pořádala po několikáté a my, rodiče vlčkovských dětí jsme moc rádi, že máme tuto
akci doma. Vedle výborných animátorů se
děti baví při soutěžích, tanci a také je program zpestřen vystoupením dětí z kašavské základní školy. Bohatá tombola, občerstvení, veselá nálada – to vše je zárukou zábavného odpoledne pro děti, ale
těšíme se na něho už i my dospělí. Proto
za vlčkovské maminky děkuji za tuto akci.
Kateřina Holíková
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1. duben je už od 17. století na Moravě
oslavován jako Apríl – svátek něžné zlomyslnosti a prapodivných žertíků. Známí,
příbuzní, ale i novináři se navzájem mystifikují různými zprávami a informacemi,
které se časem, anebo hned vzápětí projeví jako vtip či úplná hloupost. Autoři
žertíků však prožívají „škodolibou“ radost
a ta je přece tak oblíbená!
Z výše uvedeného vyplývá, že když se
objevila na webových stránkách obce Vlčková pozvánka na tradiční vepřové hody,
které se mají konat 1. dubna, byla spousta těch, kteří této informaci nevěřili a považovali ji jen za jeden z aprílových žertíků. Teprve když se před obecním úřadem
objevily kotle a z Domu zahrádkářů se linula vůně pečených vdolečků, tak i ti nevěřící uvěřili, že se něco chystá.
„Vytahování z kotla“ bylo stanoveno
na Apríla na jedenáctou hodinu. K bubla-
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jícím kotlům před obecní úřad se však mlsouni stahovali už od rána, a tak se dobroty z kotla tahaly ještě před hodinou H,
hned po uvaření. Kouřící naporcované lahůdky mizely v žaludcích nedočkavců.
Ale vzhledem k tomu, že starosta, šikovný řezník a jeho pomocníci počítali s velkým zájmem masožroutů, tak se skoro na
každého dostalo. Když už ne maso z kotla,
tak polévky, jitrnic, prejtu a tlačenky bylo
dost a dost. V jednu hodinu po poledni
však už bylo vymeteno – zmizel i poslední vdoleček! A tak ti, co přišli později, viděli jen rozzářené tváře – otázka byla nasnadě – byl, anebo to nebyl Apríl?
Ještě donedávna bývalo na dědině prase skoro v každé chalupě. Dnes už
byste je tam marně hledali, a tak ty pravé
vepřové hody, pořádané alespoň jednou
v roce, jsou příjemným zpestřením života v obci, ale i jídelníčku jak místních, tak
i přespolních konzumentů.
Takže na Apríla u vepřových hodů ve
Vlčkové zase jednou možná určitě někdy
na viděnou!
Jaromír Hasoň

Velikonoce
na Vlčkové

Hasičská pouť 2017
Poslední dubnovou sobotu patří Svatý Hostýn již 24 let hasičům. Tuto pouť už
nenazývejme jako národní, ale právem ji
patří označení mezinárodní, protože zde
pravidelně potkáváme i sbory z Chorvatska, Polska, Maďarska, Slovenska – ne jinak tomu bylo i letos. Ani ranní velmi
chladné počasí neodradilo autobus plný
vlčkovských poutníků. I když si hasiči pod
uniformy oblékli teplé svetry a rozhodně
při výjezdu nahoru nelitovali, Panna Marie Svatohostýnská vyslyšela naše prosby
a po celé dopoledne nespadla ani kapka.
Stromová alej pod bazilikou byla zahalená
omrzlinou, která pod slunečními paprsky
rychle mizela a slavnostní nástup s prapory byl už s modrou oblohou. Po mši svaté jsme si užili krásný výhled z rozhledny,
posilnili se klobáskou a děti párkem v rohlíku, nakoupili něco na uvítanou domů
a butilka se slivovicí se rychle míjela, protože štamprlička patří nejen k chladnějšímu počasí, ale především k setkání po
letech s bratry hasiči, které máte tu čest
potkat právě na této mezinárodní pouti.
Ženské osazenstvo jistě potěšila inovace
v některých stáncích v podobě ovocného punče, po kterém už se i svetry ocitly v taškách, jak hřál teplý mok na těle
a hezký společný hasičský den na duši. Po
návratu domů nás všechny pozval starosta hasičů do kulturního domu na výborný
gulášek a točené pivo, a tak se původně
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dopolední výlet protáhl do pozdních odpoledních hodin. Příjemně jsme poklábosili, děti si užívaly nových suvenýrů, které
si přivezly ze Svatého Hostýna a s heslem
„Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“ v našich srdcích jsme se rozloučili.
Bronislava Šarmanová
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40. výročí
založení ČZS ZO
V sobotu 6. května 2017 se uskutečnila v kulturním domě ve Vlčkové oslava 40. výročí založení ČZS ZO, na kterou
byla pozvána řada vážených hostů. Pozvání přijal např. pan František Němeček,
předseda ÚS ČZS Zlín, starosta obce Kašava pan Josef Jarcovják, starosta obce
Držková Ing. Jan Chudárek, členové spřátelených základních organizací ČZS z Lukovečka a Hvozdné a v neposlední řadě
také zastupitelé obce Vlčková a zástupci
SDH Vlčková.
Všechny přítomné hosty přivítal
předseda ZO ČZS Vlčková pan Ladislav
Poľak. Ve svém projevu vzpomněl členy,
kteří stáli u zrodu organizace. Zavzpomínal především na velmi obětavého
a energického člověka, pana Františka
Macíka, prvního předsedu. Minutou ticha jsme pak uctili všechny ty, kteří už
nejsou mezi námi. V rámci oslavy byla
předána čestná uznání za dlouholetá
členství, oceněno bylo celkem 18 členů.
Všem přítomným nakonec pan Poľak popřál pevné zdraví, štěstí a hodně výnosů
z vlastních zahrádek.
Po slavnostním obědě probíhal v kulturním domě program, během které-

Osvobození
Vlčkové
Blížil se státní svátek, 8. května - Den
vítězství, a v pátek před ním přišli osvobozenci i do našeho údolí. Vlčková byla
po trase pro nadšence z vojenských spolků z Moravy a Slovenska. Jejich sedmidenní pěší putování bylo z Považské Teplé, dále přes Horní Maríkovou, Vsetín,
Hošťálkovou, Držkovou, dále na Lukov,
Fryšták, Holešov, Hulín až do cíle v Břestu. Už dopoledne bylo slyšet z našich
lesů střelby, samozřejmě slepé, jak jsme
byli ujištěni, to se kolem Vlčkové odehrávaly simulované boje. Ti, kteří míjeli odbočku na kravín si nemohli nevšimnout
vojenských historických vozů. V mundůrech odění pěšáci se totiž právě občerstvovali v hospůdce Na Potůčku. Starosta bohužel nebyl předem informován, že
se pluk bude přesouvat i přes naši obec.
Ale zpráva se rychle rozkřikla a především chlapi a malí ogaři z Vlčkové si nenechali tuto, i když krátkou podívanou,
ujít. Odměnou nám všem pak bylo, že na
naši počest třikrát vystřelili z kanonu, dě-

ho vystoupila Dechová hudba mladých
z Kašavy pod vedením Petra Černocha,
pěvecký sbor Slunéčko vedený Klárou
Černochovou, aerobic a zumba. Celým
programem nás prováděl zkušený moderátor Jirka Topič. Vystoupení se všem
účinkujícím povedlo a všem patří vřelé
díky.
V domě zahrádkářů zároveň proběhla výstava, na které byly k vidění různé
druhy košíků, demižonů, nářadí, vazby ze
sušených květin a nechyběla ani ochutnávka medu. Na své si přišly i děti. Čekal
je test, čímž si rozšířily své znalosti z oblasti zemědělství a včelařství. Na konci
prohlídky čekala na děti sladká odměna.
Za přípravu celé výstavy děkuji panu Josefu Ševčíkovi, který se s nadšením ujal
celé organizace a také žákům a vyučujícím ZŠ a MŠ Kašava, kteří obohatili výstavu svými nádhernými kresbami.
Myslím, že celá akce se velmi povedla. Děti se bavily a dospělí si při dobrém
jídle, dechovce a při vínečku zavzpomínali, zazpívali i zatančili. Ke zdárném průběhu akce přispělo pěkné počasí a dobrá příprava. Proto chci touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na
přípravě a průběhu oslavy. Za sebe musím zkonstatovat, že už teď se těším na
oslavu 50. výročí.
Věra Rexová

tem věnovali čokoládu a ukazovali vojenská auta, která je doprovázela. Bylo to
nečekané příjemné zpestření právě začínajícího víkendu a všichni jsme ocenili tento zajímavý koníček.
Kateřina Holíková
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Honba
za pokladem

jemné. Během dne proběhly plány, které děti by mohly tvořit další přípravkové
družstvo následující rok, a tak věříme, že
bude ambicím učiněno za dost a základna naší obce se bude zdárně rozšiřovat.
Je velmi náročné děcka na soutěž nejen připravit, ale během samotného dne
také udržet při pitném režimu, v bezpečí a v letních dnech také ve stínu. Naštěstí se většina rodičů přišla podívat na své
ratolesti, a tak fanclub jsme měli také
velký. Nakonec jsme si z letošní okrskové soutěže přivezli 5 pohárů a ti nejmenší i zvláštní ocenění v podobě dětského
šampusu. Výsledky jsme mohli oslavit
a zapít navečer na další akci obce a hasičů – Pálení kop.
Chci poděkovat všem členům i nečlenům, kteří se zúčastnili soutěže a cvičili,
speciálně pak ogarom, kteří se věnovali
dětským družstvům. Chce to hodně trpělivosti, ale věřme, že děcka to ocení, a to
je ta největší odměna. V neposlední řadě
musíme být hrdí na všechny, kteří přijeli
fandit a povzbuzovat Vlčkovou.
Pavel Huňa

Okrsková soutěž
v Lukově
3. června tohoto roku se družstva
9. okrsku sešla v Lukově na hřišti hasičů. Obec Lukoveček, která nedisponuje
vhodnými prostory zde pořádala Okrskovou soutěž. Nástup družstev byl stanoven na devátou hodinu ranní. Z Vlčkové se vypravila dvě družstva dospělých a čtyři dětí. Troufám si říct, že jsme
zaujali téměř polovinu všech soutěžících. Některým se výkon povedl, jiní byli
při tréninku na domácím hřišti úspěšnější. Největší podívanou však představovalo družstvo Vlčkovské přípravky, protože
vidět už čtyřleté caparty, jak se obstojně
potýkají s hasičským sportem je jedním
slovem krásné a pro mnohé z nás i do-
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Pálení kop
3. června 2017 místní hasiči spolu
s obecním úřadem obnovili dávný zvyk
– pálení kop.
…… padesát dní po Velikonocích, na
svátek Ducha svatého, na nejvyšším kopci vzplál oheň z klestí. Tím si lidé zvěstovali, že začíná léto a vyhánění dobytka na
pastvu. U ohně se na pánvi dělávala smaženice z vajec na chleba. Vejce – jejich
symbol je podobný jako o Velikonocích,
souvisí se zdravím a plodností.
V naší obci se naposledy pálily kopy
v roce 1973, a proto jsme se rozhodli tuto
tradici obnovit. Podmínkou bylo přinést
si každý 3 syrová vejce a dobrou náladu.
Oheň vzplál na Ševčákových vrších,
na nejvyšším kopci nad naší kapličkou.
Spolu jej zapálil nejstarší účastník akce,
pan Josef Kolář, s nejmladším účastníkem, dvouletým Marečkem Moučkou.
Sešlo se kolem 50 občanů a v kotli se dělala smaženice ze 140 vajec. Točilo se pivo, hrálo a zpívalo za doprovodu harmonikáře, pana Josefa Hrbáčka,
do pozdních hodin. Pamětníků se moc
nesešlo, jelikož bylo velké vedro a kopec
byl dost vysoký. Ale i tak se vzpomínalo
na dávné časy, jak lidé žili.
Příští rok na shledanou u pálení kop
20. května 2018.
Jiřina Zbranková
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Noc kostelů
Také u nás ve Vlčkové byla v pátek
9. 6. 2017 na Noc kostelů otevřená naše
kaplička. V průběhu večera ji navštívilo
asi 25 občanů místních i přespolních. Návštěvníci si moli přečíst něco málo z historie o naší kapličce, alespoň to, co se podařilo z archivů vypátrat.
I když je naše kaplička maličká a úplně všechno o ní nevíme, líbí se všem.
Zdeňka Salíková

Vítání občánků
2017
Dne 10. 6. 2017 jsme mohli opět přivítat do našich řad čtyři nové malé Vlčkovjánky, a to Vojtíška Koláře, Alžbětku
a Lukáška Březíkovy a Vojtíška Zimmermana.
Ještě jednou přejeme dětem hodně zdraví a šťastné vykročení do života,
který mají před sebou. Rovněž přejeme
jejch rodičům a sourozenci Vojtíška Koláře – Danečkovi, hodně zdraví, štěstí a pohody.
Poděkování za kulturní pásmo patří děvčatům - Zuzance Rexové, Jitušce
a Janičce Chromkovým, dále Věrce Rexové a Veronice Ponížilové.
Zdeňka Salíková

Lukáš a Alžběta Březíkovi s rodiči

Vojtěch Kolář s bratrem Danečkem a rodiči

Vojtěch Zimmermann s rodiči
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Tábor
mladých hasičů
Jako každý rok jsme se my hasiči sešli
poslední červnový pátek a s dětmi, které
cvičily požární sport na okrskové soutěži, vyrazili na víkend na chatky do Vizovic.
Náš sbor přivezl 16 dětí a v sobotu pan starosta Pavel Huňa přivezl další 4 nejmenší.
Hned po příjezdu zlákal všechny přítomné velký bazén, který sice nebyl vyhřívaný, ale jak víme, pro děti to překážka není. Na večerním slavnostním nástupu jsme se dozvěděli, jaké zpestření víkendu nás všechny čeká a pak už jsme zapálili oheň, na kterém jsme si opékali špekáčky. V sobotu si děti užívaly už při snídani
a vydatně se posilnily mlékem a křupavými kuličkami. O dopolední program se
postarali zaměstnanci Policie České republiky, kteří předvedli různé zásahy
a pomůcky používané na ochranu obyvatelstva. Po obědě jsme mysleli, že si děti
trochu odpočinou, ale koupání a hry se
postaraly o program po zbytek odpoledne. Výborná večeře doplnila nám všem
energii a mohla začít noční hasičská soutěž. Některým družstvům se dařilo více
než za denního světla. Po náročném večeru všichni klidně usnuli. V neděli jsme
se dozvěděli výsledky hasičské soutěže
a slavnostní nástup ukončil letošní tábor
mladých hasičů z našeho okrsku.
Velké poděkování patří nejenom pořadatelům víkendového setkání, ale také
všem dospělým hasičům, kteří dozorovali nad bezpečností dětí a pomáhali s organizací. V neposlední řadě děkujeme
vedoucím dětských družstev z Vlčkové –
a že jsme jich na soutěži měli nejvíce! Je
radost sledovat, že se naše základna rozrůstá, děti tento sport a hasičské aktivity
baví a máme do koho vkládat naše naděje do dalších let.
Za SDH Vlčková
Bronislava Šarmanová
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Reprezentace Lukovského
podhradí na mezinárodním
hokejovém turnaji
v Bratislavě
Největší amatérský hokejový turnaj v Česku i na Slovensku čítající 12 mužstev. To
mohl nabídnout velikonoční víkend v Bratislavě, kde se od 14. -16. dubna 2017 konal Československý hokejový pohár amatérov. Pozvánku obdrželi přední týmy amatérských hokejových soutěží z Česka, Slovenska i Rakouska, čímž byla zaručena vysoká úroveň. Jednu z nich obdržel i náš hokejový tým hrající VHL (Valašskou hokejovou
ligu) HC Gladiators Rablina. Družstvo Rabliny se na tento turnaj skládalo z 12 hráčů,
kteří pocházejí z okolí tohoto kopce dělící vesnice Lukov, Kašavu a Vlčkovou. Pro tento turnaj jsme zvolili název Lukovské podhradí, což bylo v minulosti sdružení výše zmiňovaných obcí.

Výhrou v druhém utkání jsme si zajistili postup do čtvrtfinále turnaje a posledním zápasem ve skupině se mělo rozhodnout pouze o našem soupeři ve vyřazovacích
bojích.

Vznik á historie týmu
První setkání několika hráčů z našeho celku proběhlo již v sezóně 2015/2016
v týmu HC Kostelec 2008. S tímto týmem jsme zaznamenali první úspěch, když jsme
uhájili prvenství v základní části i play off ve VHL skupině C. V následující sezóně
2016/2017 jsme se přihlásili již pod nový názvem HC Gladiators Rablina. S tímto týmem jsme vyhráli bez jediné porážky základní část skupiny B, ačkoliv úroveň soutěže byla o poznání lepší než v předchozím ročníku. Získali jsme tak slibné výchozí místo ve čtvrtfinále, kdy jsme svého soupeře porazili v sérii zápasů 4:0. Stejným poměrem
jsme ovládli i semifinále. Ve finále jsme si taktéž se soupeřem poradili a tím získali vítězství v celé VHL skupině B.

Volkswagen Slovakia – Lukovské podhradí
6:1 (3:1 ; 3:0)
Druhý hrací den jsme měli na dopoledním programu utkáním s domácím týmem
Volkswagen Slovakia. V tomto utkání jsme poprvé hráli na hlavní hrací ploše stadionu
Vladimíra Dzurillu. Do zápasu jsme nevstoupili ideálně a soupeř nás jasně přehrával.
Netrvalo dlouho a VW nám vstřelil první gól. Na ten dokázal odpovědět Holík, když tvrdou střelou překonal domácí brankáře. Bohužel to bylo poslední, co jsme v tomto zápase předvedli. Tým VW nám nastřílel dalších 5 branek. Což nás dovedlo k čtvrtfinálovému zápasu s týmem Marvel team.
Čtvrtfinále: Lukovské podhradí – Marvel team
3:6 (1:3 ; 2:3)
Na sobotní večer připadly čtvrtfinálové boje, kde jsme chtěli odčinit porážku
z předchozího utkání a zapojit se tak o boje medailových pozicích. Zápas jsem ale nezahájili vůbec dobře, hned ve 3. minutě jsme inkasovali branku, když nahozený puk skončil nešťastně v naší síti. Další branku jsme obdrželi po dalším smolném momentu, kdy
při rozehrávce nešťastně upadl jeden z obránců. Této chyby soupeř bez váhání využil
- 0:2. Zápas se pro nás nevyvíjel vůbec dobře, když po nedorozumění na modré čáře vypíchnul soupeř puk a při samostatném nájezdu zvýšil a tříbrankový rozdíl. Po nezdařilém začátku jsme však soupeře začali jednoznačně přehrávat a před koncem první půle
Šumšal snížil na 1:3. Po krátké pauze jsme chtěli navázat na tlak v útočném pásmu, což
se povedlo povedlo. V druhé půli se dění zápasu přeneslo do obraném pásma soupeře a toho dokázal využít dvakrát Šumšal a završil tak hattrick. Tři minuty před koncem
jsme bohužel inkasovali další gól z jediné akce hostů v druhé půli. V posledních minutě
jsme ještě odvolali brankáře, ale soupeř toho dokázal dvakrát využít a stanovil tak pro
nás nepříznivé skóre skóre 3:6.

Československý hokejový pohár amatérov v Bratislavě
Na Zelený čtvrtek se naše výprava 12-ti hráčů v čele s trenérem Tomášem Drábkem
z Vlčkové a dvou kameramanů Ondřejem Tomšů a Lukášem Sedláčkem vydala směr
Bratislava na Československý hokejový pohár amatérov. V hotelu Bratislava, jsme měli
skvělé zázemí. Hotel se nachází poblíž zimního stadionu Vladimíra Dzurillu, kde se celý
turnaj odehrával.
Na turnaji se přihlásilo 12 týmů, které byly rozděleny do 3 skupin po 4 týmech. Ze
skupin postupovaly do play offprvní dva celky a dále dva nejlepší týmy umístěné na
3. místě ve skupině. První den turnaje byl řádně nabitý, když po registraci týmu
a ověření hráčů (zda nehrají hokej na profesionální úrovni) následoval první dopolední zápas. Nutno podotknout, že každý zápas byl zkrácen o jednu třetinu a hrálo se tedy
2x20minut.
Lukovské podhradí – Hokejovetreningy.sk
6:0 (3:0 ; 3:0)
V prvním utkání ve skupině nastoupil náš tým s velkým nasazením a od začátku
zápasu diktoval tempo hry. Několikrát jsme zamkli v první půli našeho soupeře v jeho
obraném pásmu, bohužel všechny střely i dorážky kryl brankář hostů. Soupeř hrozil
pouze z protiútoků, které včas zlikvidovali naši obránci, případně jistý gólman Procházka. První branka tak padla až v 15.minutě utkání, když Bielák našel pěknou přihrávkou
Sedláčka a ten otevřel skóre utkání. Před koncem první poloviny jsme přidali ještě další dva zásahy, které režírovali Suchý a následně Bielák. Po přestávce jsme soupeře ke
zvratu nepustili a zaslouženě jsme přidali další tři branky do jeho sítě. Autory branek
byli Jantula, následně Křižka a výsledné skóre 6:0 potvrdil druhou brankou Sedláček.

Zápas o 5. místo: Lukovské podhradí – Šariš team
7:3 (4:3 ; 3:0)
V neděli bylo na programu utkání o celkové umístění – naše poslední utkání. Po
zklamání ve čtvrtfinále jsme chtěli zaznamenat čestný výsledek a umístit se alespoň
na 5. místě. Do utkání s týmem Šariš jsme vstoupili skvěle, když se podařilo Zvonkovi
vstřelit úvodní branku. Po něm se trefili Křižka, Holík a Bielák. Nedokázali jsme se však
vyvarovat malým chybám v našem obraném pásmu a obdrželi jsme tři branky a do kabin se odcházelo za stavu 4:3. V druhé půlce se ale ukázala naše jasná převaha a postupně zvyšovali skóre Šumšal, Smetana a druhý gól vsítil v závěru Zvonek.
S turnajem jsme se tak rozloučili výhrou, což nám zaručovalo 5.místo v konečném
pořadí. Skvěle organizačně zajištěný turnaj jsme tak opouštěli s hlavou nahoře a výhledem na účast v příštím ročníku, kdy budeme opět reprezentovat Lukovské podhradí.
V závěru chci poděkovat obci Lukov, Kašava, Vlčková a firmám PODHORAN LUKOV, KAMIROS, Sporea, Hubert Kutňák, Hospůdka Na hrišti a Rostislavu Březíkovi ml., které nás
v tomto turnaji podpořili a umožnili nám reprezentovat náš kraj.
Sestava: Aleš Procházka (Želechovice), Michal Suchý (Štípa), Petr Malík (Malenovice), Petr Jantula, Ondřej Sedláček (oba Lukov), Radek Zvonek, Milan Šumšal, Vlastislav Bielák (všichni Vlčková), Tomáš Holík, Tomáš Smetana, Tomáš Křižka (všichni Kašava), Daniel Langer (Březová)
Ondřej Sedláček

CSKA – Lukovské podhradí
1:3 (1:1 ; 0:2)
Do druhého utkání v pátek odpoledne mělo naše mužstvo před sebou soupeře
CSKA. Oslabený tým domácích nastoupil k utkání pouze v 8 hráčích, tudíž jsme výhru
brali jako samozřejmost. Ovšem soupeř nás zaskočil, hrál výborně v defenzívě a spoléhal se na rychlé protiútoky, které likvidoval brankář Procházka. Bohužel z jednoho protiútoku byl na bekhendový blafák krátký a my tak prohrávali 1:0. Naštěstí přišla do přestávky pohotová střela Šumšala, který vyrovnal skóre. V druhé půli pak následoval náš
velký útočný tlak, který vyústil v krásnou branku Smetany. Před koncem utkání pak
Sedláček pojistil vítězství gólem na 1:3. V tomto utkání však rozhodly perfektní zákroky Procházky, který zabránil několika brankových příležitostech.
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Po stopách
Tour de beer

Vlčkovský Tvrďák A co děti?...
2017
Mají si kde hrát!

Poslední červnovou sobotu pořádá
parta nadšenců v obci Březová každým
rokem oblíbenou akci, při které se asi pětistovka cyklistů zúčastní objíždění deseti hospůdek, ve kterých se občerství
a na připravený arch sbírají razítka. Jedenácté políčko je věnováno tzv. dobrovolné zastávce. I naše obec má zde početné
zastoupení a modrožluté dresy s vlkem
jsou vidět!
Do Vlčkové vjíždí zúčastnění z Kameňáku, kde předtím absolvovali kopec od
Lukova Kopaná. I když tady není povinná „občerstvovačka“ půjčuji, si pravidelně razítko od pana starosty obce Vlčková
a o toto je do políčka Nepovinná zastávka velký zájem. Vlčková se tak stává součástí této akce v našem okolí. Kdo by měl
chuť v příštím roce, oblečte vlčkovské
dresy a udělejte si hezkou sobotu s ostatními členy Vlkstartýmu.
Kateřina Holíková

V současné době dělá panu starostovi, ale i nám ostatním velkou radost, že
ve Vlčkové se staví a opravují domy. Je
to důkaz, že se spousta z nás, rodáků, ale
také „nových“, rozhodlo žít a založit rodinu v našem malebném údolí. Odpůrci života na vesnici, která není v přímém sousedství s městem oponují argumenty, že
se prodraží dojíždění za prací. Podstatně
levnější voda, kanalizační poplatky, poplatky za kabelovou televizi a především
klid a pohoda vám však tyto výdaje stonásobně vynahradí. Díky mladým rodinám se dnes Vlčková hemží malými dětmi v předškolním věku. Děti nás maminky spojily. Ty, které o sobě nevěděly nebo
se kvůli většímu věkovému rozdílu nedružily, se teď rády každý týden potkávají a díky dětským hřištím máme kde! Vlčková má dětská hřiště dvě a vězte, že nám
je okolní vesnice upřímně závidí. Když se
ještě vypiluje posezení na tom za kulturním domem a teplé dny vydrží co nejdéle, nechybí nám, maminkám, na Vlčkové
už vůbec nic.
Za samozvané Vlčkovské mamčo –
Kateřina Holíková
První sobotu v červenci jsme na Vlčkovské kolibě zahájili prázdniny netradiční soutěží Vlčkovský Tvrďák. Konal se
již druhý ročník a spočíval v celé řadě
netradičních disciplín. Mezi přihlášenými 22 borci převládali samozřejmě Vlčkovjani. Soutěž byla rozdělena do dvou
kategorií – I. kategorie pro chlapy vážící
do 90 kg a II. kategorie nad 90 kg. Všichni soutěžící museli projít těmito disciplínami: Tahání voru na laně na hladině
rybníka, Hod kládou, Tahání nákladního
auta, Převracení traktorové pneumatiky,
Vypití tupláku piva a Páka. V I. kategorii stáli na bedně vítězů jen místní ogaři v čele s Tondou Šarmanem, který porazil všechny. Vítězná místa II. kategorie
obsadili přespolní. Odměnou pro nejlepší byly hodnotné ceny a výborní fanoušci. Všichni se mohli občerstvit točeným
oroseným a dobrotami z udírny. Nejlepší
i poražení pak na místní kolibě slavili až
do ranních hodin.
Tímto děkujeme Pavlovi Langerovi,
hlavnímu pořadateli akce a všechny Vás
srdečně zveme na další akce nebo jen
tak posedět na místní kolibu.
Provozovatelé hospůdky na kolibě,
Renata Drábková a Libor Šarman.
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Slovo starosty

Vážení občané, dovolte mi, abych
Vás v tomto horkém letním čase pozdravil u dalšího vydání obecního
zpravodaje a informoval Vás o práci
zastupitelstva obce Držková. Období od vydání minulého Okénka bylo,
jak už to tak bývá, opět pracovně velmi náročné. Administrativně byly dotaženy všechny projekty, které byly
v minulém roce realizovány a finančně podpořeny dotací (sportovní hřiště, opravy zvonice, opravy hasičské
Tatry atd.). Další čas byl věnován také
přípravě a práci na dalších projektech. Jako první z podaných žádostí o dotaci bych rád zmínil tu na pořízení malotraktoru s lesnickou nástavbou. Součástí tohoto malotraktoru
by měla být také vlečka a naviják, což
by umožňovalo provádět v obecním
lese práce spojené hlavně s čištěním
a úklidem, vyřezávání uschlých stromů apod. Také nachystané dřevo by
mohlo být rozváženo tímto strojem
přímo z lesa k zájemcům z obce. Žádost byla podána na Ministerstvo zemědělství a celkové náklady by měly
být cca 847.000,-Kč, přičemž v případě udělení dotace, by tato činila 50 %.
Dalším významným projektem, který je již dlouhou dobu připravován,
je generální oprava kaple sv. Václava.
Na tvorbě projektu oprav se významnou měrou podílel Bc. Lubomír Marušák, za což mu patří velký dík. Projekt
je připravován ve spolupráci s farností Kašava. Žádost o dotaci byla podána taktéž na Ministerstvo zemědělství
a to do programu 129 660 Údržba

a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2017. Rozpočtované
náklady dle projektu činí 1.167.284,Kč. Předpokládaná dotace v případě
schválení činí 70 % (maximálně však
700 tis. Kč). Přestože žádost byla podána již únoru, výsledky dosud ještě
nebyly zveřejněny.
Asi největší akcí letošního roku je
záměr odkoupit budovu dolní hospody v Držkové čp. 52 včetně pozemků, které jsou kolem této nemovitosti. V současné době je vše zastupitelstvem obce schváleno a smlouvy připraveny k podpisu. Detailnější informace včetně plánů následného využití budovy popíšeme v dalším vydání zpravodaje, až bude prodej opravdu uskutečněn a bude vložen na katastru nemovitostí. V minulém vydání jsme také slíbili více informací
o plánovaném projektu s partnerskou
obcí na Slovensku. Bohužel i zde nebylo zatím vydáno rozhodnutí o tom,
zda je projekt podpořen či nikoliv, to
znamená, že se vše odkládá a bližší informace přineseme snad příště. Z větších projektů bych rád zmínil společný projekt dobrovolného svazku obcí
Držková, Kašava a Vlčková (DKV) s názvem „Držková, Kašava, Vlčková – analýza rizik pro bývalé skládky odpadů“.
V Držkové se jedná o lokalitu bývalého „smeťáku“ u bývalého vleku směrem do Hutí. Tento projekt byl vybrán k podpoře a bude se tudíž realizovat. Analýza by měla dát odpovědi
na otázky, jaké látky se v dané lokalitě nachází, jak moc jsou nebezpečné
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a dále také návrh možných opatření
v závislosti na výsledcích provedené
analýzy. V rámci dobrovolného svazku
obcí DKV je spravován také kašavský
hřbitov, o kterém se v poslední době
také hodně často mluví, a to zejména
v souvislosti se snahou začít s nutnou
úpravou hřbitova. V současné době
se řeší odkup pozemku nad hřbitovem se záměrem rozšířit hřbitov tímto směrem a vybudovat cestu pro lepší obslužnost a přístup. Tak snad se vše
podaří. V současné době se také zpracovává projekt pro stavební povolení
pro stavbu točny autobusů na držkovských Pasekách. Zbudování nové točny je důležité pro udržení obslužnosti autobusových linek v naší obci. Současný stav točny je žalostný a dopravně ne zcela vyhovující. Již v minulosti si řidiči autobusů stěžovali na problematické otáčení a vyjíždění vozidel z točny. Hrozilo i to, že by na Paseky autobusy vůbec nezajížděly a končily by své trasy na dolním konci obce
(u OÚ).
V zimních měsících probíhaly práce i v půdních prostorách budovy
obecního úřadu, odkud byla vynášena suť. Tou byl zasypán dřevěný pochůzný záklop. Odstranění suti, která
zásadně přitěžovala stavbu z r. 1890,
se provádělo nejen z důvodu odlehčení stropní konstrukce, ale také pro provedení šetření, v jaké stavu stropní trámy vlastně jsou. Před výměnou střešní krytiny, která se prováděla v roce
2013, na některých místech totiž do
půdy občas při vydatnějších deštích
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zatékalo. V závěru loňského roku byl
jmenován novým velitelem jednotky
SDH obce Držková David Flám, který
v této funkci vystřídal pana Radomíra
Zbranka. Zastupitelstvo tímto upřímně děkuje panu Radomíru Zbrankovi za jeho práci, kterou jako velitel
jednotky ochotně odváděl. V průběhu jarních měsíců se provedla úprava
příkopu u nového hřiště, která spočívala z odkopávky a odvozu přebytečné zeminy, ale především ze zbudování odvodnění o délce asi 30 metrů
a provedení zpevněné plochy. Zbudováním této plochy vznikla nová parkovací místa pro potřeby a užívání hřiště.
Na jaře byly také provedeny drobné
úpravy v obecním bytě, zejména šlo
o výměnu sprchového koutu a vymalování. Stále také s ohledem na počasí probíhají práce v obecním lese. Nyní
se provádí především úklid a hromádkování klestí a větví po těžbě. Průběžně je z této lokality odváženo palivové dříví, které obecní pracovník řeže,
štípe a dále je toto odprodáváno zájemcům převážně přímo z obce. Těžba byla prováděna v lese (u cesty směrem na Pasíčka), který obec včetně
pozemku v nedávné době zakoupila.
Prodejem dřeva obec získala nezanedbatelné finanční prostředky.
Velké změny nás čekají od nového
školního roku v místní mateřské škole. Stávající ředitelka paní Jana Gergelová odchází do důchodu a na základě provedeného konkurzu bude funkci ředitelky vykonávat paní Mgr. Lucie
Köglerová. Tímto bych chtěl odcházející paní ředitelce poděkovat za odvedenou práci a nové paní ředitelce popřát hodně elánu a také nadšení. Bude
ho zapotřebí, již nyní se musela do
chodu MŠ zapojit, a to z toho důvodu,
že taktéž paní učitelka nám ze školky odchází. Důvodem je velká vzdálenost každodenního dojíždění. Podle posledních informací je už vybrána i nová paní učitelka. Kdo to vlastně
bude, ponecháme jako překvapení na
začátek školního roku.
Také bych vás chtěl seznámit s problémem týkající se ukládání odpadu
do kontejneru. Skládka na Březové,
kam se kontejnery z Držkové a okolí vyvážely, je uzavřena. Nově se odpady vozí až na skládku u Otrokovic.
Velmi se tak zvýšily náklady na do-

pravu (doprava 1 kontejneru stojí cca
3.000,- Kč + poplatky za uložení odpadu). Je tedy velkou otázkou k zamyšlení do budoucna, jak dále řídit odpadové hospodářství obce. Okolní obce začínají „přitvrzovat“ a jsou velmi striktní. Obec Držková má tu nevýhodu,
že je průjezdná a že se lidé naučili do
Držkové odpad vozit. Problémem jsou
také neukáznění lidé. Nabízí se několik řešení. Je možné pořídit objemnější kontejner, do kterého by se vešlo více odpadu, a ušetřilo by se teoreticky za dopravu. Nicméně se potvrzuje poslední dobou pravidlo, že čím
více je místa v kontejneru (a čím častěji se vyváží), tím více odpadu se produkuje a do něj ukládá. Druhou možností je zrušení kontejneru na komunální odpad. Objemný odpad by se
sbíral jen několikrát do roka a občané by domovní odpad ukládali jen do
popelnic. Další možností je zakoupení velkých popelnic (kubíkových), které by byly sdíleny několika rodinnými
domy, které by od nich měly klíče. Tak
či tak je nutné se touto problematikou
více zabývat. Je nutné odpad co nejvíce třídit (za tříděný odpad jako plasty, sklo, papír atd. získává obec část
nákladů vynaložených na sběr a svoz
zpět), nově se zvlášť vytřiďuje obalový
polystyren (provádí obecní zaměstnanec). Občané by měli také více využívat své popelnice, a pokud je to mož-
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né, upřednostňovat je před kontejnerem.
Na závěr pozitivní zpráva. Od
1. května 2017 byla spuštěna veřejná sbírka na pořízení nového zvonu
a elektrického zvonění do dřevěné
držkovské zvonice. Sbírka a její účel,
o jejíž správnosti vydal Zlínský kraj
ověření s č. j. KUZL 29187/2017, se těší
velkému zájmu místních i přespolních. Máme z toho velkou radost! Kromě zvonu, který by se odléval někdy
v létě příštího roku, přibudou na dřevěnou zvonici nové dva svaté obrázky. Předcházející obrazy, které již byly
ve velmi špatném stavu, byly sejmuty
při opravách zvonice v minulém roce.
Nové obrazy budou namalovány přímo pro naši zvonici starobylou technikou podmalby na sklo paní Machálkovou z Holešova. Na obrázcích kromě
ústředních motivů Pána Ježíše Krista a Panny Marie budou namalovány
i dominanty obce (kaple, zvonice, Skaly). Hotové obrázky, pro které zhotovil dubové masivní rámy Petr Vysloužil, by měly být požehnány a na zvonici opět pověšeny při hodové mši svaté
v letošním roce.
Do probíhajícího léta přeju všem,
aby si ho řádně užili, odpočinuli si
a načerpali hodně sil do nového období, které nás všechny zase po prázdninách čeká.
Ing. Jan Chudárek, starosta obce
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Žehnání zvoničky
v Ráztokách
První původní roubenou stavbou, kterou si valašský patriot a nadšenec Pavel
Čihař do Držkové přenesl, byla chalupa
č. 11 z Jasenné. Stalo se tak v roce 1981,
kdy byly jednotlivé trámy chalupy na původním místě pečlivě očíslovány a označeny kovovými štítky. Po převezení rozložené stavby během roku postupně vyrostla
z hromady dřeva tatáž chalupa, ale v držkovských Ráztokách. Není bez zajímavosti, že tato roubená chalupa je dodnes jedinou památkově chráněnou stavbou na katastru Držková. Od té doby přemístil původní relikty lidové architektury z okolí do naší obce ještě několikrát – jako například sušírnu z Jasenné, sušírnu z Kašavy aj. Pro získání správných placatých kamenů („šled“) pro stavbu vlastního klenutého sklípku pak musel rozebrat nejednu
starou stodolu. I to dokázal. Protože Držková přirostla panu Čihařovi k srdci, stalo
se z rekreačního objektu jeho místo trvalého bydliště. Ke komplexu lidových staveb
vkusně zasazených do krajiny, připomínající bez nadsázky malý skanzen, přibyla během minulého roku stavba další. Dlouholetým přáním pana Čihaře byla stavba roubené zvoničky. Pro tento účel měl v terénu opět vytipovanou řádku objektů, které by se k přenesení a mírné adaptaci na
zvoničku hodily. V úvahu nejvíce přicházela krásná roubená komora z Lutoniny, k jejímuž přenesení byl nakloněn i její majitel.
K uskutečnění bohužel nedošlo, protože
i tato stavba je památkově chráněna
a podmínky a požadavky „památkářů“ byly
jednoduše nesplnitelné. Daleko jednodušší bylo nakonec získat staré tesané trámy
z jiné stavby a zvoničku si postavit zcela
podle svých představ. Již brzy na jaře začala ve stráni v Ráztokách růst další stavba. Pomocnou ruku při stavbě panu Čihařovi ochotně podalo mnoho jeho přátel
i lidí z obce. Technicky i silácky náročné
bylo třeba vztyčování hotové věže a zakomponování do konstrukce střechy. Ke
konci prázdnin roku 2016 byla stavba již
téměř hotova. Střecha včetně báně věže
byla pobita štípanými šindely, zavěšen byl
zvon, na dřevěný oltář byla osazena velká
vyřezávaná socha Panny Marie Hostýnské
z lipového dřeva. Do kapličky byly umístěny zajímavé artefakty z okolí. Například
původní dřevěné píšťaly, které byly získány
při nedávné opravě varhan na Sv. Hostýně, nebo kovaná okenní mřížka původem
z hradu Lukova, která v minulosti byla přemístěna do oken panské sýpky v Lukově
a která je dnes umístěna v okně této zvoničky. Představení dokončené zvoničky ve-

řejnosti se pak slavnostně odehrálo v sobotu 8. října 2016 od 11:00 hodin. Na dlouhodobě plánovanou akci, při které stavbu
během obřadu slavnostně požehnal správce kašavské farnosti kněz P. Jan Mach, dorazilo velké množství lidí, místních i přespolních. Slavnostní punc akci dodali také
členové dechové hudby Trnkovjanka z Kašavy, kteří hráli k tanci i poslechu, nebo
i držkovští hasiči ve svých slavnostních
stejnokrojích. K prohlédnutí byly také
ostatní roubené stavby. My Držkovští jsme
moc rádi, že mezi sebou „strýca Čihařa“
máme, a přejeme mu, aby ho elán nadále
doprovázel při dalších bohulibých činnostech.
Lubomír Marušák ml.

Fotosoutěž
Spousta z nás v letních měsících vyráží na výlety po krásách vlasti, někteří i do
velmi vzdálených míst v zahraničí. Jiní zase
upřednostňují pasivní i aktivní odpočinek
doma v pohodlí milé Držkové. Abychom
se navzájem mohli podělit o zážitky z cest
i z domova, vyhlásila poprvé obec Držková fotosoutěž „Jak Držkovjané tráví prázdniny 2016“. Podmínkou soutěže bylo, že fotografie musely být pořízeny v roce 2016,
a účastnit se jí mohli jen občané s trvalým
pobytem v obci v době přihlášení do soutěže. Každý občan Držkové mohl přihlásit do fotosoutěže až dvě fotografie v průběhu měsíce října, a to buď elektronicky
e-mailem, nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Celkem bylo přihlášeno úctyhodných 29 fotografií od 16 soutěžících.
O vítězích nerozhodovala žádná komise,
ale sami návštěvníci webových stránek
obce Držková. Od 1. října do 30. listopadu
2016 byla na webových stránkách Držkové spuštěna anketa, v níž mohl každý návštěvník těchto stránek udělit pouze jedné
fotografii jeden hlas. Hned od spuštění se
těšila anketa velkému zájmu a návštěvnost
obecních stránek se v prvních dnech až
zčtyřnásobila oproti běžným dnům. Ihned
od začátku doslova vystřelila v žebříčku fotografie autorky Lucie Bobálové, která si co
do počtu hlasů své první místo uhájila, a to
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až do konce hlasování. Celkem bylo uděleno 812 hlasů. Všechny fotografie byly moc
pěkné a velice nás těšilo, že také všechny
získaly nějaké své hlasy. A o co se soutěžilo? Cena za první místo byla cestovatelská kniha a soudek piva (5 l), druhé místo bylo odměněno lahví obecní pálenky
(0,5 l) a knihou o historii SDH a třetí post
byl oceněn lahví vína a rovněž knihou o
historii SDH. Nyní již pořadí nejlepších
osmi fotografií podle hlasování návštěvníků webových stránek Držkové: 1. místo
s celkovým počtem 88 hlasů získala Lucie
Bobálová s fotografií „Návštěva Stanišovské jaskyně v Liptovském Jánu“. 2. místo
s celkovým počtem 85 hlasů získal Daniel
Marušák s fotografií „Degustace při exkurzi
v pivovaru ve Velkých Popovicích“. 3. místo s celkovým počtem 80 hlasů získal Jaroslav Hruška s fotografií „S vnuky cestou
na rozhlednu Marušku“. 4. místo (56 hlasů)
- Milan Mrázek - „Držkovská fanynka na Barum rally“. 5. místo (54 hlasů) - Aneta Habšudová - „Když náladu mám plážovou, volím vždycky růžovou!“. 6. místo (52 hlasů)
- Barbora Šálová - „Slavnosti vína v Uherském Hradišti“. 7. místo (48 hlasů) - Zdenka Minaříková - „Z dovolené na Rhodosu
v Canon baru ve městě Faliraki“. 8. místo (35 hlasů) - Milan Svoboda - „Držkovská vodní divoženka II.“. Ostatní výsledky
a soutěžní fotografie naleznete na www.
drzkova.cz v sekci „Události v obci“. Děkujeme všem zúčastněným, že se nebáli poslat
své fotografie a zdravě si zasoutěžit. Pevně
věříme, že si někdy obdobnou fotosoutěž
zase zopakujeme.
Lubomír Marušák ml.

Drakiáda
Podobně jako v předcházejících letech,
tak i loni uspořádali držkovští hasiči drakiádu pro malé i velké. Ta proběhla v neděli 30.
listopadu 2016. Tento rok však nastala menší změna v místě konání akce. Namísto na
„Bačák“ jsme vyrazili pouštět draky na „Pasíčka“. Počasí nám poměrně přálo, příjemně foukal vítr, a tak se nad našimi hlavami
vznášeli draci různých velikostí, tvarů a barev. Sešlo se na dvě desítky velkých i malých příznivců této podzimní radovánky. Jeden drak dokonce doletěl až k nedalekému
lesíku a skončil v koruně velkého stromu.
Vyprošťovací práce dopadly naštěstí dobře
a drak mohl opět poletovat na obloze. Svého létajícího draka pouštěl také pan starosta. A abychom jen neběhali za draky, připravili jsme posezení kolem ohně, opekli jsme
si špekáčky a ve žhavém popelu jsme jako
za starých časů pekli zemáky. Připraven byl
i horký čaj na zahřátí a sladkosti pro děti.
Akce se velmi vydařila a již teď se všichni těšíme na příští drakiádu na nějakém držkovské kopci.
David Flám
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Opravy hasičské
TATRY

Již delší dobu bylo zřejmé, že nás čeká
rozhodnutí, jak dále naložíme s hasičskou
cisternou TATRA. Její technický stav, především tedy nástavby (cisterny), nebyl úplně dobrý. Nabízely se dvě možnosti. Buď
bychom se vydali cestou oprav současného vozu, nebo bychom se pokusili vyhledat a zakoupit cisternový vůz novější. Zvláště druhá varianta by ale představovala velké náklady a pro obec významnou finanční zátěž. Druhým důvodem, proč se pustit
do renovace stávající Tatry, byla i jakási hrdost, že vlastníme třeba trochu historický,

Víceúčelové
hřiště v Držkové
O skutečnosti, že se nám podařilo získat dotaci na nové hřiště s umělým povrchem, jsme vás již informovali v minulém vydání Okénka. Nyní, když je celý projekt zrealizován, je potřeba jej více představit. Realizací projektu se splnil mnohaletý sen občanů a především mládeže
o novém kvalitním hřišti předepsaných
rozměrů. Projekt byl podpořen z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510 - „Podpora materiálně technické základny sportu“. Práce probíhaly v létě a na podzim loňského roku.

ale za to krásný vůz, který je dodnes v náročném a členitém terénu nenahraditelný
a do „kapse“ strčí i moderní techniku. Několik let žádala obec Držková Zlínský kraj
o poskytnutí dotace na opravu Tatry, ale
vždy neúspěšně. To mohlo být z části zapříčiněno tím, že v posledních letech jsme od
Zlínského kraje získali několik vyšších dotací (na hasičské vozidlo Transporter, na garáž), čímž jsme mohli vyčerpat jakýsi pomyslný „podíl“ prostředků na protipožární
ochranu v obci, které se kraj snaží mezi vesnice rozdělovat rovnoměrně. Teprve v loňském roce se na nás v pravém slova smyslu usmálo štěstí, když nám přišlo vyrozumění, že naše žádost bude finančně podpořena. A tak jsme se s chutí a nadšením pustili do oprav. Náročná oprava byla rozložena do několika etap. Část prací, které nebyly
zahrnuty do dotační žádosti, si udělali držkovští hasiči sami. Hlavní část prací pak prováděla společnost Podhoran Lukov a.s., která obci na provedení prací předložila cenově nejnižší nabídku. Renovace Tatry CAS 32
T 138 zahrnovala mimo jiné opravu ovládacích panelů účelového ústrojí, opravu a výměnu kulových ventilů a rozvodů vody, odstranění jednoho děla a opravu druhého,
montáž sít do armatur plnění nádrže, vyvařování nádrže a další. Rozsáhlými pracemi,
které lze také na první pohled nejvíc vidět,
byly klempířské a karosářské práce a nový
lak. Tatra byla poprvé za svou padesátiletou historii kompletně zbavena všech tmelů a několika vrstev laků z různých období.
Na holý plech pak byly naneseny nové vrstvy podkladních barev a finální lak. Auto tak
získalo znovu jasně červenou barvu. Celkové náklady na práce, které se prováděly
v rámci projektu dotace, činily 285.318,- Kč.
Z toho dotace, kterou poskytl Zlínský kraj
z programu na požární techniku, nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje, činila 139.000,- Kč. Zbytek prostředků

uhradila obec Držková. Další náklady, které mimo dotační titul vznikly, byly spjaty
zejména s opravou nádrže na vodu. Práce
opět brigádně provedli hasiči. Vyprázdněná
a vysušená nádrž byla zbavena všech vnitřních nátěrů a nečistot (po léta usazeného
písku a kamení, který se dostával čerpáním
vody z potoka). Vyčištěný a obroušený povrch vnitřních stěn a výztuh byl pak natřen
speciální dvousložkovou základovou a následně finální barvou. Do stísněných útrob
cisterny, kde mohli současně pracovat maximálně dva hasiči, vlezli víceméně jen odvážlivci. Další je museli pečlivě hlídat a v případě nevolnosti kamarádů uvnitř rychle zasáhnout a jediným malým otvorem v nádrži kamaráda vytáhnout. Zvláště při natírání musel být do cisterny jednou stranou vháněn výkonným ventilátorem čerstvý vzduch a druhou stranou zase odsáván.
I tak vydržel vždy člověk vevnitř maximálně
10 minut a musel být vystřídán. Vše dobře
dopadlo, práce jsou hotovy a Tatra je opět
přihlášena do integrovaného záchranného systému. Nyní si jen můžeme přát, aby
naše Tatra zase dobře sloužila, a hlavně aby
se nám živelné pohromy vyhýbaly, a vůz
k opravdovým zásahům musel vyjíždět co
nejméně.
Na závěr je potřeba poděkovat všem
hasičům, kteří se jakýmkoliv způsobem do
oprav zapojili a ochotně přiložili ruku k dílu.
Největší poděkování zaslouženě patří panu
Radomíru Zbrankovi. S radostí můžu konstatovat, že se v Držkové opět naplnilo známé hasičské heslo „Bohu ke cti, bližnímu
ku pomoci“. Úplně na konec jedna zajímavost. Víte, že držkovská hasičská cisterna Tatra sloužila po svém vyrobení v Kopřivnici
v roce 1966 přímo u protipožárního útvaru
přímo v tehdejším národním podniku TATRA Kopřivnice a to až do roku 1996, tedy
30 let? Dalo by se tedy říci, že je naše auto
„echt“ z Kopřivnice.
Ing. Jan Chudárek

Stavba začala terénními úpravami a budováním propracovaného systému drenáží, které budou odvádět vodu z plochy
hřiště. Nad drenážemi byla na separačních
geotextiliích provedena poměrně vysoká vrstva kameniva, tvořená postupně od
nejhrubší frakce vespod, až po nejjemnější frakci na horním povrchu. I ta nejjemnější frakce je ale velmi propustná, díky čemuž bude voda z povrchu hřiště dokonale
odváděna a nebudou tak vznikat na hřišti
ani při největších lijácích louže. Další vrstvou je opět geotextilie a speciální polyuretanová podložka, na které je položen finální povrch – umělá tráva. Jedná se o bezzásypovýumělý trávník poslední generace
(T-TURF), který je jen lehce zasypán křemičitým pískem a to hlavně z důvodu jeho fi-

xace a přitížení. Jinak je povrch velmi měkký a dobře se na něm sportuje. Plocha je
určena především pro malou kopanou, ale
kromě branek na fotbal, které jsou pevně
připevněny k povrchu (vlastní základ), je
pro sportovce připravena také síť se dvěma sloupky. Toto vybavení po jednoduché
a rychlé montáži může sloužit pro hru volejbalu či nohejbalu. Celé hřiště je oploceno. Oplocení hřiště tvoří železné sloupy, na
kterých jsou ve spodní části namontovány
dřevěné mantinely. Nad těmito jsou dále
po obvodu nataženy umělohmotné sítě.
Mimo projekt obec zbudovala také venkovní osvětlení hřiště (celkem 4 stožáry,
každý po třech svítidlech), které umožňuje
využívat hřiště i po setmění. Na delší straně hřiště směrem od centra obce je z ven-
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kovní strany vybudován chodník. Rozměry hřiště jsou 22 x 44 m. Projekt realizovala firma NATRIX z Hodonína. Hotové hřiště
bylo zkolaudováno v prosinci 2016. Celkové náklady na projekt činily 2.862.262,- Kč
z toho dotace z MŠMT činila 1.206.000,- Kč.
Náklady na osvětlení, přípojku elektřiny,
různé terénní úpravy na okolních pozemcích a další práce a služby mimo projekt činily celkem 489.605,- Kč, a obec je financovala z vlastního rozpočtu. Konečný výsledek je velmi zdařilý, o čemž svědčí zájem
o využívání tohoto hřiště nejen od místních, ale také od přespolních sportovců.
V případě zájmu o využití hřiště je potřeba
kontaktovat jeho správce p. Emila Červenku z Držkové. Všechny potřebné informace včetně kontaktu na správce jsou uvedeny v provozním řádu, který je k dispozici na
samotném hřišti, popř. na obecních stránkách www.drzkova.cz.
Vybudováním nového hřiště ale celková revitalizace držkovského sportoviště
neskončila a je třeba na ní pracovat dále.
V první řadě musíme vyřešit zázemí k samotnému hřišti, které by sloužilo pro ulo-

žení vybavení (síť na volejbal, balony atd.)
a jako prostor pro převlékání. Do budoucna lze přemýšlet ještě nad zbudováním tenisového kurtu a především nad zázemím

Mikulášská obchůzka
V sobotu 3. prosince 2016 zavítala opět
po roce do Držkové mikulášská družina,
kterou povolal pan starosta ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů. Mikuláš se s andílky „spúšťal“ na zlaté
pentli nad Skalama už den před obchůzkou a spolu s čerty, kteří vyšli z pekel z míst
propadlé Horní Držkové, nalezli úkryt v hasičské zbrojnici. Odtud všichni vyrazili v sobotu brzy odpoledne a na připraveném
žebřinovém voze taženém čerty slavnostně projeli celou dědinou za zvuku vánočních melodií z obecního rozhlasu. Andílci
dětem, které se na průvod nebály přijít podívat, házeli pozlacené čokoládové mince.
Po této projížďce už Mikuláš vyrazil se tře-

mi andělíčky a šesti čerty navštívit všechny děti mladší deseti let nejen v dědině, ale
i po všech pasekách. Na přání některých
rodičů byla družina povolána i na děti starší. Některé děti byly statečné, jiným ukáplo pár slziček, ale přesto si všichni nakonec
s Mikulášem popovídaly a pověděly mu
básničku, či zazpívaly písničku. A pokud
mělo nějaké dítko v knize Dobrých a špatných skutků zaznamenáno nějaký prohřešek, tak muselo slíbilo, že se polepší. Letos
oproti letům minulým tak čerti nikoho do
pekla neodnesli. Za setkání s Mikulášem
byly všechny děti odměněny balíčkem plným sladkostí.
Anděl Petronel H.

Rozsvícení stromečku
V neděli 27. listopadu 2016 se v Držkové konala první
z vánočně laděných akcí, která se během adventu v Držkové uskutečnila. Po soumraku se sešly desítky občanů uprostřed obce nedaleko zvonice, aby společně slavnostně rozsvítily stříbrný smrk. Držkovské děti zapěly nacvičené pásmo vánočních koled, které si s dětmi připravila Františka
Chudárková spolu s učitelkami Pavlou Holíkovou a Lucií Köglerovou. S dětmi si mohli zazpívat díky připraveným zpěvníčkům také všichni přihlížející. K zahřátí byl v hasičské várnici připraven horký čaj, pro dospělé také s kapkou rumu.
Při loučení se sousedy jsme se v záři stromečku začali těšit
na blížící se Vánoce.
Petra Hamplová
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Zdobení
stromečku
Předminulý rok jsme jednoho dne
s kamarády v předvánočním čase dostali nápad, že bychom mohli den před
Štedrým dnem nazdobit stromeček lesním zvířátkům, ať mají také hezké Vánoce, a spojit to také s příjemnou procházkou. Jak jsme se domluvili, tak jsme taky
udělali. Akce se setkala s velkým úspěchem, a tak jsme se ji rozhodli zopakovat. Po obědě jsme si v pátek 23. prosince 2016 vzali do batohu jablíčka, oříšky,
tvrdý chleba, semínka a jiné dobrůtky,
zkrátka vše, co kdo doma našel a co mají
zvířátka ráda. Sraz jsme si dali u hasičské
zbrojnice a vyšli jsme. Sešlo se nás téměř
15 podobně nadšených lidí. V ten den
pěkně mrzlo a všechny stromy pokryla silná námraza, bylo to jako v pohádce. Asi po půl hodině procházky jsme našli pod Skalama stromeček, který se nám

Jubilejní
Živý betlém

Páteční podvečer 25. prosince 2016
byl v Držkové tradičně zasvěcen Živé-

Herní odpoledne
v knihovně
Během vánočních svátků se uskutečnil v Držkové druhý ročník herního odpoledne. Nejen děti a mládež, ale
také dospělí měli možnost zahrát si různé deskové, strategické, logické, vědomostní, ale i další hry, které prověřovaly třeba hráčovu zručnost. V místní obecní knihovně, kde akce proběhla ve čtvr-

zalíbil. Byl dobře přístupný i pro zvířátka a kolem ještě bylo dost pařezů, což se
nám také hodilo, protože jsme chtěli vysypat semínka i na ty pařezy. Někteří věšeli na stromek na provázky jablka, jiní
mrkve, lojové koule ptáčkům a na pařezy jsme vysypali piškoty, semínka slunečnice, oříšky a vzali jsme i seno, které
se rozmístilo okolo. Pak jsme si zazpívali koledy, bouchli jsme si šampus a pokračovali v procházce. A aby to bylo ještě
zajímavější a byla legrace, tak pár kamarádů, včetně našeho pana starosty, zatřepali vždycky stromem, který byl omrzlý. Z něho pak námraza rychle opadávala
a vypadalo to, jako když sněží. Našemu
panu starostovi se třepání stromečků
tak zalíbilo, že to dělal celou dobu procházky. Cesta nám strašně rychle utekla
a my se ani nenadáli a byli jsme v Hutích,
odkud jsme vyrazili zpátky ke zbrojnici. Tam jsme si všichni popřáli pěkné Vánoce a rozešli se domů, kde na nás čekal
čaj a vánoční cukroví. Asi po týdnu jsem
si udělala procházku a zašla se podívat

k našemu stromečku, jestli tam zvířátka
byla. A věřte nebo ne, vše bylo snězeno,
takže zvířátkům jistě chutnalo a my jsme
měli dobrý pocit, že jsme udělali krásné Vánoce i zvířátkům v lese. Pokud se
k nám budete chtít přidat na již třetí ročník našeho Zdobení vánočního stromečku pro lesní zvířátka, tak vezte, že vyrážíme opět v sobotu 23. prosince 2017.

mu betlému a to již po dvacáté. Zajímavá byla tato akce nejen tím, že slavila kulaté jubileum, ale také, že poprvé v historii program propršel. Skutečně, za dvacet let jsme si užili různé počasí - od sněhových vánic, po mrazy atakující -20 °C,
i oblevy, ale trvalý déšť ne. Špatné počasí
bylo předpovídáno, tak jsme byli na toto
dobře připraveni. Pódium i místa k sezení pro obecenstvo byly nadkryty stany.
A i přesto, že nám počasí skutečně nepřálo, přišla se na vystoupení podívat spousta místních i přespolních diváků, pro které byl připraven bohatý a pestrý program. Ponocný odtroubil půlnoc a hned
následovalo boží slovo pronesené panem starostou a vystoupení děti z mateřské školy, které s nimi nacvičila paní učitelka Jaruška Dvořáková spolu s paní ředitelkou Janou Gergelovou. Vystoupily
i místní děti se svými písničkami a básnič-

kami, se kterými nacvičovala paní Františka Chudárková, Pavla Holíková a Lucie
Köglerová. Dále v programu opět povstali ze snu pastýři a se třemi králi se poklonili Ježíšku. Po mnoha letech se do programu vrátili také pastuši v původním složení. Letos se diváci dočkali novinky v programu a to závěru, kdy vystoupili Kašavští chlapi, kteří společně s otcem Janem
Machem zahráli koledy. Chlapi svým zpěvem strhli také diváky, kteří zpívali též.
Nakonec otec všem přítomným požehnal. Po skončení programu byl na zahřátí
připraven horký čaj a perníčky a byla otevřena i vánočně vyzdobená kaple sv. Václava s vystaveným podhostýnským betlémem. Budeme se na vás těšit opět příští
rok 25. prosince na již 21. ročníku Živého
betlému v Držkové.

tek 29. prosince 2016, se nás sešlo asi
12. Hraní v soutěživé a hravé atmosféře
se protáhlo až do podvečerních hodin.
K občerstvení jsme si přinesli ze svých
domovů také různé cukroví. Po poslední
hře jsme všichni odcházeli s úsměvy na
rtech a s pocitem příjemně stráveného
odpoledne. Pevně věříme, že toto herní
odpoledne uskutečníme i příští rok. Za
hladký průběh akce patří dík panu starostovi a především našemu knihovníkovi Jaroslavu Hruškovi.
Lubomír Marušák ml.
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Silvestrovský
výšlap na hrad
Lukov
Pamatuji se, že už jako malý ogárek jsem se velice těšíval na poslední den
v roce. Ne však na ohňostroje a dělobuchy
jako ostatní mí vrstevníci, či na popíjení nápojů jako starší mládež, nýbrž na silvestrovskou vycházku. Tehdy nebyly silvestrovské
výšlapy tak masově rozšířeny jako nyní, lidé
bývali zalezeni doma v teple a v lese ani na
jindy frekventovaných turistických cílech
jste třeba celý den nikoho nepotkali. Kdy
přesně se zrodil nápad na první výšlap na
hrad Lukov, už nevíme, dochovaly se pouze ústní vzpomínky, že první taková silvestrovská túra mohla proběhnout v roce
1990. Uskutečnila ji rodina Kolářova z Vlčkové a ze Zlína s přáteli. Akce se všem velmi
líbila a opakovala se další roky. Brzy se z ní
stala novodobá tradice, bez které bychom
si dnes vánoční svátky a ukončení starého roku vůbec nedovedli představit. První známá skupinová fotografie z této akce
pochází z roku 1994. V roce 1995 jsem se
výšlapu poprvé účastnil také já sám, nutno
podotknouti, že mi byly pouhé tři roky. Trasa výšlapu se v průběhu let příliš neměnila. Původně se vyráželo z Vlčkové od Kolářů (Polčáků) Ve Mlýně. Patnácti až dvacetičlenná skupinka účastníků se odtud vydala přes louky pod Rablinu. S baťůžky s nutným proviantem – špekáčky, chleba, termosky s čajem a ploskačky s pálenkou na
zahřátí – stoupal zástup lesním chodníčkem na vrchol Rabliny, kde se většinou připojovali další kamarádi ze Zlína, kteří se autobusem přiblížili na konečnou ve Velíkové
a odtud pěšky právě na Rablinu. V průběhu
let se přesně ustálily odpočinkové zastávky, jako třeba „u kříža“, „u obrázka“, „na Prádlech“ a další, na kterých se z baťůžků podávalo občerstvení, každý, co přinesl. Perníčky, či jiné cukroví, šípkový čaj a také domácí pálenka pro dospělé přišla vždy vhod.
Všechny tyto zastávky se věrně dodržují dodnes, některé nové dokonce přibyly.
Málem bych zapomněl zmínit, že nezbytným doplňkem dospělých účastníků bývaly a dodnes jsou štamprle na krku – v látkovém nebo koženém pouzdru, či oplétané – do kterých si přátelé navzájem nalévají vzorky toho, co kdo daný rok nasbíral a vypálil. Z vrcholu Rabliny již cesta lesem ubíhala rychleji. Prošlo se kolem dřevěného kříže, u kterého dodnes vznikává skupinové foto, kolem svatého obrázku
„u lipky“ dále k Prádlům. A právě od Prádel,
starobylé dřevěnice a kamenem obezděné studánky, kde se prý v dávné minulos-

ti právalo prádlo pro slavný hrad Lukov, se
již všichni museli ohlížet po nějakém tom
palivu. Suchá větev, nebo menší suška přišla vhod na další zastávce – Králkách. U skal
zvané Králky, známými svými vytesanými
sedátky, se totiž vždy rozdělával oheň. Kolem ohně, který se mnohdy v mokrém sněhu jen obtížně rozhořel, se vytvořil kruh
lidí, kteří na lískových tyčkách opékali své
špekáčky. Po tomto delším odpočinku se
již došlo na kýženou hradní zříceninu. Ještě
relativně nedávno se v poslední den v roce
opravdu běžně stávalo, že zde nebyla „ani
noha“. Hrad jsme si tak mohli v klidu sami
prohlédnout a obdivovat jej v bílém hávu.
Po prohlédnutí lukovského hradu jsme lesní cestičkou zamířili nazpět k Vlčkové. Ještě zastávka na Písečném a už se sestupovalo přes Pláňavy na točnu ve Vlčkové. Pomyslnou tečkou za každou akcí pak bývalo posezení u Kolařů Ve Mlýně, kde jsme
se vždy cítili jako za starých časů. Posedali jsme si v kuchyni kolem rozehřátých kamen a pochutnávali si na upečených dobrotách, které si pro nás tetička Kolářova přichystala, a povídali a povídali. Stejně probíhala naše akce i následující léta, někdy
v početnějším, jindy ve skromnějším počtu účastníků. Zřejmě naposledy jsme ve
„staré“ sestavě podnikli tento výšlap v roce
2002. Protože jsme se následující tři Silvestry doma skutečně nudili, rozhodli jsme se
v roce 2006 silvestrovský výšlap s kamarády – rodinou Kotkovou z Držkové – obnovit. Výšlap si hned získal velkou popularitu
a rychle narůstal i počet účastníků (na posledním výšlapu 31. 12. 2016 nás bylo 24).
Výšlap má nyní začátek a konec v Držkové.
Ráno vyrážíme po deváté autobusem, který nám díky ochotným pánům řidičům zastavuje na vrcholu Rabliny, odtud se již tra-
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sa od původních výšlapů neliší, teprve až
ve Vlčkové u hospody odbočujeme doleva a po červené turistické značce přejdeme
přes kopec domů do Držkové. Za desetiletí výšlapů jsme zažili také různé počasí. Od
velkých mrazů klesající i pod -15 °C, přes
plískanice, až po tak vysokou sněhovou pokrývku, že jsme museli jít ve špalíru v chodníčku, který vyšlapával první v zástupu
(a musel být průběžně střídán jiným statným chlapem). Ačkoliv se průběh a trasa
výšlapů po desetiletí téměř nezměnila, okolí a počty dalších výšlapů a lidí ano. Z mýtiny, kde stojí dřevěný kříž, se stal vzrostlý
les. Z pouhých rozvalin hradu, které si pamatuji z dětství, se díky mnohaleté práci
Spolku přátel hradu Lukova a hnutí Brontosaurus, stal reprezentativní hrad. Dozdila
se a zastřešila věž, opravilo se podzemí, vybudovaly se expozice, dozdilo se opevnění a provedeny byly mnohé další záslužné
práce. Ještě před deseti lety jsme na Králkách museli rozdělávat oheň. Strýc Kotků
nosíval ve svém baťůžku noviny a naštípané třísky a polínka, abychom oheň v lese
vůbec rozdělali. Z čehož jsme si mnohdy
dělali legraci, že s sebou nosívá celou kotelnu. Dnes, když přicházíme na Králky, tak již
většinou hoří velká „fatra“ a všude potkáváme desítky a stovky dalších lidí. Vídáváme
a zdravíme se se známými tvářemi, se kterými se třeba vídáváme pouze jednou do
roka, právě zde na Lukově. Ze silvestrovských výšlapů (nejen na Lukov) se stal nový
fenomén. Jsem moc rád, že jsem mohl být
v 90. letech u jejich počátků. Pokud budete
mít čas a chuť, můžete se za půl roku k nám
připojit. Pokud se jízdní řád autobusů do té
doby nezmění, vyrážíme 31. 12. 2017 autobusem v 9.08 ze zastávky od Obecního úřadu v Držkové.
Lubomír Marušák ml.
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Hasičský Silvestr
Protože byl rok 2016 pro SDH Držková velmi vydařený, rozhodli jsme se jej
také ukončit tak trochu s noblesou. Bývaly doby, kdy se v naší hasičské zbrojnici slavil Silvestr se vším všudy. Proto jsme
si řekli, že bychom mohli tuto akci alespoň částečně obnovit a pořídit nějaký
ten ohňostroj a o půlnoci slavnostně ozářit oblohu nad hasičskou zbrojnicí. A taky
se tak stalo. Před půlnocí jsme se sešli
u zbrojnice, kde jsme ohňostroj nachystali, a pak už jen stačilo počkat, než odbije poslední minuta tohoto roku. Čím více
se půlnoc blížila, tím víc a víc se scházelo ke zbrojnici lidí. Těsně než půlnoc nastala, společně jsme odpočítali poslední
vteřiny starého roku a ohňostroj mohl začít. Obloha se krásně rozzářila všemi barvami. Následně jsme si všichni pospolu
připili šampaňským a popřáli přinejmenším stejně vydařený rok 2017. Poté se na
podiu od Živého betlému zpívaly koledy,
což je taková novodobá tradice držkovské omladiny. Došlo také na českou hymnu. Panovala ta správná silvestrovská atmosféra.
David Flám

Statistika
webových stránek
Přelom starého a nového roku vždy
vybízí k bilancím. Podobně jako v minulém jarním Okénku se ohlédneme, jak si
vedly oficiální držkovské webové stránky během roku 2016. Návštěvnost stránek zaznamenala oproti roku 2015 téměř
dvacetiprocentní zvýšení. Za celý rok webové stránky navštívilo 22.401 návštěvníků, v průměru tedy asi 61 osob denně
(v roce 2015 to bylo průměrně 51 osob
denně). Nejvíce byly navštěvovány stránky na podzim, kdy probíhala fotosoutěž
– říjen 2.948, listopad 2.046 nebo prosinec 2.398. Většina návštěvníků (kolem
80 %) mířila na naše stránky pochopitelně z České republiky, nemalé byly ale
i návštěvy z Ruska, Německa, Velké Bri-

tánie, Francie, Polska, Ukrajiny, USA, Japonska, Belgie, Číny a pak spíše ojediněle
i z jiných států (Kazachstán, Brazílie, Izrael
atd.). K nejnavštěvovanějším sekcím patřila v uplynulém roce fotogalerie, webkamery, aktuality, úřední deska a fotosoutěž. V sekci aktuality bylo zveřejněno
70 příspěvků, ve fotogalerii přibylo 1313
nových fotografií, což je nárůst o 103 %
oproti roku 2015 (v r. 2015 zveřejněno
644 fotek). V sekci události v obci bylo
zveřejněno 22 plakátů na kulturní nebo
sportovní akce v obci. Doufejme, že také
rok 2017 bude pro Držkovou i její webové stránky přinejmenším srovnatelně bohatý.
Lubomír Marušák ml.

Tři králové
Ve středu 4. ledna 2017 byly při mši
svaté v kašavském kostele posvěceny otcem P. Janem Machem křídy pro tříkrálovou obchůzku. Samotná Tříkrálová sbírka pak proběhla v sobotu 7. ledna. Tento rok v obci chodila výjimečně jen jedna skupinka místních ogarů. Ale hned
5 králů (Jan Chudárek, Petr Červenka, Jakub Dočkal, Michal Chudárek a Jakub
Červenka) a to proto, aby vůbec bylo v jejich silách celou obec a její paseky projít.
Přes celý den totiž panovaly v celém kraji tuhé mrazy kolem -15 °C, k večeru teplota klesla ještě až o pět stupňů. Nejdříve šli tři z pěti králů na Paseky a dva se
doma ohřívali. Po Pasekách již jeden zůstal doma a ten jeden král „navíc“ se ohříval a vždy střídal toho krále, který byl nejvíc zmrzlý. Díky ochotě Třech králů a člence zastupitelstva obce, která krále zavezla i na vzdálená místa obce v Držkové,
byli naši pasekáři rádi, že je králi navštívili
a popřáli do Nového roku 2017, který křídou napsali na dveře, vše dobré. Celkově
se na Tříkrálové sbírce pro Charitu v Držkové vybralo 13.051,- Kč. Dík patří všem
dobrým duším. Fotografie, které byly pořízeny během sbírky, jsou zveřejněny na
webových stránkách obce, dvě z nich
byly dokonce přihlášeny do fotosoutěže „Foťte 2017“ vyhlášené zlínskou Charitou. Z celkového počtu 58 přihlášených
fotografií se fotografie „Královští ogaři
z Držkové“ rozhodnutím odborné komise
umístila na 7. místě.
Františka Chudárková

Končiny
Každoročně se v naší obci na sklonku
zimy dodržuje starobylý obyčej a tím jsou
končiny s voděním medvěda. Letos uskutečnili držkovští hasiči tuto náročnou ob-
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chůzku v sobotu 25. února 2017. Slovo „náročnou“ je na pravém místě, protože během jednoho dne musí průvod s medvědem projít nejen dům od domu celou dědinu, ale zároveň navštívit všechny domácnosti na Pasekách, Lhotách, pod Jaroňovou, na Májové, v Ráztokách, Hutích, Košařiskách a dalších samotách. Tady všude
musí kromě jiného vodič vinšovat a odříkat
básničku a medvěd si zatančit s paní domu,
a všechny maškary zazpívat. Tak jako v minulých letech, ani letos nebyla nouze o různorodé masky. Dá se říci, že s námi letos
chodil kde kdo, Rumcajs-slivcajs, beruška,
doktor, řezník, šašek, Robin Hood, uklizečka, vězeň, servisman, generál a samozřejmě
náš ochočený medvídek Honzík. Neobešli bychom se bez našeho hudebního doprovodu, který tvořil kytarista pan Jaroslav
Hruška, na harmoniku nás doprovázel pan
Aleš Holík a pravidelný rytmus na ozembuch určoval bratr Petr Vysloužil. Občané
se na nás již od rána těšili a radostně nás
vítali. Všude pro nás bylo připraveno pestré a chutné občerstvení. Po celodenní obchůzce naší obce pro nás byla v místní hospůdce u Köglerů přichystána horká polévka. Jsme moc rádi, že i po tolika letech pořádání této tradice nás naši občané vítají
s otevřenou náručí.
David Flám

Domácí zabijačka
Opět po roce celou Držkovou na dva
dny provoněla vůně zabijačkových specialit. Místní nadšenci uspořádali již po čtvrté se dvěma řezníky tzv. domácí zabijačku. Pátek 3. března byl podle klasického
scénáře dnem příprav. Od brzkého rána
se u hasičské zbrojnice kouřilo ze třech
kotlů a jednoho kotlíku. V nich se v průběhu dne vařily speciality, na které většina Držkovjanů a přespolních rok netrpělivě čekala. Přece jen už dnes doma málokdo dělá vlastní zabijačku, takže pravé
domácí poctivé jitrničky a tlačenky jsou
vzácností a ceněným artiklem. Díky stále
se zvyšujícímu zájmu se letos vařilo zase
o nějaké to kilo masa navíc, což zapříčini-
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lo, že byly kotle úplně plné a nevešel by
se tam snad už ani jeden podbradek, či
jazyk navíc. Pod rukama sehraného týmu
vznikly jitrnice ve střívku i v tlačenkovém
střevě, tlačenky, desítky kil obcházkového prejtu a plné hrnce černé zabijačkové polévky prdelačky. Až do večera se
pak hotové speciality zodpovědně chladily. Na druhý den se opět brzy ráno zatápělo pod kotli. Vařila se v nich druhá várka masa. Kolem desáté pak začali přicházet první lidé, kteří se již nemohli zabijačkových pochoutek dočkat. Díky většímu
množství připravených dobrot se dostalo skutečně na všechny. Kolem jedenácté

hodiny se začalo vytahovat také čerstvě
uvařené maso, které se hned porcovalo,
a připravovaly se z něj tzv. zabijačkové talíře. K posezení byla připravena hasičská
garáž s lavičkami a stoly. Dělá nám velkou
radost, že se tato naše držkovská akce těší
stále velkému zájmu. Prázdné kotle a hrnce nás ujistily, že naše výrobky chutnaly
a že naše dvoudenní dřina měla smysl. Ještě jednou touto cestou děkujeme
všem, kteří jakkoliv přiložili ruce k dílu především mistrům řezníkům - zapůjčili
nám potřebné vybavení a také těm, kteří nás v sobotu přišli podpořit.
Lubomír Marušák ml.

Zpřístupňování
obecních kronik

jednoho kronikáře a nalezením a pověřením dalšího vhodného pisatele vždy uplynulo několik let. Obecní kronika Augustina
Jančíka popisuje období 1918 – 1937. Dalším kronikářem je až v roce 1952 ustanoven Alois Šarman v Držkové, který se opět
v zápiscích vrací až do roku 1938. Jeho kronika končí rokem 1979, kdy došlo ke sloučení národních výborů Kašavy, Vlčkové
a Držkové pod jeden. Nová kronika se měla
psát společná v Kašavě, což se ale bohužel
buď nestalo, nebo se kronika nedochovala. Po sametové revoluci a navrácení samostatnosti obci Držkové vznikla kronika popisující léta 1990 – 1999 obecní kronikářkou prom. ped. Ladislavou Habšudovou.
Její následovnicí a současnou paní kronikářkou se stala Mgr. Drahomíra Mrázková,
která napsala ucelenou kroniku obce z let
2001-2010 a má rozepsanou kroniku současnou od r. 2011. Školní kroniky v Držkové vznikly dvě a obě dvě se dochovaly.
První popisuje období 1891 – 1937 a druhá 1937 – 1975. Období druhé světové války je ve školních kronikách zpracováno ve
dvou verzích – první verze musela být psána „proněmecky“, což bylo přísně od vyšších úřadů kontrolováno a při neuposlechnutí hrozily nejvyšší tresty. Druhá verze let
1939 - 1945 vznikla po osvobození obce
a pravdivě popisovala průběh války a strašné činy okupantů. Dochována je i osob-

Obec Držková měla a stále má velké
štěstí na dobré kronikáře, kteří pečlivě a věrohodně zaznamenávají dění v obci. Díky
tomu můžeme nyní psát články o historii
obce, vydávat tiskoviny, knihy a jinak prezentovat obec. Kronik obce Držkové existuje velké množství. Nejstarší z nich byla
školní, jejíž zápisy se započaly psát v roce
1891. První obecní kronika se začala psát
až v roce 1932. První zastupitelstvem zvoleným obecním kronikářem se stal učitel Augustin Jančík, který se ve psaní kroniky navrátil až do roku 1918 podle vzpomínek občanů a dochovaných písemností. Augustin Jančík se se svou manželkou
Františkou zasloužili také o zachování této
první obecní kroniky. Všechny kroniky musely být v době Protektorátu odevzdány na
Oberlandratu v Holešově. Manželé kroniku u sebe uschovali a tajně ji převezli během svého stěhování do Všetul u Holešova
v r. 1941 a zachránili ji tak před jistým zničením. Kroniku navrátila obci vdova Emilie Jančíková (druhá manželka Augustina).
S „tradicí“ psaní kroniky pozpátku se bohužel setkáváme u všech následujících kronikářů, protože mezi ukončením zápisků

Nové magnety a placky
Před dvěma lety vydala obec Držková sadu placek (s připínacím špendlíkem) a magnetek s různými motivy obce. Zakoupit si je bylo možné na obecním úřadě. Stovky těchto
suvenýrů šly rychle na odbyt. Nejvíce se líbily placky s jelenem – tedy s obecním znakem –
a to buď s nápisem „Valašská dědina Držková“, nebo „A já su cérka/ogara z Držkové“, či dokonce „U nás v Držkové sa ani jeleňa nebójíme“. Počátkem letošního roku zbylo jen několik málo těchto vděčných suvenýrů, tak jsme ani chvilku neváhali a dali jsme vyrobit další.
Kromě placek a magnetek s jelenem, kaplí, zvonicí, OÚ, přibyly i motivy nové. Třeba s hasičskou zbrojnicí, s Předními či Zadními skalami, nebo se starou Fojtovou hruškou pod Skalama. Všechny motivy magnetek a placek si opět můžete zakoupit za 15 Kč na držkovském
OÚ.
Lubomír Marušák ml.
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ní kronika paní Anny Kruťové, která svým
pohledem a vzpomínkami nejbližších zachytila období 1918 – 2001. Původní hasičskou kroniku (pokud tedy skutečně existovala) se dosud nedaří nalézt, přestože byla
na její nalezení vypsána SDH Držková odměna 2 litry slivovice. Nová hasičská kronika kronikáře SDH L. Marušáka ml. popisuje
období od roku 2010.
Současnou snahou obce Držkové je
zpřístupnění všech kronik svým občanům,
protože právě ze strany občanů je stále velký zájem o historii a tradici naší obce. Originály kronik se nalézají v okresním archivu na Klečůvce. Obec disponuje nekvalitně zhotovenými xerokopiemi některých
z nich, které byly zhotoveny před desítkami let tehdejší technikou. Členové zastupitelstva usilovně pracují na zhotovení kvalitních kopií všech kronik a jejich umístění
do obecní knihovny v Držkové, odkud by
si je občané mohli půjčovat. Je to ovšem
běh na dlouhou trať, protože zhotovení takové kopie je dosti časově náročné (skenování, úprava, tisk, ruční vazba). Dnes je
možné si v obecní knihovně půjčit tři kroniky: Pamětní kniha obce Držkové od r. 1918
(1918-1937 Augustin Jančík), Kronika obce
Držková (1990-1999, Ladislava Habšudová)
a Kronika obce Držková (2001-2010, Drahomíra Mrázková).
Lubomír Marušák ml.
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Uctění památky
F. Jančíkové
V dubnu jsme si v Držkové připomínali
hned dvě významná výročí, která se obě týkala osobnosti Františky Jančíkové – Minaříkové. Řídící učitelka, amatérská etnografka, historička, ochotnická herečka, patronka
ruční stříkačky, autorka monografie Valašská
dědina Držková a především osvícená žena,
jejíž silný kulturní a společenský vliv je v Drž-

Májová
pobožnost
V neděli 28. května 2017 jsme uskutečnili
v Držkové májovou pobožnost v malebném
prostředí u zvoničky pana Pavla Čihaře v Ráztokách. Vážili jsme si přítomnosti našeho duchovního otce P. Jana Macha, který se s námi
pomodlil k Panně Marii, která bývá v květnu
uctívána a oslavována. Otec Jan nám zpříjemnil pěkný podvečer hrou na harmoniku

Osvobození
Držkové po 72 letech
V pátek 5. května 2017 se v Držkové naskytla nevídaná podívaná. Prošlo přes ni přes
čtyřicet vojáků v uniformách z období druhé
světové války. Nadšenci z vojenských spolků
z Moravy i Slovenska si tímto způsobem připomínali výročí osvobození naší země. Akce
s názvem Pochod přes Javorníky probíhala
od 1. – 7. května, v níž účastníci pěšky, v historických vozidlech a na koních následovali trasu československých vojenských jednotek, které takto postupovaly v roce 1945. Pochod startoval v Považské Teplé, dále přes

Hasičský máj
Již potřetí uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů v Držkové obnovenou tradici stavění a kácení hasičského máje v Držkové. Přestože jsme v předchozích dvou letech nastavili laťku úrovně těchto našich akcí opravdu
vysoko, myslím, že jsme ji letos možná posunuli ještě výše. Stavění máje se uskutečnilo v neděli 30. dubna 2017. U obecního úřadu se ráno sešlo „zdravé a aktivní“ jádro sboru. S potřebným nářadím a dřevěným žebřinovým vozem a malým dřevěným vozíkem
jsme vyrazili do lesa. Tentokrát jsme šli najisto a na jiné místo nežli jindy. Pan starosta
nám již předem ukázal strom v obecním lese
v držkovských Ráztokách u Panštinky, který potřeboval pokácet a který byl jako dě-

kové dodnes citelně znát, by 18. dubna oslavila své 120. narozeniny. Hned dva dny na to
20. dubna jsme si připomínali smutné výročí 70 let od její smrti. Obě výročí připomněly
články s fotografiemi na webových stránkách
obce. V pátek 28. dubna 2017 pak zastupitelé obce Držkové důstojně uctili památku na
místě posledního odpočinku paní řídící učitelky Františky Jančíkové, tedy na štípském
hřbitově. Věncem, svící, modlitbou a vzpomínkou vzdali hold význačné osobnosti držkovských dějin.
Lubomír Marušák ml.
a zpěvem, ke kterému se přítomní chvílemi
připojili. Velkou radost jsme měli z přítomnosti farníků z Vlčkové a Kašavy. Radostný
pohled na početný zástup věřících měla Panna Maria Svatohostýnská, jejíž pěkná socha
je umístěna ve zvonici na kopečku a její pohled směřuje na malebnou krajinu v držkovských Ráztokách. Kromě májové pobožnosti probíhalo v průběhu celého měsíce května pravidelně několikrát do týdne i májové
modlení v místní kapličce sv. Václava.
Františka Chudárková
Horní Maríkovou, Bařiny, Hovězí, Vsetín, Hošťálkovou, Držkovou, dále na Lukov, Fryšták,
Holešov, Hulín až do cíle v Břestu. V průběhu
trasy se na některých místech konaly nejrůznější pietní akty, přehlídky a střílely se salvy.
První „předsunuté“ motorizované jednotky
se do Držkové dostaly kolem desáté hodiny
dopolední. Uprostřed obce naproti obchodu pak rozbili tábor, kde si připravili na vařičích polní oběd. Zde je přivítali představitelé obce. K vidění zde byla zajímavá historická
auta, kanon a sajdkára. Před jedenáctou pak
dorazily pěší pluky. Po řádném občerstvení
a odpočinku pak všichni účastníci kolem jedné hodiny po skupinovém fotografování organizovaně pokračovali dále v postupu směrem na Lukov. Je velká škoda, že jsme o tak

zajímavé akci nevěděli dopředu. Snad se obdobný pochod podaří uskutečnit i v příštím
roce, kdy bychom díky získaným kontaktům
mohli vojáky patřičně přivítat.
Lubomír Marušák ml.

laný pro náš máj. Jedinou nevýhodou bylo,
že strom rostl na okraji lesa, díky čemuž měl
při obdobné výšce jako předcházející máje
o poznání větší průměr a tedy i větší hmotnost. Strom jsme tedy pokáceli, pořízy na
místě očistili a vlastními silami na žebřiňáku převezli ke zbrojnici. Tam už na nás čekaly další bratrské a sesterské posily. Děvčata řádně ozdobila máj i věnec, ogaři zase
prohlubovali jámu a přichystali lano a žebříky na stavění a dřevěné podpěry na upevnění máje. Po připevnění vlajky a letos i láhve šampaňského ke ozdobené špičce nadešel čas stavění. Sil jsme měli dokonce ještě
více než jindy, a tak máj měřící letos 14,5 metru na první pokus zapadl do jámy. Po zhlédnutí naší dobře odvedené práce jsme se rozešli spokojeně domů. Oproti loňsku, kdy
nám byl máj pokácen, vydržel dobře zabez-

pečený celý měsíc. Připevnili jsme k němu
totiž tolik železa (ocelových trubek, pásovin
a ostnatého drátu), které mělo znemožnit
jeho neoprávněné pokácení, že jsme se spíše báli, aby se neobjevil v hledáčku sběratelů
kovů, než „kácečů májek“.
Kácení máje míváme tradičně v pátek.
Aby se akce termínově nekryla s držkovským výtvarným sympoziem, posunuli jsme
ji na pátek 2. června. Opravdu nás moc potěšil velký zájem místních a přespolních, kteří k nám do Držkové na kácení máje přijeli.
Oproti předcházejícím ročníkům, které byly
také hojně navštěvovány, jsme měli připravený téměř dvojnásobný počet stanů, stolů
a laviček a i tak byla všechna místa obsazená. Promyšlený program započal humornými scénkami hasičů po 18. hodině. Programem nás opět provázela naše přední drž-
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kovská moderátorka Emička Roháčková. Připravená show obsahovala hned tři scénky.
V první z nich „Lojza a Líza“ vystoupili a zpívali písničku Michala Tučného Jan Chudárek
a Lubomír Marušák za kytarového doprovodu Vojty Dočkala. Ve druhé scénce „Baličova dcera“ se přestavil David Flám jako balič
a Lucka Dočkalová jako dcera Rozárka. Poslední a nejvelkolepější scénka „Jožin z bažin“ byla na motivy známé písně Ivana Mládka. Turistka Peťa Hamplová projížděla ve své
Škodě 100 přes Moravu, kde vystupovalo
z bažin obávané strašidlo Jožin (Danek Marušák). Jožina dostalo až skutečné práškovací letadlo, které bylo na lanku spuštěno
z komínu hasičské zbrojnice (vypustila Monika Chudárková) a popráškovalo celé prostranství. Peťa samozřejmě získala za odměnu ruku předsedovy dcery (Lucka Dočkalová) a půl JZD Držková od předsedy (Jan Chu-

dárek). Ivana Mládka zahrál David Flám a Ivo
Pešáka zase Peťa Dočkalová. Držkovští hasiči se opět ukázali jako dobří herci a improvizátoři, kteří přestože scénky dopředu necvičili, předvedli se na výbornou a sklidili od publika velký aplaus. Po scénkách byl máj také
pokácen a hned se přešlo ke dražbě máje ve
prospěch probíhající sbírky na zvon. Po přestřelce nabídek a příhozů se máj vydražil
za částku 4000 korun, která celá byla věnována na držkovský zvon. Nový majitel máje získal zarámovaný certifikát o vlastnictví hasičského máje pro rok 2017 se starobylou pečetí obce a také lahev šampusu, která celý měsíc visela na máji a ani při pádu se nerozbila. Následovala soutěž v přeřezávání kmene
máje na čas pilou hrbaňou. Mužská kategorie měla ztížené podmínky tím, že místo kulatiny statní chlapi přeřezávali silný trám. Tuto
kategorii vyhrála dvojice Aleš Roháček s Mi-

lanem Svobodou s časem 77 sekund. V ženské a smíšené kategorii se již přeřezával máj.
Vítězství v ženské kategorii z loňska a předloňska obhájily Dagmar Marušáková s Františkou Minaříkovou s časem 18 sekund a smíšenou kategorii ovládl Martin Hruška s Veronikou Daňkovou s časem 17 sekund. Od
16:00 hodin až do noci bylo na grilu připraveno maso, špekáčky, v udírně klobásy. Žízeň
všech přítomných jsme hasili točeným pivem a oranžádou. Pro děti byl připraven skákací hrad, večer byl rozdělán také oheň. Pro
ty, kteří si chtěli trochu netradičně prohlédnout naši obec, byla opět připravena vyhlídková jízda na žebřiňáku. Sedělo se a zpívalo
až do ranních hodin. Letošní stavění i kácení máje se opět dobře vydařilo. Pevně doufám, že nejen já, ale také vy se už nyní těšíte
na příští ročník!
Lubomír Marušák ml.

Noc kostelů

peno 30 obrazů namalovaných E. Peslerem
k vyučování náboženství v držkovské škole.
O malíři E. Peslerovi se nám bohužel nepodařilo nalézt více informací.
Na rubu každého obrazu je dodnes nalepen štítek s jeho názvem a jménem vydavatele: Knihkupectví Ed. Hölzla v Olomouci. Eduard Hölzel (8. 10. 1817 – 21. 12. 1885)
byl rakouský knihkupec a nakladatel, který mimo jiné založil nakladatelství Verlag
Ed. Hölzel, které je činné dodnes. V roce
1844 si otevřel v Olomouci obchod s knihami, uměním a hudebninami, záhy i další pobočky v Novém Jičíně, Ostravě, Šumperku, Šternberku, Uherském Hradišti, Přerově a v Kroměříži. Vedle knihkupecké činnosti začal i s činností nakladatelskou. Vydával například tehdy velmi populární litografické veduty českých a moravských měst.
Později byl hlavním vydavatelem v oblasti školní kartografie a učebnic v Rakousku-Uhersku. V roce 1877 obdrželo Nakladatelství Hölzel ve svém oboru na Obchodní
a průmyslové výstavě ve Vídni zlatou medaili. Soubor obrazů, který se tedy v Držkové dochoval v plném počtu, zobrazuje nejznámější výjevy ze Starého i Nového zákona. Ze Starého zákona je to kupříkladu Davidův boj s obrem Goliášem, Zkáza Sodomy
a Gomory, Mojžíš na pouti a z Nového zákona zase Narození Páně, Pokušení Ježíšovo,

Ježíš před Pilátem a mnohé další. Rámečky
z bukového dřeva ochotně vyrobil zručný
Petr Vysloužil a obrazy zasklil Lubomír Marušák ml., oba z Držkové.
V 19:30 vystoupili před kaplí Kašavští chlapi a od 20:30 hrála a zpívala uvnitř
kaple kašavská schola. Pro návštěvníky bylo
přichystáno nejen občerstvení, ale také
tzv. hledací hra - byly připraveny hrací karty s vtipy, pro jejichž rozuzlení bylo potřeba vyluštit tajenku. Pro toto rozluštění byly
uvnitř budovy kaple i vně rozmístěny na
různě velkých čtverečních písmena s číslicemi, stačilo jen ty správné najít a tajenku
sestavit. Celý program se vydařil na jedničku, měli jsme velkou radost, že se do kapličky přišlo podívat množství nejen místních,
ale i přespolních návštěvníků.
Lubomír Marušák ml.

V pátek 9. června 2017 proběhl v kapli
sv. Václava v Držkové druhý ročník Noci kostelů. Nově byla otevřena také dřevěná zvonice, ve které byly vystaveny nové papírové vystřihovánky dominant obce a další historické předměty týkající se staveb v Držkové. Hlavním lákadlem letošního ročníku
byla ale výstava historických náboženských
obrazů, které byly do Držkové pořízeny již
před neuvěřitelnými 125 lety a v Držkové
nikdy nebyly veřejně vystavovány. Soubor
30 obrazů byl znovu nalezen a zachráněn
na půdě budovy obecního úřadu a mateřské školy v Držkové v dubnu roku 2014 na
brigádě při bourání nefunkčních komínů.
Obrazy spolu s několika mála dalšími předměty byly bohužel to jediné, co se na půdě
této budovy z minulosti dochovalo. Při pátrání o původu nalezených unikátních obrazů nám byla nápomocna kronika Obecné
školy v Držkové, která byla psána nepřetržitě od roku 1891 až do ukončení vyučování
v roce 1975, a do které byly pečlivě zaznamenávány nejen školní události, ale i všechny události v obci. Právě na prvních stránkách 1. svazku školní kroniky byla zapsána pro nás důležitá poznámka, že za cenu
12 zlatých bylo v únoru roku 1892 zakou-
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Hasičské Vizovice
V pátek 23. června 2017 se mladí hasiči z Držkové vypravili
na své každoroční soustředění. Loni se poprvé odehrálo ve Vizovicích v areálu Revika. Krásné prostředí a udržovaný areál již
zcela „odstavil“ chátrající areál Nad Přehradou na Rusavě (Vlčkové). Proto bylo rozhodnuto jet raději zase do Vizovic. Svou
roli v rozhodování měl také velký bazén, který si mladí velice
oblíbili. Sraz účastníků byl u držkovské zbrojnice o půl čtvrté
a sešlo se zde 7 ogarů a jedna cérka. Mládež na soustředění doprovázelo 8 dospělých. Brzy po srazu přijel autobus a vypravil
se na více než hodinovou cestu po okolních obcích pro ostatní
hasiče z okrsku a poté všechny dopravil na Reviku. Zde už pro
držkovskou omladinu byla připravena chata stejná jako v loňském roce, ve které nás čekalo příjemné překvapení v podobě
zcela nové koupelny. Po vybalení věcí byla chvíle času do večeře a všichni ji využili ke zchlazení v bazénu. Po krátkém koupání jsme si opékali špekáčky a večer si šli kluci zakopat s míčem na hřiště. Fotbal si mohli zahrát dokonce i pozdě večer po
tmě díky tomu, že byli tak šikovní a sami si zprovoznili osvětlení na velkém hřišti. Noc pak probíhala poklidně, až na partičku cizích mladíků, kteří budili celý tábor ťukáním na okna chat.
Naši ogaři se ale nedali a suverénně tyto rušiče s ostrými slovy
zasypali balónky naplněnými vodou. Sobotní ráno bylo zahájeno menším vzrušením. Dáša Flámová, jedna z vedoucích, která
s sebou v bříšku vezla nejmladšího účastníka soustředění, odjela do porodnice. Po deváté hodině jsme se dozvěděli, že se narodila další Držkovjanka – Adélka. Historicky poprvé nás tedy
ze soustředění domů v neděli přijelo více, než nás v pátek odjelo. Po bohaté snídani přijelo mezi hasiče policejní auto. Nestal
se žádný malér - policejní „profíci“ přivezli výzbroj na ukázku
a povídali o práci policistů a odpovídali na zvídavé dotazy.
Všichni mladí i starší testovali pevnost policejních štítů teleskopickým obuškem, zkoušeli si zamířit zbraní a vyzkoušeli si
na vlastní kůži váhu neprůstřelných vest. Před obědem se ještě
stihli všichni vykoupat v bazénu a po odpočinku se odpoledne
držkovští hasiči vypravili na výlet na rozhlednu Doubrava. Kvůli
vedru jsme autem přijeli téměř k rozhledně a pěšky jsme vyběhli posledních 400 metrů. Poté nastal výstup nahoru na vyhlídko-

vou plošinu, který ne všichni zvládli. Schody byly ze železných
roštů a točité schodiště výstup neulehčovalo. Pro některé to byl
životní výkon, cestou nahoru byly slyšet úvahy jako: „Co kdyby
to spadlo?“ Načež se ozývalo sborově: „Mlč!“ Ale po zdolání 174
schodů jsme konečně byli ve výšce 33 metrů a mohli si vychutnat výhled na okolní vesnice a lesy. Cestou zpět do tábora jsme
se zastavili na zmrzlinu ve Vizovicích. Po příjezdu opět následovalo koupání v bazénu a už byl čas na večerní program. Probíhaly hasičské útoky. Naše družstvo starších žáků ho úspěšně dokončilo, a mladší žáci se umístili druzí. Za mladší žáky si premiéru útoku užili Emička Roháčková a Matyáš Flám. Dospělí pak
předvedli útok se starou mašinou, ale drobné problémy se jim
nevyhnuly, nicméně nakonec byly terče zasaženy. Opět jako
loni jsme mezi útoky nachystali pro mládež aktivity s lanem –
podbíhání, skákání a přetahování. Večer pak všichni šli docela
brzy spát. Nedělní ráno jsme věnovali úklidu, závěrečnému nástupu a stihli jsme opět i koupání. Pak jsme všechny naložili do
osobních automobilů a hasičského Transporteru a rozjeli jsme
se domů. Všem se pobyt moc líbil a těšíme se již na příští rok!
Petra Hamplová

Smutné oznámení
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás
na vždy opustila vdova po zemřelém synovci manželů Jančíkových paní Stanislava Minaříková ze Slavičína. Zemřela v úterý 22. listopadu 2016 ve věku 81 let. Spolu se svým
manželem Josefem Minaříkem celý život svědomitě udržovala odkaz držkovských učitelů Františky a Augustina Jančíkových. Právě
díky jim mohla v předloňském roce vyjít jedinečná kniha Valašská dědina Držková. Vřelého přijetí od zesnulé paní Minaříkové jsme se,
jako představitelé naší obce, podvakrát dočkali během minulého roku a získali od paní
Minaříkové cenné vzpomínky a byly nám zapůjčeny i další vzácné rukopisy děl o Držkové.
Pevně věříme, že se nám bude dařit pokračovat v činnosti paní Minaříkové
a uchovávat odkaz manželů Jančíkových nadále. Moc si vážíme, že jsme Vás
mohli poznat. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Za obec Držkovou
Ing. Jan Chudárek a Lubomír Marušák ml.
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Evidence obyvatel
Držkové
Nově narození v roce 2016:
Anna Bednaříková
Jindra Chudárek
Jan Slováček
Rozália Šubrtová
Amália Šubrtová
Anna Ďurďová
V roce 2016 nás opustili:
Milan Flám
Eva Čunková
Ludmila Horsáková
K 1. 1. 2016 žilo v obci Držkové 361 obyvatel ve věkovém průměru 41,3 let. Z toho bylo 193 mužů
a 168 žen.
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Sbírka na zvon
Vážení občané, rodáci, přátelé, dovolujeme si Vás zdvořile informovat, že obec Držková vypsala veřejnou sbírku na pořízení (odlití) nového zvonu pro dřevěnou zvonici v Držkové včetně veškerého upevnění a osazení
zvonu, pořízení elektrického pohonu zvonění
a další údržbové práce na stavbě zvonice.
Až do roku 1970 se Držková mohla chlubit svou prastarou dřevěnou zvonicí umístěnou uprostřed vesnice. Byla postavena zřejmě v polovině 18. století na popud nového
císařského nařízení. Původní zvonice měla
dvě šindelové střechy nad sebou, mezi kterými býval umístěný starý obecní zvon. Zvon
vážil podle písemných pramenů 48 kg a dle lidové pověsti v něm bylo zalito i stříbro. Snad
také proto míval tak krásný a jasný zvuk, který
bylo slyšet po širém okolí, mnohdy prý až na
Kotárech. Kromě poplachu při požáru se pravidelně ve zvonici zvonívalo ráno, v poledne
a v podvečer (klekání), dále se zvonívalo při
živelných a také válečných pohromách a dokonce i za velkých bouřek. Lidé tehdy věřili,
že zvuk zvonů zažene mraky a zastaví blesky.
A tak doprovázel zvon ve zvonici Držkovjany po staletí jejich životy, dá se říci, že od kolébky až po hrob. Avšak i na tento malý zvon
přišla v období první světové války rekvizice.
Smutná zpráva se tehdy bleskurychle rozlétla obcí a občané se seběhli rozloučit se starým přítelem. Před sejmutím zvonu se vyzvánělo celou hodinu a pak byl zvon zrekvírován pro válečné potřeby. Odvezen byl spolu se zvony z kašavského kostela 11. prosince roku 1916. Zvon nebyl obci nikdy navrácen
a do zvonice se nový neumístil. V období první republiky začal význam zvonice postupně
upadat, zvláště po roce 1930, kdy byla naproti zvonice postavena kaple a nový zvon, ulitý v roce 1930 zvonařskou dílnou Manoušek
v Brně, byl umístěný zde. Díky dochovaným
listinám se dovídáme, 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 stavba držkovské zvonice
i památkově chráněna, musela být pro svůj
špatný technický stav a také z důvodu regulace potoka v roce 1970 stržena. Typická valašská stavba se však tak nesmazatelně vryla do
paměti občanů, že se z jejich iniciativy v roce
1998 začala stavět zvonice nová, věrná kopie
podle dochovaných snímků. Slavnostně bylo
dřevěné stavbě požehnáno 11. července roku
1999 za velké účasti místních i přespolních.
Budova prošla opravami (především šindelové střechy) v letních měsících roku 2016.
Po znovuvybudování dřevěné zvonice
v r. 1998 byl do stavby nainstalován i zvon.
Bohužel však nekvalitní, vyrobený buď ze železa, nebo z nepatřičné slitiny, která zapříčinila jeho velmi špatný zvuk. Snad i proto se příležitostně zvonívá (umíráček, při hodové mši)
pouze na zvon v kapli. Pravidelné ruční zvo-

nění klekání ve zvonici v Držkové obnovil alespoň po dobu letních měsíců v roce 2014 L.
Marušák ml. Znovuobnovená tradice se setkala s mimořádně kladným přijetím od místních občanů, kteří si na zvonění velmi rychle přivykli a sžili se s ním. Ke stavbě se často
scházely také maminky s dětmi, které si zkoušely zazvonit. Setkávali se zde i starší lidé, kteří vzpomínali na zašlé časy. Zvonice se tak stala po letech zase místem setkávání a vzpomínání místních občanů. Ve zvonění se pokračovalo i v létě 2015 a 2016, kdy musel zvoník
den co den do zvonice docházet nebo dojíždět přesně na šestou odpolední zazvonit.
Pro udržení tradice zvonění v držkovské
zvonici se zastupitelstvo obce Držková rozhodlo uspořádat sbírku právě na nový zvon
a na elektrické zvonění. Osvědčení o konání veřejné sbírky vydal Krajský úřad Zlínského kraje pod č. j. KUZL 29187/2017. Finanční prostředky je možné posílat na účet
115-4422360207/0100, nebo hotovostně zaplatit na Obecním úřadě v Držkové. Dále
bude při různých tradičních a kulturních akcích použita zapečetěná pokladnička, se kterou budou mít právo chodit schválení pořadatelé sbírky. Sbírku lze také podpořit do zapečetěných pokladniček umístěných v obchodě Zdeňky Köglerové v Držkové a v květinářství Jitky Řezníčkové v Kašavě.
Dárci, kteří prostřednictvím bankovního účtu (uvádějte při platbě prosím jméno
a obec/město) nebo hotovostně na OÚ v Držkové přispějí částku 500 Kč a vyšší, budou
v případě jejich souhlasu uvedeni na pamětní desce přímo na zvonici. Sbírka byla zahájena 1. května 2017 a bude ukončena 30. června 2018. Předpokládané celkové náklady na
zvon, upevnění a elektrické zvonění budou
činit asi 130 000 Kč. Více informací získáte
na www.drzkova.cz, na OÚ Držková nebo na
tel.: 721 881 520.
Nový zvon, který bude poháněn elektrickým pohonem a bude oznamovat poledne a klekání, bude navazovat na dávnou historii obce Držková. Bude zasvěcen sv. Marku
a bude nést také jeho jméno. V současnosti je
patronem obce sv. Václav, kterému je zasvěcena také místní kaple z roku 1930. Podle pověsti však před více jak 600 lety stával v Horní Držkové kostelík sv. Marka, jehož zvon budil Držkovjany ve všední den k práci a v neděli k modlitbě. Osada Horní Držková se podle
pověsti i s kostelíkem před staletími propadla
do země jako odplata zlého čerta, který prohrál boj o ruku krásné Mileny s jejím milým
statečným Ondřejem. Zvon z propadlé dědiny můžeme prý slyšet dodnes, a to jednou
do roka v pravé poledne na svátek sv. Marka
(25. dubna) v místech, kde Horní Držková stávala. Zvuk zvonu prý odhání všechny démony
z tohoto krásného koutu Valašska. A tak by měl
i nově ulitý zvon sv. Marek ochránit Držkovou a její občany od všeho zlého. Svatý Marek, který bývá často zobrazován se lvem,
psacím náčiním, knihou nebo svitkem, je kromě jiného patronem stavebních dělníků, zed-
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níků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle, písařů. Modlí se za dobré počasí a dobrou úrodu
a chrání proti blesku a krupobití a také proti
náhlé smrti.
Lubomír Marušák ml.

Studánka U Napájání
Pokračujeme v našem seriálu o držkovských studánkách. V tomto čísle Okénka vám
představíme méně známou, avšak velmi zajímavou studánku U Napájání. Nalezneme ji na
okraji lesa na držkovských Pasekách nedaleko
obydlí rodiny Pařeniců. Silný pramen tu vyvěrá do nezvykle velké studánky (hluboké přes
60 centimetrů). V minulosti byla studánka hojně využívána nejen k pití, ale také k napájení
domácích zvířat. Odtud také pochází její název. Strýček Pařeniců vzpomíná, že takto nazývali studánku už jeho rodiče i prarodiče. Dodnes se voda ze studánky používá i k tomuto původnímu účelu – donáší se ve vědrech
k napojení koní, kteří bývají přes léto na nedaleké pastvině. Podle strýčka Pařenicového
je také pramen lehce sirnatý (v originále „záprdkovica“). Řadí se tak se studánkou Sirková
ke dvěma minerálním pramenům dodnes vyvěrajícím na katastru obce Držková. Nedaleko, asi jen sto metrů odtud, se nachází viditelné terénní pozůstatky velké podzemní skrýše (bunkru) partyzánů z období druhé světové války. Ještě trochu dále stojí pak za vidění
skalní útvary s několika jezevčími norami.
Lubomír Marušák ml.
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MŠ Držková ohlédnutí za škol.
rokem 2016/2017
Mateřská škola Držková vzdělává děti
podle rámcově vzdělávacího programu.
Školní vzdělávací program je zaměřen na život v naší vesnici a blízkém okolí. Nabízíme
dětem klidné, bezpečné a rodinné prostředí.Školní rok 2016/2017 jsme odstartovali úspěšně. V letošním roce docházelo do
školky 21 dětí ve věku 2,5 – 6 let. Děti měly
možnost navštěvovat kroužek hry na flétnu a výtvarné výchovy, který vyučovala paní
učitelka Jaroslava Dvořáková. V zimních měsících děti absolvovaly lyžařský výcvik, který se každoročně koná na Trojáku. V jarních
měsících jsme jezdili na plavecký výcvik do

Slovo starosty
SDH Držková
Rok 2016 byl pro SDH Držková jak výjimečný, tak i velmi úspěšný. V tomto roce
náš sbor slavil své 80. výročí, rekonstruovala se naše hasičská Tatra, zateplovala
a malovala se celá zbrojnice včetně opravy střechy a výměny oken. To znamená,

Činnost
SDH Držková
V loňském roce oslavil náš sbor
80 let svého trvání. O oslavách sboru
jsme podrobně informovali v minulém
Okénku. V sobotu 8. října se zúčastnili členové sboru ve slavnostních uniformách dlouho plánované akce v držkovských Ráztokách, kde kašavský pan farář
za bohaté účasti hostů slavnostně požehnal nové roubené zvoničce pana Čihaře, našeho dlouholetého kamaráda
a sponzora. V sobotu 22. října proběhlo námětové cvičení sborů IX. okrsku.
Cvičení, které mělo prověřit schopnosti
a dovednosti dobrovolných hasičů,
uspořádal SDH Lukoveček na katastru
své obce. Z Držkové vyrazilo plně obsazené zásahové vozidlo, tedy osm hasičů.
Není bez zajímavosti, že držkovští hasiči dorazili na místo jako první. Tématem
cvičení byla dálková doprava vody. V neděli 30. listopadu uspořádal náš sbor
další ročník oblíbené drakiády. Akce pro
malé i velké se oproti minulým rokům
přesunula z Bačáku na Pasíčka. Sešla se

zlínských lázní. Během roku jsme měli možnost navštěvovat kulturní představení v divadlech ve Zlíně nebo nás divadlo navštívilo přímo v naší mateřské škole. Absolvovali
jsme řadu výletů a také jsme se zúčastnili Živého betlému v Držkové, kde děti vystoupily s krásnou pohádkou o Ježíškovi. Některá
děvčata se na jaře zapojila při vynášení Mařeny. V období Vánoc a Velikonoc jsme s dětmi z výtvarného kroužku vyráběli dekorace
pro veřejnost, které měly opět velký úspěch.
Největší akcí naší mateřské školy bývá karneval. I tento rok se konal v KD Vlčková. Přišlo kolem šedesáti dětí. Pro děti byla připravena spousta soutěživých her, občerstvení
formou bufetu, skvělý DJ Vašek Řepa, kterého jsme povolali i letos, jelikož se v minulém
roce osvědčil, a opět dodal karnevalu takovou tu třešničku na dortu. Součástí karnevalu byla i bohatá tombola, kde děti mohly vyhrát úžasné ceny. Oceněna byla také nejlepší

maska. Spousta rodičů a žáků nám pomohlo
při realizování této náročné akce, a proto jim
patří velký dík. Myslím, že děti i rodinní příslušníci byli velmi spokojení a doufám, že se
i napřesrok karneval povede stejně tak skvěle. Tento rok naši mateřskou školu opouští
9 dětí, které se těší na svůj první školní
den na základní škole. Nejenže se loučíme
s předškoláky, ale loučí se s Vámi i paní ředitelka Jana Gergelová, která jde do zaslouženého důchodu. Stejně tak i paní školnice Ludmila Šarmanová a na nové působiště odchází i paní učitelka Jaroslava Dvořáková. Tímto bychom se chtěly s Vámi všemi
rozloučit. Bylo nám tu s Vámi krásně a určitě
s láskou a se slzičkou v oku budeme rády na
vše vzpomínat. Od nového školního roku se
bude na děti těšit nová paní ředitelka paní
Mgr. Lucie Köglerová, která vyhrála konkurz
konaný letos na jaře.
Jaroslava Dvořáková

že v průběhu roku jsem nesčetněkrát
svolával své členy k brigádám a schůzím.
Touto cestou bych chtěl všem členům
SDH Držková vyjádřit upřímný dík za vše,
co pro náš sbor udělali a dělají nadále.
Dále bych velmi rád poděkoval obci Držková, bez jejíž pomoci by se mnoho věcí
vůbec neuskutečnilo. Doufám, že nám
všem takové nadšení a spolupráce vydrží i v mnoha dalších letech.
David Flám, starosta SDH Držková

zde plejáda draků různých tvarů a velikostí. Pro účastníky bylo přichystáno posezení u ohně, kde si každý mohl opéci svůj špekáček. V sobotu 27. listopadu byla svolána další brigáda, tentokráte
pro stavbu podia a kulis pro Živý betlém.
Hned druhý den v neděli pak náš sbor
spolupořádal akci rozsvícení vánočního stromu v Držkové. Následující sobotu
uspořádal náš sbor také tradiční mikulášskou obchůzku. Svatý Mikuláš byl doprovázen družinou tří andělíčků a šesti
čertů. Letos byly připraveny balíčky pro
rekordní počet čtyřiceti dětí. Příjemnou
novinkou byla mikulášská jízda na žebřiňáku. V pátek 23. prosince hasiči uspořádali předvánoční vycházku se zdobením vánočního stromečku pro zvířátka.
25. prosince se uskutečnil již 20. ročník
Živého betlému v Držkové, který vymyslel a dodnes pořádá náš sbor. Novou akcí
byl pak Silvestr u zbrojnice, kdy jsme se
před půlnocí sešli před zbrojnicí, abychom odpálili nejen hasičský ohňostroj,
ale také lahve šampusu, následovalo zpívání hymny a koled na podiu betléma.
V roce 2016 měl Sbor dobrovolných
hasičů v Držkové 63 členů, nově byli do
sboru přijati čtyři mladí hasiči. Na po-
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slední cestě jsme letos doprovodili jednoho dlouholetého člena a to bratra Milana Fláma, který podlehl těžké nemoci. Do zásahové jednotky zřizované obcí
byli přijati dva hasiči a jedna hasička
a to Milan Svoboda, Lubomír Marušák ml.
a Monika Chudárková. Současnému veliteli zásahové jednotky Radku Zbrankovi
vypršelo v loňském roce osvědčení o odborné způsobilosti. Protože si již toto
osvědčení nechtěl prodlužovat, doplnili si jej Odra Minařík a David Fám, který
funkci po Radkovi převzal. Obec Držková dostala dotaci ve výši 139.000 Kč na
opravdu cisternové Tatry, dále zakoupila 2 nové vycházkové uniformy pro hasiče. Obec Držková svým nákladem vydala knihu Historie SDH Držková. Zastupitelstvo schválilo finanční dar našemu sboru na pořádání oslav. V roce 2016
vyjeli členové zásahové jednotky SDH
k šesti zásahům. První zásah ve středu
15. června obnášel odstranění dvou rojů
včel ze dvou komínů na nemovitosti
paní Konečné na Pasekách (zúčastnili se
4 členové). Druhý zásah byl hned druhý
den na stejném místě, kdy bylo potřeba
odstranit zbytek včelího roje (4 členové).
V neděli 10. července se 5 členů jednot-
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ky účastnilo likvidování požáru osobního auta asi dva kilometry za obcí v místní části Jaroňová. Naše jednotka se připojila k jednotce z Kašavy a pomohla
s dohašením požáru vozidla. Po příjezdu profesionální jednotky ze Zlína pomohli naši hasiči ještě s úklidem kolem
ohořelého auta. V neděli 31. července
zasáhly obec Držkovou přívalové deště. Čtyři členové jednotky a dva občané
prováděli zásahy na katastru obce podle potřeb místních obyvatel - kupříkladu čištění komunikací, čištění propustků
a vodních toků. Byla provedena také
kontrola dvou skautských táborů na katastru obce. V noci z pátku 19. na sobotu 20. srpna byla jednotka z Držkové povolána jako technická pomoc pro spolupráci se složkami IZS při pátrání po osobě v lokalitě kolem kopce Kopná nad
penzionem Kopná. Po příjezdu na místo a nařízeném přesunu byla akce odvolána s tím, že osoba se našla (5 členů
a 2 občané). Poslední výjezd se týkal
odstranění sršního a vosího hnízda na
domu paní Teplé na Pasekách v pondělí 5. září (4 členové).
Nízké teploty a množství sněhu
zkomplikovalo úklid kulis ze Živého betléma, které byly sklizeny později než v jiných letech. V zimních a jarních měsících
bylo pořádáno množství brigád ve zbrojnici, kde se dělaly stále další potřebné úpravy na Tatře. V soboru 25. února
2017 sbor uspořádal další ročník tradiční končinové obchůzky s voděním medvěda. Patnáctce účastníků v kostýmech
se podařilo nejen rozveselit celou obec,
ale díky štědrosti místních také vybrat
pěknou částku, která byla použita mimo
jiné na podporu mladých hasičů a jejich každoročního víkendového soustředění, a také rekordní množství slivovice.
Týden po končinách proběhla v hasičské zbrojnici oblíbená akce Domácí zabijačka. V březnu byla svolána schůze členů, na které se řešily termíny hasičských
akcí a vybíraly se fotografie na nové průkazky. Kronikář L. Marušák zajistil výrobu
nových hasičských triček, které díky známosti vyšly na symbolický peníz. Nová
trička jsou šedé barvy se žlutým reflexním nápisem HASIČI DRŽKOVÁ na obou
stranách. O tato trička byl mezi hasiči
velký zájem, mladým hasičům je zaplatil
sbor. Také se nechaly potisknout obdobným nápisem (ale v šedé barvě) červené bavlněné batůžky na záda, které byly
mladým členům opět zaplaceny z hasičské kasy.
O prvním březnovém víkendu se
uskutečnila v hasičské zbrojnici opět po
roce akce Domácí zabijačka, o které vypráví celý článek. V sobotu 29. dubna

2017 se konala na sv. Hostýně již 24. mezinárodní hasičská pouť. Ze Sboru dobrovolných hasičů Držková, který oblíbenou akci spolu s dalšími sbory z IX. okrsku Lukovské podhradí pořádal, se pouti účastnilo 8 hasičů. Držkovští hasiči byli
za ranní ptáčata, protože dorazili na místo úplně první. Čerstvý sníh, který pokrýval střechy chrámu, poutních domů,
krámků, stromy a místy i trávu, nikdo
za konání hasičských poutí nepamatuje. Počasí se naštěstí rychle umoudřilo,
takže již během průvodu hasičů s prapory občas vysvitlo slunce. Slavnostní bohoslužby, kterou sloužil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons.
Jan Graubner, se účastnilo velké množství poutníků. S velkým nadšením se hasiči také pustili do stavění máje, které
proběhlo 30. dubna. V sobotu 13. května
hasiči zatahovali svatbu své sestře Peti
Minaříkové, která se vdala za Staňu Lukeše. Svatebčany jsme zastavili na točně
v Kašavě, kde museli novomanželé pro-
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kázat nejen svou zručnost, ale také souhru při řezání a štípání dřeva a při hašení domu. Slavnostní kácení hasičského
máje proběhlo v pátek 2. června a bylo
opravdu velkolepé. Hned na druhý den
po kácení v sobotu 3. června 2017 proběhla v Lukově okrsková hasičská soutěž. Za Držkovou se letos podařilo postavit pouze dva týmy – muže a starší žáky.
Oběma družstvům se bohužel letos nedařilo. Družstvo mužů, ač velmi rychle
nabrali vodu i roztáhli hadice, útok nedokončilo příčinou pravého útoku (kronikáře sboru), který nezasáhl terč ani po
vyčerpání celé kádě, za což byl tým diskvalifikován. Starší žáci také rychle nabrali vodu i zasáhli oba terče, bohužel
byli za nesprávný spoj savic rovněž diskvalifikováni. V průběhu června se po
roce oprav podařilo zcela zprovoznit hasičskou Tatru, která byla opět přihlášena k integrovanému záchrannému systému.
Lubomír Marušák ml., kronikář sboru
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Historie Flámů
v Držkové
… pokračování z podzimního Okénka
4. Potomci Sebastiana Flauma
Jak jsem již uvedla v první kapitole, měl
Sebastian Flaum sedm synů. Nejstarší z nich,
Georg (Jiří), se po smrti své první ženy Anny
z rodu Křiška, se kterou měl tři dcery, znovu
oženil. Jeho druhou ženou byla Rosina či Rosalia z rodu Pánek, která mu dala sedm dětí –
dvě dcery a pět synů. Jejich nejstarší syn Franz
zemřel ještě jako novorozenec. O druhém synovi, který také dostal jméno Franz, nemám
kromě data narození žádné další informace. Je
možné, že z obce odešel. Třetí syn Joseph se
oženil s Františkou Ujčíkovou a měli spolu pět
synů, z nichž tři zemřeli v dětském věku a jen
dva se dožili dospělosti: Josef (narozen 1874)
a Tomáš (narozen 1886). Potomci Tomáše Fláma v Držkové a Kašavě dodnes žijí.
Druhorozený syn Sebastiana Flauma Joseph měl jen jednu dceru Annu, o níž nemám
žádné bližší informace. Její potomci by však
nesli její rodné příjmení jen v případě, že by
měla nemanželské děti, a nikdo takový v matrice zapsán není. Mnoha potomků se však
dočkal třetí syn Johann (Jan), který se oženil
s Apollonií (Polexinou) z rodu Ujčík. Měli sedm
dětí – jednoho syna, který zemřel ve dvaceti
letech, pravděpodobně svobodný, a šest dcer,
z nichž dvě, Theresia a Franziska, měly nemanželské děti nesoucí příjmení Flam do dalších
generací. Jakkoliv je to neobvyklé, Theresia
měla sedm nemanželských dětí a ani u jednoho není v matrice uvedeno jméno jejich otce.
Potomci Theresie Flam rovněž dodnes v Držkové žijí, ačkoli někteří z nich se i odstěhovali a založili své rodiny daleko od rodné hroudy.
Čtvrtý syn Sebastiana Flauma Franz měl
se svou ženou Annou z rodu Bořuta pět dětí
– čtyři dcery a jednoho syna. Syn Franz zemřel ve věku 27 let, pravděpodobně bezdětný. Dcera Katharina, která se později provdala,
měla ještě před svatbou nemanželskou dceru
Annu, která má v rodné matrice uvedeno příjmení po své matce jako „Chlam“. Osud Anny
Chlam mi dále není znám. Pátý syn Fabian Sebastian zemřel jako dvouletý.
Za zmínku však stojí šestý syn Bartoloměj,
jehož potomci žijí dodnes nejen ve Zlínském
kraji, nýbrž zakořenili v mnoha dalších odlehlých místech naší země – na Sokolovsku, na
Mikulovsku, na Ostravsku, na Zábřežsku a na
Olomoucku. Bartoloměj Flam se oženil s Annou Julianou z rodu Mika pocházející ze sousední Podkopné Lhoty. Mladí manželé se po
sňatku usadili v Podkopné Lhotě č. 52. Měli
osm dětí – tři syny a pět dcer. Jejich nejstarší dcera Franziska se nedožila šesti let. Druhé
dítě, syn Franz, zemřel ve čtyřech letech. Zato
třetí dítě, dcera Anna, se dožila úctyhodného
věku 93 let a zanechala po sobě nemanželského syna Thomase Flama, narozeného taktéž
na adrese Podkopná Lhota 52. O jeho dalším

osudu však nic nevím. Čtvrtý byl syn Bartoloměj, který se oženil s Veronikou z rodu Heloňa
a měli spolu sedm dětí. Také jeho mladší bratr,
František Flam z Podkopné Lhoty, měl se svou
ženou Annou z rodu Vyvlečka pět dětí, avšak
synové zemřeli bezdětní a dcery se vdaly
a sňatkem získaly nová příjmení. Poslední dvě
dcery Bartoloměje Flama staršího sice měly
nemanželské děti nesoucí příjmení Flam, nicméně tyto však v dětském věku zemřely. Posledním synem Sebastiana Flauma byl Sebastian Petr Paul, u něhož se mi podařilo dohledat pouze datum narození, nikoliv však další
údaje, např. sňatek či úmrtí.
5. Flamovi a Flámovi dnes
S ohledem na ochranu osobních údajů ve
svém článku neuvádím žádná jména a údaje
o současných nositelích tohoto příjmení. Od
mnoha lidí se mi dostalo osobního ujištění, že
se o nich mohu ve článku zmínit. Jelikož s tím
však nesouhlasili všichni, nechci se pouštět
do nekoncepčních přehledů, kde bych o některých lidech psala a o jiných se ani nezmínila. Proto zůstanu u prostého závěru, ke kterému se mi podařilo během mého déle než rok
trvajícího bádání dospět.
Dle výsledků mého pátrání dnes žijí v Držkové dvě větve Flámů – jednu větev tvoří potomci Georga (Jiřího) Fláma, druhou potomci
Johanna (Jana) Fláma. Třetí větev Flámů, potomci Bartoloměje Fláma, nežije v Držkové,
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je však co do počtu osob s příjmením Flam či
Flám nejpočetnější. Ve Zlínském kraji žijí tito
lidé například v Lukově či ve Zlíně. Ačkoliv vím
ještě o několika jedincích s tímto příjmením
žijících v České Republice, které se mi zatím
nepodařilo zkontaktovat ani nikam v rodokmenu zařadit, domnívám se, že všichni Flamovi či Flámovi žijící na území České Republiky jsou potomci Sebastiana Flauma, čili vlastně jedna rodina.
Ačkoliv jsem dohledala předky rodu Flámů až do roku 1728, což je pravděpodobný
(vypočítaný dle věku uvedeného v matrice
zemřelých) rok narození Wenzla Flauma, otce
Sebastiana Flauma, nepodařilo se mi zjistit,
kde se Wenzl Flaum nebo Sebastian Flaum narodili, ani odkud rodina do Držkové přišla. Tím
pádem ani netuším, jaké byli předkové dnešních Flámů národnosti. Moji domněnku, že by
se snad mohlo jednat o německou sklářskou
rodinu, která do Držkové přišla v době otevření sklářské huti Na Německých, se mi nepodařilo ničím podložit. Tato otázka tudíž zůstává
i nadále nezodpovězena.
Jelikož mě rodová historie velmi zajímá
a mám v úmyslu dále pátrat po odpovědích
na své otázky a souvislostech, budu velmi
vděčná za jakékoliv další podněty, připomínky, informace, osobní či rodinné příběhy, fotografie či jiné materiály k tématu.
Mgr. Helena Flámová
helena.flamova@centrum.cz
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OSOBNOST

P. Antonín Nevola
V listopadu si připomeneme nedožité 50. narozeniny a smutné výročí dvou let
od náhlé smrti rodáka z Držkové, oblíbeného kněze a ředitele Salesiánského střediska
v Praze a Plzni P. Antonína Nevoly.
Antonín Nevola se narodil 10. listopadu 1967 v porodnici ve Zlíně manželům Jiřině a Antonínu Nevolovým jako první ze tří
dětí. Pokřtěný byl v kostele sv. Kateřiny v Kašavě páterem Antonínem Andrýskem, který měl velkou radost, že dítě křtí právě jménem Antonín. Rodina Nevolova žila v Držkové až do Toníkových pěti let, kdy se rodina
v roce 1972 přestěhovala do Holešova – Všetul. Malý Toník od útlého mládí navštěvoval
kostel v Holešově, kde záhy začal také ministrovat a rychle zapadl do party ministrantů.
Velmi pozitivně na mladého Toníka působil
kněz Emil Matušů, který působil v holešovské farnosti. Do Držkové, místa svého rodiště, se vždy o prázdninách velmi rád vracel
a se svým bratrancem a sestřenicemi prováděl množství lumpáren. Velmi pěkný vztah
měl se svým dědou Františkem Štefkou, který byl silně věřící a vnukům předčítal z knih
o Donu Boskovi. Prázdninové pobyty v Držkové u kmocháčků se opakovaly pravidelně
až do konce jeho krátkého života. První cesta po příjezdu do Držkové ho vždy vedla na
sv. Hostýn, a nezapomínal ani na místní farníky, pro které v místní kapličce sv. Václava
obvykle odsloužil mši.
V době dospívání hrával Toník aktivně
fotbal za TJ Všetuly, kde také dostal přezdívku „všetulský rychlík“. Po čase stál před rozhodnutím, čemu by se chtěl v životě věnovat – kostel nebo fotbal. A co si Toník vybral? Samozřejmě to, co pro něj bylo důležitější – víru a Salesiány. Již v 11 letech vyrazil
poprvé tehdy s P. Karlem Herbstem na chaloupku se salesiány. V 15 letech nastoupil na
železniční průmyslovku v Břeclavi. Po jejím
úspěšném dokončení nastoupil na dvouletou vojenskou službu, po jejímž absolvování přijal práci v cihelně Žopy, kde ho také zastihla sametová revoluce. Po změně společenského systému přemýšlel, co dál. Cihla
je sice výborným a také základním stavebním materiálem každého příbytku, ale plácat celý život cihly Toník nechtěl, třebaže by
byly na jeho budoucí příbytek. O takové životě nesnil, snil o jiném příbytku - o příbytku boží náruče. Vnitřní volání bylo tak silné, že v té době dozrálo konečné rozhodnutí a Toník nastoupil do noviciátu v Liptáni,
kde také složil své první řeholní sliby. V roce
1991 začal studovat v semináři v Praze –
Dejvicích. K Salesiánům do Prahy – Kobylis
přišel v roce 1993 jako asistent na dvouletou
praxi. Po složení věčných slibů 26. července 1997 a po ukončení studia teologie byl
22. srpna 1998 v olomoucké katedrále arcibiskupem Janem Graubnerem vysvěcen na
kněze. Primiční mši svatou sloužil 29. srpna

1998 v kostele v Holešově. Salesiánům zůstal věrný, v roce 1998 se stal ředitelem salesiánského středisla mládeže v Praze – Kobylisích, a byl jím plných 10 let. Své působení v Praze hodnotí takto: „Kobyliský dům byl
pro mě domovem, kde jsem byl s láskou přijat. Byl pro mě prostor sloužit dětem, mládeži, všem, kdo to potřebovali dle příkladu Dona Boska.“ V hojné míře také využíval
místní hřiště (mimochodem si zde nadobro
„oddělal“ koleno), kde proběhlo v režii salesiánů nespočet aktivit, ať už sportovních
nebo kulturních, ale všechny se stejným cílem pomáhat, ukazovat směr a nevzdávat
život. Společně se svými kamarády otevřel
v Praze 4. října 1996 Salesiánské pivní muzeum, které mělo ukázat lidskou tvář řeholní
komunity. Muzeem, které obsahovalo přes
2300 českých pivních lahví, 2700 plechovek,
několik stovek lahví zahraničních a historických, dále přes 4000 pivních tácků, otvíráky
a další předměty, sám Toník také provázel.
Není bez zajímavosti, že jsou všechny tyto
předměty dnes uskladněny v Držkové a hledají svůj výstavní prostor.
Od roku 2002 do 2005 byl členem provinciální rady. V září roku 2008 změnil své
působiště a přijal místo ředitele Komunity a následně i místo ředitele Salesiánského
střediska mládeže v Plzni. V obou působištích pracoval naplno. Osob, se kterými přišel
do styku, komunikoval s nimi a doprovázel
je v těžkých životních zkouškách, bylo velmi
mnoho. Byl náročný, kritický, ale především
laskavý a poskytoval důvěru v duchu hesla
„žij a nech žít“. Při vší vytíženosti neměl snad
ani chvilku na sebe, navíc fandil a podporoval sport u mládeže dle příkladu Dona Boska. Velmi se zajímal o sociálně slabé spoluobčany a problémovou mládež.
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Jeho odchod byl velmi náhlý a nečekaný. Na konci října roku 2015 ulehl se zápalem plic, kvůli kterému byl nakonec i hospitalizován v nemocnici. Zákeřné chorobě
podlehl 27. listopadu 2015 ve svých 48 letech. Rozloučení a poděkování za život Toníka Nevoly probíhalo na třech místech –
v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni, v kostele sv. Terezie v Praze – Kobylisích a v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku, kde bylo jeho
tělo uloženo do salesiánského hrobu na
hřbitově. Rozloučení ve Fryštáku přenášela
TV Noe. P. Antonín Nevola získal in memoriam cenu Zlatý Anděl za práci s mladými lidmi. Toník je ale pořád s námi, v našich srdcích. Dokud žijeme, budeme se za něj modlit, vzpomínat a myslet na něj. Věnujte také
tichou vzpomínku držkovskému rodákovi.
Františka Chudárková
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METEOROLOGICKÁ STANICE

Novinky
z meteorologické
stanice na Vančici
Hodnocení počasí
za období říjen 2016 – duben 2017
V posledních letech se počasí projevuje především svou extremitou. Není tomu jinak ani na
Držkovsku, Kašavsku a Vlčkovsku, resp. v celém
hostýnském regionu. Vzhledem k tomu, že Hostýnsko je velmi členitý terén, extremita se projevuje nejen v teplotních rozdílech mezi údolími a kopci, ale i ve srážkách, co do jejich skupenství, tak i do množství.
Říjen 2016 přinesl typické podzimní počasí s ranními mrazíky, odpolední teploty se však
dokázaly ještě dostat nad 20 °C. Hned v úvodu
měsíce jsme měřili maxima do 23 °C. Následně
se střídaly pravidelně periody s teplotami kolem 15 °C s periodami, kdy teploty nepřesáhly
8 – 10 °C. Srážek spadlo nadprůměrné množství,
na Vančici přes 90 mm. Veškeré srážky padaly ve
formě kapalné, pouze v jednom dni se na Vančici vyskytly srážky smíšené. Na Vančici jsme zaznamenali pouze jeden mrazový den, v obci
a především Hutích jich bylo mnohem více.
Listopad 2016 byl opět teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Přibylo však
dnů s výskytem smíšených a sněhových srážek. Na Vančici jsme zaznamenali 3 dny se souvislou sněhovou pokrývkou s maximem výšky
3 cm dne 29. 11. Kolem poloviny měsíce se výrazně ochladilo. Ranní minima spadla v údolí
až pod -9 °C. Posléze se oteplilo v maximech až
na 14 °C. Ve 2 dnech jsme zaznamenali ledovku
s vrstvou ledu do 2 cm a vyskytly se také první
mrznoucí mlhy.
Prosinec 2016 byl teplotně i srážkově slabě
podprůměrný. Opět přibylo mrznoucích mlh
a srážky se vyskytovaly ve více případech sněhové než dešťové - především na Vančici. Maximální teploty nepřesáhly ani 7 °C, kdežto minima se dostala v údolí až na -11 °C. Dále přibylo mrazových a ledových dnů. Více než polovinu měsíce mrzlo a z toho jedna třetina dnů
byla hodnocena jako ledové dny (teplota nevystoupí nad bod mrazu). Snad už je to pravidlem,
že s vánočními svátky přichází obleva. Nejinak
tomu bylo i letos. Právě o Vánocích jsme měřili nejvyšší teploty z celého měsíce. Se závěrem
roku byl překonán rekord v naměřeném tlaku vzduchu. Nová hodnota maximálního tlaku
vzduchu činí 1042 hPa, přičemž normální hodnota tlaku vzduchu přepočteného na hladinu
moře je 1013,25 hPa.
Celkově byl rok 2016 na Držkové chladnější než rok 2015, avšak na srážky bohatší, především v důsledku velmi silných bouřek, jež přinesl červenec. Tehdy jsme za celý měsíc zaznamenali 250 mm srážek.
Lednu 2017 bych přeci jen věnoval větší
pozornost. Přinesl ryze zimní počasí. Už jsme
ani nevěřili, že zima ještě existuje. Tento mě-

síc byl teplotně silně podprůměrný s průměrnou denní teplotou na Vančici -6,0 °C. Vyskytovaly se pouze sněhové srážky, a to v 15 dnech.
Námraza dosáhla maximální tloušťky 1 cm. Často se vyskytovaly inverze s následkem vyhlášení smogové situace. Dokonce byl pro Zlínský
kraj vyhlášen i signál regulace. Téměř dvě třetiny měsíce panovaly celodenní mrazy. 7. 1. Byla
šance na pokoření -20 °C v minimální teplotě.
Už po půlnoci se teplota na Vančici pohybovala pod -18 °C a vzhledem k trendu poklesu se
mohla dostat až pod -20 °C. Během noci však
přišla oblačnost a pokles byl tak zastaven. Konečné minimum činí -18,9 °C, přízemní teplota poklesla na -23 °C. Tyto hodnoty jsou rekordní. Následující den jsme taktéž měřili velmi nízká ranní minima, na Vančici však vyšší než v den
předcházející, ale v obci se teplota dostala až
na -22 °C. Bohužel se oblačnost udržovala velmi dlouho na to, aby teplota poklesla ještě níže.
Nejvýraznější pokles přišel totiž až v časných
ranních hodinách, kdy teplota během pár hodin poklesla téměř o 7 °C. O pár kilometrů dále
na SV byla situace však jiná. Stanice v Hošťálkové naměřila v tento den teplotu pod -24 °C, oblačnost se zde protrhala mnohem dříve než nad
obcí. Pokud by panovala po celou noc jasná obloha, teplota by v Hutích jistě atakovala hodnoty pod -25 °C. V samotném závěru měsíce napadalo větší množství sněhu. 31. 1. večer byla
na Vančici měřena sněhová pokrývka o výšce
43 cm. Tato výška je druhá nejvyšší od zimy
2012. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 29 dnů.
Měsíc únor 2017 byl průměrný. Stále převažovaly sněhové srážky nad dešťovými. Především první polovina měsíce byla ještě zimního rázu, minima poklesla v údolí na -13 °C. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 43 cm
1. února a ležela celkem na Vančici 22 dnů. Maximální teploty se již dostaly nad 10 °C.
Březen 2017 přinesl teplejší počasí, než je
obvyklé. Přestože zima byla poměrně tuhá, přírodě stačilo několik dní s maximy kolem 15 °C
a během krátké doby se probrala ze zimního
spánku. S příchodem jarního počasí se projevila
extremita teplotních rozdílů mezi obcí a Vančicí. Závěr měsíce přinesl teploty šplhající až k 20
°C. V přílivu teplého vzduchu se na kopcích udržovaly noční teploty poměrně vysoko, kdežto
v údolích se velmi rychle ochlazovalo a mrzlo
i ve 2 m nad zemí. Noc z 28. na 29. 3. byla rekordní, kdy byl změřen teplotní rozdíl mezi Vančicí a Hutěmi 10,6 °C!! Teplota na Vančici poklesla na 7,9 °C, kdežto v Hutích až na -2,7 °C. V obci
bylo měřeno -0,7 °C. Teplotní rekord není však
jediným rekordem. 24. 3. vál čerstvý, přechodně silný vítr i ve středních polohách a přinesl náraz o síle vichřice 21,7 m/s. Tato hodnota je opět
rekordní.
Nastal měsíc duben a ve svém úvodu se
projevil jako jarní měsíc, teplotně nadprůměrný. Avšak ještě v prvním týdnu se výrazně
ochladilo, přišly slabé bouřky a následně pršelo a dokonce i sněžilo. Obecně duben byl srážkově výrazně nadprůměrný se srážkovým úhrnem 118,7 mm. Nejvýraznější srážky přine-
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sl týden od 24. do 30. dubna, kdy spadlo přes
55 mm, největší část dne 27. a 28. dubna. V tyto
dny dosáhla Dřevnice v Kašavě 1. SPA. Teploty
během měsíce výrazně kolísaly. První polovina
měsíce byla teplejší, druhá však hodně chladná.
Maxima teplot za celý měsíc byla měřena hned
v úvodu dubna (teploty do 24 °C – obec). Následně se maxima pohybovala pouze od 9 °C
do 13 °C, v ojedinělých případech pouze kolem 5 °C. Minimální teploty v údolí klesly pod
bod mrazu ve více než 15 dnech, v ojedinělých
případech bylo měřeno i pod -5 °C. V poslední třetině měsíce se ochladilo výrazně, napadl
i sníh s maximem výšky 1 cm. Poslední sněhové srážky se vyskytly 28. 4. ve večerních hodinách. Vzhledem k tomu, že první polovina dubna byla teplotně slabě nadprůměrná a druhá
polovina podprůměrná, výsledná průměrná
teplota se pohybuje kolem normálu, popř. lehce pod ním. Příroda na mnohem chladnější průběh druhé poloviny dubna patřičně reagovala.
Některé kvetoucí stromy neodolaly náporu teplot pod bodem mrazu a doslova bičujícího SV
větru a taktéž nízké teploty přes den zapříčinily výrazné zpomalení probouzející se vegetace.
Plán prací na stanici
V zimní měsíce nebyla možnost provádět
žádné úpravy na stanici kvůli sněhové pokrývce
a mrazům. V roce 2017 jsou v plánu následující
úpravy: nátěr stojanu, úprava betonové podesty stožáru, nátěr stojanu a schůdků u budky, vyčištění budky savem, kontrola střechy, konečná
úprava chodníku a úprava zeleně na stanici (přinejmenším vysetí trávy, odstranění mechových
ploten, možná i výsadba malých keříků na okrajích pozemku stanice), upevnění stojanu pro
srážkoměr od digitální domácí stanice pro srovnávací a kontrolní měření, revize půdních teploměrů. Stojan bude pravděpodobně natřen
červeno – modrými pruhy. Během zimy se částečně propadla podesta stojanu. Na původní
bude nanesena vrstva tak, aby ležela asi 10 cm
nad terénem. Stojan a schůdky nejvíce trpí, je
třeba je opatřit novou barvou. Střecha budky
postupně chátrá. Od počátku rekonstrukce je
jedna z latí částečně prohnilá. Buď dojde k její
výměně, nebo se upraví do takové podoby, aby
nebylo potřeba výměny ještě několik let. Po vyčištění savem budka získá opět sněhobílý lesk.
Nejen že se zažírá během roku špína, ale na jaře
i pyl z kvetoucích stromů. Budka je však pravidelně čištěna během celého roku. Zeleň na stanici dosti trpí. Při pravidelném sečení se začínají objevovat mechové plotny. Tyto budou odstraněny a zeleň posílím výsevem několika kilogramů zahradní trávy. Pravděpodobně zasadím
v podzimních měsících malé keře po obvodu
stanice. Pro zajímavost také umístím srážkoměr
od domácí stanice pro srovnání měření spadlých srážek ze srážkoměru se záchytnou plochou 500 cm2. Půdní teploměry nebyly kontrolovány již více než rok. Je třeba porovnat přesnost jejich měření. To samé bude provedeno
i s teploměry v budce.
Jakub Flám
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RECEPTY NAŠICH BABIČEK

Recepty
našich babiček

k této chlebové polívce místo vajec dobré
pečené klobásy podat, a tu se může jak cibulka taktéž pažitka vynechat.

Milí čtenáři našeho Okénka, rádi bychom vás přivítali u nového seriálu s názvem „Recepty našich babiček“. Dříve
bylo zvykem, že si hospodyňky vedly sešity s recepty s tradičními pokrmy, které se předávaly z generace na generaci,
matky dcerám. Mnohé starodávné návody na pokrmy přetrvaly až do dnešních
dnů a s úspěchem se podle nich stále vaří.
O tom, že byly a jsou v našich končinách
dobré kuchařky i kuchaři, svědčí vynikající
vzorky kyselic, klobás a přesňáků v kašavské soutěži Valašská kyselica a klobása.
Také během různých tradičních obchůzek
(končiny, Velikonoce, Mikuláš) lze ochutnat v rámci jedné vesnice velké množství druhů koblížků, chlebíčků, božích milostí, koláčů, frgálů a jiných specialit. Proto bychom se chtěli na Vás obrátit s prosbou o poskytnutí Vašich tradičních receptů, které máte od svých maminek, babiček, nebo i o recepty Vaše, se kterými jste
spokojeni. Zasílat je můžete elektronicky
na redakce@kasava.cz, nebo je dát v psané formě kterémukoliv redaktoru zpravodaje. Tentokrát jsme si pro vás připravili zajímavé recepty a postupy nikoliv od
občanů z Kašavy, Vlčkové či Držkové, ale
od věhlasné kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Její kniha Domácí Kuchařka (poprvé vydáno r. 1826) obsahuje téměř 1200 receptů. Z původního přes 100
let starého 10. vydání této knihy jsme vybrali několik z nich.

Vepřové maso na pivě

udělaly se raději dvě menší vánočky, mají-li se totiž péci v troubě.
Jelita

Polévka chlebová
Nakrájej tvrdý chlebíček na tenké řízky a vysmaž ho v přepouštěném másle
do hněda; taktéž se na nudličky rozkrájená cibule hezky brunátně usmaží, jen
aby se nespálila; dej oboje do polívkové
mísy, k tomu rozkrájenou zelenou pažitku (Schnittling) a petružel, pak nech na
kuthánku vařit trochu hovězí polívky, vraz
do ní celých vajec tolik, kolik jest osob
u stolu, a nech je jenom tak jako sázená
vejce na měkko vařit; na ten chlebíček do
mísy vlej chutnou hovězí polívku, okořeň
ji květem a zázvorem, a ta vejce opatrně
buď do ní vlož, nebo je zvlášť na talíři okolo tabule dej roznést; tak-li se stane, tedy
se ani cibulka ani pažitka do mísy nedá,
ale vejce se dají na talíř, okolo se udělá věneček ze smažené cibulky, a vejce se posypou krájenou pažitkou. Také se mohou

Rozkrájej na kousky mladé vepřové maso, vlož je na kuthánek, osol je, na
1 kilo masa dej kávovou lžičku mouky, trochu kmínu, dva stroužky se solí rozetřeného česneku, nalej na to litru piva a nech
to přikryté vařit. Když je maso napolo uvařeno, zasyp to strouhanou chlebovou třídou tolik, aby se udělala přehoustlá, ne
však příliš hustá omáčka, přidej k tomu
trochu květu, trochu citronové kůry,
a nech to dovařit; musíš však dáti pozor,
aby maso příliš nezměklo, sice by bylo nechutné, nač se vůbec při vepřovém mase
hleděti musí. Když je maso dost uvařeno, urovná se úhledně na mísu a poleje se
omáčkou; je-li omáčka tuze hustá, může
se přilejt trochu piva nebo polívky. – Takto se může též klobása připravit.
Vánočka
V 1 kilu mouky rozemni 20 dekagr.
másla, přidej k tomu 20 dekagr. tlučeného cukru, s jednoho citronu drobně skrájenou kůru, 5 dekagr. čerstvých rozdělaných lisovaných kvasnic, trochu soli, zadělej dobrým mlékem hodně tuhé těsto
a nech náležitě zkynout; mezitím přeber
a vyper 14 dekagr. hrozinek bez pecek,
tak zvaných sultánek, a nakrájej 14 dekagr. sladkých opařených a oloupaných
mandlí.
Potom dej těsto na vál posypaný moukou, přidej k němu ty připravené hrozinky a mandle, a rukama to náležitě prohněť, tak aby dotčené věci všude stejně
do těsta vnikly; načež těsto rozděl na devět kousků, rukama je zakulať, pak z nich
vyber čtyry největší, rozválej je rukama
na dlouhé prameny, z těch upleť ten nejspodnější díl a polož ho hned na hodně
pomaštěný papír, potom rozválej ze tří
kousků opět prameny, zase je upleť a polož na první pletenku, konečně rozválej
z posledních dvou kousků prameny, stoč
je a polož je napovrch pletenek, všecky
konce po obou stranách dole hodně přimáčkni, vánočku pomaž rozkloktanými
vejci a nech ji nejméně půl druhé hodiny
kynout.
Tato vánočka musí se v troubě nejméně hodinu zvolna péci; lépe však daří se
tak velké pečivo, když se peče v peci; pročež radím, aby ze svrchu udané části těsta
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Když se prasátko zabíjí, tedy se krev
chytí do čistého hrnce a hned se dobře
míchá, aby se nesedla. Řezník pak obyčejně vyřízne ten nejtučnější kus masa, tak
zvaný lalok, a ten se nechá s kusem sádla
ovařit, načež se oboje rozkrájí na kostky,
rozdělí se to na dva díly, jeden díl se odloží stranou, druhý se dá na prkno, na kterém se dělaly jaternice, přidá se k němu
v dobrém mléce rozmočená a vymačkaná žemlička a polovička krve, dobře se to
promíchá, dá se k tomu hřebíčku, zázvoru, nového koření, trochu pepře, citronové kůry, soli a ještě trochu rozpuštěného
sádla (jak to kdo mastné míti chce), pak
se jelita nabijou do tlustších, dobře vyčištěných střev, zadělají se a nechají se vařit. Druhá polovička sádla a krve se smíchá s drobnými, buď ve vodě nebo v mléce uvařenými kroupami, okoření, osolí
a přimastí se, pak se nabije, zadělá a vaří
se jako předešle. – Kdo chce, může v sádle, které se rozpuštěné do jelit přidává, nechat zapěnit kousek rozkrájené cibule, to
však jen pro milovníky cibule. – Když se
udělá polovic žemlových a polovic krupových jelit, vyhoví se milovníkům obojích.
Co zbude, dá se do polívky, která jest velmi chutná.
Jak se mají vejce ukládat,
aby se nepokazila
Vejce se nejlépe ukládají, když se do
dlouhého prkna dají udělat samé díry,
a do těch děr se vejce pěkně jedno vedle
druhého urovnají, tak aby se jedno druhého nedotýkalo; prkno však musí býti v takovém místě, kam ani teplo ani mráz nemůže, protože by tam vejce zmrzla. Kdo
ale takové prkno nemá, může vejce na
zimu ukládat buď do hrachu nebo do popela, totiž: dá se vrstva popela, do něho
se nastrká vajec tak, aby se jedno druhého nedotýkalo, pak se nasype zase asi na
půl čtvrtky popela, do toho se opět nastrkají vejce, a tak se pokračuje dále. Nejlépe se udrží vejce zdravá, když se nakladou v kadečku do hašeného řídkého vápna; v tomto pohroužena vydrží třebas rok.
Také se mohou vejce v zahoustlém vápně omočit, tak sice, aby skořápku nebylo
vidět, pak se nechají oschnout a buď se
nastrkají do popela nebo se v chladném
místě rozloží.
Lubomír Marušák ml.
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KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí
Termín
30. 7. 2017
4. 8. 2017
18. 8. 2017
27.8.2017
4. 9. 2017
8. 9. 2017
10.9.2017
14. 9. 2017
19. - 22. 9. 2017
27. 9. 2017
září/říjen
14.10.2017
26.11.2017
29.11.2017
12. 12. 2017
14. 12. 2017
16.12.2017
10.2.2018
15.-16.6.2018
Termín
13. 8. 2017
říjen 2017
říjen 2017
listopad 2017
2. 12. 2017
3. 12. 2017
23. 12. 2017
25. 12. 2017
prosinec 2017
31. 12. 2017
31. 12. 2017
6. 1. 2018
10. 2. 2018
březen/duben 2018

Termín
5. srpna
19. srpna
září
září
říjen
listopad
prosinec
prosinec
leden
únor
březen

Akce KAŠAVA

Pořadatel

Sprtovní den – Memoriál R. Jakuby a L. Křižky
Citerový koncert
III. Kašavská pouť ke cti Panny Marie Královny
Barum Rally
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Ředitelské volno pro žáky ZŠ, přerušení provozu MŠ
HUDGAJ 2017 - Hudecké a gajdošské slavnosti
Rodičovská kavárnička
Sběr papíru a vršků
Ředitelské volno pro žáky ZŠ
Dětský den
Kašavský kros 2017
Kašavské Kateřínské hody
Rozsvícení Vánočního stromu
Vánoční tvoření s rodiči
Vánoční besídka ZŠ s jarmarkem
Vánoční koncert DH Trnkovjanky ve Fryštáku
Maškarní ples
Dětský folklórní festival Kašava - Fryšták
Akce DRŽKOVÁ
Putování za pokladem
Drakiáda
Námětové cvičení sborů IX. okrsku v Držkové
Turnaj v piškvorkách - Držkvorky
Mikulášská obchůzka
Rozsvícení vánočního stromu
Zdobení stromečku pro zvířátka
Živý betlém
Odpoledne s deskovými hrami
Silvestrovský výšlap na hrad Lukov (28. ročník)
Hasičský silvestr u zbrojnice, zpívání koled u betléma
Tříkrálová sbírka
Končinová obchůzka s voděním medvěda
Domácí zabijačka

Akce VLČKOVÁ
Vlčkovská lávka
Pohádkový les Vlčková
Hasičský táborák
Zájezd
Lampionový průvod
Hodová mše svatá
Rozsvícení Vánočního stromu
Mikulášská besídka
Tříkrálová sbírka
Končiny a Končinová zábava
Obecní zabíjačka

TJ Kašava
Farnost
Farnost
ZŠ a MŠ Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
Obec Kašava, ZUŠ Morava
ZŠ a MŠ Kašava
ZŠ a MŠ Kašava, SRPŠ
ZŠ a MŠ Kašava
Komunitní škola Kašava
Valachbajk Kašava
Obec Kašava
Obec Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
ZŠ a MŠ Kašava
DH Trnkovjanka
DH Trnkovjanka
Valašský soubor Kašava
Pořadatel
Obec Držková, SDH Držková
SDH Držková
SDH Držková
Obec Držková, SDH, Muzeum
Obec Držková, SDH Držková
Obec Držková, SDH Držková
Obec Držková, SDH Držková
Obec Držková, SDH Držková
Obecní knihovna Držková
Marušákovi, Kotkovi a spol.
SDH Držková, držkovská omladina
Charita, Obec Držková
SDH Držková
Obec Držková, SDH Držková

Pořadatel
SDH, Obecní zastupitelstvo Vlčková
SDH, Obecní zastupitelstvo Vlčková
SDH
SDH, ČZS Vlčková
Obecní zastupitelstvo
SDH Vlčková
SDH Vlčková

POPULACE OBYVATEL V ROCE 2016
Název obce
Držková
Kašava
Vlčková

Stav 1. 1. 2016
361
902
400

Narození
7
9
6

Zemřelí
3
7
3
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Přistěhovalí
9
17
17

Vystěhovalí
11
24
12

Stav 31. 12. 2016
363
897
408
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HISTORIE

Vlčkovská kaplička
Něco málo z historie o naší kapličce,
zaznamenané od našich
spoluobčanů, kteří ji slyšeli
z vyprávění od svých rodičů.
Původně byla v obci jen malá dřevěná zvonička. Kolem roku
1900 se místní občané rozhodli, že si postaví kapličku. Kus svého pole na stavbu kapličky věnovala rodina Kolářová, č.p. 16. Vypráví se, že prý za 1. světové války v místě, kde teď stojí dům rodiny Jánské, č.p. 124, býval malý rybníček. Do tohoto rybníčku
občané schovali zvon ze zvoničky před vojáky – před rekvírací,
a tak ho zachránili. Po vyzvednutí byl zvon zřejmě poškozen,
protože v roce 1919 obec Vlčková objednala zvon nový u brněnské firmy Manoušek. V roce 1921 byl s povolením nedůstojnější
arcibiskupské konzistoře v Olomouci posvěcen farářem Robertem Urbančíkem.
Na hlavním oltáři byla nejdříve Panna Marie Lurdská, nyní je
na levé boční straně. Za finančního přispění vesničanů se koupila socha Panny Marie Hostýnské. Občané si pro ni jeli koňským
povozem do Kroměříže. Sochu posvětil páter Antonín Marek –
kněz kašavské farnosti. Přesto je kaple zasvěcena svatému Martinovi (možná proto se u nás slaví hody na sv. Martina). V sedmdesátých letech byla postavena kamenná opěrná zeď panem
Gergelou. Do roku 1973 pečovala o kapli a okolí paní Julie Topičová, č.p. 44. Po ní tuto záslužnou práci převzala paní Marie Olivová, č.p. 12, a starala se o kapli do konce roku 2016.

Vodní mlýn v Držkové
V Držkové existoval jeden mlýn. O jeho historii však víme jen
velmi málo. Nacházel se před obcí a měl číslo popisné 31. V knize Holešovský okres z roku 1929 Pavla Kvasničky se uvádí, že
původní panský objekt mlýna zakoupil v roce 1742 od vrchnosti poddaný z holešovského panství Josef Hlobil spolu se 4 měřicemi polí a loukou za 50 zlatých. Dále vrchnosti platil roční činži 24 zlatých. Ze zápisku o prodeji se také dovídáme, že mlýn byl
v té době „o jednom složení s kašníkem“. To znamená, že měl
pouze jeden pár mlýnských kamenů a mechanismus na loupání
prosa nebo obilí na kroupy (kašník). Františka Jančíková v knize
Valašská dědina Držková cituje písemní prameny s tím, že v budově mlýna čp. 31 sídlila v roce 1742 rodina mlynáře a pilaře Josefa Červenky. Mlýnské kolo bylo poháněno vodou z potoka tekoucího z Hutí (dnešní Dřevnice), kterou přiváděl asi 700 metrů dlouhý vodní náhon. Ten začínal přesně v místech dnešního brodu u bývalého kravína a vedl pod úpatím Bačova hrbu
směrem k dolní hospodě, u níž musel být převáděn primitivním viaduktem přes koryto Držkovského (dědinského) potoka a kamenným klenutým mostem zase pod silnicí. Dále pokračoval náhon pod Pasíčky (v místech dnešních domů čp. 149
a čp. 131). Nedaleko školy pak přecházel pod druhým kamenným klenutým mostem znovu na druhou stranu silnice a odtud
již k mlýnu čp. 31. Nad mlýnem pak býval rybník, který sahal prý

V roce 1973 začala generální oprava kaple. Celá kaple se nadzvedla a posunula o 5 metrů. Udělaly se kamenné základy a kaple se vrátila na stejné místo. Kámen na základy křesal František
Macík, č.p. 9. spolu s panem Josefem Botíkem, č.p. 49. Konstrukce zůstala původní a byla zvenku obložena dřevem panem Josefem Botíkem, č.p. 64. Zevnitř ji obložil Alois Sedlář z Kuželka.
Oltář a vnitřní dveře vyrobil pan Karel Kolář, č. p. 119. Celý interiér nalakovala paní Samsonková z Humence. Venek natřeli pan
Alois Minařík, č.p. 141, se svým strýcem Antonínem Minaříkem,
č.p. 66.
Kříž u kapličky stával po levé straně kaple. Památkový ústav
Brno kříž odvezl, restauroval a uložil do depozitáře na Ploštině.
Restaurátor Václav Žitník z Rožnova pod Radhoštěm zhotovil
věrnou kopii, dubové dřevo daroval pan Jindřich Kolář, č.p. 4, ale
nový kříž již postavili na pravou stranu kaple. Kříž světil páter Antonín Andrýsek – kněz kašavské farnosti za účasti starosty pana
Jindřicha Koláře, č.p. 4, dne 30. června 1996.
Okna se měnila začátkem devadesátých let minulého století a vyrobil je pan Petr Šmajdler, č.p. 159. V roce 2005 firma Elekon Vyškov předělala ruční zvonění zvonu na elektrický pohon.
Do paměti řídícího systému bylo nastaveno automatické zvonění poledne a klekání.
V roce 2015 akademický malíř Petr Faron, č.p. 103, zrenovoval na kříži Ježíše Krista a nad vchod kaple namaloval obrázek
Panny Marie s Ježíškem. V tomto roce Tomáš Pavlíček z Lukova
obnovil venkovní nátěr kaple včetně střechy zvonice.
Místní občané se schází v naší kapličce hlavně v měsíci květnu na májové modlení nebo při výročních slavnostech obce na
mši svaté, která se slouží venku před kaplí.
Jiřina Zbranková
kronikářka
až do míst, kde stojí dnešní obecní úřad. Na nejstarší dochované
katastrální mapě obce z roku 1829 je již rybník menší. Jeho hráz
byla dlouhá asi 35 m a rybník dosahoval délky kolem 110 metrů. Na mapě je zakreslena budova mlýna na obdélníkovém půdorysu červenou barvou, což značí zděnou stavbu, vstup do budovy býval ze dvora. Kolem hlavní budovy je zakresleno mnoho dalších staveb a stavbiček žlutou barvou, což značilo stavby ze dřeva. Na mapě jsou zakreslena také tři ozubená kola, což
může značit, že tam v té době byla již tři mlýnská kola. Že se
u mlýna nacházela také pila na vodní pohon, dokazuje zápis
z robotních knih, který říká, že 12. srpna 1842 odvezli robotníci 120 nařezaných prken od pilaře Červenky na Lešnou. Na další katastrální mapě z roku 1873 je již mlýnský rybník poloviční. V roce 1830 jsou jako majitelé a mlynáři uváděni Filip Krčma,
Františka Krčmová a František Červenka. V souvislosti s prodejem pozemků pro stavbu školy v Držkové je v roce 1889 uváděn
jako prodávající mlynář František Kolář z čp. 112 (stavba u budovy mlýna čp. 31). Další osudy mlýna nejsou známy. Náhon byl
však v terénu patrný ještě v první polovině 20. století, kamenné mosty se bouraly při prvním asfaltování silnice vedoucí přes
obec v roce 1946. Jediné, co nám po mlýně zůstalo, je pověst
o mlynářově trápení s nedobrým vodníkem, kterou z ústního
vyprávění zapsal učitel Augustin Jančík.
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Lubomír Marušák ml.
(z připravované knihy o Kašavě, Vlčkové a Držkové)
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ZRCADLO ČASU

Hasičská zbrojnice v Držkové
Oba snímky od sebe dělí více jak 75 let. Zbrojnice postavená v r. 1938 podle plánů Pavla v Hvozdenského z Hvozdné se v průběhu desetiletí dočkala několika rozšíření a přístaveb. Velkou rekonstrukcí budova prošla v letech 2015-2016. Cenná je původní dřevěná věž, která spolu s krovem dokládá um a fortelnost dávných tesařských mistrů. Věděli jste, že se špička věže nachází
13,7 metru nad okolním terénem?

Kovárna ve Vlčkové
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