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Návraty ke kořenům

Zašová

Soubor šesti besed o nahlédnutí do historie obce Zašová byl evokován Kulturní komisí při Obecním úřadu v
Zašové. Besedy se konaly od listopadu 2016 do března 2017 každé druhé pondělí v měsíci v zašovském Kulturním
domě. Vyprávění bylo doplněno projekcí historických i současných fotografií.

První beseda se uskutečnila 14. listopadu 2016 a cyklus uzavřela šestá – poslední beseda 13. března 2017.
Jelikož byl o besedy poměrně značný zájem, bylo rozhodnuto alespoň touto formou je stručně zaznamenat.

2017 

Zašová na obraze trojanovického malíře Jana Knebla z roku 1953.
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1.

Historie Zašové, srovnání minulosti se současností
(14. 11. 2016)  

Osazení Rožnovského údolí

Rožnovská brázda se rozkládá podél toku Rožnovské Bečvy mezi Valašským Meziříčím
na západě a Horní Bečvou na východě. Jsou v ní sídla Krhová, Hrachovec, Zašová, Zubří,
Střítež nad Bečvou, Vidče, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Prostřední Bečva a Horní
Bečva. 

Rožnovská brázda patří do oblasti Západních Beskyd a člení se na okrsky Vigantická pa-
horkatina s nejvyšším bodem Šorštýn (781 m), a Zašovská pahorkatina s nejvyšším bodem
Chumchálky (638 m). Oblast měří na délku přibližně 28 km a na šířku téměř 6 km, rozloha 109
km čtverečních.

Při osazení Rožnovské brázdy patrně patří k nejstarším osadám město Rožnov o kterém
se olomoucký biskup Bruno ze Schauenberka zmiňuje ve své závěti před křižáckou výpravou
roku 1267, jak uvádí historik Čeněk Kramoliš. 

Podle Čeňka Kramoliše olomoucký biskup Bruno Rožnov nezaložil, nýbrž osadu, která
tam již existovala, rozšířil, pevně a úhledně uspořádal a z osady učinil obec. Rožnov se v
listinách uvádí nejdříve ze všech okolních měst (Rožnov 1267, Meziříčí 1275, Krásno 1299). 
Když biskup Bruno nařídil roztroušené chalupy v celek sestaviti a v obec proměniti, zvolil k tomu
rychtáře, který maje na zřeteli budoucí rozkvět obce, určil v ní velikou a rovnou náves (později
náměstí), kolem níž byly postaveny dřevěné příbytky lidské.(Čeněk Kramoliš, Rožnovský okres,
1907).  

iž roku 1411 byl Rožnov ustaven městysem, roku 1557 městečkem. Návsi říkali již
náměstí, které se zachovalo v původní velikosti a tvaru do dneška. 
Na kopci jihozápadně od Rožnova je připomínán již roku 1310 hrad nad Rožnovem, zvaný
Hradisko. Bylo to strategicky výhodné místo pro celé Rožnovské údolí. Hrad dobrý a nutný
sloužil k ochraně východní zemské hranice s Uhry a k ochraně obchodní cesty. Rozbořen byl
roku 1539, kdy hrady přestávaly plnit původní poslání. Ruiny hradu jsou dosud patrné. 

Staré Zubří roku 1272 uvádí Bruno, biskup olomoucký, již jako vesnici, ale prastará
osada povstala bezpochyby ve 12. nebo na začátku 13. století. Osada zanikla kolem roku 1532,
ale ještě na počátku 19. století bylo znáti na místě, kde stávala, zbytky kamenných podezdívek.
(Čeněk Kramoliš, Rožnovský okres, 1907). Zaniklou osadu Hodorf (původně snad Hochdorf –
vysoká ves) podnes připomíná místní název ve Veřovických vrších v sedle pod vrcholkem
Krátká (757,6 m). Ještě v prvé polovině 20. století tudy Zubřané chodili za prací do Nového
Jičína, později také na vlak do Mořkova při cestě za prací do průmyslové oblasti Ostravska. 

(Nové) Zubří je připomínáno roku 1310. Rovněž tak Vidče, situované na levém břehu
Rožnovské Bečvy, obě obce založeny za panování Bohuslava z Krásna.  

Kdy a kým Zašová založena byla, nelze říci. Snad založil ji Bohuslav z Krásna, jenž byl i
pánem na hradu Rožnově a roku 1310 Zubří založil. Roku 1370 jmenuje se „Chotnyo de Zašov“
vedle Vrše Krasna. (Eduard Domluvil). 

Nejstarší bezpečná zpráva o Zašové pochází z roku 1370, kdy se vzpomíná Choten ze
Zašové, patřící do rodu vladyk z Krásna. (Tomáš Baletka).
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Další osady v Rožnovské brázdě jsou uváděny v následujícím časovém sledu: Střítež
nad Bečvou asi r. 1376. Vigantice a Hážovice r. 1411 za Lacka z Kravař. Krhová r. 1442.
Tylovice r. 1502. Solanec pod Soláněm r. 1583. Hutisko r. 1627. Valašská Bystřice r. 1651. 
Nejstarší písemná zpráva o Meziříčí je z r. 1297. Krásno nad Bečvou – název ve formě de
Crazna se objevuje roku 1299; roku 1921 došlo ke spojení měst Krásna a Meziříčí. 

Zašová

Zašová – osada a poutní místo valašské, prostírá se na obou březích Zašovky (či
Košovský potok), pramení na strání Košové 552 m n. m. a přijímá i vody ze Sovince (540 m).
Zašovka nikdy nevysychá a vlévá se na pravém břehu do Bečvy Rožnovské. Poutní kostel za-
šovský je nejpěknější na Valašsku. (Prof. Eduard Domluvil: Val. – Meziříčský okres, 1914.)

Hlavní obživou obyvatel Zašové bylo rolnictví (zemědělství). Mimo orbu a chov dobytka
to byla různá odvětví řemesel. Tkalci chodili tkát do krasenské továrny polohedvábí. V Novém
Jičíně byly továrny kloboučnické, tabákové a soukenické. Pracovali také v cihelně v Hrachovci,
v huti na sklo a v sirkárně v Krásně. 

Zabývali se také domácí výrobou. Pletli sedadla pro továrnu na ohýbaný nábytek. Obytná
světnice v domě tak zároveň sloužila i jako dílna. Zabývali se i háčkováním vložek do peřin a
oděvních částí. V obecních lomech na pískovec pracovalo na dvacet dělníků. Jiní docházeli na
práci v lese. V obci byla také živnost kupecká a hostinská.

Až do osmdesátých let 19. století bylo velmi rozšířeno také plátenictví pro rožnovské ob-
chodníky a téměř v každém domku byl tkalcovský stav a v některých i dva. Bylo to také
háčkování, ale na počátku 20. století už pozvolna upadalo. Ženy háčkovaly krajkové vložky do
cích a výrobky prodávaly prostřednictvím podomních prodavaček. 

Roku 1898 zaměstnával akademický malíř Rudolf Schlattauer větší počet dělnic výrobou
gobelínů a vázání koberců na orientální způsob. 

V roce 1905 se za pomoci „Ústředního krajkářského kursu“ ve Vídni rozmohlo háčkování
irských krajek. 

V Zašové byly také dva mlýny. Jeden „dolní pod Zašovou“. Druhý mlýn pod Zašovou
„horní“ jmenovaný, tento měl  dvoje složení mouční, kašovní a pilu. Mlýn roku 1639  vlastnil Jan
mlynář z Rožnova, po jeho smrti vlastnila mlýn vdova a ta jej poručila Janu Hřívovi, druhému
manželi svému, že ji v dlouhé nemoci pilně opatroval a utrpení velké s ní měl. V rodině Hřívů
pak už mlýn zůstal natrvalo.  

V Zašové byla také živnost kovářská.  
V průběhu let nebyla ani Zašová ušetřena válečných pohrom. Obyvatelé panství

meziříčského byli verbováni vrchností do odboje proti Ferdinandovi II. Následovala třicetiletá
válka, během které fojtství a také mnoho gruntů „k skáze a k spálení přivedeno“ bylo. I škola
zanikla. 
O sto let později trpěla Zašová za válek proti Prusům.  A také za selského povstání, kdy se i Za-
šovjané účastnili shromáždění „pobouřených poddaných r. 1742“, které se konalo v polích právě
u Zašové. 

Roku 1676  měla Zašová 46 domů.  Roku 1794 měla 128 domů a 793 obyvatel. Roku
1835 měla 163 domů a 1202 obyvatel, 50 koní, 166 hovězího dobytka. Roku 1910 to bylo 257
domů a 1817 obyvatel, 37 koní, 484 hovězího dobytka a 10 ovcí.  

Zajistit obživu často velmi početné rodiny nebylo na počátku 20. století nijak snadné.
Velcí sedláci vlastnili rozlehlé polnosti, většinou v jednom celku a v blízkosti statku, ale
přikupovali také menší polnosti i mimo tento areál. Půda měla velkou hodnotu a pokud se
naskytla příležitost, a byly finanční prostředky, kupovali políčka i malí rolníci, ale měli je na
katastru obce roztroušené na několika nejrůznějších místech. 
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Selské stavení bylo vždy rozlehlé. Především bylo potřeba ustájit ve chlévech
hospodářská zvířata, stodoly sloužily pro sklizenou úrodu, musel být také prostor pro umístění
povozů a zastřešený prostor pro hospodářské stroje a pracovní nářadí. Nezřídka byla na statku
provozována i nějaká řemeslná činnost. Obytná část usedlosti tak zpravidla zaujímala jen malou
část zastavěného prostoru. Světnice často sloužila k více účelům, někdy i jako kuchyň pro
přípravu jídla, jídelna i ložnice, případně v ní byl umístěn i tkalcovský stav, pokud sloužil jako
přivýdělek ke tkaní plátna. Některá selská stavení měla kromě hlavní světnice oddělenou
ložnici. Zpočátku ještě černá kuchyně byla zpravidla na chodbě. Nescházela spižírna pro uk-
ládání potravin. A menší místnost jako výměnek. Děti spávaly přes léto na půdě v seně. Pa-
cholci, kravaři a pomocný personál míval místo ke spaní třeba i v maštali u dobytka, kde i v
zimě bylo teplo.

Drobní zemědělci měli menší rozsah zastavěných ploch a obytná část tak tvořila třeba i
polovinu objektu, ale i zde hospodářská činnost převažovala. Drobní zemědělci často dojížděli
za prací do továren ve městě, odcházeli časně ráno a navraceli se až pozdě odpoledne, doma
je čekala další směna s prací na polích a při zabezpečení dobytka. Ženy zůstávaly zpravidla v
domácnosti, pracovaly na poli a některé se věnovaly také vyšívání.

V horní části obce na úpatí kopce Vlčí byla od poloviny 19. století zemědělská usedlost
Hajdových. Její počátky nelze přesněji určit, ale existovala v tom místě jistě už mnohem dříve.
Veronika, rozená Martinková, se provdala za Jana Hajdu, cihláře, který umřel na souchotě. Měli
šest dětí. Nejmladší z nich Antonie (nar. 22. 5. 1880) zůstala na statku a posléze se provdala za
Josefa Pšenicu (nar. 6. 7. 1872), nejmladšího syna ze šesti dětí pasekáře a rolníka Josefa
Pšenici ze Zubří – Ostrého. Tak se na zašovských pasekách pod kopcem Vlčí usadil rod Pšeni-
cových. Narodilo se jim v letech 1902 až 1920 postupně 11 dětí, čtyři z nich zemřely v útlém
věku, dospělosti se dožilo jen sedm z nich. 

Nejstarší Josefa (nar. 1902), narozena ještě v Zubří na Ostrém na pomezí se zašovským
katastrem, tak v průběhu 89 let svého života prožila až neuvěřitelné proměny času. Jako nejs-
tarší měla víceméně v péči a na starosti všech deset mladších sourozenců, ale také chod statku
od kuchyně až po dobytek a polnosti. Zvláště svízelné časy byly za první světové války, kdy
běžně docházelo k zabavování potravin pro válečné účely. Jediným světlejším vybočením z
těchto každodenních povinností byl v roce 1923 sňatek se zedníkem Rudolfem (nar. 1898),
který pocházel z Fryšavy. Usadili se v chatrné snad sto let staré dřevěnce uprostřed vesnice,
kterou pořídili na dluh. V roce 1924 zedník Rudolf domek postupně přestavěl na pěknou
zděnici. Péči o šest dětí zkomplikovala druhá světová válka. Navzdory nepříznivému času
přečkala rodina i kolektivizaci zemědělství a všechna úskalí, která přinášel nový politický režim
podle sovětského vzoru. Zedník Rudolf zemřel ve věku 77 let. Josefa zemřela ve věku 89 let,
dožila se ještě nových pořádků a vcelku poklidné dožití v rodinném domku, postaveném na
místě zchátralé dřevěnice v roce 1924, přerušila až smrt.

Statek na pasekách pod Vlčím převzal sice druhorozený, ale první syn Robert  (1904–
1970), ale i tento statek posléze v proměnách času podlehl kolektivizaci zemědělství. Po zvratu
politického a společenského zřízení v listopadu roku 1989, spojeného s návratem majetků, už
byla rodová linie přerušena a v nových poměrech nebylo nikoho, kdo by na tradici navázal.
Josef Pšenica, zakladatel rodu na hospodářské usedlosti pod Vlčím zemřel roku 1966 ve věku
94 let na statku a hospodářství, které vybudoval a mělo milionovou hodnotu, jak na stáří s obli-
bou tvrdíval, tehdy už po kolektivizaci zemědělství v podstatě jako nemajetný člověk. 

Emilie Hajdová (nar. 1874), starší sestra Antonie Hajdové (provdané Pšenicové) působila
rodině starosti. Vypráví o tom stará fotografie z roku 1912. Fotografie ženy, sedící ve světlém
obleku v křesle. Po její levici na pozadí muž v tmavém obleku s vestou, motýlkem pod bradou a
nezbytným knírkem pod nosem, jak to tenkrát na počátku dvacátého století bylo v módě. Po
levici ženy je starší, snad pětiletý chlapec, na nohou se mu leskly černé střevíce, bílé ponožky
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měl vytažené málem až ke kolenům, krátké kalhoty a svetr, tmavé vlasy učesané na pěšinku,
bezelstný pohled dítěte, které netuší co ho v budoucnu čeká. Po levici muže stál mladší, snad
tříletý chlapec, způsob oblečení stejný jako u staršího bratra, jen světlé vlasy sestřižené
nakrátko a sčesané do čela a tam v rovině zastřižené na ofinu. Na pozadí snímku dekorativně
upravena obloha od jasu až po temné mraky, jak to tenkrát fotografové uměli naaranžovat.
Kompozice snímku vyjadřuje poklid, jako při rozhodnutí, že jednoho dne, když bude volněji, vy-
parádí se její aktéři a zajdou k fotografovi, aby zůstala nějaká památka. Z ryze praktických
důvodů byla fotografie opatřena na rubu potiskem jako pohlednice a skutečně byla poslána do
staré vlasti, jak dosvědčuje razítko TARJETA POSTAL Unio Postale Universále. Ve které části
USA byla pohlednice pořízena a snad i odeslána nebylo možné zjistit, pravděpodobně z Texasu,
kde se vystěhovalci z Beskyd v počátcích dvacátého století nejčastěji usazovali. 
Případ s Emilií se odehrál, když starým časům začala vyzvánět hrana. 

Provdala se v Bohumíně za železničáře, nějakého Kuticha. To nebyla špatná partie, muž
pod penzí. Akorát ty dlouhé služby. Kolikrát přijel unavený ze šichty, lehl na otoman a spal,
probudil se, něčeho se najedl a šel zase do služby. Děti chválabohu přišly: Marie, Aloisie, Emi-
lie. Pak ještě chlapec.

Když byl železničář Kutich skoro pořád ve službě, nebo jen spal na otomanu, byl domek
málo využitý. Peněz moc nebylo, tak vzali do podnájmu nějakého Machálka. 

Emilie se do nájemníka Machálka úplně zbláznila. Nechala doma čtyři nezaopatřené děti,
chlapeček měl teprve osm měsíců, a s tím Machálkem prchla do Ameriky. Kutich se večer vrátil
ze zaměstnání na železné dráze, kromě čtyř nezaopatřených dětí byt prázdný. Šel na policii.
Hned rozeslali hlášení na všecky strany. I do Hamburku. A právě odtamtud přišla depeše, že
dvě jmenované a popisované osoby nastoupily na parník, který mířil do Ameriky, ten už vyplul 
na moře, nebylo možné ho zastavit ani vrátit.

Teprve pak Evropu zachvátilo válečné běsnění. Kdo by se ve víru Velké války pozastavo-
val nad drobným dramatem?

Tři dcerky vychovali příbuzní. Chlapec se nedožil dvou let.
A co ti dva kdesi za okeánem, daleko v Americe?
Emilie se tam za Machálka provdala. Narodili se jim dva chlapci. Všichni jsou na té

fotočce. Emilie se už domů nevrátila. Zato se do staré vlasti podívali oba chlapci z fotočky
pořízené jako pohlednice a orazítkované TARJETA POSTAL Unio Postale Universále. Když totiž
konečně dospěli, zachvátila svět další válka. Té už se neříkalo Velká, ale druhá světová. Oba
chlapci narukovali do americké armády a jako letci bombardovali Ostravu.

Emilie už zůstala v Americe natrvalo. Z jejich tři dcer byla nejmladší Emilie, pojmenovaná
po matce. Ta se po dosažení šestnácti let rozhodla vypravit za matkou do Ameriky. Skutečně se
v Americe potkaly. Dcerka Emilka si tam našla elektrikáře, provdala se za něho a v Americe už
zůstala natrvalo. 

A Emilie? Pomátla se, dožila a zemřela v blázinci.

Domkaři a drobní zemědělci hledali možnost přivýdělku. Nebylo výjimkou, když muži v
produktivním věku byli kromě drobného hospodářství zaměstnáni také v některé fabrice. Na
Hrátkách musel takový hospodář vstávat už za kuropění, tedy za rozbřesku, obstarat krmení
pro dobytek a teprve pak se mohl vydat pěšky přes Veřovické vrchy do cca 10 km vzdáleného
Nového Jičína do některé z tamních továren. Cestou lesem si všímal, kde je nějaká souš, suchý
strom nebo kus dřeva, a když se odpoledne vracel z továrny opět pěšky přes hory domů, vyh-
lédnuté dřevo odnášel ke stavení na samotě a tak zajišťoval otop. Po návratu z fabriky ho
čekala práce na hospodářství a na poli, kterou ukončila až pozdě v noci nastávající tma. 
V zimě nebylo čím topit a chalupníci usazení ve vesnici chodili prosit sedláky, jestli si mohou z
jejich lesa nasbírat alespoň drobné halouzky na otop.  

Osudy lidí mnohdy krutě ovlivnila pokroucená doba. 
Jedna žena s dcerkou obcházela po dědinách stavení a prosila o práci a střechu nad
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hlavou. V Zašové se nad ní ustrnuli v jednom malém zemědělství. Malou dcerku vzali do služby
za stravu a ubytování. Zoufalá žena musela jít dál a za vesnicí zahynula vysílením. Dcerka od
osmi let dělala na hospodářství tu nejtěžší práci, později přece za mzdu – jedna koruna na den.
Když dospěla, provdala se na statek, kam byla posílána na výpomoc. Najednou se chudé děvče
proměnilo ve velkou selku. Ale byla to zase jen dřina, protože většina prací se zabezpečovala
svépomocí. Muž zemřel, zůstaly jí děti. Pracovala na statku se starým hospodářem. Při kolek-
tivizaci byl statek i s hospodářskými zvířaty a s polnostmi převeden do Jednotného
zemědělského družstva. Kdysi chudé děvčátko a sirotek, později velká selka, pak chodila do
kostela, zůstávala i po pobožnosti klečet v lavici a s rukama sepjatýma se modlila: „Děkuji ti
nastotisíckrát, Ježíšku na křížku, že celou hospodárku sebral jézedácký čert...“

V Zubří až daleko pod lesem se odehrál jiný pozoruhodný příběh. Dcera hajného se
provdala za dělníka, který docházel do zaměstnání v kopřivnické Tatře. Rodina zůstala bydlet u
rodičů v hájence, ale když se jim narodila dcerka, trval hajný na tom, že musí z domu aby měl
klid. V mrazivém únoru šla matka – dcera hajného, s měsíční dcerkou pěšky přes Veřovické
vrchy do Ženklavy k rodině manžela. Jeho matka je vlídně přijala, dala jim k dispozici jednu
místnost, navařila lektvar z mrtvých kopřiv, vykurýrovala snachu i vnučku, doslova je na
poslední chvíli sebrala smrti z lopaty. Muž to měl ze Ženklavy do zaměstnání v Kopřivnici blíž.
Dcerka vychodila v Ženklavě školu a pak vystudovala zdravotní školu. Po smrti dědy hajného se
rodina nastěhovala zpátky do Zubří, kde si postavili vlastní domek. Vnučka si později několikrát
už také jako babička i s vnuky zopakovala cestu přes Veřovické vrchy, už jen jako na výlet do
malebného Štramberka. Kolikrát jí při tom napadlo, jak byli tehdy lidé k sobě navzájem tvrdí. I
když byla prvorozenou vnučkou, přesto že v době jejího narození už bylo možné dojednat k
převozu do Ženklavy koňský povoz, že už v té době existovaly automobily, přesto je nechal
děda hajný v mrazivém dnu jít přes hory takovou dálku. A také myslela na to, jestli měl z jejího
narození, jako první vnučky, radost. A jestli si někdy vzpomněl, jak se trmáceli mrazem a
sněhovými závějemi přes hory do Ženklavy a jestli někdy nezalitoval tehdejšího rozhodnutí.
Vlastně nikdy svého dědu hajného neviděla, jen rakev když ji během pohřbu spouštěli do země.

Zašová byla od pradávna vyhlášena jako významné poutní místo. 
Pouti v Zašové údajně vznikly až někdy kolem roku 1672, ale jistě už byly dříve, před

rokem 1628, či dokonce už před rokem 1580. Největší rozmach poutí nastal za působení faráře
Josefa Odstrčila, který v Zašové působil v letech 1885-1903.

Motivem poutí byl Milostný obraz P. Marie Zašovské. Je na něm vyobrazena legenda o
vděčnosti středověkého rytíře, který na útěku před Tatary vzýval Pannu Marii, ta ho vyslyšela a
pomohla mu zázračně v nesnázích.

Gotický obraz Panny Marie Zašovské vznikl v období kolem roku 1740 a je zřejmě nejs-
tarším vyobrazením Madony na Valašsku.

Po požáru kostela v roce 1871 došlo k poškození milostného obrazu zřejmě v takovém
rozsahu, že byla v letech 1873-1875 originální malba celoplošně překryta přemalbou, která
zastřela původní vzhled milostného obrazu. Obraz byl r. 1883 přemístěn z hlavního oltáře na
evangelijní stranu kostela. Na oltáři byl nahrazen kopií brněnského malíře Josefa Šichana. 
Originál milostného obrazu se na hlavní oltář vrátil až po restaurování v letech 1955-1956
(znovu byl posvěcený 26. 5. 1957). Naposledy byl obraz restaurován v letech 2007-2008.  

Zašovská pouť patří k nejznámějším slavnostem v obci. Koná se každoročně po svátku
Navštívení Panny Marie, tj. první neděli po 2. červenci. Je to slavnost nejen náboženská, ale i
rodinná. kromě poutníků ze širokého okolí přicházejí do Zašové navštívit své příbuzné rodinní
příslušníci zblízka i zdaleka. 
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Zašová 1. pol. 20 stol. pohled od Pohoře.

Současný pohled od západu přes polnosti 
na kostelní věže svědčí o usazení Zašové v údolí. 
Na pozdadí Pohoř, na horizontu vrchol Radhoště.

Výřez z katastrální mapy. Je patrný rozdíl
mezi levou částí snímku, kde zemědělské
usedlosti plynule navazují na polnosti,
kdežto v pravé části vlivem zvlněného
terénu tato souměrnost není. 

Hlavní ulice na přelomu 19. a
20. stol. Vpravo dům a obchod
Krčmářovýc. Další budova
Revír. Vlevo obchod Oskara
Grencnera. Podlouhlá budova
je někdejší výrobna lodních
lan, později hospoda a v
novější době sál Osvětové
besedy. 

Zašovský kostel. U kamenné zdi
starého (původního) hřbitova ka-
menný kříž z r. 1811. 

Akátová alej spojovala zašovský
kostel s novým hřbitovem. V levé
části snímku bylo původně orelské
hřiště, dnes obřadní síň a hřbitov.
V pravé části jsou polnosti.
Po druhé světové válce tam byly
vystavěny domky pro učitele.
Za nimi postavena měšťanská
škola. V tomto prostoru je vybu-
dována také Orlovna.  

Ústavní škola z roku 1911. 
Svěcení ústavní školy se konalo za velké účasti
věřících. 

Rytina obrazu P. Marie Za-
šovské, starého a nového
kostela a kláštera.
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Gotický obraz Panny Marie Zašovské vznikl v polovině
15. století a je zřejmě nejstarším vyobrazením Madony
na Valašsku.

Symbol mnichů trinitářů. Osvobozovali otroky a sami šli
namísto nich do otroctví. Trinitáři byli do Zašové uve-
deni už před stavbou kláštera, a to v r. 1725, a setrvali v
něm až do r. 1783, kdy císař Josef II. kláštery zrušil.  1)

Podoba Stračky až do její rekonstrukce  ve druhé
polovině 20. století. 

Rok 1917. Učitelka Milada Willertová se svými žáky.
Některé z nich nemají obuv a chodila do školy bo sá. 

Partyzánský bunkr v Elsové pamatuje těžké období druhé světové války. Veřovické vrchy byly operační zónou partyzánů.
Zasahovali do této oblasti také štramberští partyzáni. Ve Veřovicích v údolí Padolí byla za války v roce 1945 zřízena Němci
v rekreačním středisku protipartyzánská škola. Uskutečnily se jen dva běhy, pak byli voláci posláni na posílení hroutící se
východní fronty. V blízkosti pramene Jičínky zůstal do dnešních dnů terénní výcvikový bunkr, dnes ho využívá trampská
osada Severní vítr.  
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Selská usedlost Pšenicových na pasekách pod Vlčím ve
druhé polovině 20. století.  

K osamělému hospodářství vedla pod Vlčí polní
cesta kolem plané jabloně, ta je podnes
svědkem proměn, kterými krajina prošla. Josef Pšenica, zaklada-

tel rodu na hospodářské
usedlosti pod Vlčím
zemřel roku 1966 ve
věku 94 let.
Hospodářství, které vy-
budoval, mělo mi-
lionovou hodnotu, jak na
stáří s oblibou tvrdíval.
Po kolektivizaci
zemědělství však byl
v podstatě nemajetný
člověk. Na malém
snímku jako voják
během sedmileté služby.

Emilie Hajdová se provdala za
železničáře Kuticha, měla s ním 4 děti.
V Bohumíně se však seznámila s jistým
Machálkem, opustila děti a oba uprchli
do Ameriky. Měla s ním dva chlapce,
kteří se do rodné země podívali za druhé
světové války jako letci při bombardování
Ostravy. Nejmladší dcera z prvního
manželství Emilie se v šestnácti letech
vydala za matkou do Ameriky, provdala
se tam za elektrikáře. Matka Emnilie
trpěla na stáří duševní poruchou.
Zemřela v psychiatrické léčebně.    

Železniční nádraží v Zašové při stém výročí provozu na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm, budova byla v roce
2002 zbourána (snímek vlevo). Prvý vlak poprvé projel Zašovou 1. června 1892 (snímek uprostřed). Současná podoba za-
šovského železničního nádraží (snímek vpravo). 

Někdejší budova místního kina je v současnosti
využívána privátní firmou. 

Odhalení busty TGM v parčíku u dolního mostu 28. 10.
1920. Během druhé světové války byla socha vlastenci
ukryta a v roce 1945 umístěna na původní místo. Po
roce 1948 byla záměrně zničena. 

Současná socha TGM v parčíku u dolního mostu byla
instalována po roce 1990.  
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Krestův obchod na staré pohlednici, za války se v něm skrývalk básník J. O. Bor, autor Zašovských pomněnek. Současná
podoba Krestova obchodu. 

Frňkova hospoda slouží jako modlitebna. Žlutá bu-
dova, původně obchod, dnes restaurace U Václava. 

Kerlova vila, kameníka, dnes slouží jako zdravotní
středisko. 

Někdejší klempířská dílna. Budova vpravo obchod Oskara Grencnera, pak obchod
Arnošta Borovičky, uprostřed snímku cukrárna Pečivových. 

Budova současného obecního úřadu
je postavena v místech původního. 

Původní budova
obecního úřadu i s
obecním hostincem
a tanečním sálem.
Sídlo tam měli i do-
brovolní hasiči.
V patře budovy byla
kancelář starosty
a místní pošta.
Poštmistrem byl
Martinek, měl
postavenou vilu na
Smradláku. 

10



Současná hasičská zbrojnice. Nový Kulturní dům, postavený na místě budovy pro
chudé a obecní hospody s divadelním sálem. 

Likvidace staré obecní hospody. Na pozadí nově bu-
dovaný Kulturní dům. 

Obecná škola z roku 1897 slouží od roku 1982 po přestavbě jako Dětský domov.

Dům trafikanta Martinka. Dům obchodníka Arnošta Coufala. 

Na jevišti obecní hospody a Osvětové besedy hrálo
ochotnické divadlo a účinkoval také Valašský kroužek
pod vedením učitelky Marie Janišové. 

11



Poznámka

1) K tomuto znaku doplnění – jedná se o poměrně rozměrnou kruhovou mozaiku, kterou nechal
před více než 800 lety vytvořit zakladatel řádu Jan z Mathy podle svého vidění při primiční mši.
Představuje Krista na trůnu, který drží jednou rukou Maura – černocha (pohana) a druhou rukou
bělocha (křesťana). Oba mají spoutané nohy, černoch má v ruce bič, běloch nese červenomodrý
kříž. Právě na zakladě tohoto vidění došel kněz Jan z Mathy spolu s poustevníkem Felixem k
poznání, že jeho posláním je založení instituce pro vykupování a výměnu zajatců. Mozaika se
dodnes dochovala nad vstupem do hospicu, kde trinitáři pečovali o nemocné a zubožené zajatce,
které před tím zachránili vykoupením z otroctví.  Do dnešních dnů se z celého hospicu dochovala
pouze frontální průčelní zeď právě s touto mozaikou. Přiložené foto jsem pořídil v květnu 2018 při
návštěvě Říma.  
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2.

Významné osobnosti obce 
(12. 12. 2016) 

V Zašové se narodila nebo v ní působila řada vynikajících osobností, které byly přínosem pro
kulturu, vědu nebo ekonomiku v rozměru místním, regionálním nebo dokonce celonárodním. Za-
sloužili se o zvelebování obce v oblasti kulturní, sportovní, také v činnosti různých spolků a sdru-
žení a v neposlední řadě i při výchově mládeže. 

Akademik Alois Zátopek  - Mág přes zemětřesení
Pochází ze Zašové (30. 6. 1907 Zašová – 22. 6. 1985 Praha). Absolvent matematiky a fyziky na

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1934–1950 pracoval ve Státním ústavu geo-
fyzikálním, během války v geofyzikálním ústavu německé uni-
verzity. Od roku 1947 docentem na Přírodovědecké fakultě, od
roku 1952 profesorem geofyziky na nově vytvořené Matema-
ticko-fyzikální fakultě. Katedru geofyziky vedl od jejího osamos-
tatnění v roce 1965 do roku 1971. V roce 1953 zvolen členem
korespondentem ČSAV, od roku 1968 akademikem. V letech
1956–1972 zastupoval ČSSR v Evropské seismologické ko-
misi, v letech 1959–1962 byl jejím viceprezidentem, 1962–1966
prezidentem. Věnoval se teoretické geofyzice, tektonofyzice,
mechanismu mikroseismů, seismicitě, observatorní seismologii
i experimentální fyzice. Publikoval více než 220 vědeckých
prací. Vychoval celou generaci českých geofyziků. 

Pocházel z chudé rodiny. Od nejútlejšího mládí se věnoval
studiu fyziky a elektřiny. Namísto pasení dobytka prováděl po-
kusy v obyčejné kůlně na zahradě. Tato vášeň jej přivedla až
na post předního československého a světového geofyzika.
Zabýval se fyzikou zemského nitra, seismologií, zejména seis-

micitou (intenzitou zemětřesných jevů a jejich četností), otázkami magnitudy zemětřesení a vý-
zkumem mikroseismů. Vypracoval seismický obraz Československa. Významně se zasloužil o
rozvoj české a slovenské geofyziky. Napsal knihu Jak se studují zemětřesení. Významného rodáka
připomíná pamětní tabule, zavěšena na jeho rodném domku v Zašové s reliéfem zeměkoule, sym-
bolem zemětřesení a s nápisem: Zde se narodil akademik Alois Zátopek 1907-1985 významný
světový geofyzik. 

Přes všechna ocenění a vyznamenání zůstal po celý život skromným a přátelským člověkem.
Je pohřben na zašovském hřbitově. 

Rodný dům v Zašové. V kůlně na zahradě
prováděl prvé fyzikální pokusy. Vpravo od dveří je
umístěna pamětní deska. 
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Borovičkův muzikální rod
V roce 1992 byly původní varhany v zašovském kostele nahrazeny no-

vými, mají 1772 píšťal, elektrické dmychadlo, 30 pedálových a 58 manu-
álových kláves. Takový nástroj dokáže ovládnout jen člověk obdařený
láskou k hudbě.

Varhanictví se v Zašové po dvě generace dědilo v rodině Borovičků. Ar-
nošt Borovička (1891-1950) pocházel z pekařské rodiny v Brankách, ale
převzít řemeslo mu zabránil úraz. Vyučil se nejprve muzice, pak také ob-
chodním příručím. Přestěhoval se z Branek do Zašové, kde vedl obchod,

vyučoval hudbě, skládal písničky, vedl kapelu, pěvecký sbor a také varhaničil v místním kostele.
K jeho skladbám patří i Valašská vánoční mše, kterou v zašovském kostele uvedl. 

Miroslav Borovička. Učitel hudby, regenschori a kapelník. Narodil se 28. 11. 1926 v.  Po otci
převzal muzikantskou štafetu. Jako varhaník působil v zašovském kostele padesát let až do své
smrti. 

Vystudoval gymnázium a obchodní akademii, pracoval v
kancelářích nejrůznějších firem, vojenskou prezenční
službu si jako syn živnostníka odkroutil v roce 1953 u PTP.
Po návratu pracoval v různých podnicích. Posléze byl přijat
jako učitel na Hudební školu ve Valašském Meziříčí.
V době husákovské normalizace byl však propuštěn. 

Svůj život zasvětil hudbě. U otce se naučil nejprve hře na
klavír, housle a varhany, pak zvládl také harmoniku, klari-
net, saxofon, kytaru a kontrabas. Byl to bohem nadaný mu-
zikant. Psal pro různé kapely aranžmá. Se čtyřmi syny měl
vlastní hudební skupinu. Kromě několika skladeb napsal

Vánoční mši, kterou také uvedl v zašovském kostele.   

Petr Borovička - Vystudoval elektrofakultu na VUT v Brně a jako inženýr specialista na lékařskou
elektrotechniku pracoval půl roku v nemocnici. Na hudbu nezanevřel. Usadil se v rodném domě v
Zašové, působí jako podnikatel. 

„Varhaníkem jsem se sice nestal,“ říká, „ale po otcově
smrti jsem jako sbormistr převzal místní pěvecký sbor. Hraji
výhradně na klavír a skládám muziku, tatínkovy univerzál-
nosti a virtuozity však nedosahuji. 

Hlavně se věnuji pěveckému sboru. Znamená to nacvi-
čovat s ním a samozřejmě upravovat noty. Vždycky jsem
měl ambici něco vlastního napsat. Zašovské zdrávas
vzniklo v době, kdy byl Zašové udělen obecní znak a pra-
por. Napsal jsem také MISSA BREVIS - což znamená
krátká mše. 

Pokud jde o Vánoce, zkomponoval jsem Vánoční pastorelu a chci napsat i další. Vánoční mši
cítím jako určitý dluh, budu se muset do toho pustit.”

Ing. Petr Borovička píše notový part pomocí počítače: „Ten v konečné podobě noty vytiskne,
takže se nemusí ručně rozepisovat. Zkoušky čtyřicetičlenného pěveckého sboru se konají v roz-
měrném podkroví jeho rodného domu. Po dvě funkční období pracoval v obecním zastupitelstvu.
Je ve výboru občanské sdružení Mariánský pramen ve Stračce, a členem výjezdové jednotky ha-
sičů: „Když hoří tak hasím!“ V místní sportovní hale hraje s přáteli kuželky. 

František Stavinoha – spisovatel.
Spisovatel František Stavinoha, rodák ze Zašové se narodil 10. 7. 1928. Jeho cesta ke spisova-

telskému řemeslu nebyla nijak snadná. Po absolvování měšťanské školy se učil knihařem, peka-
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řem, pracoval jako pomocný dělník, cihlář, přidavač na stavbě, hlídač a topič. 
Nezkrotná povaha ho v roce 1950 přivedla za pobuřování na pět měsíců do vězení, ty si odpykal

v jáchymovských dolech. I vojenskou základní službu absolvoval jako příslušník Pomocného tech-
nického praporu (PTP) na Kladně v dole Zápotocký a v Libušíně na
dole Gottwald. V uhelných dolech už zůstal natrvalo jako horník,
signalista, těžmistr, od roku 1975 ze zdravotních důvodů v povrcho-
vém provozu. Žil v Kladně. Roku 1983 odešel do důchodu. Roku
1988 obdržel ocenění Za vynikající práci. 

K psaní se dostal v 50. letech v závodním časopise, který při za-
městnání redigoval. Publikoval také v novinách a časopisech.
Knižní prvotinou byla kniha povídek Nemilovati se trestá (1968). I
další jeho knihy námětově těží z Kladenska. Přesto se pořád cítil
být rodem z Valašska, přesněji ze Zašové. „Na Valašsko mám ty
nejhezčí vzpomínky,“ řekl jednou. „Abych si je podržel v ínat svoje
zašovjanství.“ 

Rodnou valašskou ves Zašovou připomněl půvabnou knížkou
Podbeskydské pastorále, kterou v roce 1983 vydal Československý
spisovatel v Praze. 

František Stavinoha se ke spisovatelskému řemeslu dopracoval z ryze dělnických profesí vlastní
vůlí a uměním. Dráhu spisovatele ukončil v roce 1992 v pořadí třináctou knihou První stopy v
bílém sněhu. 

Byl členem Unie českých spisovatelů. Roku 1995 mu byla Výborem národní kultury udělena
Cena Jiřího Wolkera. Posmrtně obdržel čestné občanství města Kladna (2003).

Zemřel po dlouhé nemoci 8. dubna 2006 ve věku 78 let. Jeho rodnou chalupu v Lojčíku by dnes
marně hledal, ale v srdcích Zašovjanů zůstal zapsán trvale.    

J. O. Bor a Zašová
Postava autora básnické sbírky Zašovské pomněnky, která v roce 1947 vyšla pod pseudonymem

J. O. Bor, byla po dlouhá léta tajemstvím. Dokonce pečlivý spisovatel Oldřich Šuleř ve své knize
Laskavé podobizny (Repronis Ostrava, 2005) uvádí: „Postava Jana O. Bora je - byť to zní nesku-
tečně - zahalena tajemstvím, věruže se o něm tuze málo ví.“ Jasno do celé záležitosti vnesly až
vzpomínky Vladislava Kresty, prostředního syna J. O. Bora, které sepsal dvacet let po otcově smrti
ke stému výročí jeho narození v červenci 1995, ty se v rukopisné podobě dostaly do rukou zašov-
ského kronikáře pana Zdeňka Poruby. Pod pseudonymem Jan O. Bor se skrývá spisovatel, básník,
kronikář a kulturní pracovník Josef Kresta (14. 7. 1895 Příbor -  11. 5. 1972 Vítkov).  

Životní dráhu Josefa Kresty nekompromisně po-
znamenal přelom 19. a 20. století. Narodil se jako
druhý ze čtyř dětí v Příboře v domku č. 102 ve Špi-
tální ulici, kde otec Adolf utápěl bídu ševcovského
řemesla v kořalce. V devíti letech se stal Josef po-
lovičním sirotkem, když matka Františka po porodu
čtvrtého dítěte zemřela na mrtvici a právě narozené
dítě, o které se nikdo nestaral, krátce na to zemřelo
hladem. 

Bída vyhnala Josefa do služby k sedlákovi. Po
ukončení obecné školy se stal žebravým studentem, bydlel u stařenky v obecním chudobinci, spá-
val s ní v jednom lůžku. Ze studia sběhl, ale řemeslo natěračské u mistra v Jičíně, který neuměl
slovo česky, se mu nezamlouvalo. Raději se dal v Příboře do učení na bednáře a po vyučení to
dotáhl v pivovaře v Místku až na vrchního bednáře s královským platem 65 zlatých měsíčně. Slib-
nou kariéru ukončil povolávací rozkaz do zákopů první světové války na italskou frontu, kde jako
zákopník obdržel za odvahu velkou stříbrnou hvězdu. Vídeňská firma Dreibholz, vyrábějící sudy,
potřebovala bednáře, vyreklamovala Josefa Krestu z fronty, platila mu týdně 700 korun, bednáři
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byli tehdy nejlépe placenými řemeslníky. Hned po skončení války se vrátil Josef Kresta domů,
sloužil u II. příborského praporu jako četař. U vojska zůstal až do zimy roku 1920. Potom nastoupil
k policii v Ostravě. Státní služba pod penzí mu umožnila oženit se s Františkou Víchovou z Jančí
u Vítkova, měli spolu tři syny. 

Jako neuniformovaný „tajný“ policista se specializoval na vy-
šetřování úrazů ve Vítkovických železárnách. Otřesné pra-
covní podmínky vítkovických dělníků jej přiměly napsat knihu
Oběti strojů (1931). Policejní ředitelství se o tom nesmělo do-
zvědět, proto zvolil pro své postavy anglická jména a knihu
vydal pod pseudonymem J. O. Bor. Přece se vše vyzradilo a
následovala šikana. To však Josefa Krestu od další literární
činnosti neodradilo, napsal románovou reportáž Ocúny hald
(1932), a knihu z Podkarpatské Rusi V hladových horách
(1933). 

Neklidný rok 1939 prožíval jako policejní úředník v Českém
Těšíně, odkud musel i s rodinou uprchnout do vnitrozemí. Ná-
sledně byl z důvodu těžké oční vady penzionován. 

Útočiště během válečných let našel i s rodinou v Zašové u
bratrance Antonína Kresty, obchodníka se smíšeným zbožím.
Aktivně se zapojil do odboje. Během šesti let pobytu v Zašové

psal verše, ty pod pseudonymem J. O. Bor vydal v roce 1947 jako Zašovské pomněnky.  
Po skončení války se Josef Kresta usadil s rodinou ve Vítkově. V neobyčejné šíři se věnoval

společenské i kulturní činnosti jako divadelní režisér, filmový referent, vzdělavatel hasičské jednoty
a jiné. V letech 1948-1949 působil jako předseda Městského národního výboru ve Vítkově. Byl
řádným členem přírodovědecké společnosti, Čsl. astronomické společnosti v Praze, lektor Soci-
alistické akademie v Ostravě, ředitel Okresní osvětové besedy, archivář ONV Vítkov a kronikář
města Vítkova. Napsal také kroniku nemocnice ve Vítkově, kroniku obcí Větřkovic a Jančí, vlasti-
vědnou knihu Tvář starého Příbora a další. Dopisoval si s Petrem Bezručem i s jeho sekretářem
dr. Pírkem, se spisovatelem dr. Vojtěchem Martínkem, básníkem Metodějem Jahnem, literárním
kritikem Dr. Milanem Maralíkem a jinými. 

Poctami pro spisovatele, básníka a kronikáře Josefa Krestu (J. O. Bora), zasloužilého občana
města Vítkova, popsal jeho syn Vladislav dvě strany.

Josef Kresta zemřel ve věku 77 let v Okresní nemocnici Vítkov 11. 5. 1972. Rozloučení se konalo
o čtyři dny později v obřadní síni ve Vítkově, téhož dne byly ostatky zpopelněny v obřadní síni
krematoria v Ostravě, urna převezena do Vítkova a uložena do společného hrobu rodiny Krestovy
na městském hřbitově. 

Také v Zašové si „svého“ autora považují. Básnickou sbírku Zašovské pomněnky J. O. Bora -
Josefa Kresty znovu vydali v roce 1999. 

005 Metoděj Karel Bystřický - Drda - kněz, básník a spisovatel
Narodil se 11. 8. 1907 Vidče, zemřel 18. 3. 1975 Zašová. 
Napsal román Za hlasem srdce (1937), Bílé ruce (rok vydání neuveden), humorně laděné po-

vídky Figurky z pod Radhoště (1940), román Portáš Jurka, který však zůstal jen v rukopise (rok
napsání neuveden).  

Věnoval se psaní článků a básní, zejména pro Noviny z Pod Radhoště, které vycházely ve Va-
lašském Meziříčí. Jeho fejetony byly tištěny v kalendářích. Psal texty k písním, které byly zhudeb-
něny např. Vojtěchem Říhovským.

Metoděj Karel Bystřický - Drda se narodil na Videčských Pasekách, přifařených do Valašské
Bystřice. Po absolvování Reálného gymnázia v Uherském Hradišti vstoupil do řeholního řádu Sal-
vatoriánů ve Valašském Meziříčí. Působil také v Brně a v Prostějově. Jako římskokatolický kněz
řádu koleje Salvatoriánů přijal řeholní jméno P. Irenej Metoděj Drda, SDS.
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Jako mládenec chodil za děvčetem. Ta jednou v neděli dojila v poledne krávy. Mléko postavila v
kuchyni na stůl. Její otec právě přišel celý uřícený pěšky z Ostravy, kde pracoval jako horník. Po-
padl hrotek a napil se. Dcera mu za to vynadala. Nápadník odešel, chování děvčete ho utvrdilo v
kněžském povolání. 

V roce 1950 byl v období represí proti církvi zatčen. V tomto
roce byl tajně vysvěcen na římskokatolického kněze. Po zatčení
byly jeho nedokončené práce i knihovna zlikvidovány.

Zatčené kněze rozvezli do vybraných internačních táborů. Byli
nasazováni na práce. Meziříčtí salvatoriáni kopali kanály uvnitř
areálu. Metoděj byl holičem v táboře. 

Spoluvězeň o něm vyprávěl ve vzpomínkách: „Byl nadšený,
zářil radostí. Naznačil mi, že komunismus brzy padne. On bude
mít hned pak ve Valašské Bystřici primiční mši svatou.“ 

Stalinův rozkaz všechny kněze postřílet se nesplnil. Strašili je
doživotním žalářem. Po 6. letech práce je propustili na „svo-
bodu“, ale jen do stavebnictví a hornictví. 

Metoděj měl silné revma, umístili ho do domova důchodců.
Jednou se neúčastnil voleb, tak ho odtamtud vyhodili.

Ujaly se ho jeho dvě sestry, daly mu v Brňově jednu místnost. Na mši svatou chodil do Mezříče,
jako obyčejný věřící. Esenbáci ho několikrát dovezli do Tesly, aby tam alespoň zametal, ale ani to
doktor nedovolil. Soudruh předseda MNV ve Val. Bystřici ho pozval na koberec: „Metúde, děláš
nám haňbu! Z čeho žiješ?“

Lidé mu dávali peníze na obživu. V bytě doma sloužil u nočního stolku mši svatou. Po 5 let sloužil
mši svatou také na Turzovce, spával tam u jedné slovenské rodiny. 

Jeho nemoc se zhoršovala, musel do nemocnice, umíral. Sestřičky z kláštera v Zašové o něho
5 let pečovaly. 

Metoděj Karel Bystřický - Drda zemřel 18. 3. 1975 v Zašové. Jeho
ostatky jsou uloženy ve Valašské Bystřici u kostela, po pravé straně
vstupu. Jsou tam tři hroby portášů Křenků a tři hroby kněží – v jednom
odpočívá páter Metoděj Drda.

Jeho literární tvorba je silně prostoupena sounáležitostí k rodnému
kraji. Ale také náboženským cítěním. Věřil v pevnou víru v Boha: Víra
dává sílu žít. Děj je často vykonstruovaný krkolomnými zápletkami.
Žánrové obrázky připomínají pozdější podobné spisky (např. Miloše
Kulišťáka), dokonce jako by některé příběhy přebíraly (houpání upyt-
lačeného srnce v kolebači namísto dítěte, vtipkování na účet jiných
se špatným koncem pro vtipálka...). Ve vyprávění je chytrost, vtip a
humor, kterým prostý lid vítězí - ale někdy i prohrává - nad svízelemi
vlastního života.

Tomu se poněkud vymyká knížka Portáš Jurka, historický obraz z
18. století, napsaná buď před zatčením v roce 1950 nebo po propuštění z vězení v roce 1960, vy-
daná až po autorově smrti samizdatem. je to životopisný román valašského portášského lajtnanta
- poručíka z Hrubé (Velké, Valašské) Bystřice Jiřího Křenka (Grzika Krzenka) – Jurka. Příběh za-
číná roku 1734, kdy jde Jurka jako třináctiletý prohloubit si vzdělání do kláštera Trinitářů v Zašové,
a končí roku 1791, kdy legendární valašský portáš Jiří Křenek (Grzik Krzenek) ve věku sedmdesáti
let umírá. Děj je zasazen do období, kdy věhlas valašských portášů už se pozvolna dostával za
zenit jejich někdejší slávy, především jako neohrožených strážců hranic (stálý sbor portášů vznikl
r. 1638, zrušen r. 1830).

Metoděj Drda brojil proti nevíře a jeho vyprávění je obhajobou vášnivé nenávisti vůči jinověrcům.
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V této proklamaci pravé víry označuje autor výsledek bitvy na Bílé hoře za vítězství ... „Po bělo-
horském vítězství, v němž katolická strana porazila německé protestantství...“, a v tomto zanícení
opomíjí hrozné důsledky porážky českých stavů i násilnou rekatolizaci.

I tak lze knihu Portáš Jurka považovat za jeho nejlepší literární dílo.
Před smrtí korigoval M. K. Bystřický – Drda svůj nekompromisní postoj k odpadlíkům:  „Chci činit

pokání za bezpráví, které jsme v minulosti páchali na bratřích evangelících.“ 

In memoriam byl Metoděj Karel Bystřický - Drda v roce 2001 při oslavách 350 let obce Valašské
Bystřice jmenován osobností obce. V roce 2005 bylo připomenuto 98 výročí jeho narození, 55 vý-
ročí kněžského svěcení a 30 let od jeho smrti. V roce 2005 byl ve Valašském muzeu v přírodě za-
psán do Knihy Paměti kraje v níž jsou uváděny osobnosti, které se významně zasloužily o
Moravské Valašsko. 

Václav Jaromír Daněk 
Hrdina bez glorioly – tak lze nazvat učitele, odbojáře, letce druhé světové války, pplk. v. v., tohoto

téměř zapomenutého zašovského rodáka.
Narodil se 19. 4. 1911 jako druhý z osmi dětí v selské usedlosti

na Daňkově kopci. Absolvoval učitelský institut, působil jako učitel
v Zašové a později na jednotřídce v údolí Kněhyně v místě Na
Kozulích. Po absolvování vojenské služby se vrátil jako důstojník
v hodnosti podporučíka. 

Při mobilizaci na podzim roku 1938 byl odvelen do pohraničních
opevnění na Bruntálsko. Po podepsání mnichovské dohody a de-
mobilizaci se vrátil v hodnosti poručíka v záloze. 

Opět učil v údolí Kněhyně na jednotřídce v Kozulích, ale už od
prvých dnů okupace Československa německými vojsky se za-
pojil do ilegální odbojové činnosti. Po vyzrazení na podzim roku
1939 prchal přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie k formující
se československé zahraniční vojenské jednotce v Palestině. Po
dvojím nezdaru cesty přes Maďarsko zvolil útěk přes Polsko ke
vznikajícímu Polskému legionu - československé vojenské jed-
notce v Krakově, v tehdy ještě svobodném Polsku pod velením

podplukovníka Ludvíka Svobody. V čase jeho útěku však už bylo Polsko obsazeno od západu
Německem a od východu Sovětským svazem. Za velkých útrap v nepříznivém zimním období pu-
toval Jaromír V. Daněk v Sovětském svazu do Buzuluku k formující se československé vojenské

jednotce pod velením podplukovníka Ludvíka Svobody. 
V čase pobytu v Buzuluku nebyl ještě Sovětský svaz ve válečném

vztahu s Německem, proto československá jednotka byla formálně in-
ternována. Někteří vojáci se však chtěli zapojit do boje za osvobození
vlasti, žádali o svolení odejít na Blízký východ. 

Jaromíru V. Daňkovi se nakonec podařilo dostat se s několika dalšími
československými vojáky do Palestiny. Zapojil se do bojů v Egyptě, Sýrii
a v Libyi při obraně Tobruku, kde za bojovou činnost získal vysoké vo-
jenské vyznamenání. Na podzim roku 1943 se přihlásil do formující se
československé letecké jednotky ve Velké Británii. Tam byl vybrán do
kurzu leteckých navigátorů a odcestoval přes USA do Kanady. Jako letec
– navigátor absolvoval 432 operační hodiny při dálkových průzkumných
a pátracích letech po německých ponorkách a jako doprovod lodních
konvojů. 

V Kanadě se oženil. Po skončení druhé světové války se vrátil i s ženou
Laurette do Československa. V hodnosti štábního kapitána působil

v Hradci Králové jako instruktor budoucích československých letců - navigátorů. 
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Změna politického kurzu po únoru 1948 přiměla k odchodu z Československa do Anglie nejprve
jeho ženu Laurette, zanedlouho pak také Jaromíra V. Daňka k opětovné k emigraci. Tajně opustil

vlast, odcestoval za svou ženou Laurette nejprve do Anglie, pak spo-
lečně odejeli do jejího domova v Kanadě, kde se usadili v městě Ed-
munston v provincii New Brunswick. Tam se jim narodily děti: dcera
Jarmila Georgette Danek (1952), provdaná MacFarlane, Jirka
(George) Václav Danek (1953), Sandra Danek (1955; tragicky ze-
mřela 1959). 

Jaromír Václav Daněk stále toužil vrátit se domů do Českosloven-
ska. Jeho návštěvě vlasti v roce 1968 zabránila invaze vojsk Varšav-
ské smlouvy vedených Sovětským svazem. Domů do
Československa už se nikdy nepodíval. Zemřel v Kanadě 26. 2. 1983
v domě své dcery Jarmily Georgette Danek, provdané MacFarlane,
v LaRonge v provincii Saskatchewan. Jeho popel je uložen v hrobě
tragicky zahynulé dcery Sandry v Edmunstonu v provincii New Bruns-
wick. 

Jaromír Václav Daněk obdržel za odbojovou činnost a bojové zá-
sluhy celou řadu vyznamenání. V roce 1992 byl in memoriam pový-

šen do hodnosti podplukovníka v.v.    
Dne 13. srpna 2010 si členové Daňkovy rodiny připomněli památku Jaromíra Václava Daňka

odhalením pamětní desky na místním hřbitově na rodinné hrobce. Přítomna byla také jeho dcera
Jarmila Georgette Danek, provdaná Mac Farlane z města LaRonge v kanadské provincii Saskat-
chewan, a její dvě dcery Debbi a Tammy.

(Osudy Jaromíra V. Daňka vyšly v závěru roku 2010 knižně pod titulem „Zapomenutý hrdina“ ve Vydavatelství Víkend.) 

Zdeněk Poruba redaktor Zašovských novin
Zdeněk Poruba neúnavně pracoval pro svou rodnou obec Zašová. Jako šéfredaktor redigoval

Zašovské noviny a historii obce zaznamenával od roku 1989 jako kronikář. Byl duší Zašové, za-
jímal se o její historii, historii jednotlivých rodů, pomístní jména, his-
torii jednotlivých částí obce, zaznamenával výpovědi pamětníků.
Jeho činorodou práci narušovala v posledních letech těžká nemoc,
ale nevzdával se, právě svou neutuchající činností ji překonával.
Vždy plný optimismu měl stále mnoho plánů, co ještě by bylo možné
udělat. Pracoval až do poslední chvíle. Boj s těžkou nemocí dobo-
joval 18. září 2007. Rodina, občané Zašové, známí a přátelé, ale
také samotná Zašová, které se tak zaníceně a vytrvale věnoval, se
s ním naposledy rozloučili 21. září 2007 v místním chrámu Navští-
vení Panny Marie.

Zašovské noviny jsou vydávány v péči Obecního úřadu v Zašové.
Jejich první číslo vyšlo 16. srpna 1994 na pouhých čtyřech stranách
a prodávalo se po 2 Kč. Tehdejší starosta Jaroslav Krůpa. 

Zdeněk Poruba k tomu řekl: „Dělám Zašovské noviny od samého začátku a dělám je proto, že
mne to baví. Lidé mi projevují určitý vděk za tuto práci A mám i povzbuzující a pochvalné reakce
také ze světa. Třeba doc. PhDr. Jar. Bartošek z katedry žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, který tato obecní periodika posuzuje a hodnotí, pochválil Zašovské a Zu-
berské noviny víceméně v tom smyslu, že ing. F. Šíchovi ze Zubří a mně vlastně ani nemá co
radit, že právě takto si obecní noviny představuje.

Chceme Zašovské noviny vylepšit po obsahové stránce, aby byly stále zajímavé. A zainteresovat
do jejich tvorby mladé lidi, aby i oni měli pocit, že jsou odněkud a že také místo odkud pocházejí
a kde bydlí má svou historii.
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Zpočátku nebylo dost materiálu na zaplnění novin, kdežto dnes mám okruh přispěvatelů z insti-
tucí, místních spolků a organizací, kolikrát se materiálu sejde tolik, že jej nejsem schopen do sta-
novených deseti stran čísla umístit. - Věřím, že přetrvaj.“

Tvůrkyně zašovských kytiček

Otylka Jaroňová (asi 1870 - 1950) - bydlela s rodiči v Zašové v chalupě pod Stračkou, tam
měla svou výmínku. Zůstala svobodná. Měla jen kozu a kousek políčka, co zdědila po rodičích.
Byla velmi pobožná. Háčkování se naučila v klášterní škole, kde se v rámci výuky ručních prací
vyučovalo také háčkování irské krajky. Otylka Jaroňová byla na ruční práce velice zručná. S řá-
dovými sestřičkami pak také jezdila na Slovensko, kde háčkovala krajky pro obřadní plachty a
kněžská roucha. Své práce vystavovala v Praze. V roce 1939 uspořádala v Zašové první kurs
háčkování irské krajky, druhý pak v roce 1942.  Zasloužila se o vznik zašovské krajky.

Bohumila Rusková - Narozena roku 1910. Prožila těžké dětství. Otec padl v 1. světové válce,
matka byla několik let bez penze a živila dvě malé dcery výdělkem z továrny. Od svých 14 let pra-

covala paní Bohumila Rusková v různých továrnách. Práci přerušila
na několik let po porodu druhé dcery. Háčkovala od dětství. V 50. le-
tech se od své tety Anny Nohavicové naučila háčkovat zašovské ky-
tičky a irskou krajku vůbec. Později začala dodávat kytičky Ústředí
lidové umělecké výroby, pobočce Uherské Hradiště. Získala titul
Mistryně lidové umělecké výroby v oboru zašovské kytičky a několik
čestných uznání ÚLUV. Vsetínské muzeum s ní v roce 1977 natočilo
videokazetu Zašovské kytičky Bohumily Ruskové. Už v pokročilém
věku 85 let se naučila háčkovat i dózičky, zdobené zašovskou kytič-

kou, a další prostorové objekty. Paní Bohumila Rusková háčkovala ještě i ve svých 93 letech. 

Milada Jaroňová - Narodila se r. 1917 v rodině manželů Vrbíkových, jako třetí v pořadí z celkem
pěti dětí - 4 synové a ona - jediná dcera. Její mimořádné nadání k ručním pracem rozvinula a zdo-
konalila tetička Otylka Jaroňová.

„Vždycky jsem chtěla studovat,” zavzpomínala paní Milada Jaroňová na vznik zašovských kyti-
ček. „Nemohla jsem. Už jako děvče jsem se starala o nemocnou maminku a devítičlennou rodinu.
Háčkovat mne naučila tetička Otylka Jaroňová. Dva roky jsem se u
ní učila, to bylo po roce 1938, kdy jsem se provdala za Jaroslava Ja-
roně, malířského mistra - Otylka Jaroňová byla jeho tetou, v té době
už měla kolem sedmdesáti roků. Tetička Otylka mi vždycky povídala:
jak nebudeš vědět, tak přijdi. Tak jsem kromě učení v kurzu chodila
ještě za ní domů a učila se od ní. 

Tenkrát na výstavě v Praze si našich háčkovaných krajek všiml ně-
jaký Němec, měl vlastní velkoobchod, pro něj jsme pak od roku 1939
háčkovaly velké kusy, pokrývky na stůl, záclony.  

To už o nás věděl ředitel Gobelínky ve Valašském Meziříčí, pan Kořínek, zorganizoval kurs zu-
berské výšivky a irského háčkování, tam jsem dělala instruktorku.” 

Tři roky působila paní Milada Jaroňová jako instruktorka háčkování ve Státním gobelínovém
ústavu ve Valašském Meziříčí a později v družstvu Lipta. Také v kurzech pro ženy, které se o háč-
kování zajímaly, a opakovaně proběhly v Rožnově, Krhové, Vidči, v Liptě a podobně. 

„Právě ředitel Gobelínky pan Kořínek přišel s nápadem, abych kvítka, které byly součástí irské
krajky, uháčkovala samostatně,” vzpomínala paní Milada Jaroňová. 

„Nejprve šel s tím nápadem za tetičkou Otylkou Jaroňovou, ale ona se vymluvila, že už je na to
stará. Tak přišel za mnou. Řekl, abych uháčkovala jednotlivá kvítka. Když jsem se ho zeptala, na
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co to bude mít, tak řekl, že je dá na výstavu, ženy si je koupí, ozdobí si jimi oděv. Podivila jsem
se, kdo by ty kytičky nosil. V té době se háčkovaly květy velké, ploché a s dlouhými listy, třeba ka-
rafiáty, a také dlouhé stopky. Ale on trval na svém, ať prý to nechám na něm, jen ať kvítka uháčkuji.
Tak jsem uháčkovala několik kvítků, a také motýla. Když jsem měla práci hotovou chtěl ředitel Ko-
řínek vědět, co za ni budu chtít. Já jsem v té době jednotlivé kytičky neprodávala, motýla jsem dě-
lala vůbec poprvé, tak jsem mu řekla deset, patnáct korun za jednoho uháčkovaného motýla. Když
to uslyšel, jen nevěřícně vrtěl hlavou: Vy Valaši si neumíte svou práci ocenit, ani prodat, vy nikdy
nezbohatnete! řekl. Koupím motýla za 10 korun a připnu ho klukovi na prdel! - Měl pravdu, ne-
zbohatli jsme na té pracné kráse tenkrát, ani později.”

Bláznivý nápad ředitele Gobelínky Kořínka měl překvapivý úspěch. Po předvedení v Praze přišla
objednávka na tři sta kusů kytiček a motýlů! 

„To nebylo v silách jednoho člověka zvládnout,” pous-
mála se paní Milada Jaroňová při té vzpomínce. „Musela
jsem zaučit další děvčata.” 

Zašovské kytičky a krajky dosáhly největšího úspěchu
právě na EXPO 1958 v Bruselu, kde spolu s uháčkovanými
motýly zdobily vstupní halu československého pavilonu.  

„Bylo to tenkrát velké uznání,” zavzpomínala Mistryně
zašovské krajky paní Milada Jaroňová na bruselský
úspěch a následné ocenění své práce. „Byl to i dobrý
pocit z toho, že i když jsem byla doma, dokázala jsem si
svou prací vydělat.” 

I ve svých 86 letech s radostí vzpomínala paní Milada
Jaroňová na svou práci.

„Kromě kytiček jsem háčkovala také krajkové límce,
když byly v módě. Většinou jsem pracovala podle předloh
návrhářek z Prahy. Třeba mi poslaly nákres dečky, jen ta-
kové kolo a v něm puntíky. Nebylo to na co zachytit. Nej-
prve jsem musela uháčkovat puntíky, přistehovat je na
podkladový materiál a potom sháčkovat. Všechno dělat

ve vzduchu. To nebyla snadná práce, ale výsledek byl velice dobrý. 
Sama jsem háčkovala novoknězi Jaroslavu Nohavicovi, byl to můj bratranec, kněžské roucho k

primicím, které měl v Zašové. Pro sebe jsem si uháčkovala rukavičky. Nejprve jsem musela uháč-
kovat rovný pásek a k tomu volánek. Háčkování jsem dělala kolem dokola, občas připasovala na
svou ruku, zkoušela jestli to budu mít dost. Nejvíce práce mi dalo uháčkování prstů. Pořád jsem
musela rukavičku zkoušet na ruku. Manželovi jsem musela uháčkovat kapesníček do kapsičky,
když jsme chodili na ples. Vyčítal, že všem udělám a jemu nic. Kapesníček se mu líbil. Byl šťastný,
že jsem mu ho udělala. Ještě kolem roku 1990 přinesla jedna paní časopis Dorku, ať jí podle vy-
obrazení uháčkuji límec. Všem se líbil. Pro nevěstu Jarku Krestovou jsem v té době uháčkovala
čelenku z jednotlivých zašovských kytiček. 

Dostaly se mi do rukou také barevné příze z Německa, tak jsem z nich uháčkovala barevná
kvítka. Různé barvy, i melírované. Nosila jsem je na modrém kostýmku. Pro malá děcka jsem dě-
lala kopretinky.

Těch kytiček byly hory, to se nedá spočítat,” dodala Milada Jaroňová. „Ale dělala jsem je ráda.
Háčkovala jsem celé noci. Pro Brusel, pro Valašské muzeum, pro přátele - mně zůstalo už jen ně-
kolik kousků. I teď se mi ještě někdy zdá o tom, že háčkuji.”

Paní Milada Jaroňová se také soukromě vzdělávala ve zpěvu a byla výbornou zpěvačkou. Vy-
stupovala na místní ochotnické scéně v tolik populárních operetách, zpívala v kostelním sboru.
Měla také ráda sport a patřila k zakládajícím členům zašovského tenisového oddílu. Stáří prožívala
v penzionu důchodců v Rožnově pod Radhoštěm.

Mistryně zašovské krajky a zašovských kytiček zemřela 14. 8. 2005 ve věku 88 let, pochována
je na zašovském hřbitově.   
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Jitřenka Svobodová - Narozena 1932 v Zašové, dcera paní Bohumily Ruskové. Původně to-
vární dělnice. V osmnácti letech odešla do Prahy do kursu psaní strojem, těsnopisu a češtiny.
Pracovala v různých redakcích jako sekretářka, později redaktorka a archivářka. Při zaměstnání
vystudovala střední školu, Filozofickou fakultu Karlovy univerzity obor archivnictví a při Fakultě
žurnalistiky postgraduální studium mezinárodních vztahů. Posledních 22 let před důchodem pů-
sobila v Dokumentační redakci České tiskové kanceláře se zařazením redaktorka - dokumenta-
ristka.

Háčkovala a pletla od dětství. První učitelkou jí byla její maminka paní Bohumila Rusková. Od
své maminky se naučila techniku zašovských kytiček a začala tvořit
vlastní vzory. V 70. letech minulého století navázala spolupráci s
Ústředím lidové umělecké výroby. Schválili jí téměř stovku jejich vlast-
ních vzorů a udělili titul Mistryně lidové umělecké výroby. Brněnská
výtvarnice ÚLUV paní Eva Vítová s ní navázala kontakt a společně
vytvořily nový artefakt - háčkované dózičky, zdobené prvky zašov-
ských kytiček. Paní Jitřenka Svobodová pak předkládala vlastní tvary
a vzory krabiček. 

Už dvě desetiletí zhotovuje a vystavuje drobnou prostorovou krajku (vánoční ozdoby, andílky,
ptáčky, betlém a pod.). Na část ozdob uveřejnila v roce 1984 návody v časopise Praktická žena.
Každoročně se zúčastňuje velké vánoční výstavy Bonsai - Klubu v Praze, krajkářských trhů Vzdě-
lávacího spolku uměleckých řemesel a výstav Klubu lidové tvorby. Na přelomu let 1997-1998 uspo-
řádala spolu s paní Bohumilou Ruskovou a paní Miladou Jaroňovou v Muzeu Valašského Meziříčí
v zámku Kinských výstavu zašovských kytiček, krajky a dalších prací pod názvem Háčkované Vá-
noce, táž expozice byla pak součástí velké vánoční výstavy ve Vsetíně. Spolu s paní Bohumilou
Ruskovou měla výstavu v muzeu v Benátkách nad Jizerou a ve Slaném. 

Paní Jitřenka Svobodová učí techniku zašovské kytičky ve Vzdělávacím spolku uměleckých ře-
mesel a v Klubu lidové tvorby. 

Napsala knížku „Zašová“ (v r. 2003). 

Danuše Trtíková - Narozena roku 1953 patří k nejmladším tvůrkyním zašovských kytiček. Na-
vázala na oblibu ručních prací a naučila se háčkovat zašovskou kytičku u paní Bohumily Ruskové. 

O technice háčkování zašovských kytiček vypráví. 
„I když existují kreslené předlohy, zkušená krajkářka uháčkuje ky-

tičku zpaměti. Člověk musí pochopit podstatu té práce. Vědět, co se
smí a co ne, aby se pracně uháčkovaná kytička nakonec třeba ne-
rozpadla. Háčkuje se z tenké osmdesátky kordonetky. Čím je nit tenčí,
tím je víc oček, kytička jemnější a pěknější.

Háčkování má svou terminologii: krátké sloupky, dlouhé sloupky, po-
losloupky, řetízek, zadní nit a jiné. Pro nosnou konstrukci se používá
hrubší školní příze. Pro jemnější práci také německé nitě, které jsou
tenčí, hladší a rovnoměrnější. Na uháčkování jedné kytičky se spo-

třebuje téměř 60 m nitě a den titěrné práce háčkem tak jemným, že spíš vypadá jako jehla. I když
lze použít také barevnou nit, pro zašovskou kytičku je charakteristická barva bílá. Uháčkováním
kytičky práce nekončí. Musí se vyvařit a naškrobit, škrob vytřít a kytička po rubové stránce vyžehlit.
Dřív než kytička úplně vyschne a působením škrobu ztuhne, je ji potřeba pomocí nejrůznějších
kolíčků natvarovat do konečné podoby. Po úplném vysušení je křehká kytička hotova. 

A když se kytička po čase zapráší nebo ušpiní, znovu se vyvaří a celý proces se škrobením, že-
hlením a tvarováním se zopakuje.

Háčkují se rostlinné motivy, lístečky, kvítky kopretiny a podobně, ale také ptáčci, motýli, košíčky,
zvonečky, nebo sněhové vločky. Charakteristickým rysem zašovské kytičky je vzdušnost a pro-
storovost. Každá háčkovačka má svůj styl tvarování, jakýsi rukopis. Já se snažím, aby mé kytičky
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byly plastické a vzdušné.”
Danuše Trtíková pořádá kurzy háčkování zašovských kytiček, aby tradice nezanikla. 

Háčkování zašovských kytiček nebylo výsadou jen několika zašovských žen. V minulosti to byla
například Anna Nohavicová - Graclíková, znamenitě háčkovala Ludmila Krčmářová od Stračko-
vého chodníku. V současnosti Julka Macková (provdaná Kameníková), která dnes žije v Praze,
také Ota Maleňáková, a dcera Jarky Nohavicové. A jistě se najdou i další. Některé vytvářejí krásné
a křehké předměty háčkováním pro potěšení své i pro potěšení rodiny a přátel. Jen několik z nich
vystupuje se svou prací na veřejnosti. Tak vzniká dojem, jakoby umění zašovských kytiček zani-
kalo. Právě v současné době se otevírá prostor pro oživení této jedinečné tradice, jejíž nositelky
tvůrčím způsobem stále vytvářejí nové prvky této originální ruční práce, typické právě pro obec
Zašovou.     

Marie Košárková – vyšívačka.
Vyšívačka paní Marie Košárková se narodila roku 1913. Pocházela ze Zuberských pasek z ro-

diny Holišových a provdala se na Zašovské paseky za Jana Košárka, který byl zaměstnán v klo-
boučárně u Janyšky ve Valašském Meziříčí, potom přešel na dráhu a u železnice pracoval až do
důchodu.

Marie Košárková vyšívala od svých osmi roků. Zuberskou
výšivku se učila u paní Amálie Gregorové. Jako vyšívačka
pracovala pro družstvo Lipta a po jejím rozpuštění jako děl-
nice v Tesle Rožnov. Vyšívala doma po pracovní době. 

Na svou maminku vzpomínal její syn Bohumír Košárek
(1934). 

„Maminka si návrhy kreslila sama. Co ji v noci napadlo
vzala papír, nakreslila si vzorek. Těch jejich návrhů - bylo
to vzorů a vzorů - se zachovala celá hromada. Vyšívala až
do konce života. Dlouho bez brýlí, až později, kdy ji trápila
nemoc, tak už s brýlemi. Ještě i pak mi na památku vyšila
svůj monogram.  

Maminka patřila k nejlepším vyšívačkám. Vyšívala pro družstvo v Uherském Hradišti, pro Ústředí
lidové umělecké výroby (ÚLUV) v Brně a pro Liptu. Vyšívala také na zakázku jak si kdo co zadal. 

Z ÚLUV v Brně speciální zakázky zadávali právě jí. Vyšívala
pro prezidenty Masaryka a Beneše. Také prostírání na výstavu
v Montrealu. Pro velvyslanectví ve Francii vyšívala krásný dvou-
metrový ubrus. Když měla paní Vitová z Brna zvláštní zakázku,
vždycky osobně přijela k nám do Zašové a mamince tu práci do-
nesla.”

Někdy v 60. letech ÚLUV v Brně ocenilo práci vyšívačky Marie
Košárkové titulem Mistryně lidové umělecké výroby. 

„Maminka nedokázala zahálet a když měla volnou chvilku, vy-
šívala ubrus pro sebe. Po chvilkách na něm pracovala patnáct
let. Je to pracná, krásná a vzácná práce. Vystříhávaná výšivka,

všecko obšívané. Hodiny a hodiny práce. Dnes by takový ubrus nikdo nevyšil, neměl by k tomu
tu její trpělivost. Mám tu výšivku zarámovanou a uchováváme ji v rodině jako vzácnou památku.”   

Paní Marie Košárková vyšívala téměř po celý svůj život. Těch výšivek nad kterými strávila hodiny
práce by nikdo nespočítal. Dnes už odpočívá na zašovském hřbitově.  

Václav Jaroň – učitel a malíř 
Václav Jaroň se narodil 4. 2. 1920 v Zašové, zemřel 20. 3. 2005 ve Valašském Meziříčí. 
Od dětství byl život Václava Jaroně pevně srostlý s Valašskem. Povoláním byl učitel, působil
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doma i v zahraničí. „Můj život ubíhal jako podle Seifertových veršů,“ řekl ještě za svého života:
„Poznal jsem kraje plné ledu, zpívat však o nich nedovedu. Zato po každém návratu z ciziny jsem
při pohledu na bílý obláček nad Černou horou pocítil takovou přemíru citu, až srdce přestávalo

tlouci.“ Jeho zálibou se stalo malování. Ve svých obráz-
cích zaznamenával mizející Valašsko, jak ho důvěrně
znal ze svého dětství a mládí. K němu se neustále vra-
cel ve své výtvarné tvorbě. Své zálibě – malování se
však mohl plně věnovat teprve po ukončení učitelské
dráhy a odchodu do důchodu.

Ve vzpomínkách se vracel do svého dětství. 
Dříve nebylo ani papíru, tak jsem jako malý kluk po-

maloval tesařskou tužkou všelijakými zvířátky všechny
stěny. Staříček je zalíčil vápnem a měl jsem zase na co
malovat. Na jedny Vánoce jsem dostal tužku a arch ba-
licího papíru, to mi udělalo velikou radost. A také to,

když jsem na škole od přítele gymnazisty Ivana Kolaříka dostal knížku kreseb Mikoláše Alše,
všechny obrázky jsem dokázal namalovat zpaměti. Mikoláše Alše jsem měl tak rád, že jsem se
jeden čas podepisoval jako Václav Mikoláš Jaroň. Dobrou výtvarnou školu mi později dal Jaro Ku-
čera v meziříčské Gobelínce.“ 

Během války se musel Václav Jaroň coby čerstvý absolvent meziříčského gymnázia protloukat
po nádenických pracích. Po válce se přihlásil do učitelských služeb a 14. února 1946 nastoupil
jako výpomocný učitel na měšťanskou školu ve Valašské Bystřici. 

„Nikdy předtím jsem ve Valašské Bystřici nebyl. Vypravil jsem se ze Zašové prvním vlakem do
Rožnova a odtud pěšky přes Hlaváčky. Sněhu po kolena. Tma. Kde ta Bystřica vůbec je? Nakonec
jsem slezl rovnou dolů ke kostelu, budova školy stála nedaleko. Ředitel Gusta Zvonek mne přijal
s velkým nadšením. Sotva jsem shodil kabát zavedl mne do třídy, hned mne dal učit. Po vyučování
jsme šli kantoři na oběd do hospody u Štajnhartů. Tam mi jedna učitelka říká: Proč jste tak smutný,
pane kolego? Odpověděl jsem jí výrokem, který vešel do kantorské historie: Co jsem věděl, to

jsem všecko dneska děckám řekl a vůbec nevím, co budu
učit zítra.“

Valašská Bystřice, i v polovině 20. století boží krajina, ja-
koby žila na pomezí Betléma, ráje a pozemskosti.

„Mám na školu ve Valašské Bystřici nejlepší vzpomínky
ze všech škol, kterými jsem prošel. Děcka rázovitě valaš-
ská, cérky s copánky, čisté zástěry, valašští ogárci krávy
pásli, u pasínku ohně dělali. Já jsem žil s nimi. Někteří měli
do školy půldruhé hodiny cesty, v zimě kolikrát zámetěmi
sněhu, ale přicházeli včas. Děcka to byla šikovná a přiro-
zeně inteligentní, celá řada z nich se v životě dobře uplat-
nila. Lidé si při setkávání podávali ruce, zdravili se, byli

pohostinní. Ráno jsem měl na stole vajíčka. A když rostly hřiby, děcka je cestou do školy sbírala
a přinesla mi. Mně tam nechybělo vůbec nic. Byl jsem mladý, měl jsem pěknou ženu, žili jsme ve-
lice šťastně.“

To štěstí zúročoval malíř ve svých romantických kresbách. Jenže realita každodenního života
na horách byla přece jen poněkud odlišná.

„Kolikrát si myslím, že mnohý dnešní člověk by tam žít za tehdejších podmínek nevydržel. Chlapi
pracovali větším dílem v lese jako dřevorubci. V chalupě plno děcek. Ve chlévě kravka nebo dvě.
Práce na málo úrodných horských políčkách. Přivydělávali si vázáním metel. Kolikrát nebylo obutí
a bosky se chodilo až do prvního sněhu. Když na pasinku ozíbalo, ohřívala si děcka nohy když
ovce močila. 

Pro vodu se chodilo s puténkami na vahadle přes rameno ke studánce. V zimě, když zamrzlo a
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voda tekla jen cicůrkem, stáli s puténkami třeba celou noc, než nabrali dost vody pro dobytek.    
Žena, když přišla její hodinka, tak si kolikrát musela poradit při porodu sama.  
I tak si ti lidé uchovali přirozený cit pro krásu. Jednou se devadesátiletý strýc Vašut při rozhrno-

vání krtinců na louce u chalupy na Černé hoře opřel o motyku, pohlédl na okolní hory a povídá:
Ale, pane inspektore, je tady krásně!

Všechny chalupy, které jsem s velkým zalíbením kreslil, už dnes neexistují. To všecko staré a
malířsky tak milé už minulo.“ 

Po roce 1956 působil Václav Jaroň celkem devět let jako učitel dětí
našich diplomatických pracovníků na čs. velvyslanectví v Bělehradě,
Budapešti a v New Yorku.  

„Po definitivním návratu jsem chtěl domů do zdejších hor. Odmítl
jsem umístěnku do Prahy. Na vlastní žádost jsem znovu nastoupil na
školu v Brňově. Mohl jsem porovnat zdejší život s technicky vyspělou
Amerikou. Tam v té rozsáhlé zemi v důsledku velkovýroby chutná a
voní všechno stejně na severu i jihu a vyhledat pěknější přírodní zá-
koutí znamená vypravit se mnoho mil za město. Tady doma vylezu na
kopeček, každých sto metrů se krajina mění - právě v tom je její ne-
opakovatelný půvab. Pořád zde byly chalupy, ve kterých žili lidé, jak
jsem si všechno pamatoval z dětství. Chodil jsem po Valašsku a kreslil
motivy. Mám těch skicářů na dvacet a podnes mi slouží při tvorbě kreseb, které mají někdejší re-
álnou podobu a jsou situovány v konkrétní krajině. 

Technologii malby na keramiku, na kterou se Václav Jaroň specializoval,
se přiučil během válečných let v keramické dílně ve Valašském Meziříčí.
V době, kdy byla v Rožnově významná tradice zdobení porcelánu, spo-
lupracoval s malířem keramiky Leo Matějkou, kreslil pro něj na porcelán
figurální motivy. Ale teprve po létech dospěl do stadia, kdy se z učitele
stal výtvarník.  

„Specializoval jsem se výlučně na porcelán a keramiku. Našel jsem si
svůj styl a zůstávám mu věrný. Doma mám stolní soupravy malovaného
porcelánu. Převažují vypalované obrázky se zimními i letními motivy, cha-
lupy, lidé v přírodě, pasinky, jak si vše připomínám z časů, které už za-
nikly.“

Babky a dědci z jeho obrázků dýchají romantikou zašlých časů. Mladým
dnes mají sotva co říct, v moderně zařízeném bytě už nikdo neškrábe ze-

máky do puténky, ruční řezání a štípání dřeva je minulostí. Tak je tomu i s pastorálními motivy.
Ještě před čtyřiceti roky chodíval bača Blinka s ovečkami na pastvu, kabát přes ramena, hůlku v
ruce, ovce za ním - podnes vidím ten krásný biblický motiv. Ovečky se často objevují v mých kres-
bách, ostatně kdysi patřily k tomuto regionu.“

Ten dávný čas přikrčených chalup a provoněných pasinků zůstává v obrázcích Václava Jaroně
napořád.

010 František Pavlica – malíř, sochař, zašovský rodák.
Po celý svůj život tíhnul k rodné obci. 
Narodil se v Zašové 24. února 1915. Zpočátku pracoval jako sklář. Po válce působil jako pří-

slušník SNB. 
Od mládí měl zálibu v malování, to později zdokonalil školením a kontaktem s renomovanými

umělci. Se svými akvarely i olejomalbami se prezentoval na výstavách v Praze, Ostravě i v jiných
městech. 

Blízká mu byla také práce sochaře a od roku 1964 začal tvořit plastiky a skleněné mozaiky. Pod-
nes je můžeme v Zašové shlédnout – v parčíku uprostřed obce sochu Valašského rebela, u školy
bustu J. A. Komenského a v zákoutí před Stračkou sousoší Valašskou rodinu.  
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K výročí 700 let města Rožnova pod Radhoštěm od první písemné zmínky (1267-1967) věnoval
Rožnovu p. R. rozměrnou mozaiku, která zobrazuje roztančený pár
krojovaných Valachů. 

Svou kamenickou zručnost prokázal i při stavbě schodiště u kostela
a zídky oplocení mateřské školy. 

V letech 1970-1988 působil jako tajemník MNV, obecní kronikář a
organizátor výstav uměleckých prací místních občanů. 

František Pavlica zemřel 8. prosince 1989.  

Alois Polách – kameník a kulturní pracovník 
(15. 2. 1906 – 18. 9. 1995). 
Byl neodmyslitelnou osobností Zašové. Zastihl jsem ho jen několik měsíců před tím, než nadobro

odešel do nebe kameníků, dobrých a pracovitých lidí. Hovořili jsme tehdy o řemesle kamenickém
a náš rozhovor o lidských řemeslech pak vyšel pod titulem Jak roste kámen.   

Pan Alois Polách ze Zašové se kamenickému řemeslu vyučil v roce 1920.
„To mi bylo 15. února čtrnáct roků. V ten den jsem ukončil školní docházku, tehdy se nečekalo

až do konce školního roku, a následující den jsem nastoupil do učení na kameničinu.
Kameníkem se člověk učil tři roky. Prvých čtrnáct dnů pracoval učeň zdarma, nádeničil, pomáhal

starým kameníkům. Pokud se osvědčil tak mohl pracovat dál, ale dostával plat o deset procent
nižší, než kameníci. Později dostával plat podle toho, jak dělal. Někdo se učil tři roky a moc toho
nesvedl, jiný byl zručnější. Dělávaly se schody, dlažby, hrobové rámy, podezdívky, římsové pom-
níčky. A také stavební kameničina.

Kameničina je pěkná práce. Člověk musí vědět jak je kámen rostlý, protože i kámen má léta,
tak jako dřevo. To každý neuměl. Ale byla to také těžká práce, hlavně prach. Proto hodně lidí od

kameničiny uteklo kvůli zaprá-
šeným plícím.

Každý kameník vyfasoval pat-
náct želez: dláta, štohomry,
kramle, vinkle, špice, zrnováky,
štokováky. Všecko nářadí do-
stal odpočítané, to si opatroval.

Kámen se vylamoval stříle-
ním. Šichta kamene se nejprve
očistila, pak tři chlapi ručně oce-

lovými tyčemi s navařeným vidiovým dlátem vyvrtali otvory až čtyři metry hluboké. Tam se upě-
choval střelný prach, vložila se zápalná šňůra a díra se ucpala. A odtroubilo se znamení, že se
bude střílet. Výbuch blok kamene podtrhl. Pak se kámen po troše dobýval. Zručný kameník do
něj musel vyvrtat díry a  kámen se pomocí klínů rozlamoval na menší kusy.

Povrch kamene se brousil karborundem. Brusný kotouč se na povrchu otáčel a přitom se kámen
vlhčil vodou.

Kameníci měli vždycky dost práce. V letním čase se dělalo deset hodin.  Ráno a odpoledne po
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půl hodině přestávka, v poledne hodinu na oběd.  Kdo si chtěl přivydělat pracoval od rána od pěti
až do tmy. Navíc měl doma každý malou hospodárku, dobytek, pole, to všecko musel při kameni-
čině stihnout. To byl těžký život.

Přes zimu kameníci nedělali. Pracovalo se do štědrého dne, pak zase až od příštích velikonoc
byla výplata. Během zimy si kameníci pospravovali plot kolem chalupy a něco v chalupě podělali.

Na hřbitovech se většinou dělalo z pískovce. Kdo měl peníze koupil si nebo nechal dělat pomník
ze švédské žuly. Dobrý byl také slezský mramor, ale křehký. Nejlepším materiálem byl kararský
mramor, pěkný, silný, hutný, to bylo něco jako práce s máslem. Pískovec ze Zašové je porézní,
dýchá, časem zčerná. Nesmí se natřít, jinak se rozsypá. Když lidé některé pomníky z pískovce
natřeli, když zatřeli ty póry, kámen přestal dýchat - a tak ty pomníky umřely. Tenkrát byly hřbitovy
plné soch, většinou z pískovce, dnes už jsou všecky rozsypané.“

Kameníci většinou brzy umírali, málokterý přežil padesát let. Umírali na těžce zaprášené plíce. 
Pan Alois Polách pracoval jako kameník patnáct let. Když mu zjistili zaprášení plic odešel pra-

covat do lesa. Potom byl zaměstnaný jako seřizovač v pletárnách v tehdejším MOPu ve Valašském
Meziříčí. To mu zachránilo život. I tak však kameničinu pořád příležitostně dělal, jak bylo potřeba.
V Zašové vytesal z kamene všechny pomníky padlých. A ještě jako důchodce pomáhal v zámku
v Novém Jičíně provádět římsové kamenické práce.

„Ložiska kamene jsou podnes,“ řekl pan Alois Polách. „Ale kameníci vymřeli a kameníků není. I
proto, že začal umělý kámen, beton a cement, když přišly stroje na opracování kamene. Všecko
bylo levnější. Dnes už je většina někdejších kamenolomů bez života.“

Marie Janišová– Kubešová
Učitelka, malířka, národopisná pracovnice.
Narozena 9. 7. 1918 v Zašové – zemřela …
Vystudovala Učitelský ústav ve Valašském Meziříčí. vyučovala na řadě

škol v regionu, pracovala v gobelínové manufaktuře. Organizovala, řídila
a nacvičovala národopisné soubory, zvláště zašovský Valašský krúžek,
se kterým sklízela četné úspěchy na regionálních i celostátních přehlíd-
kách ve Strážnici, Starém Smokovci, Turzovce aj. 

Spolu s manželem PhDr. Arnoštem Kubešou rozvíjela národopisné
umění a sbírala památky pro Valašské muzeum v Rožnově

Václav Holáň - malíř, kreslíř, karikaturista
Narodil se 9. 6. 1931 v Ostravě, ale přilnul k Valašsku a zejména k Zašové. Kromě občanského

povolání ve státní službě se věnoval také výtvarnému umění, nadání k
němu zdědil po předcích z matčiny strany. Vlastní pílí, důkladným a rozsá-
hlým studiem a také konzultacemi s renomovanými výtvarnými umělci Vi-
lémem Wünschem, Helenou Salichovou a dalšími se vypracoval na
uznávaného malíře, kreslíře a karikaturistu. 

Malování se mohl
naplno věnovat
po roce 1969, kdy
z politických důvodů
a v čase normalizace
odešel ze státní

služby. V té době přijal místo v propagačním
oddělení v Tesle Rožnov. Výtvarná práce jej
plně zaujala a vyhovovala jeho odborným a
uměleckým ambicím. Vynikal zejména v gra-
fické práci, kreslil diplomy, různá přání, po-
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zvánky a novoročenky, ale také humorné karikatury, často i s politickým podtextem. Ve vážnější
malířské práci to byly akvarely i oleje s motivy inspirovanými přírodou, Beskydy, Valašském a v ne-
poslední řadě také Zašovou. Půvab jeho obrazů tkví zejména v malířské technice a pojetí námětu,
často jakoby symbolicky zaznamenaného. Václav Holáň se díky vstřícné a přátelské povaze a
ochotě pomáhat s budováním obce sžil se Zašovou a s jejími občany. S malířskou tvorbou Václava
Holáně se mohli Zašovjané seznámit na výstavě jeho výtvarné tvorby, uspořádané v roce 2001
jeho manželkou a přáteli k jeho nedožitým sedmdesátinám. Václav Holáň zemřel 9. 1. 1994.     

Metoděj Jahn – učitel, básník
Slunné dny básníkovy
Metoděj Jahn (1865 - 1942) je považován za nestora valašských spisovatelů. Narodil se ve Va-

lašském Meziříčí a rodnému kraji zůstal věrný po celý život i ve svém literárním díle.
V roce 1887 se stal učitelem v Zašové. zde začal psát povídky,

často inspirované neutěšenými sociálními poměry v rodinách
žáků a spoluobčanů: Z temných i světlých cest, Nevzešlo ráno,
Zapadlé úhory, Kruhy na vodách aj. Je autorem i četných básní,
k nimž ho inspirovala krásná okolní příroda, lesy, háje a stu-
dánky. Je autorem spíš balady než básně Valašská legenda,
která pronikla i do nejzapadlejších horských samot na Valašsku.
V roce 1901 byl přeložen do Komárovic u Kelče a v roce 1919
byl jmenován řídícím učitelem v Rožnově pod Radhoštěěm.  

„Bylo mi 14 let, když staříček zemřel, dobře si na něj pamatuji,”
vzpomínala jeho vnučka paní Olga Friedrichová. „Do Rožnova
se přestěhoval roku 1918 z Komárovic, odkud doslova utekl, pro-
tože mu tam zemřely tři děti. V Rožnově působil jako správce
školy ve Štefaniu. Kolem roku 1923 si postavili na nábřeží v Rož-
nově p. R. domek, to byla pro něj výhra, tady měl svůj klid, své

soukromí, tady pracoval.“
Tehdy byla za domem zeleninová zahrada a ovocné stromy. Vpředu široké řečiště Bečvy, kolem

se vinula prašná cesta. Až od Eroplánu se táhl lesíček, podnes jsou mezi vilovou zástavbou patrné
jeho zbytky v podobě letitých stromů. 

„Domek stál uprostřed lesního porostu, jako nějaká myslivna. Staříček měl rád přírodu, jenže se
do oken málem nedostalo slunce. Tak služebná Julka, když si šel staříček po obědě na chvíli
zdřímnout, potajmu některé větve ořezávala. 

Staříček byl velice pracovitý, denně psával 8 - 10 hodin.
Dopoledne v kuchyni, kde stařenka vařila, odpoledne v po-
koji, až se tam zatopilo, to kvůli šetření. Nesměli jsme sta-
říčka při práci vyrušovat. Můj otec mu nechal udělat vysoký
pult, takže při psaní chvíli mohl sedět, chvíli stát. Třeba i pět-
krát během psaní obešel chalupu, to aby utřídil myšlenky.
Všechny knížky byly brožované, aby tolik nestály, a myslím,
že se ve zdejším regionu všechny prodaly.

Zabýval se zdejší problematikou. Tehdy bylo Valašsko ve-
lice chudý kraj, asi jako východní Slovensko. Staříček se za-
jímal sociální otázkou. Jeho vzorem byl Anton Pavlovič
Čechov. Vůbec bylo sociální cítění v celé rodině velice silné. Když mu jednou drátař ukradl jeden
ze dvou párů bot, které staříček vlastnil, zakázal zloděje pronásledovat, protože si vzal boty horší
a tedy byl jistě potřebný.

Staříček byl členem Moravského kola spisovatelů, navštěvovalo ho mnoho významných lidí.
Mezi nimi i Dr. Martinek z Ostravy. Velice často také svérázný doktor Kubeša, kdykoliv šel na Rad-
hošť, nebo na valašský bál, obyčejně měl kolem sebe houf studentů. Stařenka musela napéct po-
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hoštění, tenkrát sušenky v obchodě, jako dnes, nebyly. Stařenka byla velice praktická a pracovitá
žena, se staříčkem se neobyčejně doplňovali. 

Žilo se úžasně skromně, ale i tak se ve vyjadřování a stolování zachovávala vysoká úroveň. I
skromná jídla byla vždy krásně upravená.      

Jednou za rok, obyčejně na podzim, si staříček vyjel na Čarták.
Říkával, že si jde napást oči. Jednou do roka si vyšel na Rad-
hošť. A chodil na Bačův vrch, podnes je tam na jeho památku
Jahnova studánka.

Staříček umřel v nemocnici v Hranicích. Šel na operaci kýly a
bezprostředně náhle zemřel. Pohřbu na dnešním starém hřbitově
se zúčastnilo velké množství lidí, i mnoho významných. Nad hro-
bem mluvil dr. Martinek a profesor Vaverka. Po zřízení Valaš-
ského Slavína byly staříčkovy ostatky přeneseny tam. 

Staříček byl skvělý básník. Myslím, že je po literární stránce
dost opomíjený. Určitě by některé jeho knihy snesly opětovné uvedení, třeba Selský práh, byť v
malém nákladu.”

V Rožnově p. R. prožil Metoděj Jahn 24 let, byl to pro něj čas plný slunce, přesto zde není po
něm pojmenována ani nejmenší ulička, ani pamětní deska není umístěna na jeho domku. I když
byl posléze za svou literární tvorbu přijat za člena České akademie věd a umění, což bylo u ven-
kovského učitele vskutku výjimečné, zůstal nedoceněn, především pro svůj život stranou hlavních
cest. A tak je tomu podnes.“  

Ostatky Metoděje Jahna jsou uloženy na Valašském Slavíně. Na budově Stefania proběhlo v
pátek 13. 9. 2002 odhalení pamětní desky Metoději Jahnovi. 

Rudolf Schlattauer – zakladatel českého gobelínářství
Rudolf Schlattauer (1861 Hranice n. M. - 1915 Valašské Meziříčí), malíř jemného cítění umělec-

kého a zakladatel českého gobelínářství. Skvělost barev si
osvojil na vídeňské malířské akademii. Studoval také v Paříži,
Berlíně a Mnichově. S gobelíny se seznámil v severských ze-
mích a učarovaly mu do té míry, že po návratu z ciziny usiloval
o zavedení jejich výroby v domácím prostředí. 

Dílnu pro výrobu gobelínů založil roku 1898 v Zašové, kde
byla v závěru 19. století živá tradice háčkování a vyšívání.
K pletení palcových rukavic tady používali starobylou techniku,
která byla v podstatě shodná s technikou výroby francouz-
ského gobelínu.  

K výrobě gobelínů stačily dvě místnosti bývalého kláštera,
další dvě sloužily jako kanceláře. „Utlúkaly zme to vidličkama,
na kerých byl přilétý kúsek olova,” vzpomínala tetička Maliňá-
ková. 

Tři týdny pracovaly ženy zdarma, pak dostávaly mzdu tři rýn-
ské týdně - hotový poklad.

Usnesením zemského sněmu vznikla 5. prosince 1908 Jubi-
lejní zemská gobelínová a kobercová škola ve Valašském Me-
ziříčí. Jejím ředitelem byl jmenován Rudolf Schlattauer.

Dílny v Zašové se pak zaměřily na výrobu koberců. V roce
1911 byla jejich výroba přemístěna do nově vybudovaného
Ústavu pro hluchoněmé se záměrem zaměstnat schopné žáky. 

Po celý život se malíř Rudolf Schlattauer potýkal s potížemi a nepochopením. Uznání se mu do-
stalo až po smrti, kdy byl označen za zakladatele českého gobelínářství. 
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František Čáň - profesor - zapomenutý rodák 
(2. 9. 1857 – 15. 9. 1924 v Zašové ).
Málokdo si dnes dokáže představit, jak Zašová vypadala v polovině 19. století. 
V té době už šindelové střechy na dřevěných domech prořídly, nahradila ji tašková krytina, která

červenou barvou uprostřed zelených zahrad vesnici pěkně oživovala. Mimo orbu a chov dobytka
se lidé zaměstnávali nejrůznějšími řemesly. Tkalci chodili tkát do krásenské továrny na polohe-
dvábí. Mnoho dělníků a dělnic pracovalo v Novém Jičíně v továrnách kloboučnické, tabákové a
soukenické. Dělníky zaměstnávala také cihelna v Hrachovci, v Krásně skelné hutě a sirkárna. Lidé
v Zašové pletli sedadla pro továrny na ohýbaný nábytek. Zabývali se také háčkováním vložek do
peřin a oděvních doplňků. Pracovali v lomech a také v lesích.  Obec měla v té době téměř 200
domů a přibližně patnáct set obyvatel. 

František Čáň se dokázal vymanit z běžné každodennosti, stal se vlastivědným pracovníkem,
vypracoval se na profesora. Učil na gymnáziích v Opavě, Zábřehu a v Kutné Hoře, pak na Vysoké
škole v Brně. Všude šířil národní uvědomění, což bylo v té době často trnem v oku rakouským
úřadům.  

Prof. František Čáň spolupracoval také s akademickým malířem Rudolfem Schlattauerem (1861–
1915) při založení gobelínové dílny v Zašové (1898). 

Profesor František Čáň se dočkal svobodného Československa a možná byl mezi těmi, kteří
vítali prezidenta Osvoboditele. 

Jan Tauber – téměř zapomenutý řídící učitel a zakladatel Sboru dobrovolných hasičů v Zašové
Jan Tauber pocházel z Prostějova, kde se narodil 1. 6. 1854. Po absolvování učitelského ústavu

učil a působil jako řídící učitel v řadě moravských škol. 
Jeho společenská angažovanost byla neobyčejně rozsáhlá a

rozmanitá. Muzicíroval, působil jako regenscholer, kapelník a
skladatel. Psal lidem supliky a dopisy. Jako učitel byl opravdo-
vým patronem nejen dětí, ale i včelařů a ovocného stromoví.
V místech učitelského působení také zakládal Sbory dobrovol-
ných hasičů a byl jejich náčelníkem.

V Zašové působil jako řídící učitel v letech 1890–6. V roce
1893 měl hlavní zásluhu na založení místního Sboru dobrovol-
ných hasičů, jako jednoho z prvních deseti sborů na území něk-
dejšího vsetínského okresu. Hned v počátku měl sbor téměř 70
členů. První výbor sboru byl zvolen 28. 5. 1893. Již v prvém
roce existence zasahovali zašovští hasiči u několika požárů

v Zašové, Veselé, Zubří a jinde. V roce 2016 sbor existuje již 123 let a stále aktivně působí ve
prospěch obce. 

Za svého prvního učitelského působení v Návojné u Brumova se Jan Tauber poznal s Amálii
Matějíčkovou a oženil se s ní. Přivedli na svět jedenáct dětí. Desátou v pořadí byla Amálie, pro-
vdaná Kutinová (1898-1965), spisovatelka a autorka oblíbené knihy pro děti Gabra a Málinka. 

Od roku 1903 působil Jan Tauber jako řídící učitel ve Štítné nad Vláří. Tam ho roku 1907 ranila
mrtvice, když jako velitel hasičů spěchal k požáru. Následkem nemoci byl nucen předčasně odejít
do penze. Po Krátkém pobytu v Brumově se Tauberovi přestěhovali do pronajatého domu v Za-
šovské ulici ve Valašském Meziříčí, kde Jan Tauber 23. 5. 1910 ve věku 56 let zemřel.  

Ludvík Jaroň– legionář
(1874 Zašová – 1935 Kroměříž)  V severní části zašovského hřbitova se nachází černý pomník

s bílým nápisem: Ludvík Jaroň, francouzský legionář a krejčovský mistr v Paříži. Vedle je na pom-
níku zažloutlá fotografie. 

Narodil se 3. 4. 1874 v Zašové. Jako čtrnáctiletý odešel do světa. Vyučil se krejčím a postupně
pracoval v Ostravě, Praze, Vídni, Berlíně, Londýně a Paříži, kde pak žil s výjimkou válečných let
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až do konce života jako majitel velkého konfekčního závodu. Od
22. 8. 1914 působil jako vojín ve francouzské 1. cizinecké legii (7.
pluk), později 22. pluk francouzské legie. Zemřel v době návštěvy
vlasti 12. 8. 1935 v Kroměříži. Jeho hrob se nachází v rodné obci
v Zašová. 

Československé legie z období let 1914 – 1920 byly vojenské
jednotky a útvary, které vznikly za 1. světové války ve státech do-
hody jako ozbrojená moc československého zahraničního odboje.
Čs. legie významně přispěly ke snahám o samostatnost Česko-
slovenska. Po vojenských úspěších Čs. legií zejména v Rusku
vlády Dohody uznaly právo Čechoslováků na samostatnost.  

Ve Francii bylo v Čs. legii asi 2 250 Čechů a Slováků, v Itálii  bo-
jovalo v řadách příslušníků italské legie na 19 500 mužů, v Rusku
asi 56 459 vojáků.

Ve Francii, kde sloužil také zašovský rodák Ludvík Jaroň, bylo povoleno vytvoření samostatné
čs. armády 6. prosince 1917. Tvořilo ji 360 dobrovolníků, které poslal z Rumunska do Francie ka-
pitán M. R. Štefánik. Po 12. listopadu 1917 dorazil z Ruska prapor dobrovolníků v počtu 1200
mužů. Spolu s dobrovolníky z Ameriky, Ruska, Itálie, Srbska, Anglie a náborem ve Francii byl 19.
ledna 1918 vytvořen 21. pluk a 20. května 1918 pak 22. pluk. Oba pluky  převzaly v závěru června
1918 v Darney z rukou prezidenta Poincarého prapor věnovaný městem Paříž. 

Oba pluky vytvořily brigádu, jež byla zařazena do 53. francouzské pěší divize. Od léta 1918 do
konce války se brigáda zúčastnila bojů u Michelbachu, Jonchery sur Vesle a Vouziers et Terronsur
Aisne. V těchto bojích padlo 450 jejich příslušníků

Po vytvoření 23. pluku v Cognacu byla brigáda změněna na divizi. Ta v průběhu prosince 1918
a ledna 1919 odjela přes Itálii a Rakousko do vlasti.   

V Zašové byla výnosem Zemské správy v Brně zřízena dne 11. března 1922 Místní jednota Čs.
obce legionářské pro Zašovou a okolí se sídlem v Zašové. Zahrnovala Zašovou, Zubří, Vidče a
Střítež nad Bečvou. Tehdy měla jednota 51 členů. Jednota pořádala přednášky, oslavy, účastnila
se veřejných projevů, uspořádala výstavku, pořádala taneční zábavy a plesy. 

Po obsazení Československa se dne 31. července 1939 místní odbočka Národního sjednocení
legionářského v Zašové formálně sloučila s místní ČSOL pro Zašovou a okolí, ve skutečnosti se
stal výbor místní jednoty ČSOL výborem odbočky Národního sjednocení legionářského. Na zá-
kladě výnosu říšského protektora pro Čechy a Moravu ze dne 25. srpna 1939 byl tento spolek
rozpuštěn, stejně jako jiné legionářské organizace. Po skončení 2. světové války spolek již činnost
neobnovil.  

Josef Hajda – legionář 
17. 10. 1874 – 30. 8. 1931. 
Při evakuaci Čs. vojska na Rusi z Vladivostoku bylo vypraveno 38

lodních transportů, kterými bylo z Ruska do vlasti přepraveno
72 644 osob (4 914 invalidů, 3 004 důstojníků, 53 455 vojínů a pod-
důstojníků, 1726 žen a 717 dětí.) Poslední transport opustil Vladi-
vostok 2 září 1920.  

Ze Zašové bylo 29 (resp. 32) legionářů. 
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Stanislav Vašut - učitel
Narodil se 9. 6. 1910 ve Velkých Karlovicích – zemřel 20. 2. 1998 Valašské Meziříčí. 
Pedagog, národopisný a vlastivědný pracovník, publicista. 

Vystudoval učitelský ústav v Příboře. Ve studiích pokračoval na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci a stal se středoškolským učitelem. 

Vyučoval na řadě škol, v letech 1960-61 i na ZŠ v Zašové. pak na od-
borné dřevařské škole a Stavební průmyslovce ve Valašském Meziříčí,
Zdravotní škole ve Vsetíně atd. Maloval krajinu na Karlovicku, publiko-
val a byl i členem redakce časopisů Doliny Urgatiny a Našeho Valaš-
ska. Byl členem Národopisné společnosti. 

K Bezručovým osmdesátinám vydal knihu Valaši bardu Beskyd
s Kobzáňovými ilustracemi. 

Jan Poruba (není fotka)
Hudebník a učitel hudby. Narodil se v Zašové 28. 11. 1903 – zemřel v Zašové 6. 5. 1969. 
Od mládí byl aktivním hudebníkem, již v 18 letech nastoupil jako elév u vojenské hudby v Užho-

rodě, kde zásluhou Ferdinanda Škrobáka a vlastní snahou se za několik let vyškolil a po návratu
domů působil v řadě souborů dechových, tanečních, komorních, ve Valašském symfonickém
orchestru ve Valašském Meziříčí, Rožnově i v Zašové. 

Od roku 1940 vyučoval na Hudební škole ve Valašském Meziříčí, současně externě vystudoval
Státní hudební konzervatoř v Brně.

Odborně řídil řadu hudebních kapel, skládal příležitostné skladby, například k tělovýchovným
vystoupením Sokola Valašské Meziříčí, pochody, instrumentoval skladby pro různé soubory aj.

Za dobu svého učitelského působení vyškolil desítky žáků na dechové nástroje, violoncello aj.
Vedl orchestr žáků hudební školy, pěvecké soubory, nacvičoval a řídil hudbu při operetách a sám
aktivně působil ponejvíce v dechovém orchestru Krásenských skláren, který přivedl k řadě úspě-
chů a ocenění. 

Ferdinand  Škrobák - Hudební skladatel a dirigent
Narozen 17. 10. 1895 v Zašové – zemřel 24. 9. 1988 v Praze. Hrál na křídlovku a pozoun. Od

mládí působil jako hudebník, později dirigent a kapelník v mnoha
vojenských hudbách po celém Československu.

V letech 1918-33 působil u vojenské hudby v Kroměříži, za oku-
pace byl městským kapelníkem v Prostějově, kde také učil na hu-
dební škole. V letech 1945-8 byl dirigentem hudby Vojenské
akademie v Hranicích. Po druhé světové válce působil převážně
v Praze. Byl spoluzakladatelem Ústřední hudby ministerstva
vnitra, hudby čs. letectva, dirigentem Pražské posádkové hudby,
orchestru Pražských dopravních podniků atd.

Vyučoval na vojenské hudební škole a byl odborným poradcem
pražského Domu osvěty.

Psal valčíky. Složil několik desítek vojenských pochodů, písní
a dalších skladeb pro dechový orchestr, které se dostaly do re-
pertoáru mnoha kapel, do rozhlasu a televize.  

Evžen Holiš - Dirigent, hudební pedagog
Narozen 9. 4. 1930 v Zašové.
Vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a Janáčkovu akademii muzických umění v Brně.
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Působil jako dirigent v brněnské opeře. Učil na Státní brněnské konzervatoři. 
Do Zašové často zajížděl, trávil zde dny odpočinku se svou rodinou v domě po rodičích. 

František  Maliňák - Učitel, překladatel, publicista, společenský pracovník.
Narozen 13. 11. 1920 – zemřel 16. 11. 2004.
Vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí. Působil na řadě škol v regionu. Pro náboženské

přesvědčení byl ze školství propuštěn. V letech 1968–1990 pracoval v organizacích Skaut a Orel.
Překládal z němčiny a francouzštiny. Publikoval v našich i zahraničních časopisech i v samizdatu.

Jako kulturní referent Lidové strany organizoval v obci koncerty, umělecké akademie, také zá-
jezdy po republice a do zahraničí. 

Oldřich Lušovský - Akademický malíř
Narodil se 29. 6. 1925 v Zašové – zemřel v roce 29. 7. 1987 v Mšeně. 
Studoval v Olomouci a v Karlových Varech, pak na pražské AVU. Proslul jako

vynikající portrétista, který maloval i TGM. Posléze inklinoval k českému ku-
bismu. 

Dlouhá léta se věnoval pedagogické činnosti. Na sklonku života působil jako
ředitel  Základní umělecké školy ve Mšeně u Mělníka – škola měla velké úspě-
chy se svými dětskými pracemi na mezinárodním poli. 

Jindřich Janoušek - Vlastivědný pracovník
Narodil se 4. 6. 1917 v Zašové.
Od mládí žil ve Valašském Meziříčí. Pracoval jako typograf. Zajímal se o historii města Valašské

Meziříčí, sbíral materiály o něm, včetně starých pohlednic. Vydal publikaci Valašského Meziříčí
na starých pohlednicích, Proměny Valašského Meziříčí na pohlednicích a knihy Historie Valaš-
ského Meziříčí a Krásna nad Bečvou v datech. Dlouhá léta spolupracoval s muzeem v zámku Kin-
ských, v roce 1991 jako zakládající člen nově se tvořící Muzejní společnosti. Uspořádal Slovník
osobností kulturního a společenského života Valašska 2000. Za mimo řádné zásluhy o kulturní
život města obdržel v lednu roku 2006 Cenu města Valašského Meziříčí, Zemřel 19. května 2006. 

Alois Maliňák - Předseda JZD a člen MNV Zašová.
Narodil se v Zašové 20. 10. 1927 – zemřel 3. 2. 1999.

Vystudoval Hospodářskou školu v Rožnově. Převzal statek po rodičích na
němž úspěšně hospodařil. 

V roce 1957 byl donucen pohrůžkami místních komunistických funkcionářů
převzít funkci předsedy nově založeného JZD, které svou odborností, rozhle-
dem a charakterním přístupem k členům družstva a spolupracovníkům přivedl
k rozkvětu a přednímu místu v rámci okresu.

Byl po řadu let i čelným funkcionářem MNV, kde se zasloužil o dobrou a
úzkou spolupráci obce s družstvem. 

Jeho úspěšné vedení zemědělského družstva, ke kterému byly postupně připojeny družstva
z okolních obcí – Veselá, Stříteže, Vidče a Zubří, přesvědčivě potvrdila i skutečnost, že v čele JZD
ho členové družstva podrželi až do odchodu na důchod v roce 1987, kdy družstvo dosáhlo nejvyšší
zisky i rekordní výsledky v zemědělské i nezemědělské činnosti.  
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Heřman Štíhel
P. Heřman Štíhel se narodil 16. 10. 1903 ve Staříči u Místku. (zemřel 1. 4. 1946 v Zašové). Jeho

otec byl obchodníkem. Vysvěcen na kněze byl 5. 7. 1927 v Olomouci
arcibiskupem Prečanem. 

Měl nadání a ušlechtilou povahu. Působil v chlapeckém semináři
v Kroměříži. Byl studenty milován. Po třech letech odešel na další studia
do Brna a Vídně. Trápen revmatismem opustil na radu lékařů seminář
a odešel do duchovní správy. Nastoupil do Veselé u Val. Meziříčí. Práce
tam však vyžadovala nadbytek tělesného zdraví. Roku 1940 přechází
do Zašové, kde se jeho umělecký vkus vzácně uplatnil při opravě nej-
krásnějšího valašského poutního kostela. Výmalba interiéru, nová pod-
laha. Vystavěl nové věže. 

Byl tři a půl roku upoután na lůžku. 
Zemřel 28. 3. 1946. Pohřeb se konal v pondělí 1. dubna 1946 o 10.

hodině dopoledne. a byl projevem lásky, vděčnosti a úcty všech, kdo
ho znali. Na poslední cestě ho doprovodili kněží, zástupci úřadů Za-
šové, Stříteže, Veselé. Také družičky, Sbor dobrovolných hasičů, Mari-
ánská družina, velké zástupy farníků a poutníků. 

Ve své poslední vůli napsal: „Chci být pohřben v Zašové uprostřed svých milých farníků, kteří
ukázali tolik obětavosti při opravě chrámu Matky Boží…“ 

Jeho odchod komentovaly noviny: „Dne 28. března 1946 zemřel po dlouhém utrpení farář u
Matky Boží v Zašové P. Heřman Štíhel . Patřil jistě mezi největší trpitele- kněze přítomné doby.“ 

Jaroslav Nohavica
1. 2. 1921 – 27. 4. 1949.
Zašovský novokněz Jaroslav Nohavica.  Primice v Zašové 1. 4. 1945. Otec Jaroslava byl Eduard

Nohavica a Emilie, rozená Janošková. 
Jaroslav se narodil 1. 2. 1921 v Zašové. Studoval nejdříve u Sale-

siánů ve Fryštáku, pro slabé zdraví se vrátil domů a pokračoval ve
Valašském Meziříčí, středoškolská studia dokončil v Moravské Os-
travě, kde maturoval. Theologii studoval v Praze a po 2 letech přešel
do olomouckého semináře kde ve studiu pokračoval a ukončil.  Na
podjáhna byl vysvěcen 21. ledna, na jáhna 4. března a na kněze 17.
března 1945. 

Den 1. 4. 1945 byl radostným dnem v Zašové. Toho dne sloužil první
mši sv. novokněz P. Jaroslav Nohavica, rodák zašovský. Za účasti 6
kněží, 5 bohoslovců, ohromného zástupu věřících ze Zašové i okolí
byl přiveden z rodného dřevěného domku do kostela. 

Pobočka Katolických žen a dívek! koupila P. J. Nohavicovi, tomuto chudému novoknězi  celé
bytové zařízení.  

Dne 6. dubna 1949 přijel do Zašové pochovat svého otce P. Jaroslav Nohavica. Nenadál se
nikdo, že za 3 týdny 27. dubna 1949 sám zemře v nemocnici v Hranicích. Byl dávno churav na
srdce. Převezli jej do Místku, kde v pátek 29. 4. 1949 měl pohřeb – odpoledne týž den byl přivezen
do Zašové, do zdejšího kostela. Na jeho pohřeb dne 30. 4. 1949 se sjelo asi 28 kněží. Pochovával
p. Josef Seget, děkan z Rožnova, farář Frant. Mastil z Palkovic. 

V kostele bylo v 10.00 hod. rekvium, potom vyšel pohřební průvod – veliký, mnoho dospělých a
školních dětí. Obešel starý hřbitov. Z Místku přijelo asi 150 lidí ve dvou autobusech. Též z Draho-
tuš, kde byl dříve děkanem, i z Hranic přijeli účastníci pohřbu. 

P. Jaroslav byl kněz horlivý, zvláště děti k němu lnuly. 
Ještě v květnu 1949 přijely do Zašové 4 autobusy poutníků, vracejících se ze sv. Hostýna – nav-

štívili hrob P. Jaroslava Nohavici. Zapálili spoustu svíček a zase odjeli. 
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Karel Kerle - kamenický mistr 
21. 6. 1863 – 1936.
Rod Kerlů pocházel z Weissenbachu Reille, Tyroly. Usadili se v Zašové a věnovali se kamenictví. 
V Zašové byly dva kamenolomy: Kerlův a Obecní lom. Hlavní

těžební horninou byl pískovec. Jejich činnost byla v roce 1948
zastavena. Kámen se používal na stavbu cest, mostů či kame-
nické práce, sochy, kříže, mezníky apod. 

Boží muka v horní části obce postavil v r. 1896 kamenický
mistr Karel Kerle jako poděkování bohu za své uzdravení. Po-
škozena byla v důsledku autonehody, posunutá, puklá. Musely
být postaveny nové základy. Rekonstrukce se uskutečnila 18.
10. 2009.  

Kerlovi byli  vlastenci, Sokolové, věnovali se divadelnictví v Zašové. 

Amatérské divadlo bylo v minulosti součástí společenského života každé vesnice. Téměř
všechny spolky nacvičovaly nějaký divadelní kus a předváděly ho pro pobavení spoluobčanů. 

V Zašové ochotnické divadlo patrně existovalo již v závěru 19. století, jak lze vyčíst ze zápisů
Sboru dobrovolných hasičů (založeného roku 1893). Repertoár býval většinou lidový, oblíbené
byly zejména veselohry. 

Sokolské divadlo, které bylo od svého vzniku v roce 1924 převážně pod záštitou rodiny Kerlovy,
uvedlo mezi mnoha divadelními kusy například Maryšu, Lucernu, pohádky pro děti, z veseloher
kromě jiného Princeznu z Nemanic. Sdružení Orla a Lidové strany se ve spolupráci s muzikantem,
varhaníkem, ředitelem zašovského kůru a kostelního sboru Arnoštem Borovičkou zaměřilo na hry
se zpěvy a operety a mívalo každoročně v repertoáru dvě až tři hry, 

Hrálo se převážně v sále Osvětové besedy. Budova dosloužila. Začátkem ledna 2013 se v sále
Osvětové besedy uskutečnil rozlučkový Valašský bál, sice ve smutečně vyzdobeném prostředí,
nálada však byla úžasná. 

Nevyhovující budovu Osvětové besedy nahradil nově vybudovaný Kulturní dům. Úspěšně slouží
kulturním potřebám nejen Zašové, ale také okolním obcím.   

František Šigut
10. 3. 1910 Stará Ves – 1. 2. 1970 Opava. 
I když se P. František Šigut narodil mimo region Valašska, po určitou dobu

působil ve Valašském Meziříčí. O tom, že mu tento hornatý a malebný kraj
přirostl k srdci svědčí i to, že kromě duchovní literatury (Čtyři kapitoly o bla-
hoslaveném Janu Sarkandrovi) se ve své literární tvorbě věnoval právě zdej-
šímu kraji. Z jeho pera vzešly také publikace Kardinál Dr. František Bauer
(katolický teolog a kardinál, který pochází z Valašského Meziříčí–Hrachovce;
26. 1. 1841 – 25. 11. 1915), a Dějiny farnosti valašskomeziříčské.

Napsal také knížku Poutní místo Zašová, dosud jedinou větší publikaci,
která popisuje dějiny Zašové jako farnosti a poutní místo Valašska. Kniha
vyšla nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí roku 1942. Úvodní slovo k ní napsal
farář u Matky Boží zašovské P. Heřman Štíhel: „Slavné poutě, vroucí písně, hluboké nadšení při-
cházejících procesí i jednotlivých poutníků, vděčná srdce i dnes jsou zářivým svědectvím lásky
valašského lidu k Marii Panně. A tato knížka, jež mluví o slavných dějinách jejího zašovského
sídla, je a chce být vděčným důkazem vroucí, nezapomínající lásky k Ní. … Vzpomínám nadše-
ných kazatelů i zbožných poutníků a zvláště jejího vroucího ctitele, který jí touto knihou vzdává
svůj hold.“

Pouti k zašovské Panně Marii se konaly snad už počátkem 13. století, doloženy podle historic-
kých zpráv jsou ve druhé polovině 17. století. Knížka P. Františka Šiguta nejen zaznamenává his-
torii tohoto slavného poutního místa, je zároveň i jeho oslavou.
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Marie Holišová – lidová básnířka
Na svou maminku vzpomíná Marie Rethyová (rozená Holišová). 

„Maminka se narodila v Zašové 7. 4. 1911 a zemřela 18. 9.
1973. Byla druhá ze  šesti dětí manželů Zátopkových.  Nej-
starší byl syn Alois – říkali jsme mu strýček doktor.  Vystudo-
val Karlovu univerzitu, byl významným a ve světě známým
vědcem v oboru zemětřesení, člen Akademie věd a měl
mnoho dalších titulů a vyznamenání. Maminka nemohla jít
studovat, protože již studoval strýček v Praze a samozřejmě
přednost měli ke studiu bratři. Jezdila do práce do Tonaku
v Novém Jičíně, pak pracovala ve Valašském Meziříčí, jednu
dobu v Gobelince, mlékárnách, i u Janyšky.  Od narození prv-
ního syna již byla v domácnosti.  

Maminka se 4. ledna 1939 provdala za vdovce Rudolfa Ho-
liše z Pahrobek, který pocházel ze 14 dětí a z velmi chudé
rodiny. Nás bylo 7 dětí. Naše maminka měla základní vzdě-

lání, ale byla velmi vzdělaná tím, že pravděpodobně rodiče i její nejstarší bratr ji učili co se dalo.
Taky hodně četla. Nevím, kde našla při sedmi dětech, starosti o zahradu, pole, šití a ještě čas na
psaní básní. No ale vím, vždy večer seděla v kuchyni za stolem a psala. Asi to bylo její všecko.
Do básní vložila svou lásku k rodině, lidem v okolí i vlastně všem. Měla hrozně ráda přírodu, kvě-
tiny, Zašovou… Psala o Stračce, o lese, o sedlácích, o chudých lidech. Chodili za ní Zašovjané, i
lidí z okolních vesnic, aby jim napsala báseň. Ke svatbám, narození dítěte, k různým kulatým na-
rozeninám a vlastně i nekulatým, psala i ty nejsmutnější básně při úmrtí… Hodně z těch básní
jsem se tenkrát naučila a přednášela. Za maminkou chodil i pan Kubeša, bývalý ředitel Valašského
muzea, sbíral staré písně a mamka toho tolik věděla…

Maminka taky napsala divadlo – název Sen noci svatojánské. Pak to nacvičovala se školními
dětmi, nacvičovalo se to u nás doma, pak jen asi dvakrát v sále Osvětové besedy. A taky se to
hrálo pro veřejnost. Bylo jí 62 let když zemřela. Plakala celá Zašová….“

František Schwetz 
František Schwetz, nadlesní,nar. 1823 -  zemřel 14. 9.

1891 v 68 roce věku svého. Pohřeben je na zašovském hř-
bitově. Roza Schwetz byla choť nadlesního, zemřela 9. 9.
1873 v 56 roce věku svého, je uložena v témž hrobě. I dcera
Ida.

Dřevo v té době bylo bezohledně mýceno a používáno jako
palivové dříví pro hutě. Až vyl odlesněný celý kraj. I pro ne-
dostatek dříví železné hutě u Zubří skončily. Lidé spílali nad-
lesnímu Schwetzovi za takové hospodaření s lesy, ale ten
se bránil, že za nic nemohl, vykonával jen příkaz majitele
panství.   
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Alois Pobořil -  malíř ze Zašové renovoval zašovský betlém
Zašovský betlém patří k velmi starým. Pravidelně o každých Vánocích je vystavený na jednom

z bočních oltářů místního chrámu, zasvěceného Navštívení blahoslavené Panny Marie. 
Zhotoven byl podle tyrolské školy v roce 1907. Jména těch, kteří jej stavěli a vyřezávali figurky

se nezachovala. Na ploše dvanáct metrů čtverečních je rozmístěno osmnáct dřevěných figurek
lidských postav, čtrnáct oveček, velbloud a slon. Ve chlévě u jesliček s Ježíškem stojí oslík a volek.
Nad střechou poletuje anděl. Černoušek v popředí děkuje za každou vhozenou minci do klobouku
pokýváním hlavy. Prostorově scénu rámuje a pozadí dotváří malba městečka Betléma.  

V roce 1952 byly barvy na slušně ze dřeva řezaném betlémě zčernalé a prachem pokryté. Re-
novace se ujal Alois Pobořil, malíř ze Zašové, jenž bydlel u kostela v č. 257. Nově natřel jeskyni i
figurky, takže na Vánoce toho roku byl betlém jako nový. 

V tom roce byl betlém vůbec poprvé také opatřen elektrickými žárovkami.  
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3.

Významné objekty obce
9. 1. 2017

Nejstarší budoVy

Patrně nejstarší zděnou budovou v obci byl Panský dvůr. Stával na dnešní návsi v místě poz-
dějšího obecního hostince č. 39. Patřil k němu bývalý panský  dům č. 38, také zvaný „Revír“ (po
roce 2000 „Krčma u Krčmářů“, pak Večerka). 

Dřevěná budova fojtství stávala v dolní části obce  poblíž dolního mostu nad dnešní prodejnou
průmyslového zboží (proti soše TGM), zbořena v roce 1979. 

Mezi nejstarší budovy určitě patří hospodářské usedlosti, obývané po několik generací. Původně
stavěné ze dřeva, pak zvláště obytné části z pevného a nehořlavého materiálu z kamene a cihel. 

Usedlosti byly uspořádány do podoby uzavřených selských dvorů. Na pravém břehu potoka Za-
šovky na Panščici jsou kolem hospodářských budov zahrady, na ně navazují na přilehlé pozemky.
Na levém břehu Zašovského potoka už není uspořádání usedlostí a přilehlých pozemků kvůli zvl-
něnému terénu tak souměrné.  2)

Obytné prostory tvořily u selských usedlostí jen malou část zastavěné plochy, většinou to byly
chlévy a stodoly pro uschování úrody a zemědělských strojů.  

Také u malých zemědělců mělo každé stavení hospodářskou část – chlévy a stodolu. Do sou-
časnosti byly chlévy přestavěny na obytné části, stodoly na garáže.  

Z původních dřevěných staveb se do dnešních dnů nedochovala prakticky žádná. 

Někdejší budova obecního úřadu a obecního hostince.
čp. 39. Původně panský dům, Revír čp. 38.

Chalupnický domek Zátopkových. 
Hájenka Bumbalových , větší část zastavené
plochy zaujímají hospodářská stavení. 
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škola v Zašové byla snad již před válkou třicetiletou, roku 1637 byl v ní rektorem Petr a roku
1653 odkázal „rektor zašovský“ 1 R na kostel. Rektor Juřík zemřel roku 1657. Po Janu Wolfovi je
roku 1755 připomínán Vrbík „ludirektor“.

Původní škola byla v místě čp. 43 – Borovičkovi.  
Od roku 1862 byla škola dvojtřídní.
Od roku 1785 po zrušení kláštera za Josefa II., byla škola přestěhována do severní části kláštera
– chodily do ní i děti ze Stříteže. Po požáru roku 1871 byly učebny přemístěny z horní části kláš-
tera do učíren v přízemí.
Roku 1880 byly upraveny byty pro dva učitele. 
Správcem školy byl  rektor Vranečka (zemřel roku 1743), pak jeho syn Baltazar, řeholník v za-

šovském klášteře. Pak Vrbík, Jan Mališ do roku 1799, Ant. Scghober do roku 1825 a jeho syn
František do roku 1875. Služné bývalo 75 zl. rýských ročně, později 93 zl.

Nadučitelem byl od roku 1875 Fr. Janíček, od roku 1890 Jan Tauber, od roku 1896 Ladislav
Kanis, od roku 1897 Karel Zrůnek, člen okresní školní rady. 

Školní knihovna byla založena roku 1890 (měla v roce 1914 na 300 svazků), učitelská knihovna
založena roku 1897 (měla 67 svazků).

Roku 1897 byla za starosty Josefa Čáně postavena nová školní budova se čtyřmi třídami –
obecná škola (Od roku 1982 Dětský domov.). Školní část bývalého kláštera prodala obec správě
Ústavu sv. Josefa. 

Církevní škola. Církevním ústavem byl sirotčinec pro dívky - Ústav sv. Josefa, založený roku
1898 ve Vítkovicích z nasbíraných milodarů. Osiřelé dívky byly při-
jímány ve věku od tří do patnácti let, učily se různým pracím pro
život potřebným (v kluchyni, při prádle a šití, na poli a v zahradě).  

Roku 1911 byla se zemskou pomocí pro schovanky postavena
nová budova obecné školy se třemi třídami. Školu navštěvovaly i
dívky ze Zašové. Školnímu učení se věnovalo šest ctihodných se-
ster III. řádu Františka. Ředitelem  ústavu byl katolický kněz Jan Sta-
věl, který ústav založil. 3) 

Budova církevní školy byla postavena roku 1911.

K historickým stavbám patřila také budova železničního nádraží, ta zašovská zanikla v polovině
června 2010. 

Už roku 1881 usiloval Rožnov o vybudování železnice, aby se usnadnila přeprava lázeňských
hostů slibně se rozvíjejících klimatických lázní. V roce 1884 byla pamětním listem znovu požado-
vána stavba železnice z Krásna do Rožnova. O rok později se opět naléhavě jednalo o jejím vy-
budování, neboť v té době jezdilo do Rožnova ročně na 2000 hostů, kteří museli být přepravováni
poštovními povozy. V Roce 1891 pak bylo opět pracováno vší mocí o zřízení lokálky z Krásna do
Rožnova. Teprve 2. června 1892 se Rožnov železnice dočkal.

První vlaky tehdy zdolaly vzdálenost 15 km mezi oběma městy za 56 minut (dnes za cca 24
minut). Namísto dřevěných vagonů s nástupní deskou po celé jeho délce a se samostatnými ven-

Obecná škola z roku 1897. 
Rpku 1982 byla přebudována na Dětský domov.
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kovními dveřmi do každého kupé dnes Rožnovským údolím jezdí elegantní a pohodlný vláček.
Komu byla v minulosti během jízdy dlouhá chvíle, mohl si jednoduše vystoupit, projít se, pak zase
nastoupit do pomalu se šinoucího vláčku a pokračovat v jízdě. 

Historická budova (již neexistující) zašovského nádraží. Připomínána na fotografii dne 1. 6. 1892
při zahájení provozu na železniční trati Val. Mez. – Rožnov p. R. 

Klášter v Zašové začal stavět František Ludvík z Žerotínů (1716-1731), větev vízenberská-fal-
kenberská, císařský rada a hejtman kraje Opolsko-frankenberského majitel panství. Dne 22. 10.
1722 byla sepsána zakládající listina. 

Zašovský klášter byl osazen mnichy řádu trinitářů. Na Moravu se řád trinitářů dostal nejprve
právě do Zašové 2. 4. 1725 k nedávno dostavěnému poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie.
Mniši byli prozatím ubytováni ve dvoře v domě z pevného materiálu, který držela šlechtická rodina
Schetzlerů. 

Karel zína uvedl při osazení kláštera v Zašové dne 24. 11. 1724 podmínky pro jejich usazení: 
1. Řád nikdy nepřekročí  počet 13 bratří, který je pro Zašovou povolený.
2. Mniši se zdrží veškerých sbírek v zemi. 
3. V klášteře budou kněží, kteří znají dostatečně jazyk moravský a budou proto schopni vyučovat

lid katechizmu a základním pravdám náboženským a vypomáhati v tamějších farnostech. 

Trinitáři se v Zašové věnovali péči o poutníky a výpomoci ve valaš-
ských farnostech.

Základní kámen Nového kláštera byl položen 4. 10. 1725. Koncem
roku 1728 se mohli trinitáři nastěhovat do kláštera, zbytek budovy byl
dokončen později. 

Trinitáři jsou katolickým řádem s oficiálním názvem Řád Nejsvětější
Trojice pro vykupování zajatých  otroků. V době největšího rozkvětu
v XV. stol. měl řád na 800 klášterů a několik tisíc členů. Jeho zaklada-
teli byli sv. Felix z Valois (1127-1212) a sv. Jan z Mathy (1160-1213).

Budova zašovského nádraží v roce 2010.

Zašová 1. 6. 1892. 

Kostel, klášter, církevní šklola.Na dobové pohlednici z poč. 20. stol je dobře pa-
trný kostel. klášter (později fara),a církevní škola. 
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První klášter vznikl nedaleko Paříže. Trinitáři se rychle šířili do dalších zemí. Za dobu své existence
vykoupili asi 1 400 000 otroků. 

Od konce 18. století byly kláštery trinitářů  v jednotlivých zemích rušeny. 
V současnosti se trinitáři rozvíjejí v Africe a Latinské Americe. Vrátili se také do Polska. Vrátili se

také do Polska. 

Zrušení kláštera roku 1783 císařem Josefem II. Dne 21. 11. 1783 byl z rozhodnutí císaře Josefa
II. (příslušný zákon vydán roku 1782) zrušen i klášter v Zašové. Vmi i klášter zašovský). V Zašové
byl zabaven majetek patřící klášteru: množství obrazů, na 2000 knih, 6 krav, 2 koně. Kostel byl
velmi bohatý na stříbro, dary různých příznivců kláštera a poutního místa. Monstrance, ciborium,
stříbrný relikviář s ostatky sv. Kříže, stříbrné konvičky s miskou, stříbrné svícny. Bohoslužební rou-
cha. Plachty na oltáře. 

Řeholníci museli klášter opustit. Většinou přešli do duchovní správy. 4)
Následoval 21. dubna 1784 i zákaz poutí a 1. 8. 1785 byly zakázány také průvody. 
Valaši však i nadále docházeli do Zašové na pouť.  

Roku 1898 založil Rudolf Schlattauer v Zašové dílnu pro výrobu gobelínů. V závěru 19. století
byla v Zašové živá tradice háčkování a vyšívání. K pletení palcových rukavic tady používali sta-
robylou techniku, která byla v podstatě shodná s technikou výroby francouzského gobelínu. 

K výrobě gobelínů byly určeny dvě místnosti bývalého kláštera, další dvě sloužily jako kanceláře.
„Utlúkaly zme to vidličkama, na kerých byl přilétý kúsek olova,” vzpomínala tetička Maliňáková.
Tři týdny pracovaly ženy zdarma, pak dostávaly mzdu tři rýnské týdně - hotový poklad.

Usnesením zemského sněmu vznikla 5. prosince 1908 Jubilejní zemská gobelínová a kobercová
škola ve Valašském Meziříčí. Jejím ředitelem byl jmenován Rudolf Schlattauer.

Dílny v Zašové se pak zaměřily na výrobu koberců. V roce 1911 byla jejich výroba přemístěna
do nově vybudovaného Ústavu pro hluchoněmé se záměrem zaměstnat schopné žáky

Ústav sv. josefa
Roku 1901 tehdejší hranický katecheta a pozdější olomoucký světící biskup Jan Stavěl (1869-

1938) zřídil v zakoupené části klášterní budovy útulek pro děti různým způsobem postižené. Položil
tak základ k proslulému Ústavu sv. Josefa, který se stal jedním z nejznámějších svého druhu na

Sochy umístěné na průčelí kostela. 

Rudolf Schlattauer, zakladatel gobelínů. Dílny v Zašové. Tkaní gobelínů. 
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Moravě. 
Spoluzakladatelkou ústavu byla Růžena Staňková, která se nikdy neprovdala a celý svůj život

zasvětila péči o osiřelé, postižené a zanedbané děti. 
Výchovné a vzdělávací práci se věnovaly řeholní sestry z kongregace Chudých školských sester

de Notre Dame. 

Poznámka: Jedličkův ústav v Praze, který se věnoval péči postižených dětí, byl založený až roku
1913. Rudolf Jedlička, (1869-1926), český lékař, profesor Univerzity Karlovy, založil roku 1913 v
Praze ústav pro tělesně postižené děti (Jedličkův ústav), který je v provozu dodnes. Jeho absol-
ventem byl i Bezruký Frantík (František Filip 1903-1957), který pocházel z Jamného nad Orlicí,
narodil se bez rukou, ale dokázal žít zcela samostatně.

(fotka bezrukého Frantíka, kniha titulní strana)

V roce 1985 byl v budově někdejšího Ústavu sv. Josefa zřízen Domov důchodců, pak Ústav so-
ciální péče (v roce 2016 jeho provoz ukončen, budovy převedeny do majetku obce). 

Kostel

starý dřevěný kostel, zasvěcený sv. Anně, pocházel zřejmě ze středověku a byl zbořen v 18
století. V době výstavby nového kostela a ještě dlouho po ní, minimálně do roku 1748 stáloy oba

kostely vedle sebe.  
František Šigut: Dřevěný kostelík prastarý, chatrný a ne příliš

veliký měl dva oltáře, kazatelnu a jiné potřeby. Na hlavním ol-
táři byl umístěn milostný obraz Panny Marie u něhož byly
z vděčnosti za vyslyšené prosby už roku 1672 zavěšeny různé
předměty, jako např. stříbrné korunky, stříbrná tabulka na třech
řetízcích, zlatý řetízek, prsten aj.  Tyto votivní (děkovné) před-
měty jsou výmluvným svědectvím, že Zašová byla už v té době
navštěvovaným poutním místem.  

Nový zděný kostel. Dne 14. srpna 1714 byl položen základní kámen nového poutního kostela,
jehož stavbu financoval hrabě Karel Jindřich ze Žerotína. Po jeho brzké smrti dostavěl kostel v Za-

šové jeho bratr a dědic František Ludvík. Stavbami (kláštera a kostela) se
však tak zadlužil, že příjem z panství sotva hradil úroky z dluhů. 

Hotový kostel benedikoval (požehnal) dne 15. července 1725 olomoucký
kanovník Jan Matěj z Thurmu. 

Erb Žerotínů na průčelí kostela. 

Ústav sv. Josefa současná podoba. Plastika sv. Josefa nad vstupem do ústavu. Ústav sv. Josefa po provedené
nadstavbě v roce 1941. Oltář v ústavní kapli. 

Na výřezu z mědirytiny z r. 1768 je
vyobrazen starý kostelík, nový kostel
a klášterní komplex. 
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Stavba nového chrámu byla pojatá velkolepě. Architekt neznámý. Sloh barokní. Rozměry 35 m
délky, 17 m šířky a 16 m do výšky. Byl největším kostelem v celém okolí. 

Dne 5. 8. 1723 byl postaven hlavní oltář.
Slavnostní posvěcení nového kostela se uskutečnilo 15. 7. 1725. Přenesen byl do něho milostný

obraz Panny Marie ze starého kostela. Jan Bartoloměj Vranečka k tomu uvádí: Slavnost zde v tem
kútě nikdy nevídanou a neslýchanou.  Přítomno na 2000 lidí a dokonce se střílelo z „kusů“ –
z hmoždíře. 

Samostatná farnost byla v Zašové opět zřízena až r. 1785. Za éry trinitářů kostel a farnost stále
formálně patřila pod farnost rožnovskou. 

Slavnostní biskupské konsekrace (posvěcení) se kostel dočkal až 29. července 1742 z rukou
biskupa olomouckého Jakuba Arnošta z Lichtenštejna.

Roku 1767 navrhl ministr kláštera P. Benedikt hraběti Žerotínu aby ke kostelu byly přistavěny
dvě věže.  Roku 1768 stavba věží schválena. Dílo dokončeno ještě téhož roku a 10. září  vložen
do báně pamětní list. Ve zdivu věží udělány výklenky, v nichž jsou umístěny velké sochy zaklada-
telů řádu sv. Jana z Mathy a sv. Felixe z Valois. Štít mezi věžemi ozdoben sochou P. Marie. 

Dne 26. 6. 1783 (po zrušení kláštera a odchodu trinitářů by zůstal kostel bez kněze) byla podána
žádost, aby část kláštera byla ponechána na faru. 

Kostel se stal filiálním farnosti rožnovské a roku 1785 farním, v části klášterní budovy byla zří-
zena fara. 

Prvním farářem  zašovským na samostatné faře se stal roku 1785 dosavadní administrátor (pro-
zatimní duchovní správce) a někdejší ministr zašovského kláštera P. Anastasius od sv. Jana
z Mathy, světským jménem František Jelínek. 

Třetím farářem se stal roku 1805 František Hohn a byl jím až do roku 1828. Založil Pamětní
knihu farní, ta však padla za oběť požáru v roce 1871.

Roku 1871 požár kostela a fary. Dne 1. června 1871 se v 11 hodin v noci vzňala chaloupka pod
Mariánským kostelem stojící, vítr hnal plameny směrem ke kostelu. Vyhořel kostel i s farou. Vše
zničeno – i farní archiv. Faráři Františku Svobodovi shořelo nářadí, knihy, šatstvo, dříví, sláma a
drůbež. Shořela i západní část bývalého kláštera. 

Po požáru nebydleli kněží na faře, nýbrž v osadě v domech soukromých. 
Za příznivé pohody se mše konala před hlavním nebo před některým z bočních oltářů, kdežto

za deště se konala pod kůrem, kde kněz stál tváří k věřícím.   
Kostel pak byl zakryt cínovým plechem, fara taškami. 

Farář P. Josef Odstrčil působil vetech 1885-1903 a byl jedním z nejhorlivějších farářů. Opravil
celý kostel vně i zevně a kostel ozdobil. Roku 1887 postavil boční oltář sv. Jana Nepomuckého.
Roku 1892 postavil místo prozatímně upravených věží nové věže cibulovité, a zřídil třetí věžku,
tzv. sanktusní. Svěcení nových věží se konalo 7. 8. 1892.    

P. Odstrčil pořídil jako protějšek milostného obrazu P. Marie Zašovské obraz sv. Cyrila a Meto-
děje, který umístil na epištolní straně hlavního oltáře, autorem obrazu je Josef Šichan z Brna. 

Roku 1926 se uskutečnilo jmenování varhaníka, měchošlapa a dvou kostelníků.
Jmenoval je farář a jejich jmenování schválil kostelní výbor. Od kostela dostávali:
měchošlap 80,- Kč, oba kostelníci 200,- Kč ročně služného. Varhaník byl placen
od kostelního výboru. 

Roku 1940 nastoupil do Zašové P. Heřman Štíhel (1903 – 1946). Jeho umě-
lecký vkus se vzácně uplatnil při opravě nejkrásnějšího valašského poutního kos-
tela. Zařídil výmalbu interiéru, položení nové dlažby. 

Byl tři a půl roku upoután na lůžku. Zemřel 28. 3. 1946. Ve své poslední vůli
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napsal: „Chci být pohřben v Zašové uprostřed svých milých farníků, kteří ukázali tolik obětavosti
při opravě chrámu Matky Boží…“ 

Opravy kostela. 
Oprava kostela roku 1941. V červenci roku 1944

byla na kostele stržena stará zinková střecha nad
sakristií (přes 100 m čtverečních), nahnilá prkna i
trámy byly vyměněny za nové, a střecha pokryta
novým pozinkovaným plechem. Opravu provedly
Komunální podniky z Valašského Meziříčí, ve-
doucí p. Josef Nohavica, klempíř ze Zašové. Jen
za plech bylo zaplaceno 17 206 Kč. Za práci (3
dělníci, pět dní) si napočítali 16 636 Kč. 

V roce 1992 byly původní varhany v zašovském kostele nahrazeny novými,
mají 1772 píšťal, elektrické dmychadlo, 30 pedálových a 58 manuálových klá-
ves.

Borovička Miroslav varhaník.

Další opravy kostela

ZVoNy 

Smutné i radostnější chvíle zašovských zvonů
Až do roku 1767 měl kostel pouze malou věžičku nad presbytářem, v níž visel zvonek, pořízený

péčí rožnovského faráře Jana Jiřího Bauhofera.
Dne 1.  8. 1721 postavena báň na kostelní věžce. Roku 1722 zakoupen zvon.
Zašovský kostel patří k nejstarším místním objektům. Původní dřevěný vznikl ve středověku a

byl zasvěcený sv. Anně. Nový zděný kostel, zasvěcený Navštívení Panny Marie, byl posvěcený
roku 1725. 

Až do roku 1767 měl kostel pouze malou věžičku nad presbytářem. V ní visel zvonek, pořízený
péčí rožnovského faráře Jana Jiřího Bauhofera.

Roku 1768 byly na kostele postaveny obě věže a roku 1773 do nich zakoupeny dva nové zvony
ke cti zakladatelů mnišského řádu Nejsvětější Trojice - trinitářů, posvěceny byly 30. ledna 1773 a
na věž vytaženy 2. března 1773. 

Roku 1892 byl zavěšen v malé věžce nový zvon sv. Josefa s nápisem: „Sv. Josefe, oroduj za
nás!“

V 1917 zrekvírovány dva zvony:  „Nejsvětější svátost oltářní“ o váze 524 kg a nejmenší sv. Alois
o váze 30 kg. 

Odpoledne o 3 hodině zvonilo se naposledy všemi zvony a večer o ¾ 7 hod. byly oknem z věže
shozeny dolů. Byl to smutný okamžik. Mnohé oko zaslzelo, lidé plakali.

Oprava kostela v letech 2016 a 2017. Interiér a exteriér opraveného zašovského kostela. 
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Druhá rekvizice zvonů nastala v září 1917, ale farář Josef Stančák se zasadil o jejich ponechání
na významném poutním místě. Týž farář pak roku 1927 zakoupil nový zvon „Sv. Josef“ o váze
560 kg, posvěcený byl 4. 9. 1927. 

Za druhé světové války byly 17. března 1942 pro válečné účely odevzdány zvony: Sv. Josef, P.
Maria, Cyril a Metoděj. Zůstal jen malý zvonek v sanktusové věžce a zvon sv. Josef o váze 40 kg.
Hlas zvonů ještě předtím natočil na gramofonovou desku pan Macháč, takže alespoň jejich zvuk
zůstal zachován na památku.

Sbírka na nové zvony byla vykonána v říjnu 1956. Vybráno v Zašové a Stříteži 17 376,- Kč. Sbí-
rány byly také barevné kovy: 941 kg mědi, 235 kg cínu. 

Čtyři zvony byly ulity začátkem prosince 1956. Jejich zhotovení přišlo na 20 278,17 Kč. 
Zvony byly dovezeny do Zašové 12. 4. 1957 večer a uloženy v kostele. Svěcení se konalo na

Květnou neděli o 2. hodině odpoledne v nádvoří Domova důchodců. Světitelem byl kanovník Josef
Segeta z Rožnova pod Radhoštěm. Děti přednesly básně o zvonech od zašovské rodačky Marie
Holišové – rozené Zátopkové. Pak byly zvony vytaženy na věž a zavěšeny. Po kázání, Te Deum
a požehnání se rozezvučely. Tak se po 15 letech znovu nad Zašovou rozezvučely zvony. Všichni
byli dojati. 

Současné zašovské zvony: Maria má vyobrazení P. Marie a text: Svatá Maria, chraň zašovskou
farnost. Zvon Josef má vyobrazení sv. Josefa a text: Duším pokoj – svobodné vlasti mír. Zvon
Alois má vyobrazení sv. Aloise a text: Co válka vzala, štědrost farníků nahradila. Zvon Ludvík má
nápis: Sv. Ludvík, Bohu díky. 

Odlití zvonů zajistil P. Karel Boháč. 
P. Karel Boháč byl zašovským farářem v letech 1947–1971. Na zašovskou

faru byl uveden po P. Heřmanu Štíhlovi, který v Zašové sloužil od roku 1940
až do své předčasné smrti v roce 1946.

Do jmenování nového faráře byl v Zašové administrátorem kaplan Antonín
Křižan, který pak působil jako druhý kaplan ve Vyškově.

Frenštáčan Karel Boháč se narodil ve Valašském Meziříčí 27. 5. 1907. Po
absolvování semináře byl na kněze vysvěcen roku 1932. První mši svatou
jako novokněz obětoval 27. srpna 1932 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jako
kaplan působil v Osvětimani. Roku 1947 byl jmenován farářem na uprázdněné místo v Zašové. 

V Zašové působil až do předčasné smrti - do roku 1971, tedy 24 let, a byl takto nejdéle sloužícím
farářem v Zašové. Zasloužil se o zvelebení zašovského kostela, obnovu milostného obrazu P.
Marie Zašovské a zhotovení nových zvonů.

Zpráva o jeho nečekaném odchodu se mezi věřící rozletěla 15. 6. 1971. V Zašové se s arcibi-
skupským radou a zašovským farářem P. Karlem Boháčem rozloučili farníci i poutní kostel v pátek
18. června 1971. Po smutečním obřadu byl převezen do Frenštátu pod Radhoštěm, kde byl za
velké účasti věřících a duchovenstva uložen do rodinné hrobky. 

stračKa 

Součástí zašovských poutí byla i návštěva Stračky. Váže se k ní legenda o zachráněném rytíři
ze slezského rodu Korniců, který prosil P. Marii o záchranu a ta ho ve snu přenesla do místa, kde
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pak z vděčnosti vybudoval kapličku s obrázkem zobrazující děj záchrany. 
Zašovští trinitáři upravili pramen. Voda byla údajně zázračná. Lidé podnes toto místo rádi nav-

štěvují.
Dne 29. 6. 1857 se při pouti několik osob z Nového Jičína

chovalo pohoršlivě, dokonce ve Stračce tančili, najednou se
však pohnula skála a zřítila se na ně. Po odklizení trosek bylo
nalezeno 15 zohavených mrtvol, jež byly pochovány na hřbi-
tově zašovském. Na jejich hrob byla dána tabulka, na níž byl
celý výjev vymalován. 

Z iniciativy P. Josefa Odstrčila byly konány velkolepé pouti mužů z děkanství Val. Meziříčského
do Zašové. Roku 1895 dal upravit stráň ve Stračce a zřídil tam Lurdskou jeskyni se sochou P.
Marie. Roku 1903 musel odejít na léčení jaterní nemoci do Karlových Varů, kde ve věku 66 roků

dne 14. 8. 1903 zemřel. Pochován byl ve svém rodišti v Těšicích.

Až do roku 1932 patřila Stračka obci. Toho roku byla podle usnesení obec-
ního zastupitelstva část kolem jeskyně ve výměře 25 arů 27 m čtverečních
odprodána farnímu úřadu, který měl pečovat o lepší vzhled celého okolí. 

Za účelem snadnějšího přístupu ke Stračce nechal roku 1940 P. Heřman Ští-
hel upravit nový chodník.

Lidé se ptali proč ve Stračce není v jeskyňce socha P. M. Zašovské. 
Nová socha P. Marie Zašovské ve Stračce. Dílo řezbáře Rud. Doležala z Olo-

mouce.  
Jeskyně ve Stračce se sochou P. M. Zašovské z roku 1942. 

Nová socha ve Stračce byla požehnána 5. 7. 1942 za velké účasti poutníků, kteří přišli na pouť,
třebaže procesí nebyla za války povolena. Socha stála 5 tisíc korun a byla zaplacena z darů ctitelů

P. Marie Zašovské. 

Pod kůrem je zřízena Lurdská jeskyně. Socha Panny Marie Lurdské byla
převezena do kostela, kde byla umístěna v lurdské jeskyni, kterou udělal řez-
bář Doležal pod kůrem v nepoužívaném prostoru, kde bylo kdysi schodiště
na věž a půdu kostela. Do ní dne 22. 11. 1942 postavena socha P. Marie Lurd-
ské.

Lurdská jeskyně v kostele v současné době.  

Poslední úpravy Stračky proběhly v letech 2000-6 zásluhou občanského
sdružení, které areál Stračky spravuje. 

Matice Zašovská
Mezi ušlechtilými plány P. Heřmana Štíhla bylo založení spolku „Matice Zašovská“, který by pod-

poroval finančně opravy kostela a získával příznivce tomuto poutnímu místu. V té době existoval
spolek „Orlovna“, ten však těmto záměrům nevyhovoval a ani jeho název nebyl pro tyto účely
vhodný. Poslední předseda spolku „Orlovna“ proto navrhl, aby spolek změnil název na „Matice
Zašovská“. Spolek své stanovy upravil podle stanov „Matice Svatohostýnské“, doplnil je o oblast
své působnosti a rozšířil na celé území Moravy. 

Přání P. Heřmana Štíhla se splnilo bohužel až po jeho smrti. 
Dne 1. října 1946 se konala ustavující schůze „Matice Zašovské“. Prvním předsedou byl zvolen

p. František Martinek, úředník v Zašové, jednatelem P. Antonín Křižan, administrátor v Zašové,

Stračka po první úoravě v roce 1895.
V jeskyni je stocha P. Marie Lurdské. 
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pokladníkem zasloužilý předseda kostelního výboru p. Jaroslav Pečiva, cukrář v Zašové. 
Přáním všech bylo: Dej Pán Bůh, aby spolek „Matice Zašovská“ získal mnoho horlivých členů,

mnoho dobrého pro chrám i poutníky vykonal. 
V poválečné době byla obnovena tradice slavných zašovských poutí. Poutníků přicházelo do

Zašové mnoho, ale scházelo zázemí. Proto „Matice Zašovská“ usilovala o stavbu Poutního domu,
podobně jako na poutním místě na Hostýně. 

„Matice Zašovská“ se usnesla požádat arcibiskupskou konsistoř o po-
volení odprodání  stavebního místa z farní zahrady o rozloze asi 22 arů
(1 a = 100 m čtverečních). Kapitulní konsistoř v Olomouci přípisem far-
nímu úřadu v Zašové č. j. 5135 ze dne 11. března 1948 odprodej po-
zemku ordinariátně povolila. Zbývalo ještě vyřídit řadu formalit. 

V únoru 1948 však nastala změna vlády. S ní byla mimo jiné vyhlášena
i revize všech spolků, což se dotýkalo i „Matice Zašovské“. Takže jednání
o prodeji farních pozemků pro Poutní dům uvázlo až do vyjasnění exis-

tence „Matice Zašovské“. 
Zašovský farář Karel Boháč nabízel pro stavbu poutního domu farní pole, tzv. „Farářenku“, bylo

by tam místo pro Poutní dům i slušnou zahradu. To se však vedení „Matice Zašovské“ nelíbilo.
Nepřipadalo jim vhodné ani místo pod hřbitovem, směrem k ústavu sv. Josefa, kde bylo Orelské
hřiště. Ještě toho roku se však postoj výboru „Matice Zašovské“ změnil a 18. září 1948 ústy p.
Františka Martinka žádala „Matice Zašovská“ o 60 arů na „Farářence“ pro stavbu Poutního domu.
Stávající pachtýři „Farářenky“ však nechtěli tolik dát, že jim pak skoro nic nezbude, byli ochotni
nabídnout jen 20 arů, což však bylo pro větší stavbu málo. Takže ani tentokrát nedošlo k definitiv-
nímu ujednání. 

O „Farářenku“ jevili zájem také místní fotbalisté a v nových politických poměrech po roce 1948
pak v tomto prostoru fotbalové hřiště skutečně vzniklo. 

V té době už se začínala psát nová historie, která znamenala ukončení činnosti téměř všech
spolků. 

K obnovení činnosti „Matice Zašovské“ došlo až v současné době. Jde o občanský spolek, který
se chce spolupodílet na využití objektů někdejšího kláštera (celý klášterní areál je majetkem obce),
a to zejména z hlediska sociálního a společenského, stavebně historického a s ohledem na du-
chovní a kulturní tradice. 

Spolek uplatňuje členství řádné, čestné a přidružené. 
„Matice Zašovská“, z. s., je dobrovolný, samosprávný, nepolitický a neziskový svazek osob, které

pojí společný zájem na obnově a vhodném využití místní kulturní památky bývalého trinitářského
kláštera a na dalším rozvoji Zašové jako významného poutního místa Valašska. 

Přirozeným předpokladem smysluplného členství je vzhledem k účelu a činnosti spolku kladný
vztah ke křesťanským tradicím a hodnotám.   

Takto zašovská současnost navazuje na záměr P. Heřmana Štíhla o vznik „Matice Zašovské“
z roku 1946.  

Pouti do ZašoVé

Pouti v Zašové údajně vznikly někdy kolem roku 1672, ale jistě už byly dříve, před rokem 1628,
kdy byla Zašová vrácena pod duchovní správu kněží katolických, či dokonce už před rokem 1580,
kdy se poprvé setkáváme v Zašové s knězem protestantským. 

Velkého rozkvětu se pouti dočkaly po roce 1715, kdy v našich zemích zuřil mor. V Meziříčí tehdy
vymřely celé domy. 

Mrtvé již ani nikdo nechtěl pochovávat, protože se lidé báli nákazy. Jednotlivé obce se zavázaly
konat prosebné procesí do Zašové a takto se tradice poutí dochovala. 

Největší rozmach poutí nastal za působení faráře Josefa Odstrčila, který v Zašové působil v le-
tech 1885-1903.
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Motivem poutí byl Milostný obraz P. Marie Zašovské. Je na něm vyobra-
zena legenda o vděčnosti středověkého rytíře, který na útěku před Tatary
vzýval Pannu Marii, ta ho vyslyšela a pomohla mu zázračně v nesnázích.

Původní obraz byl namalován na desce z jedle o síle 1 cm. Deska slo-
žena ze tří částí, spoje po potažení lněným plátnem nejsou příliš patrné.
Zadní strana desky je parketována.

Rozměry desky jsou 118 cm x 63 cm (celkem s výběžky po stranách a
v horní části 122 cm x 66,5 cm.     

Roku 1726 došlo k úpravě tvaru desky, deska byla seříznuta po stranách
o 2,5 cm, přičemž v horní části byly ponechány výstupky ve tvaru kříže, široké 22 cm po stranách
a 26 cm v horní části, které kopírovaly tvar nového rámu do něhož byl obraz vložen. Tvar trinitář-
ského kříže. 

Gotický obraz Panny Marie Zašovské  vznikl v období kolem roku 1450 a je zřejmě nejstarším
vyobrazením Madony na Valašsku.

Podle posledních bádání byl deskový obraz velikosti 63x118 cm namalován zřejmě v 15. století
v Krakově nebo na jiném místě jižního Polska. Zobrazuje celou postavu Panny Marie s dítětem
Ježíškem se zeleným keřovým pozadím. Nahoře andělé drží stuhu s nápisem Sub tlum presidium
confugimus sancta Dei Genetrix (Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.) 

Zdá se, že nějakou dobu byl obraz také v Kelči. Do Zašové se mohl vrátit někdy v období po tři-
cetileté válce a byl umístěn ve starém dřevěném kostele svaté Anny. 

Na počátku 18. století se jeho historií zabýval známý moravský dějepisec Jan Jiří Středovský.
Už tehdy byly v Zašové četné pouti, jak ve své kronice píše místní rektor Vranečka roku 1710, že
obraz Panny Marie působí zázraky od starodávna. Zpráva o jednom z nejstarších uzdravení po-
dává obraz, který dal z vděčnosti za uzdravení namalovat Meziříčský děkan Ondřej Helmessini
roku 1707. 

Obraz Panny Marie Zašovské byl vsazen do vzácného dubového rámu pobitého měděným a
postříbřeným plechem  (dar hraběte Fr. Antonína  Rottala s manželou Cecílií ze dne 20 10. 1726)
a umístěn na hlavním oltáři. Po vysvěcení 29. července 1742 biskupem Jakubem Arnoštem z Lich-
tenštejna bylo u obrazu umístěno množství votivních (děkovných) darů, mnohé z nich byly vloženy
v různých skříňkách; např. 9 zlatých prstenů, 160 různých předmětů, 2 stříbrné řetízky, 2 stříbrné
polokorunky s pravými drahokamy, 7 filigránových agnusek (medajlonky se svatým obrázkem) za-

sazených ve stříbře, stříbrné a pozlacené žezlo, dva stříbrné prsteny, stříbrná
spona s jaspisem apod. 

Ex voto s milostným obrazem Panny Marie Zašovské, 1745, olej na plátně,
Zašová, kostel Navštívení Panny Marie. (Děkovný obraz.)

Obraz svědčí o vyslyšení prosby roku 1745. Před P. M. Zašovskou klečí ro-
diče se dvěma dítkami. Z jejich úst vychází prosba, vyjádřena nápisem: Matko
Boží uslyš nás a u svého Syna pros za nás. V dolní části obrazu jest nápis:
Ex voto – 1745. Podle pověsti byl tento obraz věnován od manželů za uzdra-
vení jednoho němého a jednoho chromého dítka. 

Po požáru kostela v roce 1871 došlo k poškození milostného obrazu zřejmě v takovém rozsahu,
že byl celoplošně přemalován v letech 1873-1875, originální malba byla celoplošně překryta pře-
malbou, která zastřela původní vzhled milostného obrazu. Obraz byl roku 1883 přemístěn z hlav-
ního oltáře na evangelijní stranu kostela. Nahrazen na oltáři byl kopií brněnského malíře Josefa
Šichana. 

Originál milostného obrazu se na hlavní oltář kostela vrátil až po restaurování v letech 1955-
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1956 (znovu byl posvěcený 26. 5. 1957). 
Naposledy byl obraz restaurován v letech 2007-2008.  

Frantzišek Šigut uvádí, že byla vyslyšena řada proseb.
Jedním z nejstarších vyslyšení proseb je uzdravení meziříčského děkana Ondřeje Helmesiniho

roku 1707: Dvojctihodný a vel. pán Andrea Helmesini, děkan meziříčský, ve svej již starosti do tak
velkej a nebezpečnej  nemoci upadl a to právě dne 17. máje 1707, takže žádné lidské naděje ne-
bylo k navrácení předešlému zdraví, však nejsvětější Pannu Marii, Matku Boží, která jest uzdravení
nemocných, ji za pomoc žádal, která se ctí v tomto kostelíčku zašovském a tak s pomocí její k ná-
ležitému zdraví předešlému přišel a na památku svého uzdravení tento nábožný obraz dal do to-
hoto chrámu svatého, napomínající všech, aby ve svých těžkostech a nemocích k ní se utíkali.   

Zachránění ženy z Horní Bečvy od usmýkání splašeným koněm.  

Uzdravení rektora zašovského Jana Vranečky: Když jsem já do těžké nemoci byl upadnul r.
1711, takže žádnej naděje nebylo o mojim živobytí, ale 8 týhodnů jsem ležel, že jsem již téměř ani
žádným audem v těle svém nevládl a můj pan bratr fratr Václav se ke mně trefil přijít, on o mně
všelijakou péči a starost měl, kterak by mně pomohl lékařství shledával. A největší byla lékařka
moja blahoslavená Panna Maria, že téměř zázračně jsme z tej nemoci povstal. Lékaři mně opustili,
žádné naděje nedávali o mém zdraví. 
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Poznámky 

2) Usedlosti byly uspořádány do podoby uzavřených selských dvorů….  Ne tak docela – protože
stavby na Valašsku byly ještě dlouho z velké části nebo zcela dřevěné, bývaly hospodářské a
obytné budovy a zvláště stodoly od sebe často oddělené z protipožárních důvodů. Selské dvory,
kdy jednotlivé budovy, které zcela uzavíraly ze všech stran čtvercový vnitřní dvůr vznikaly spíše
tam, kde se stavělo z kamene. 

3 Tzv. ústavská škola NEBYLA církevní ale soukromá. Zřizovatel – Ústav sv. Josefa nebyl v té
době církevní organizací. Založil ho sice kněz, ale spolek to byl laický, „občanský“, taktéž i škola.
Teprve později, když už bylo provozování sirotčince a školy nad možnosti spolku, byl celý ústav
převeden na kongregaci Školských sester de Notre Dame, jejíž členky – profesí učitelky – zde po
sestrách III. řádu sv. Františka převzaly péči o sirotky. Spoluzakladatelkou a  později ředitelkou
ústavu byla Růžena Staňková, jejíž hrob je dosud na místním hřbitově.

4)  Prvním zašovským farářem se stal poslední představený zašovského kláštera Anastáz –
občanským jménem Jelínek. Pro faru byla r. 1785 vyčleněna část východního křídla bývalého
kláštera. Ve zrušených klášterech byly nejčastěji zřizovány věznice nebo kasárna. Zašovský
klášter byl ale prodán do soukromých rukou, sloužil k podnikání. 

5) Posvěcení (konsekraci) kostela může provést jen biskup a toho se zašovskému kostelu dostalo
až v 29. 7. 1742. Aby mohl být kostel užíván, stačí obřad tzv. žehnání (benedikce), což se právě
stalo r. 1725 . Lidově se i tomuto aktu říká „svěceni“. 

Historický obrázek Stračky. 
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Drobná lidová architektura
6. 2. 2017

Obraz z Galerie Nábytek Kramolišovi v Rožnově pod Radhoštěm poskytl ing. Martin Kramoliš
(Autor Korman). Vyobrazení vyjadřuje víru lidí v přelomu 19. a 20. století, kdy se utíkali se svými
problémy ke kříži. Oblíbené byly podobné obrázky z období 1. sv. války z hornatých Tyrol.  

K drobné lidové architektuře patří boží muka, kříže a kapličky. Objekty jsou zpravidla situovány
ve volné krajině. Pašijový obraz, soška nebo reliéf umístěn ve skříňkách nebo i na sloupech. Ně-
které nesou záznam o čase zřízení, nebo důvod, proč byly postaveny právě v tom čase a právě
na tom místě, kdo je postavil. Jiným schází letopočet pořízení i jakýkoliv záznam. Některé jsou
honosné, jiné prosté. 

Památky drobné lidové architektury jsou většinou postaveny podél cest. Kdysi patrně měly pří-
mou vazbu na určitou polnost a určitou rodinu, ale proměnami času se cesty vytratily, polnosti se
pozměnily ve svých rozměrech, původní majitelé zemřeli, vazby rodin na půdu byly přetrhány.
Dnes už lze kolikrát jen obtížně zjistit, kdo v těch místech kdysi hospodařil, kdo tam křížek nebo
kapličku postavil a proč. Ani rodinní příslušníci v přímé řadě, dnes už letití pamětníci, mnohdy ne-
vědí, proč byla kaplička postavena, kým a kdy vlastně. 

Prvky drobné lidové architektury, až na malé výjimky, nepodléhají žádné evidenci. Při jejich
stavbě se ve většině případů jednalo o spontánní akci, osobní iniciativu. Lidé většinu těchto objektů
původně stavěli na soukromém pozemku. V historické proměně společenské, kulturní i hospodář-
ské let 1948-1989 se pak tyto objekty sice často octly na pozemku veřejném, ale to nebyl důvod
k jejich ochraně nebo evidenci, naopak, často byly ničeny jako nežádoucí církevní symboly. 

Vyhledat tyto prvky drobné lidové architektury v terénu je mnohdy obtížné, bez pomoci místních
obyvatel často neúspěšné. Některé objekty jsou postaveny na místě dnes málo přístupném, podél
už neexistujících cest, některé zarostlé křovinami, zakryté letitými rozkošatěnými stromy. 

Často unikne pozornosti i objekt v těsné blízkosti rušné komunikace. Jak potom tyto objekty vy-
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hledávat na místech, často desítky kilometrů vzdálených v horském terénu? Je to záležitost zdlou-
havá a vyžaduje určité osobní zaujetí pro věc. Tak mnohdy zůstává prostá krása těchto objektů, i
historie místa nadále nepoznána. 

Některé objekty drobné lidové architektury jsou dobře zachovalé a podnes udržované. Tak je
tomu například v obci Zubří na Valašsku. Zdejší obyvatelé dokonce pečují o starobylý kříž v horské
partii Veřovických vrchů v nadmořské výšce kolem 700 m. Poměrně dobře zachovalé jsou centrální
kříže na hřbitovech. A také kříže v těsném sousedství far a církevních objektů. Jinde jsou však
tyto prvky drobné lidové architektury mnohdy i velmi zanedbané. 

Snad nejvíce prvků této drobné lidové architektury vzniklo během nábožensky založeného 19.
století. Určitý zlom a stagnace v zakládání dalších pak nastal s ukončením 1. světové války. Po
roce 1918 lze objevit památky drobné lidové architektury vskutku jen ojediněle, obvykle jako dí-
kuvzdání za šťastné přežití druhé světové války, nebo na místě dramatické události.  

Zdánlivý obrat k lepšímu nastal až v době současné. Dnes, pokud jsou takové prvky budovány,
až na výjimky se obvykle nejedná o žádné monumenty, ani prosté stromové kapličky s obrázkem,
či snad o kapličky se soškou svatého ve výklenku, jako tomu bylo v minulosti. Jsou to přicestní
kříže, ojedinělá anonymní znamení na okraji rušné dopravní komunikace v místě, kde došlo ke
smrtelné dopravní nehodě. Anonymita a pomíjivost těchto památek jakoby charakterizovala sou-
časnou dobu, rychlou, nervní, plnou změn, netrpělivou a tragickou. Není čas k ohlédnutí. Hodnota
lidského života je nízká nebo žádná. Doba rychlých proměn a rychlého zapomínání. 

Proč se dnes vlastně památkami drobné lidové architektury zabývat? 

Teprve při bližším prozkoumání je spatříme v docela jiném světle. Dýchne z nich prostá krása.
Mají také svou historii. Jsou zvláštní, zejména pokud se podaří nahlédnout do dávno odeznělých
příběhů a lidských osudů. 

Žádný z prvků drobné lidové architektury nebyl postaven samoúčelně. Ke každému se váže ur-
čitá historie, lidský příběh. Dnes, často po více jak sto letech, mnohdy už zapomenutý. I takto patří
tyto prvky drobné lidové architektury, boží muka, kříže, kapličky, bezvýhradně k naší současnosti.
Jsou významnými krajinotvornými prvky. Neodmyslitelné patří do krajiny, dotvářejí její ráz. Mnohdy
jsou i významnými památkami. I proto zasluhují pozornost a ochranu. 

Uvedené památky drobné lidové architektury tvoří určitý výběr z více jak půl tisíce především
fotograficky zdokumentovaných těchto objektů v průběhu několika desetiletí, především na území
České republiky. Mají ukázat jejich určitou rozdílnost podle jednotlivých oblastí a v žádném případě
si nečiní nárok na úplnost souboru těchto objektů z nichž mnohé mají své místo k končinách, kam-
lidská noha jen zřídkakdy vstoupí. V závěru tohoto souboru jde o památky drobné lidové architek-
tury především z obce Zašová. 

Smírčí kříž. Jeho užívání se vžilo ve středověku, kdy krevní mstu nahradilo
vytesání a usazení v místě zločinu. Dochovalo se jich málo. V našich krajích
téměř neexistují. Tento smírčí kříž je ze Soláně pod hospodou Čarták a váže
se k němu pověst o řezníkovi, který ve Velkých Karlovicích výhodně prodal
dobytek, čehož si všimli lapkové a pod Čartákem ho přepadli, zabili a oloupili.
Našli u něho jen 3 groše. Netušili, že zbytek tržby byl ukryt obojku velkého
řeznického psa, který běžel napřed. Byli polapeni a museli vytesat smírčí
kámen a umístit ho v místě zločinu. Kříž je umístěný odvezen ve Valašském
muzeu v přírodě.
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Ve Vrátné na Slovensku v místě Tiesňavy, kde se soutěskou mezi
skalisky prodírá říčka Vrátňanka, došlo 11. června 1848 ke katastrofě.
Nebývalé přívaly deště vytopily Ištvánovou (dnes Štefanovou). Utopilo
se 14 občanů. Voda sahala až po vyznačenou rysku. Památku vybu-
dovali ke stoletému výročí neštěstí Těrchované. 

Boží muka v Bystřicci pod Hostýnem. Na jedné
straně je nápis z r. 1758. 

Poblíž památky je usazena tabulka s textem:
Boží muka z roku 1680. Nechal je zbudovat

tamní farář Tobiáš Swach jako vděk za zachránění sv. Hostýna před zpusto-
šením a obsazením Turky kteří při obléhání Vídně dělali nájezdy na jižní a
východní Moravu.  

Boží muka v Pavlovských vrších. Ty-
pická stavba pro zdejší oblast. Tři kilo-
metry dál je obec Klentnice. Občané sami
v roce 1986 památku opravili. 

Na tabulce je vyposána událost, která se
v stom místě udála. 

Dne 6. 6. 1806 se 79letá žena vracela
se dvěma vnoučaty z pole domů. Přišla

prudká bouřka a ženu zabil blesk – vnoučatům se nic nestalo.

Boží muka v Barorech na jižní Moravě.
Umístěna jsou před místním hřbitovem, po
pravé straně je rozlehlá vinice. Tabulka
uvádí: Boží Muka “U hřbitova” - Bavory.
Památka chráněná státem č. 1138, I. ka-
tegorie. Tato B. M. dal postavit místní truh-

lářský mistr Tobias Hartmann v roce 1832. Renovace provedena prvně dle originálu firmou Karel
JANÍK - stavební práce Klentnice 112.  

Kříž v údolí řeky Vydry – Šu-
mava. Řeka Vydra je považo-
vána za nejkrásnější českou
řeku. Vydra nemá vlastní pra-
men, vzniká soutokem něko-
lika potoků u šumavské obce
Modrava (nadmořská výška
téměř 1000 m). Vydra protéká

hlubokým kamenitým údolím a po 7 km se u Čeňkovy pily
spojuje s řekou Křemelnou, kde vzniká řeka Otava, druhá
největší šumavská řeka. Šumavská boží muka využívají

místní žulu, kříže jsou zpravidla železné. 
O Šumavě působivě psal spisovatel Karel Klostermann (1848-1923). Z jeho literárního díla to

jsou poředevším knížky Ze světa lesních samot, V ráji šumavském, V srdci šumavských hvozdů...,
a další.  
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Boží muka v centrální Šumavě. Kříže jsou z
oblasti nad obcí Modrava. 

Kříž v bývalé obci Stodůlky má letopočet
1892, ja to zaniklá dřevařská osada v nadmoř-
ské výšce 1024. 

Po druhé světové válce bylo místní, pře-
vážně německé obyvatelstvo odsunuto. Do
oblasti byli pěřemísteni dosídlenci, ale jen na

několik let. Pak bylo rozhodnuto vytvořit z této oblasti vojenský prostor. Vět-
šina osad byla zničena. Podnes výstražné tabulky varují turisty pohybovat
se kvůli rotroušené munici mimo vyznačené chodníky.     

Bílý kříž – Staré Hamry. Údajně byl kříž v tom
místě vztyčen na památku jednoho z portášů,
strážců zemské hranice mezi Moravou a Uhrami
– Slovenskem, který zde přišel o život. Na staré
pohlednici z roku 1930 je kříž umístěn  na veliké
planině sloužící jako pastvina, Kristus byl vystři-
žený z plechu. Kříž je asi 6 m vysoký. Zpředu má

na patě letopočet 1878, ze zadní strany letopočty 1878 a 1992 označující
datum renovace kříže. 

Kříž u Vřesové studánky –
Hrubý Jeseník. Nachází se
pod Červenou horou v nad-
mořské výšce 1333 metrů.
V minulosti nejvíce navště-
vované místo v Hrubém Je-
seníku. 

Historie Vřesové studánky
sahá až do 15. století. Poutníci tam hledali uzdravení. Roku 1892 zde byla postavena chata, po
požáru na jejich základech jiná, už neexistující. Kostelík vyhořel po zásahu bleskem roku 1946. 

Ivančena. Od 6. 10. 1946
vrší skauti a trampové na pří-
stupové cestě k vrcholu Lysé
hory v místě zvaném Ivan-
čena (936 m n. m.) z kamenů

mohylu k uctění památky pěti členů ostravské skupiny
Odboj slezských junáků, popravených v posledních

dnech druhé světové války. Byli to Vladimír Čermák (1919), Vladimír Pach
(1921), Otto Klein (1921), Quido Němec (1922), Milan Rotter (1926). Zavraž-

děni byli 24. dubna 1945 (na svátek sv. Jiří, patrona skautů) v Polském Těšíně na starém židov-
ském hřbitově. Pod Lukšincem se nacházel skautský srub a základna Chladná voda, kde probíhala
Lesní skautská škola. Mohyla opravena v roce 2016 k 70. výročí zahájení jejího budování. Den 6.
říjen prohlášen za „Den Ivančeny“. 
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Koločava, Podkarpatská Rus.
Hrob Nikoly Šuhaje. Jeho pří-
běh zpracoval Ivan Olbracht
(vl. jm. Kamil Zeman, 1882 –
1952) v knize Nikola Šuhaj lou-
pežník.

K a p l i č k y
ve slezské
obci Těško-
vice. V 19.
století v tam-
ním lese při

lovu  místní hajný nešťastně zastřelil adjunkta, který se měl zanedlouho oženit s jeho dcerou.
Hajný pak spáchal sebevraždu. Na památku tragické události byla v tom místě postavena kaplička. 

Radhošť (nadm. výška 1129 m). První kříž tam údajně postavili Cyril a Me-
toděj. Časem zanikl, ale lidé ho obnovili (je zanesen ve vojenském mapování
z 19. stol.). R. 1735 postavili na Radhošti kříž misionáři s obrazem umírajícího
sv. Xavera. Jeho odhalení bylo spojeno s poutí za účasti dvou tisíc lidí. Ke
kříži byly konány poutě. Roku 1805 byl na vrcholu vybudován kamenný kříž
nákladem Michala Janíka z Rožnova. Povalila ho bouře a roku 1808 byl po-
staven znovu a hrabě Ludvík ze Žerotína daroval na jeho údržbu 100 zl. Kříž
byl přemístěn před kapli, kde stojí podnes. Na jeho čelní straně je do kamene
vytesán nápis: Ke cti a chvále Pánu Bohu tento kříž postavil… Při přemístění
byl podstavec zřejmě zkrácen.   

Červený kříž. Hážovské díly. Vsetínské vrchy, nadm. výška
800 m. Jeho historie se váže ke konci 1. sv. války. Dva kama-
rádi slíbili, že když přežijí, tak postaví kříž. Jeden pocházel ze
Zákopčí, druhý z Valašské Bystřice. Frolin ze Zákopčí se vrátil
právě v den, kdy pohřbili jeho manželku. I o hájenku přišel.
Přestěhoval se do Valašské Bystřice. Na slib nezapomněl, po-
stavil kříž na pomezí Zákopčí a Valašské Bystřice. Pokud žil,
udržoval ho, pak jeho děti. Naposledy byl obnovený 2001.

Krplov. Nachází se poblíž vrchu Píšková
nad Valašským Meziříčím – směrem k Jar-
cové. Uprostřed lesa je zděná kaplička. Pů-
vodně byla v tom místě horská osada Krplov,
ta v polovině 20. století zanikla. Na památku
byla v tom místě postavena kaplička. Prostor
kolem ní pohltil les.  
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Javoří – Velká Lhota. Vsetínské vrchy. Památ-
ník byl postaven na uctění památky dvou míst-
ních vojáků 1. světové války, kteří byli v jejím
závěru popraveni. Text: Na památku ruských le-
gionářů věrných bratři Josefa Šimčíka a Jana
Melichaříka z Hrubé Lhoty v boji za svobodu
vzdálené české otčiny vydechli duši svoji dne
6. června 1918 v Jekatěrinoslavi na Ukrajině na
popravišti, připraveném katanskou rukou  ma-

ďarského 5. pluku honvédů.  Hrdinové za vaši svatou oběť pro vlast budiž vám
věčná paměť. Pomník postavili manželé. Kamasovi a Hlaváčovi z Hrubé Lhoty r. 1926. 

Osada Severní vítr. Ve veřovickém údolí Padolí, několik kilometrů
dlouhém, je asi uprostřed rekreační objekt. V něm za 2. sv. války
zřídili v roce 1944 Němci protipartyzánskou školu. Aby vojáky víc
přiblížili reálnému terénu, vybudovali pod hřebenem bunkr, poblíž
pramene Jičínky, odkud prováděli výpady proti partyzánům. V sou-
časnosti trampská osada Severní vítr.

Velké Karlovice – Podťaté. V časech nájezdů přes zelenou hranici
z Moravy na Slovensko docházelo k bitkám. Navzájem si kradli do-
bytek. Slováci dělali výpady až k řece Bečvě. Tam se jednoho dne
v místě později zvaném Podťaté navzájem střetli. Bylo hodně mr-
tvých, Pohřbili je do mělkých hrobů v místě, kde leželi a kopečky
hrobů na louce byly pořád vidět. Až po jedné velké povodni vše
voda srovnala náplavy. Pak tam začali hospodařit. 

Lysá hora. Hospodyně. Cestou na Lysou horu je
v místě nad Lukšincem (953 m n. m.)  asi 30 m
v lese dřevěný kříž. Na plechové tabuli je na-
psáno: Na tomto místě zahynula 27. 1. 1905
v sněhové bouři Marie Božoňová, dlouholetá hos-
podyně v útulně na Lysé hoře. Obětí na přístupo-
vých cestách k vrcholu je celá řada.   

Rožnov pod Radhoštěm - Kozinec. Kříž nechal v tom místě postavit uherský
gróf Derscényi. Nápis na soklu kříže po stranách: Dobrotivý Bože, děkuji mod-
litbami za záchranu bratra, kterého jsi vyrval z náruče smrti, když jsi nám po-
skytl příležitost k pobytu na rožnovských nivách kam jsme přišli nabrat
ztracené zdraví, Derscényi 1858. 

Klimatické lázně v Rožnově existovaly v letech 1796–1950. Prvé lázeňské
hosty poslal do Rožnova brněnský krajský fyzik Dr. František Kročák. O vě-
hlas lázní se zasloužil zejména MUDr. František Polanský, který v Rožnově
léčil od roku 1850 do roku 1887. MUDr. Vladislav Mladějovský působil v Rož-
nově v letech 1893-1895, zavedl nové léčebné metody a byl odborníkem na
zdejší klima. 
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Hutisko-Solanec. Kříž na Závrší. Starý popraskaný kříž
ze starého dřeva tam byl uprostřed louky postaven na pa-
mátku nešťastné události, kdy při nakládání sena propíchl
jeden pacholek druhého vidlemi. Vezli ho do nemocnice
v Novém Jičíně, cestou však zemřel. 

Kolem kříže chodila Vilma Volková, nosila rukopisy svého
otce J. F. Karase na poštu. Cestou kolem kříže se pokaždé
bála, protože v těch místech naříkala nekřtěňátka - naro-
zené děti, které tam pohodily krkavčí matky. Vilma, které
lidé říkali víla z hor, slíbila pohodit v místě alespoň košilku,
aby nešťastné děti přestaly naříkat.

Kříž je postavený v tom místě nový. 

Kaplička Dolní Bečva Horní Rozpité. Zděná.
V roce 1998 to bylo 150 výročí  od postavení kap-
ličky, takže i se zvoničkou slouží od roku 1848. Ko-
naly se tam májové. Myslivec Zdeněk Šimurda,
který bydlel nedaleko, rád o tom čase seděl na za-
hradě a se zalíbením se díval na ten malebný ob-
rázek. 

Prostřední Bečva. Kaplička u Dobré
vody. Michal Růčka (85 let) řekl: Kdy
byla postavena nevím, postavili ji tam
sousedé. O májových se tam modlili
růženec a zpívali mariánské písničky.
Je tam pramen dobré vody, chataři

z něho udělali vodovod. Zvyky už jsou minulostí. 
Ke kapličce na okraji lesa mne nakonec přivedl Zdeněk Bil

z Ježovce.

Bělunkův kříž u cesty
na Hutisku-Solanci.
Nápis: Zde skonal
náhle dne 20. září
1894 Jiří Bělunek,
pasekář ze Solance
číslo 49 ve věku 65
let.
Na zadní straně: Nák-
ladem B. Bělunkové
manž. zaslulého 1898. 

Čarták. V roce 1827 byla
nákladem vrchnosti
vystavěna přes kopec Soláň
silnice. V nejvyšším bodu
(810 m) nechala téhož roku
hraběnka Terezie Kynská
postavit na památku kříž.
Naproti kříže stávala v
letech 1638-1830 bouda
pohraniční stráže portášů -
čarda, odtud Čarták. 
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Kaplička na Horní Bečvě v údolí Kobylské. V domku bydlí pan Jiří Polách (roč. 1958) s rodinou
a dvěma syny v chalupě staré 200 roků. Za války se v chalupě konaly taneční zábavy. Partyzáni
se schovávali pod střechou. 

Juřinský splav. Ještě v polovině 19. stol, kdy bylo v Besky-
dách hojnost dřeva a nebyla v tomto kraji zavedena železnice,
dřevo se přepravovalo pomocí pltí. Plťaři rozváželi dřevo do
jednotlivých míst po řece Bečvě a Moravě na Slovácko a někdy
až do Dolních Rakous. Zpátky se vraceli pěšky. Obyčejně vy-
jížděli z jara, kdy bylo dost vody. Vypravili třeba i sto pltí, a za
dobré vody jeli třeba i 2x až 3x. Cesta do Hodonína trvala 4
dny, ale někdy až tři týdny. Byla řada nebezpečných jezů, nej-

horší z nich byl na Bečvě u Juřinky. Před vyplutím se plťaři loučili s rodinou, jako by se už nikdy
neměli vrátit. Řada z nich utonula. Když šlo do tuhého a hrozilo utonutí, vzývali plťaři všecky svaté
a když to nepomáhalo, obraceli se na samotného Ježíše. Ale nejjistější bylo chytit se vrby a vy-
drápat se na břeh. Není zaznamenáno, kolik plťařů přišlo o život. Plťařství ustalo po zavedení že-
leznice. 

Krhová - Jehličná. Tragický osud robotníka Smolky.
Kaplička je po stranách opatřena obrázky s lovec-
kými výjevy. Na zadní straně kapličky je umístě ob-
rázek s popisem oné události. 

V 18. stol. za hrozné bouře a průtrže mračen
v těchto místech zahynul i se svým potahem robotník
Smolka při odvozu dřeva z lesa. Čest jeho památce.
Obrázek namaloval K. Coufal, V. Meziřičí, 1960. 

(Ze Zašové vede k tomu místu modrá turistická
značka.)

Střítež nad
Bečvou.
Jediný kříž
v obci, která
je převážně
evan-
gelická. Kříž
je u cesty
do Zašové. 

Hrachovec. Kříž Pod Zapadlým.
Po sesuvu půdy a pádu stromu
jsou olámaná ramena kříže. 
Podle jedné varianty zapadl v tom
místě do močálu forman s koňmi i
s celým povozem. 

Druhá verze vypráví, že Juraška, obecní posel, byl jednoho
dne vyslán z Rožnova do Valašského Meziříčí. Osedlal koně
a jel. Cestou ho zastihla velká voda rozvodněné Bečvy a on
se v tom místě se utopil. Na jeho památku byl postavený kříž.
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Kaplička na Spině. Cestou z Rožnova pod Radhoš-
těm na Hlaváčky po modré turistické značce je v místě
Na Spině postavena na okraji lesa zděná kaplička.
V minulosti se u ní konávala nákonávala náboženská
setkání, protože ze samot na pasekách měli věřící do
kostela daleko. 

Zubří. Boží muka v místě U zmrzlé roby. V severní části Zubří byla ka-
plička na kmenu smrku. Podle pověsti se během zimní vánice vracela tr-
hovkyně z Nového Jičína, přidal se k ní trhovec a spolu šli přes Veřovické
vrchy. Kousek nad Zubřím se cesta rozdvojovala, mužský se nabídnul, že
ženu doprovodí až k domu, ale odmítla, že už to má jenom kousek. Rozešli
se a ona už domů nedošla. Až na jaře při tání sněhu ji objevili zmrzlou.  

Kaplička byla v minulých letech upravena a přemístěna blíž k obci.  

Zubří. Kříž v Hamrech. V oblasti Hamrů stál v houští zarostlý ka-
menný kříž. Podle datace na soklu pochází z roku 1725 a je nejstarší
na zuberském katastru. Po výstavbě Kaple sv. Ducha ve Starém Zubří
byl kříž renovovaný a umístěn tam (zasloužil se o to Jan Koláček). 

Zubří. Kříž pod Krátkou. Nadm. výška 767 m. Zubřané
tudy chodili za prací do Nového Jičína, podnikavec tam
postavil boudu s občerstvením. Legenda vypráví, že
dřevorubec svážel fůru dřeva na mořkovskou značně
strmou stranu, koně se splašily,  pádily dolů z kopce.
Dřevorubec v nejvyšší nouzi volal: Panenko Maria, když
se zachráním, postavím tady na tvou počest kříž. Byl
zachráněný a slib splnil. Datace není.    

Zašová – kříž u Borovičkových.  Z chronogramu je zřejmé,
že byl postaven až v r. 1811 (nikoliv 1805 jak se dříve udá-
valo). Nápis na kříži (překlad z latiny): „Ku cti, poctě a zbo-
žnému uctívání Spaditele našeho kříž tento postavil lid
zašovský pod (za správy) farářem Antonínem Hohnem.”  Kříž
je evidován jako kulturní památka. památku. Za křížem je starý
hřbitov, dnes parčík. Pak kostel. O Hrubé pouti tudy proudí zá-
stupy poutníků a všude jsou stánky s upomínkovými před-
měty.



Plandorův kříž. Kříž stojí na Plandorově pozemku, proto
Plandorův. Kříž, se údajně vztahuje k rodu Žlebčíků, kde byl
jeden ze synů vysvěcen na kněze. Datace je rok 1866. 

Ve střední části je vytesán text: Já jsem vzkříšení i život, kdo
věří ve mne i kdyby mrtev byl, živ bude na věky. 

Kaplička u Vítkovských. Datace 1896. Kolem vzniklo nové síd-
liště. Od kapličky je výhled na Radhošť. Po roce 2000 po des-
trukci automobilem renovována. 9)

Černý kopeček. Už těžce poškozený
kříž byl úplně devastován a později
zcela renovován. Dnes je tam přívětivé
turistické zákoutí. 10)

Kříž na starém hřbitově.
Stojí v malém parčíku u
kostela jako památka na
původní dřevěný
kostelík zasvěcený sv.
Anně. Po výstavbě
kostela zděného roku
1725 a po přenesení
obrazu P. Marie Za-
šovské do nového
kostela starý dřevěný
kostelíček zanikl. 

Kaplička u Pospěchů.
Ze statku se vyjíždělo
přes zahradu k pol-
nostem, které se
v dlouhém pruhu táhly
k západu. V neděli 6.
května 1945 zajížděli
vzrostlým obilím ruští
vojáci  s kanony do
palebnáých pozic ke
střelbě na ustupující
Němce ve Valašském
Meziříčí. 

Původní kaplička u
Sobotkových. Její
původ sahá nejméně
do roku 1924, kdy
byla stará dřevěnice
nahrazena novým
domem. Po výstavbě
nového domku po
roce 2000 byla
postavena i nová
kaplička, opět se
soškou sv. Antoníčka. 

Kaplička u Maliňákových. Jelikož je
postavena u hlavní cesty, byl při slavnosti
Božího Těla před ní postaven oltá)říček a
konalo se tam zastavení procesí. 8)
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Cholerový kříž v Zašové.
Cholerový kříž byl postaven
roku 1857 (cholera 1836). Do
kamenného podstavce je vy-
tesán nápis: Kříži tys byl
udůstojenství svata záplatu za
outočiště ustrojen k našich
hříchů odvratu. Krví beránko-
vou spojen smazals naši za-

tratu. Kříž byl původně postavený před bývalou Frňkovou hospodou na jiném místě. Váže se
k němu legenda o choleře a procesích do kostela. 11)

Kříž na novém hřbitově. Datace 1886. Text: Já jsem vzkříšení i život. Jan
XII.25. Hřbitov byl v 60. letech 20. stol. rozšířen směrem dolů přes někdejší orel-
ské hřiště. 

Je odtamtud krásný výhled na Veřovické vrchy. 

Stračka. První úprava Stračky mnichy trinitáři
r. 1725. Jeskyňka zřízena roku 1895. Umís-
těna v ní socha P. Marie Lurdské – proto se
Stračce také říkalo Valašské Lurdy. R. 1942 za
P. Heřmana Štíhla umístěna socha P. Marie
Zašovské. Socha P. Marie Lurdské umístěna
do kostela, kde je zřízena lurdská jeskyně.

Kříž -  přes jeho sokl původně protékala voda
je datován r. 1810. Kaplička s obrázkem P. M. Zašovské má dataci r. 1896. 

Hrátky. Kaplička u Alžběty.
Datace není uvedena. Kaplička je
už opravena. 13)
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Kačiny, pod Vlčím. Kříž u Řezníka. K místu kde pod
Vlčím protéká Kačinský potok mne doprovodil pan Josef
Daněk (ročník 1920). „Pocházím z dlouhého domu,“ řekl.
„Tam také bydlím. Manželka Marie už je 10 roků pohřbená
tady v Zašové. Leží na maminčině straně. Já budu na ta-
tínkově, tak to máme naplánované.“

Legenda o adjunktovi Řezníkovi je asi 200 roků stará.
Zamiloval se do selského děvčete. Její otec jej nechal pře-
ložit. Ten se ze stesku v Kačinách zastřelil. Vytí psa. Lesní
dělníci ho na tom místě pohřbili, postavili kříž z tvrdého

dřeva. Kříž časem spadl. Když dělali strategickou cestu tak vše přehrnuli zeminou. 
„Bylo to tady, nebo tady. Kde přesně, to už dnes nikdo neví.“
František Stavinoha, který pocházel z nedalekého Lojčíka, uváděl, že tudy vždycky procházeli

se strachem.  A také: „Dnešní mládež neví o pravé lásce nic.“

Památník hajného pod
Ostrým. Byl tam umís-
těný v roce 2001-2002.
Nápis: V roce 1924 tra-
gicky zahynul ve službě

myslivosti hajný Adolf Dořičák.“
Dovedl mne k památníku a historii vyprávěl

kamarád Bohumil Poruba, který pochází neda-
leko odtamtud. Porubky se údajně jmenuji po
jejich rodu, ale matka vyprávěla, že se tam
kdysi dávno odehrála velká bitva a mrtvé na-
házeli do šachty po dolování stříbrné rudy. 

Pomníček Jaština. Postavili ho tam myslivci kamarádovi.
Jaroslav Pečiva (1929-1984), který na tom místě padnul

a umřel. 

Kaplička na Porubkách -
Jaština. V závěru druhé světové
války tam havarovalo německé
přepravní letadlo. Kromě vojáků
zahynuly také dvě ženy, které
tam v chvíli pracovaly na poli.
Na památku události postavena
kaplička. 

Kříž na ús-
tavské
zahradě. 

Lurdská jeskyně
na ústavské
zahradě. Kdysi
velmi pěkná
dnes devasto-
vaná. Přislíbena
oprava. 14) Kaplička pod Vlčím u hajného Šťastného.

V místě myslivecká střelnice. 
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Kaplička Prachovna. Je na pomezí katastrů Zašové a Zubří po pravé
straně v lesíku zavěšena na stromě. Tudy procházela procesí Zubřanů
do Zašové, zastavovali se u kapličky Na Nivách v Zubří a pak u obrázku
u Prachovny. Údajně tam byla Prachovna. 

Čertův kámen – pěkná přírodní lokalita na hřebenu Pohoře.

Lojčík.
Velmi stará
lípa se
zavěšeným
obrázkem u
cesty.
Lojčík je dál
směrem k
západu. Nová kaplička na farské zahradě.Věnovaná

Valašským muzeem v přírodě. 
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Poznámky 

6) Výška Radhoště se udává  1129 m. Kamenný kříž skutečně povalila vichřice a právě při tom
pádu byl vysoký kamenný podstavec zlomen vedví. Kříž byl následně vztyčen znovu, ale už ne v
původní podobě a výšce. Horní část podstavce kříže byla v místě zlomu zarovnána a kříž znovu
sestaven na stejném místě, ale už mnohem nižší. Proto je také text v kamenné kartuši ukončen
uprostřed řádku písmen a dnes už nevíme, jak nápis pokračoval. Téměř sto let stál tento kříž na
vrcholu hory osamocen. Až koncem 19. století byla poblíž postavena kaple a v r. 1931 byl kříž
přemístěn před průčelí zvonice této kaple a na jeho původním místě bylo vztyčeno známé sousoší
sv. Cyrila a Metoděje od Albína Poláška. Druhý kamenný kříž téhož donátora – měšťana Janíka
– je před kostelem v Rožnově.

7) Jednalo se o tzv. Špůrkovu lípu. Strom rostl za zahradou Špůrkova (nikoliv Pospěchova) gruntu
v dřevěné „kapličce“ na kmeni stromu byl jednoduchý krucifix. Za minulého režimu při plánované
výstavbě řadových domků při cestě na Zahumení, měl kolem této lípy vzniknout malý parčík (byla
to snaha majitele pozemku lípu s křížen zachránit).
O vzniku „kapličky“  nic nevím. Lípa zahynula pod náporem jmelí. Je pokácena již několik let, kde
skončila „kaplička“ nevím.

8) Kaplička u Maliňákových. V dřevěné skříňce na sloupku je obrázek P. Marie Zašovské. Podle
tohoto „znamení“ se zde říká „Maliňáci u obrázka“. Obrázek byl dříve u branky přímo u vstupu do
domu. Ani to však není jeho původní místo. Dříve stál při vstupu k vedlejšímu „Bártkovu“ gruntu.
(nyní p. Helis). Když hospodář a vyznáním evangelík Bártek grunt po původním katolickém majiteli
koupil, nelíbilo se mu, že při vstupu je tento obrázek. P. Marie a odstranil ho. Jeho soused ho
požádal. Ať obrázek nevyhazuje, že si ho dá před svůj dům – tak se také stalo. (Dnes už je v
dřevěné „kapličce“ zřejmě několikátá volná kopie původního obrázku. Nyní patrně od malíře
Jaroně).

9) Kaplička u Vítkovských. Ke vzniku kapličky se váže příběh: 
Když byl vážně nemocný kamenický mistr a majitel zdejšího lomu pan Kerle odvážen koňským
povozem do nemocnice v Novém Jičíně. Dal si v těchto místech slib a předsevzetí, že pokud se
uzdraví, postaví zde obrázek P. Marie jako projev poděkování. Operace se zdařila a vděčný pa-
cient svůj slib dodržel. 

10) Černý kopeček. Kříž byl v minulosti opakovaně ničen vandaly. Generace, která to působila,
snad už dospěla a přišla k rozumu, protože od poslední opravy je již kříž v pořádku. Nicméně kříž
nebyl obnoven ve své původní podobě. Na kamenném podstavci býval zdobný kovový kříž a ten
je nyní nahrazen křížem kamenným. Původní kříž zachránil a uschoval jeden místní občan a
později ho daroval kostelu. Svého času byl umístěn na stěně zákristie.
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11)Cholerový kříž. Na křižovatce, kde z cesty spojující Valašské Meziříčí a Rožnov (tzv. stará
cesta) odbočovala cesta do Zašové, stával mezi vzrostlými lípami kříž, který byl sice později
opravován, upravován a dokonce přemístěn, ale kterému se dodnes říká „morový“. Toto lidové
označení nese od roku 1839, kdy řádila epidemie cholery (nikoli moru). Nemoci jen v Zašové za
poslední tři podzimní týdny podlehlo přes padesát obětí. Proto v pátek 7. října se všichni zašovští
farníci shromáždili kolem tohoto kříže, aby se pak společně vydali v průvodu do kostela prosit o
pomoc. Událost, která dala tomuto kříži jméno, takto zaznamenal P. František Šigut: 

„Roku 1836 zuřila v Zašovské farnosti cholera tou měrou, že od 17. září do 7. října zemřelo na
ni v Zašové 52 osob. Všady srdcelomný nářek a pláč; ano i nejzarytější hříšníci k Bohu se vraceli.
Proto usneseno, že den 7. října bude dnem kajícím. Všichni farníci, vyjma nemocné, shromáždili
se na konci dědiny u kříže, při hlavní silnici z Valašského Meziříčí do Rožnova vedoucí, a odtud v
průvodu hnuli se do chrámu Páně. Hned u vchodu svatyně padli všichni na kolena. Plačíce a po
kolenou ke hlavnímu oltáři, na němž postaven byl milostivý obraz P. Marie Zašovské, a kolem
oltáře, prosíce Boha, aby tuto hroznou metlu od farnosti na přímluvu P. Marie odvrátit ráčil. A hle!
Božská všemohoucnost položila choleře meze; zemřelať téhož dne jen ještě jedna osoba, ostat-
ních všech 40 nemocných se uzdravilo. Na památku té události Zašovská farnost pátek po
slavnosti Růžencové Panny Marie jako "pátek morový" (cholerový) světí tím způsobem, že nikdo
nepracuje a všichni slavným službám Božím obcují."  

Zbývá dodat, že výročí „morového pátku“ si zašovská farnost dodnes připomíná bohoslužbou
v kostele.

12) Stračka. Právě toto místo si lidová zbožnost ztotožňovala s místem zázračného zachránění
rytíře ze zašovské legendy.  

Zašovští trinitáři krom toho, že vybudovali v Zašové svůj klášter, dostavěli a vyzdobili do konečné
podoby svěřený kostel, pečovali také o toto přírodní poutní místo s pramenem vody. 
Již v roce 1811 byla vybudována průtoční komora a z ní ústící kovová trubka umožňovala
pohodlnější odběr vody. Trubka byla dříve vedena skrz podstavec kamenného kříže s biblickým
citátem „Chvaltéž Pana pramenové“ („Prameny velebte Pána“). Při posledních úpravách areálu
byl ale na návrh architekta kříž přesunut dál od pramene, aby byl obrácen k poutníkům, kteří se
zde před jeskyňkou se sochou P. Marie shromažďují k občasným mariánským pobožnostem. 
V předvečer zašovské pouti zde bývá sloužená i noční mše svatá. K tomuto kříži bývá vztahován
dnes už špatně čitelný nápis na skále s letopočtem 1853.

Adolf Bauer v knížce „O památnostech poutního místa Zašové“ (1904) o tomto místě dále napsal:
„Valašský lid má velikou důvěru v uzdravující moc vody této na přímluvu P. Marie a vykládá si o
četných uzdraveních různých nemocí, které se udály použitím této „svaté vody“. Voda to není
snad minerálně léčivá, poněvadž je to obyčejná voda vyvěrající z lesnatého úbočí Stračky.“
Na tomto místě však došlo i k nešťastné události, která se (na rozdíl od předešlé pověsti) skutečně
stala: 29. 6. 1857 utrhl se kus skály a těžce zranil 15 poutníků z Nového Jičína a mnoho z nich
mrtelně. Mnozí tehdy tuto tragédii chápali jako trest za nevhodné, pohoršivé chování
novojičínských poutníků, jak zaznamenal již citovaný Bauer:

„…byli současně na pouti v Zašové poutníci z Rožnova a z Nového Jičína, ti u posvátné vody
se chovali velice pohoršlivě, šprýmovali, tancovali, odstrkovali hrubě ostatní poutníky svým
známým „Gen weg“ (uhni)… Najednou velká skála nad hlučícími pohnula se vlevo a napravo a s
ohromným rachotem zřítila se dolů a pohřbila pod sebou několik osob, mezi nimi i kostelníka
novojičínského…“

Oběti neštěstí byly pohřbeny na zašovském hřbitově a událost znázorňoval i obrázek na ple-
chové tabulce pod křížem na jejich společném hrobě.
„Jeskyňku“ se sochou P. M Lurdské zde nechal v rámci dalších úprav areálu vybudovat v roce

1895 místní farář P. Josef Odstrčil a představitelé obce se zavázali pečovat o tuto kapličku, „aby
se vždy ve stavu dobrém uchovávala“.
Jiný místní a aktivní farář, P. Heřman Štíhel, který ve farnosti sloužil v těžkých dobách II. světové
války, nechal přenést sochu P. Marie Lurdské do farního kostela a ve Stračce ji od roku 1942

65



nahradila socha P. Marie Zašovské.
V roce 1932 schválilo obecní zastupitelstvo odprodej areálu a jeho blízkého okolí farnímu úřadu.

Vozová cesta, která vedla těsně kolem pramene, byla přeložena dál k potoku a místo tak získalo
a dodnes si podrželo podobu klidného lesního zákoutí. V současnosti o místo pečuje spolek Mar-
iánské poutní místo Zašová. 

13) Hrátky. Kaplička u Alžběty.
Lokalitě se neříká „Hrátky“, ale právě podle kapličky „U Alžběty“. Kaplička stávala na okraji

smíšeného, převážně borového selského lesa. V hlavním výklenku bývala kolorovaná reliéfní
dřevořezba znázorňující biblickou scénu „navštívení P. Marie“  (P. Maria navštívila svou příbuznou
sv. Alžbětu) – tato však byla v letech II. svět. války odcizena. 

Kaplička byla z iniciativy J. Šimčíka opravena, není k ní však po většinu roku přístup, protože je
uprostřed polního lánu.

14)  Lurdská jeskyně na ústavské zahradě. Lurdská jeskyňka ve stráni nad rybníkem v bývalé
klášterní zahradě vznikla patrně za éry Ústavu sv. Josefa. Stavbička bez zvláštní umělecké hod-
noty je spíše dokladem dobové lidové tvořivosti.  Zdi kapličky zdobily škvařence barevného skla
– odpadu z krásenské huti. Socha P. Marie se nedochovala. V roce 2017 se po mnoha desetiletích
konala u torza této kapličky májová pobožnost. V r. 2018 bylo započato s její rekonstrukcí.

Za velmi pečlivou korektury, doplňky a poznámky, jakož i fotografie, patří velké
poděkování panu Josefu Krůpovi ze Zašové.  
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5

Veselá
13. 3. 2017

Nejstarší zprávy o Veselé  jsou z roku 1376. V roce 2017 vstoupila Veselá už do 641 roku exis-
tence od první písemné zmínky. Od 1. ledna 1985 je Veselá připojena k Zašové jako její místní
část.

Název obce – u dolního konce obce je kopec Hradiště, tam mívali zbojníci hrad Veselou – podle
něho převzala název i přilehlá obec jako Veselá. 

Roku 1676 bylo ve Veselé fojtství, 7 gruntů, 12 chalup  a mlýn (dominikální). I několik včelínů.
Roku 1910 už 73 domů, obyvatel 446, koní 12, hovězího dobytka 168, obcí 26.
Roku 1991 to bylo 115 domů a 449 obyvatel. 

Letecký pohled na Veselou, kostel, hřbitov a přilehlé okolí.  
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Prof. Eduard Domluvil roku 1914 o Veselé uvedl: „Horský potok rychlým tokem místy si vyryl
velmi hluboké koryto, takže tvoří spíše těsnou ráztoku než údolí. Obec návsi nemá a domy jsou
roztroušeny kolem potůčku bez ladu a skladu. Velmi chatrná cesta vede místy potokem a nedává
místa zahrádkám před domy, toliko u fary a školy jsou květinové i kuchyňské zahrádky na nane-
sených lidskou rukou terasích.“ 

Hrubě by se podivil nad proměnou Veselé, pokud by ji navštívil v současnosti. 

Veselá leží na levém břehu Rožnovské Bečvy a komunikace - dopravní spojení se sousedními
obcemi – Valašské Meziříčí – Hrachovec – Střítež nad Bečvou a Rožnov hrad Hradisko, kde byla
správa panství Rožnovského se nacházela ne levém břehu řeky. Cesta z Meziříče na hrad v Rož-
nově byla pod kopci na levém břehu BečvyI v současnosti vede přes řeku Bečvu jediná celoročně
sjízdná komunikace do Zašové. Během druhé světové války plánovali Němci prodloužit tuto ko-
munikaci  v horní části obce na Malou Lhotu (a také s Hrachovcem a Podlesím), ke stavbě nikdy
nedošlo (ale v současnosti nějaká komunikace v těch místech existuje). 

Nejnižší bod je u řeky Bečvy v nadmořské výšce asi 338 m n. m., nejvyšší kopec Háj 535 m n.
m (je poblíž lyžařský vlek, a je tam na hřebenu i kříž). Takže nevzdálenosti cca 2 km od Bečvy po
vrch Háj je výškový rozdíl 197 m. 

Je zřejmé, že v minulosti měla Veselá bližší kontakty ke Stříteži a Malé Lhotě, i k Hrachovci, než
k Zašové. 

Nejstarší kostel stál v půli cesta mezi Veselou a Stříteží v místě zva-
ném Kostelisko (údajně v místě, kdy roku 1870 vyhloubil Černý potok
hlubokou průrvu). 

Snahou každého duchovního, i věřících, bylo mít v obci kostel. 
Dne 29. srpna 2011 si veselský kostel, zasvěcený sv. Martinovi, při-

pomněl 190 let své existence. 
V minulosti se společenský život v každé obci, v duchovní a kulturní

sféře, se odbýval především kolem kostela. Faráři představovali inteligenci na vesnici, vedli oby-
vatelstvo po duchovní stránce, také vzdělávání a nezřídka zasahovali také do politického života
obce. 

Roku 1711 byl patrně starý kostel rozebrán a přenesený na horní konec Veselé.
Roku 1728 byl ve Veselé postaven nový dřevěný kostel s věží

O veselkém kostele se ve své kronice zmiňuje Jan Bartoloměj Vranečka, rektor v Zašové.
Byl stavěný ten předešlý starý kostelík roku 1586.
Leta 1728 dne 16. června  (Juny)  ve Veseléj kostel nový dřevěný jest začatý. Přišli za deště

s procesím z těch dědiny, kteří k tomu kostelu patří, z Malej Bystřičky, ze Lhot i Broňova, z Veselej
do Zašovej k Panně  Marii prosit a nazpátek ze Zašové jdouce já, rektor šel jsem s nimi až do Ve-
selej a tam přijdouce založili jsme tenž nový kostel. Pomodlili jsme se třikrát Otče náš a tolik Zdráva
Maria a svatý Martine pros za nás.Již na tom místě kostelíček stál a již byl zhnilý. 

Leta 1729 kostel nový vystavený veselský.  
Podle Jana Vranečky  roku 1736 přivezli do veselského kostela na den sv. Martina nový přelitý

zvon, vážící 160 funtů (1 funt = 32 lota = 409,527g; 160 funtů = 65524,32 g = 65,5 kg).

V té době byly k veselskému kostelu přifařeny obce Malá Bystřička, Velká a Malá Lhota a Brňov. 
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Roku 1784 byl císařem Josefem II. povýšen veselský kostel na farní.

P. Jan Nepomuk Weiser, první farář ve Veselé, řádový bratr z Velehradu, působil ve Veselé roku
1785 – 1800. Nechal z Velehradu dopravit do Veselé varhany se 14 rejstříky, zvony, bohoslužebná
roucha a některé další potřeby. Dozíral na stavbu farní budovy. 

Roku 1820 byl kostel  již velmi sešlý, nákladem náboženského fondu
byl na stejném místě postaven zděný, opět sv. Martinu zasvěcen. (za P.
Tobiáše Tomáštíka). Kostel postaven z kamene.

Za působení P. Josefa Truceka (1861-1878) byl roku 1870 srovnán hř-
bitov.  

Ke kostelu bylo vybudováno 114 schodů z obyčejného
kamene a vybudovány i schody, ale pro ženské byly vy-
soké a nerady po nich chodily. Dříve schodů třeba nebylo,
protože to byl svah. 

Toho roku také vysazena alej lip a hřbitov obehnán ka-
mennou zdí. 

Rok 1871 – toho roku padesátileté výročí chrámu Páně. V úterý 29. srpna byla slavena 50letá
památka posvěcení zdejšího chrámu Páně. Kostel byl nabitý tak, že pisatel těchto řádků tolik lidí
ve zdejším kostele ještě neviděl.

Roku 1877 nechali farníci u zvonaře Hilzera z Vídeňského Nového
Města odlít za 233 zl. zvon vážící 118 kilogramů, pojmenovaný Sv.
Ignác. 

Dávná historie veselského kostela a pohnutý osud jeho zvonů

Původní veselský kostel stál mezi Stříteží a Veselou v místě zvaném Na Kostelisku. První zmínka
o něm pochází z roku 1396 (v roce 2016 od ní uplynulo 620 let), kdy biskup Mikuláš prodal léno
Arnoltovice ve Veselé Lackovi z Kravař. Po roce 1711 byl kostel rozebrán a přenesen. Roku 1728
byl ve Veselé postaven nový dřevěný kostel, zasvěcený sv. Martinovi. Josef II. ho povýšil na farní
a povolil zřízení duchovní správy. 

Před rokem 1784 měl veselský kostel pouze jeden zvon beze jména, vážící 28 kg, opatřený le-
topočtem 1687, který pro kostel roku 1689 koupila Zuzana Korabečná z Malé Bystřice za 30 R
mor. Zvon byl ze starého dřevěného kostela přenesen do kostela nového, farního. Roku 1869 byl
tento zvon prodán Malé Lhotě, kde byl zavěšen v dřevěné zvoničce. V čase druhé světové války
však byl roku 1942 spolu s ostatními zvony zabaven pro válečné účely, ale jako památný unikl
zničení a zůstal ve sběrně zvonů v Praze – Libni. Odtud ho po skončení války vyzvedli a z Prahy
dopravili řídící Aug. Pobořil a předseda národního výboru K. Bém. Slavnost zavěšení zvonu na
původní místo se uskutečnila v neděli 12. srpna 1945. U kříže na Malé Lhotě byla sloužena polní
mše. Po promluvě o okolnostech ztráty i návratu památného zvonku byl tento nesen družičkami
v průvodu hasičů a velkého množství farníků na nosítkách ke zvoničce. Dojemnou slavnost orá-
movalo pěkné počasí. Zvonek, který si v roce 2017 připomene 330 let své existence, vyzvání po
renovaci od listopadu 2012 ve zrekonstruované zvonici.   Foto!

Až do 1. světové války byly na věži veselského kostela zvon sv. Cyril a Metoděj o váze necelých
45 kg, litý roku 1709. Zvon sv. Martin o váze 56 kg, litý roku 1736. Roku 1871 byl pořízen u zvonaře

Původní schody ke kostelu a po poslední úpravě
v současné době.
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Ignáce Hilzera z Vídeňského nového Města zvon vážící 183 kg za 346 zlatých a posvěcen na
jméno sv. Josef – sv. Pius. Roku 1877 byl pořízen zvon sv. Ignác o váze 66 kg. 

V roce 1917 byly pro válečné účely zrekvírovány zvony sv. Martin, sv. Josef – sv. Pius, a v březnu
roku 1918 i zvon sv. Ignác. Zůstal nejmenší zvon sv. Cyril a Metoděj, který však roku 1921 pukl.

V roce 1922 se o nové zvony postaral farář Podmoklík. Za pomocí manželů Čapkových, pana
arcibiskupa a farníků byly pořízeny tři nové zvony: sv. Marie o váze 210,7 kg, sv. Martin o váze
110 kg a  sv. Cyril a Metoděj o váze 93 kg. Pro jejich ladění byl zvolen mollový akord „cis“, „e“,
„fis“. Radost z nových zvonů však trvala jen do dubna roku 1942, kdy dva největší zvony byly za-
baveny pro válečné účely a zůstal jen zvon sv. Cyril a Metoděj. 

V současnosti vyzvání ve veselském kostele zvon sv. Cyril a Metoděj, odlitý roku 1922 a vážící
93 kg. Coby umíráček vyzvání malý zvonek sv. Barbora o váze do 50 kg, který v roce 1947 získal
ze skladu, daroval kostelu a sám zvon přimontoval na věž Josef Mičola z Veselé, zaměstnanec
ČSD.  

Obraz sv. Martina. Interiér kostela.
Roku 1882 byl zjednán nový obraz sv.

Martina, patrona kostela, poněvadž starý
obraz téhož světce již veskrz sešlý byl.
Nový obraz maloval Berger z Nového Jičína
na plátně a jest téže velikosti, jaké byl starý
obraz. Nový obraz byl o slavnosti sv. Mar-
tina  patrona dne 12. listopadu posvěcen.

Opravy kostela. Oprava věžky - klempíř Josef Bechný z Doliny (zvaný Plechový) při opravě věže kostela ve Veselé. 
Roku 1887 byly provedeny opravy kostela a fary. Dne 23. srpna odstranil tesař Michal Krčmář

báň a kříž z věže, hnilobou značně narušené a hrozící pádem. Opravena báň byla pozlacena,
také kříž opraven a dne 1. října týmž tesařem vše opět vztyčeno. K památnému spisu, který byl v
úplně zachovalé mosazné krabičce a v báni uložené nalezen, byl od místního faráře uložen nový
pamětní spis i s 1 Krejcarem z. m. 

Kostel ve Veselé po úpravě interiéru 21. 5. 1944. 
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Že kněží neměli ve veselské farnosti snanou službu zaznamenal roku 1898 P. Petr Lubojacký:
„… pracuji již sedmý rok na jedné z nejobtížnějších štací v diecézi.  Neschůdné cesty, veliká vzdá-
lenost, samé koopce a hory, v zimě náledí a děsné vichřice stěžují duchovní správu náramně.
V zimě, v létě, ve dne v noci všade se musí jít pěšky. Není tudíž divu, že při takových poměrech i
sebesilnější se brzy strhá. I nížepsaný utrpěl ve Veselé na zdraví velice.  … 4. února 1898 jde do
Broňova do školy na náledí upadl a levou nohu strašně si pochroumal.“

Primice.
P. Benedikt František Baránek z Malé Lhoty. Primice novokněze se konaly

ve veselském kostele 9. července 1944. 
Průvod vyšel z domu příbuzných primicianta od Kozáků na Úlehlách č. 44.

Při primiční mši asistoval i bohoslovec Nohavica ze Zašové. Přítomno bylo
veliké množství lidu z farnosti a okolí. František Baránek ztratil rodiče  hned
v útlém věku. Jeho sestra Anděla Baránková zůstala u něho hospodyní.

Faráři veselští

Ján Nep. Weiser, nar. 1752, nastoupil do Veselé 26. 11. 1758, zemř. 24. 7. 1800.
Ignác Kresta, nar. 1753, nastoupil 20. 10..1800.
Blažej Kochánek, nar. 1756, vysvěcen 1780, nastoupil 19. 5. 1808, odešel v lednu 1819.
Tobiáš Tomaštík, nar. 1783, vysvěcen 1808, nastoupil 10. 7. 1819, odešel v únoru 1839, zemř.

14. 4. 1872.  
Petr Dvořák, nar. 1872, vysvěcen 1810, nastoupil v březnu 1840, odešel 12. března 1850.
Josef Infanger, nar. 1802, vysvěcen 1826, nastoupil 26. 6. 1850, odešel 14. 4. 1858, zemř. 1872.
Josef Mikulka, nar. 1818, vysvěcen 1843, nastoupil 15. 9. 1858, odešel 21. 6. 1865
Josef Trucek, nar. 1826, vysvěcen 1850, nastoupil 13. 12. 1865, odešel 9. 10. 1878.
Karel Černocký, nar. 1845, nastoupil  29. 1. 1879, odešel 24. 2. 1892, zemřel 2. 1. 1924 ve Vse-

tíne. 
Petr Lubojacký, nar,. 1848, vysvěcen 1872, nastoupil 7. 6. 1892, odešel v dubnu 1908.
Josef Seget, nar. 1867, vysvěcen 1889, nastoupil 22. 7. 1908, odešel 25. 8. 1915 do Zubří
Jan Podmolík, nar. 1874, vysvěcen 1898, nastoupil 26. 11. 1915, odešel 1. 4. 1935 do Fren-

štátu.
Heřman Štíhel, nar. 1903, vysvěcen 1927, nastoupil 1. 11. 1935, odešel listopad 1940 do Za-

šové. 
Josef Černý, nar. 1907, vysvěcen 1935, nastoupil 29. 4. 1941, odešel listopad 1947 do Horní

Lhoty u Luhačovic.
Vojtěch Zapletal, nar. 1912 v 30. 12. 1966. 21. května ve Veselé na faře. 
Karel Drong, nar. 1917, nastoupil 1. 12. 1947, odešel v listopadu 1956 do Choryně. 
Od roku 1758 do roku 1947 se ve Veselé vystřídalo celkem 16 farářů. (průměrně každý sloužil

11,8 roků).

P. Josef Seget             P. Jan Podmolík              P. Heřman Štíhel              P. Josef Černý                    P. Vojtěch Zapletal
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Jiné události

Dne 18. září 1910 byl posvěcen nový hřbitov ve Veselé. Pochovávati se začali dospělí na straně
jižní od dolního konce, dítky pak na straně západní od jižního konce. První na Novém hřbitově
byla pochována Marie Křenková z Veselé číslo 56 dně 29. září 1910. 

Na hřbitově neoznačený hrob „valašského pánbíčka“ JUDr. Aloise Mikyšky (10. 3. 1831 Olbra-
movice u Moravského Krumlova – 4. 9. 1903 Valašské Meziříčí Brňov). . 

I ve Veselé došlo za první světové války na zvony. Zrekvírovány byly v květnu 1917 byly dva
zvony o váze 180 a 89 kg za žebrácké odškodnění 4 koruny za 1 kg.

Roku 1927 si postěžoval místní fartář na problémy s vodou: „Ve studni
na dvoře se voda velmi dobrá zkazila tím, že do vody postavila pumpa
ze sprostého nepozinkovaného železa, která svojí rzí nedovolila vody
ani ku vaření a ještě méně ku praní upotřebiti. Proto dostala konečně
železná, silnou vrstvou rzi obalená pumpa zasloužený vyhazov. Voda
čerpaná novou pumpou nabyla své bývalé znamenité jakosti. Tak ko-
nečně mizérii s vodou  udělán konec.“

V noci 26. 5. 1929 bylo opětovné již 3. vloupání  do fary světlíkem nad zadními dveřmi. Lupiči
byli spatřeni již ve svatodušní pondělí na dopoledních bohoslužbách u fary. Takže v den loupeže
před i po mši svaté  ano dokonce před požehnáním je lidé z Veselé viděli, ale nedali faráři žádné
výstrahy. 

Roku 1939 zavedeno do obce elektrické osvětlení. P. Heřman Štíhel chtěl elektrizovat kostel i
faru, ale toho roku již vybrali na obnovu kostela 7000 korun. Financování elektrizace kostela si
vzal na sebe farář p. Heřman Štíhel. Sbírka vynesla 6573,50 korun. 420 korun poslali lidé z jiných
měst.  Práce to byla veliká, ale díky porozumění farníků se zdařila. Práce stály 6775,65 korun.

Farář Vojtěch Zapletal, kostelník Baltazar Šva-
joter, ministranti 2 z Veselé a 3 z Velké Lhoty.

P. Alfréd Pchálek působil ve Veselé v letech 1956 - 1987. 
9.1. 2017 uplynulo 100 let od narození pátera Alfreda
Pchálka Páter Alfréd Pchálek působil ve veselské farnosti
nejdéle ze všech kněží. Nastoupil zde v roce 1956 a i díky
jemu prošel kostel sv. Martina rozsáhlou rekonstrukcí. Po
své smrti byl podle svého přání pochován mezi svými far-
níky na veselském hřbitově. Životní pouť Alfreda Pchalka
se uzavřela 22. 11. 1987 ve Veselé, kde působil dlouhých
31 let. P. Alfred Pchálek v době kněžského působení ve
Veselé.
V jeho osobě odešel nesmírně oblíbený kněz, který se
těšil značné popularitě nejen mezi svými farníky. Zároveň
se uzavřel osud člověka, který byl zcela nemilosrdně vy-
staven působení velkých dějin reprezentovaných hrůzami
války a dvěma totalitními režimy. 

P. Polášek Jiří, současný farář.
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Zůstalo 417,85 korun. Toho roku bylo do obce zavedeno elektrické osvětlení. Práce to byla velká,
ale díky porozumění farníků se zdařila.

1945 dne 12. února zemřel varhaník a starosta obce Veselá Ludvík Vrchný. Varhaníkem byl pl-
ných 30 let. jako samouk hrál na varhany slušně a hlavně téměř zdarma. Jeho roční služné bylo
před válkou asi 600 K, za války 1000 K. Funkční plat měl také skromný. On sám nikdy víc nežádal.
byl spokojen s tím, co mu dával kostelní výbor a farář. Jako starosta byl rázný, ale spravedlivý a
velmi obětavý. Poplatil všechny dluhy, které obec měla po zakoupení lesa a stavbě nové školy.
Pohřeb ukázal v jaké byl vážnosti. Z farnosti i okolí sešlo se veliké množství lidu, aby ho dopro-
vodilo ke hrobu. 

Dne 29. 8. 2011 si ve Veselé připomněli 190 let kostela sv. Martina ve Veselé (29. 8. 1821 – 29.
8. 2011). 

Neštěstí

Roku 1847 zemřelo v obci za tyfové epidemie 8 osob. Památností ve Veselé jest jalovec u sa-
kristie na hřbitově vypadající jako strom. Dle oka má ale 2 sáhy z výšky a u kořene měřen měl 2
střevíce v objemu. Dle výroku kostelníkova je okolo 25 let starý. 

1872 v noci z 10. na 11. července 1872 protrhly se mračna a udělala povodeň značnou škodu
po polích i po dědině. Není pamětníků podobné povodně. Vbodla sebrala lávky u Veselé, Stříteže
a Zubří a udělala dosti škody v našem mlýně a okolí. 

Roku 1907 trvala tuhá zima až do 6. května. Bída byla v tom roce veliká.  Zemáků se sklidilo na
podzim málo. Nouzi cítili lidé i dobytek. 

I ve Veselé došlo za první světové války na zvony. Zrekvírovány byly v květnu 1917 byly dva
zvony o váze 180 a 89 kg za žebrácké odškodnění 4 koruny za 1 kg. 

Ke konci roku 1909 a na začátku roku 1910 mnoho se mluvilo a psalo o kometě Halleyově, o
níž hvězdáři jistili že zjev její bude skýtati překrásnou podívanou a že 18. května  roku 1910 projde
země jejím ohonem.  Ano, francouzský hvězdář Flammarion vyslovil domněnku, že spojí-li se
zhuštěné plyny ohonu vlasatice se vzduchem zemským, nastane výbuch, kterým země bude zni-
čena. Jiní zase mínili,  že ve zhuštěných plynech  ohonu jest také jedovatý plyn cyankáli. Konec
světa však nenastal a kometu bylo viděti na západní obloze na západní obloze po západu slunce
jako zamlženou Hvězdu první velikosti bez ohonu a mezi hvězdáři jest spor, prošla-li již země
jejím ohonem anebo ne. 

Roku 1929 byla postavena škola, i když jí mnozí nepřáli. Škola tedy stojí, ale p. starosta a před-
seda m. š. rady Jan Herman  uštván bezohledným bojem vysílen a u bit leží v hrobě padnuv
v pátek odpoledne 21. února 1930 zánětem mozkových blan. 

Roku 1936 neštěstí. 27letý Josef Cabák ze Lhoty, nadšený Orel a pracovník Lidové Jednoty,
jehož přičiněním se světila škola na Malé Lhotě, dělal odvodňovací kanál kol chalupy, aby mu do
ní voda netekla. Kanál byl hodně hluboký, až 4 metry, a nedostatečně zabezpečen. Bylo to v mě-
síci květnu, právě v pátek ve 3 hodiny odpoledne, kdy se utrhlo kus půdy nad ním a ú)plně ho za-
sypalo a zabilo. Dostali ho ven až druhý den. pohřeb v neděli ukázal, jaké přízni se těšil. Ohromné
množství mládeže, velká řada Orlů, družina děvčat a hochů. 

Druhé neštěstí strhlo tesaře Františka Střílku z Velké Lhoty. V říjnu vracel se večer z práce z Malé
Bystřice domů. Tma byla, že nebylo na krok vidět. Na srázném břehu přehrady na Bystřičce, kam
ve tmě zašel, se neudržel, spadl do hluboké a studené vody a tam našel svou smrt ve věku 54 let.
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Rok předtím pohřbil svou ženu. 

Škola ve Veselé se vyučovalo od roku 1807 v čísle 40 a 41. Chodili tam školáci z Veselé, Velké
a Malé Lhoty. Zděná škola byla postavena r. 1815. Přestavěna byla roku 1883. 

Novodobá historie

Ke dni 1. ledna 1985 byla Veselá připojena k obci Zašová jako její místní část.  

V novodobé historii byl významným rok 2007, kdy vzniklo Občanské sdružení Ráj, pojmenované
podle místa, kterému se říká V Ráji. Sdružení má svůj prapor. Má i svou hymnu: Kopce, vrchy
k nebi blíž, bystrý potok zurčí níž. Staletí tu krásu známe – místo Rájem nazýváme.“

Autor sochy Adolf Kreisel. Autor praporu OS Ráj Ing. Zdeněk Palát.   
Zakladatelem a prvním předsedou byl Jan Bechný. 
„V Ráji se tomuto místu uprostřed Veselé říká už několik set let,“ vysvětlil Jan Bechný, zakladatel

a po čtyři roky předseda Občanského sdružení Ráj. „Autorem dřevěné plastiky Valacha  - Strážce
Ráje – je Adolf Kreisel. Na památku založení Občanského sdružení je zde kámen z místného
lomu. Máme svůj prapor. Orientační tabuli s naší hymnou a také lavičku k odpočinku. 

Vůbec si nepřipadáme jako zapadlí vlastenci. Pracuje ve Veselé dětský folklorní soubor Rájek,
máme kapelu Rajanku. Vydáváme zpravodaj Veselský ráj. Věnujeme této činnosti svůj čas i fi-
nance. Všecko děláme pro ten zdejší Ráj, aby i v naší osadě byla kultura.“ 

Nejen veselští rodáci se tou slávou potěšili, také početní významní hosté. Slavnost maličké obce
na horském úbočí svědčí o tom, že domov je důležitý pro každého člověka. 

Po roce 1960 si občané postavili kulturní dům, požární zbrojnici, hřiště na házenou, mateřskou
školu a prodejnu potravin.

Kříže a kapličky

Kaplička ve Veselé u domu č. 9. Přibližně ve střední části Veselé je po
levé straně cesty, směřující ke kostelu, postavena za drátěným plotem
v malé zahrádce kaplička. Je postavena z vyspárovaných cihel, je celá
červená, střecha je z tašek. V přední části nad jeskyňkou je vyznačený
a žlutě natřený křížek. Kaplička je zasklená, vnitřek je bíle natřený. Uvnitř
je obrázek P. Marie Hostýnské.  Přd obrázkem soška P. Marie. Po stra-
nách kytičky umělých květin. 

Veselský Ráj. Zakladatel Jan Bechný. Pamětní deska. Prapor a jeho autor Ing. Zdeněk Palát. Rájacká hymna. Lípa svobody. 
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Misijní kříž ve Veselé u kostela.
Nad hlavními dveřmi kostela, zasvěcenému sv. Martinovi, je nápis:

RENOV. 1820 – 1869 – 1965. Ke kostelu vede vstupní brána, kterou
tvoří oblouk s křížem.

U kostela je hřbitov, má dvě části. Část kolem kostela je uzavřena
kamennou podezdívkou a drátěným plotem. Západně je oplocena
další část.  Obě části jsou spojeny průchodem. 

V přední části misijního kříže je do kamenného podstavce vytesán
ve zdobném rámečku nápis: CRUX MISSIONIS 1865.  Ve spodní

části kamenného podstavce je napsáno: RENOV. 1865. 

Kříž před kostelem ve Veselé. Zmínka o kostelu pochází z roku 1396. Roku 1874 byl povýšen
císařem Josefem II.  na farní. Roku 1820 byl postaven zděný. 

Při vstupu do areálu je postaven  u schodů snad 5 m vysoký dřevěný kříž. Ramena jsou nadkryta
plechovou stříškou. Letopočet uveden není. 

Kaplička u vodojemu ve Veselé. Stojí na kamenném základě, je
z cihel vyspárovaných, natřených červeně.  Střechu tvoří šedivé
tašky. V nejvyšším bodě střechy je kovový křížek. V místě spojené
ramen kříže je srdce probodnuté kotvou – symbol: víra – naděje –
láska. Uvnitř jeskyňky je Madona. Kolem umělé květiny. Do pod-
stavce kapličky jsou vytesána písmen: MPSD L. znak kříže P. 1938. 

Poblíž kapličky vyvěrá pramen.  

Za Kulturním domem a lesní cestou kolem házenkářského hřiště
je asi 500 m daleko postaven kříž. Kříž je železný, jednoduchý, Kris-
tus je bíle natřený. U paty kříže truchlící postavy.   Pod Ukřižovaným
je oválná kovová tabulka, nápis je už setřelý. 

Kamenný podstavec má v hlavní části vytesaný nápis: Pochválen
buď Ježíš Kristus. Postaven  jest tento kříž nákladem Michala Bech-
ného. Ve spodní části podstavce letopočet: 1863. 

Dřevěný kříž Veselá – Háj. Dřevěný kříž je na vrchu Háj (535 m n. m.) Kolem
vede žlutě značená turistická cesta z Hrachovce do Velké Lhoty. Směrem k se-
verní straně prudce klesá cesta k veselskému kostelu. Na hřebenu je konečná
stanice lyžařského vleku ve veselé. 

Kříž je u paty obložený valouny kamení, je tam okrasná zahrádka. Není uve-
den žádný letopočet. Výhled od kříže je na Veřovické vrchy. 

Čtyři prameny Veselá 

Těch pramenů je jistě ve Veselé mnohem víc. Mně se podařilo najít na do-
poručení Jirky Paláta a několikrát navštívit neobyčejné místo čtyř pramenů. 

Asi kilometr východně od střední části Veselé, za sportovištěm TJ Veselá,
se nachází v lese v nadmořské výšce cca 470 m čtyři prameny, které se spojují
v bezejmenný potok, padající roklinou do doliny. (Hrachovec – Bečva). 

Pramen se nachází ve smrkovém lese, jehličí, místy přízemní porost. Ve
střední části mýtina s mladými smrky porostlá svěží kapradinou. Jedná se o
pramenný svah. Prameny jsou ve vzdálenosti od prvního po čtvrtý  asi 50 m
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propojeny vyšlapaným chodníčkem. Vyvěrají v terénním zlomu, z pod kořenů stromů a z pod ka-
mení. Jsou na jednotlivých stupních prokládány trubkami a svedeny do malých jezírek. Prvý a
druhý pramen jsou svedeny do objemnějších jezírek o ploše asi 5x4 m. 

U každého pramene je Lavička z tyčoviny. 
Na smrku je vyvěšena tabulka s hodnocením kvality jednotlivých pramenů. 
Lidé tam přicházejí na procházku a také pro vodu. Je to příjemné a přívětivé lesní zákoutí. 

Lidé 

Jiljí Kubrický 
Starosta obce Zašová. Historicky první starosta Zašové, pocházející z Veselé, spojených obcí

Veslá – Zašová. 

Jan Bechný – sklář.
Narodil se ve Veselé. Vyučil se sklářem v Tesle Rožnov. Učil žáky ve sklářské škole ve Valašském

Meziříčí. 
První vánoční baňky jsem dělal do veselského kostela,  protože se ve Veselé narodil, jako rodák.

Protože chodil do školy do Zašové, tak druhé baňky jsem dělal do
zašovského kostela. Třetí baňky dělal do rožnovského kostela, pro-
tože tam se vyučil sklářem v Tesle v Rožnově.

A čtvrté vánoční baňky dělal svému nejlepšímu kamarádovi, dnes
už bohužel po smrti, Pavlu Onheiserovi do Těškovic, protože si to
přál a tak jsem mu splnil jeho sen. 

V roce 2015 se sklářskými výtvory účastnil. výstavy betlémů ve Ve-
selé (v Kulturním domě), která byla uspořádána z iniciativy paní Mi-

lady Vajglové. Občanské sdružení Ráj má ve své činnosti zachovávání starých tradic, obnovování
těch tradic a potěšit lidi výstavami. Už dělali jednu  výstavu veselských rodáků „Umění veselských
rodáků“, byly tam veškeré umělecké počiny které Veselané znali. 

Je zakladatel Občanského sdružení Ráj, spolu s Edou Pavlicou, protože v tom Ráji, v té aglo-
meraci bydlí. Pořádali v Hájku na kopci Silvestry, výstavy apod. 

Jan Vrchný dělal předsedu 5 let, pak funkci předal sousedovi Edovi Pavlicovi, takže  je místo-
předsedou Občanského sdružení Ráj. 

Jako skvělý sklář vymyslel originální techniku „malování sklem“. Pracuje pořád, protože ho to
baví.

P. Mgr. Jiří Polášek
„Skutečně důležité je jen to, co člověk uchovává v srdci,“ říká. 
Narozen 5. 12. 1965. 
Absolvent Střední školy umělecko - průmyslové v Uherském Hra-

dišti, obor design.
Vysoká škola teologická v Litoměřicích a v Olomouci. 
Roku 1993 jáhenská praxe ve Vyškově.
Od roku 1994 působil ve Svitavách.
V červenci 2002 nastoupil na faru v Rožnově p. R.  Pak nastoupil
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na fgaru v Zašové, pod kterou spadá i Veselá. 
Velmi se zasloužil o renovaci areálu kostela, fary, hřbitova a okolí ve Veselé. Zasloužil se o

opravu kostela v Zašové. 

Vajglová Milada.
Narozená v Poličné, bydlí ve Veselé. Betlémářka. Ty betlémy  jsou vlastně oslava celého zdejšího

kraje. Je vyobrazeno jak se na Valašsku žije, okolní hory, lidé. Bet-
lémy Veselá 27.11.15, ve svých betlémech měla víc jak 100 figurek.

V roce 2015 byla většina vystavených betlémů její dílo. První dělala
před 27 lety. 

Pracovně – vařila v JZD Zašová. Nesměla jjít na výtvarnou školou,
protože její teta prohlásila, že žádný uměním neuživí. Vystudovala
gymnázium. Na vysokou školu jít nemohla, protože umřel její tatínek.
Pak se živila, jak uměla. 

Bydlí přímo v Ráji už 47 roků.

Malíř Zdeněk Palát
Poezie obrazů Zdeňka Paláta. Tématicky je jeho výtvarné dílo zaměřeno ryze na Valašsko, jak

ostatně není ani jinak možné u člověka, který pochází z malebné vesničky
Veselá (místní část Zašové), kde prožil celý svůj život a žije tam dosud.

Počátky jeho malování sahají daleko do dětství. Ve škole žáky do vý-
tvarné magie zasvěcovala paní učitelka Marie Janišová. Jeho vztah k ma-
lování velmi ovlivnil malíři Mikoláš Aleš, Adolf Zábranský, Josef Lada, Karel
Svolinský, malířka Fišerová–Květochová a další. 

Po inženýrském studiu odborného technického stavebního zaměření jej
vedl k základům krajinomalby především malíř Josef Hapka, kterého vozil
malovat do terénu trabantem. Obdivoval obrazy Augustína Mervarta. Z po-
hledu malířského ztvárnění  proměn krajiny v moderním pojetí si váží Jiljí

Hartingera.
„Mému srdci je nejblíže krajina, která mne obklopuje. Obec Veselá a malebné Beskydy mi dávají

dostatek námětů pro malování. Z malířských technik používám akva-
rel, kvaš, temperu, kresbu tužkou, kolorovanou kresbu, zřídka i ole,“
vyznává sej. 

Měl řadu příležitostných výstav, společných i samostatných: Valaš-
ské Meziříčí, Galerii na SPŠE, Kulturní dům Veselá, Olomouc, Fran-
cova Lhota, Kelč, Jarcová a jinde.“

Ing. Zdeněk Palát působil řadu let jako učitel odborných stavebních
předmětů, přednášel také odborné kreslení na Učňovské škole i na

SPŠS ve Valašském Meziříčí. 
Sám o sobě říká: „Nejsem malíř. Avšak malování se stalo mým velikým životním koníčkem. Při-

náší mi radost, uvolnění a duševní pohodu. Pokud svými obrázky udělám radost i druhým, pak to
mé malování má smysl.“

Palát Jiří

Pochází z Veselé, žije ve Valaš-
ském Meziříčí. Skvělý fotograf.
Tvůrce originálního betlému. Pěs-
tuje květiny. Je sběratel všeho mo-
žného. Do Veselé zajíždí každou
volnou chvíli. 
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Na realizaci tohoto ohlížení za historií obcí Zašová a Veselá “Návraty ke kořenům” autorsky pra-
coval Richard Sobotka a spolupracovali Jakub Sobotka, Jolana Sobotková, Pavel Trčka, Marcela
Janišová, Josef Krůpa, Svatopluk Nepala, Jan Bechný, Ing. Zdeněk Palát a další. 
Také vedení a zastupitelstvo obce Zašová.          
Všem patří velké poděkování. 

Listopad  2016 - červenec 2018. 
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