
  
 Poněkud ve stínu úspěchu, jakým je vítězství 
v krajském kole soutěže VESNICE ROKU, zůstalo      
jiné souběžně získané ocenění: ZLATÁ CIHLA                 
za vydařenou adaptaci budovy bývalé soukromé  
dívčí školy na tzv. KoDuS (komunitní dům seniorů). 
 Je přitom zřejmé, že tento dílčí úspěch přispěl 
i k vítězství celkovému. Byli jsme svědky, že zre-
konstruovaný objekt i způsob jeho nového využití 
všechny členy hodnotící komise při jejich návštěvě 
naší obce mimořádně zaujal. 
 

 
 
  POJĎME SI PŘÍBĚH TÉTO OCENĚNÉ BUDOVY            
VE  ZKRATCE  PŘIPOMENOUT: 
   

  Po roce 1900 kupuje podstatnou část dávno 
zrušeného trinitářského kláštera Spolek sv. Josefa 
z Vítkovic, aby sem na venkov z nevyhovujících 
podmínek průmyslového města přemístil svůj sirot-
činec. Tím začíná éra zašovského Ústavu sv. Josefa. 
 
 Tehdy již téměř dvě století staré klášterní budovy 
však záhy přestávají této rozvíjející se dobročinné 
organizaci dostačovat. Navíc prý chovanky sirotčince 
musely v místní škole snášet různé ústrky, a proto 
vedení Ústavu s pomocí podpůrného Spolku sv. Josefa i 
s pomocí státní subvence buduje pro potřeby sirotčince 
vlastní školu. 
  Budova ústavní školy ještě i dnes působí 
vznosným dojmem. Tím spíše musel být její vzhled 
ohromující v době jejího vzniku. Psal se rok 1913 a 
Zašová byla v té době ještě stále typickou valašskou 
dědinou tvořenou z velké části starými roubenými 
dřevěnicemi. Ústavní škola se stala novou dominantou 
obce a oblíbeným motivem zašovských pohlednic        
(viz foto vlevo). 

  Škola i instituce, která jí spravovala, tedy 
vznikla už za monarchie. Přečkala obě světové války 
a jako školní budova sloužila ještě i po zestátnění. 
„V době budování socialismu“ zde už ovšem nesměly 
vyučovat řeholnice – školské sestry de Notre Dame, 
které v Ústavu i v jeho škole působily od roku 1920. 
 

 V roce 1963, po dokončení 15 let se vlekoucí 
stavby nové místní základní školy, žáci i učitelé natrvalo 
opouštějí areál někdejšího Ústavu a tento se stává pro 
občany Zašové v podstatě uzavřeným, nepřístupným 
objektem. Ovšem i po znárodnění nadále pokračuje 
sociálně orientované využití těchto budov, čili je svým 
způsobem navázáno na tradici započatou Ústavem       
sv. Josefa a jeho zakladatelem P. Janem Stavělem. 
V následujících letech je zde provozován Domov 
důchodců a později Domov pro osoby se zdravotním 
postižením… 
  

 Z důvodu tzv. transformace sociálních služeb 
však v roce 2014 Zlínský kraj shledává areál někdejšího 
kláštera jako nepotřebný a hodlá se jej zbavit.  
 Nakonec je vyhověno žádosti naší obce a ta jej 
bezúplatně získává do svého vlastnictví. Obec ne-
projevila zájem o tyto nemovitosti proto, že by je 
nezbytně potřebovala. Byl to však nejjistější způsob,   
jak předejít devastaci, zchátrání nebo nevhodnému 
využití této významné kulturní památky v centru         
naší obce. 
 

  Jak již zmíněno, posledních 50 let znali místní 
občané klášterní areál pouze zvenčí, přičemž je 
potřeba říct, že klášterní budovy „klamou tělem“, 
jsou jiné, než se zdají být. Jejich skutečná tvář, jejich 
podstata, jejich „duše“ či atmosféra zůstávala po celá 
desetiletí lidem skryta, a proto také potenciál jejich 
reálně možného příštího využití je odlišný od různých 
okamžitých nápadů vycházejících jen z vnějšího, 
doslova jednostranného a povrchního pohledu. 
Pravdivost tohoto tvrzení si můžeme doložit právě   
na komisí oceněné rekonstrukci ústavní školy.  

 



  Kdo by posuzoval tuto budovu podle jejího 
vzhledu z běžně dostupného úhlu pohledu čili od 
západu (viz horní foto) bez znalosti vnitřní dispozice 
stavby a jejího před diváky donedávna skrytého vý-
chodního průčelí s 24 okny (viz dolní foto), ten by 
nevěřil, že zde může vzniknout 12 pohodlných bytů, a  
to vše bez rušivého zásahu do fasády budovy.  
 

 
 
  Podobná situace je i v případě vlastního kláštera. 
Kdo nezná jeho metrové zdi, jeho klenuté chodby, jeho 
vnitřní dvůr a především jeho příběh, sotva může přijít 
s kvalitním návrhem na jeho příští využití.  

  V září 2016 byl dvěma budoucími členy spolku 
Matice zašovská učiněn první pokus představit 
veřejnosti a zvláště obecnímu zastupitelstvu návrh na 
možné využití klášterních budov. Byl to návrh 
vycházející z debat a závěrů již koncem roku 2015 
starostou ustanovené „Pracovní skupiny Klášter“ a 
podložený dostatečnou znalostí objektu kláštera i jeho 
historie. Odezvou prezentace záměru však byla 
převažující nedůvěra, rozpačitost, zdrženlivost a 
lhostejnost.   
  Mimo jiné důvody i tato zkušenost nás přiměla 
k rozhodnutí založit spolek „přátel zašovského 
kláštera“. Spolek, který by se zaměřil na osvětu, na 
propagaci a popularizaci této dlouhodobě přehlížené 
stavební kulturní památky naší obce. Došli jsme totiž 
k poznání, že je nemožné vést smysluplnou veřejnou 
diskusi o budoucnosti klášterního areálu, pokud ho   
tato veřejnost zná pouze zvenčí, a to doslova jen z jedné 
strany (jak popsáno výše).  
  Prvním úkolem našeho spolku, který si zvolil 
starodávný název MATICE, proto bylo pořádáním dnů 
otevřených dveří, výstav, přednášek a benefičních 
kulturních akcí umožnit co nejširší veřejnosti poznání 
skutečného stavu klášterního areálu. Seznámit lidi 
s jeho historií, napomoci pochopení jeho hodnoty a 
unikátnosti. Naším neskrovným cílem bylo, aby 
převažující lhostejnost k dalšímu osudu kláštera 
nahradil zájem, angažovanost a patriotismus. Člověk 
totiž nemůže mít pozitivní vztah k něčemu, co nezná,      
a zašovský klášter (respektive ústav) až na několik 
bývalých zaměstnanců neznal v té době vlastně nikdo. 
 

  Členové Matice zašovské mohou dnes zažívat 
pocit satisfakce, protože realizovaná a Zlatou cihlou 
oceněná rekonstrukce ústavní školy vychází z onoho 
původního „matičního“ návrhu. Je to i milý dárek k pěti 
letům existence Matice. Mnohem více nás však těší,      
že adaptovaná budova dobře slouží, že nájemníci jsou 
zde spokojení. Za významné a celému areálu kláštera 
velmi prospěšné totiž považujeme, že zde opět žijí stálí 
obyvatelé, lidé, kteří jsou zde doma.  

 SPOLEK MATICE ZAŠOVSKÁ vychází z historie, 
poznává minulost kláštera, ale dívá se do budoucnosti. 
Realita již tři roky obývaného KoDuSu nás naplňuje 
optimismem, že se naší obci podobně úspěšně podaří 
zrealizovat i rekonstrukci samotného kláštera. 
 Je dobré si připomenout, že stejně jako před     
sto lety kvůli sirotčinci a jeho škole, tak i kdysi před 
třemi staletími kvůli vzniku a stavbě kláštera bylo 
nezbytné spojení sil i finančních zdrojů. Na realizaci       
se podíleli – jak bychom dnes řekli – malí i velcí sponzoři, 
ale uplatnila se i dobová forma dotací.  
 Především však bylo potřeba nadšení a až jakési 
umanutosti autorů původní průkopnické myšlenky, a 
kupodivu to vždy byli obyčejní lidé své doby: v případě 
kláštera bratři Vranečkové nebo o dvě stě let později 
učitel náboženství Jan Stavěl – zakladatel Spolku             
sv. Josefa, stejnojmenného Ústavu, jeho sirotčince i 
jeho školy. Budovy, která se 111 let od svého založení 
dočkala významného ocenění.  

 
Setkání u altánku 

 Zveme vás k neformálnímu setkání členů a 
příznivců Matice zašovské. Sejdeme se u altánku           
v klášterní   zahradě. 
 Při ohýnku a zašovském pivu si můžeme 
popovídat o tom, jak to všechno začalo, co se už 
podařilo a co dalšího plánujeme. 
 Čas bude samozřejmě i na písničky při kytaře, 
protože někteří naši členové a příznivci mají krom 
jiného i hudební nadání. 
  
 Jste srdečně zváni, poznačte si do kalendáře: 
SETKÁNÍ U ALTÁNKU v neděli 7. srpna od 16 hod. 
 
                                                               Vaše Matice 
  

  

   


