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Oslava Vesnice roku - EU (Fließ, 21. 9. 2018)

Oslava Vesnice roku - EU (Fließ, 21. 9. 2018)

Prvomájový průvod v Držkové 2. 6. 2018

Žehnání novému zvonu v Držkové 2. 9. 2018

Oslavy 90 let SDH Vlčková

Oslavy 90 let SDH Vlčková
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Kašavský Bajk-Kap

Komise Vesnice roku EU u obecního domu

Boží tělo

Komise VR EU před školou

Scénka před kácením mája

Noc kostelů v Držkové 25. 5. 2018

Stavění máje v Držkové 1. 5. 2018

Český zahrádkářský svaz
Pěstitelská pálenice Vlčková
hledá nového „páleničáře“
obsluhu pěstitelské pálenice na sezónu 2019
Žádáme zájemce, aby se informovali co nejdříve,
jelikož je nutné zaučení, které by mohlo
proběhnout již tuto sezónu.
Bližší informace vám poskytne současný vedoucí
pálenice pan Leopold Čech, tel.: 732 805 154.
Tato činnost je vhodná pro aktivní důchodce,
živnostníky nebo směnující zaměstnance apod.
Pracovní dobu je možné dohodnout. S pracovní-kem
bude uzavřena Dohoda o provedení práce.

Vlčkovský tvrďák 2018 –Vlčkovské rozcestí, červen
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s přibývajícím věkem se mi zdá, že život
ubíhá stále rychleji, že čas letí jako bláznivý…
Krásné teplé léto je pryč a za oknem už
zpívá meluzína - zimu máme za krkem.
Tak je to v přírodě přirozené, něco staré zaniká a zároveň se nové rodí. A je to
tak i se správou naší obce. Po čtyřech létech mandát zastupitelům zanikl, protože jsme si na začátku října zvolili nové za-

stupitele. Tito si na ustavující schůzi zvolili nového starostu, místostarosty a členy jednotlivých výborů. Tím nové Zastupitelstvo obce Kašva se sedmi nově zvolenými zastupiteli odstartuje čtyřleté období správy naší Kašavjenky.
Děkuji všem, kteří jste mi dali svůj hlas
a tím mi umožnili se opět stát členem zastupitelstva naší obce. Velmi si této důvěry vážím a věřím, že ji nezklamu. Jako
starosta budu opět se vší svou energií
zodpovědně pracovat pro rozvoj naší
obce. Sám ale nezmohu nic. Proto spoléhám na spolupráci všech zastupitelů,
vedoucích složek a spolků působících
v obci a na Vás, občany, kteří chcete konstruktivně a společně pracovat na správném rozvoji naší obce. Je velmi důležité,
aby naše obec byla obcí živou, obcí cílevědomě pracující na své budoucnosti. Je
toho hodně před námi, ale také je nutné nezapomínat na to, co jsme již vybudovali, a starali se o to. Nechci tady vyjmenovávat nejdůležitější investice, protože ty budou schvalovány zastupitelstvem obce. Chci ale upozornit na zásadní důležitost existence a podporu funkčních složek a spolků. Je mnoho obcí v našem státě, které mají všechno vybudova-

né a na první pohled jsou velmi pěkné,
ale lidé se tam chodí pouze vyspat. V takových obcích chybí život. To nesmíme
u nás dopustit. Velmi důležité je nezapomínat na starší občany a zároveň podporovat všechny, kdo se věnují našim dětem. Budoucností naší obce jsou naše
děti, které když budou vědět, že o ně
obec stojí, a že i ony jsou důležitým článkem života a rozvoje naší obce po nabytí moudrosti a zkušenosti ve světě, se do
naší obce zase navrátí.
Je mě velkou ctí a závazkem být starostou obce Kašava. Věřím, že společně
opět mnohé dokážeme.
Všem odstupujícím zastupitelům patří moje velké poděkování za odvedenou službu v naší obci, za čtyři roky
poctivé práce a zodpovědného rozhodování v uplynulém volebním období. Stejně tak děkuju oběma místostarostům, pracovníkům obecního úřadu
i všem zaměstnancům a spolupracovníkům obce. A na závěr moje poděkování manželce i všem ostatním členům rodiny, bez jejich podpory a pochopení, bych se práci starosty nemohl věnovat s takovým nasazením.
Váš starosta Josef Jarcovják

Vzpomínka na zesnulého starostu Pavla Huňu
Dovolte mi uctít vzpomínkou zesnulého, dlouholetého starostu obce Vlčková, kolegu pana Pavla Huňu, kterému se stala služba pro obec a bližního svého životním posláním. Bez jeho práce a nezměrného úsilí by obec Vlčková nebyla tam, kde dnes je. Ale jeho zásluhy nejsou patrné jenom ve
Vlčkové. Jako zakladatel a dlouholetý člen vedení Dobrovolného svazku obcí Držková, Kašava, Vlčková se velmi aktivně podílel na všech projektech, akcích a tím na rozvoji celého mikroregionu za Rablinů. Za sebe musím ocenit Pavlovu nezměrnou ochotu poradit nám služebně mladším starostům
Kašavy a Držkové. Vždy byl ochoten pomoct, podělit se o své bohaté zkušenosti. Bude nám moc chybět.
Dovoluji si za všechny občany údolí za Rablinů poslat velké poděkování a vzpomínku do věčné
dálky…
Josef Jarcovják, předseda Dobrovolného svazku obcí Držková, Kašava, Vlčková

Nové
zastupitelstvo
2018 - 2022
Nově zvolení zastupitelé obce Kašava
dle počtu obdržených hlasů

Jaroslav Holý

285

Martin Krčma

137

Jaroslav Langer

239

Marek Langer

125

Zdeněk Tříska

248

Roman Šumšal

253

Marcela Krupíková

236

Josef Jarcovják

367

Jan Esterka

221

Petr Černoch

338

Marie Zbranková

195

Zdeněk Vlk

296

Jiří Zbranek

154
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Ustavující schůze Zastupitelstva
obce Kašava
Na ustavující schůzi dne 1. 11. 2018
byli do vedení Obce Kašava zvoleni následující zastupiteleé:
Starosta: Josef Jarcovják
Místostarostové: Petr Černoch
Marie Zbranková
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Dobyli jsme EVROPU
Jak všichni víte, naše obec získala
v soutěži o 15. Evropskou cenu obnovy
vesnic prestižní ocenění Cenu za celistvý, udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj výjimečné kvality, pomyslné druhé místo.
Úžasné, neuvěřitelné, nemohl jsem
tomu uvěřit. Jsem šťastný, nadšený a nesmírně hrdý na naši obec. A věřím, že podobně to cítí většina z vás. Měl jsem velké
obavy, abychom neudělali našemu kraji, naší republice ostudu. Vy jste mě ale
nezklamali a připravili jste zase úžasnou
prezentaci pro evropské komisaře.
Úvod
Milí spoluobčané, přátelé, Kašavjané… Jak jistě víte, naše obec v roce 2016
získala titul Vesnice roku. Tímto titulem
jsme dosáhli nejen možnosti získat pro
naši obec mnoho finančních prostředků
pro zlepšení všedního života v Kašavě, ale
také reprezentovat naši obec jako jednu
ze dvou českých obcí v celoevropském
kole Vesnice roku 2018. Tato prezentace
proběhla ve středu 13. června 2018. Každá z přihlášených obcí měla na prezentaci pouhých 5 hodin, včetně překladů, dotazů a závěrečného brífinku.

Přihláška
Abychom mohli naši obec řádně prezentovat, museli jsme vyplnit velmi rozsáhlou a podrobnou přihlášku, která zahrnuje všechny oblasti od plánování,
strategických a rozvojových dokumentů, přes spolupráci s odborníky, činnosti
spolků a veškerý život v obci. Kromě vedení obce se na přihlášce podíleli odbor-

V Kašavě je v současné době výborná parta velmi aktivních lidí, kteří dokáží obětovat svůj čas a energii ve prospěch
ostatních - a tím tvoří zdravé jádro obce.
Některé spolky fungují dlouhodobě, některé vznikly nedávno, aktivní jsou všechny generace od dětí až po seniory. Organizuje se spousta akcí, fungují kroužky
pro děti, spolkový život, vzájemná spolupráce atd. Je třeba si uvědomit, že je za
tím hodně času, energie, úsilí a obětavosti velkého množství lidí – vás, aktivních
Kašavjanů.
A proto bych chtěl poděkovat všem
spolupracovníkům na úřadě a dalším tahounům z řad zastupitelů, obecním pracovníkům, všem pracovníkům školy, ve-

doucím kroužků, předsedům a členům
spolků, zástupcům firem, škol, farnosti,
organizacím, zdravotním a sociálním zařízení, poskytovatelům služeb, partnerským obcím atd. - a dalším a dalším aktivním lidem, kteří jakkoli pomohli a pomáhají v rozkvětu naší obce. Vám všem patří
obrovské poděkování. Získali jsme velmi
významné ocenění a všichni na něj můžeme být právem hrdí.
Blahopřeji tedy nám všem Kašavjanům a těším se na další společnou práci
pro rozvoj naší krásné obce.
Josef Jarcovják,
starosta

níci z jednotlivých oborů a taktéž překladatelka Daniela Kratinová, jelikož přihláška byla celá kompletně v němčině.

Přípravy započaly
Taková příprava to není jen tak… to
máte: most, dětské hřiště, keře u školy,
tráva kolem cesty, úklid chodníků, zvelebování školních pozemků, organizování brigád, úklid křížové cesty, vysazování muškátů, úklid kolem kostela, demoliční práce, čištění potoků, pečení, vaření,
chystání dárků a propagačních materiálů,
stříhání kilometrových videí, hodiny strávené u počítače, zvaní hostů a partnerů,
stavění slaměných panáků, výběr nejlepší slivovice, žehlení krojů… To vše jsme
zvládli na jedničku.
Na zvědy v Mnichově
Vše začalo v Mnichově v pátek 13.
dubna 2018, kde se konala konference
se všemi porotci a zástupci všech 27 finálových vesnic z celé Evropy. Za naši obec
vyrazili do Mnichova místostarosta Petr
Černoch, ředitel ZŠ a MŠ Kašava Zdeněk
Vlk a po cestě přibrali paní starostku Heřmanova (Vesnice roku 2017) Pavlu Chadimovou. V Mnichově jsme se setkali s porotci, kteří v červnu navštíví Kašavu. Ti
nám poradili, jakým způsobem co nejefektivněji představit naši obec, kterým tématům se věnovat více či méně. Velkým
přínosem bylo i setkání s českou porotkyní Veronikou Beranovou, která nám poskytla mnoho cenných rad, postřehů, ale
trubičku si nevzala! (trubičky Jarmily Topičové pozn. red.)
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Den D
Středa 13. června – to byl den, na který jsme všichni netrpělivě čekali. Vždyť
šlo o jedinečnou příležitost ukázat, co vše
je naše malá obec schopná vytvořit a během pár hodin i představit tak, aby to dávalo smysl a mělo nějaký hlubší význam.
Pro Kašavu to bylo hlavně o semknutí obce a zapojení co nejvíce lidí, kteří
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se nebojí pracovat bez nároku na honorář, avšak s obrovskou odměnou – pocitem patřičné hrdosti, že i oni přispěli svou
troškou do mlýna.
Je těžké určit, kdy začaly samotné přípravy. Bylo to snad po výhře v celorepublikovém kole? Po odeslání přihlášky? Po
návštěvě v Mnichově? Nebo snad den
předem? Pro každého asi jindy a v jiný
okamžik. Všichni jsme se do toho však
pustili společně a to právě v ten okamžik,
kdy jsme dostali informaci, že porota právě dorazila na „území“ Kašavy. V tu ránu
se ozvaly sevřené žaludky, ztuhly úsměvy, a všem nám došlo, že máme jen jednu
šanci. Šanci ukázat, že i naše obec je sice
malinká, ale lidé v ní dokáží velké věci!
Stejně jako v předchozím kole si porotu odchytil jejich průvodce Kašavou
– Petr Šico, který svým brilantním českoněmecko-slovinským přízvukem přivítal
porotu a doprovodil ji na náves, kde se
přivítali se starostou a všemi Kašavjany.
Následovala úvodní prezentace o naší
obci a o tom, na co se mohou těšit. Poté
bylo na čase ochutnat nějakou tu místní
pochutinu u místního řezníka Pavla Holíka, prozkoumat projekt rekonstrukce
a aktuální stav fotbalového a multifunkčního hřiště, která byla toho času ve výstavbě. Již tradičně porota zamířila do
školy, kde byla zavalena spoustou vyčerpávajících informací z oblasti vzdělávání,
volnočasových aktivit pro děti i dospělé.

A jelikož byli velmi zvídaví, sami se ptali
na nejrůznější informace, tykající se ekologie, spolupráce s obcí, místními spolky
a rodiči, financování a získávání prostředků na činnost školy. Na tomto nelehkém
úkolu se kromě vedení školy a jejích zaměstnanců podíleli i samotní žáci.
Za doprovodu dětských hlásků z pěveckého sboru Slunéčko porota zamířila
do Kostela sv. Kateřiny, kde si porota vyslechla zajímavá historická fakta o místní farnosti a kostele samotném. O krásný
kulturní zážitek se postaral pěvecký sbor
se svým podáním Verdiho Nabucca.
U Sluštíků porotci ochutnali regionální potraviny a poznali bio hospodářství
místních zemědělců.
Další zastávkou byl sběrný dvůr, kde
jsme porotu seznámili s odpadovým hospodářstvím a systémem třídění odpadu.
Hasiči vyleštili zbrusu nový vůz značky Mercedes a předvedli jej v plné kráse
při své prezentaci u hasičské zbrojnice,
odkud porota zamířila do kovárny pana
Marconě. Ten komisi obdaroval svými výrobky a předvedl tradiční kovářskou práci. Jeden z porotců na sebe prozradil, že
pochází z vesnice, kde je kovářské řemeslo velkou tradicí, a práci pana Marconě
pozitivně ohodnotil. Než se porota odebrala zpět do obecního domu, vyslechla
si základní informace o Naučné stezce Kašava, jejíž součástí jsou nově zrevitalizované studánky a křížová cesta.
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V Obecním domě již netrpělivě čekali odborníci, okolní starostové a zástupci
místních akčních skupin a partnerských
obcí. Zatímco venku se Kašava veselila
při kácání mája, uvnitř obecního domu
to vřelo, prezentovalo se, přednášelo, inspirovalo i debatovalo o všech projektech
a vizích. Na naše želízko v ohni – místní
spolky - bohužel nevyšlo tolik času, jak
bylo plánováno, a tak je porota sice poznala, ovšem rychlostí blesku.
Závěrečný brífink s porotou proběhl
v úzkém kruhu vedení obce v Cukrárně u
Šarmanů a následně i s dalšími Kašavjany
na návsi, kdy byly porotě předány dárky
a proběhlo závěrečné zhodnocení a poděkování.
Konec dobrý, všechno dobré. Díky
této obrovské výzvě se Kašava semkla nejen na jednu chvíli, ale na dlouhé roky…
Jen tak dál, Kašavo!
Kolektiv autorů kašavské redakce:
Klára Černochová,
Petr Černoch,
Zdeněk Vlk
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Předávání ocenění evropské ceny Vesnice roku - Fließ

Obec Fließ vyhrála před dvěma lety
evropské kolo soutěže Vesnice roku
(přesný název je Evropská cena obnovy
vesnice), proto ve dnech 20. 9. až 22. 9.
2018 hostila letošní vyhlašování výsledků, kterých jsme se účastnili i my.
Celkem nás do Fließu jelo 106. Byli
jsme nejpočetnější skupinou ze všech 24
vesnic, které se soutěže zúčastnily. Část
z nás jela již ve čtvrtek ráno, aby na večer nachystala prezentaci ve stánku, který
měla každá vesnice k dispozici. Jeli jsme
třemi dodávkami. Žlutou „Májou“, novým
hasičským Mercedesem a dodávkou, kterou zdarma zapůjčila ZUŠ Morava. Již po
cestě bylo veselo. Naše nejstarší osazenstvo se ničeho nebálo a dva půllitry se
ztratily dřív, než jsme přijeli do Alp. Nicméně žádná ostuda se nekonala. Naopak
- bylo veselo, a tak to mělo být.
Večer jsme se potkali s paní Mirkou Tichou, která je tajemnicí celé české soutěže. Dořešili jsme organizační detaily, zúčastnili jsme se milého oficiálního přivítání starostou Fließu a mohli se jít bavit do

kulturního sálu, kde byl přichystán kulturní program. Tam jsme ale dlouho nevydrželi. Únava po cestování na nás dolehla,
a tak jsme odjeli do prozatimního domova - města Landeck, kde jsme byli ubytovaní v hotelu Sonne. Sic unavení, ale
pořád ještě ne tak, abychom neposeděli společně a nepobavili se u stolu s dobrým vínem a kašavskou slivovicí.
Ráno jsme netrpělivě vyčkávali příjezdu dvou autobusů, které vezly ostatní
Kašavjany. Jeli celou noc a na některých
při příjezdu byla únava znát, ale ta přešla
a snad si všichni užili ten slavnostní den.
Ve Fließu pro nás byly přichystány
prohlídky muzea, kostelů, vesnice či hospodářství. Celé dopoledne bylo vyhrazeno pro tyto prohlídky, přesto se nedaly
stihnout všechny. Bylo se na co dívat. Tyrolsko je svou přírodou nádherné. Panoramata vyzývala k selfie, či společným fotografiím. Navíc počasí přálo a pro nás to
tak byl skvělý zážitek.
Setkali jsme se také s porotou, která
nám zdůvodnila výsledek. Řekli nám, co

je v Kašavě zaujalo a co je možné ještě vylepšit.
Hodnocení komise:
„Kašava se vyznačuje udržitelným
rozvojem obce na základě dobrého plánování a intenzivní spolupráce se sousedními regiony. Důležité kroky k dalšímu rozvoji orientovanému na budoucnost představuje realizace konceptů,
do nichž jsou zapojení obyvatelé a experti. Tak se například výrazně přispělo
k druhové pestrosti péčí o biotopy, louky
a staré druhy ovoce. Také nasazení obce
v oblasti podpory sociálního života je
nadstandardní, stavební projekty posilují sociální a komunitní aspekt. Vzdělávání dospělých hraje důležitou roli, účelový fond podporuje kulturní a sportovní aktivity. Díky tomu je možné posílit
cit pro pospolitost a realizovat společně
projekty. Mottu soutěže kromě toho odpovídají další aktivity v oblasti ekologie
a alternativních zdrojů energie. Celkově
je Kašava díky tomu velmi dobře vybavena pro zvládání budoucích výzev.
Kašava se vyznamenává Evropskou
cenu obnovy vesnice za celistvý, udržitelný a mottu odpovídající rozvoj vesnice vysoké kvality.
Odpoledne se přešlo k vyhlašování
výsledků. Nálada v sále byla slavnostní,
noblesní, ale díky nezvykle teplému počasí byl vzduch velmi těžký a mnohým se
z pochopitelných důvodů nepodařilo vydržet v sále až do konce. Celé předávání totiž trvalo téměř 3 hodiny. Na začátku byla představena celá soutěž, její přínos a důležitost, poté všechny zúčastněné vesnice. Nakonec se přešlo k vyhlašování výsledků. Soutěž má několik výherních „košů“:
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Čestné uznání
- Nebylo uděleno
Evropská cena obnovy vesnice pro speciální služby v jednotlivých oblastech rozvoje vesnice
- Nebyla udělena
Evropská cena obnovy vesnice za zvláštní úspěchy v několika oblastech rozvoje
vesnic
- Germerode, Hesse, Německo
- Heřmanov, Vysočina, Česká republika
- Holzheim, východní Belgie, Belgie
- Langenstein, Sasko-Anhaltsko, Německo
- Nahetal-Waldau, Durynsko, Německo
- Oosterlo, Flandry, Belgie
- Ujazd, Opole, Polsko
- Warta, Łódzkie, Polsko
- Witteveen, Nizozemsko
Evropská cena obnovy vesnice za celistvý, udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj výjimečné kvality
- Verbandsgemeinde Bad Schandau, Sasko,
Německo
- Duchroth a Oberhausen v Nahe, PorýníFalc, Německo
- Groß Schönebeck, Brandenburg, Německo
- Hopfgarten in Defereggen, Tyrolsko, Rakousko
- Iszkaszentgyörgy, okres Fejér, Maďarsko
- Kašava, Zlínský kraj, Česká republika
- Loikum, Severní Porýní-Vestfálsko, Německo
- Markt Stamsried, Bavorsko, Německo
- Oravská Polhora, Žilinský kraj, Slovenská republika
- St. Andrä, Korutany, Rakousko
- Truden, Jižní Tyrolsko, Itálie
- Waidhofen an der Ybbs, Dolní Rakousko,
Rakousko

Kašavští při vyhlašování nezklamali
a ukázali, jak se fandí. Takovou atmosféru a bouřlivý potlesk neměla žádná jiná
obec. Kašavjani, děkujeme.
Večer byl opět přichystán kulturní
program a pořadatel dal prostor i pro příspěvky z vesnic, které přijely. Na pódiu se
často střídaly sbory. Za Kašavu jsme měli
také kulturní příspěvek. Zazpívali Kašavští chlapi a ukázali elitě evropských vesnic, jaké máme v Kašavě zvučné hlasy
a jaké (po dlouhé generace) dědíme
valašské písně a kulturu. Dechová hudba Trnkovjanka zas ukázala, jaká se dělá
dechovka na Moravě. Úspěch měli obrovský. Starostové jen chodili pro kontakty
a domlouvali s kapelníkem koncerty ve
svých vesnicích. Muzikanti tak získali další uplatnění v Rakousku, Německu, Itálii
a zdá se, že i v Maďarsku.
Večer jsme ještě poseděli na hotelu a všechny ty zážitky znovu probírali
u sklenky vína, piva a dobré kašavské slivovice, co poslal starosta. Ten se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Mrzelo ho to, ale zdraví je přednější. Před tímto výletem měl nabitý náročný program,

který se nedal zrušit. Nezapomněl ale na
Kašavjany v Tyrolsku a poslal nejen slivovici, ale také bůčky, uzené, koláčky, trubičky a další pochutiny, abychom nestrádali.
V sobotu jsme měli volný program,
který jsme věnovali prohlídce okolí Fließu
a nádherné přírodě. Většina se vydala lanovkou na horu Venet, nad Fließ, a z ní sešli pěšky dolů. Proběhlo oficiální rozloučení se starostou a vedením a po zbytek
odpoledne jsme ještě prošli tuto vesnici, prohlídli si, co jsme nestihli v pátek dopoledne. Večer, jak jinak, jsme poseděli
opět všichni spolu v hotelu. Pilo se, zpívalo, bylo veselo. Při odjezdu, v neděli ráno,
se s námi vedení hotelu loučilo se slovy,
že byli rádi, že hotel ožil, že se lidé k sobě
měli a že byli bezprostřední a veselí. Proto můžeme kdykoliv přijet znovu a když
řekneme, že jsme z Kašavy, dostaneme
jednu noc zdarma.
Děkuji všem účastníkům tohoto zájezdu za nezapomenutelné zážitky. Mám
radost, že jsou v Kašavě lidi, kteří mají srdce na pravém místě.
Petr Černoch

ho venkova, a která ukazuje, že naše vesnice jsou krásným místem k životu. V tomto roce se Kašava prezentovala a otevřela
celé České republice a získala titul „Vesnice
roku 2016“. Významný úspěch zaznamenala
i o dva roky později v soutěži o Evropskou
cenu obnovy vesnice, kde se umístila na pomyslném místě vicemistra Evropy.
A čím je Kašava pro mě? Vesnice ležící
v údolí nádherných a svérázných Hostýnských a Vsetínských vrchů s Kašavjany, kteří
nepopřou svůj valašský temperament. Umí
se domluvit, potěší, pomohou, poradí, rozesmějí i dojmou ke šťastné slze. Pestré spolkové a společenské aktivity, které někteří
pojmenovávají jako udržování tradic, jsou

tady samozřejmostí. Školka a škola je místem nejen vzdělávacím, ale také podporujícím potenciál intelektuální i tvůrčí. Díky věhlasné Cukrárně u Šarmanů zažijete cukrářský orgasmus, umění květinové výzdoby
pohladí oko, hudební a pěvecké vystoupení valašského souboru, gajdošů a dechovky
jsou balzámem pro duši i impulsem, který
rozproudí krev v žilách.
Nikdy nepopíšu a nevyjmenuji všechny
a vše, co Kašavu dělá Kašavou. Někdy slova
a prostor nestačí. Ale vždy tu je a bude nespočet důvodů, proč Kašavu zažít.

Evropská cena obnovy vesnice 2018
- Hinterstoder Horní Rakousko, Rakousko

Kašava,
perla
venkova
Víte, co se říká o Kašavě? Ten, kdo na Kašavě žije, kdo Kašavu zažil nebo ten, kdo
s Kašavou na chvíli splynul, zajisté řekne
„Kašava? Šak to je Vesnice roku 2016“.
Ano, Kašava je jedna z valašských vesnic, která se v roce 2016 rozhodla a přihlásila se do soutěže Vesnice roku. Do soutěže,
která se za svých čtyřiadvacet let stala fenoménem českého, moravského a slezské-
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Připravované projekty na rok 2019
Přírodní učebna u ZŠ v Kašavě
Dotační žádost na SFŽP (Státní fond
životního prostředí) byla nakonec úspěšná. V současné době připravujeme s ředitelem školy výběrové řízení na dodavatele tohoto projektu.
Předmětem projektu je venkovní přírodní učebna, která bude vybudována
pro potřeby výuky dětí základní školy
v Kašavě a lokalizována do volné plochy
před budovou ZŠ.
Navrhované prvky mohou mimo
dobu výuky sloužit také široké veřejnosti.
Venkovní učebna bude navržena
v přírodním duchu s maximálním využitím přírodních materiálů. Plocha zůstane
volně přístupná. Lokalita řešená v rámci projektu přímo sousedí s nedávno vybudovanou zahradou MŠ v přírodním
stylu.
Celkové náklady jsou cca 480 tis. Kč bez
DPH, výše dotační podpory 85%.
Modernizace odborných učeben
v ZŠ a MŠ Kašava
Dotační žádost do IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) s názvem, „Modernizace odborných
učeben v ZŠ a MŠ Kašava“ byla nakonec také úspěšná. Předpokládaná doba
realizace v měsících červenec a srpen
2019.
Jedná se celkovou revitalizaci dvou
učeben a bezbariérový přístup do budovy i všech prostor školy pro žáky. V současné době připravujeme s ředitelem
školy výběrové řízení na dodavatele tohoto projektu.
Předpokládané náklady projektu jsou
ve výši cca 5,1 mil. Kč, s dotací ve výši 90%
uznatelných nákladů.

Hřbitov
Na vykoupených pozemcích pro rozšíření hřbitova je v současnosti realizována cesta nad hřbitov. I když zatím pouze
v základní podkladní vrstvě. Ještě do konce roku se rozběhnou aktualizační práce
na projektu nového uspořádání hřbitova. V první etapě se bude jednat o stavbu
nové hřbitovní zdi a souběžného chodníku na východní a severní straně hřbitova. Novou zdí by se rozšířil hřbitov na
východní a severní straně a součástí nové
hřbitovní zdi bude nové kolumbárium
pro ukládání pohřebních uren. Postupně
po etapách by se mělo s projektem revitalizace hřbitova pokračovat.
Chodník a místní komunikace Chalůpky
Podařilo se vykoupit potřebné pozemky a podařilo se získat souhlas od
všech dotčených vlastníků okolních pozemků. Byla podána žádost o územní rozhodnutí a vyjednávají se přeložky inženýrských sítí.
Nový chodník na Horní konec
a rekonstrukce silnice 4893
Návrh projektu pro územní rozhodnutí je v současnosti projednáván s dotčenými orgány a také s vlastníky pozemků. Návrh projektu je k dispozici na obecním úřadě u starosty k nahlédnutí. Prosím širokou veřejnost a hlavně vlastníky
přilehlých pozemků o aktivní připomínkování projektu.
Pozemkové úpravy
Na posledním zasedání zastupitelstva
obce byl schválen „Plán společných za-

řízení“. Jde o návrh veřejně prospěšných
opatření, která budou k užitku všem uživatelům dotčeného území. Plán společných opatření tak řeší zpřístupnění pozemků (polní cesty), navrhuje vodohospodářská a protierozní opatření (poldry, ochranné vodní nádrže) a krajinotvorná opatření (biokoridory, aleje). Jedním
z cílů a výsledků pozemkových úprav je
zajištění přístupu k pozemkům pro každého vlastníka. Zpřístupnění pozemků je
řešeno v plánu společných zařízení návrhem cestní sítě. Do této cestní sítě je zahrnuta i nová komunikace od křižovatky
u Miků, přes Chalůpky, až po křižovatku
na Hrobice, Ostratu a Velíkovou v parametrech silnice III. třídy.
Teď budou projektanti pracovat na
novém uspořádání pozemků a jejím zpřístupnění, samozřejmě s osobním projednáváním s vlastníky pozemků.
Kulturák
Situace s kulturákem se nám zase komplikuje. Paní Yveta Škubalová (Šálová) požaduje vrácení části pozemků, na kterých
stojí stavba Kulturáku. Jedná se o pozemky, které prodala její babička paní Božena
Rusková obci Kašava v roce 1975. Paní Šálová zpochybňuje platnost Kupní smlouvy
uzavřené v roce 1975 Místním národním
výborem v Kašavě a paní Boženou Ruskovou, a požaduje vrácení prodaných pozemků. Tento svůj nárok chce uplatnit u soudu
a zakazuje nám užívání a manipulaci s těmito pozemky. Zastupitelstvo obce jejímu
požadavku nevyhovělo, protože považujeme Kupní smlouvu za platnou - už i z důvodu, že po dobu více jak čtyřiceti let prodej
těchto pozemků nikdo nezpochybňoval.
V případě, že paní Škubalová žalobu k soudu podá, může se stát, že zase na několik
let nebudeme moci s Kulturákem nakládat.
Josef Jarcovják

Dotační projekty realizované v roce 2018
Poskytovatel dotace

Název projektu

Celková cena

Výše dotace

MV ČR- HZS ČR + Zl. kraj

Kašava – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“,

1.468 tis. Kč

750 tis. Kč

MŠMT ČR

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

4.387 tis. Kč

2.350 tis. Kč

MMR ČR

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

5.150 tis. Kč

4.272 tis. Kč

MMR ČR

„Prezentace obce Kašava v rámci soutěže
Evropská cena obnovy vesnice“

859 tis. Kč

600 tis. Kč
Josef Jarcovják
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Projekt HŘIŠTĚ

Projekt „Prezentace obce Kašava v rámci
soutěže Evropská cena obnovy vesnice“
pokrýval náklady na účast v Evropské
kole soutěže na:
- propagační materiály: tiskoviny,
upomínkové předměty, oblečení
- tlumočnické služby
- účast na vyhlášení soutěže
- prezentaci
- registrační poplatek
- přihlášku do soutěže

V letošním roce jsme po více jak desetiletém snažení o získání finančních prostředků na rekonstrukci areálu HŘIŠTĚ konečně uspěli a zahájili rekonstrukci fotbalového i víceúčelového hřiště.
Projekt Fotbalové hřiště je hotový.
Hřiště je srovnané, pod plochou je masivní drenáž, je zapěstovaný nový trávník,
je funkční závlaha. Na jaře bude potřeba
ještě dodělat zábrany za brankami, osadit branky a přístřešky střídaček a nalajnovat hřiště - to jsou ale práce, které nebyly součástí dotačního projektu.
Na novém trávníku už si zatrénovali
nejmenší fotbalisté, ale naplno se začne
fotbalové hřiště využívat až na jaře příštího roku - až ještě trávník zesílí a vytvoří
pevnější drn.
Projekt Víceúčelového hřiště je ještě
před dokončením, snad ještě vydrží počasí
a vše se podaří dokončit do 20. listopadu.

Dotační projekt ukončený v roce 2018
Nový automobil pro naše hasiče
Paráda!!! Nový „Dopravní automobil
s požárním přívěsem nákladním“ Mercedes-Benz Sprinter 4×4 pro hasiče už je
doma.
Získané dotace:
- 450.000,- Kč z Ministerstva vnitra
(program GŘ Hasičského záchranného sboru)
- 300.000,- Kč ze Zlínského kraje.

Z rozpočtu obce hrazeno 717.973,- Kč.
První zkušební cesta po převzetí automobilu vedla za přáteli do Daruvaru v Chorvatsku a řidič – starosta Hasičů Roman
Šumšal – i ostatní cestující si svezení novým automobilem pochvalovali.
Takže hasiči – ať vám auto slouží a ať
ho co nejlépe využijete
Josef Jarcovják

Oslava 100. výročí vzniku
samostatného Československa

V neděli 28. října proběhla na vrchu
Bradlo v Myjavské pahorkatině u mohyly Milana Rastislava Štefánika pietní akt
k oslavě 100. výročí vzniku samostatného
Československa.

Zástupci Kašavy, Rohožníku a dalších
českých i slovenských obcí, spřízněných
základních uměleckých škol Česka i Slovenska, společně oslavili 100 let vzniku
Československa. Uskutečnilo se jedinečné přátelské setkání zástupců českých
a slovenských obcí. Delegace Kašavy
a Rohožníku společně položily k mohyle
kytice za doprovodu téměř 80ti členného
orchestru žáků ZUŠ MORAVA a tří slovenských základních uměleckých škol.
Slavnost pokračovala odpoledne koncertem žáků ZUŠ v Brezové pod Bradlom.
Znovu se potvrdilo, že bratrství Čechů
a Slováků nikdo nerozdělí.
Josef Jarcovják
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Dvě významné ekologické stavby
VaKu Zlín ﬁnišují
Rozsáhlé
investice za 80 milionů korun do čistíren
odpadních
vod v majetku VaK
Zlín v Luhačovicích
a Kašavě jsou za polovinou prací a budou podle plněného
harmonogramu dokončeny na podzim
2018.
Rekonstrukce a modernizace čistírny
odpadních vod v Luhačovicích za 45 milionů korun je druhou největší investicí
do vodárenství na Zlínsku posledních let.
Luhačovická čistírna získá novou technologii, která umožní efektivní odstraňování znečištění zejména dusíkatého původu i dalších cizorodých látek. Jedná se
o klíčovou pomoc městu a Lázním Luhačovice v oblasti životního prostředí
a možnosti dalšího růstu.
Rekonstrukce a modernizace ČOV
Kašava má zcela zásadní význam pro
ochranu pitné vody v nádrži Slušovice,
která leží pod kašavskou čistírnou. Nákladem 35 milionů probíhá intenzifikace
a modernizace ČOV s cílem zvýšení kapa-

city, odstranění zápachu a zlepšení kvality odpadních vod.
„Na obou objektech probíhá výstavba
nových dosazovacích nádrží, potrubních
rozvodů a šachet, dále sanace stávajících
objektů a už byly zahájeny montážní práce
na technologiích. Přes nepředpokládané
komplikace při stavbě je stále držen termín
dokončení Kašavy 15. 12. 2018 a v Luhačovicích 31. 10. 2018“ říká Svatopluk Březík,
předseda představenstva společnosti.
Obě akce jsou v režimu smluvní investice s Moravskou vodárenskou a.s.,
což znamená, že Moravská vodárenská pokryje z vlastních zdrojů investice
45 a 35 milionů korun na rekonstrukce
čistíren v Luhačovicích a Kašavě bez dopadu na cenu vodného a stočného.
„Ochrana vodních zdrojů a životního
prostředí je jedna ze zásadních priorit společnosti VaK Zlín. Klíčový úkol je ovšem zajištění dostatku kvalitní pitné vody, který
VaK plní prováděnou rekonstrukcí v úpravně vody v Tlumačově a zahájením tzv. vlárského vodovodního přivaděče“, doplňuje
Svatopluk Březík.

Naše škola – naše radost II
Dne 1. 5. 2018 zahájila MAS Vizovicko a Slušovicko realizaci projektu MAP II (místní akční plán) s názvem Naše škola – naše radost II, který bude navazovat na projekt MAP I, bude financován
z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
MAP II se má stát produktem spolupráce partnerů v území
na Vizovicku a Slušovicku, který stanovuje priority a jednotlivé
kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Hlavním přínosem
tohoto projektu bude budování a rozvoj systému komunikace mezi zapojenými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na území
Vizovicka a Slušovicka.
Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení
aktivit v území Vizovicka a Slušovicka a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách (i uměleckých)
tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné plánování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit po následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb vyhodnocování přínosů spolupráce.

Důraz bude při realizaci projektu kladen na podporu pedagogických pracovníků, vč. vedoucích pedagogických pracovníků, a to především formou vzdělávání, síťování se zkušenými
kolegy a podporou spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních
center, např. knihoven, mimoškolních vzdělávacích center a neziskovými organizacemi, a to v rozvoji gramotností a klíčových
kompetencí dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Dílčími cíly projektu budou: systémové zlepšení řízení škol
prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování, orientace na inkluzivní vzdělávání, zvyšování čtenářské
a matematické (pre)gramotnosti, posilování vztahu k přírodě
podporou polytechnického vzdělávání, zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a na území Vizovicka a Slušovicka a zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
Ing. Marie Ponížilová, MAS Vizovicko a Slušovicko
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Kde ušetřím, tam ušetřím aneb energie bude drahá
Každá rodina, dům nebo byt se neobejde bez nějaké formy energie. Stejně tak tomu je i v případě veřejných, obecních
i podnikatelských objektů. Nejčastěji se jedná o elektřinu a teplo.
Měsíčně platíme zálohy formou SIPO nebo inkasem. Jednou za rok přijde vyúčtování, které většinou očekáváme s vidinou přeplatku, a tedy i vratky menšího či většího obnosu peněz. V horším případě se setkáme s nedoplatkem – a v tu chvíli si říkáme, kde bychom mohli ušetřit, snížit spotřebu nebo vyměnit starý spotřebič (žrouta) za něco energetické třídy A+++...
Určitě je však na místě o tom uvažovat i v případě přeplatku, přece když nemusím, tak neplatím. Ač se to nezdá, někdy
se mohou úspory počítat v řádech tisícikorun za rok při investicích v jednotkách stokorun např. LED osvětlení, nová rychlovarná konvice, mikrovlnka nebo žehlička. Významné úspory
v delším časovém úseku si žádají i vyšší investice.
Úvaha může jít ještě dál. Nechceme se omezovat, jsme
zvyklí na určitý standard, myslíme na staří, nechceme už běhat
s uhlím nebo dřevem, rádi bychom si zvýšili životní komfort …
dalo by se pokračovat. Dílčím řešením výše uvedeného může
být nižší energetická náročnost a/nebo pořízení alternativního
zdroje energie. A energie, která nic nestojí, je většinou ta obnovitelná. Mezi základní obnovitelné zdroje energie (OZE) patří slunce, voda, vítr a geotermální energie. Někteří tam zařazují
i biopaliva, ale tam je již časová prodleva mezi výsadbou
a sklizní/těžbou, dále pak musíme počítat se zpracováním, dopravou a zařízením, které ji efektivně přemění na energii (kotel,
bioplynová stanice, pyrolýza apod.)

Voda – slušovická přehrada má na svém odtokovém potrubí osazeny 2 turbíny o výkonu řádově desítek kilowatt. Je to
spíše pro dobrý pocit než pro nějaké výrazně efektivní využití. S velkými přehradami nebo malými vodními elektrárnami
se nedá srovnávat. Na přítoku přehrady, který by nás kašavjany zajímal nejvíce, však není spád, množství vody ani síla toku
Dřevnice taková, aby se dalo uvažovat o instalaci Francisovy
nebo Kaplanovy turbíny. A poslední suché roky tento stav ještě podtrhují.
Slunce – zdroj, který udržuje život na planetě a jehož životnost se předpokládá ještě po několik dalších miliard let. Pokud jsem u vody byl spíše skeptický, v případě slunce je situace opačná. Schopnosti využití slunečního záření a technologie k tomu vyvíjené jsou na vzestupu. Pomocí slunce tak můžeme produkovat jak elektrickou energii (fotovoltaika), tak i teplo (fototermika).
Elektřinu běžně odebíráme z distribuční soustavy, ovšem
teplo zpravidla generujeme spalováním uhlí, dřeva, plynu,
popř. také elektřinou.
Pro využití některých obnovitelných zdrojů existuje poměrně široká škála dotačních pobídek pro domácnosti, firmy i veřejně prospěšné budovy.
Pro tepelné zdroje se dá využít například:
- kotlíková dotace (biopaliva nebo vysokoúčinné spalování plynu)
- dotace na tepelná čerpadla (geotermální energie)
- dotace na fototermické kolektory (slunce)

Bližší informace k jednotlivým obnovitelným zdrojům,
vezměme je od konce:
Biopaliva – řadí se mezi ně cíleně pěstované plodiny (biomasa) nebo bioodpad. Typicky se jedná o dřevo, štěpku, pelety, seno, slámu, oleje (pouze rostlinného původu), kukuřice…
Geotermální energie – známe ji všichni, ani si to neuvědomujeme. Pro její využití se instalují tepelná čerpadla, především země-voda a vzduch-voda. Principem je absorpce tepla ze země nebo vzduchu, které ukládám do vody (akumulační nádrž nebo bojler). Ve větším měřítku se dá využívat např.
z uzavřených hlubinných dolů.
Vítr – přestože se může zdát, že v Kašavě a jejím okolí proudí vzduch velmi intenzivně a prakticky stále, není tomu tak. Pokud pomineme nárazové poryvy, obvykle se rychlost větru pohybuje okolo 10-20 km/h, a to je pro větrnou turbínu velmi
málo. Navíc legislativa ani veřejné mínění není těmto projektům nakloněno.

Pro elektřinu jsou dotační příležitosti pouze pro technologie ze slunečního záření, zato v několika kategoriích. Člení se
podle využitelného výkonu a doplňuje se o možnost akumulace do bateriových článků nebo vody (TUV resp. topné).
Dnešní technické možnosti jsou příležitostí pro snížení
energetické náročnosti, v některých případech i pro naprostou soběstačnost. Přestože to zní odvážně, hitem budoucnosti nebudou novostavby energeticky pasivní, ale domy nulové
nebo aktivní. To znamená, že vyrobená energie pokryje celoroční spotřebu domu (nulový dům) nebo vyrobí více energie,
než sám spotřebuje (aktivní neboli také plusový dům).
Až budete držet v ruce vyúčtování za energie, zamyslete se,
jestli s tím něco neudělat. Ať již se rozhodnete pro jakoukoliv
cestu, uvědomte si, že jsou to investice do úspor a bezpochyby
i do prostředí, ve kterém žijete. Obec Kašava na tom již několik
let intenzivně pracuje a výsledky jsou vidět. Budeme v tom pokračovat a pokud se přidáte, rádi pomůžeme.
V současnosti již nejde jen o to být „in“, jít s dobou, ukázat
že na to mám. Je to o životním stylu.
Zdeněk Tříska
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Kašavský
Bajk-Kap
a Kašavský
kros 2018
Letošní rok byl pro Valachbajk team,
coby pořadatele ve znamení dvou závodů, závodu horských kolech Kašavský
Bajk-kap a běžeckého Kašavský kros, který letos pořádal už potřetí.

Kašavský Bajk-Kap
Kašavský Bajk-Kap byl pořádán ve spolupráci s Orly. Někdy uprostřed léta nás
oslovil pan starosta Jarcovják, jestli bychom mu pomohli se závodem horských
kol. Po počátečních peripetiích, kdy byl
nešťastně zvolen první termín se nakonec podařilo vybrat ten pravý, a to neděli 16. září. Moc času jsme neměli, zhruba
měsíc. Museli jsem tedy společnými silami připravit závod od A do Z. Navíc byl
v plánu i závod dětí, se kterým jsme neměli
žádné zkušenosti. Přece jen závod dospělých a dětí je zcela odlišný, ale i tak jsme se
do toho pustili. Po několika debatách o variantách trati, jsme projeli tři možné a pokusili se vybrat tu nejvíce zajímavou, optimálně náročnou, ale také bezpečnou. Orli,
jako hlavní organizátor celé akce měli na
starost, kromě stavby tratí, všechno od koordinace zázemí, přihlašování, zabezpečení přejezdů až po odměňování závodníků.
Závod byl rozdělen na dětské závody
o různých délkách, které se jely kolem budovy základní školy a na závod na hlavní trati pro starší žáky, juniory a dospělé.

Závod se konal za nádherného slunečného počasí. Závodu se zúčastnilo 69 dětí
a hlavního závodu 78 dospělých a juniorů.
Hlavní závod měřil 29 km a jely se dvě kola
po 14,5 km. V hlavním závodu nakonec
uhájil vítězství v mužích Pavel Žák z týmu
Kolovna KM v čase 1:16:44 před Karlem
Hartlem. Tito dva borci bojovali až do konce a nedarovali si ani metr tratě, ani po posledním sjezdu z Fišerky nebylo rozhodnuto o vítězi až nakonec rozhodl závěrečný cílový spurt Pavla Žáka. V ženách zvítězila Petra Holznerová v čase 1:52:41 před
Martinou Doležalovou. V juniorech zvítězil Karel Ponížil z týmu 4 Ever Cyklobulis
a skvělým druhým místem se blýsknul
místní rodák Michal Kaška z Vlčkové v barvách Valachbajk teamu.
Na první, resp. nultý ročník se závod
horských kol Kašavský Bajk-Kap vydařil na
jedničku. Samozřejmě, že se našly rezervy, nicméně, jako celek se povedl krásný
rodinný závod, kde si každý přišel na své
a užil si slunečný den, daleké výhledy, ale
i náročnou trať a výborné zázemí.
Podrobnosti o závodu napsal Zlínský
deník v reportáž Lubomíra Hotaře:
Reprezentant týmu Kolovna KM-BT Morkovice Pavel Žák zvítězil v 1. ročníku závodu horských kol Kašavský Bajk-Kap. V závodu dlouhém 29 kilometrů rozloženém do
dvou kopcovitých okruhů, který měl převýšení 940 metrů, zajel čas 1:16:44. Druhé místo obsadil se sedmisekundovou ztrátou Karel Hartl (Starbike.sk), bronzovou příčku vybojoval Fryštačan v barvách formace 4Ever
Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem Radoslav
Šíbl (1:18:21). Čtvrtý byl Karel Ponížil ze stej-
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ného klubu (1:18:54), pátou pozici získal Radovan Holík (Cyklogat, 1:19:19).
“Měl jsem volný termín, tak jsem využil
možnosti zazávodit si v Kašavě. Také mě lákala pěkná trať s několika prudkými výjezdy,“ vysvětlil svoji účast v novém závodu na
Zlínsku Pavel Žák.
Elitní regionální biker chtěl samozřejmě
Kašavský Bajk-Kap vyhrát. “Na startu jsem
byl sice trochu unavený, ale tušil jsem, že si
to o první místo rozdáme s Karlem Hartlem,“
nezastíral Žák.
Ten si jel svoje tempo a čekal na příležitost zaútočit na prvenství. “V závěrečném
spurtu jsem lepší, než můj největší soupeř
z Hranic na Moravě,“ věřil si Pavel Žák, který
se na zlatou příčku definitivně posunul 500
metrů před cílem.
Závod žen ovládla šestačtyřicetiletá Petra Holznerová (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 1:52:41), před Martinou Doležalovou
z Bike Teamu Sazovice (1:55:06). Třetí skončila zlínská Aneta Chudárková (2:01:43).
“Na závod v Kašavě jsem se těšila. Ten
se také po všech stránkách povedl,“ chválila
pořadatele Petra Holznerová.
Bikerka z Valašska se na začátku pohybovala na druhém místě za Martinou Doležalovou. “V kopci na šestém kilometru jsem
však svoji největší soupeřku předjela a potom
už jsem na vedoucí pozici zůstala až do cíle,“
upozornila na klíčový moment Holznerová.
“Trať byla v lese suchá, nepříjemná byla
jenom jedna velká kaluž,“ uvedla ještě reprezentantka valašskoklobouckého Zvonek
Sportu.
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li jsme je trénovat před závodem. To nás
vždycky hodně namotivuje pokračovat.
Díky prosluněnému dni si užili závodníci,
diváci i organizátoři fajn sobotu v příjemném prostředí naší obce. Ohlasy účastníků
jsou pozitivní a to je pro nás to největší zadostiučinění a poděkování.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
partnerům a pořadatelům za jejich pomoc při přípravě a organizaci obou závodů. Rádi jsme pomohli při organizaci Kašavského Bajk-Kapu. Pan Jarcovják
má náš velký obdiv, že se do toho pustil.
Také děkuji našim rodinám za jejich podporu, pomoc a trpělivost. Na viděnou na
startovní čáře 15. 09. 2019 při Bajk-Kapu
a 12.10.2019 při Kašavském krosu!
Za Valachbajk team
Zdeněk Langer a Tomáš Minařík
Hlavní organizátoři Kašavského krosu

Kašavský kros
Letos jsme jako samostatní pořadatelé uskutečnili už potřetí. Počasí nám přálo
a přilákalo o to více závodníků, než v předchozích dvou letech.
Letošní ročník jsme chtěli perfektně
připravit, snažili jsme se opět dobře značenou trať, zajistit kvalitní zázemí jako
např. občerstvení pro závodníky, jejich doprovod a povzbuzující diváky a rozšířili
jsme možnost parkování na farní zahradě.
Naší největší letošní výzvou bylo
ovšem uspořádání dětských závodů. Areál
návsi je překrásný, ale svým profilem moc
nepřeje jednoduché dětské trati, na druhou stranu to byla výzva. Nakonec jsme
se rozhodli pro více okruhů vedle budovy
obecního domu a to se ukázalo jako pravá
varianta. Diváci a hlavně rodiče měli dokonalý přehled o tom, jak na tom jejich svěřenec je a závody aspoň byly dramatické.
Každý malý účastník dostal perníkovou
medaili, které pro nás vyrobila paní Čevelová. Závodu se zúčastnilo 55 dětí. Nejlepší děti byly odměněny balíčky s ovocem
a drobným pamlskem.
V hlavním závodě na 15 km jsme upravili první seběh, z Vančice se letos běželo
k Černochům a pak až směrem k Řezníčkům a Zbrankům, odkud závodníci vyrazili zdolat druhý kopec Kašpárky. Trasa
7 km doznala přece jen oproti dvěma předešlým ročníkům výraznou změnu. Letos na této trati závodníci neběželi na Vrzavky, ale trasa kopírovala první okruh
dlouhé trasy s tím, že závodníci na krátké trase neběželi od Černochů na Kašpár-

ky, ale úzkou uličkou k hlavní cestě k posezení U Míků a směřovali na Sobolici. Poslední změnou na obou tratích byl úsek na
Vinohrádku, kdy si závodníci zaběhli kolem nově vybudovaného tábořiště s pyramidou směrem do cíle nebo byli teprve
v prvním kole na dlouhé trati.
Už před závodem bylo přes online formulář přihlášeno ca. 84 dospělých. Na
místě se nám přihlásilo 65 závodníků, loni
to bylo jen 26. Dokonce k nám zavítali závodníci až z Brna, kteří se rozhodli přijet až
v sobotu ráno! Nakonec se závodu zúčastnilo 138 závodníků nad 15 let.
Start hlavního závodu na 15 kilometrů
byl tradičně odstartován výstřelem z děla
ve 12:00 hod. Na dlouhé trati dominoval Petr Šťastný z týmu Mártyho Afro Cirkus v čase 1:13:14, jako druhý doběhl Matin Hečko z Valachbajk teamu. Traťový rekord 1:12:54 Radka Šíbla z roku 2017 prozatím odolal. V ženách zvítězila Veronika
Brázdová ze Sýkora running v čase 1:39:03
před Kateřinou Mitáčkovou. Na krátké trati zvítězil v čase Adam Hlavica z týmu Slabý odvar v čase 0:33:37 před Karlem Sýkorou z týmu Sýkora running. V ženách vybojovala první místo Tereza Skautuloková v čase 0:37:42 před Luckou Barbořákovou (dříve Javorovou) z Valachbajk teamu.
V kategorii VLKADRŽ na dlouhě trati byli
nejlepší Magda Minaříková v ženách a Ondřej Minařík v mužích, oba v barvách Valachbajk teamu. Na krátké trati Kateřina Maděrová z Kašavy a Václav Zbranek z Valachbajk teamu.
Letos nás nejvíc potěšilo, že se zvýšil
i počet účastníků z okolních obcí a vidě-
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Pouť
na Vinohrádek
Již IV. Pouť k panně Marii Královně na
Vinohrádku proběhla 17. 8. 2018 za opět
krásného počasí a účasti asi 200 poutníků
z Kašavy a okolí.
Tradičně se poutníkům rozdávaly domácí perníčky, po mši svaté si přítomní
zazpívali, občerstvili se utopenci a poseděli do pozdních večerních hodin.
Pro imobilní občany byly opět přistaveny vozidla a tak se na Náš Vinohrádek
mohl dostat každý.
Ludmila Holá
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Florbal
Kašava
Naším cílem je, aby se děti těšily na
florbal a našly si svou cestu ke sportu,
tak aby se tím bavily, nejen florbalem, ale
také fotbalem a různými hrami, které můžou aplikovat i mimo florbal a nesedět tak
u počítače, ale aby vzaly své kamarády
a šly si spolu hrát. Kdo to chce zkusit,
přijďte, budeme rádi. Vždy v pondělí od
17:00 - 18:45 hodin.
Nejdříve bych se chtěl vrátit k minulé sezóně. Přihlásila se kategorie starších
žáků. Sezóna se už od začátku vyvíjela více
než překvapivě, kdy jsme vyhrávali zápas

Rohožník
a Gulášmajsteri
28. září na sv. Václava jsme se opět
rozjeli do Rohožníka předvést kuchařské
umění ve vaření guláše.
Již brzy ráno jsme odjížděli a byli jsme
připraveni získat titul nejvyšší.
Konkurence byla veliká a mezi 26. zúčastněnými jsme o vlásek unikli 3. místu,
ale i tak nám to na náladě a spokojenosti
s našimi přáteli nic neubralo.
Prostě kamarádství a srdečnost Rohožníčáků je nepopsatelná. V podvečerních hodinách jsme se jenom těžko loučili a těšili na další shledání.
Ludmila Holá

Obecní knihovna
Uběhla již delší doba, co jsem Vás informovala, co je nového v naší knihovně.
V loňském roce navštívilo knihovnu
1373 čtenářů a bylo zapůjčeno 2855 knih
a časopisů. Ke konci roku jsme měli za-

za zápasem, ale občas nás srážely i nemilé věci, když nám na turnaji např. vytopili
šatnu, avšak to nás nezastavilo, ba naopak
nakoplo a v tabulce to bylo znát. Umístili jsme se na krásném 1. místě, tudíž jsme
se probojovali do finále, které se odehrálo v Dolních Bojanovicích. Finále se hrálo
2 dny. První den se bojovalo v základní
skupině, ve které jsme se umístili na druhém místě. Druhý den se hrálo play-off,
které začalo čtvrtfinálovými zápasy. My
jsme hráli až poslední, a tak jsme se mohli déle vyspat a odpočinout. Bohužel nám
to nepomohlo, skvěle rozehraný zápas
jsme na konci ztratili a šlo se do prodloužení, které jsme prohráli a finále tak pro
nás skončilo dříve, než jsme čekali. Bohužel všechno jednou končí, a mě nezbývá

nic jiného než všem poděkovat za předvedené výkony. Popřát mnoho dalších
sportovních i osobních úspěchů, počínaje brankářem až po útočníky. Jsem rád, že
jsme dokázali vytvořit jednu parádní partu a dojít až do finále. Jsem na Vás hrdý
a doufám, že se někdy znovu potkáme,
třeba v mužích.
Sezóna 2018/2019 už je v plném proudu, tréninky odsýpají a zápasy už taktéž
začaly. V letošním ročníku jsme přihlásili kategorii starších žáků a přidali muže.
Začal bych dětmi. První turnaj se odehrál
v Kašavě a pořádání domácího turnaje
jsme úspěšně zvládli a ještě lépe vstoupili do sezóny a připsali si 6 bodů na začátek. Muži si odbyli svoji premiéru v Bánově jednou výhrou a prohrou. Kádr je poskládaný z kašavských borců. Nebojte se
přijít podpořit naše týmy, ať už dětské či
dospělé. Určitě to ocení.
Velký dík patří i mému kolegovi Danu
Slováčkovi za pomoc s dětmi.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu
JOSEFU JARCOVJÁKOVI za veškerou pomoc, bez které by kašavský florbal určitě
nebyl tam, kde teď.
Děkuji,
Vlastimil Červenka

registrováno 207 čtenářů z toho 116 do
15-ti let.
Tento narůst způsobila vynikající spolupráce se základní školou, protože každý měsíc pravidelně kromě prázdnin, navštěvují knihovnu žáci 1. - 6. třídy. Děti se
zde seznámí s novými knihami, mají prostor si je prohlédnout a každý si měsíčně
jednu i více knih půjčí.
Ve stávajícím knižním fondu máme
4617 knih. Díky dotaci Obecního úřadu 30 tis. v letošním roce obohatíme knihovnu cca o 270 knih. Jedná se hlavně o zajímavé novinky v beletrii, naučnou literaturu pro děti i dospělé a rovněž zajímavé novinky pro mládež. Nadále jsou čtenářům k dispozici „Výměnné soubory“
a časopisy.
A nezapomeňte - na webových stránkách naší knihovny www.knihovnakasava.webzdarma.cz máme k dispozici
on-line katalog, kde zjistíte, zda pro Vás
žádanou knihu máme.
Jsem ráda, že v naší knihovně čtenářů
neubývá a kdo jste zde ještě nebyli, přijďte se podívat.

Připravované akce
Místní skupiny
ČČK Kašava

Iva Rochlová,
knihovnice
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Začátkem prosince proběhne již tradičně prodej vánočních růží. Výtěžek
z prodeje vánoční hvězdy slouží k vybavení pokojů a nemocničního prostředí,
kde malí hematoonkologičtí pacienti tráví dlouhé měsíce. Společným úsilím lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků se vrací více než 90% dětí s leukémií po vítězné bitvě zpátky domů. Bližší informace naleznete v druhé polovině
listopadu na kabelové televizi.
Dále bychom vás rádi pozvali na mikulášskou besídku, která se uskuteční
o první neděli adventní, 2. prosince 2018,
v 15 hodin v Orlovně v Kašavě. V minulých letech k nám přišel svatý Mikuláš s andělem z Janůvek, kde se spustili
z nebe po provaze. Letos nevíme, kterou
cestu si zvolí. Přijďte se podívat! Srdečně
zveme děti, rodiče a prarodiče.
Více informací na tel. 577 467 205
Věra Hrošová, předsedkyně
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- Odloveno při dnešním dopoledním keškování
v okolí Kašavy. Je to moc pěkný kraj a užívali jsme si sluníčka a pěkných výhledů. Díky za keš.
- Díky za keš a celou sérii, ze které jsme si dnes kousek ukousli.
Nejkrásnější zastávka s dechberoucími výhledy do milované krajiny hostýnských hor.
- Využili jsme svátečního dne k odlovu zdejších kešek. I přesto,
že byl terén náročnější, jsme si cyklovýlet užili a vychutnali krásy
zdejší krajiny. Díky za keš.
- Cestou domů z dnešního cyklovýletu jsme se ještě zastavili
pro tuhle krabku… Z místa je moc pěkný výhled do okolí… Protože jsme už měli v nohách přes 40 km, tak zbytek série necháváme
na příště… Díky za keš.
- Odloveno s rodinným týmem… Děkuji za keš a přivedení do
těchto míst.
- …Dnešní keš č. 5 byla paráda. Vůbec jsme netušili, že nedaleko od našeho bydliště jsou takové skalky. Díky za keš, přivedení na
tak kouzelné místo, které si děti užily, a myslím si, že se tu ještě ukážeme.
- … Pro keš jsme poslali slepého a on ji donesl. Moc hezké místo
a ta chaloupka v blízkosti… Velmi příjemný odpočinek. Díky za keš,
ukázku nezničeného posezení, kde je dokonce i pořádek.
- Výlet s rodinou za procházkou po kašavských keškách. Rychlý nález po výtečném zmrzlinovém poháru u vyhlášených Šarmanů. Díky za keš.
- Odloveno během pěkného počasí. Kešky jsou umístěny v překrásné krajině, bylo radostí se tu procházet. Poděkování autorovi
za pěknou sérii. Prostě krása střídá nádheru.
- Pro dnešní den jsme si vybrali sérii NS Kašava. Na GC mapě
to vypadalo, že to bude procházka růžovým sadem, ale nebylo to
až tak pravdivé. Hodně nám procházku znepříjemňoval velmi silný
vítr, který se kolem poledne jakž takž utišil. Podařilo se nám všechny keše nalézt a zhodnotili jsme to jako hezky připravený okruh po
NS. Díky za pozvání a každou jednotlivou keš. Opět příjemnné posezení poté, co jsme zalogovali.
- …Den utekl jako voda, nachodili jsme pár kilometrů a užili si
krás valašské přírody. Děkujeme za pozvání a za celou naučnou sérii. Jednotlivá zastavení byla zajímavá a umístění informačních panelů neobvykle praktické. Prostě paráda, tak ať to vyjde obci i v soutěži.
- Šli jsme s dětmi na krátkou procházku kolem Kašavy. Na mapě
okruh vypadal kratší, ale zvládli jsme to. Tady nás posezení zlákalo ke svačině, takže byl čas i na hledání keše. Muž stál u ní a neviděl.
Nakonec jsme zalogovali, pobrali odpadky a děti a ťapkali dál. Díky
za krásnou procházku, výhledy stály za to!
- Z Ostratského pivního festivalu jsme si odskočili na tuto kešku.
Po tmě jsme chvíli hledali, až ji našel střízlivý Doylik Snad se někdy
vydáme na túru po naučné stezce Kašava a odlovíme celou sérii.
- Díky za ukázku pěkného místa a keš :)
- Odloveno v rámci našeho prvního letošního bivaku pod širákem. Je tu nádherně, moc se nám tu líbilo. Nedaleko odsud je v lesíku skrytý lesní pramen. Vodička byla v tom vedru moc osvěžující.
- Pěkné, klidné místo s krásným výhledem, dík za jeho ukázku:)
- Já to tvrdím pořád - je potřeba jezdit někam do cizích hor? No
není, když máme u nás tak krásně.

Geocaching v Kašavě
Od dubna 2018 byla spuštěna série „kešek“ cestou po Naučné stezce Kašava. Celkem jsme s Royal Rangers z Kašavy, Uherského Brodu a Zlína založili 13 kešek – krabiček, které mohou
„kačeři“ (hráči geocachingu) pomocí GPS navigací hledat. Zaznamenali jsme mnohem větší pohyb po naučné stezce. Lidé
zapojení do geocachingu píšou své postřehy a zážitky do komentářů. Lze z nich vyčíst, že je do našich končin přivedly často právě kešky, díky nimž si prošli celou stezku či její část a mohli tak obdivovat nejen upravená stanoviště, ale hlavně krajinu
a výhledy. Někdy také poukážou na nedostatek, který můžeme
díky jejich reakci odstranit.
Více o geocachingu na www.geocaching.com
Chcete si zkusit projít celou naučnou stezku a najít si kešky? Nebo jedete na dovolenou a chcete poznat zajímavá místa,
na která mají kešky poukazovat? Pak potřebujete GPS navigaci
a přístup k internetu. Na výše zmíněných stránkách se zaregistrujete a přihlásíte. Nahoře vlevo zvolíte „hrát“ – „zobrazit mapu
s keškami“ a objeví se vám mapa s ikonami zobrazujícími konkrétní kešky. Když na ikonu kliknete, získáte souřadnice a popis
(náročnost, případně nápovědu - hint). Souřadnice si přepošlete nebo přepíšete do GPS a můžete vyrazit. Krabičky mohou mít
velikost krabičky od sirek až po krabičku přesahující formát A5.
V ní je logbook (sešitek nebo svitek), kam zapíšete datum a své
jméno (přezdívku). Ve větších krabičkách bývají drobné předměty, tak si můžete nějaký vzít a místo něj vložit jiný. A časem se tak
vaše drobnost může dostat do různých míst ČR i Evropy. Krabičku po zapsání (zalogování) vrátíte na stejné místo. Doma můžete svůj zážitek po přihlášení na stránky okomentovat, napsat připomínky či jenom poděkovat za důvod k vycházce nebo její cíl.
Zde výběr pár komentářů k nalezeným keškám
na Naučné stezce Kašava
(převážně kladné ohlasy, pouze pár komentářů
upozorňuje na nedostatečné značení):
- Odloveno během pěkného počasí. Kešky jsou umístěny v překrásné krajině, bylo radostí se tu procházet. Poděkování autorovi
za pěknou sérii. Prostě krása střídá nádheru.
- Vydali jsme se o svátečním dnu na nenáročnou procházku do
okolí Podkopné Lhoty. Krátký deštík na začátku nám sice trochu
narušil plány, ale nic, co by se nedalo přežít. Chvilka hledání a byla
naše. Vrzavé skály jsou super lokalita, určitě tu nejsem naposledy.
Děkujeme za ni.
- Dnešní dopoledne jsem využil k odlovu větší části série věnované místní naučné stezce, která mě provedla krásnou krajinou.
Rozhodně stálo za to se sem vypravit a rád se jednou pro zbývající keše vrátím. A snad se příště podaří odlovit i první keš, která byla
dnes kvůli mudlům („nehráčům“) nelovitelná. Díky za pozvání do
těchto míst a díky za keše.
- Báječná projížďka na kole ze Zlína a povedená naučná stezka.
Dnes odlovena část série, ať mám ještě důvod se vrátit. Díky.
- Odloveno během příjemné ranní procházky před „pracovní
sobotou“. Po dlouho očekávaném dešti to cestou ke kešce hodně
klouzalo. Ale okolní příroda a výhledy do krajiny byly super! Díky
za krabku!

Věra Vlková
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SDH Kašava 2018
Na podzim roku 2017 se nám podařilo po delší pauze sestavit družstvo Mladých hasičů. V zimním období Mladí hasiči trávili čas v hasičské zbrojnici, kde se
seznamovali s topografickými značkami,
značkami technických prostředků, uzlovali a učili se poskytnout první pomoc.
Aby se po mnoha nabytých informacích
odreagovali, šli si i zasáňkovat. S příchodem jara stále více využívali krásného počasí, hráli hry na louce a učili se požárnímu útoku. 26. května 2018 poměřili Mladí hasiči své síly na okrskové soutěži v Lukově, kde se zúčastnili pouze štafety, za
kterou si zasloužili diplom. Odměnou za
jejich celoroční snažení bylo Soustředění
na RS Revika ve Vizovicích, kde si s dětmi z ostatních hasičských sborů našeho
okrsku užili hezký víkend.
Mladí hasiči se také účastnili XXV. Mezinárodní poutě na sv. Hostýně.

Mladí hasiči na sv. Hostýně
10. února 2018 náš sbor pořádal již
tradičně Končinovou zábavu v Orlovně,
na kterou občany zvaly dvě skupinky masek v čele s medvědem. K poslechu a tanci hrála skupina Žízeň. Zábavu navštívilo mnoho lidí a snad každý si odnesl alespoň něco z bohaté tomboly, do které
nám přispěli i naši sponzoři: Květinářství
Jitka Řezníčková, Pekárna Veka, Motokrámek Jakuba, Autoservis Holý, Průmyslové
zboží Dana Soukupová, Cukrárna- Martin
Šarman, Chlazení klimatizace Gargulák,
Květinářství Jana Holá.
Dne 27. dubna 2018 se konala již
X. propagační jízda Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, která zahájila
hasičské oslavy 100. výročí vzniku Česko-

slovenska ve Zlínském kraji. Jízda začínala ráno na poutním místě Velehradě, odkud pokračovala přes Uherské Hradiště, Bílovice, Zlín, Štípu, Fryšták, Holešov,
až na svatý Hostýn. Část účastníků propagační jízdy v čele s PhDr. Josefem Juráňem, Josefem Nitrou z SH ČMS a Jiřím
Čunkem, se z této jízdy odpojili a přijeli uctít památku zakladatele Mezinárodních hasičských poutí, pana Antonína Zaorala, na místní hřbitov v Kašavě. Pietní akce se zúčastnila jak jeho rodina, tak
i hasiči z Kašavy a Daruvaru, místostarostka obce p. Zbranková a děti ze ZŠ.

V sobotu 12. května 2018 jsme pořádali zájezd. Navštívili jsme Staré Město – Kovozoo, baziliku Velehrad a skanzen Modrá. Výlet jsme ukončilive vinném
sklípku. Akce byla velmi úspěšná, všichni
byli spokojení a již nyní se těšíme na další zájezd, který se bude konat v listopadu.

Při X. propagační jízdě jsme si mohli
prohlédnout historická vozidla, jako jsou
Tatra 1931 z SDH Luhačovice, Praga RN
z SDH Prštné, Praga V3S cisterna z SDH
Nezdenice, Tatra 1927 z SDH Štramberk
a vozidlo CAS RT z SDH Valašská Bystřice.

Napsali o nás …

XXV. mezinárodní hasičská pouť na
sv. Hostýn letos konala 28. dubna. Jako
každoročně ji navštívilo mnoho hasičských sborů z celé naší republiky, ale i ze
zahraničí. Přede mší svatou byli před bazilikou nastoupeni uniformovaní hasiči
z více než 120 sborů as 118 historickými
prapory. Po hlavní mši svaté, kterou celebroval mons. Jan Graubner, měli poutníci možnost uctít ostatky sv. Floriána, patrona hasičů. Jsme rádi, že jsme se opět
v hojném počtu mohli sejít na tomto místě, pozdravit se a pobavit se svými přáteli.

Naši členové s hasiči z Chorvatska
na sv. Hostýně
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Na jaře nám obecní úřad přispěl velkou finanční částkou k nákupu nového
hasičského auta Mercedes-Benz DAL2Z, na které jsme dostali dotace.

16. června 2018 se naši členové zúčastnili oslav Dnů české kultury v Horním Daruvaru a 30. června jsme se zúčastnili oslav 90 let od založení sboru
SDH Vlčková.

Naši hasiči letos pomáhali nejen při
výjezdech k požárům, ale také při odstraňování větví a nánosu z potoku po bouřce, nebo při odstraňování sršního hnízda
z rodinného domku.
Jana Horsáková
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• Val. Meziříčí - muzeum MP Krásno s pohoštěním
• Vizovice - zámek, návštěva firmy Jelínek
• Zlín - vánoční koncert Václava Hybše - 2x
• Lukov - výšlap na hrad Lukov
• Velké Losiny - termální lázně
• Velké Hoštice - návštěva seniorů, kteří se také zúčastnili soutěže Vesnice roku
• Hradec nad Moravicí - zámek + Raduň - zámek
• Zlín - výstava „Královské klenoty“, návštěva výtahu p. Bati,
návštěva muzea obuvi
• Držková - výšlap do hutí -kaplička, a také kaple Sv. Václava
• Březová - návštěva seniorů - posezení na myslivecké chatě
• Zlín Podhoří - návštěva seniorů - mikulášské posezení
• KD Slušovice - divadlo 3x

Senioři v srpnu roce 2018
oslavili 7 let trvání klubu
Čas, jak všichni víme, neuvěřitelně utíká, a tak jsme v měsíci
červnu mohli oslavit sedmé výročí založení našeho klubu.
Při této příležitosti jsme zavzpomínali na to, co jsme společně prožili a já bych ráda i Vám trochu přiblížila naše akce, zájezdy a výlety:
• Holešov - zámek Vizovice, Černá kaple pánů z Rottálů, židovský
hřbitov, židovská synagoga
• Kroměříž - zámek, Salla teréna, kroměřížské zahrady
• Baťův kanál - zámek Napajedla, hřebčín
• Divadlo Uh. Hradiště - navštívili jsme ho 2x
• Divadlo Zlín - navštívili jsme ho 5x
• Horní Lideč - unikátní betlém
• Valašské klobouky - Mikulášský jarmark
• Kroměříž - výstava FLORIA - navštívili jsme ji 4x
• Malé Bielice - termální lázně - navštívili jsme je 2x
• Kašava - výšlap na Vinohrádek -křížová cesta, pyramida - 2x
• Držková - muzeum dřevěného porcelánu
• Troják - výšlap na Marušku, Bludné a do Hošťálkové
• Lešná - návštěva ZOO
• Vsetín – výrobní družstvo IRISA - výroba vánočních baněk,
ruční malování
• Rožnov p/R. - fy UNIPAR - speciální výroba nádherných dárkových svíček
• Valašské Meziříčí - gobelinka
• Hrachovec - frgály - 2x
• Fryšták - opereta Mamzel Nitouche
• Fryšták - koncert Veselé trojky
• Zlín – Zlaté Jablko - film Teorie tygra - vynikající
• Frenštát pod Radhoštěm - pohankový mlýn, historické náměstí
• Valašské Meziříčí - Lešná - zámek Lešná

Kromě toho pořádáme zajímavé přednášky např. na téma
Architektura na vesnici, inkontinence, o bylinkách apod. Velmi zajímavá byla přednáška spisovatele JUDr. J. Pospíšila, který např. napsal knihu HYENY (popisující 50tá léta na Valašsku
a okolí), beseda s p. Pavlištíkem, se spisovatelem J Holcmanem.
Dále různé předvádění - např. zdobení perníků, malování voskem na papír žehličkou apod.
Jsme ve spolupráci se školou - např. čtení dětem, děti nám
přichází k různým příležitostem předvést, co se naučily. Nadále pokračujeme v promítání různých zajímavostí a řešíme různé
testy na procvičování motoriky paměti. Rovněž se zúčastňujeme veškerých akcí, pořádaných Obecním úřadem.
Tak tolik alespoň o tom, jak se baví senioři. A jelikož se blíží konec roku, chtěla bych všem občanům, nejenom seniorům,
popřát krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví, lásky po celý rok
2019.
Přijďte mezi nás!
Iva Rochlová
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Dětský klub
v Kašavě
Projekt dětský klub v Kašavě vznikl
z podpory Evropského sociálního fondu,
z operačního programu Zaměstnanost.
Cílem projektu je napomoci rodičům dětí
1. stupně ZŠ v obci Kašava a okolí ke sladění pracovního rytmu s péčí o děti, ulehčit
jim starost o péči dětí v době mimoškolního vyučování, zlepšit jejich postavení na
trhu práce, které je navíc ztíženo charakterem venkovského regionu s komplikovanou dopravní obslužností, a přispět k vyšší zaměstnatelnosti v regionu.

Poskytovatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
odbor realizace programů ESF
Příjemce: Komunitní škola Kašava, z.s.
Partner: ZŠ a MŠ Kašava
Název programu:
Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_
077/0007977
Období realizace: 1. 8. 2018 - 30. 9. 2020
Dotace: 1 344 574 Kč
Autor projektu: Kateřina Maděrová,
Zdeněk Vlk
Aktivity projektu:
- Ranní a odpolední dětský klub pro děti
1. stupně ZŠ
- Příměstské tábory
Klára Černochová
Kromě možnosti nákupu různých výrobků byly v centru pozornosti i stánky
řemeslníků. Bylo možné si na trenažeru
vyzkoušet dojení kozy nebo namlet na
vločkovači vločky. Také si zájemci mohli vyzkoušet zpracování ovčí vlny, uplést
z pedigu podnos nebo vyzkoušet modrotisk.
Součástí odpoledne byl i kulturní program, ve kterém vystoupily děti z mateřské
školy se svým pásmem, pěvecký sbor Slunéčko i Kašavští gajdoši. V tanečním bloku
vystoupily mažoretky, Zumbička a Zumba.
Součástí kulturního programu byl i křest
školní regionální kuchařky s názvem Zapomenuté recepty našich babiček.
Zájemců přišlo hodně a určitě nikdo
nelitoval. Bylo to velmi příjemně strávené
odpoledne. Doufejme, že farmářské dny
budou v Kašavě pokračovat i v budoucnu.
Zdeňka Krmášková

Farmářský den
Dopoledne ve škole
Díky spolupráci s Agrární komorou
Zlín a občanským sdružením Líska se podařilo uspořádat v úterý 12. června Školní farmářský den.
Tématem tohoto projektového dne
bylo jídlo a jeho příběh, zdravý životní
styl, místní udržitelná ekonomika, tradice, řemesla a farmaření. Celé dopoledne
jsme sice s obavami pohlíželi na oblohu,
ale počasí vyšlo a děti mohly celé dopoledne strávit venku. Čekalo je paličkování, zpracování ovčí vlny, předení na kolovrátku, pletení ošatek i práce s pedigem.
Další zajímavá témata si připravili
i deváťáci. Mladší spolužáky čekala výuka
1. pomoci, poznávání a ochutnávka různých druhů ovoce a zeleniny, potravinová pyramida, poznávání koření, ochutnávka bylinkových výluhů i pexeso s rybami a různé hádanky. Dopoledne uběhlo velmi rychle, protože si jej mohli žáci
ještě zpestřit výbornými brambůrky od
pana Novotného a také mléčným karamelem.
Velké díky za příjemně strávené dopoledne patří i spoluorganizátorkám Ivě
Koutné a Michale Koutné.

Odpoledne pro veřejnost
Odpoledne farmářského dne patřilo
veřejnosti. Od 14 hodin proběhl na návsi
u Obecního domu Farmářský trh. Ve stáncích byly k mání trubičky, perníčky sirupy,
kozí sýry, med, povidla, valašské panenky,
keramika, výrobky ze dřeva i výrobky žáků
základní školy. Děti si prodej velmi užívaly, vyvolávaly různé reklamní slogany
a vyprodaly téměř všechny své výrobky.
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Vzdělávání
učitelů
Do školy se nechodí vzdělávat pouze
žáci, ale také naši učitelé. Ve dnech 27. 8.,
3. 9. a 10. 9. 2018 proběhlo školení pedagogů zaměřené na teambuildingové aktivity, práci s třídou a komunikaci s žáky
a rodiči.
Martin Vávra

Exkurze
školní jídelny
10. 9. 2018 vyrazil kolektiv naší školní jídelny na exkurzi do školní jídelny ZŠ
Mánesova Otrokovice, která několikrát
vyhrála celorepublikovou soutěž o nejlepší školní oběd.
Přivítala nás příjemná paní vedoucí
Anna Vičánková. Provedla nás prostora-

mi jejich skladů, kuchyně a jídelny. Nejvíce se nás samozřejmě zajímalo vybavení
kuchyně. Vše jsme si se zájmem prohlédly a vše zdokumentovaly a načerpaly inspiraci do budoucna. Poté jsme si u kávy
a malého pohoštění vyměnily zkušenosti
z našich jídelen a škol.
Exkurze byla pro nás velmi přínosná
a inspirativní a určitě bychom se v budoucnu nebránily další takové zajímavé
zkušenosti.
Marcela Krupíková

Kašava
– cestou necestou
27. září proběhl na naší škole orientační závod Kašava cestou necestou. Žáci
byli rozděleni do tří kategorií. Pro každou
skupinu byla připravena jiná trať.
Nejmladší žáci běželi podle růžových
značek. Starší žáci měli trať vyznačenou
žlutou barvou. A nejstarší kategorie dostala GPS a závodníci se museli orientovat podle zadaných souřadnic.
Na trati je také čekaly různé úkoly. Museli určovat dopravní značky, znát
základy první pomoci, poznávat větvičky stromů a taky prokázat svoji tělesnou
zdatnost. Trať vedla lesem i po louce, přes
potůčky, z kopce i do kopce.
Závod byl odstartován v osm hodin
ráno. Za necelou hodinu se začali závodníci postupně vracet. Někteří dokonce přinesli i houby. V jedenáct hodin byl závod
u konce a začalo vyhlašování výsledků.
Všichni soutěžící dostali za snahu
drobnou odměnu, ti nejlepší si odnesli
i diplomy. Počasí nás nezklamalo a tak se
závod vydařil.
Díky ochotě rodičů se nám podařilo
připravit i zajímavé úkoly na stanovištích.
Všem děkujeme za spolupráci.
Zdeňka Krmášková
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Venkovní výuka
I v letošním školním roce využíváme
krásnou přírodu v okolí školy k venkovní
výuce a k volnočasovým aktivitám. Vyučování probíhá nejenom v altánu na dětském hřišti, ale i v rozlehlém školním areálu, v okolních lesích a na trase Naučné
stezky Kašava.
Ne každá škola má tak dokonalé podmínky, díky kterým se naše děti mohou
vzdělávat na čerstvém vzduchu krásné
kašavské přírody.
Zdeněk Vlk

Výuka v mateřské škole

Český jazyk s paní učitelkou Petrou Drábkovou (3. třída)
Hudební a tělesná výchova s paní
učitelkou Petrou Slováčkovou (4. třída)

Český jazyk a prvouka s paní učitelkou
Martinou Vajďákovou (2. třída)

Fyzika s paní učitelkou
Hanou Pospíšilovou (7. třída)

Ruský jazyk s paní učitelkou
Hanou Pospíšilovou (8. třída)
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Rozhovor
s paní učitelkou
Petrou Slováčkovou
Jaká byla Vaše cesta za učitelskou profesí?
Moje cesta za učitelskou profesí byla
jasně daná, od malička jsem si ráda hrávala na paní učitelku..:) Chtěla jsem studovat
učitelství 1. stupně, ale nakonec mé kroky k této specializaci vedly oklikou. Po absolvování Gymnázia T. G. M. ve Zlíně jsem
nastoupila na Ostravskou univerzitu, kde
jsem vystudovala Učitelství biologie a tělesné výchovy. Během mé učitelské praxe
mě však stále více přitahovala práce s dětmi mladšího školního věku, proto jsem se
rozhodla své vzdělání rozšířit a v rámci celoživotního vzdělávání vystudovat Učitelství pro 1. stupeň.
Jak udržujete dobrou úroveň vzdělání u vašich žáků?
Snažím se, aby děti výuka co nejvíce
bavila, často hrajeme hry, chodíme ven
do přírody. Když plánuji výuku, snažím se,
aby byla pro děti co nejvíce prožitková.

Jak řešíte kázeňské problémy? Co Vám funguje?
Na současném pracovišti jsem zatím
žádné kázeňské problémy řešit nemusela,
ale v minulosti jsem vždy vše zvládla okamžitým řešením a dohodou.
Co by o Vás řekla vaše rodina a blízcí?
To netuším, proto jsem se jich zeptala..:) Tady jsou odpovědi:
Peťa je velmi usměvavá, trpělivá, nápaditá, citlivá, ale co je nejdůležitější, snaží se být stále pozitivně naladěná a hledat
v každé věci to dobré.
Jaké jsou Vaše zájmy mimo výuku?
Velmi ráda sportuji, chodím po horách, ráda jezdím na kole, hraji volejbal a miluju lyžování. Když potřebuji vypnout a relaxovat, vždy se nejraději vydám do nádherných okolních lesů. Ráda
také čtu, ale na tento zájem většinou nezbývá čas.
Máte nějaký svůj vzor, který Vás inspiruje?
Nemám žádný vzor, ale držím se hesla:
„Dělej vše nejlépe, jak dovedeš!“
Líbí se Vám v Kašavské škole?
Ano, líbí se mi zde velmi moc. Škola je
velmi pěkná, prostorná a lesy kolem jsou
nádherné. Děti, rodiče i kolegové jsou zatím velmi přátelští a milí.

Je něco, co Vás ve škole překvapilo (mile/nemile:-) ?
Na škole mě mile překvapila rodinná
atmosféra a nižší počet žáků ve třídě, vyučující má větší možnost k žákům přistupovat individuálně.
Klára Černochová

Paní učitelka Petra Slováčková

Fotograﬁcká
reportáž

Žáci 9. třídy obhájili své absolventské práce (14. 6. 2018)

Příměstský tábor Divoký západ (9. 7. – 13. 7. 2018)

Neformální setkání učitelů s rodiči při Rodičovské
kavárničce (13. 9. 2018)

Prázdninová školička Indiánské léto (13. 8. – 17. 8. 2018)

Naši prvňáčci 2018/2019 s třídní učitelkou Mgr. Věrou Mitrengovou

Absolventský ples žáků 9. třídy (29. 6. 2018)

Volby do Žákovského parlamentu 2018/2019 (2. 11. 2018)
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Shrnutí
volebního období
Vážení spoluobčané,
Dostává se nám do rukou podzimní Okénko, a to je zároveň konec volebního období nynějšího zastupitelstva, a tak mi dovolte malou
rekapitulaci předešlých 4 let.

Začnu tím nejdůležitějším pro obec - vodovod. V současné době máme vrty čtyři. Bylo
nutné zajistit dostatek vody pro obec, jelikož
vrt č. 2 (viz. Obr. 1 – Práce vrtné soupravy firmy
Ekodrill při čistění vrtu č. 2. Hloubka 95 metrů.) nedodával potřebné množství vody a jel
jenom vrt č. 1. V roce 2015 byl vyvrtán vrt č. 3
a dokončen v roce 2017. Celková cena na zbudování byla 5.054.177,- Kč, z toho dotace činila 2.979.000,- Kč. Bylo potřeba vybudovat cestu k tomuto vrtu na Písečném. Cena za cestu
1.428.135,- Kč z toho dotace činila 1.129.304,Kč. V letošním roce byla realizována akce vrt
č. 4 (viz. Obr. 2 – Práce vrtné soupravy firmy
Ekodrill na novém vrtu č. 4. Hloubka vrtu 130
metrů.) a zároveň byla podána žádost o dotaci.
Na nových zastupitelích bude dotáhnout akci
do konce. Při této akci se podařilo zprovoznit i
vrt č. 2. Tak nemusíme mít do budoucna obavy
z nedostatku vody pro obec.

V roce 2015 se provedla obnova místní
kapličky za částku 93.585,- Kč, dotace z toho
činila 65.509,- Kč.
Pro SDH Vlčková bylo zakoupeno následující: v roce 2016 - přilby za částku 45.980,- Kč,
dotace činila 30.000,- Kč. V roce 2017 bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo za částku 48.543,Kč, z toho dotace činila 33.000,- Kč. V roce
2018 byla pořízená elektrocentrála za cenu
107.924,- Kč, dotace činila 75.000,- Kč.
V roce 2015 byla dokončena druhá etapa odkanalizování obce. Cena díla
byla 19.988.529,- Kč, z toho dotace činila
12.967.807,- Kč. V následujícím roce 2016 obec
zakoupila dům č.p. 35 i s přilehlými pozemky za částku 170.000,- Kč a nechala vypracovat projekt na přestavbu za 121.000,- Kč. Měl
by sloužit jako startovací byt či potřeby v nouzi, kdy by občané při nenadálé události ztratili střechu nad hlavou. Čeká se jen na příhodný
dotační titul.
Vybudování hřiště na Kolibě v roce 2016
a stálo 484.833,- Kč, z toho dotace činila
339.300,- Kč.
Dovybavoval se také kulturní dům - kuchyň za částku 56.299,- Kč v roce 2016,
v témže roce se zřídil v místní knihovně dětský koutek, dále byl zakoupen velký rozkládací stůl, židle a další vybavení, v letošním roce
nová tiskárna, poněvadž původní dosloužila, a to vše za částku 17.262,- Kč. Kulturní dům
v roce 2017 doznal ještě další změny. Vybudovalo se tam plynové topení místo akumulačních kamen za částku 304.199,- Kč.
V srpnu letošního roku byla realizována
přeložka vodovodního řádu u tlakové stanice /horní konec obce / za částku 132 695,- Kč.
Dále byl zakoupen pozemek za 44.600,- Kč
v areálu bývalého JZD, kde by měl být vybudovaný nový sběrný dvůr. To čeká také na nové
zastupitele. Již dnes jsou v něm umístěny
4 čtyřmetrové kontejnery na bio odpad. Zá-

roveň byly pořízeny 2 kontejnery na plast,
1 kontejner na papír, 2 kontejnery na kov,
1 kontejner na sklo a 1 velkoobjemový kontejner, a to vše přes sdružení obcí DKV.
Máme zažádáno o dotaci na rekonstrukci
vodní nádrže a na sadové úpravy v extravilánu Vlčková.
Co se nám nepodařilo, získat dotace na
hřiště. Asi je na zvážení přepracovat projekt
na hřiště multifunkční. Nezískali jsme dotace
ani na chodníky, nejsme průjezdní obec. Možná v budoucnu z obecního rozpočtu, kdy by se
ovšem musel budovat na etapy. Nepodařilo se
získat dotace ani na vybudování miniškoličky
v půdních prostorách kulturního domu.
Tak to je tak v kostce všechno, co se týká
projektů a investic. Co se týká společenských a
kulturních akcí, tak se podařilo obnovit po 35
letech vítání občánků, z rozsvěcení vánočního
stromu se již také stala tradice. A zatím vším je
vidět obětavá práce, dnes již nežijícího, pana
starosty Pavla Huni. Čest jeho památce.
Prostřednictvím Okénka bych také chtěla poděkovat končícím zastupitelům za práci, nově zvoleným zastupitelům popřát hodně štěstí /při získávání dotací/ a aby jim vydržel elán s jakým do voleb šli a Vám všem přeji
pevné zdraví, hodně štěstí a ať se Vám ve všem
daří.
Zdeňka Salíková, končící místostarostka

Volby 2018 do zastupitelstva obce Vlčková

Vzpomínka

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018
proběhly v obci Vlčková volby do obecního zastupitelstva. Hlasy jste dali těmto
kandidátům (pořadí a počet
hlasů není určující k definitivnímu zvolení - viz. volební řád):

5. října tohoto roku jsme doprovodili při poslední cestě dlouholetého člena obecního zastupitelstva,
dobrého kamaráda a souseda, našeho pana starostu z Vlčkové, pana
Pavla Huňu.

Jméno a příjmení kandidáta
Vladimír Zbranek
Leona Štelcová
Mgr. Jaromír Hasoň
Michal Drábek
Pavel Moučka
Miroslav Dlabaja
Ing. Radek Zvonek
Eva Moučková
David Janoš
Tomáš Michalík
Ing. Kateřina Holíková
Ing. Jaroslav Velcer
Pavel Langer

Počet hasů
172
162
135
132
126
102
101
91
90
86
80
66
56

Zvolen/ Nezvolen
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
NE

Novým zastupitelům hodně sil a štěstí do jejich nového volebního období.
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Čest Vaší památce, pane starosto.
Panu Huňovi a jeho působení na
Obecním úřadě Vlčková bude věnována část dalšího Okénka.
Kateřina Holíková
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Pálení kop
Podruhé jsme se letos sešli 19. května na Ševčákových vrších nad kapličkou
na obnovený starodávný zvyk -pálení
kop. Akci si vzali na starost místní hasiči.
Všechny účastníky přivítal starosta hasičů pan Vladimír Zbranek. ,,Vstupné“ byly
3 syrová vejce a veselá nálada, ke které přispěl svým zpěvem s harmonikou

Okrsková soutěž
SDH
Okrsková soutěž se i letos konala v Lukově na hřišti hasičů. Z Vlčkové se vypravilo 6 družstev: muži nad 35 let, muži,
ženy, starší žáci a dvě družstva mladších
žáků. V těchto dnech jsme hodně mysleli na pana starostu, kterému už zdraví dobře nesloužilo a v požárním sportu
nás musel podporovat pouze na dálku.
Měl ale potom velkou radost, když věděl,

pan Josef Hrbáček. Pan Ladislav Zbranek usmažil v kotli vaječinu na špeku ze
160 vajec. Musel ji dělat nadvakrát, protože kotlík byl malý. Sešlo se asi 80 občanů
a dětí. Točilo se pivo, zpívalo, vzpomínalo
až do pozdních hodin. Je dobře, že v obci
je chuť a zájem, aby se staré zvyky dodržovaly. Příští rok se sejdeme padesát dní
po Velikonocích 8. června 2019.
Jiřina Zbranková

že jsme opět zaujali téměř polovinu ze
všech soutěžících. Horké počasí vybízelo k tomu užívat si někde u vody, ale Vlčkovští měli své skalní fanoušky jisté. Věřím, že už kvůli památce na Pavla Huňu,
který se věnoval hlavně malým hasičům
to tak zůstane i nadále a okrsková soutěž
bude příležitostí k setkání nejen soutěžících, ale i diváků od nás z údolí.
Upřímně děkuji všem, kteří za Vlčkovou dělají požární sport v družstvech
a nebo se věnují tréninku soutěžících.
Bronislava Šarmanová

Noc kostelů
V pátek 25. května byla v rámci Noci
kostelů otevřena i vlčkovská kaplička
sv. Martina, která byla postavena v roce
1900 na místě, kde původně stávala
malá dřevěná zvonička. Zvon kapličky
byl zachráněn v době 1. světové války
před rekvírací místními občany, kteří jej
potopili do místního rybníčku.
Program byl pestrý – vystoupila mužská pěvecká skupina Kašavští chlapi, potom následovala májová pobožnost,

kterou vystřídala lukovská schola a citerové vystoupení. Všem pořadatelům

i účinkujícím patří upřímný dík.
Hana Marušáková

nem, nebo ve skákání v pytli. Děti byly
za účast odměněny diplomem a medailí. Všichni si pak pochutnali na oprav-

du dobře vyuzeném kabanosu. A co poklad? Ten zůstal ukrytý do příštího roku!
Věra Rexová

Dětský den s (ne)
hledáním pokladu
V pátek 1. června 2018, u příležitosti
Mezinárodního dne dětí, uskutečnili členové ČZS ZO Vlčková již tradiční dětský
den. Tentokrát se bohužel poklad díky
deštivému počasí v přírodě nehledal.
I přes nepřející počasí byla účast hojná
a bavily se nejen děti, ale i jejich rodiče či
prarodiče. V sále domu zahrádkářů společně hráli například obrázkovou hru,
stříleli na terč, soutěžili v přetahování la-
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Vítání nových
občánků
ve Vlčkové
Vítání nových občánků letos proběhlo
16. 6. 2018 v zasedací místnosti obecního
úřadu. Opět jsme mohli přivítat mezi své
řady čtyři malé Vlčkovjánky - dvě holčičky, Kláru Janošovou a Beatris Čadanovou,
a dva chlapečky, Robina Zvonka a Viktora Svobodu. Příjemné prostředí a přátelská atmosféra určitě přispěly k důstojnému průběhu obřadu.
Přejeme dětem i jejich rodičům hodně štěstí do života!
Zdeňka Salíková

Klára Janošová s rodiči

Robin Zvonek s rodinou

Viktor Svoboda s rodinou

Beatris Čadanová s rodinou

Tábor mladých hasičů
Jako již tradičně, před začátkem prázdnin, vyrazili naši nejmenší hasiči na víkendový tábor na rekreační středisko Revika do Vizovic. Své dovednosti předvedli
a mnoho nových se naučili při sobotním
branném závodě. Velkým zážitkem byla
ukázka záchrany tonoucího hasičskou
jednotkou z Vizovic. Večery byly zpestřeny táborákem a pro otrlé i stezkou odvahy. Děkujeme všem, kteří se podílí nejen
na přípravě tohoto víkendu, ale také věnují čas mladým hasičům – jsou to naši
nástupci, proto je potřeba lásku k hasičskému sportu podporovat už od dětství.
Michal Drábek
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SDH Vlčková
slaví letos 90 let
svého založení
Dlouho připravovaná slavnostní sobota připadla na 30. června tohoto roku.
Již od rána v naší obci vládla slavnostní
atmosféra. Počasí nám přálo a letní vedra
vystřídalo mírné ochlazení. Zástupci sboru se nejdříve vypravili na hřbitov do Kašavy, kde položili věnec k uctění památky bratrům hasičům, kteří jejich řady již
navždy opustili. V osm hodin se pak Vlčkovští hasiči sešli u kříže na dolním konci a odtud, doprovázeni Trnkovjankou,
pochodovali k požární zbrojnici. Po té
již vítali pozvané přespolní sbory. Slavnostní mše svatá se konala u místní kapličky. Při mši bylo vysvěceno nové hasičské auto a otec Mach požehnal nejen hasičům, ale také všem přítomným. Oběd
byl pro všechny přítomné požárníky připraven v kulturním domě, kde také proběhla slavnostní schůze a byli oceněni ti,
kteří mají zásluhy pro sbor dobrovolných
hasičů ve Vlčkové. Odpoledne jsme si užívali Trnkovjanku k tanci i poslechu a sešla
se příjemná společnost. Vlčkovské hasičky nás občerstvily výborným gulášem, řízečky, koláčky a nechybělo ani víno či kalíšek. Podpořit nás přišli i Kašavští a Držkovští. Tento slavnostní okamžik obohatil
a potěšil hasiče i nás ostatní a moc si vážíme, že jsme ho mohli společně prožít.
Děkuji všem, kteří se podíleli nejen na
organizaci tohoto dne, ale také na přípravě a vydání Pamětní knihy sboru dobrovolných hasičů Vlčková. Tato publikace
se moc povedla a věřte, že vzbuzuje radost, dojetí a krásné vzpomínky na uplynulých devadesát let našeho sboru v širokém okolí.
Kateřina Holíková
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I v roce 2018
Vlčkovská lávka
byla!!!!
Přes veškeré problémy, které obcházely letošní organizaci Vlčkovské lávky na
místní kolibě se 4. srpna 2018 konal další
ročník této tradiční akce. Z počátku se zdálo, že fakt, že koliba už nesloužila jako veřejné místo k rekreaci (to se ale už naštěstí brzy změní), ale k soukromému bydlení,
ovlivnil počet návštěvníků, kteří letos neměli o tuto akci zájem. Horké letní počasí ale nakonec nezabránilo celé řadě soutěžících ani diváků, aby strávili příjemné
sobotní odpoledne při Vlčkovském rybníku. Co nejpomaleji přejet lávku dlouhou
36 metrů se pokusilo více než 20 soutěžících, ale pokořil ji celou pouze jeden
přespolní. Místní borci si daleko více libují v doprovodném soutěžním klání. Takže Otrlým pasekářem při pití piva i Pivním
kulturistou při držení sudu se stali naši Vlčkovští ogaři. Z našeho údolí byli i Mimoni, kteří program obohatili a diváky odměnili nejen banány, ale i veselou kulturní vložkou. A Zdeněk Tomšů, který od prvního ročníku Lávku uvádí, si zaslouží čestné občanství Vlčkovjana. „After párty“ se
skupinou Focus se pak vyvedla na Vlčkovském rozcestí, kde jsme letní noc protančili do ranního kuropění.
Všem organizátorům a zúčastněným
patří velký dík a povzbuzení, že snaha udržet tradici má smysl a vždy je řadou z nás
oceněná! Měli bychom mít na paměti, že
obecní akce, které se jednou zruší, už se
obnovují jen velmi stěží, a proto za ně
Kateřina Holíková
buďme vděční!

Není důležité místo, ale úspěch – a ten Pohádkový les měl i letos
14 dní po Vlčkovské lávce se každý
rok scházíme na Pohádkovém lese. Letos okolnosti přesunuly tento dětský program na Vlčkovské rozcestí. Místo se během dne ukázalo velmi vhodné, protože

přilehlý lesík chránil pohádkové postavy
i soutěžící děti od prudkého horkého sluníčka. Deset stanovišť, dva skákací hrady, kolotoč a to vše zdarma pro všechny
malé zúčastněné musí dostat přece palec
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nahoru. Byla by škoda na této akci hledat
chyby, určitě je lepší využít příležitosti, vytáhnout děti do přírody a dospělé na pivko a pokec „mezi své“ z Vlkadrž.
Kateřina Holíková
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V sobotu večer zároveň proběhla malá retro party. Ten, kdo
přišel v dobovém oblečení, měl možnost se zúčastnit soutěže
o nejlepší retro kostým. Vítězem se stal pan Aleš Huňa, který byl
odměněn diplomem a dárkovým balíčkem. Pro všechny příchozí pak byla připravena vtipná tombola a samozřejmě občerstvení, a to za retro ceny.

Retro výstava
V sobotu 8. září a v neděli 9. září 2018 proběhla v Domě zahrádkářů ve Vlčkové výstava „Retro aneb proti času“, ve které jsme se všichni společně vydali na výlet do minulého století. Prostřednictvím této výstavy jsme si mohli prohlédnout více
než 500 nejrůznějších předmětů, které se zcela běžně používaly v životě našich babiček a prababiček. Na své si přišli i všichni,
kteří mají rádi nejrůznější hádanky a kvízy. Právě pro ně byla připravena malá soutěž „Safra, co to je?“, při které poznávali např.
měřidlo masek, plivátko, louskáček na ořechy nebo oddělovač
žloutků a bílků.

Myslím si, že celá akce se velmi povedla, a proto bych touto cestou chtěla poděkovat nejen těm, kteří se jakkoli podíleli
na přípravě a zdárném průběhu výstavy a retro party, ale především všem, kteří zapůjčili předměty na výstavu.
Věra Rexová

Lov pstruhů na Kolibě
Prodloužený svatováclavský víkend jsme si mohli ve Vlčkové
zpestřit lovem pstruhů z našeho rybníka. Víťa Geleta nechal do
našich vod nasadit 115 kg ryb o váze 400-800 gramů a mohl začít rybářský zážitek pro malé i velké. S pruty se sešlo přes třicet rybářů, lovilo se na přívlač a nejmladším Vlčkovskýmrybářem byl Šimonek Zbranek. Letošní rekord s uloveným největším pstruhem
si odnesl rybář z Otrokovic, kterému se chytila ryba o váze 680
gramů a délce 43 centimetrů. Za krásného počasí k rybníku zavítali i ti bez prutů a o rybářskou pochoutku také nebyli ošizeni. Mohli si pochutnat na výborných, čerstvě smažených rybách.
Kdo přišel, neprohloubil a všichni jsme si tyto dny moc užili.
Tomáš Michalík
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Zájezd SDH
a ČZS Vlčková
13. října 2018 se konal jednodenní zájezd, který je organizován společně jak
zahrádkářským svazem tak také hasičským sborem v naší obci.
Po sedmé hodině ranní jsme autobusem Jožky Koláře vyjeli směr Čechy pod
Kosířem, kde jsme navštívili Muzeum
kočárů. Všichni jsme obdivovali největší smuteční kočár vyrobený firmou Bro-

žek, který jsme nedávno viděli v televizi při pohřbu známého podnikatele. Zajímavostí byl i zlacený kočár vážící 4,6 tun.
Další zastávka byla v muzeu Hasičském.
Protože se přiblížil čas oběda, uchýlili jsme se do blízké restaurace. Ve městě leží také zámek, který je veřejnosti přístupný až od roku 2016, jeho prohlídku
jsme si pak zpestřili v zámecké kavárně.
Příjemný sobotní den jsme ukončili večeří a krátkým posezením ve Smržově.
Je škoda, že z důvodu malého zájmu
o tyto zájezdy se v dalších letech už pravděpodobně organizovat nebudou, ale

třeba se situace do roka změní a opět
prožijí Vlčkovjani hezký podzimní výlet.
Bronislava Šarmanová

a tím si i přebíráme nápady k obohacování našich jídelníčků. Teď
je téma vaření různých sirupů z ovoce i z bylinek. Některé z nich
budou i v ukázce na chystané výstavě ovoce, zeleniny a květin,
kterou chystá Zahradkářský spolek Vlčková ve dne 13. a 14. října
2018. Doufáme, že se výstavka vydaří tak, jak tomu bylo na Retro výstavce v září. Také se už budeme připravovat na blížící se
hody v naší vesnici na sv. Martina 11. listopadu. Určitě se budou
hodit recepty na dobře upečenou martinskou husu. K tomu pochopitelně patří i zelí s knedlíkem, tak uvidíme, zda naše hospodyňky dodržují tradice. Otázka zpracování zelí je taky dost zajímavá. Toto už bude předmětem diskuse na našem dalším posezení.
Bohumila Ševčíková

Setkání seniorek
ve Vlčkové
V pondělí 1. 10. 2018 odpoledne jsme se ženy z Vlčkové opět
sešly na posezení u čaje a kávy. Vzhledem k obsáhlejším podzimním pracím se zúčastnilo méně žen než je obvyklá účast.
Přesto bylo probráno hodně informací, jako např. téma rodinných oslav ve Vlčkové, kdo a kdy má výročí a zavzpomínaly jsme,
jak dříve naši rodiče slavili narozeniny. Dozvěděly jsme se různé veselé příhody a nastalo i srovnávání s dnešní dobou. Při našem setkání si předáváme různé recepty, co kdo vaří dobrého

Podzimní výstava ovoce, zeleniny, květin a všeho co nám příroda dala
Výstava probíhala ve dnech 13. a 14. října 2018 v Domě zahrádkářů ve Vlčkové.
Podzim je krásný, barevný, bohatý na různé
sklizně a důležitý pro uskladňování zeleniny
a ovoce plné vitamínů, které se podařilo na
zahrádkách a zahradách během roku vypěstovat. Je to odměna pro všechny, kteří mají
k přírodě blízko, pečují o ni a ví, že opravdu
je země živitelka. Příroda se odmění každému, kdo se o ni s láskou stará.
Viděli jsme různé dary přírody, ať ty
malé nebo větší. K vidění byly vskutku velké
dýňové exempláře. Sešly se krásně naaranžované košíky plné zeleniny nebo ovoce. Ve
vázách jsme mohli vidět ještě stále kvetoucí
květiny různých barev a druhů. Obdiv získaly keříky s feferonkami. Byly mezi nimi zvonkové feferonky nebo žluté Habanero mající

vysoký obsah pálivosti. Objevily se i nějaké
hříčky přírody např. z brambor nebo mrkve.
Byla zde i ochutnávka 9 druhů domácích sirupů. Byla to obrovská inspirace pro hospodyňky na další rok. Největším překvapením
se staly nádherně zdobené cibule do tvaru lidí nebo jiných živočichů. Práce na nich
začaly hned v zimě, kdy se napletly čepičky
a kloboučky, našily se (ručně!!!) šaty, sukně
a zástěrky a pak se nakoupily očička a další
drobnosti ke kompletaci. Před výstavou se
vybraly pěkné neoloupané cibule vypěstované na zahrádce, některé se dokoupily, jelikož bylo třeba celkem 18 kg cibule a začalo
kompletování. Námaha stála za ty rozzářené oči návštěvníků, kterým se to moc líbilo.
Součástí výstavy byla i malá soutěž pro
děti, protože je důležité, aby taky ony po-
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znávaly živou přírodu. Za znalosti byly odměněny drobnými cenami, které zajistili členové ČZS ZO Vlčková a paní Ing. Hasoňová
ze společnosti Tescoma.
Zdá se, že takové výstavy už v naší vesnici dlouho chyběly. Je vidět, že se lépe daří,
když se dá víc hlav dohromady.
Bohumila Ševčíková
Tímto by bychom chtěli poděkovat především těm, kteří na tuto výstavu přispěli vystavovaným ovocem, zeleninou, živými stromečky, květinami, sirupy, marmeládami, likéry a krásně naaranžovanými věcmi
z vlastní produkce. Děkujeme pořadatelům
výstavy, hlavně paní Rexové, paní Aleně Marušákové a manželům Ševčíkovým.
Členové ČZS ZO Vlčková
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Slovo starosty

Vážení občané, dovolte mi přivítat
Vás u dalšího vydání obecního zpravodaje a informovat Vás o práci zastupitelstva obce Držková. Období, ve kterém nyní Okénko vychází, je obdobím
zvláště vhodným k bilancování. Hlavním důvodem k bilancování jsou volby do zastupitelstva obce, které završují čtyřletou práci zastupitelstva. Jak už
to ale v životě bývá, když jedno období končí, jiné zase začíná. Nezbývá nám
nic jiného, než si přát, aby si nastupující
zastupitelstvo vedlo přinejmenším stejně úspěšně, nebo bylo ještě úspěšnější.
Velkou výhodou pro nás všechny je, že
stávající zastupitelstvo, které svůj úřad
velmi dobře zná, bude pokračovat téměř ve stejném složení i nadále.
Práci dosavadního zastupitelstva
považuji za velmi úspěšné. Nebudu zde
vyjmenovávat jednotlivé úspěšné projekty za celé volební období, tomu se
věnuje jiný příspěvek, ale spíše se zaměřím na práci zastupitelstva jako celku. Největší přínos vidím v jednotě zvolených zástupců obce. Přestože to při
čtení zápisů ze zasedání třeba navenek
tak nevypadá, nebyly diskuse při řešení
jednotlivých bodů programů vždy jednoduché a hladké. Snahou každého zastupitele však bylo nalezení konstruktivního a optimálního řešení daného
problému, a to i v případech, kdy bylo
dopředu zřejmé, že ať bude rozhodnutí jakékoliv, vždy se objeví v naší Držkové hlasy, které nebudou s tímto způsobem řešení ztotožněny. Některá rozhodnutí sklízí napříč vesnicí mnohdy
i nepěkná slova. Je však důležité si uvědomit, že nezřídka jde při hledání řešení v obecních záležitostech spíše o hledání „menšího zla“. Dnešní legislativa

totiž přenáší i na malé obce stále více
povinností, které dle zdravého selského rozumu kolikrát ani na obec nepatří.
Občanům pak kolikrát připadají některá rozhodnutí jako nelogická, ale můžete mi věřit, že v zastupitelstvu nám to
občas taky tak připadá. Bohužel to je
tak všechno, co proti zákonům a nařízení můžeme dělat.
Zkráceně bych Vás rád seznámil
s úspěchy, kterým se nám od posledního vydání zpravodaje podařilo dosáhnout. Obci se podařilo získat značný
podíl pozemku pod bývalou skládkou
u vleku, ale také zakoupit rozlehlé dva
zalesněné pozemky Na Německých,
které přímo navazují na další pozemky ve vlastnictví obce. Z obecních prostředků byla pořízena zvuková aparatura (reprobedny s mixážním pultem, drátové a bezdrátové mikrofony, stojany),
která již byla využita na několika akcích v obci. Díky této investici se podaří
ušetřit nemalé prostředky, které dosud
za půjčování této aparatury na ozvučení Živého betlému, či hodové mše
musela obec hradit. V jarních měsících
byla započata rekonstrukce oplocení za
obecním úřadem. Oplocení bylo vyzděno z betonových bloků, podobně jako
ostatní části kolem OÚ vybudované
v předcházejících letech. Další drobnou
stavební akcí bylo zpevnění plochy naproti obchodu v místě, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, a přívod elektrické energie do dřevěné zvonice, která je nezbytná pro pohon nového zvonu. V průběhu prázdnin byla
provedena také potřebná rekonstrukce
skladu potravin v MŠ. Místnost, ve které jsou skladovány zásoby pro kuchyni, si vyžádala provedení nové podlahy

29

a nových omítek. Díky spolupráci
s okolními obcemi se podařilo Sdružení DKV získat dotací finanční prostředky na pořízení štěpkovače a kovových
a postavových kontejnerů na odpad.
V současné době se čím dále více
ukazuje, jak vhodné bylo zakoupení
bývalé dolní hospody naproti OÚ. Budova nyní nazývána obecním domem
je velmi využívána. Především místní
si ji pronajímají na pořádání rodinných
oslav a jako zázemí pro svatby v obci.
Často byla budova také využita jako
útočiště pro obecní akce (vynášání Mařeny, Vepřové hody, turnaj v piškvorkách, přednáška o knize a jiné). Opravdu velmi využívané je také nové fotbalové hřiště s umělým povrchem, které
využívá jak místní mládež a dospělí, tak
i přespolní. O využívání hřiště projevili velký zájem také fotbalisti z TJ Kašava, dokonce zde byly pořádány zápasy
mladších žáků.
Velkou událostí pro Držkovou bylo
pořízení nového zvonu do dřevěné
zvonice. Jeho financování bylo z většiny pokryto výtěžkem veřejné sbírky zřízené za tímto účelem. Celkový
výtěžek sbírky byl nakonec úctyhodných 133.069,55,- Kč, z toho náklady
na konání sbírky byly 174,- Kč (bankovní poplatky). Tudíž čistý výtěžek dělal 132.895,55,- Kč. Obec ze svého rozpočtu uvolnila na zbývající výdaje pro
pořízení zvonu s celým příslušenstvím
17.130,45 Kč. Upřímné poděkování patří všem dobrodincům, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli ve sbírce na zvon.
Své dobrodiní si každý může denně
připomenout při pravidelném zvonění. Slavnostní svěcení se událo v neděli 2. září 2018 za velké účasti místních,
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rodáků i přespolních. Celou slavností
nás doprovázela DH Miklovci. Zároveň
se zvonem byly odlity i menší zvonečky
(7,5 cm vysoké), repliky velkého zvonu.
Přestože si mohli občané dostatečně
dopředu zvonečky objednat, byla poptávka po těchto jedinečných suvenýrech v den žehnání obrovská. Dokonce
tak obrovská, že bylo rozhodnuto o odlití další várky těchto zvonečků.
V neposlední řadě bych Vás rád seznámil, co nás v brzké budoucnosti čeká. Největším úkolem, který před
námi stojí, je tvorba projektové dokumentace na odkanalizování obce. Nějakou dobu jsme v zastupitelstvu vnímali fakt, že přijde doba, kdy tato dokumentace bude po obci vyžadována.
A k tomu také došlo. Především kvůli skutečnosti, že se naše obec nachází nad vodním dílem Slušovice, tedy
strategickým zdrojem pitné vody, začaly být na nás vyvíjeny velké nátlaky.
Po několika jednáních zejména na krajském úřadě se podařilo vyjednat podporu a obci byla přislíbena na vypracování projektové dokumentace dotace 558.000,- Kč. Současný stav věci je
takový, že již proběhl výběr dodavatele, se kterým byla podepsána smlouva. Dodavatelem nebo v tomto případě
zpracovatelem je Marek Charvát z Velkého Meziříčí. Cena, za kterou by měl
být projekt realizován, činí 840.000,- Kč.
V současnosti se začíná s projektovými pracemi a v brzké době budou občané seznamováni s navrženou trasou kanalizace tak, aby mohli vznést
své připomínky. Samozřejmě při tvorbě takové dokumentace se zpracovatel snaží v maximální možné míře využívat obecních, popř. státních pozemků. Věřím však, že všeobecný názor našich občanů je takový, že tvorba projektu je nutná. Navazující akcí, která úzce
s projektem souvisí, je připravovaná rekonstrukce silnice II/489 vedoucí přes
naši obec. Komunikace je již delší čas
ve špatném stavu. Správce této komunikace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) vyčkával s opravou silnice na
obec, až se rozhodne pro stavbu kanalizace. Protože je toto aktuální, rozeběhla
se také předprojektová příprava rekonstrukce silnice, která zejména analyzuje
současný stav komunikace a odpoví na
řadu otázek, například v jakém rozsahu
a jakým způsobem by měla být oprava
realizována. Na toto téma již proběhla
také na obecním úřadě schůzka se zástupci ŘSZK. Zde bych chtěl jmenovitě
poděkovat Ing. L. Marušákovi, který se
ve věci zvláště angažuje.

Další projekt, který je nyní v běhu
a byl zmiňován také v minulém Okénku, je rekonstrukce komunikace na Pasíčka. Na tento projekt byla podána žádost o dotaci. Následně obec obdržela vyjádření, že prošla prvním kolem
a musí doložit další dokumenty, včetně uzavřené smlouvy s dodavatelem.
Na základě tohoto provedla obec výběrové řízení, ze kterého vyšla jako nejlevnější nabídka společnosti Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín, a to
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za cenu 1.379.826,14 Kč. Všechny požadované dokumenty byly dále doloženy
poskytovateli dotace, nyní čekáme na
finální rozhodnutí, zda bude akce podpořena. Realizace akce je ve smlouvě
s dodavatelem podmíněna přiznáním
dotace.
Přeji krásný podzim a příjemné těšení se na vánoční svátky.
Ing. Jan Chudárek,
starosta obce
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- provedení deratizace v obci
- rekonstrukce oplocení před OÚ
- nákup UV lampy pro dezinfekci pitné vody v MŠ
- vydání obecních pexes
- zakoupení malotraktoru, podpořeno dotací 350.000,- Kč
- zakoupení doplňujícího vybavení pro malotraktor
- vydání publikace U nás za Rablinú ve spolupráci s Kašavou
a Vlčkovou

Výčet práce
Zastupitelstva obce Držková
za uplynulé období
Rok 2014
- vykoupení pozemků od soukromých vlastníků o celkové výměře 1.784 m2
- poskytnutí příspěvku na narozené dítě (1x)

Rok 2018
- vykoupení pozemků od soukromých vlastníků o celkové
výměře 7.485 m2
- poskytnutí příspěvku na narozené dítě (4x)
- přiznání dotace (cca 558.000 Kč) na projektovou dokumentaci na odkanalizování obce, tvorba dokumentace
- poskytnutí nového hřiště TJ Kašava k tréninkům a odehrávání zápasů
- získání štěpkovače a kovových a postavových kontejnerů na
odpad z projektu DKV, bude podpořeno dotací cca 682.000,- Kč
- provádění projektu „Držková, Kašava, Vlčková - analýza rizik
pro bývalé skládky odpadů“, bude podpořeno dotací
- rekonstrukce kaple sv. Václava, bude podpořeno dotací cca
700.000,- Kč
- podpora rekonstrukce místního obchodu
- rekonstrukce oplocení za OÚ
- rekonstrukce skladu potravin v MŠ
- ukončení veřejné sbírky na zvon s čistým výtěžkem
132.895,55 Kč
- pořízení nového zvonu do dřevěné zvonice vč. elektrického zvonění
- pořízení upomínkových zvonečků
- získání ostatků sv. Václava a dalších 11 evropských svatořečených panovníků do kaple sv. Václava

Rok 2015
- vykoupení pozemků od soukromých vlastníků o celkové výměře 4.064 m2 a bezúplatně získány pozemky o výměře 121 m2
- vydání knihy Valašská dědina Držková
- poskytnutí příspěvku na narozené dítě (7x)
- vypracování studie na odkanalizování obce
- stavební úprava odvodnění kaple sv. Václava
- vybudování dětského hřiště u MŠ, podpořeno dotací
304.664,- Kč
- zakoupení skákacího hradu
- rekonstrukce oplocení hřiště MŠ
- rekonstrukce věže a střechy hasičské zbrojnice
- oprava chodníku nad kapličkou
- pořízení zásahových rukavic, podpořeno dotací 1.500,- Kč
- zakoupení radiových vysílaček pro jednotku SDH
- zakoupení elektrocentrály
- vydání pohlednic obce
- zakoupení radlice na odklízení sněhu
Rok 2016
- vykoupení pozemků od soukromých vlastníků o celkové výměře 2.967 m2 a bezúplatně získány pozemky o výměře 104 m2
- vypracován strategický rozvojový dokument obce
- odborné ošetření lip před OÚ
- poskytnutí příspěvku na narozené dítě (6x)
- zakoupení vzduchovky pro myslivecký kroužek
- rekonstrukce cisternové Tatry jednotky SDH, podpořeno dotací 139.000,- Kč
- poskytnutí příspěvku na zřízení nové bytové jednotky (1x)
- rekonstrukce a zateplení budovy hasičské zbrojnice včetně
výměny oken a vrat
- natočení filmového dokumentu ČT „Pozoruhodná Držková“
- rekonstrukce dřevěné zvonice, podpořeno dotací 76.300,- Kč
- vydání publikace o historii SDH Držková
- zpracování projektu na průzkumné práce na bývalé
skládce
- vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem, včetně
osvětlení, podpořeno dotací 1.206.000,- Kč

2014-2018
- pořádání, či podpora desítek kulturních a sportovních akcí,
zavedení nových akcí Noc kostelů, Vítání občánků atd.
- dlouhodobá finanční podpora místních spolků (SDH, z.s. Solisko), spolků a institucí v nejbližším okolí (Český svaz včelařů, Spolek přátel hradu Lukova, Domov seniorů Lukov, DH
Miklovci a ZŠ a MŠ Kašava)
- vydávání obecních stolních kalendářů od roku 2016
- zaměstnávání občanů při využití finančních prostředků
z úřadu práce

Nové zastupitelstvo
obce Držková

Rok 2017
- vykoupení pozemků od soukromých vlastníků o celkové
výměře 20.255 m2 a bezúplatně získány pozemky o výměře 21 m2
- poskytnutí příspěvku na narozené dítě (3x)
- úprava příkopu u fotbalového hřiště na parkovací stání
- opravy sociálního bytu
- zakoupení budovy bývalého hostince čp. 52 včetně okolních
pozemků
- vyhlášení veřejné sbírky na pořízení nového zvonu do
zvonice
- zakoupení rodinného domu čp. 135 včetně pozemku
(bývalá kovárna v Plánčí)

Zvolení zastupitelé obce v pořadí dle počtu hlasů:
Ing. Jan Chudárek,
161 hlasů
Ing. Lubomír Marušák,
131 hlasů
Petr Dočkal,
123 hlasů
David Flám,
119 hlasů
Jaroslav Hruška,
104 hlasů
Jana Červenková,
104 hlasů
Lumír Kögler,
102 hlasů
Jaromír Šála,
86 hlasů
Gabriela Köglerová,
80 hlasů
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Oprava kaple
sv. Václava
V letošním roce se podařilo uskutečnit rozsáhlou a časově náročný projekt – celkovou rekonstrukci kaple sv.
Václava v Držkové. Záměrem celé akce
byla oprava neutěšeného stavu omítek
a střešní krytiny a celkové navrácení starobylého vzhledu kapli. Kaple byla postavena v roce 1930 z darů místních občanů a stala se významnou dominantou
obce Držkové. Kaple plní účel v obci nejen jako místo ke sloužení mší a jiných
církevních obřadů, ale také k setkávání
místních obyvatel. Jednopodlažní budova s věží (zvonicí) je založena na kamenných základech a její stěny jsou vyzděny
pravděpodobně ze smíšeného kamenocihelného zdiva. Sokl budovy je vyzděn
z pískovcových kvádrů. Pokročilý stav
degradace vnějších omítek zapříčinil
špatný povrchový nátěr, nevhodné oplechování střechy, vyvýšené atiky, nadřímsové stříšky a špatné provedení okapových žlabů. Výměnu potřebovala dosluhující krytina, dřevěné výplně okenních
otvorů věže. Počítalo se také s částečnou
výměnou degradovaných částí krovu.
A co všechno obnášely stavební práce?
Na budově byla osekána vnější omítka do výšky 1,5 m nad úrovní soklu, na
vstupní (zvonicové) části byla osekána
v plném rozsahu. Mechanicky byl odstraněn stávající fasádní nátěr. V dalších
poškozených místech se stávající omítka
vyspravila. Věž kaple, která musela být
v minulosti z důvodů jejího naklonění
staticky zajištěna, byla zpevněna dalšími
ocelovými profily. Nové omítkové vrstvy
se provedly předepsaným sanačním systémem. Očistil se kamenný sokl, vyspravilo se spárování.
Na celé budově byla demontována
střešní krytina včetně všeho navazujícího oplechování, svodů a žlabů, plechové parapety oken a oplechování kamenného soku. Odstranilo se stávající střešní bednění až na úroveň krokví. Stávající atiková nadezdívka se odbourala
pod úroveň nového střešního bednění
a upravilo se její zakončení. Posoudil se
stav nosných částí krovu, některé poškozené části (především krovu věže) byly
vyměněny, krov byl doplněním o další
dřevěné prvky celkově zpevněn. Poté se
provedlo celoplošné dřevěné bednění
a potřebné pojistné hydroizolace. Byla
položena nová krytina (střecha střední
části z přírodní břidlice, apsida a věž zvonice krytinou z měděného falcovaného
plechu, včetně všeho oplechování, žla-

bů a svodů). Provedla se repase stávajících oken z ocelových profilů. Na věži
byla osazena nová celodřevěná lamelová okna (s původním kováním). Osazen
byl nový hromosvod.
Troufám si tvrdit, že se oprava i přes
veškeré problémy vydařila a na dalších
několik desetiletí máme vystaráno. Navíc se podařila také realizace nové elektrické přípojky, s jejímž provedením se
původně nepočítalo. Další práce, které
byly nad rámec původního záměru, byla
vnitřní výmalba kaple, kterou zhotovitel
musel provést na své náklady, protože
po rozebrání střechy přišel obávaný déšť
takovou rychlostí, že i přes veškerou snahu kapli provizorně zakrýt, došlo k mírnému zatečení. Další práce, které nás naopak ještě čekají, je oplocení kolem kapličky, jejíž financování bylo předběžně
domluveno s P. J. Machem, duchovním
správcem naší farnosti.
Jako zajímavost bych uvedl skutečnost, že při opravě střechy věže byla
v báni pod křížem objevena jednoduchá
hliníková schránka, ve které bylo uloženo asi deset mincí, jednalo se o běžné
mince používané od třicátých až po sedmdesáté léta. Do schránky byly doplněny současné mince a schránka byla
vrácena na své původní místo. Kromě
toho byly při opravách zazděny na určité
místo další dvě schránky, z nichž do jedné byly vloženy kopie historických plánů kaple, jarní zpravodaj Okénko a další písemné materiály a do druhé i nějaké tekuté poselství dalším generacím. Za
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zmínku stojí také část trámu z věže, který je opatřen vzkazem od tesaře z roku
1930 a který máme nyní uložen na obci.
Stavební akce mohla být realizována
díky poskytnuté dotaci z Ministerstva
zemědělství z programu 129 662 - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny. V současné době byly
poskytovateli dotace odevzdány veškeré přílohy vyžadované po realizaci a nyní
čekáme na finální rozhodnutí, přičemž
předpokládaná výše dotace by měla činit cca 700 tis. Kč.
Chtěl bych moc poděkovat všem,
kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli jak
na opravách kaple a úklidu po nich, tak
později při pořádání následných slavností - ať už to bylo žehnání zvonu nebo
během svatováclavských hodů. Není to
totiž samozřejmost. Tak si říkám, jak to ti
naši předci dělali, že se jim podařilo kapli
vůbec postavit. Bez techniky, bez dotací.
Snad jen měli potřebu poděkovat, možná za zdraví, život, za úctu bližních. Nevím, jestli bychom něčeho podobného
byli v dnešní době vůbec schopni.
Vyvrcholením celé naší tříleté snahy
(projekt na opravy kaple byl zpracováván v roce 2016, v roce 2017 bylo žádáno o dotaci a v roce 2018 probíhala realizace) bylo pak umístění vzácných ostatků 12 svatořečených evropských panovníků do naší kapličky během svatováclavských hodů. A co víc, jeden z těchto ostatků v relikviáři patří také patronu
naší kaple a vesnice – sv. Václavovi.
Ing. Jan Chudárek, starosta obce
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Držkvorky 2018
Po dvouleté přestávce se v Držkové
opět uskutečnil oblíbený turnaj v piškvorkách zvaný Držkvorky. Děti i dospělí mohli srovnat svou šikovnost a taktiku
v této oblíbené společenské hře. Akce se
uskutečnila v neděli 8. dubna 2018 v novém obecním domě (bývalé dolní hospodě). Do klání s tužkou v ruce se přihlásilo
celkem 17 soutěžících. K turnaji byly připraveny speciální hrací karty, na kterých
se odehrál vždy jeden zápas. Soutěžilo se
formou „každý se každým“. Vytvořením
řady 5 a více stejných symbolů vyhrál
soutěžící daný zápas a získal dva body,
za prohru nezískal protihráč žádný bod.
V případě zaplnění celé hrací karty symboly bez vítězství jednoho hráče vznikla
remíza a každý hráč byl podělen jedním
bodem. Výsledky byly vyhodnoceny ve
dvou kategoriích – hráči do patnácti let
a hráči od patnácti do devadesáti devíti let. V každé kategorii vyhrál hráč s nejvyšším počtem bodů. Svá dvě vítězství
z předchozích ročníků obhajoval Jaro-

Beseda Portáši
Obec Držková uspořádala zajímavou
besedu. Díky čestnému občanu PhDr.
Karlu Pavlištíkovi, CSc. přijal pozvání do
Držkové pan doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., vedoucí Ústavu Evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně.
Ten v obecním domě v pátek 27. dubna 2018 od 18:00 hodin za účasti místních a přespolních představil svou za-

Hasičské Vizovice
Opět po roce se naši mladí hasiči vypravili předposlední červnový víkend na
hasičské soustředění do Vizovic. Ubytování jsme měli stejně jako v předchozích
letech zajištěno v rekreačním středisku
Revika, kde jsme obsadili jednu z chat.
Pátek probíhal již tradičně – po nástupu a návštěvách sousedních chat jsme
rozdělali oheň a všichni si opekli špekáček. Večer byla volná zábava, většina
zúčastněných se věnovala kamarádům
a ve vedlejší chatce hrála hudba. Ráno
se nikomu nechtělo vstávat, ale rozcvička většinu probrala a mohli jsme se vydat na snídani. Každý si vybral z pestré
snídaňové nabídky a po snídani následoval branný závod. Menší účastníci byli
mnohdy úspěšnější v různých disciplí-

mír Šála z Držkové. Brzy po začátku turnaje bylo zřejmé, že v letošním klání našel řádného protihráče. Se stejným počtem bodů jako on totiž skončil Aleš Holík z Držkové. Finále „na dva vítězné“ po
vyrovnaném boji vyhrál opět Jaromír
Šála, který si potřetí zasloužil zlatou medaili. Také o třetí a čtvrté místo byl veden tuhý boj. Společně o něj hráli Petra
Hamplová, Dagmar Marušáková a teprve jedenáctiletá Terezka Stránská, která
se sice umístila na prvním místě v mladší kategorii, ale získala tolik bodů, že měla

naději na umístění i v kategorii starších.
Konečné výsledky byly následující: v kategorii do 15-cti let se na prvním místě
umístila Tereza Stránská ze Zlína, druhou
příčku obsadil Vojta Dočkal z Držkové. Kategorii 15-99 let vyhrál Jaromír Šála z Držkové, druhé místo získal Aleš Holík z Držkové a třetí místo náleželo Petře Hamplové ze Štípy. Velké poděkování si zaslouží
jak pořadatelé, tak všichni soutěžící! Pevně doufáme, že akci opět brzy zopakujeme.
Ing. Lubomír Marušák

jímavou knihu „Portáši, historie a tradice“. V působivé přednášce dokázal poutavě vyprávět o fenoménu Portášů, jejichž tradice je i dnes v nejbližším okolí naší obce stále aktuální. Knihu si bylo
možné po přednášce na místě i zakoupit
a nechat si ji autorem také s věnováním
podepsat. Velké poděkování za uskutečnění této výjimečné akce patří jak panu
docentu Drápalovi, tak i panu doktoru
Pavlištíkovi.
Ing. Lubomír Marušák
nách než naši nejstarší ogaři. Ale všichni to zvládli a odpoledne jsme se vydali na procházku na Janův hrad. Navečer
za námi přijeli hasiči z Vizovic. Představili nám svou techniku (dvě zásahová vozidla) a vybavení. Došlo i na praktické
ukázky včetně záchrany tonoucího. Neděle opět započala rozcvičkou. Po snídani a sbalení věcí se konal nástup, na kterém byli oceněni nejlepší z branného závodu. A byl čas Reviku opustit. Odjezdem z Reviky náš program však ještě nekončil. Domluvenou jsme měli ještě prohlídku malé sklárny přímo ve Vizovicích.
Sklárna byla v provozu a k našemu překvapení tam pracoval náš bratr hasič Milan Svoboda. Předvedeny nám byly různé techniky prací se sklem, někteří si dokonce foukání do sklářské píšťaly také
vyzkoušeli. Před obědem ještě zvládli
všichni ještě zmrzlinu na náměstí a hurá
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domů. Pobyt probíhal klidně, jen počasí nebylo úplně nejteplejší a tak jsme si
koupání tentokrát moc neužili. Ale stálo
za to a těšíme se opět v příštím roce!
Petra Marušáková

OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové

OBEC DRŽKOVÁ

Noc kostelů
V pátek 25. května 2018 v podvečer se
rozezněl zvon v naší kapličce zasvěcené
sv. Václavovi, čímž započal program Noci
kostelů. V letošním roce bylo velmi složité upravit okolí kapličky, která byla obestavena lešením z důvodu velkých oprav kaple. Veškerý program se proto musel odehrávat pod širým nebem. Velmi pěkným
bodem programu byl průvod sv. Václava
s družinou. Na ztvárnění živého sv. Václava

Stavění a kácení
hasičského máje
Stalo se již pro držkovské hasiče tradicí, že je začátek května zavazuje pro obec
postavit máj. Letos jsme se sešli přesně
1. května, abychom našli a přivezli ke
zbrojnici pořádný smrk. Vydali jsme se
s žebřiňákem a traktůrkem směrem pod
Bačák, kde jsme věděli, že dobře pořídíme. A taky že ano. Máj jsme našli, opatrně uřezali a na místě jsme jej zbavili kůry.
Pak jsme ho museli vynést na louku, kde
už byl připravený traktůrek, aby ho odvezl ke zbrojnici. Tam už na nás čekaly cérky,
aby mohly máj pěkně nazdobit. Po nazdobení přišla pro nás vždy napínavá chvíle,
a to zvedání máje. Chlapi nachystali lana
a žebříky a postupným zvedáním se nám
podařilo tu naši hasičskou pýchu pořádně

se delší dobu připravoval L. Marušák a družinou mu byly děti z místní mateřské školy, které pod vedením paní ředitelky Mgr.
Lucie Köglerové předvedly hraný příběh
o životě patrona naší kapličky. Následovala
společná modlitba k sv. Václavovi za národ
a rodiny. Jako každý rok, tak i letos vystoupila kašavská schola a Kašavští chlapi, oběma uskupením patří srdečný dík za jejich
krásné vystoupení. Od zazvonění zvonu až
do konce programu byly u kapličky vystaveny plány a fotografie k prohlédnutí.
Františka Chudárková
ukotvit. Abychom se nemuseli bát, že nám
máj někdo pokácí, tak jsme ho kusy železa
dobře zabezpečili proti nechtěným vandalům. Poté jsme se s pocitem dobře vykonané práce rozešli domů.
Oproti tomu kácení naší máje proběhlo zcela netradičně. Mnoho let jsme si totiž hráli s myšlenkou uspořádat v Držkové pravý prvomájový průvod – s technikou, transparenty, mávátky. Akce v sobotu
2. června začala tím, že jsme se sešli u hasičské zbrojnice, kde jsme máj bez humorných scének pokáceli, naložili na žebřiňák
a převezli k bývalé pile. Tam se již pomalu řadil prvomájový průvod. Jakmile začaly
hrát z místního rozhlasu ty správné budovatelské písně, celý průvod se rozjel. Bylo
to jako kdysi, nechyběly pionýrky, agitační hesla, transparenty a spousta krásných
traktůrků a strojů místních občanů, dokonce i vyzdobený Velorex. Celý průvod v čele
s májkou mířil k obecnímu úřadu, kde se
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letos kácení slavilo. Po příjezdu se všechny
stroje odstavily, aby si je hosté mohli prohlédnout. Za obecním úřadem už to žilo
veselím. Pro děti bylo připraveno malování na obličej a pro ostatní soutěž v přeřezávání máje či dražba máje ve prospěch sbírky na zvon. Dalším bodem bylo zopakování nejúspěšnější scénky, kterou dosud hasiči při svých kácení předvedli. Sami občané zvolili v internetové anketě jako nejlepší scénku ,,Strastiplná cesta hasiče“. I její repríza sklidila mezi diváky velký ohlas. A jak
už je u hasičských akcí zvykem, nechybělo bohaté občerstvení. Slavilo a zpívalo se
až do brzkých ranních hodin. Jsem rád, že
se to naše kácení máje Vám občanům líbí
a doufám, že se spolu s námi těšíte na další
ročník. Velké poděkování patří všem účastníkům průvodu a všem majitelům techniky, kteří byli tak ochotní a své stroje nám
předvedli.
David Flám, starosta SDH Držková
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Ostatky sv. Václava
v Držkové
V letošním jubilejním roce si naše vlast
připomíná řadu výročí. To nejvýznamnější je
bezesporu sto let republiky. Symbolem české státnosti a patronem Čech a Moravy je
kníže český svatý Václav. Svatému Václavu je
také zasvěcena kaple v Držkové. Největší poctou každého poutního místa, chrámu, kostela či kapličky je možnost uchovávat ostatek neboli relikvii světce, kterému je daná
stavba zasvěcena. Je nám velkou ctí Vám
oznámit, že této pocty se dočkala také držkovská kaplička, potažmo celá obec Držková. Obrovskou zásluhou našeho duchovního otce P. Jana Macha se podařilo nemožné
– získat relikvii svatého Václava, která bude
od nynějška trvale umístěna v naší kapličce.
Míst, která uchovávají ostatky tohoto oblíbeného světce a patrona vlasti, je opravdu
málo. Známá je třeba Praha, Olomouc, Stará Boleslav nebo Prostějov. Letošním rokem
se k těmto místům přiřadila také Držková.
Tento relikviář - schránka, v níž jsou uloženy
a často i vystaveny části ostatků světců vznikl zřejmě v první třetině 20. století, jelikož jeho pravost byla ověřena a schránka zapečetěna ve Vatikánu v roce 1927.
To ovšem není vše. Tento relikviář uchovává ostatky hned dvanácti svatořečených
panovníků a králů. Ostatky svatých jsou připevněny k podkladu z červeného hedvábí v obdélníkovém výřezu a jsou označeny
typografickými štítky, vše v kulaté nádobě
s prosklenou přední částí. Na zadní straně
pod ochranným víčkem je nádoba zajištěna
červenou voskovou pečetí s erbem vatikánského úředníka kardinála Basilia Pompilja,
generálního vikáře Říma, který zemřel v roce
1931. V relikviáři jsou uloženy ostatky těchto svatých: sv. Ladislav, král uherský a chorvatský, sv. Václav, kníže český, sv. Štěpán, král
uherský, sv. Hedvika, vévodkyně slezská, sv.
Ludvík, král francouzský, sv. Knut, král dánský, sv. Ferdinand III., král Kastilie, Leónu
a Galiky, sv. Leopold III., markrabě rakouský, sv. Richard Poutník, král Wessexu, sv. Zikmund, král burgundský, sv. Jiří II., císař římský a sv. Eduard Vyznavač, král anglický.
Ostatky byly veřejnosti představeny po
hodové mši svaté, která se odehrála před
dřevěnou zvonicí v Držkové v neděli 30. 9.
2018. Od získání ostatků v srpnu letošního
roku do slavnostního představení vědělo
o tomto „překvapení“ jen několik málo lidí.
Schránka je umístěna v mosazné relikviářové schránce, jejíž pořízení inicioval rovněž
otec Mach. Od hodové mše jsou ostatky trvale umístěny v držkovské kapli. Za pomoc
při získání těchto ostatků pro Držkovou patří otci Janu Machovi velký dík.

Krátké představení jednotlivých světců:
Sv. Ladislav (†1095) - král uherský
a chorvatský, který byl kanonizován v roce
1192 papežem Celestinem III. Legendy
o něm vypráví jako o zbožném rytíři, „ztělesnění pozdně středověkého uherského ideálu rytířství“. Je oblíbeným svatým v Maďarsku a v okolních státech, je mu zde zasvěceno mnoho kostelů.
Sv. Václav (†935) – kníže český. V rozličných legendách je popsána jeho dobrotivost a zbožnost. Po mučednické smrti začal
být uctíván jako svatý. Posmrtně byl prohlášen králem a stal se patronem zemí českých.
Je znám jako „Dobrý král Václav“.
Sv. Štěpán (†1038) – známý jako král Štěpán I. Svatý. Zakladatel uherského státu, který
podporoval šíření křesťanství a tvrdě trestal
ignorování křesťanských zvyků. Po smrti byl
uložen v nové bazilice v Székesfehérváru. Kanonizován byl papežem Řehořem VII. v roce
1083. Štěpán je populárním svatým v Maďarsku a v přilehlých zemích. V Maďarsku je den
jeho svátku (20. říjen) státním svátkem a zároveň probíhají oslavy založení státu.
Sv. Hedvika Slezská (†1243) – známá
jako Sv. Hedvika Andechská byla slezskou
a polskou kněžnou. Byla vychována v řádu sester benediktinek. Se svým manželem pak zakládala chrámy a kláštery a byla proslulá svou
náklonností k chudým lidem. Svatořečena
byla v roce 1267 a je patronkou Polska a Slezska. Patronka vyhnanců z vlasti a snoubenců.
Sv. Ludvík IX. (†1270) – král Francie
byl kanonizován papežem Bonifácem VIII.
v roce 1297. Ludvík IX. je jediným francouzským králem, který byl svatořečen a často
je uváděn jako ideální představitel křesťanského panovníka. Následkem jeho svatořečení přijalo mnoho jeho následovníků jméno Ludvík. Uspořádal i křížové výpravy, které
ale nebyly příliš úspěšné. Je patronem Francie a také kadeřníků, holičů a krajkářů.
Knut IV. (†1086) – později známý jako
Sv. Knut. Tento dánský král byl oddaným
podporovatelem římskokatolické církve.
V roce 1086 byl zabit rebely a jako jediný
dánský král svatořečen. V roce 1101 byl ustanoven patronem Dánska a jeho svátek oslavují 10. července.
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Ferdinand III. (†1252) – král Kastilie,
Leónu a Galiky, kterého kanonizoval v roce
1671 papež Klement X. Rozšiřoval a stavěl
chrámy a univerzity. Je patronem vladařů,
vězňů a chudých lidí.
Sv. Leopold III. (†1136) – markrabě rakouský, známý též jako Leopold Dobrotivý.
Byl kanonizován v roce 1485 a je patronem
Rakouska. Jeho svátek oslavují 15. listopadu.
Sv. Richard Poutník (†720) – též známý
jako Sv. Richard z Wessexu. Dle tradice se vypravil na pouť do Říma, ale zemřel cestou ve
městě Lucca v Toskánsku. V této oblasti je též
uctíván.
Sv. Zikmund (†524) – král burgundský,
který byl poražen v bitvě a zajat králem orleánským – Chlodomerem. Byl vězněn i se ženou a dětmi a později byli všichni popraveni.
V roce 535 byly Zikmundovi ostatky vyzvednuty a uloženy v klášteře v Agauně. Poté
byl kanonizován. V roce 1366 nechal Karel
IV. přepravit Zikmundovy ostatky do Prahy
a stal se jedním z patronů zemí českých. Svátek sv. Zikmunda se slaví 2. května.
Sv. Jiří II. (†1024) – byl římským císařem
(korunován 1014 papežem) a hrabětem bavorským, králem Německa a Itálie. Upevňoval svou moc a postavení pomocí katolické
církve. Pro jeho zbožnost a podporu církve
byl kanonizován v roce 1146 papežem Evženem III. a je jediným německým monarchou,
který byl svatořečen. Sympatizoval s benediktiny a byl oblátem.
Sv. Eduard Vyznavač (†1066) – proslul
svým právním kodexem, známým jako „Zákoník Eduarda Vyznavače“. Označení Vyznavač má král Eduard pro svůj heroický postoj
ke křesťanské víře, kterou více než slovy dával najevo svým vlastním životem. Kanonizován byl v roce 1161 papežem Alexandrem
III. Je patronem králů, problémových manželství a rozvedených.
Lubomír a Petra Marušákovi
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Vítání občánků
O hodové neděli 30. 9. 2018 proběhlo v Držkové v pořadí již čtvrté vítání občánků. Slavnost se uskutečnila po předchozích úspěších opět v krásné přírodě pod korunou Fojtovy
hrušky pod Skalama. Počasí celé akci mimořádně přálo, svítilo sluníčko, listy stromů hrály všemi barvami a sama hruška se
již pomalu zbarvovala do svého rudého kabátu. Uvítat se podařilo pět nových občánků, kterým byl v uplynulém roce zastupitelstvem, na základě jejich písemné žádosti, schválen příspěvek na narozené dítě. Slovem slavnost jako obyčejně provázela Petra Marušáková, kulturní program (básnička, písnička
a hra na flétnu) si přichystala Emička Roháčková. Po slavnostním proslovu pana starosty se rodiče podepsali do pamětní
knihy obce a pro děti obdrželi knihu Valašská dědina Držková s věnováním, sadu dětského nádobí a domovský list obce
Držkové.
Na konec proběhlo ještě fotografování dětí v obecní vyřezávané kolébce s rodiči a také s ostatními rodinnými příslušníky. Akce v přírodě navíc za krásného počasí se opět setkala
s mimořádným úspěchem. Pevně věříme, že nám budou občánci v Držkové i nadále přibývat a že obdobnou akci budeme
moci uspořádat i v následujících letech. Ještě jednou přejeme
našim nejmenším Držkovjánkům, aby šťastně vykročili do ži-

vota, který na ně teprve čeká. Nejen jim, ale též rodičům a sourozencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Ing. Lubomír Marušák

Kvirín Svoboda

Adam Bambušek

Antonín Chudárek

Adam Sanitrník

Martina Matošková
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Memoriál
Rostislava Macíka
Opět po roce uspořádali hasiči z Držkové fotbalový turnaj Memoriál Rostislava Macíka. Tento turnaj už se chlubí svým
XVI. ročníkem a stále můžeme říci, že i velké oblíbenosti jak mezi hráči, tak i mezi
místními a přespolními diváky. Letošní ročník začal již v sedm hodin ráno. Účast při-

Držková na
Českém rozhlase
O obci Držkové byly v průběhu několika mála týdnů v září a říjnu natočeny a odvysílány hned dvě reportáže na

slíbilo deset týmů, ale jeden tým bohužel
nedorazil. Po příjezdu hráčů se uskutečnil nástup, kde se všichni dozvěděli pravidla a pořadí a mohlo se začít hrát. Zápasy
probíhaly ve správném sportovním duchu
a diváci si mohli užívat pěkný fotbal. Počasí, až na dvě menší bouřky, které byly spíše
osvěžením, nám pěkně přálo. Pro vyčerpané fotbalisty i diváky měli hasiči připravené bohaté občerstvení. Ve výčepu se točilo pivečko a limonáda, na grilu byly připravené steaky a v udírně se potily klobásky.

Celý fotbalový den krásně ubíhal, až jsme
se dostali k finále turnaje, kde své síly změřily týmy Hospůdka u Köglerů a Devítky,
které po napínavém zápase nakonec zvítězily. Na třetím místě se umístil tým z Držkové pod názvem Je to v lednici 02. Myslím
si, že se nám turnaj povedl a doufám, že se
také líbil všem hráčům i divákům. Zároveň
bych chtěl poděkovat všem, co se na organizaci turnaje podíleli.

Českém rozhlase v rámci pořadu Česko
- země neznámá. Jako první byla reportáž natočena s kronikářkou obce paní
Mgr. Drahomírou Mrázkovou o Vrzavých
skalách. Druhá reportáž se věnovala držkovskému Muzeu dřevěného porculánu,
které slovem představila paní Mgr. Pet-

ra Marušáková. Obě reportáže byly několikrát odvysílány na všech stanicích
Českého rozhlasu po celé České republice. Záznamy reportáží si můžete přehrát
na odkazech umístěných na webových
stránkách obce Držkové.
Ing. Lubomír Marušák

David Flám, starosta SDH

to faktu se však v Držkové bohužel doposud jen málo vědělo.
Po řadě let probíhalo pátrání po dochovaném výtisku této hry.
Výzva byla vyvěšena po dlouhou dobu na televizním infokanálu, osobně byli dotazováni nejbližší rodinní příslušníci bývalých
věhlasných ochotníků. Bohužel bezúspěšně. Teprve v roce 2018
velkou zásluhou čestného občana Držkové PhDr. Karla Pavlištíka, CSc., dále vedoucího Ústavu Evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Daniela Drápaly, Ph.D. a vedoucí
služeb Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Mgr. Dagmary Marušákové se podařilo dohledat výtisk této hry v jedné odborné knihovně. V nalezeném výtisku je i osobní věnování autora s datem 1941. Teprve nalezením výtisku čítající 57 stran se
dozvídáme úplné znění a obsah této divadelní hry, která je rozdělena na čtyři dějství, z nichž první má 15 výstupů, druhé 8 výstupů, třetí 20 výstupů a čtvrté dějství obsahuje 11 výstupů. Hra
obsahuje 22 postav včetně zbojníků, portášů, fojta, kořenáře,
nebo i Žida. Z dochovaného výtisku byla vyhotovena elektronická kopie, která je v současnosti uložena v Muzeu dřevěného
porculánu v Držkové. Uvažuje se také nad vytištěním této kopie
a uložením v místní knihovně. Velké poděkování patří všem, kteří se na získání vzácné tiskoviny podíleli.
Ing. Lubomír Marušák

Objevení Zbojníků
Ochotníci z Držkové měli ve své době velmi zvučné jméno.
A to nejen díky hereckému nadání místních občanů, ale především díky předním představitelům Místní osvětové komise (zastřešující činnost ochotníků), konkrétně manželů Jančíkových,
učitelů v místní obecné škole. Ochotníci sehráli od poloviny
dvacátých let minulého století pod režijní taktovkou Augustina Jančíka velké množství náročných děl známých autorů, ale
také několik her autorských. Vůbec nejslavnějším představení
pak bylo uvedení hry Zbojníci, napsané právě Augustinem Jančíkem. Hra byla sehrána s velkým úspěchem v přírodním hledišti
na Bílém kopečku dne 28. června 1931. Nejlépe o hře a úspěchu
vypoví dobové svědectví ze Školní kroniky 1890-1937:
„Výletní schůze učitelské jednoty „Lukov“ byla v Držkové
28. června. Sešlo se 34 učitelů naší jednoty a asi 6 hostů z jednot jiných. Účastnili se divadla v přírodě (na Bílém kopečku) „Zbojníci“,
jehož autorem byl zdejší vlastivědný pracovník, učitel Aug. Jančík.
Autor se zvláštní zálibou studuje dějiny Valachů, k nimž tak přilnul,
ač rodem Záhorák, studuje lidovou řeč a pracuje na zachování svérázu Valašska. Děj divadla je vzat z I. polovice 18. věku. Divadlo překvapilo po stránce dramatické i jazykové, takže nadšení ohromné
spousty občanstva i inteligentů bylo veliké. Předseda uč. jednoty
p. Vojta Bubílek podal autorovi kytici za jednotu Lukov a uč. odborná Em. Klusalová z Fryštáku druhou kytici za učit. sbor v Držkové.
Den 28. června byl pro Držkovou opravdovým svátkem. K práci povzbudil a gratuloval i okr. šk. inspektor, který se nemohl div. účastniti, pro schůzi Zemské péče o ml.. v Brně. Výtěžek byl 1.777 Kč, vydání 1.194,80 Kč. Čistý výtěžek uložila Osvětová komise ve spořitelně města Holešova v obnosu 582,20 Kč. Dne 5. července byli „Zbojníci“ opakováni v Liptále za ještě většího nadšení, neboť zásluhou
uč. Váně z Liptála přivítali herce velice radostně. Divadlo hrál celý
učitelský sbor z Držkové a učitel Dvořáček z Kašavy, ostatní herci
byli všichni z Držkové.“
Tolik popsala událost řídící učitelka Františka Minaříková (od
r. 1933 vdaná Jančíková). V této kronice jsou dochovány také tři
historické fotografie zachycující toho představení. O úspěchu
a kvalitě hry svědčí i fakt, že jako jediný text hry tohoto autora
byl vydán v tištěné podobě. Hra byla vydána Tylovým Odkazem
v Brně někdy na přelomu 30. a 40. let minulého století. O tom-
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a sebe taky, nervy jsem zklidnila a celkově vypnula, načerpala
novou sílu a mohla jsem se vrátit i se psem spokojená domů. Příroda je mocná čarodějka, zvlášť nyní na podzim, kdy má barevné kouzlo. Hřiby jsem sice nenašla, toulajícího medvídka jsem
také nepotkala. A proto, kdo u naší držkovské hrušky ještě nebyl, určitě si udělejte na toho místo výlet. Strom je krásný v každém ročním období, ale na podzim je hra barev nejpůsobivější.
Určitě se mnou budete souhlasit.
Monika Chudárková

Podzimní procházka
ke staré hrušce
Jednoho pátečního slunného podzimního odpoledne jsem
se si řekla, že místo obvyklé práce a povinností doma (mimo nakrmení králíka a křečků, které je pro mě spíše zábavou) půjdu
raději relaxovat do přírody. Odpoledne „jako z pohádky“ jsem
využila jinak, lépe, a to procházkou ke Skalám ke staré hrušce.
Ostatně jsem si chtěla udělat i pár podzimních fotek, tak jsem si
s sebou mimo našeho pejska vzala i foťák a šli jsme. Počasí přímo vybízelo jak na procházku, tak na pořízení fotek. Hned jak
jsme vyšli k lesu, pes už stihl vyplašit srnu, která ležela v trávě,
a po cestě nám pod nohama šustilo popadané zbarvené listí.
Miluju procházení se v popadaném listí a náš pes taky. Hned
jsem si začala pořizovat první snímky. Modrá obloha nad námi,
listí pod námi. Brzy se před námi pod Skalama rozprostřel nádherný pohled na barevnou krajinu. Uprostřed louky se tyčila krvavě červeně zbarvená stará Fojtova hruška. Kdo tu ještě nebyl
se na ni podívat, má nyní jedinečnou příležitost. Na podzim je
překrásná, zamilujete se do ní na první pohled. A to ticho kolem dokola, to je to, co tělo potřebuje k odbourání každodenního shonu. Vypnout a vnímat kolem sebe tu nádheru. Ovšem
pokud tedy nemáte v ruce vodítko se psem, který vás pořád někam táhne. Pořídila jsem si spoustu fotek, psa jsem protáhla

Ježci v naší
přírodě
Je podzim, příroda hraje všemi barvami
a ve školkách i školách se objevují podzimní dekorace. Velmi často tak můžeme spatřit namalované ježky s jablíčkem na bodlinách. A spoustu lidí pak překvapí, že ježci ve skutečnosti jablka nejedí. Čím se tedy
živí? A co udělat s malým ježečkem na podzim?
V ČR se vyskytují dva druhy ježků – ježek východní a ježek západní. Liší se od
sebe zbarvením, kdy ježek západní je
o něco tmavší a jeho bodliny jsou více uhlazené dozadu. Ježek východní je světlejší, má více „rozcuchané“ bodliny a srst na
bříšku je světlejší, na hrudi i s bílými znaky. Západní ježek má bříško hnědé bez bílých znaků. Toto zvíře můžete běžně potkat
za soumraku na zahradě, v parku i v lese.
I když ho v první chvíli nemusíte zahlédnout, neboť zbarvením splývá s okolím, určitě ho nepřeslechnete – šustí, funí, dupe
a pokud najde něco dobrého, hlasitě mlaská. Tento savec patří mezi hmyzožravce
stejně jako krtek, bělozubka či rejsek. Hlavní složkou jeho potravy jsou různé druhy
brouků, slimáci, žížaly, mnohonožky – vše
co může potkat venku v noci. Ježek je totiž zvíře s noční aktivitou. Den tráví schovaný v pelíšku, který bývá umístěn pod hromadami dřeva, či listí, v křovinách. V noci
vyráží za potravou, orientuje se pomocí či-

chu, zrak má poměrně špatný. Jablíčka na
zádech rozhodně nenosí ani se jimi neživí.
Pokud ježka něco zaujme, danou věc očenichá, olíže a hutnou bílou slinu s tímto zajímavým pachem pak „hodí“ na záda, vypadá to jako epileptický záchvat. Někdy ho
hnijící ovoce pod stromem může svým pachem zlákat, ale jen k onomu olízání, nikoli ke konzumaci.
Jsou to samotáři a pohromadě spolu tráví samec se samicí čas jen v období
páření. Samice rodí po 35-40 dnech 3-10
mláďat, která jsou slepá, holá, jen na zádech jsou již bílé bodlinky, které jsou však
měkké a začnou tvrdnout až později. Samice mohou mít mláďata od dubna do září.
Problém nastává právě u později narozených mláďat. Pokud zvíře nedosáhne určité hmotnosti, jeho šance na přežití zimy je
minimální. Ježky pak kromě dravců (např.
výr) a zimy ohrožuje hlavně automobilová
doprava.
A co když najdeme na podzim malého ježka? Máme ho nějak zachraňovat?
Tady záleží na stavu a váze zvířete. Pokud
je venku přes den, zesláblé nebo apatické,
je vhodné mu péči věnovat. Určitě není od
věci zavolat do záchranné stanice – nejbližší našim obcím je v Buchlovicích. Pokud najdete ježka, který se vám zdá malý, poraďte
se s váhou. Ježek na konci října by měl vážit
minimálně 400 g, v listopadu aspoň 600 g.
Pokud je menší, zavolejte do záchranné stanice. Pokud je ježeček na první pohled zdravý a máte dost odvahy, můžete
se o něj postarat i sami. Když si ho vezmete
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domů, ubytujte ho v bedně/krabici, která
bude dostatečně vysoká, aby ji nepřelezl.
Klec vhodná není kvůli případnému průvanu. Výběh by měl být okolo 1 m2, s domečkem na spaní a miskami s vodou a jídlem.
Místnost, kde je ježek ubytován, by měla
mít teplotu okolo 17 °C (záleží na váze ježka), neměl by zde být hluk. Jako podestýlku volíme noviny či hobliny, seno a sláma
nejsou vhodné – ježek si do nich může zaplést nožky. Ježka je vhodné odblešit – lze
použit Arpalit (pozor na oči!). Ježka krmíme
masitou stravou, nekrmíme mlékem, mléčnými výrobky, pečivem ani ovocem – někteří jedinci tuto potravu sní, ale neprospívá to jejich zažívání. Vhodné jsou konzervy
pro kočky s vyšším obsahem masa, granule
pro kočky, kuřecí maso vařené bez soli, lze
zakoupit i speciální granule a konzervy přímo pro ježky či mu jako pamlsek dát piškot.
Ježka pravidelně vážíme, měl by přibývat
alespoň 50 g týdně. Jakmile dosáhne váhy
přes 600 gramů, přesuneme ježka do místnosti o teplotě 0-5 °C. Přístup k vodě a potravě ponecháme a jeho obydlí trochu víc
zateplíme. Postupně by měl začít hibernovat. Po probuzení mezi březnem a dubnem
zjistíme, že je opět hubenější – je to běžný stav, hmotnost se může snížit až o pětinu. Proto ho po probuzení opět dokrmíme
na 600 – 700 g váhy a jakmile teploty venku
přestanou klesat pod 5 °C a nehrozí dlouhé
období dešťů, můžeme ježka vypustit, ideálně na místě, kde jsme ho nalezli. V případě dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.
Petra Marušáková
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Veřejná sbírka a nový
zvon sv. Marek
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Také v první polovině roku 2018 probíhala v Držkové veřejná sbírka na pořízení (odlití) nového zvonu pro dřevěnou
zvonici v Držkové včetně veškerého upevnění a osazení zvonu, pořízení elektrického pohonu zvonění a další údržbové práce na stavbě. Osvědčení o konání veřejné
sbírky vydal Krajský úřad Zlínského kraje pod číslem jednacím KUZL 29187/2017.
Úspěch sbírky byl mimořádný. Za období
od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2018 přispěly stovky
dárců celkem 133.069,55 Kč. Podpořit sbírku bylo možné třemi způsoby: zasláním na
zvláštní bankovní účet zřízený pro sbírku
(tímto způsobem vybráno 73.072,55 Kč),
vložením hotovosti do zapečetěné pokladničky (17.447,- Kč) nebo složením hotovosti do pokladny obce (42.550,- Kč). Po
odečtení nákladů na konání sbírky činících
174,- Kč (bankovní poplatky), byl čistý výtěžek sbírky 132.895,55 Kč. Náklady na pořízení zvonu činily 86.000,- Kč (uhrazeno ze
sbírky) a na technické vybavení včetně el.
pohonu zvonění 64.026,- Kč (46.895,55 Kč
bylo uhrazeno ze sbírky, chybějící podíl finančních prostředků ve výši 17.130,45 Kč
uhradila obec Držková ze svého rozpočtu).
Výčet dárců, kteří přispěli vyšším obnosem
a souhlasili se zveřejněním svého jména, je
vyvěšen přímo na dřevěné zvonici. Jejich
seznam bude také uveden na připracované informační tabuli, která bude osazena
na této stavbě.
ODLITÍ ZVONU
Pro odlití zvonu byla vybrána zvonařská dílna rodiny Dytrychovy v Brodku
u Přerova, která provozuje zvonařské řemeslo po několik generací. Díky perfektní spolupráci s majitelkou dílny paní Leticií Vránovou-Dytrychovou, která je držitelkou mnoha ocenění za své řemeslo, mimo
jiné obdržela v roce 2014 z rukou prezidenta republiky medaili za zásluhy první
stupně – za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, vznikl krásný zvon vysoké umělecké hodnoty. Zástupci Držkové byli také pozváni na slavnostní odlévání nového zvonu, které proběhlo ve čtvrtek 23. 8. 2018.
Desetičlennou skupinku Držkovjanů provedla paní Dytrychová celým provozem
své dílny, ukázala a na konkrétních rozpracovaných formách zvonů vysvětlila složitý
technologický postup výroby zvonů. Mezitím byla zvonovina určená pro držkovský zvon zahřáta na potřebnou teplotu kolem 1000 °C. Do rozžhavené zvonoviny byl
zástupcem Držkové vhozen stříbrný prs-

ten jako vzpomínka na původní držkovský zvon zabavený roce 1916, ve kterém
bylo podle pověsti také stříbro zalito. Vyvrcholením celého dopoledne pak bylo samotné odlévání směsi do připravené, z hlíny vypálené formy, která byla uložena v silné vrstvě slévárenského písku. Po odlití následoval přípitek všech zúčastněných, kdy
bylo slovy „ať zvoní“ popřáno novému zvonu všechno dobré. Takto odlitý zvon chladl ve formě čtyři dny, než mohl být z formy
vyjmut a očištěn. Zvon byl do Držkové dopraven v pátek 31. 8. 2018. Zvon má hmotnost 52 kg a tón H2. Výzdoba zvonu je tvořena ikonou svatého Marka s pergamenem
a lvem, dále obecním znakem s letopočtem a nápisem „NA VĚČNOU PAMĚŤ VĚNUJÍ OBČANÉ A RODÁCI“ na čepci zvonu.
Nový zvon navazuje na tradici a historii obce Držkové. Je zasvěcen sv. Marku
a nese také jeho jméno. Podle pověsti před
více jak 600 lety stával v osadě Horní Držkové kostelík sv. Marka, jehož zvon budil
Držkovjany ve všední den k práci a v neděli k motlitbě. Horní Držková se podle pověsti i s kostelíkem před staletími propadla do země jako odplata zlého čerta. Kostelík však prý pod zemí stále je. Vždy jednou
za rok na svátek sv. Marka se v pravé poledne jeho zvon rozezní a lze ho slyšet. Každoroční zvonění prý odhání všechny démony
a chrání současnou obec před vším zlým.
Podobně by měl ochránit vesnici a její obyvatele nově ulitý zvon. Svatý Marek, který
bývá často zobrazován se lvem, psacím náčiním, knihou nebo svitkem, je kromě jiného patronem stavebních dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle a písařů. Dále se modlí za dobré počasí a dobrou úrodu a chrání proti blesku a krupobití
a také proti náhlé smrti.
Kromě velkého zvonu byly odlity také
jeho malé kopie. O tento zajímavý suvenýr se lidé mohli dopředu přihlásit a svůj
7,5 cm vysoký zvoneček sv. Marek si zarezervovat. Odlito bylo téměř 120 zvonečků,
které se v den žehnání zvonu téměř okamžitě vyprodaly a o které byl tak obrovský
zájem, že se dodatečně odlilo ještě 50 kusů
těchto upomínkových předmětů.
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ŽEHNÁNÍ ZVONU
Slavnost představení zvonu a jeho požehnání byla dlouho dopředu plánována
na neděli 2. 9. 2018. Akce započala před
budovou obecního úřadu v 12:30 hodin,
kde byl ozdobený zvon vystaven veřejnosti. Početným občanům, rodákům a přespolním zde k poslechu hrála dechová hudba Miklovci. Po hodině, kdy měli lidé možnost si zvon důkladně prohlédnout, připít si obecní pálenkou, či se jinak občerstvit, byl zvon umístěn na vlečku obecního traktůrku ozdobenou smrkovými věnci
a pentlemi. Následně vyšel průvod k dřevěné zvonici. V čele průvodu kráčel starosta s dalšími představiteli obce nesoucími vyšívaný obecní znak a hasičský prapor, nechyběli také uniformovaní dobrovolní hasiči. Všem do kroku hrála dechová hudba. Mše svatá se odehrála na podiu před zvonicí. Slavnostní mši celebroval
P. Jan Mach, který v průběhu pobožnosti požehnal velkému zvonu i malým zvonečkům. Ve svém kázání vysvětlil význam
zvonů v lidském životě i v církevním roce.
Na závěr obřadu proběhlo ještě slavnostní poklepání zvonu knězem P. Janem Machem, starostou obce Ing. Janem Chudárkem a zastupitelem Ing. Lubomírem Marušákem. Navzdory výstrahám meteorologů
před silnými bouřkami a přívalovými dešti
počasí slavnostnímu okamžiku přálo, pouze v závěru mše začalo slabě pršet. Všichni přítomní byli pak pozváni do Hospůdky U Köglerů, kde bylo připraveno bohaté občerstvení. Zde také až do večerních
hodin hrála dechová hudba. V následujícím pracovním týdnu byl zvon osazen na
své místo do zvonice, včetně mechanismu
a pohonu elektrického zvonění. Poprvé se
zvon slavnostně rozezněl po hodové mši
svaté dne 30. 9. 2018. Od tohoto dne bylo
uvedeno do provozu automatické zvonění
– zvon každodenně odbíjí poledne a klekání (18:00 hodin).
Lubomír Marušák
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Z činnosti
Mateřské školy
V letošním školním roce, který začal
v pondělí 3. září, se naše školka zaplnila opět smíchem a radostí našich nejmenších dětí. Se starým školním rokem odešla
i bývalá paní učitelka Bc. Bronislava Fialová
z Lukova, které touto cestou děkujeme za
roční působení u nás. Novou paní učitelkou
se stala Kristýna Březíková z Kašavy.
Kristýna Březíková
- Střední pedagogická škola Kroměříž – pedagog předškolní (MŠ) a mimoškolní výchovy
- v současné době studentka (dálkové vzdělávání) Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci – učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Naši školku opustili čtyři předškoláci, kteří budou pokračovat ve vzdělávání
v základní škole v Kašavě: Adam Bednařík
a Michal Mertos z Držkové, Denisa Geletová
a Patrik Škapík z Vlčkové. Jejich kamarádi ze
školky na ně často vzpomínají a my se také
připojujeme s přáním, aby se jim ve škole
dařilo! S dalšími dvěma předškoláky, kterými v letošním roce jsou Matěj Janata z Vlčkové a Barbora Procházková z Držkové, je
budeme jezdit v tomto roce do školy navštěvovat a pozdravovat, když se budeme
zúčastnit pravidelných náslechů a ukázek
výuky do 1. třídy. V současné době máme
ve školce 21 dětí, 11 děvčat a 10 chlapců.
Zatím máme za sebou dva školní měsíce září a říjen, ale už jsme stihli i mnoho kulturních akcí. Kromě toho jsme si všichni společně užili krásný sluníčkový podzim s nádhernou přírodou v naší milované Držkové. Téměř denně s dětmi chodíme na hřiště nebo na vycházky do vesnice a okolní přírody. Snažíme se děti vést k ochraně přírody, učíme je poznávat stromy, rostliny i houby. Připomínáme bezpečnost v silničním
provozu. Seznamujeme je s místními zvyklostmi, tradicemi i kulturou. Chodili jsme
pravidelně sledovat opravu kapličky a těšili se na výsledné dílo mistrů stavitelů. I naše
děti budou mít možnost si v průběhu celého roku zahrát na stavitele, protože v rámci
spolupráce s MAP = Místní akční plán Vizovicka a Slušovicka nám byla zdarma nabídnuta spolupráce s Malou technickou univerzitou v Říčanech. V podobě tří nezávislých
dnů (lekcí) se dětí dozví a vyzkouší si samy
stavbu mostů, věží a zahrají si na architekty.
Uskutečnily se tvořivé podzimní dílny s rodiči a společně s dětmi jsme uzamkli k zimnímu spánku naši školní zahradu. Postupně se
chystáme na zimu a na kulturní akce a aktivity s ní související - např. Živý Betlém, kte-

rý bychom také již podruhé rádi předvedli
a ukázali ve Zlíně, kde měl mimořádný ohlas,
lyžařský výcvik na Trojáku, tradiční karneval
ve Vlčkové a spoustu dalších akcí.
Zářijové a říjnové akce dětí, které již proběhly:
• Divadlo u nás ve školce Truhlík a Truhlička –
Jak správně stolovat
• Ježek bělobřichý – přednáška a názorná
ukázka s paní Mgr. Petrou Marušákovou
• Sluchová diagnostika dětí – spolupráce
s SPC Zlín – speciální pedagogické centrum
(nabídnuto zdarma sluchové vyšetření dětí
– Mgr. Marcela Ševelová)
• Muzikoterapie s paní Svobodovou – hra a seznámení s netradičními hudebními nástroji
• Drakiáda dětí na ,,Bačáku“
• Divadelní představení ve školce – Vajíčko
a slepička
• Náslech předškoláků v 1. třídě
• Tvořivé podzimní dílny s rodiči
• Dopolední slavnost – Zamykání školní zahrady
• Divadlo – Jak se brouček ztratil
Jsme rádi, že školka žije a vše si společně s dětmi užíváme naplno! Všechny akce
a podrobnosti můžete sledovat na nástěnce naší mateřské školy nebo na našich webových stránkách, které máme na oficiálních stránkách Obce Držková – sekce MŠ.
Mgr. Lucie Köglerová, ředitelka MŠ Držková
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Činnost SDH
Držková
Sbor dobrovolných hasičů za poslední půlrok vykonal opět kus poctivé práce.
Držkovští hasiči uspořádali v obci celou
řadu akcí, některé dokonce v premiéře.
Práce v tomto roce začala hned 1. ledna, kdy proběhl úklid v obecním domě
(bývalá hospoda na dolním konci), kde
probíhaly oslavy Silvestra. V pátek 26. ledna se hasiči z Držkové tradičně účastnili
v početné sestavě na výroční valné hromadě IX. okrsku ve Fryštáku. Končinová
obchůzka s voděním medvěda letos připadla na sobotu 10. února. Celkem deset maškar a tři hudebníci od brzkého
rána procházeli vesnicí i všemi přilehlými pasekami a šířili veselí v masopustním čase. Maškary s hodným medvídkem
Honzíkem byly všude velmi srdečně vítány bohatým občerstvením a lahodnou
pálenkou. Díky dobrotivým občanům se
podařilo na chod sboru a podporu mladých hasičů vybrat pěkný finanční obnos. Za týden na to, v pondělí 19. února, spolupořádal hasičský sbor společně
s obcí Držkovou odpolední zájezd do Vizovic. Pro účastníky byla připravena rozšířená prohlídka v likérce Rudolf Jelínek
a prohlídka hasičského muzea SDH Vizovice. Nakonec byl výlet ukončen večeří v Hospůdce pod Rablinú. V pátek
2. a v sobotu 3. března byly uspořádány
opět po roce tradiční vepřové hody se
zabijačkovými specialitami. Také na této
akci hasiči ochotně přiložili ruce k dílu.
Na jaře, přesněji v sobotu 7. dubna,
uspořádali hasiči v obci sběr železného
odpadu a poprvé také sběr vysloužilých

elektrospotřebičů. Nejen z vesnice, ale
i z pasek se podařilo naplnit celý kontejner nepotřebným kovem a téměř celou
betonovou garáž zase ledničkami, mrazáky, pračkami, televizory a dalším jiným
elektroodpadem. Kolem svátku sv. Floriána, patrona hasičů, byla v neděli 28. dubna na svatém Hostýně pořádána již 25.
mezinárodní hasičská pouť. Hasiči z Držkové opět nechyběli coby pořadatelé na
této významné akci. Dokonce byl dvěma
hasičům z Držkové svěřen důležitý úkol,
stát čestnou stráž u ostatků sv. Floriána, jehož relikviář byl pro tuto slavnostní
chvíli otcem arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem na Hostýn přivezen.
V úterý 1. května vztyčili hasiči opět
hasičský máj. Pro strom vyrazili do lesa
tradičně s dřevěným žebřiňákem, který
byl poprvé tažen novým obecním traktůrkem. Očištěný a nazdobený máj byl
žebříky, lany a tyčemi zdatnými chlapi
u hasičské zbrojnice postaven. V průběhu května pak byla uspořádána brigáda
u pana Bačíka na Nové cestě, kde mu hasiči pomáhali stěhovat jeho cenné mopedy do horního patra jeho chalupy. Tento
přesun mohl být uskutečněn pouze po
laně za pomocí kladky. V sobotu 26. května se uskutečnila okrsková hasičská soutěž v Lukově. Po mnoha letech vyšla řada
na organizaci této soutěže pro šest dobrovolných hasičských sborů právě na Držkovjany. Ti se toho zhostili zodpovědně,
soutěž proběhla v naprostém pořádku,
oceněno bylo také bohaté občerstvení.
Na medailové příčce se umístili také držkovští mladí hasiči.
Kácení hasičského máje proběhlo
2. června, ale bylo pojato netradičně.
Akce samotná se přesunula z kapacitních
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důvodů od hasičské zbrojnice za budovu obecního úřadu. Místo nových scének
byl uspořádán pravý prvomájový průvod, o jehož uskutečnění se v obci dlouho mluvilo. Ze stodol a garáží byly oprášeny všemožné stroje různého stáří a průvodu. K vidění byly nejrůznější traktory
a traktůrky, velorex, alegorické vozy, hasičská cisterna, nazdobený žebřiňák a podobně. Lidé v kostýmech za pionýry, lidové milice, či požárníky nesli transparenty s hesly. Početní účastníci a diváci s mávátky pak za zvuku dobových písní prošli obcí a zamířili za obecní úřad. Zde bylo
připraveno bohaté občerstvení a také
program. V rámci něj byl vydražen máj ve
prospěch veřejné sbírky na zvon, sehrána
byla nejoblíbenější scénka a také se uskutečnila oblíbená soutěž dvojit v přeřezávání máje ruční pilou hrbaňou. Víkend od
pátku 22. do neděle 24. června patřil opět
mladým hasičům. V rekreačním středisku
Revika Vizovice proběhlo tradiční Soustředění mladých hasičů IX. okrsku Lukovské podhradí, soustředění se zúčastnila také početná základna z Držkové.
V sobotu 30. června se držkovští hasiči
účastnili oslav 90ti letého trvání SDH Vlčková. V průběhu léta pak byl uspořádán
další ročník fotbalového turnaje Memoriál Rostislava Macíka (28.7.). V září se pak
udály hned dvě svatby našich sester a bratra. V sobotu 8. září proběhla svatba sestry Dáši Flámové, kterou si vzal její dlouholetý partner Aleš Roháček, oba z Držkové. Hasiči si pro novomanžele připravili
u Hospůdky u Köglerů tradiční zatahování. Nastrojené maškary spolu s maškarami nevěsty a ženicha si čekání na svatební hosty krátili zahrazováním komunikace a vybíráním příspěvků na novomanže-
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le. Po příjezdu novomanželů museli tito
předvést, jak dokážou být sehraní a jak
jsou zruční. Ženich obdarovaný chomoutem musel naložit svou choť na připravený trakař a „opičí dráhou“ přijet k místu
dalších úkolů. Společně pak museli rozřezat poleno dvoumužnou pilou, rozštípnout sukovitý špalek a také uhasit ruční
džberovkou hořící domeček. Další hasičská svatba se odehrála hned 22. září, kdy
si bral Lubomír Marušák svou přítelkyni
Petru Hamplovou, oba hasiči v Držkové.
Ostatní členové sboru si pro své kolegy
připravili doslova velkolepé zatahování.
Hned před kostelem sv. Kateřiny v Kašavě
měli připravený nazdobený žebřiňák, kterým ženich musel svou nevěstu odvést
před hasičskou zbrojnici v Kašavě, kde na
něj čekaly maškary. Pár musel opět dokázat svou sehranost a schopnost při skákání přes švihadlo, přebalování dítěte, praní
na valše, válení těsta na nudle, řezání, štípání, hašení hořícího domečku, či dokonce dojení živé kozy. Přítomný harmonikář
pak zahrál do tance „Co jste hasiči…“.
V průběhu roku se uskutečnilo několik hasičských schůzí, nutných pro plánování a organizaci veškeré činnosti. Hasi-

či se ve svých slavnostních uniformách
i s praporem aktivně účastnili jak slavnostního žehnání novému zvonu pro
dřevěnou zvonici v Držkové v neděli 2. září, tak hodové mše svaté v neděli 30. září, při níž byly do kaple sv. Václava slavnostně umístěny ostatky sv. Václava. V pátek 19. října se zúčastnilo šest hasičů a jedna hasička z jednotky SHD Držková námětového cvičení sborů IX. okrsku. To se v tomto roce uskutečnilo v Kašavě. Jeho tématem bylo hledání ztracené osoby v lesním porostu. Početná rojnice vyšla z lokality Vinohrádek směrem
ke Slušovické přehradě. Není bez zajímavosti, že ztracenou osobu, přesněji figurínu Anču, nalezl velitel jednotky a starosta
SDH z Držkové David Flám.
Zásahů bylo za uplynulé období větší množství než jindy a byly velmi pestré.
Poprvé se rozezněla siréna ve čtyři hodiny
ráno ve středu 21. března k požáru kotelny rodinného domu č. 34 v držkovských
Ráztokách. Domácí sbor přijel na místo
jako první a musel situaci v krátkém okamžiku vyhodnotit a jednat. Požár palivového dřeva u kotle byl zanedlouho pod
kontrolou. Po příjezdu dalších jednotek
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byl nasazen i dýchací přístroj. Škoda byla
díky rychlému příjezdu téměř minimální. Podruhé byla zásahová jednotka SDH
svolána v sobotu 7. 4. k požáru automobilu v lesním porostu na Kuželku ve Vlčkové. Během cesty k místu zásahu byli hasiči odvoláni. V neděli 3. června byli držkovští hasiči přivoláni na držkovské Paseky k likvidaci obtížného hmyzu – zřejmě
roj divokých včel se usadil na komíně rodinného domu. Znovu se siréna v Držkové rozezvučila v neděli 2. září. Hasiči byli
přivoláni do držkovských Ráztok, kde se
po prudkých lijácích vzpříčily odplavené
klády v korytě Dřevnice a ucpaly ji. Rozlitá voda zaplavila silnici a část zahrad přilehlých chat. Vytahování klád a nečistot
z koryta zaměstnalo asi osm hasičů a dva
traktory na několik hodin. V pondělí 1. října pak byla uspořádána brigáda k odklizení všech naplavenin. V sobotu 6. října
byli hasiči z Držkové povoláni jako technická pomoc s cisternovým vozem k rozsáhlým požárům lesa v Rajnochovicích.
Jednotka z Držkové zaujala pozici v lokalitě Pod Sochovou, kde dohašovala požár
rubiska, který zde měl na 27 ohnisek.
Ing. Lubomír Marušák, kronikář sboru
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té v lesích. Nejlepším způsobem, jak studánku nalézt, je vydat
se od studánky Na Bídě (na půl cesty mezi Ráztokami a Hutěmi) vpravo nahoru po Hraběnce – lesní cestě vedoucí do Lámanisk. Studánka s pozůstatky zámečku se nachází asi po 600 metrech vlevo v lese.
Ing. Lubomír Marušák

Držkovské studánky
Studánka U Zámečku
V seriálu zpravodaje Okénka „Držkovské studánky“ vám
představíme již pátou studánku. Místní ji nazývají jednoduše
jako U Zámečku. Nachází se totiž přesně na místě, kde v minulosti v Držkové skutečně zámeček stával. Dřevěný lovecký zámeček byl za Hutěmi na západním svahu Lámanisk vybudován v roce 1880 majitelem lukovského panství hrabětem Františkem Seilernem-Aspang. Budova byla vystavena jako útočiště pro hraběcí hosty v době slavných honů. Lov vysoké i černé zvěře v držkovské oboře, která v Hutích stávala od poloviny 19. století do období první světové války, byl oblíbenou kratochvílí vrchnosti. Písemné prameny uvádí, že v rozsáhlé oboře bylo chováno tolik zvěře, že bylo až nebezpečné po setmění oborou procházet. Dřevěný zámeček nazýván též Radovany
však brzy po svém vzniku postihl ničivý požár. Nešťastná událost se udála v roce 1889. Stavba do základů vyhořela a nebyla
již nikdy více obnovena. Studánka krytá dřevěnou stříškou společně se znatelnými terénními úpravami a zbytkem kamenného základu jsou jedinou připomínkou kdysi slavné stavby ukry-

dobrovolných hasičů z celé České republiky, ale také bratři hasiči ze Slovenska, Chorvatska a Polska. Mši svatou celebroval arcibiskup Olomoucký, mons. Jan Graubner. Jubilejní pouť byla letos poctěna tím, že byly vystaveny ostatky Sv. Floriána, patrona hasičů, jemuž se přišly poklonit stovky poutníků. Setkání na
Svatém Hostýně není jen setkáním duchovním, ale i přátelským,
přičemž potvrzujeme heslo hasičů „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.“
Anastásie Jurášková, Bronislava Šarmanová

XXV. Hasičská pouť
na Sv. Hostýn
Jako každoročně, i letošní poslední dubnová sobota na Svatém Hostýně patří hasičským sborům. Protože je náš okrsek zakladatelem této, již mezinárodní, pouti jsme patřičně hrdí na to,
že k nám na Moravu zavítalo nejen 121 registrovaných sborů
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Z činnosti
Meteorologické
stanice Vančice
Vyhodnocení počasí
za období březen až srpen 2018
Březnové počasí ukázalo, že se zima rozhodně nevzdává. Celkově skončil teplotně
velmi silně podprůměrný, průměrné denní
teploty odpovídaly lednu. Průměrná teplota na Vančici činila jen 0,8 °C, což bylo více
než 4 °C pod dlouhodobým průměrem.
Ihned první březnový den jsme měřili teploty pod -15 °C, na Vančici -16,1 °C, v Držkové kolem -19 °C, nejméně překvapivě
v Hutích u budky -20,1 °C a přízemní teplota spadla až k -23,4 °C. Průměrná měsíční teplota v údolí byla kvůli velmi chladným
nocem nižší než na Vančici, v huťských Ráztokách dokonce činila -0,6 °C, což je oproti Vančici o 1,4 °C méně. Lišil se taktéž počet ledových a mrazových dnů. Nejvíce ledových dnů (teplota nevystoupí nad bod
mrazu) bylo zaznamenáno v huťských Ráztokách. Sněhová pokrývka se držela v prvních březnových dnech a přesáhla pouze
5 cm, postupně se oteplovalo a ke konci
března jsme naměřili maxima přes 10 °C.
Po velmi chladném březnu přišel mimořádný duben. Se začátkem tohoto měsíce se významně oteplilo a jarní počasí jsme
si prakticky vůbec neužili. Jaro snad netrvalo ani týden, příroda doslova raketovým
tempem ožila a přišlo léto. Teplotně skončil duben mimořádně nadprůměrný, bohužel srážek spadlo velmi malé množství,
pouze 18,9 mm, což odpovídá ani ne 30 %
normálu. Průměrná měsíční teplota se na
Vančici ustálila na 13,4 °C, což je více než
6,5 °C nad průměrem. Kvůli chladným nocem bylo v údolí opět chladněji. Průměrné
denní teploty byly i o několik stupňů nižší než na Vančici. Nejnižší měsíční průměrná teplota činí 10,5 °C z Ráztok, což je oproti Vančici významný rozdíl. Sluníčka jsme
si užili víc než dost. To se podepsalo jak na
maximálních tak na minimálních teplotách.
V nejteplejších dnech se teploty dostaly
nad 25 °C s maximy až k 28 °C. Bylo zaznamenáno několik letních dvů, v údolí 4 dny
s teplotou nad 25 °C, na Vančici však žádný takový den. Jasné noci přinesly do údolí ještě mrazové dny. Nejvíce opět Ráztoky,
celkem 6 takových dnů. Na Vančici jsme se
pod bod mrazu nedostali. Noc na 21. dubna taktéž přinesla rekordní teplotní rozdíl
mezi Vančicí a Ráztokami. Tento rozdíl činí
11,3 °C v nejnižších nočních teplotách. Největší rozdíl byl měřen během rána, kdy
v Ráztokách při přízemním mrazu a teplotě ve 2 m nad zemí 1,5 °C bylo na Vančici
neuvěřitelných 14 °C, nutno podotknout, že
slunce ještě nebylo na obloze.

Trend počasí z dubna pokračoval
i v květnu. Teplotně skončil opět velmi silně
nad průměrem a srážkově v normálu. Údolní stanice naměřily nižší průměrné denní
teploty než Vančica. Sluníčka jsme si užili
opět až až a přibylo nám letních dnů, v údolí 10 – 12 dnů, na Vančici 7 dnů. První bouřky o sobě začínaly dávat vědět, avšak většina z nich nás míjela.
Červen připravil první tropické teploty.
Jako celek byl v naší oblasti teplotně spíše
průměrný a srážkově nadprůměrný. V údolí se vyskytly 1 – 3 tropické dny s teplotou
nad 30 °C, na Vančici prozatím bez této teploty. Na bouřky byl pro nás červen bohatší.
Celkem přes stanice přešlo 6 bouřek. Většina srážek přes 80 mm spadla právě v bouřkách.
Červenec stále pokračoval v trendu léta.
Avšak samotný začátek prázdnin byl studený. Ráno 1. 7. jsme naměřili v Hutích při
zemi teploty pod bodem mrazu, ve 2 m nad
zemí bylo nejméně v Ráztokách, jen 1,3 °C.
Maximální teploty dosahovaly ve 2/3 měsíce letních 25 °C, tropických dnů opět přibylo. I v červenci platilo, že průměrná měsíční teplota v údolí na všech stanicích byla
nižší než na Vančici kvůli chladnějším nocem. Oproti Ráztokám bylo na Vančici tepleji v měsíčním průměru o 2,6 °C!! Rozdílné teploty panovaly i vzhledem ke stanici
v Hutích u budky, která je vzdálena od Ráztok jen 0,7 km. Množství bouřek pozorované ze stanice na Vančici opět vzrostl, avšak
pouze 2 přecházely přímo přes naši oblast.
Až do 17. 7. jsme na Vančici naměřili jen do
5 mm srážek od začátku měsíce! Od 17. do
19. 7. u nás ovlivnila počasí taková níže ze
SV a padalo větší množství srážek. Za dva
dy spadlo 35 mm srážek. Severněji byly úhrny mnohem vyšší, na návětrné straně Beskyd se celkový úhrn přehoupl přes 100 mm.
Nejvíce srážek však přinesla bouřka dne
22. 7. Na Vančici spadlo při přívalových
srážkách 44,5 mm. Přívalový déšť však velmi rozrůznil konečné úhrny. Radarové odhady ukázaly, že na horním konci Kašavy
a u Fryštáku spadlo přes 60 mm srážek. Ale
nad Trojákem jen do 25 mm.
Letní počasí nepřetržitě pokračovalo
i během srpna. I přes srážkovou epizodu
v červenci a četné bouřky se sucho začalo
projevovat i v Hostýnských vrších. Dřevnice
v Kašavě hlásila při 27 cm výšky vodní hladiny na měrném profilu „stav sucho.“ Na více
místech v ČR byly měřeny historicky nejnižší průtoky od počátku pozorvání. Půdní vlhkost v hloubce do 40 cm byla velmi nízká,
jen do 10 %, v hloubce do 100 cm ani ne
30 %. Srpen skončil jak teplotně tak srážkově silně nadprůměrný. Teploty nad 25
°C byly měřeny dokonce ve 25 – 28 dnech,
tropických dnů přibylo významně, na většině stanic více než polovina měsíce byla
tropická, na Vančici „jen“ 10 tropických
dnů. Průměrná měsíční teplota byla tentokrát nejvyšší v obci 19,5 °C, ale v Ráztokách
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o 1,6 °C méně! Slunce jsme si opět užili
v dostatečné míře. Po většinu měsíce srážky padaly ve formě slabých přeháněk, ale
24. 8. dorazila kolem 14. hodině silná bouřka. Během 30 minut spadlo na Vančici
35 mm srážek, vyskytly se i menší kroupy
a nárazový vítr. Bouřka byla doprovázena
silnou bleskovou aktivitou. Na Vančici uhodily na stanici 3 blesky, z toho jeden v bezprostřední blízkosti desetimetrového stožáru. Odtokový režim nebyl pro Dřevnici
tak výrazný. Bouřka totiž zasáhla v největší míře část Držkové a postupovala dále na
V na Slovensko. Na Marušce nad Trojákem
spadlo v tento den jen do 20 mm. Pokud by
srážky spadly plošně i v SZ části Hostýských
vrchů, odtok by byl významější a v Kašavě
by byl zaznamenán i 1. SPA.
Práce za rok 2018
Rok 2018 sice ještě není u konce, ale
můžeme částečně rekapitulovat, co se podařilo a co naopak ne. V zimních měsících
došlo ke změně vyhodnocení dat ze všech
držkovských stanic. Podrobné hodnocení včetně grafických výstupů je uloženo na
Vančici, podrobné vyhodnocení všech měsíců je postupně vkládáno do vitrínky v Držkové, stručnější poté posíláno na stránky
obce. Na konci března byl na Vančici vysázen živý plot. Jelikož půda je zde písčitá
a rychle ztrácí vodu, bylo rozhodnuto o výsadbě 120 ks habrů. I přes suché jaro a srážkové výkyvy během léta se 2/3 sazenic přijalo a zbytek byl na podzim dosázen. Kromě
běžné údržby stanic a menších oprav,se během července podařilo získat od vedoucího OMK Ing. Pavla Lipiny z pobočky ČHMÚ
v Ostravě, 4 profesionální radiační kryty pro
měření teploty vzduchu ve 2 m nad zemí.
Tyto kryty byly osazeny na všechny stanice. V úvodu září byly nakoupeny ráhna pro
osazení dvou krytů a dva držáky na přízemní minimální teploměry pro Vančici a Hutě
od firmy Meteoservis Vodňany. Za pomoci
kolegy Tomáše Dušáka z Borkovic od Veselí nad Lužnicí bylo nainstalováno ráhno na
stožár na Vančici a na něj příslušný štít společně s držákem na přízemní teplotu. Opraven byl plůtek kolem půdních teploměrů,
zloměný půdní teploměr do 20 cm hloubky
byl vyměněn za nový. Stanice byla podseta travním semenem pro částečnou obnovu zeleně.
I údolní stanice se dočkaly renovace.
Byl získán demontovaný originální stožárek
pro měření teploty ve 2 m nad zemí a právě tento jsme nainstalovali do obce. Dodány budou ještě krytky na trubky. Držák na
přízemní teploměr byl instalován i do Hutí
k budce. Z budky získané ze Strážnice byly
umístěny renovované schůdky k budce do
Hutí. Během října se podařilo do Ráztok instalovat taktéž menší stožárek pro měření
teploty ve 2 m nad zemí s originálním štítem. Konstrukce spočívala v zabetonování

OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové

METEOROLOGICKÁ STANICE / OSOBNOST
anténní trubky do držáku a přimontování
ráhna se štítem.
Cose týče Kašavy, práce se taktéž posunuly. Během léta byly natřeny stojan
a schůdky pro kašavskou budku pod Rablinu.
V podzimních měsících nás čeká ještě renovace samotné budky ze Strážnice a její osazení pod Rablinu do nejchladnější lokality.
Ne vše se v letošním roce podařilo. Stožár na Vančici byl prozatím ponechám. Nátěr a jeho vyzdvižení nad terén bude proveden příští rok. Dále se zkomplikovala komunikace ohledně umístění stanic na Hostýně
a Kelčském Javorníku. Ponecháme opět na
rok 2019. V tomto roce bude probíhat spíše údržba všech stanic (kontrola budky na
Vančici – střecha chátrá, loupe se, srážkoměr se loupe).
Pokud se podaří dokončit práce ohledně kašavské stanice, budeme moci letošní rok hodnotit s pracemi jako úspěšný
i přes nepříznivou komunikaci vrámci Hostýna a Javorníku, avšak časově i finančně
náročný. Přestože radiační kryty byly darovány, ráhna a držáky bylo potřeba koupit.
Finanční částka potřebná na všechny práce, ať už spojené se zkvalitněním zpracování dat, s držbou stanic či na nově pořízené
věci, se v letošním roce vyšplhala na několik
tisíc korun. Došlo ale ke zkvalitnění měření.
Jakub Flám

informací při sepisování publikace Historie SDH Držková, která
také díky jeho vzpomínkám vyšla v roce 2016.
Držkovský sbor si práce pana Lubomíra Krčmy nesmírně váží.
Jako poděkování za dlouholetou práci mu bylo roce 2016 uděleno čestné uznání SDH a stužka za věrnost za 40 let působení ve
sboru. Obě ocenění mu byla předána u příležitosti oslav 80 let
trvání Sboru dobrovolných hasičů v Držkové. V květnu letošního
roku pak získal za své zásluhy od hejtmana Zlínského kraje pana
Jiřího Čunka pamětní medaili.

Lubomír Krčma z Držkové
Pan Lubomír Krčma se narodil v roce 1950 v malé valašské
obci Držková v nejsevernějším cípu zlínského okresu, kde také
prožil celý svůj dosavadní život. Již od útlého dětství se projevil jeho velký zájem o techniku a stroje všeho druhu. Jeho záliba byla předurčením k aktivní činnosti v místním sboru dobrovolných hasičů. Do sboru stoupil jako řádný člen v roce 1969.
Příkladný zájem, ochota, vytrvalost a spolehlivost zapříčinily,
že působil ve sboru v řadě funkcí, v letech 1975-1976 zastával
mimo jiné také funkci velitele sboru. Nejvýraznější činností však
byla dlouholetá funkce řidiče požární techniky, kterou vykonával po celé své aktivní působení mezi dobrovolnými hasiči. Vždy
aktivní byl také při údržbě hasičské techniky a všech opravách
hasičské zbojnice, kterých bylo za poslední desetiletí bezpočet.
Přestože je dnes pan Krčma dle jeho vlastních slov „jen přispívajícím členem“, aktivně se účastní hasičských schůzí a podílí se
nebo je účasten na většině kulturních a sportovních akcí sboru. Svou schopností trpělivého a erudovaného učitele je velkým
přínosem pro sbor také v souvislosti se zaučováním mladých řidičů a strojníků, který předává své letité zkušenosti. V každé situaci a denní době je ochoten poradit a pomoci a beze zbytku
i ve svém věku naplňuje hasičské motto: „Bohu ke cti, bližnímu
ku pomoci“.
Pan Lubomír Krčma je v současnosti nejen svým věkem nejstarším členem, ale zároveň je také nejdéle činným dobrovolným hasičem. Letos to bude 49 let, co ve Sboru dobrovolných
hasičů v Držkové působí. Díky tomu je také cenným pamětníkem na doby minulé. Osobně si pamatuje třeba ruční stříkačku, či jinou historickou techniku sboru, která již dnes neexistuje. Svým vypravěčským talentem byl rovněž důležitým zdrojem
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KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí 2019
Termín
5. 12. 2018
2. 12. 2018
10. 12. 2018
11. 12. 2018
23. 12. 2018
22. 12. 2018
23. 2. 2019
1. 1. 2019
19. 1. 2019
20. 1. - 25. 1. 2019
26. 1. 2019
26. 1. 2019
9. 2. 2019
11. 2. - 15. 2. 2019
16. 2. 2019
25. 2. - 1. 3. 2019
2. 3. 2019
11. 4. 2019
25. 5. 2019
9. 6. 2019
15. 6. – 16. 6. 2019
27. 6. 2019
Termín
2. 12. 2019
8. 12. 2019
23. 12. 2019
25. 12. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2019
10. 1. 2019
2. 3. 2019
3/2019
3-4/2019
4/2019
1. 5. 2019
5/2019
1. 6. 2019
Termín
12/2018
12/2018
12/2018
01/2019
01/2019
03/2019
04/2019
04/2019

Akce KAŠAVA

Pořadatel

Rozsvícení Vánočního stromu před Obecním domem v Kašavě
Obec Kašava
Mikulášská besídka
Český červený kříž
Vánoční tvoření v MŠ - Rybičky
ZŠ a MŠ Kašava
Vánoční tvoření v MŠ - Kočičky
ZŠ a MŠ Kašava
Betlémské světlo
Skauti
Vánoční koncert DH Trnkovjanky ve Fryštáku
Spolek hudebníků
Silvestrovský turnaj
TJ Kašava
Maškarní ples
DH Trnkovjanka
Novoroční setkání s ohňostrojem
Obec Kašava
Soutěž o nejlepší kyselicu a klobásu
Kašavjani
Lyžařský kurz Čenkovice
ZŠ a MŠ Kašava
Rodičovský ples
SRPŠ
Maškarní ples DH Trnkovjanky
Spolek hudebníků
Valašský bál ve Fryštáku
Soubor Kašava
Lyžařský kurz MŠ na Trojáku
ZŠ a MŠ Kašava
Dětský karneval
ZŠ a MŠ Kašava, SRPŠ
Jarní příměstský tábor
Komunitní škola Kašava
Končiny
SDH Kašava
Zápis dětí do 1. třídy
ZŠ a MŠ Kašava
Kácání mája
Obec Kašava
Dětský den, Den otevřených dveří ZŠ a MŠ
Komunitní škola Kašava, ZŠ a MŠ Kašava
Kašavské slavnosti
Obec Kašava
Absolventský ples
ZŠ a MŠ Kašava
Akce DRŽKOVÁ
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská obchůzka
Zdobení vánočního stromečku pro lesní zvířátka
Živý betlém
Silvestrovský výšlap na hrad Lukov
Hasičský ohňostroj u hasičské zbrojnice
Tříkrálová sbírka
Končinová obchůzka s voděním medvěda
Vepřové hody
Neseme Mařenu
26. Mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýně
Stavění hasičského máje
Okrsková hasičská soutěž
Kácení hasičského máje
Akce VLČKOVÁ
Mikulášská besídka
Pečení perníčků
Rozsvícení Vánočního stromu
Tříkrálová sbírka
Košt slivovice
Vodění medvěda a končinová zábava
Zabijačka
Hasičská pouť na Sv. Hostýn

Kyselica bude zase!!!
Další soutěžní klání ve vaření a ochutnávání kyselice, klobás, přesných pagáčků se již připravuje.
19. 1. 2019 v Orlovně v country duchu se opět setkáme a budeme
ochutnávat, hodnotit.
Jako novinka přibude ochutnávka domácích kašavských sýrů.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Pořadatel
SDH Držková, Obec Držková
SDH Držková, Obec Držková
SDH Držková
SDH Držková, Obec Držková
SDH Držková, Obec Držková
SDH Držková
z.s. Solisko
IX. okrsek SDH
SDH Držková
SDH Držková
SDH Držková
Pořadatel
SDH Vlčková
ČZS ZO Vlčková
OÚ Vlčková
Charita Zlín
ČZS ZO Vlčková
SDH Vlčková
OÚ Vlčková
SDH Vlčková
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HISTORIE

1918 - 2018
100 let samostatného
Československa
Připomínka roku 1918
V letech 1914 – 1918 probíhala I. světová válka. Ta velmi krutě poznamenala i zdejší chudý kraj. V několika odvodech byli do války posláni otcové rodin, mladí muži a čím dál mladší chlapci. Zásoby obyvatel
byly velice často rekvírovány pro potřeby armády a tak obyvatelstvo velice strádalo. Zabavováno bylo obilí, brambory, vejce, dobytek a často
i koně. Kolik mužů a mladých chlapců bylo z naší obce odvedeno a posláno na frontu, se mi nepodařilo zjistit. Jisté však je, že v průběhu let
1914 až 1918 padlo na frontě 16 našich občanů. Jedenácti se podařilo
přeběhnout na stranu nepřátel Rakouska-Uherska a zařadit se tak mezi
legionáře. Z naší obce bylo 6 ruských legionářů, 3 italští a 2 francouzští. Ostatní se po prohrané válce vrátili domů – často zmrzačení nebo
s podlomeným zdravím.
Na počátku roku 1918 se odehrála významná událost, která velkou
měrou přispěla k ukončení I. světové války a k rozpadu Rakouska-Uherska. Jedná se o vzpouru v Boce Kotorské – v Jaderském moři při pobřežíJugoslávie. (Boca Kotorská – česky záliv Kotorský). Jejím přímým
účastníkem byl i občan Držkové – p. Josef Šarman ze samoty Štěprová.
Tehdy mu bylo 21 let. Odveden byl v roce 1915 ve svých 18 letech. Byl
příslušníkem námořnictva Rakouska – Uherska a sloužil na pancéřovém
křižníku KAISER KARL VI.
Vzpoura vypukla v pátek 1. února 1918 v pravé poledne na vlajkovém pancéřovém křižníkuSANKT GEORG. Ten se stal hlavním střediskem velké vzpoury námořníků v Boce Kotorské. Na smluvené znamení
se k němu připojilo na 40 lodních jednotek a dalších námořních útvarů
kotvících v tomto zálivu. Uprostřed války ochromilo 6 000 námořníků
bojeschopnost válečného loďstva - druhé největší rakousko – uherské
námořní základny. Většinu vzbouřenců tvořili Jihoslované, Češi, Slováci a v menším množství příslušníci dalších národností Rakouska – Uherska. Vedení celé vzpoury však chyběl jasný plán a od počátku se objevovaly zásadní chyby. I povstalci byli nejednotní a značná část se jich po
obklíčenírakouským loďstvem a německými ponorkami vzdala. Zbývající lodě s posádkami byly obklíčeny a bylo zřejmé, že vzpoura bude potlačena. Na křižníku KAISER KARL VI., který setrval ve vzpouře, sloužil
i p. Josef Šarman. Jemu i několika dalším námořníkům se podařilo
v noci skočit do moře, pod rouškou noci proniknout obklíčením, doplavat ke břehu vzdálenému asi 1 000 m a dezertovat.
Vzpoura byla potlačena 3. února 1918 a začaly tvrdé represe. Bilance trestů za účast ve vzpouře byla krutá. Zatčeno bylo 800 mužů a z nich
byl pro rychlý vojenský soud vybrán každý dvacátý. K trestu smrti zastřelením byli odsouzeni 4 muži – Čech František Rasch, a jihoslovanští námořníci Mate Berničevič, Anton Grabar a Juko Šiškovič. Rozsudek
byl vykonán dne 11. února 1918 brzy ráno u zdi malého hřbitova Skaljari u Kotoru. Dalších 386 námořníků bylo internováno v krutých podmínkách námořní pevnosti Boky Kotorské., kde čekali na řádný vojenský soud až do září 1918. V té době se ale blížila světová válka ke svému nezadržitelnému konci, stejně tak se ke svému konci blížilo i rakousko-uherské námořnictvo. To zaniklo 31. 10. 1918.

Čeští a slovenští námořníci se
účastína této vzpouře připojili k národnímu odboji, který byl jednou
z příčin rozpadu Rakousko-Uherské
monarchie a v roce 1918 přispěl ke
vzniku samostatného Československa, které bylo vyhlášeno 28. 10. 1918.
Pro doplnění ještě uvádím, že
uprchnuvší p. Josef Šarman se pěšky s velkými obtížemi dostal až
domů do Držkové. Protože byl hlášen jako dezertér, byl na něj vydán
zatykač. Ukrýval se doma na Štěprové, nebo u příbuzných v Držkovéna
Lhotách, ale nejčastěji v lese. Četníci po něm neustále pátrali a prováděli u nich časté domovní prohlídky.
Dařilo se mu dlouho unikat, ale v létě 1918 byl na základě udání dopaden v Kašavě, zatčen a uvězněn. Ve vězení čekal na soud. Ten byl k dezertérům velmi tvrdý. Protože ale události spěly rychle k závěru – zastihl
ho konec války ve vězení a po skončení války, která definitivně skončila
11. 11. 1918 v 11 hodin podepsáním příměří, byl propuštěn na svobodu. Jako zkušený námořník se stal ve svobodném Československu příslušníkem dunajské flotily, kde sloužil u lodní dopravy jako kormidelník.
Usadil se a žil v Bratislavě, kde v r. 1974 zemřel ve věku 77 let.
Mgr. Drahomíra Mrázková, kronikářka obce Držková

S.M.S. SANKT GEORG, pancéřový křižník. Dne 1. února 1918 se stal
hlavním střediskem velké vzpoury námořníků v Boce Kotorské

Pancéřový křižník S.M.S. Kaiser Karl VI.

Vzpomínky na r. 1948 a 1968 - Vlčková
V roce 1948 a po r. 1948 se někteří obyvatelé obce Vlčkové odstěhovali do Potštátu, odkud byli po r. 1945 vysídleni německy hovořící
občané. V roce 1968 lidé měli obavy z války, a tak nakupovali cukr, mouku a další trvanlivé potraviny, dále si pamatují vápnem psané nápisy na cestě jako např. „OKUPANTI !“, „DUBČEK, SVOBODA – TO JE NAŠE OBRODA“.

47

OKÉNKO

do Kašavy, Držkové a Vlčkové

ZRCADLO ČASU

Kaple sv. Václava v Držkové
Snímek vlevo zobrazuje stavbu ve 40. letech 20. století.
Současný snímek zachycuje kapli uchovávající ostatky
sv. Václava po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2018.

Kostel
sv. Kateřiny
v Kašavě

Kříž u kaple sv. Martina ve Vlčkové
Původní kříž u kaple stával po levé straně kaple (viz obr. 1 a 2), ten byl odvezen do depozitáře na Ploštině a nahrazen kopií, která
byla postavena ale už na pravou stranu kaple (viz. obr. 2). Kopie kříže byla 30. 6. 1996 vysvěcená páterem Antonínem Andrýskem
z kašavské farnosti. V roce 2015 byl na kříži zrenovován Ježíš Kristus akademickým malířem Petrem Faronem z Vlčkové č.p. 103.
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